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LATAR BELAKANG



  

KEMISKINAN
KETIDAKADILAN

KRISIS

Masalah Utama
Ekonomi Dunia

yang terjadi 
sekarang :



  

DUNIA DILANDA KRISIS YANG 
TIDAK BERKESUDAHAN
DARI ABAD KE-20 HINGGA SEKARANG

memperparah kemiskinan
dan ketidakadilan



  

SALAH SATU KRISIS YANG TERAKHIR ADALAH

KRISIS KEUANGAN GLOBAL 2008
yang berpusat di AS

Krisis Keuangan Global 2008 adalah 
krisis utang swasta yang berdampak 

pada kejatuhan pasar modal dan 
ditangani dengan bailout trilyunan 

dollar sehingga meningkatkan defisit 
APBN negara-negara maju 

terutama AS



  

Kemudian dilanjutkan 

KRISIS ZONA EROPA 
2011-Sekarang

KRISIS UTANG NEGARA-
NEGARA EROPA DENGAN 
DEFISIT APBN YANG BESAR
DAN TERANCAM TIDAK
DAPAT DIBIAYAI



  

TIDAK ADA SOLUSI YANG BERHASIL DARI
JALUR EKONOMI KONVENSIONAL
(BACA KAPITALISME)

SEBALIKNYA KRISIS TERUS BERULANG:
● SEMAKIN BESAR DAMPAKNYA
● SEMAKIN BERTAMBAH UTANG
● SEMAKIN BESAR DEFISIT APBN

UNTUK ITU KITA PERLU SOLUSI



  

DI SINILAH 
URGENSI 
MEMPELAJARI 
SISTEM EKONOMI 
ISLAM



  

REVIEW

PERTANYAAN

1)Apakah masalah utama ekonomi 
dunia yang tidak terpecahkan oleh 
ekonomi konvensional?

2)Sebutkan dua krisis ekonomi 
terakhir yang terjadi!

3)Mengapa kita perlu mempelajari 
sistem ekonomi Islam?



  

TUJUAN 

1. Memahami apa yang menjadi 
    persoalan dasar ekonomi

2. Mengetahui konsep 
    solusinya dalam 
    ekonomi Islam



  

KEKELIRUAN MEMANDANG 
PROBLEM EKONOMI



  

PROBLEM EKONOMI ADALAH 
MASALAH DISTRIBUSI KEKAYAAN

bukan kelangkaan dan kebutuhan yang tidak terbatas



  

“... supaya harta itu jangan hanya beredar di antara 
orang-orang kaya saja di antara kalian. ...” 

(QS. Al-Hasyr [59]: 7)



  

Mengenai krisis ekonomi, disebutkan dalam QS. al-Baqarah 275

Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri 
melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan 
lantaran (tekanan) penyakit gila. ... ...

 

... ... Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan 
mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama 
dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan 
mengharamkan riba. ... ... 

... ... Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu 
adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di 
dalamnya. ... ... 

EKONOMI RIBAWI SELALU KRISIS

EKONOMI ISLAM BERBASIS SEKTOR RIIL

PEMAKAN RIBA KEKAL DI NERAKA



  

EKONOMI SEKTOR RIIL 
YANG TIDAK EKSPLOITATIF

pertukaran dilakukan atas dasar halal dan haram

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian 
memakan harta kalian di antara kalian dengan cara yang 
batil, kecuali melalui perniagaan (bisnis) yang didasari 
kerelaan di antara kalian. ... ... ... (T.QS. An-Nisa; 29)



  

PROBLEM UTAMA EKONOMI
adalah problem distribusi kekayaan

Yang mencerminkan masalah perolehan kekayaan

KEPEMILIKAN

PENGELOLAAN KEPEMILIKAN

DISTRIBUSI KEKAYAAN

SEHINGGA YANG PERLU DIPECAHKAN PENGATURANNYA ADALAH MASALAH:



  

REVIEW
PERTANYAAN

1)Apa sesungguhnya yang menjadi problem 
ekonomi?

2)Surah apakah dalam al-Qur'an yang 
menyebutkan pentingnya distribusi 
kekayaan?

3)Apa poin yang kita peroleh dari QS. Al-
Baqarah: 275?

4)Dalam QS. An-Nisa: 29 menekankan 
wajibnya pertukaran dalam sektor riil terjadi 
secara apa?

5)Sebutkan permasalahan perolehan 
kekayaan yang harus ditetapkan dengan 
aturan yang benar?
 



  

DASAR-DASAR
EKONOMI SYARIAH



  

SUMBER HUKUM
sebagai sumber nilai dalam 

ekonomi islam adalah

Al-Qur'an
Sunnah

dan yang ditujuk oleh al-Qur'an dan 
Sunnah, yaitu:

Qiyas
Ijma Sahabat



  

SYARIAT ISLAM adalah solusi dan aturan yang 
wajib dilaksanakan baik oleh individu, 

masyarakat, maupun negara

TUJUAN LUHUR SYARIAT ISLAM:
● Memelihara keturunan
● Memelihara akal
● Memelihara kemuliaan
● Memelihara jiwa
● Memelihara harta
● Memelihara agama
● Memelihara ketentraman/keamanan
● Memelihara negara



  

Metode memecahkan masalah ekonomi
adalah sama dengan metode yang digunakan
dalam memecahkan permasalahan kehidupan

lainnya. Yang berbeda bidangnya saja.

Yakni menggali fakta permasalahan ekonomi.
Mengaitkannya dengan nash yang relevan.

Melakukan istinbat hukum.
 



  

Permasalahan ekonomi akan selalu terkait
dengan hukum perbuatan manusia

dan hukum benda.

KARENA ITU HARUS DIPAHAMI
HUKUM YANG MENENTUKAN LEGAL 
DAN ILEGALNYA BARANG EKONOMI

Hukum asal perbuatan adalah terikat dengan 
hukum syara (5 macam hukum syara' akan perbuatan)

Hukum asal benda adalah mubah 
hingga ditemukan dalil yang mengharamkannya

(2 macam hukum syara' akan benda)



  

PENTINGNYA BERKAH 
DALAM KEGIATAN EKONOMI

 "Tidaklah kelapangan rezeki dan amalan diukur dengan 
jumlahnya yang banyak, tidaklah panjang umur dilihat dari 
bulan dan tahunnya yang berjumlah banyak. Akan tetapi, 

kelapangan rezeki dan umur diukur dengan 
keberkahannya." (Al-Jawabul Kafi karya Ibnu Qayyim).

Secara ilmu bahasa, "al-barakah" berarti "Berkembang, 
bertambah dan kebahagiaan.” (Al-Misbah al-Munir oleh al-Faiyyumy 1/45).

SYARAT MENDAPAT BERKAH ADALAH:

MELAKUKAN NIAT KARENA ALLAH SWT
DAN BENAR MENURUT SYARIAT



  

REVIEW
PERTANYAAN

1)Sebutkan sumber hukum atau 
sumber nilai bagi sistem ekonomi 
Islam!

2)Sebutkan salah satu tujuan luhur 
syariat Islam!

3)Apakah yang dimaksud dengan 
barang ekonomi dalam Islam?

4)Mengapa berkah sangat penting 
diraih dalam kegiatan ekonomi 
Islam? 



  

KESIMPULAN
● Sistem ekonomi Islam perlu dipelajari sebagai sebuah alternatif untuk 

memecahkan permasalahan ekonomi

● Problem utama ekonomi bukanlah “kelangkaan” dan “kebutuhan manusia 
yang tidak terbatas” tetapi problem “distribusi kekayaan”

● Problem tersebut terkait dengan masalah “perolehan kekayaan” sehingga 
pemecahan masalah ekonomi adalah dengan aturan yang benar mengenai 
“kepemilikan”, “pengelolaan kepemilikan”, dan “distribusi kekayaan”

● Perekonomian Islam adalah perekonomian yang berbasis pada sektor riil (la 
riba)

● Ekonomi sektor riil yang dimaksud adalah ekonomi yang tidak eksploitatif di 
mana pertukaran atas dasar halal dan haram

● Barang dan jasa yang diharamkan bukanlah “barang ekonomi” tetapi ilegal

● Pentingnya “berkah” dalam kegiatan ekonomi Islam”
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