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Definisi Politik EkonomiDefinisi Politik Ekonomi
Menurut Taqiyuddin an-Nabhani, politik ekonomi 

merupakan tujuan yang ingin dicapai oleh hukum-hukum 
yang dipergunakan untuk memecahkan mekanisme 

mengatur urusan manusia

Menurut Taqiyuddin an-Nabhani, politik ekonomi 
merupakan tujuan yang ingin dicapai oleh hukum-hukum 

yang dipergunakan untuk memecahkan mekanisme 
mengatur urusan manusia

1. Tujuan apa 
yang ingin 

dicapai

1. Tujuan apa 
yang ingin 

dicapai

2. Hukum-hukum 
apa yang 

digunakan

2. Hukum-hukum 
apa yang 

digunakan

MENENTUKAN ARAH PEMECAHAN 
PERMASALAHAN EKONOMI

MENENTUKAN ARAH PEMECAHAN 
PERMASALAHAN EKONOMI



  

Politik Ekonomi IndonesiaPolitik Ekonomi Indonesia

1. Pertumbuhan 
ekonomi merupakan 
tujuan utama yang 

ingin dicapai

1. Pertumbuhan 
ekonomi merupakan 
tujuan utama yang 

ingin dicapai

2. Ekonomi Kapitalis 
menjadi sumber 

hukum yang 
digunakan 

2. Ekonomi Kapitalis 
menjadi sumber 

hukum yang 
digunakan 

Contoh:Contoh:

Politik ekonomi Indonesia berpijak 
pada POLITIK PERTUMBUHAN 

untuk memecahkan masalah ekonomi

Politik ekonomi Indonesia berpijak 
pada POLITIK PERTUMBUHAN 

untuk memecahkan masalah ekonomi



  

Politik Ekonomi IslamPolitik Ekonomi Islam
Adalah menjamin terealisasinya pemenuhan kebutuhan primer 
(basic needs) setiap orang secara menyeluruh, dan mendorong 

untuk dapat memenuhi kebutuhan sekunder dan tersiernya 
sesuai dengan kadar kemampuannya sebagai individu yang 

hidup dalam suatu masyarakat

Adalah menjamin terealisasinya pemenuhan kebutuhan primer 
(basic needs) setiap orang secara menyeluruh, dan mendorong 

untuk dapat memenuhi kebutuhan sekunder dan tersiernya 
sesuai dengan kadar kemampuannya sebagai individu yang 

hidup dalam suatu masyarakat

1. Terpenuhinya 
kebutuhan primer setiap 

warga negara, dan 
naiknya taraf hidup 

mereka

1. Terpenuhinya 
kebutuhan primer setiap 

warga negara, dan 
naiknya taraf hidup 

mereka

DEFINISI:DEFINISI:

2. Menggunakan hukum-
hukum Islam di bidang 

ekonomi dan bidang yang 
terkait

2. Menggunakan hukum-
hukum Islam di bidang 

ekonomi dan bidang yang 
terkait



  

REVIEW

PERTANYAAN

1)Apakah definisi politik ekonomi?

2)Apakah yang menjadi politik 
ekonomi Indonesia?

3)Apakah definisi politik ekonomi 
Islam?



  

Pandangan Islam thd EkonomiPandangan Islam thd Ekonomi

Kata “EKONOMI” berasal dari bahasa Yunani kuno,  yaitu 
οἶκος (oikos) yang berarti "keluarga, rumah tangga" dan 

νόμος (nomos) yang berarti "peraturan.

Kata “EKONOMI” berasal dari bahasa Yunani kuno,  yaitu 
οἶκος (oikos) yang berarti "keluarga, rumah tangga" dan 

νόμος (nomos) yang berarti "peraturan.

Ekonomi adalah kegiatan mengatur urusan harta 
kekayaan; baik pengadaan dan memperbanyak 

jumlahnya (ilmu ekonomi), maupun tata cara 
pendistribusiannya (sistem ekonomi)

Ekonomi adalah kegiatan mengatur urusan harta 
kekayaan; baik pengadaan dan memperbanyak 

jumlahnya (ilmu ekonomi), maupun tata cara 
pendistribusiannya (sistem ekonomi)

ILMU EKONOMI SISTEM EKONOMI



  

Pandangan Islam thd EkonomiPandangan Islam thd Ekonomi
Islam memisahkan pembahasan antara Ilmu Ekonomi dengan Sistem EkonomiIslam memisahkan pembahasan antara Ilmu Ekonomi dengan Sistem Ekonomi

SISTEM EKONOMIILMU EKONOMI

BEBAS NILAI
Islam tidak campur
tangan dalam ilmu ekonomi

TIDAK BEBAS NILAI
Islam campur tangan 

dalam sistem ekonomi

Kapitalisme mencampuradukkan  Ilmu Ekonomi dengan Sistem EkonomiKapitalisme mencampuradukkan  Ilmu Ekonomi dengan Sistem Ekonomi



  

PANDANGAN ISLAM thd EKONOMIPANDANGAN ISLAM thd EKONOMI
Islam hanya mengatur apa saja yang termasuk dalam  pembahasan sistem 

ekonomi, yakni bagaimana perolehan kekayaan dan pendistribusiannya yang 
tercermin dalam pilar-pilar sistem ekonomi

Islam hanya mengatur apa saja yang termasuk dalam  pembahasan sistem 
ekonomi, yakni bagaimana perolehan kekayaan dan pendistribusiannya yang 

tercermin dalam pilar-pilar sistem ekonomi

1. KEPEMILIKAN1. KEPEMILIKAN

2. PENGELOLAAN KEPEMILIKAN2. PENGELOLAAN KEPEMILIKAN

3. DISTRIBUSI KEKAYAAN DI TENGAH2 MANUSIA3. DISTRIBUSI KEKAYAAN DI TENGAH2 MANUSIA

PILAR-PILAR 
SISTEM EKONOMI

PILAR-PILAR 
SISTEM EKONOMI



  

REVIEW

PERTANYAAN

1)Apakah yang dimaksud dengan 
ekonomi?

2)Bagaimana pandangan Islam 
terhadap ilmu ekonomi dan sistem 
ekonomi?

3)Sebutkan pilar-pilar sistem 
ekonomi!



  

Masalah Ekonomi dan SolusinyaMasalah Ekonomi dan Solusinya

KAPITALISME memandang masalah ekonomi terletak 
pada kelangkaan (scarcity) yang berhadapan dengan 

kebutuhan manusia yang tidak terbatas. Sehingga solusi 
yang ditempuh adalah menekankan pada aspek:

KAPITALISME memandang masalah ekonomi terletak 
pada kelangkaan (scarcity) yang berhadapan dengan 

kebutuhan manusia yang tidak terbatas. Sehingga solusi 
yang ditempuh adalah menekankan pada aspek:

PRODUKSI
Level Mikroekonomi

PRODUKSI
Level Mikroekonomi

PERTUMBUHAN EKONOMI
Level Makroekonomi

PERTUMBUHAN EKONOMI
Level Makroekonomi



  

Masalah Ekonomi dan SolusinyaMasalah Ekonomi dan Solusinya

Cara pandang dan solusi KAPITALISME terhadap 
permasalahan ekonomi menyebabkan:

Cara pandang dan solusi KAPITALISME terhadap 
permasalahan ekonomi menyebabkan:

1. Perhatian pemecahan 
masalah ekonomi bukan 

pada manusia yang harus 
dipenuhi kebutuhan 

hidupnya, tetapi terpusat 
pada barang ekonomi yang 

diproduksi

1. Perhatian pemecahan 
masalah ekonomi bukan 

pada manusia yang harus 
dipenuhi kebutuhan 

hidupnya, tetapi terpusat 
pada barang ekonomi yang 

diproduksi

2. Perhatian terpusat pada 
pemenuhan kebutuhan 

secara agregat (nasional) 
yang tercermin dari 

pertumbuhan ekonomi, 
bukan pada pemenuhan 
kebutuhan setiap warga 

negara

2. Perhatian terpusat pada 
pemenuhan kebutuhan 

secara agregat (nasional) 
yang tercermin dari 

pertumbuhan ekonomi, 
bukan pada pemenuhan 
kebutuhan setiap warga 

negara



  

Masalah Ekonomi dan SolusinyaMasalah Ekonomi dan Solusinya

Menurut Islam, masalah ekonomi yang sebenarnya terletak pada 
masalah distribusi kekayaan di tengah-tengah masyarakat 

Menurut Islam, masalah ekonomi yang sebenarnya terletak pada 
masalah distribusi kekayaan di tengah-tengah masyarakat 

1. Pemecahan dengan 
menjamin pemenuhan 

kebutuhan primer setiap 
warga negara. Sehingga 

pusat perhatian Islam pada 
manusianya bukan barang 

yang diproduksi 

1. Pemecahan dengan 
menjamin pemenuhan 

kebutuhan primer setiap 
warga negara. Sehingga 

pusat perhatian Islam pada 
manusianya bukan barang 

yang diproduksi 

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

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

2. Pengaturan ekonomi 
pada masalah perolehan 
kekayaan (kepemilikan), 

pengelolaannya, dan 
distribusi kekayaan

2. Pengaturan ekonomi 
pada masalah perolehan 
kekayaan (kepemilikan), 

pengelolaannya, dan 
distribusi kekayaan



  

REVIEW

PERTANYAAN

1)Bagaimana permasalahan ekonomi 
menurut Kapitalisme?

2)Bagaimana permasalahan ekonomi 
menurut Islam?

3)Apa yang harus diatur untuk 
memecahkan permasalahan 
ekonomi tersebut?



  

Mekanisme Politik Ekonomi IslamMekanisme Politik Ekonomi Islam

MEKANISME TIDAK 
LANGSUNG

MEKANISME TIDAK 
LANGSUNG

MEKANISME 
LANGSUNG

MEKANISME 
LANGSUNG



  

Mekanisme Politik Ekonomi IslamMekanisme Politik Ekonomi Islam

MEKANISME TIDAK LANGSUNGMEKANISME TIDAK LANGSUNG

1. Kewajiban bekerja bagi laki-laki mampu1. Kewajiban bekerja bagi laki-laki mampu

2. Kewajiban negara menyediakan lapangan kerja2. Kewajiban negara menyediakan lapangan kerja

3. Kewajiban ahli waris menanggung nafkah keluarga3. Kewajiban ahli waris menanggung nafkah keluarga

4. Subsidi baitul mal4. Subsidi baitul mal

5. Dlaribah5. Dlaribah



  

Mekanisme Politik Ekonomi IslamMekanisme Politik Ekonomi Islam

MEKANISME LANGSUNG
dilakukan oleh negara terhadap warga negara

MEKANISME LANGSUNG
dilakukan oleh negara terhadap warga negara

1. Pemberian bahan pangan kepada warga yang tidak mampu1. Pemberian bahan pangan kepada warga yang tidak mampu

2. Pemberian sandang kepada warga tidak mampu2. Pemberian sandang kepada warga tidak mampu

3. Penyediaan rumah bagi warga tidak mampu3. Penyediaan rumah bagi warga tidak mampu

4. Pendidikan gratis untuk setiap warga negara4. Pendidikan gratis untuk setiap warga negara

5. Layanan kesehatan gratis untuk setiap warga negara5. Layanan kesehatan gratis untuk setiap warga negara

6. Jaminan keamanan untuk setiap warga negara6. Jaminan keamanan untuk setiap warga negara



  

REVIEW

PERTANYAAN

1)Mekanisme politik ekonomi Islam 
terbagi dalam dua katagori, yaitu?

2)Sebutkan mekanisme tidak 
langsung?

3)Sebutkan mekanisme langsung?
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