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KETIMPANGAN: produksi, konsumsi, dan pendapatan naik 
tetapi hanya dinikmati kalangan terbatas saja. Sedangkan 
kemiskinan tidak dapat dihilangkan.

MASALAH EKONOMI DUNIA

DISTRIBUSI KEKAYAAN

PENGHISAPAN: Karena ekonomi dinikmati kalangan terbatas, 
maka pertumbuhan ekonomi menjadi jalan terjadinya 
penghisapan pemilik modal terhadap masyarakat, 
penghisapan daerah yang kaya SDA, penghisapan terhadap 
negara-negara berkembang oleh negara-negara maju.

KESERAKAHAN: penghisapan ekonomi baik melalui 
penguasaan sumber daya ekonomi maupun sistem keuangan 
ribawi melahirkan ketidakseimbangan ekonomi dan 
menyebabkan krisis ekonomi dan keuangan..



  

Islam mewajibkan sirkulasi kekayaan terjadi pada 
semua anggota masyarakat dan mencegah terjadinya 
sirkulasi kekayaan hanya pada segelintir orang

KESEIMBANGAN EKONOMI

KUNCI DISTRIBUSI 
KEKAYAAN di tengah-tengah manusia

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

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



  

DILAKSANAKAN POLITIK EKONOMI ISLAM

UNTUK MEREALISASIKAN

DISTRIBUSI KEKAYAAN 
di tengah-tengah manusia
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Namun, Islam juga menentukan 
bagaimana tata cara memilikinya 

ISLAM MEMBOLEHKAN

KEPEMILIKAN INDIVIDU

Melalui aturan Sebab-Sebab 
Kepemilikan

Individu tidak boleh menguasai Kepemilikan 
Negara dan Kepemilikan Umum



  

Namun, Islam juga menentukan 
bagaimana cara membelanjakan harta 
dan mengembangkan kepemilikan 

ISLAM MEMBOLEHKAN INDIVIDU

MENGELOLA HARTA 
YANG MENJADI HAK MILIKNYA

Peningkatan kekayaan harus dari 
transaksi dan usaha yang syar'i

Tidak boleh melakukan; (1) Judi, (2) Riba, 
(3) al-Ghabn al-Fahisy, (4) Tadlis, (5) 
Ihtikar, (6) Pematokan Harga



  

Karena itu, orang-orang yang lemah tidak dapat 
dibiarkan tanpa adanya bantuan melainkan negara 
harus melakukan intervensi, serta pertolongan dari 
muslim yang ingin beramal saleh melalui sedekah 
dan zakat..

ISLAM MEMPERHATIKAN PERBEDAAN

KUAT LEMAHNYA AKAL 
& FISIK MANUSIA 

“Dan pada harta-harta mereka ada hak 
untuk orang miskin yang meminta dan 
orang miskin yang tak mendapat bagian 
(tidak meminta)” – T.QS: adz-Dzariyat 
ayat 19.



  

MENCIPTAKAN 

KESEIMBANGAN EKONOMI

PERAN NEGARAPERAN NEGARA

INTERVENSI
NEGARA

INTERVENSI
NEGARA

PENERAPAN
HUKUM SYARIAH

PENERAPAN
HUKUM SYARIAH

PENERAPAN
POLITIK EKONOMI ISLAM

PENERAPAN
POLITIK EKONOMI ISLAM

KEPEMILIKAN
PENGELOLAAN KEPEMILIKAN

KEPEMILIKAN
PENGELOLAAN KEPEMILIKAN

Menjamin pemenuhan kebutuhan primer
Setiap warga negara secara layak

Menjamin pemenuhan kebutuhan primer
Setiap warga negara secara layak

Menjamin kegiatan dan transaksi ekonomi
Berjalan secara adil dan tidak zalim

Menjamin kegiatan dan transaksi ekonomi
Berjalan secara adil dan tidak zalim

MENCEGAH KETIMPANGANMENCEGAH KETIMPANGAN MENCEGAH KRISIS EKONOMIMENCEGAH KRISIS EKONOMI



  

Intervensi oleh negara dalam perekonomian tidak 
dilakukan secara mutlak kecuali dalam konteks 
kebijakan yang ditujukan untuk menjamin pemenuhan 
kebutuhan primer setiap warga negara khususnya 
terhadap warga yang tidak mampu..

INTERVENSI NEGARA

Sedangkan penegakkan aturan, yakni hukum-hukum 
syariah yang berkaitan dengan kepemilikan dan 
pengelolaan kepemilikan merupakan mekanisme yang 
mencegah individu berbuat zalim sehingga 
perekonomian berjalan tertib, adil, dan terhindar dari 
gejolak krisis.



  

LARANGAN MENIMBUN EMAS DAN PERAK

Larangan menimbun emas dan perak sebagai mata 
uang merupakan larangan yang hikmahnya adalah 
mencegah perputaran kekayaan hanya di kalangan 
orang-orang kaya saja. 

Larangan ini memperkuat larangan terhadap kegiatan 
yang merusak ekonomi seperti judi, riba, al-ghaban al-
fahisy, tadlis, ihtikar, dan pematokan harga.

PENTINGNYA DISTRIBUSI KEKAYAAN
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