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Falsafah Sistem Ekonomi Islam

Islam merupakan sistem nilai dalam segala aspek
kehidupan.

Nilai-nilai universal yang dirumuskan dalam
maqoshid al-syari’ah (tujuan-tujuan syari’ah:
memelihara agama, memelihara jiwa,
memelihara akal, memelihara harta dan
memelihara keturunan) menjadi nilai dasar
filosofis aktifitas perokonomian dalam sistem
ekonomi Islam



• èmpat dasar/asas/falsafah ekonomi Islam 
menurut A.M Saefudin adalah:1

1. Tuhan

2. SDA

3. Keadilan

4. Kesejahteraan bersama

1.Ahmad M. Saefudin, Studi Nilai-nilai Sistem
Ekonomi Islam, (Media Da’wah, Jakarta, 1998), 
hal 36



Nilai Dasar Sistem Ekonomi Islam

1. Kepemilikan (ownership/tamalluk)

Hak milik merupakan masalah pokok dalam
dunia ekonomi. Konsekuensi dari kepemilikan
harta, meliputi harta apa yang diperoleh, dari
mana harta diperoleh, dengan cara apa
diperoleh, bagaimana pemanfaatannyauntuk
apa digunakan



ketentuan-ketentuan tentang kepemilikan ini
adalah: 2
1. Kepemilikan tdk bersifat mutlak. Sbgmn hadits yang 

diriwayatkan oleh Bukhori dari Aisah berikut:
Artinya:
“Barang siapa yang memakmurkan tanah mati
yang bukan menjadi milik seseorang, maka ia lebih
berhak atas tanah tersebut.

2. Kepemilikan manusia terbatas kepada seseorang
selama hidupnya.

3. Sumber daya alam yang menjadi kepentingan
umum atau kebutuhan orang banyak harus menjadi
milik masyarakat secara umum

2. Al-Syaukani, Nailul Authar,juz 5 (Dar al-Fikr, 
Indonesia, 1952), hal 49



2.Keseimbangan (equilibrium) dalam
Pengelolaan (tashorruf)

Nilai-nilai keseimbangan ini meliputi
keseimbangan antara kepentingan duniawi
dan ukhrawi dalam rangka memenuhi
kebutuhan ekonomi hidupnya (Q.S. Al-
Baqoroh: 201 , Al-Qashash: 77), antara
kepentingan individu dan masyarakat (Q.S. Al-
Nisaa: 36), serta keseimbangan dalam
memanfaatkan harta kekayaan (Q.S. Al-Isra’:
29)



3. Keadilan (Justice) dalam distribusi

a. Keadilan berarti kebebasan yang memiliki
syarat ahlak Islam3

b. Keadilan diterapkan dalam semua fase
kegiatan ekonomi

c. Makmur dalam keadilan dan adil dalam
kemakmuran4

3. Sri Adi Swasono, Op.Cit., hal 11

4. Ahmad M. Saefudin, Op.Cit. hal 66



Nilai Instrument Sistem Ekonomi Islam

1. Zakat telah disyariatkan Allah semenjak zaman
Nabi Ibrahim ( Q.S. al-Anbiyaa’: 72 – 73) sebagai
kewajiban finansial yang memiliki fungsi sosial

2. Pelarangan Riba
Pelarangan riba pada hakikatnya berarti
penolakan terhadap risiko finansial tambahan
yang ditetapkan dalam transaksi uang atau
modal ataupun jual beli yang dibebankan kepada
satu pihak sementara yang lain dijamin
keuntungannya.
Allah mengharamkan praktik riba ( Q.S. al-
Baqarah,: 275 ) dan ini merupakan ciri khas dari
sistem ekonomi Islam.



3. Kerja sama sosial
Kerja sama merupan watak masyarakt Islami yang
sangat bertentangan dengan kompetisi bebas dari
sistem masyarakat kapitalis dan kediktatoran model
masyarakat sosialis.
Nilai kerja sama sosial ini harus tercermin dalam
segala tingkat aktivitas ekonomi, baik produksi atau
distribusi barang maupun jasa.
Bentuk kerja sama ekonomi yang dicontohkan dalam
Islam adalah mudlorobah, yaitu kerja sama antara
pemilik modal dengan seorang yang memiliki
keahlian tertentu. Dalam istilah ekonomi, kerja sama
demikian dinamakan dengan istilah partisipatori
loan (penyertaan modal ) tanpa bunga yang
didasarkan penyertaan untung rugi (profit lose
sharing) berdasarkan kesepakatan.



Doktrin kerja sama sosial dalam sistem
ekonomi Islam ini akan dapat :

a. Meningkatkan produktivitas kerja sehari-
hari masyarakat ( Q.S. al-Maaidah: 2 ).

b. Meningkatkan kesejahteraan dan
mencegah kesengsaraan masyarakat ( Q.S.
al-Maaidah: 2 9, 71 dan 105).

c. Mencegah penindasan ekonomi distribusi
kekayaan yang tidak merata (Q.S. al-
Taubah : 34, al-Fajr : 17-120).



4. Jaminan Sosial

Manusia memiliki tingkatan-tingkatan yang berbeda.
Tingkatan-tingkatan manusia ini oleh Dr. Abdul Hadi
Al-Syal dibagi menjadi empat golongan, yaitu :

1. Golongan yang penghasilannya melebihi
kebutuhan.

2. Golongan yang penghasilannya sebanding dengan
kebutuhan.

3. Golongan yang penghasilannya di bawah
kebutuhan dan ia memerlukan kebutuhan
terhadap kebutuhan tersebut.

4. Golongan yang betul-betul tidak mampu mencari
penghasilan, sementara ia harus dapat menutupi
kebutuhannya.



5. Campur Tangan Negara

Peranan negara dalam hal ini adalah :

1. Aspek hukum, yaitu untuk menanggulangi
masalah pelanggaran kebebasan ekonomi,
dengan prinsip al-masalihu al-mursalah dan
saddu al-dari’ah sebagai upaya untuk
menangkal bahaya sebelum terjadi.

2. Perencanaan dan pengawasan alokasi atau
distribusi sumber-sumber ekonomi serta
dana.

3. Pengendalian produksi dan upah buruh


