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Rahmawati 

MAQASHID AL-SYARI’AH  DALAM EKONOMI ISLAM 

 

ABSTRAK: 

 Penelitian di bidang Ekonomi Islam  dalam bingkai maqas}id syari’ah sangat 
penting karena hal tersebut menunjukan bahwa syariah memiliki perhatian dalam 
menuntun mana yang dibolehkan dan mana yang dilarang dalam transaksi. 
 Ekonomi Islam semestinya dibangun tanpa menafikan realitas yang ada namun 
tetap dalam bingkai maqas}id syari’ah. Ini karena maqas}id syari’ah sendiri berupaya 
untuk mengekspresikan penekanan terhadap hubungan antara kandungan kehendak 
(hukum) Tuhan dengan aspirasi yang manusiawi.Teori maqas}id menempati posisi 
yang sangat sentral dan vital dalam merumuskan metodologi pengembangan 
Ekonomi Islam  
 Sistem Ekonomi Islam sarat menjadi solusi berbagai persoalan ekonomi yang 
cukup rumit, yang cenderung lebih memilih sistem ekonomi produk manusia, 
kapitalis atau ekonomi sosial.  
 
Kata-kata Kunci : Maqashid al-Syari’ah, Ekonomi Islam 

 

 

A. PENDAHULUAN 

 Sistem ekonomi kapitalis telah gagal menyelesaikan persoalan 

kemanusiaan, sosial ekonomi. Meskipun kapitalis mampu mensejahterakan 

individu atau negara tertentu secara materi, namun perlu diingat kesejahteraan 

dan kemakmuran tersebut dibangun di atas penderitaan orang atau negara lain. 

Kapitalis tidak mampu menyelesaikan ketimpangan dan kesenjangan sosial 

ekonomi bahkan sebaliknya ia menciptakan dan melanggengkan kesenjangan 

tersebut untuk mempertahankan eksisitensinya. 

Disinilah Islam melontarkan kritik terhadap sistem ekonomi kapitalis 

yang bertanggung jawab terhadap perubahan arah, pola dan struktur 

perekonomian dunia sekarang ini. Perlu ada suatu kajian yang intensif dalam 

memberikan alternatif pandangan, rumusan dan strategi. 

Krisis ekonomi telah menimbulkan banyak kerugian, meningkatnya 

pengangguran, meningkatnya tindak kejahatan dan sebagainya. Sistem 

ekonomi kapitalis dengan sistem bunganya diduga sebagai penyebab 

terjadinya krisis. Sistem ekonomi Islam mulai dilirik sebagai suatu pilihan 

alternatif, dan diharapkan mampu m enjawab tantangan dunia di masa yang 



93 
 

akan datang.Al-Qur'an telah memberikan beberapa contoh tegas mengenai 

masalah-masalah ekonomi yang menekankan bahwa ekonomi adalah salah 

satu bidang perhatian Islam. 
      

     
   

   
     

     
    

    
   

  
    

    
    

 

"(Ingatlah) ketika Syu'aib berkata kepada mereka (penduduk Aikah): 

'Mengapa kamu tidak bertaqwa?' Sesungguhnya aku adalah seorang 

rasul yang telah mendapatkan kepercayaan untukmu. Karena itu 

bertaqwalah kepada Allah dan ta'atilah aku. Aku sama sekali tidak 

menuntut upah darimu untuk ajakan ini, upahku tidak lain hanyalah 

dari Tuhan Penguasa seluruh alam. Tepatilah ketika kamu menakar 

dan jangan sampai kamu menjadi orang-orang yang merugi. 

Timbanglah dengan timbangan yang tepat. Jangan kamu rugikan hak-

hak orang (lain) dan janganlah berbuat jahat danmenimbulkan 

kerusakan di muka bumi." (QS. Asy-syura (26):177-183)  

 

Para ekonom muslim saat melakukan berbagai kajian dan analisis 

terhadap Ekonomi Islam, sebagai salah satu komponen dalam lingkaran 

Islamic studies, sudah sewajarnya jika melakukan tafsir ulang terhadap nalar 

syari’ah yang selama ini berkembang.1 

Semestinya Ekonomi Islam dibangun tanpa mengaburkan realitas yang 

ada namun tetap dalam bingkai maqas}id al-syari’ah. Ini karena maqas}id al-
syari’ah sendiri berupaya untuk mengekspresikan penekanan terhadap 

                                                           
1 Yudian Wahyudi, Maqashid Syariah dalam Pergumulan Politik; Berfilsafat Hukum 

Islam dari Harvard ke Sunan Kalijaga (Yogyakarta: Nawesea, 2007), h.30 
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hubungan antara kandungan kehendak (hukum) Tuhan dengan aspirasi yang 

manusiawi.2 

Teori Maqashid menempati posisi yang sangat sentral dan vital dalam 

merumuskan metodologi pengembangan Ekonomi Islam. Maqas}id al-syari’ah 

merupakan ushulnya-ushul menurut Syathibi.3 Ini berarti bahwa menyusun 

ushul fiqh sebagai sebagai sebuah metodologi, tidak dapat lepas dari 

Maqashid Syari’ah. Karena teori maqashid dapat mengantarkan para mujtahid 

untuk menentukan standar kemaslahatan yang sesuai dengan syari’ah/hukum.4  

Bahkan terlebih lagi, menurut at-Tufi, hanya dalam wilayah mu’amalat 

sajalah rasionalisasi kemaslahatan ini dapat diterapkan.5 

Tulisan ini tidak bermaksud untuk menjawab permasalahan itu semua, 

melainkan hanya sedikit memberikan gambaran awal apa itu ekonomi Islam 

dalam perpektif  maqas}id al-syari’ah 
 

B. PEMBAHASAN 

1. Arti, Cakupan dan Tanda-tanda Kehadiran Maqas}id al-Syari’ah 

Maqashid  merupakan bentuk plural (jama’) dari maqshud. Dari akar 

katanya kata verbal qashada, yang berarti menuju; bertujuan; berkeinginan 

dan kesengajaan.6  Kata maqshud-maqashid dalam ilmu Nahwu disebut 

dengan maf’ul bih yaitu sesuatu yang menjadi obyek, sehingga kata tersebut 

dapat diartikan dengan ’tujuan’ atau ‘beberapa tujuan’. Sedangkan kata asy-
Syari’ah¸ merupakan bentuk subyek dari akar kata syara’a yang artinya adalah 

’jalan menuju sumber air sebagai sumber kehidupan.7 Oleh karenanya secara 

terminologis, Maqashid al-syari’ah dapat diartikan  sebagai ’tujuan-tujuan 

ajaran Islam’ atau dapat juga dipahami sebagai ‘tujuan-tujuan pembuat 

syari’at (Allah) dalam menggariskan ajaran/syari’at Islam. Allah berfirman 

dalam Q.S.al-Anbiyah (21): 107 : 
    

   

                                                           
2 Wael B. Hallaq, “The Primacy of The Qur’an in Syathibi Legal Theory”, dalam 

Wael B. Hallaq dan Donald P. Little (eds.), Islamic Studies Presented to Charles J. Martin 
(Leiden: EJ. Brill, 1991), h. 89. 

3 Imam Syathibi, al-Muwafaqat., juz. II, h. 32. 
4  Muhammad Khalid Mas’ud, Islamic Legal Philosophy, (Islamabad: Islamic 

Research Institute, 1977), h. 223-224. 
5 Yusdani, at-Tufi dan Teorinya tentang Maslahat, dalam www.yusdani.com, diakses 

13 November 2007 
6 Hans Wehr, A Dictionary of Modern Written Arabic (London: McDonald & Evan 

Ltd., 1980), h. 767 
7 Ibn Mansur al-Afriqi, Lisan al-‘Arab (Beirut: Dar ash-Shadr, t.th), VIII. h. 175. 

http://www.yusdani.com/
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Dan tiadalah kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat 

bagi semesta alam. 

Sebagian ayat tentang hukum (ayat al-ahkam) menyebut tujuan 

disyariatkannya sesuatu, tetapi pada ayat yang lain penyebutan demikian 

tidak ada sehingga para ulama dan mujtahid berupaya memahami dan 

menemukannya. Terkadang susunan ayat al-Qur’an menyebutkan alasan dan 

sekaligus tujuan pensyariatan sesuatu, sehingga para ulama kemudian 

mendiskusikannya apakah alasan pensyariatan sesuatu tanpa menyebutkan 

tujuan atau bahkan ada ayat yang tidak menyebutkan alasan maupun tujuan 

pensyariatan.8  

Mengkaji teori maqas}id tidak dapat dipisahkan dari pembahasan 

tentang maslahah. Hal ini karena sebenarnya dari segi substansi, wujud al-
maqashid asy-syari’ah adalah kemaslahatan.9Meskipun pemahaman 

kemaslahatan yang diungkapkan oleh penafsir-penafsir maupun mazhab-

mazhab, tidak sama, ini menunjukkan betapa maslahat menjadi acuan setiap 

pemahaman keagamaan. Ia menempati posisi yang sangat penting.10  Maqshud 
asy-Syari’ terdiri dari empat bagian, yaitu:  

a. Qashdu asy-Syari’ fi Wadh’i asy-Syari’ah (maksud Allah dalam 

menetapkan syariat) 

b. Qashdu asy-Syari’ fi Wadh’i asy-Syari’ah lil Ifham (maksud Allah 

dalam menetapkan syari’ahnya ini adalah agar dapat dipahami) 

c. Qashdu asy-Syari’ fi Wadh’i asy-Syari’ah li al-Taklif bi Muqtadhaha 

(maksud Allah dalam menetapkan syari’ah agar dapat dilaksanakan) 

d. Qashdu asy-Syari’ fi Dukhul al-Mukallaf tahta Ahkam asy-Syari’ah 

(maksud Allah mengapa individu harus menjalankan syari’ah).  

Para sarjana muslim mengartikan maslahah adalah kebaikan, 

barometernya adalah syari’ah. Adapun kriteria maslahah, (dawabith al-
maslahah) terdiri dari dua bagian: pertama maslahat itu bersifat mutlak, 

artinya bukan relatif atau subyektif yang akan membuatnya tunduk pada hawa 

nafsu.11 Kedua; maslahat itu bersifat universal (kulliyah) dan universalitas ini 

tidak bertentangan dengan sebagian (juzìyyat) nya. Bersandar pada hal 

tersebut,  Syathibi kemudian melanjutkan bahwa agar manusia dapat 
                                                           

8 M.atho Mudzhar, revitalisasi Maqashid Syariah dalam Pengembangan Ekonomi 
Syariah di Indonesia, makalah disampaikan dalam seminar international pda F orum riset 

Ekonomi dan Syariah II di UIN Syarif Hidayatullah, h.2  
9 Asafri Jaya Bakri, Konsep Maqashid Syari’ah menurut al-Syatibi (Jakarta: Rajawali 

Press, 1996), h. 69. 
10 Said Aqiel Siradj, Fiqh Berwawasan Etika, dalam www.repulika.co.id, diakses 13 

November 2007. 
11 Muhammad Khalid Mas’ud, Shatibi’s of Islamic Law (Islamabad: Islamic Research 

Institute, 1995), h. 157-159 

http://www.repulika.co.id/
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memperoleh kemaslahatan dan mencegah kemadharatan maka ia harus 

menjalankan syari’ah, atau dalam istilah yang ia kemukakan adalah Qashdu 
asy-Syari’ fi Dukhul al-Mukallaf tahta Ahkam asy-Syari’ah (maksud Allah 

mengapa individu harus menjalankan syari’ah).  

Kemasalahatan dari segi kepentingan terdiri dari: 

 

 

a. Maslahat Dharuriyyat  
Maslahat Dharuriyyat adalah sesuatu yang harus ada/dilaksanakan 

untuk mewujudkan kemaslahatan yang terkait dengan dimensi duniawi dan 

ukhrawi. Apabila hal ini tidak ada, maka akan menimbulkan kerusakan bahkan 

hilangnya hidup dan kehidupan seperti makan, minum, shalat, puasa, dan 

ibadah-ibadah lainnya.12 Dalam hal mu’amalat, Syathibi mencontohkan harus 

adanya `iwadh tertentu dalam transaksi perpindahan kepemilikan, jual-beli 

misalnya.13 Ada lima hal yang paling utama dan mendasar yang masuk dalam 

jenis ini, yang kepentingan nya harus selalu dijaga atau dipelihara : 

1) Memelihara Agama (hifz al-din) untuk perseorangan ad-din berhubungan 

dengan ibadah-ibadah yang dilakukan seorang muslim dan muslimah, 

membela Islam dari pada ajaran-ajaran yang sesat, membela Islam dari 

serangan orang-orang yang beriman kepada agama lain. 

2) Memelihara jiwa (hifz al-nafs). Dalam agama Islam jiwa manusia adalah 

sesuatu yang sangat berharga dan harus di jaga dan di lindungi. Seorang 

Muslim di larang membunuh orang lain atau dirinya sendiri. Q.S al-Isra 

(17) :33, berbunyi:  
    

      
    

    
     

   
 

“Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah 

(membunuhnya), melainkan dengan satu (alasan) yang benar…” 

3) Memelihara Akal (hifz al-‘Aql). Yang membedakan manusia dengan 

hewan adalah akal,  oleh karena akal wajib dijaga dan dilindungi. Islam 

melarang kita untuk merusak akal seperti meminum alkohol. 

4) Memelihara Keluarga/garis keturunan (Hifz al-‘Ird). Menjaga garis 

keturunan dengan menikah secara agama dan Negara.  

                                                           
12 Imam Syathibi, al-Muwafaqat., juz. II, h. 7. 
13 Ibid 
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5) Memelihara Harta (hifz al-Mal). Harta adalah hal yang sangat penting dan 

berharga, namun Islam, melarang mendapatkan harta secara illegal, dengan 

mengambil harta orang lain dengan cara mencuri atau korupsi. Seperti 

bunyi Q.S.al-Baqarah /2: 188  
   

   
 

“Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di 

antara kamu dengan jalan yang batil…” 

Dari kelima hal di atas, merupakan esensi yang  penting dapat menjaga 

eksistensi manusia. Oleh karena itu sudah selayak nya manusia 

melindunginya, karena jika tidak, kehidupan manusia di dunia akan menjadi 

kacau, brutal, miskin dan menderita, baik di dunia dan di akhirat nantinya. 
b. Maslahah Hajiyyat  

Maslahah Hajiyyat adalah sesuatu yang sebaiknya ada sehingga dalam 

melaksanakannya leluasa dan terhindar dari kesulitan. Kalau sesuatu ini tidak ada, 

maka ia tidak akan menimbulkan kerusakan atau kematian namun demikian akan 

berimplikasi adanya kesulitan dan kesempitan.14  Contoh yang diberikan oleh 

Syathibi dalam hal mu’amalat pada bagian ini adalah dimunculkannya beberapa 

transaksi bisnis dalam fiqh mu’amalat, antara lain qiradh, musaqah, dan salam.15 

c. Maslahah Tahsiniyyat  
Maslahah Tahsiniyyat adalah sesuatu yang mendatangkan kesempurnaan 

dalam suatu aktivitas yang dilakukan, dan bila ditinggalkan maka tidak akan 

menimbulkan kesulitan. Ilustrasi yang digunakan Syathibi dalam bidang mu’amalat 

untuk hal ini adalah dilarangnya jual-beli barang najis dan efisiensi dalam 

penggunaan air dan rumput.  

Setiap penetapan hukum Allah swt. pasti mengandung suatu misi bagi 

kemaslahatan manusia. Penetapan ini dibagi menjadi dua katagori; Pertama, 

Perintah Allah swt. yang bersifat jelas (qath’i). Kedua, perintah Allah swt. di 

dalam Al-Qur’an yang masih samar (zhanni)dan bersifat umum (mujmal), 
maka ranah ini merupakan wilayah Ulama guna menafsirkannya dengan 

kompetensi dan kualifikasi yang memadai. 

Manusia secara alamiah mempunyai keinginan untuk mencapai 

kebahagiannya dan hidup secara layak, tetapi semuanya itu tidak akan 

tercapai tanpa adanya kerjasama dan saling tolong menolong antar sesama 

umat manusia, dan kerjasama tersebut sangatlah tidak mungkin dicapai tanpa 

adanya kehidupan yang aman dan damai di antara seluruh umat. Aman dan 

damai tidak dapat tercapai tanpa adanya regulasi untuk melindungi hak setiap 

                                                           
14 Ibid., h. 9. 
15 Ibid., h. 5 
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orang. Namun regulasi dan undang-undang tidak berguna kecuali ada lembaga 

yang mengimplementasikannya.  

2. Asas-asas Ekonomi Syariah 

Beberapa cendekiawan muslim telah merumuskan asas-asas yang 

menjadi dasar dari sistem ekonomi Islam. Diantaranya adalah Taqyuddin An-

Nabhani yang menyebutkan bahwa asas yang digunakan untuk membangun 

sistem ekonomi Islam adalah : Kepemilikan (property), Pengelolaan 

kepemilikan (tasharuf al-milkiyah) serta distribusi kekayaan  di tengah 

masayarakat.16 

Kepemilikan yang dimaksud oleh An-Nabhani adalah bahwa dalam 

sistem hukum Islam kepemilikan mutlak adalah hanya milik Allah swt, 
sedangkan manusia hanya sebagai  pengelola saja (istikhlaf).17 Adapun 

pengelolaan kepemilikan meliputi bagaimana proses kepemilikan itu diperoleh 

serta dibelanjakan dan terakhir  distribusi kekayaan di masyarakat. Distribusi 

menurutnya adalah sebuah proses perpindahan suatu barang ataupun jasa yang 

telah diatur batas-batasnya oleh syariah Islam.  

Setiap muslim harus meyakini bahwa manusia diciptakan oleh Allah 

swt, ayat-ayat yang menyebutkan tentang hal ini sangat banyak jumlahnya, 

misalnya : 

 

َ  يَاأَيَُّها النَّاُس إِنَّا َخلَْقنَاُكْم ِمْن ذََكٍر َوأُْنثَى َوَجعَْلنَاُكمْ  ِ أَتْقَاُكْم إِنَّ اَّللَّ ُشعُوبًا َوقَبَائَِل ِلتََعاَرفُوا إِنَّ أَْكَرَمُكْم ِعْندَ اَّللَّ

 (13َعِليٌم َخبِيٌر)

 

Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang 

laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-

bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. 

Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah 

ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah 

Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. QS Al-Hujuraat: 13.  

Hal ini merupakan keyakinan mutlak yang menjadi dasar bagi berbagai 

aktivitas ekonomi setiap muslim. Tidak hanya itu, setelah seorang muslim 

mengetahui bahwa ia diciptakan Allah swt maka ia harus mengetahui bahwa 

tujuan dari diciptakannya ke muka bumi adalah untuk beribadah. Allah swt 

berfirman :  

 
ْنَس إَِّلَّ ِليَْعبُدُونِ   َوَما َخلَْقُت اْلِجنَّ َواْْلِ

                                                           
16 An-Nabhani, Taqyuddin. Membangun Sistem Ekonomi Alternatif : Perspektif Islam. 

(Surabaya : Risalah Gusti, 1996), h 50. 

17  Ibid 
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Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka 

menyembah-Ku. QS Adz-Dzariyat : 56.  

Segala bentuk aktivitasekonomi adalah bagian dari ibadah yang 

disyariatkan oleh Islam. Hubungannya dengan asas ekonomi adalah Allah 

adalah pencipta seluruh manusia dan tugasnya di muka bumi adalah untuk 

beribadah kepadaNya maka segala bentuk aktivitas haruslah berlandaskan 

keyakinan ini.  

Dari keyakinan ini akan muncul pula adanya sikap bahwa manusia 

selaku hamba-Nya, ciptaan-Nya dan semua adalah milik-Nya, sebagaiamna 

seluruh yang ada di langit dan bumi adalah milik-Nya :  

ِ ُمْلُك السََّمَواِت َواْْلَْرِض َوَما فِيِهنَّ َوُهَو َعلَى ُكِلِّ َشْيٍء قَِديرٌ   َّلِلَّ

Kepunyaan Allah-lah kerajaan langit dan bumi dan apa yang ada di 

dalamnya; dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. QS Al-Maidah 

ayat 120.  
 

Allah swt memiliki segala sesuatu di langit dan di bumi serta di antara 

keduanya adalah kepemilikan mutlak (Absolut Property) sehingga manusia 

hanya sebagai pemegang amanah (istikhlaf). Hal ini menjadikan asas ekonomi 

Islam berbeda dengan sistem ekonomi yang lainnya. Walaupun demikian 

manusia juga diberikan kewenangan untuk memiliki harta Allah (malillah) 
tersebut. Seperti disebutkan dalam firmanNya :  

ِ الَِّذي َءاتَاُكمْ   َوَءاتُوُهْم ِمْن َماِل اَّللَّ

......dan berikanlah kepada mereka sebahagian dari harta Allah yang 

dikaruniakan-Nya kepadamu. QS An-Nur ayat 33.  

Makna ayat ini menunjukan bahwa Allah telah memberikan hak 

kepemilikan kepada manusia untuk menggunakan hartaNya. Selain itu 

terdapat juga dalam ayat yang lainnya :   

 َوأَْمَواٌل اْقتََرْفتُُموَها

…dan harta-harta yang kalian usahakan. QS At-Taubah ayat 24.  

Al-Qur'an masih banyak menyebutkan dalil yang dinisbatkan kepada 

harta manusia. Dari sini berarti pilar pertama yaitu kepemilikan (milkiyah) 
dalam Islam adalah kepemilikan mutlak hanya milik Allah swt, dan manusia 

hanya diberikan hak untuk mengelolanya.  

Berkaitan dengan kepemilikan, dalam sistem ekonomi Islam asas 

kepemilikan yang dianut adalah Multytype Ownership (kepemilikan multi 

jenis) yang berarti sistem ini mengakui adanya kepemilikan oleh individu, 

kelompok ataupun negara. Hal ini tentu berbeda dengan sistem ekonomi 
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Kapitalis yang mengakui kepemilikan hanya bagi pihak swasta, atau sistem 

ekonomi Sosialis yang hanya mengakui kepemilikan bagi negara. 

Adiwarman karim mengemukakan prinsip-prinsip umum ekonomi 

Islam. Di antara prinsip-prinsip tersebut adalah : Tauhid (keimanan), 'Adl 
(keadilan), Nubuwwah (kenabian), Khilafah (pemerintahan) dan Ma'ad (hasil 

akhir) 18 

Prinsip keadilan (Al-Adl) yang dimaksud di sini adalah keadilan yang 

berasal dari Allah swt. Di antara sifat Allah swt adalah Al-'Adl yang berarti 

Maha Adil, sebagiaman disebutkan dalam firmanNya :  

 
ْحَساِن َوإِيتَاِء ِذي اْلقُْربَى َويَْنَهى َعِن اْلفَْحَشاِء َواْلُمْنَكِر َواْلبَ  َ يَأُْمُر بِاْلعَدِْل َواْْلِ لَُّكْم ْغيِ َيِعُظُكْم لَعَ إِنَّ اَّللَّ

 تَذَكَُّرونَ 

Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat 

kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari 

perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi 

pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.  QS An-

Nahl : 90.  

Dalam ruang lingkup ekonomi Islam, keadilan Allah swt berarti 

meliputi pemberian hak rizki bagi setiap makhlukNya (bandingkan dengan 

teori ekonomi konvensional mengenai sumber daya alam yang terbatas). 

Selain itu keadilan yang harus dilaksanakan setiap orang-orang yang diberikan 

amanah harta benda untuk memberikan hak-hak fakir miskin pada sebagian 

hartanya (zakat). Ayat yang lainnya menyebutkan :     

 
ِ ُشَهدَاَء بِاْلِقْسِط َوََّل يَْجِرَمنَُّكْم شَ  اِميَن َّلِلَّ نَآُن قَْوٍم َعلَى أََّلَّ تَْعِدلُوا اْعِدلُوا هَُو يَاأَيَُّها الَِّذيَن َءاَمنُوا ُكونُوا قَوَّ

َ َخبِيٌر بَِما تَْعَملُونَ  َ إِنَّ اَّللَّ  أَْقَرُب ِللتَّْقَوى َواتَّقُوا اَّللَّ

 

Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang 

selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan 

adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, 

mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil 

itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, 

sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. QS 

Al-Maidah (5) : 8. 

 

                                                           
18 Adiwarman Karim, Ibid, lihat juga Adiwarman Karim, "Ekonomi Islam: Suatu 

Kajian Ekonomi Makro", (Jakarta : The International Institute ofIslamic Thought Indonesia, 

2002), h.34 
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Ayat ini memerintahkan setiap manusia untuk berbuat adil, yaitu 

menempatkan sesuatu pada tempatnya. Hal ini berarti tidaklah pantas seorang 

pelaku ekonomi Islam melakukan hal-hal yang tidak adil dalam segala 

aktivitas ekonominya.  

Secara umum dapat dikatakan bahwa keadilan yang menjadi pilar dari 

asas ini adalah bahwa segala aktivitas yang dilakukan oleh setiap muslim 

haruslah berada di jalur la tadzlimuuna wa la tudzlamun (Tidak saling 

terdzalimi). Baik di bidang produksi, distribusi dan konsumsi. Seorang 

produsen yang memiliki sifat adil maka akan memproduksi barang-barang 

yang dibolehkan oleh syariat dan tidak membahayakan konsumen. Demikian 

pula seorang penjual yang adil akan menjual dan memberikan informasi 

selengkap-lengkapnya mengenai cacat dari barang yang dijualnya. Selain itu 

keadilan juga mencakup distribusi harta kekayaan di tengah masyarakat. Allah 

swt berfirman mengenai hal ini :  

 

 َكْي ََّل يَُكوَن دُولَةً بَْيَن اْْلَْغنِيَاِء ِمْنُكمْ 

.....supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya 

saja di antara kamu. QS Al-Hasyr : 7.  

Distribusi harta kekayaan haruslah merata di antara manusia, dalam 

arti tidak ada pihak yang berlebihan dan tidak ada pihak yang kekurangan. 

Keadilan yang dimaksud bukan berarti seperti sistem ekonomi Sosialis yang 

menyamaratakan seluruh manusia, akan tetapi sistem ekonomi Islam 

mentolerir adanya perbedaan yang wajar antara si kaya dan si miskin.19  

Asas Ekonomi Islam termasuk ma'ad yaitu kesadaran bahwa setiap 

manusia akan kembali kepada Allah swt (meninggal), keyakinan ini akan 

berimplikasi kepada sikap dan perilaku (attitude) dari setiap pelaku ekonomi 

Islam yang akan berdampak kepada kejujuran dan kerendahan hati untuk 

selalu ingat bahwa setiap manusia akan mempertanggungjawabkan 

perbuatannya. Alah swt berfirman: 

 إِنَّ الَِّذي فََرَض َعلَْيَك اْلقُْرَءاَن لََرادَُّك إِلَى َمعَاٍد 

Sesungguhnya yang mewajibkan atasmu (melaksanakan hukum-

hukum) Al-Qur'an, benar-benar akan mengembalikan kamu ke tempat 

kembali. QS. Al-Qhashas (28) : 85.  

Dalam ayat yang lain disebutkan secara jelas :  

 َجعُونَ ُكلُّ نَْفٍس ذَائِقَةُ اْلَمْوِت ثُمَّ إِلَْينَا تُرْ 

                                                           
19 Afzalurrahman, Doktrin Ekonomi Islam I, (Yogyakarta : PT. Dana Bhakti Wakaf, 

1995), h. 60 
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Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Kemudian hanyalah 

kepada Kami kamu dikembalikan. QS. Al-Ankabut (29): 57.  

Berdasarkan pilar ma'ad ini dapat diketahui bahwa sewaktu-waktu 

manusia akan meninggalkan dunia ini sehingga aktivitas bisnis yang 

dilakukan senantiasa berorientasi kepada akhirat :  

ُ الدَّاَر اْْلِخَرةَ َوََّل تَْنَس نَِصيَبَك ِمَن الدُّْنيَا  َواْبتَغِ فِيَما َءاتَاَك اَّللَّ

Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu 

(kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan 

bahagianmu dari (keni`matan) duniawi . QS Al-Qhashas  (28) : 77. 

Inilah keseimbangan yang ada dalam Islam, kehidupan dunia di dapat 

dan kehidupan akhirat juga selamat. Hal ini sangat berbeda dengan system 

ekonomi konvensional yang hanya mementingkan urusan dunia saja tanpa 

pernah berfikir tentang akhirat. Demikian juga kepercayaan lain yang hanya 

membahas masalah hubungan manusia dengan Tuhan saja. .     

Sementara Afzalurrahman merumuskan bahwa prinsip dasar sistem 

ekonomi Islam  adalah : Kebebasan individu, Hak terhadap harta, 

ketidaksamaan ekonomi dalam batas wajar, kesamaan sosial, jaminan sosial, 

distribusi kekayaan secara meluas, larangan menumpuk kekayaan, larangan 

terhadap organisasi anti sosial, kesejahteraan individu dan masyarakat.20  

Prinsip dasar ini lebih menitikberatkan kepada bagaimana sebuah 

sistem ekonomi itu berlaku di tengah masyarakat. Sehingga titik tekannya 

adalah bagaimana masyarakat mendapatkan kesejahteraan sosial. Kelemahan 

dari prinsip dasar ini adalah tidak disebutkannya prinsip ketauhidan dan 

kenabian yang menjadi prinsip dasar bagi setiap teori yang disandarkan 

kepada Islam. Apalagi berkaitan dengan sebuah sistem ekonomi yang 

berkaitan erat dengan kepemilikan mutlak yaitu bagi Allah swt.   

Landasan filosofi ini sudah cukup sempurna hanya saja karena 

dituangkan dalam sebuah artikel sehingga diperlukan adanya penjabaran lebih 

lanjut. Landasan ini didasarkan bahwa sistem ekonomi Islam haruslah 

memiliki pondasi yang kuat, sehingga ia akan mampu menopang setiap 

problem dan permasalahan yang tengah terjadi atau yang akan terjadi, 

khususnya berkaitan dengan aktifitas ta'awun di tengah masyarakat. Sehingga 

dengan landas an ini diharapkan akan tercipta sebuah sinergi di antara 

masyarakat di bidang ekonomi.21   

Sistem Ekonomi Islam yang dilandasi dan bersumber pada ketentuan 

Al-Qur’an dan Sunnah berisi tentang nilai persaudaraan, cinta, penghargaan 

                                                           
20 Ibid, h.8-10 
21  Ibid 
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kepada waktu, dan kebersamaan. Adapun sistem ekonomi Islam meliputi 

antara lain : 

1.   Mengakui hak milik individu sepanjang tidak merugikan masyarakat. 

2.   Individu mempunyai perbedaan yang dapat dikembangkan berdasarkan 

potensi  masing-masing. 

3.   Adanya jaminan sosial dari negara untuk masyarakat terutama dalam 

pemenuhan kebutuihan pokok manusia . 

4.   Mencegah konsentrasi kekayaan pada sekelompok kecil orang yang 

memiliki kekuasaan lebih. 

5.   Melarang praktek penimbunan barang sehingga mengganggu distribusi 

dan stabilitas harga. 

6.   Melarang praktek asosial (mal-bisnis).22 

Selanjutnya yang dimaksud dengan istilah ekonomi syari’ah adalah 

perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syariah 

yang meliputi bank syari’ah, lembaga keuangan mikro syari’ah, asuransi 

syari’ah, reasuransi syari’ah, reksadana syari’ah, obligasi syari’ah dan surat 

berharga berjangka menengah syari’ah, sekuritas syari’ah, pembiayaan 

syari’ah, pergadaian syari’ah, dana pensiun lembaga keuangan syari’ah dan 

bisnis syari’ah. 

Seluruh aktivitas ekonomi yang mengandung kemaslahatan untuk 

manusia disebut kebutuhan. Oleh karena itu problematika ekonomi manusia 

dalam perspektif Islam adalah pemenuhan sumber daya alam yang tersedia. 

Bila ditelaah dalam sudut pandang ilmu manajemen kontemporer, konsep 

maqas}id al-syariah mempunyai relevansi yang sangat erat dengan konsep 

motivasi. Bila dikaitkan dengan konsep maqas}id al-syariah  jelas bahwa dalam 

pandangan Islam, motivasi manusia dalam melakukan aktivitas ekonomi 

adalah untuk memenuhi kebutuhannya, dalam arti memperoleh kemaslahatan 

di dunia dan akhirat23. 

Manusia sebagai pelaku ekonomi sekaligus tugasnya sebagai khalifah 

di bumi diberi aturan dan nikmat dari Allah swt. Aturan yang dimaksudkan 

agar terjamin keselamatan kebutuhannya sepanjang hidup di dunia baik yang 

menyangkut keselamatan agama, jiwa, akal, keturunan maupun hartabenda. 

Aturan itu diperlukan untuk mengolah segala sarana dan prasarana kehidupan. 

Disinilah titik temunya tingkat-tingkat kebutuhan manusia dalam maqasid 

iqtishadiyah identik dengan maqasid al syari’ah. 

 

III. KESIMPULAN 
                                                           

22 Gita Danupranata, Ekonomi Islam , Yogyakarta., UP FE-UMY,2006., h, 90 
23 Waryani fajar, Pertingkatan Kebutuhan dalam Maqashid asy-syariah, Perspektif 

Ilmu Ekonomi Islam, h. 8 
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Maqashid al-Syari’ah sebagai tujuan serangkain aturan-aturan telah 

digariskan oleh Allah SWT. Tujuannya adalah untuk mendatangkan 

kemaslahatan dan mencegah kemadharatan bagi manusia. Semua aspek dalam 

kehidupan individu muslim harus mengarah pada tercapainya kemaslahatan 

seperti yang dikehendaki dalam maqas}id al-syari’ah. Ekonomi Islam juga 

menempatkan maqas}id al-syari’ah sebagai acuan, sehingga sistem dan ilmu 

yang kini tengah diformulasikan dapat memberi kemaslahatan dan mampu 

menjadi panutan terhadap kompleknya problem ekonomi kekinian yang kian 

akut. Para mujtahid di bidang Ekonomi Islam sudah menerapkan maqas}id al-
syari’ah dalam proses analisis mereka tentang ekonomi. Maqas}id al-syari’ah 

dalam dataran idealnya juga harus berimplikasi pada perilaku ekonomi 

individu muslim, baik dalam posisinya sebagai konsumen maupun produsen. 

Kesemua aktivitas ekonomi tersebut harus menuju kepada kemaslahatan 

sehingga dapat memelihara maqas}id al-syari’ah.  
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