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Apa yang ditawarkan ekonomi syariah sehingga menjadi alternatif 
ekonomi yang sekarang ada (mainstream economic)? Pengenalan 
ekonomi syariah (islam) menunjukkan bahwa ada perbedaan. Lalu 
apa perbedaan tersebut? 

Ekonomi syariah menghargai kerja. 
Karena itu pendapatan harus diperoleh 
melalui kerja. Kerja menunjukkan usaha 
dan setiap usaha ada risiko. Jadi tidak 
ada kegiatan tanpa risiko.  Dengan 
demikian, ekonomi syariah mendorong 
untuk bekerja dan menanggung risiko.  
 
Tanpa risiko uang tidak mendapat 

imbalan karena itu konsepnya bagi hasil atau margin (laba). Bila 
uang boleh menerima pendapatan maka inilah yang berlaku pada 
ekonomi konvensional. Dengan modal uang, orang bisa tak perlu 
kerja untuk memperoleh pendapatan, yaitu dengan meminjamkannya 
dan mendapat imbalan berupa bunga.  
 
Konsep bunga menghilangkan risiko. Tanpa mau tahu risiko, pemilik 
modal menetapkan tarif (bunga) atas dana yang dipinjamkan. Tanpa 
mau ambil risiko atau kerja, pemilik tanah dapat memperoleh 
penerimaan melalui sewa tanah. Karena itu, menurut  syariah tidak 
boleh menerima tambahan dari pinjaman uang dan menerima sewa 
dari tanah yang dipinjamkan.   
 
Uang memiliki fungsi ekonomi, karena itu, uang merupakan barang  
publik. Artinya kepemilikan kita tidak boleh menghilangkan fungsi 
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ekonominya. Islam melarang uang beredar diantara kelompok 
tertentu saja. Untuk itu,  uang harus tetap berputar. Perputaran 
uang dengan jalan menginvestasikannya atau membelanjakannya. 
Bisa juga meminjamkannya, dengan tidak meminta tambahan, 
karena uang harus tetap berputar agar fungsi ekonominya berjalan.  
 
Karena itu, dalam ekonomi syariah tidak ada pinjam meminjam (loan) 
dalam konteks bisnis (tijari). Lembaga keuangan syariah (LKS) dapat 
menawarkan pembiayaan (financing) dengan transaksi kerjasama 
(musyarakah) atau jual beli (al bai) dan sewa-menyewa (ijarah). 
Bukan hanya itu, tidak ada pembiayaan tanpa transaksi. Artinya, 
pembiayaan didasarkan atas keperluan riil bisnis. LKS tidak 
menyalurkan uang sebagaimana bank konvensional. LKS hanya 
membiayai transaksi yang tidak dapat dibiayai sendiri.  
 
Pinjaman telah memudahkan untuk membiayai konsumsi sehingga 
mendorong konsumtif dan memuaskan keinginan (selera). Pinjaman  
telah memudahkan pengusaha memperoleh dana untuk membiayai 
bisnisya sehingga mendorong untuk berspekulasi agar cepat 
mengembalikan dananya. Spekulasi telah menjadikan nilai dan harga 
barang tidak riil. Harga tidak lagi ditentukan oleh permintaan dan 
penawaran, tapi lebih dipengaruhi informasi. Para spekulan 
membentuk informasi dan mengacaukan harga. 
 
Ekonomi syariah menawarkan konsep yang dapat mengeleminir 
perilaku negatif ekonomi yang merugikan tersebut. Tidak boleh ada 
gharar (ketidakjelasan), dalam transaksi semua harus jelas baik 
timbangan, kualitas maupun kuantitas. Tidak boleh ada maysir (judi) 
yang mempertaruhkan sesuatu yang tidak pasti. Hidup memang 
penuh ketidakpastian, tugas kitalah memastikannya melalui usaha 
dan kerja.  Dan bekerjalah dengan jujur dan adil, karena ekonomi 
syariah melarang yang bathil baik barang/jasa maupun cara 
berusahanya. Mari berekonomi secara syariah...... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


