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SumbanganSumbangan
Ekonomi IslamEkonomi Islam
pada pada DuniaDunia

Beban pemerintah bertambah akibat 
kenaikan harga minyak dunia?

kenaikan harga minyak dunia dari US$ 40 per 
barel menjadi US$ 60 per barel (Rp 9.300 per 
USD) menyebabkan:

> Subsidi,
meningkat Rp 70 triliun, dari Rp 59 triliun 
menjadi Rp 129 triliun.
> Penerimaan,
meningkat Rp 84 triliun, dari Rp 129 triliun 
menjadi Rp 213 triliun
 SURPLUS Rp 14 triliun



4/29/2012

2

Anomali Ekonomi Indonesia

 Beban utang Indonesia lebih dari Rp 
1400 trilyun rupiah (Rp. 742 triliun 
berupa utang luar negeri) (Forum, 5 
Maret 2002).

 Puluhan juta orang dalam 
kemiskinan

 Belasan juta orang kehilangan 
pekerjaan.

 4,5 juta anak putus sekolah
 Jutaan orang mengalami malnutrisi. 

 Kriminalitas meningkat 1000%.
 Perceraian meningkat 400%.
 Penghungi rumah sakit jiwa 

meningkat 300%. 

• Areal hutan paling luas di 
dunia

• Tanahnya subur, alamnya 
indah

• Potensi kekayaan laut luar 
biasa (6,2 juta ton ikan, 
mutiara, minyak dan 
mineral lain)

• Di darat terkandung 
barang tambang emas, 
nikel, timah, tembaga, 
batubara dsb.

• Di bawah perut bumi 
tersimpan gas dan minyak 
yang cukup besar

Perspektif teknis ekonomi 
Lemahnya fundamental ekonomi, hutang luar negeri yang luar biasa 
besar, terjadinya defisit neraca transaksi berjalan dsb. 
Solusi: meningkatkan ekspor, restrukturisasi hutang, dan sebagainya.

Perspektif politis
Berkuasanya rezim yang korup dengan tatanan yang tidak demokratis.
Solusi: melancarkan proses demokratisasi hingga pergantian rezim 

Perspektif filosofis radikal
Sistem yang dipakai, yakni kapitalisme liberal,  yang memang sudah cacat 
sejak awal dan bersifat self-destructive. 

Perspektif Sebab Krisis

 Krisis merupakan fasad (kerusakan) karena 
tindakan manusia sendiri

 “Telah nyata kerusakan di daratan dan di 
lautan oleh karena tangan-tangan manusia” 
(QS. Ar Rum: 41) 

 Setiap bentuk kemaksiyatan pasti  
menimbulkan dosa dan setiap dosa pasti 
menimbulkan kerusakan (fasad). 

Perspektif Islam

• Tatanan ekonomi kapitalistik
• Perilaku politik oportunistik
• Budaya hedonistik
• Kehidupan sosial individualistik
• Sikap beragama sinkretistik
• Sistem pendidikan materialistik

Sistem mana dipilih?

 Memilih kapitalisme?
 mempertahankan  krisis

 Memilih sosialisme-komunisme?
 telah bangkrut

 Memilih Islam termasuk Sistem Ekonomi 
Islam?  Satu-satunya alternatif 
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Fakta Ekonomi Dunia

 Republik Islam Iran, Pakistan dan Malaysia lebih 
mengarah ke sistem ekonomi Islam dalam membuat 
kebijakan ekonomi negaranya, meski baru dalam 
bidang perbankan dan keberpihakan pada 
masyarakat muslim.

 Negara-negara di Eropa Timur termasuk Sovyet dan 
Republik Rakyat China telah masuk dalam era 
pembaruan dengan membuka diri menuju ke arah 
ekonomi yang lebih bebas hubungannya dengan 
negara lain.

 Negara-negara Eropa Barat telah menjurus kepada 
kesatuan kebijakan dengan Uni Eropa-nya, bahkan 
telah melangkah kepada penyatuan mata uang Euro.

Fakta Ekonomi Dunia

 Negara-negara Indochina seperti Kamboja, Laos 
dan Vietnam mengarah kepada perilaku 
“Ekonomi Kebudhaan” yang lebih bersifat 
kesederhanaan.

 Jepang, Korea dan Taiwan muncul sebagai 
negara industri baru (the new industrial country) 
dari Asia Timur Jauh. Ketiga negara ini lebih 
mengandalkan pada kualitas tenaga kerja yang 
ahli dan terampil serta mengembangkan sarana 
transportasi, komunikasi, industri kimia, 
elektronik dan industri dasar lain untuk padar 
dalam maupun luar negeri.

Fakta Ekonomi ASEAN

 Thailand lebih mengandalkan pada agro-based industry 
untuk  ekspor di samping pariwisata.

 Malaysia lebih mengarahkan ke restrukturisasi faktor 
produksi (pemilikan tanah, kapital dan keahlian tenaga 
kerja) serta distribusi pendapatan masyarakat.

 Singapura merupakan negara kota yang maju dalam 
kegiatan industri, perdagangan, trasportasi dan jasa.

 Filiphina seperti halnya Thailand lebih mengandalkan 
agro-based industry untuk keperluan dalam negeri dan 
ekspor di samping pengiriman tenaga ahli dan tenaga 
terampil.

 Brunei berbasis pada produk minyak bumi.

 Indonesia, sebagai negara agraris masih mengandalkan 
sektor pertanian. Kebijakan ekonominya kemudian 
mengarah kepada industrialisasi pertanian.

Gejala Instabilitas Ekonomi Dunia

 Terdapatnya perang tarif, proteksi dan quota antar 
negara

 Tidak ada lagi kebebasan penanaman modal, sebab 
mobilisasi dana antar negara selalu terkait dengan 
sistem ekonomi maupun politik negara pemilik dana

 Kebijakan teknologi yang menyebabkan umur teknis 
peralatan industri semakin pendek

 Pengangguran terjadi struktural sehingga sulit 
diatasi secara cepat
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Gejala Instabilitas Ekonomi Dunia

 Ketidakmampuan pemerintah menguasai 
ekonomi makro secara terintegrasi

 Perubahan nilai tukar antar negara 
menyebabkan permasalah tersendiri dalam 
hubungan internasional

 Illegal activities seperti prostitusi, perdagangan 
narkotika, perjudian dan penyelundupan makin 
dianggap sebagai unsur pembentuk 
pendapatan baik swasta maupun negara

Gejala Instabilitas Ekonomi Dunia

 Banyak negara yang ingkar janji dalam pembayaran 
hutang

 Inflasi yang berkepanjangan di negara berkembang 
menyebabkan biaya hidup makin tinggi

 Munculnya ketergantungan ekonomi berupa hutang pada 
negara lain

 Semakin bergesernya tata nilai untuk mengukur 
keberhasilan pembangunan seperti Gross National 
Product (GNP), Measures of Economic Welfare (MEW), 
Net Natural Welfare (NNW), Physical Quality of Life 
Indicator (PQLI), Basic Human Need (BHN) dan Zero 
Environmental Impact (ZEI). Makin banyak dan 
berkembangnya alat ukur tersebut menunjukkan bahwa 
belum terdapat standar ukur yang hakiki dalam nilai 
kemakmuran

Prospek 
Ekonomi 

Islam
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 Standar gaji guru yang mengajar anak-
anak pada masa pemerintahan Umar bin 
Khattab sebesar 15 Dinar (1 dinar = 4,25 
Gram Emas) atau setara 5.700.000,-
rupiah dan diikuti oleh para khalifah 
berikutnya.

 Di Bagdad berdiri Universitas al 
Mustanshiriyyah, Khalifah Hakam bin 
Abdurrahman an Nashir mendirikan Univ. 
Cordoba yang menampung Mahasiswa 
Muslim dan Barat. Gratis.

 Ja’far bin Muhammad (940 M) mendirikan perpustakaan di Mosul 
yang sering di kunjungi para ulama baik untuk membaca atau 
menyalin. Pengunjung perpustakaan mendapat segala alat yang 
diperlukan (pena, tinta, kertas dll) secara gratis.

 Mahasiswa yang secara rutin belajar di perpustakaan diberikan 
pinjaman buku secara teratur.

 Pada masa Khilafah Islam abad 10 M. Seorang ulama Yaqut ar 
Rumi memuji para pengawas perpustakaan di kota Mer Khurasa 
karena mengizinkan peminjaman sebanyak 200 buku tanpa 
jaminan apapun per-orang, 

 Para khalifah  memberikan penghargaan sangat besar  terhadap 
para penulis buku, yaitu memberikan imbalan emas seberat buku 
yang ditulisnya.

 Pada masa beliau pula tidak ada satu orangpun penduduk 
Afrika yang mau mengambil harta zakat.

 Gaji para pegawai Negara hingga ada yang mencapai 300 dinar 
(1275 gram emas) atau setara 114.750.000,- rupiah

 Masa al Hakim bin Amrillah, di Kairo, khilafah membangun 
20.000 unit kios untuk disewakan kepada para pedagang 
dengan harga yang murah.

 Negara juga membangun perumahan untuk rakyat dan 
bangunan-bangunan besar yang dilengkapi dengan suply air, 
dengan menyediakan 50.000 ekor unta untuk mendistribusikan 
air ke perumahan-perumahan rakyat.

 Bani ibn Thulun di Mesir memiliki Masjid yang dilengkapi dengan 
tempat-tempat mencuci tangan, lemari tempat menyimpan 
minuman, obat-obatan dan dilengkapi dengan ahli pengobatan 
(dokter) untuk memberikan pengobatan gratis.

 Khalifah Bani Umayyah banyak membangun Rumah Sakit yang 
disediakan untuk orang yang terkena Lepra dan Tuna Netra.

 Bani Abbasyiah banyak mendirikan Rumah Sakit di Bagdad, 
Kairo, Damaskus dan mempopulerkan Rumah Sakit keliling. 

 Ar Razi orang pertama yang mengidentifikasi penyakit cacar dan 
campak dan menggeluti bidang operasi

 Ibnu al-Haitsam ahli optik yang menemukan perbandingan 
antara sudat pemantulan (refleksi) dan pembiasan (refraksi)
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Kini . . . 

Tumbuh Lembaga Keuangan Syariah

Dunia
• Islamic Rural Bank (Mesir, 1963), IDB (1970), bank-bank syariah  di 

Sudan, Pakistan, Iran, Malaysia, Bangladesh dan Turki. 

Indonesia
• BMI (1992), BSM, Bank IFI Syariah, BNI Syariah, Bukopin Syariah, 

BRI Syariah, dll
• UU Perbankan No 10 tahun 1998
• 4 bank umum dan 79 BPRS vs 162 bank umum dan 2.262 BPR
• Volume usaha Rp 1,2 triliun dan dana pihak 3 Rp 661 milyar (Bank 

konvensional Rp 926 triliun/ Rp 723 triliun)
• Asset (1999) 0.17% bank konvensional
• Dana pihak ketiga 0.07% bank konvensional
• Penyaluran kredit Rp 472 milyar (Rp 227 triliun bank konvensional)
• BMI (1998) rugi Rp 72 miliar, (1999) untung Rp 2 miliar
• LKS Takaful, Reksadana Syariah, Lembaga Tabung Haji

Tumbuh Lembaga Pendidikan
Ekonomi Islam

• Adanya kegairahan pengkajian ekonomi 
Islam dan kebutuhan SDM 

• Muncul Pakar ekonomi Islam : Dr. Umar 
Chapra, Dr. Khursid Ahmad dan lain-
lain. 

• Marak kajian, konferensi dan seminar
• Penerbitan buku-buku tentang ekonomi 

Islam

Tumbuh Kesadaran Masyarakat

• Masyarakat adalah subyek dan obyek 
ekonomi Islam

• Tanpa kesadaran, maka ekonomi Islam 
akan mengalami stagnasi, bahkan 
tertolak. 
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ManajemenManajemen
BisnisBisnis

SyariahSyariah
Studi KomparatifStudi Komparatif

KapitalismeKapitalisme
1. Sebutkan Ciri Khas Kapitalisme?
2. Sebutkan Kekurangan / Keburukan Kapitalisme?
3. Siapa yang pertama kali mencetuskan Sistem Kapitalisme?
4. Negara mana saja yang menganut Sistem Kapitalisme?

SosialismeSosialisme
1. Sebutkan Ciri Khas Sosialisme?
2. Sebutkan Kekurangan / Keburukan Sosialisme?
3. Siapa yang pertama kali mencetuskan Sistem Sosialisme?
4. Negara mana saja yang menganut Sistem Sosialisme?

Petunjuk Pengerjaan:Petunjuk Pengerjaan:
Tugas dibuat dalam format word 
lalu diemail ke mul.mubarak@gmail.com
Dengan SUBJECT : Tugas 1 Manajemen Bisnis Syariah
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