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Abstrak 

Tulisan ini membahas tentang kegiatan perekonomian islam khususnya di wilayah kota 
Surakarta. Pertumbuhan masyarakat islam yang semakin peka dengan kondisi 
perekonomian menjadikan sistem perekonomian tumbuh diantara perkembangan sistem 
ekonomi pancasila di Indonesia. Untuk mengembangankan tulisan ini penulis melakukan 
studi kepustakaan dan pengamatan tentang kegiatan ekonomi yang berbasis islam pada 
daerah Surakarta. Analisis data-data yang ada dapat disimpulkan bahwa ekonomi syariah 
punya peran yang vital bagi masyarakat surakarta. Walaupun Indonesia menggunakan 
sistem ekonomi pancasila tetapi ekonomi syariah sangat berperan di dalam masyarakat 
Surakarta. Hal tersebut diindikatori dari tumbuhnya lembaga-lembaga ekonomi syariah 
yang ada di Surakarta. 
 

Kata Kunci( Key Word); Ekonomi syariah, Masyarakat surakarta, Ekonomi 

Pancasila, Ekonomi Konvensional  

 

A. Pendahuluan 

Di Indonesia, ekonomi menjadi salah satu kunci dalam keberhasilan 

pembangunan. Indonesia sendiri menganut ekonomi yang bersifat konvensional tetapi 

diterjemahkan dalam ekonomi berasaskan pancasila. Sejak gagalnya operasi G-30-

S/PKI Indonesia mulai meninggalkan mazab ekonomi liberal yang kemudian digantikan 

dengan asas ekonomi berlandaskan pancasila yang siratkan kedalam  UUD pasal 33. 

Pasal ini merupakan pasal yang sangat penting karena berisi tentang tujuan ekonomi 

Indonesia dan menjadi titik tolak pembangunan  ekonomi di Indonesia (Aziz, abdul dkk; 

2009; 12). Berdasarkan pasal ini perekonomian di Indonesia didasarkan kepada 

demokrasi ekonomi yang menentukan masyarakat harus memegang peranan aktif dalam 

kegiatan pembangunan. Ekonomi yang berlandaskan pasal 33 ini dan juga dilandasi 

oleh nilai- nilai pancasila kemudian disebut sebagai sistem ekonomi pancasila.  

 Banyaknya masyarakat beragama Islam di Indonesia menimbulkan munculnya 

penggerak ekonomi Islam di dalam masyarakat. Data Badan Pusat Statistik 



menunjukkan bahwa penduduk Indonesia berjumlah lebih dari 240 juta jiwa dan hampir 

90 %nya memeluk agama islam. Tetapi perbedaan antara ekonomi islam dan sistem 

ekonomi konvensional yang diterapkan di Indonesia membuat sulitnya perkembangan 

ekonomi islam di Indonesia. Ilmu ekonomi konvensional telah membumi dan dijadiakan 

sebagai salah satu pilar yang sangat penting  ( Umer Chapra, M; 2000; 1). Ilmu ekonomi 

konvensional termasuk yang dipakai dalam ekonomi Indonesia telah membangun 

sebuah peradaban baru yang maju setelah perang dunia ke 2 ( Umer Chapra, M; 2000; 

15). 

Perkembangan kondisi perekonomian islam di Indonesia saat ini berkembang 

cukup baik. Hal ini ditunjukkan dengan semakin munculnya lembaga-lembaga 

keuangan syariah di Indonesia. Data yang ada di internet menunjukkan  bahwa 

Indonesia  telah meiliki 82 BPRS(Bank Perkreditan Rakyat Syariah) dan lebih 3000 

buah BMT(Baitul Mal Wattamwil) yang mengoperasikan produknya sesuai dengan 

syariah. Melihat dari data tersebut sudah tidak perlu ada pertentangan lagi bahwa 

ekonomi syariah sangat berpengaruh dalam kegiatan ekonomi di negara ini dan mampu 

berdampingan dengan sistem ekonomi pancasila. Tetapi persebaran ekonomi syariah di 

Indonesia yang tidak merata menyebabkan pengaruhnya tidak merata. Hal ini sangat 

bertentangan dengan persebaran penduduk muslim di Indonesia.  

Masyarakat muslim sendiri sesungguhnya harus memahami dan mengerti akan 

kondisi keadaan saat ini, dan bagaimana tentang peranan ekonomi syariah dalam 

masyarakat agar tercapainya suatu titik pertemuan yang sesuai agar kondisi ekonomi 

syariah dapat berjalan dengan kondisi masyarakat Indonesia yang menggunakan mazab 

ekonomi pancasila. Suatu perekonomian dapat dikatakan telah mencapai tingkat 

efisiensi optimum jika telah mampu menggunakan keseluruhan potensi sumber daya 

materiil dan manusianya dalam suatu cara dimana barang dan jasa yang memenuhi 

kebutuhan dapat diproduksi dalam jumlah maksimal dengan tingkat stabilisasi ekonomi 

yang masuk akal dan jumlah laju pertumbuhan masa depan yang berkesinambungan 

(Umer Chapra, M; 2000; 100).  

 Jika penerapan ekonomi syariah syariah sudah terletak sempurna pada pilar- 

pilarnya maka kemakmuran pasti akan dapat dirasakan oleh masyarakat. Tetapi dengan 



adanya penerapan sistem ekonomi pancasila.  dapat diterapkan ekonomi dengan asas 

islam hal ini menjadi suatu pertanyaan besar bagi mayarakat saat ini. Tapi jika ditinjau 

dari kondisinya sesungguhnya ekonomi islam dapat diterapkan dalam keadaan saat ini. 

Munculnya badan- badan ekonomi seperti yang dijelaskan diatas telah membuktikan 

adanya peran ekonomi syariah dalam peranan ekonomi yang konvensional pada 

masyarakat saat ini. Peranan ekonomi islam dapat memberikan kemakmuran pada 

masyarakatnya. Inilah yang mungkin dapat menjadi refrensi masyarakat muslim tentang 

pentingnya peranan ekonomi syariah dalam perekonomian.  

 

B. Rumusan Masalah  

 Dari pendahuluan di atas yang menjelaskan tentang peranan ekonomi syariah 

saat ini dapat kita rumuskan beberapa masalah yaitu; 

1.  Bagaimana sesungguhnya kegiatan perekonomian syariah di Indonesia khususnya di 

Surakarta saat ini?  

2.  Mengapa perlu adanya perekonomian syariah dalam masyarakat Indonesia padahal di 

Indonesia sudah memanakai Sistem ekonomi pancasila. ? 

3.  Menagapa peranan system ekonomi syariah menjadi sangat vital dalam kehidupan 

masyarakat muslim di Indonesia terutama di wilayah kota Surakarta? 

 

C. Tujuan Penulisan 

 Dari hasil tulisan ini tujuan yang ingin dicapai oleh penulis adalah; 

1. Dapat mendeskripsikan tentang peranan ekonomi syariah pada masyarakat di daerah 

kota Surakarta? 

2. Mendeskripsikan pentingnya peranan ekonomi syariah disamping penggunaan sistem 

ekonomi pancasila? 

3. Dapat menjelaskan tentang pentingnya ekonomi syariah pada masyarakat muslim 

yang ada di Indonesia terutama yang ada di daerah Surakarta? 

 

D. Manfaat penulisan 

1. Bagi Penulis. 



a. Dapat meningkatkan pemahaman penulis terhadap perkembangan keadaan ekonomi 

di Surakarta khusunya. 

b. Menjadikan penulis seseorang yang paham akan kondisi perekonomian khusunya di 

kota Surakarta yang menyangkut umat Islam.  

2. Bagi masyarakat Surakarta. 

a. Dapat mengetahui tentang keadaan perekonomian syariah di Indonesia khususnya di 

kota Surakarta. 

b. Mengerti tentang peranan ekonomi syariah pada masyarakat Surakarta. 

c. Mengetahui tentang kondisi sistem perekonomian saat ini. 

3. Bagi masyarakat muslim di Surakarta. 

a. Masyarakat mulim Surakarta akan lebih mendekatkan diri pada Allah SWT dengan 

menjalankan syariatnya salah satunya dengan menggerakkan ekonomi berbasis syariah. 

b. Mengetahui bahwa bahwa ekonmi syariah adalah salah satu sistem kegiatan dalam 

islam yang dapat berdampingan dengan sistem ekonomi pancasila.   di Surakarta 

khususnya. 

 4. Bagi Instanasi terkait di Kota Surakarta. 

a. Mampu menempatkan perekonomian syariah secara baik dan benar.  

b. Mampu menampung aspirasi masyarakat muslim tentang kegiatan ekonomi syariah. 

c. Dapat memajukan kegiatan ekonomi syariah melihat perkembangannya yang cukup 

pesat.    

 

E. Kajian Teori 

1. Ekonomi Syariah 

a. Kebudayaan islam merupakan kebudayaan yang unik dan berbeda dari 

kebudayaan lainnya, hal ini dikarenakan islam mengandung falsafah yang lebih spesifik 

dan berbeda dengan kebudayaan lainnya dan ini termasuk dalam bidang ekonomi 

(Nejatullah Siddiqi, Muhammad; 2006; 2). 

 b. Pendekatan masyarakat islam terhadap masalah kehidupan ditentukan oleh 

“pandangan dunia” yang terdapat pada Al- Qur’an sehingga secara umum ekonomi 

masyarakat islam jauh lebih rendah daripada tujuan kehidupan umat islam secara 



keseluruhan. Menurut Al- Qur’an semua aktivitas yang patut dilakukan oleh manusia 

akan mendapat falah untuk mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat salah 

satunya dengan ekonomi syariah  (Nejatullah Siddiqi, Muhammad; 2006; 2). 

 c. Ekonomi islam tidak terpaku pada materi saja, hal yang seperti itu bukanlah 

sesuatu yang dicontohlkan oleh islam, sebaliknya islam telah membentuk system 

budaya dan nilai yang mencerminkan tujuan akhir orang islam dan juga merupakan cita- 

cita masyarakat (Nejatullah Siddiqi, Muhammad; 2006; 7). 

 d. Secara keseluruhan tujuan dari ekonomi syariah adalah; 

  1). Memenuhi kebutruhan hidup seseorang secara sederhana 

  2). Memenuhi kebutuhan keluarga 

  3). Memenuhi kebutuhan jangka panjang 

  4). Memberikan bantuan dan seimbangan sesuai di jalan Allah.  

 e. Sehingga dapat diperjelas bahwa ekonomi syariah menjaga keseimbangan 

sektor rill dan sektor moneter. Begitu pula pertumbuhan akan ada keterlambatan 

pemberian kebebasan terhadap teorinya. (Karim A, Adiwarman; 2006; 15). 

f. Didalam ajaran islam mengenal baik dalam ibadahnya kepada Tuhan dapat 

dibagi ke dalam 3 bentuk yaitu Syariah,Ibadah,dan muamallah. Ekonomi termasuk 

bidang syariah (Aziz, abdul dkk 2009; iv-v). 

 i. Menurut (Aziz, abdul dkk; 2009; 23-30) ekonomi islam mempunyai beberapa 

instrument; 

   

 

 

(Sumber: Aziz, abdul dkk,2009) 

 j. “Ada 3 asas filsafat ekonomi Islam yaitu;(1) Semua alam, langit dan bumi 

serta sumber- sumber alam yang ada padanya bahkan harta kekayaan yang dikuasai 

manusia adalah milik Allah, karena dialah yang menciptakannya. (2) Allah itu maha 

esa. Dialah pencipta segala makhluk yang ada di alam semesta. (3) Beriman pada 

kepada hari akhir dan kepada pengadialan. Keyakinan pada hari akhir atau pada hari 

kiamat ini merupakan asas yang penting dalam sistem ekonomi islam karena dengan 

Kerjasama 

Insrumen Ekonomi 
Syariah 

Pelarangan Jaminan Sosial Peranan Negara Zakat 



keyakinan itu tingkah laku ekonomi manusia dapat terkendali sebab ia sadar bahwa 

perbuatannaya, termasuk tindakan ekonominya akan dimintai pertanggungjawaban oleh 

Allah kelak” ( Ahmad M. Saefuddin dalam Aziz, abdul dkk; 2009; 19). 

 k. ”Dalam pandangan Islam, ekonomi adalah khadim (penopang atau sarana 

pendukung) bagi nilai-nilai dasar seperti aqidah Islamiyah, ibadah dan Akhlaqul 

Karimah. Maka apabila ada pertentangan antara tujuan ekonomi bagi individu atau 

masyarakat dengan nilai-nilai dasar itu maka Islam tidak mau peduli dengan tujuan-

tujuan tersebut dan sanggup mengorbankan tujuan-tujuan itu dengan kerelaan hati. Hal 

itu dalam rangka memelihara prinsip-prinsip, tujuan dan keutamaan manusia itu 

sendiri.”(Qardhawi, Yusuf.1997. Sistem Masyarakat Islam dalam Al Qur'an & 

Sunnah;60) 

2. Ekonomi Pancasila 

a. Berawal dari peristiwa G-30-S/PKI pemerintah orde baru mulai meninggalkan 

sistem ekonomi liberal menjadi sistem ekonomi yang berlandaskan pancasila, bukan 

kapitalis maupun sosialis. Dasar ekonomi pancasila bertumpu pada pasal 33 UUD 1945 

sebenarnya merupakan demokrasi ekonomi karena perekonomian disusun atas dasar 

usaha bersama dan berasaskan kekeluargaan (Aziz, abdul dkk; 2009; 12) 

 b. Menurut (Basu Swasta dan Ibnu Sukoco dalam Aziz, abdul dkk; 2009; 13), 

ada beberapa karakteristik ekonomi yaitu; 

1). Roda perekonomian digerakkan dengan rangsangan ekonomi, social 

dan moral 

2). Adanya keinginan yang kuat oleh para seluruh masyarakat untuk 

memperoleh pemerataan social yang sesuai dengan asas-asas 

kemanusiaan 

3. Kebijkan ekonomi diprioritaskan untuk menciptakan perekonomian 

nasional yang tangguh       

4). Unit koperasi dipandang sebagai soko guru perekonomian dan 

merupakan bentuk yang paling konkrit dari usaha bersama 

5). Adanya keselarasan serta perimbangan yang jelas dan tegas diantara 

pelaksana di tingkat pusat dan ditingkat daerah. 



 c. Gagasan ekonomi pancasila tidak terlepas dari demokrasi pancasila. Karena 

itu dalam memberinkan prisip-prinsip dan instrumen tentang ekonomi saat ini (Aziz, 

abdul dkk; 2009; 16). 

d. Ada beberapa rumusan- rumusan yang dapat membantu mengembangkan 

timbulnya sidstem ekonomi pancasila; 

  1). Produksi dikerjakan secara bersama- sama 

2). Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas- 

asas kekeluargaan;  

  3). Bangunan yang sesuai dengan perubahan adalah koperasi 

  4). Kemakmuran bagi semua orang. (Aziz, abdul dkk; 2009; 15) 

3. Kondisi masyarakat Surakarta 

a. Komposisi masyarakat berdarkan agama; 

 

 

  

 

 

 

 

( Sumber Departemen Agama Surakarta 2011) 

b. Perdagangan dan Kegiatan ekonomi masyarakat Surakarta 

Industri batik menjadi salah satu industri khas Solo. Sentra kerajinan batik 

dan perdagangan batik antara lain di Laweyan dan Kauman. Pasar Klewer serta 

beberapa pasar batik tradisional lain menjadi salah satu pusat perdagangan batik 

di Indonesia. Perdagangan di Solo berada di bawah naungan Dinas Industri dan 

Perdagangan. 

Selain Pasar Klewer, Solo juga memiliki banyak pasar tradisional, di 

antaranya Pasar Gedhe (Pasar Besar), Pasar Legi, dan Pasar Kembang. Pasar-

pasar tradisional yang lain menggunakan nama-nama dalam bahasa Jawa, antara 

Agama Jumlah Penduduk 

Islam               438412 

Kristen 72682 

Khatolik 80372 

Hindu 3199 

Budha 3926 

Konguchu 361 



lain nama pasaran (hari) dalam bahasa Jawa; Pasar Pon, Pasar Legi, sementara 

Pasar Kliwon saat ini menjadi nama kecamatan dan nama pasarnya sendiri 

berubah menjadi Pasar Sangkrah. Selain itu ada pula pasar barang antik yang 

menjadi tujuan wisata, yaitu Pasar Triwindu (setiap Sabtu malam diubah menjadi 

Pasar Ngarsopuro) serta Pasar Keris dan Cenderamata Alun-Alun Utara Keraton 

Solo. 

 Pusat bisnis kota Solo terletak di sepanjang jalan Slamet Riyadi. Beberapa 

bank, hotel, pusat perbelanjaan, restoran internasional, hingga tujuan wisata dan 

hiburan terletak di sepanjang jalan protokol ini. Pada hari minggu pagi, jalanan 

Slamet Riyadi khusus ditutup untuk kendaraan bermotor (Solo Car Free Day) 

sebagai bagian dari tekad pemda untuk mengurangi polusi. Beberapa mal modern 

di Solo antara lain Solo Square, Solo Grand Mall (SGM), Solo Paragon, Solo 

Center Point (SCP), Singosaren Plaza, Megaland Solo, Luwes. 

Solo memiliki beberapa pabrik yang mempekerjakan karyawan dalam 

jumlah yang besar antara lain Sritex, Konimex, dan Jamu Air Mancur. Selain itu 

masih ada banyak pabrik-pabrik lain di zona industri Palur. Industri batik juga 

menjadi salah satu industri khas Solo. 

4. Hubungan antara model ekonomi syariah dan penerapannya pada masyarakat 

Surakarta 

Melihat perkembangan yang cukup pesat di Surakarta tentang penggunaan 

ekonomi syariahnya. Hal ini akan berdampak pada hal- hal sebagai berikut; 

a. Pola kegiatan ekonomi masyarakat Surakarta 

Surakarta adalah kota yang cukup maju. Kegiatan ekonomi disini tak pernah 

ada habisnya. Banyaknya pusat perbelanjaan dan pertokoan membuat geliat 

perekonomian di daerah Surakarta sermakin maju. Dari hasil pengamatan di 

lapangan oleh penulis, dapat menyimpulkan bahwa adanya penggerak 

kegiatan perekonomian yang membuat kota Surakarta menjadi sangat 

terkenal. Selain dari banyaknya tempat pariwisata, lokasi yang strategis, dan 

kelengkapan  sarana serta prasarana membuat kota Surakarta mehjadi salah 

satu penggerak perekonomian di Indonesia. Penggunaan sistem ekonomi 



menjadi sanagt vital sekali dalam keadaan ini. Di Indonesia digunakan 

perekonomian konvensional dengan nama sistem ekonomi pancasila.  

b. Kegiatan Ekonomi Syariah pada masyarakat muslim di Surakarta 

Jumlah penduduk yang mayoraitas muslim di Surakarta sesunggunhnya 

menyebabkan munculnya kegiatan ekonomi syariah di daerah Surakarta. Hal 

ini sudah terbukti dengan munculnya lembaga- lembaga dan organisasi Islam 

yang bergerak dalam kegiatan ekonomi syariah yang sudah mulai mendapat 

tempat di mata masyarakat. Ini artinya masyarakat muslim Surakarta mulai 

menyadari akan pentingnya kegiatan ekonomi berbasis syariah. Mereka 

mulai paham akan keuntungan dan kelebihan yang didapatkan ketika mereka 

mengikuti kegiatan ekonomi syariah.  

 

 

 

 

(Sumber: Penulis) 

Perkembangan perbankan syariah sangat meningkat peseta sejak tahun 

2008 hal ini terlihat denagn menjamurnya bank- bank syariah di setiap kota 

di Indonesia Aziz, abdul dkk; 2009; 183 ) dan hal ini pun berdampak pula 

pada perkembangan kegiatan ekonomi syariah di kota Surakarta. 

Kemudian muncul dan berkembang di kota Surakarta organisasi yang 

menangani masal ekonomi syariah dalam bernagai bidang antara lain wakaf, 

hibah, zakat infaq, sadaqah, Bait al-maal, perbankan syariah dan beberapa 

diantaranya sudah masuk kedalam kampus-kampus di kota Surakarta. Ini  

mengindikasikan adanya suatu kebutuhan masyarakat muslim Surakarta 

akan pentingnya kegiatan ekonomi syariah di dalam kehidupannya sehari-

hari.  

Masyarakat Muslim Surakarta 

Departemen Agama 

Lembaga Perbankan Syariah Lembaga Keuangan Syariah 
 

Ekonomi Syariah 

LembagaSosial Syariah 



F. Metode Penulisan 

1. Metode Penulisan 

 Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode studi pustaka 

(library research). Pengertian studi pustaka adalah mengambil dan mengkaji teori- teori 

yang relevan dengan permasalahan yang dibahas berupa tinjauan,sintesis,atau ringkasan 

kepustakaan tentang masalah penelitian. Kegiatan ini mencangkup 

identifikasi,analisis,dan evaluasi literatur yang berkitan dengan penulisan. Pengumpulan 

data yang diperlukan melalui metode tersebut memberi kesempatan kepada penulis 

untuk mempertajam fokus penulisan ditambah melaui berbagai media on-line dan 

pengamatan di lapangan. Literatur yang ditinjau adalah jurnal ilmiah, abstark,artikel dan 

buku-buku yang berkaitan dengan masalah yang berkaitan. Selain, itu penulis juga 

melakukan diskusi-diskusi dengan rekan–rekan yang berkompeten di bidang ini.  

 

G. Hasil dan Pembahasan 

 Dari beberapa kajian yang ada, memperlihatkan adanya suatu peran 

perekonomian syariah dalam masyarakat Surakarta. Penggunaan sistem ekonomi 

pancasila yang ada di Indonesia tetap dapat berkesinambungan dengan gerak 

perekonomian syariah yang ada secara nasional dan khususnya di Surakarta. Dalam 

peranan ekonomi pancasila dikenal 3 pelaku ekonomi yaitu; 

 

 

 

 

 

(sumber: Penulis, 2011) 

Pada umumnya bangunan usaha yang dianggap lebih mempunyai asas kekeluargaan 

adalah koperasi. BUMN bergerak di bidang-bidang produksi yang dianggap penting 

bagi negara, misalnya public utilities,pertambngan dan industri srategis serta sisanya 

diberikan kepada swasta(dawam dalam Aziz, abdul dkk; 2009; 16). Hal ini sesuai 

dengan kondisi perekonomisn di kota Surakarta saat ini. Peranan lembaga ekonomi 

Ekonomi Pancasila 

Koperasi BUMN 
BUMS 



islam memperlihatkan pula adanya suatu kegiatan syariah dalam masyarakat Surakarta. 

Perekonomian berbasis Islam sesungguhnya sudah dimuali ketika berdirinya Bank 

Muamallat Indonesia (BMI) tahun 1992 yang menerapkan sistem dualism yaitu 

memungkinkannya bank konvensional untuk mendirikan bank syariah (Aziz, abdul dkk; 

2009;91) dan bank syariah pun sudah banyak bermunculan di wilayah kota Surakarta 

seperti BNI syariah, Bank muamallat,Mandiri syariah,dan masih banyak lainnya. Ini 

membuktikan adanya peran-peran pilar ekonomi islam dalam masyarakat pancasila. 

Dalam perkembangannya perekonomian islam lebih dikenal dengan perekonomian 

syariah yang kelihatannya mulai mengalami perkembangan yang cukup baik (Sami’ Al- 

Mishiri, Abdul; 2006; 1).  Masyarakat Indonesia sendiri yang beragama muslim sudah 

mulai peka akan pentingnya ekonomi berbasis islam atau ekonomi syariah dalam 

kehidupan saat ini.. Ekonomi syariah yang ada saat ini dicerminkan dengan munculnya 

bank- bank yang berbasis ekonomi syariah seperti mandiri syariah, BNI syariah, bank 

muammalat dan  lain- lain. Kemudian munculnya badan- badan yang bergerak dalam 

ekonomi syariah misalnya LAZIS, BAZNAS dan lain- lain. Tapi perkembangan 

ekonomi syariah ini pada kenyataannya memang belum metara ke seluruh daerah di 

Indonesia. Banyaknya masrarakat muslim di Indonesia khususnya Surakarta 

sesungguhnya menjadi suatu pintu bagi perkembangan kegiatan ekonomi syariah di 

Indonesia. Masyarakat muslim Surakarta seharusnya menyadari penting dan manfaat 

kegiatan ekonomi syariah dalam kehidupan saat ini. Islam sendiri punya pengelolaan 

tersendiri dalam kegiatan ekonomi. 

 Nilai ekonomi Islam sendiri berfalsafah tauhid. Nilai-nilai dasar itu adalah 

 

 

 

 

(sumber: Saefuddin, 1984) 

Nilai Dasar Ekonomi Islam 

Kepemilikan  Keseimbangan Keadilan 



Dari ketiga nilai- nilai itu berimplikasi langsung pada asas tauhid dalam islam(Aziz, 

abdul dkk; 2009;22). Pengamatan penulis sendiri menunjukkkan adanya suatu 

pergerakan kegiatan yang sesuai dengan 3 nilsi diatas yang tercerminkan dalam 

lembaga- lembaga ekonomi syariah yang ada di Surakarta. 

Geliat ekonomi islam dapat dilihat ketika dimunculkannnya UU No. 10/1998 

yang memungkinkan bank konvensionalmembuka unit syariah terpisah dan sebaliknya 

unit syariah tidak diperbolehkan membuka unit konvensional(Karim A, 

Adiwarman;2001;66). Pemerintah daerah sendiri memperlihatkan adanya suatu 

dukungan dengan adanya kegiatan ekonomi syariah di Kota surakarta. Dalam harian 

suara merdeka tanggal 29 Desember 2010 menyatakan bahwa peluang pendirian Bank 

Perkreditan Rakyat (BPR) Syariah di wilayah eks-Karesidenan Surakarta masih terbuka 

lebar dan prospeknya ternyata cukup baik. Hasil penelitian yang dilakukan Bank 

Indonesia (BI) Solo, persepsi masyarakat cukup positif terhadap eksistensi perbankan 

yang menggunakan sistem syariah. "Itu terbukti dari respon masyarakat terhadap 

perbankan syariah yang memang sudah ada di Solo. Termasuk keberadaan Baitul Mal 

wat Tamwil (BMT) serta Kospin (Koperasi Simpan Pinjam) yang juga dengan sistem 

syariah. Hanya saja, BPR belum ada, sehingga sebetulnya ini peluang besar bagi 

investor yang ingin membuka BPR Syariah," kata Sutikno, kepala BI Solo. 

Ekonomi Islam sendiri sesungguhnya dibutuhkan setiap umat islam yang ada hal 

tersebut tersirat dalam QR; Surat Al Baqarah ayat 282 yang artinya “Hai orang-orang 

yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang 

ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara 

kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya 

sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang 

yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia 

bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada 

hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) 

atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan 

dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di 

antaramu). Jika tak ada dua oang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang 



perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang 

seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) 

apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil 

maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi 

Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) 

keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai 

yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak 

menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan 

saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya 

hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah 

mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu”. Hal ini menyiratkan bahwa 

adanya perintah Allah untuk menggerakkan kehidupan ekonomi islam di dalam 

masyarakat yang beragana islam.  

Sesuai dengan teori-teori yang telah dijelaskan pada sebelumnya, jika melihat 

kondisi saat ini usaha swasta yang mendapatkan tempat pada SEP(Sistem Ekonomi 

Pancasila) dan SEI(Sistem Ekonomi Islam). “SEP berdasarkan pada semangat lima 

pasal pancasila yaitu; 1) ekonomi harus berlandaskan pada ethical economy; 2) ekonomi 

harus dinikmati semua golongan berdasarkan asas pemerataan, sesuai dengan nilai-nilai 

kemanusiaan; 3) ekonomi harus dinikmati oleh semua rakyat Indonesia; 4) kebijakan 

ekonomi harus diputuskan secara adil berdasarkan asas kebersamaan dan kekeluargaan; 

5) ekonomi harus dilaksanakan seadil-adilnya agar bisa dinikmati bersama”(Soemitro 

dalam Aziz, abdul dkk; 2009;17). Akan tetapi perlu dicatat bahwa dalam kenyataannya 

SEP belum dilaksanakaan secara konsekuen. Artinya secara istilah penamaan SEP 

belum pernah disinggung-singgung oleh MPR maupun DPR apalagi diputuskan oleh 

lembaga-lembaga tersebut sebagai dasar sistem ekonomi Indonesia. Kalupun DE atau 

Demokrasi Ekonomi muncul akibat kebijakan-kebijakan dari pemerintah Orde Baru 

yang secara tegas mendasarkan diri pada Pancasila dan UUD 1945(Aziz, abdul dkk; 

2009;17). Melihat perkembangan saat ini di kota Surakarta memperlihatkan adanya 

kesinambungan antara SEP dan SEI.  



 Perekonomian yang ada saat ini sesungguhnya memberikan jalan atau cara 

bagaimana perkembangan ekonomi islam dapat tumbuh dalam kegiatan ekonomi 

pancasila hal ini memperlihatkan adanya kecocokan atau kebutuhan masyarakat muslim 

di Surakarta dengan kondisi ekonomi Islam. 

 

H. Kesimpulan dan Saran 

1. Kesimpulan 

 Dalam pembahasan serta analisis sebelumnya dapat disimpulkan bahwa 

ekonomi syariah adalah kumpulan dasar-dasar umum tentang kegiatan ekonomi yang 

didasarkan kepada Al-Qur’an dan Al-hadist. Ekonomi syariah sendiri telah berkembang 

pada masyarakat Surakarta sendiri dengan munculnya lembaga-lembaga kegiatan 

ekonomi syariah di Surakarta yang cukup pesat pertumbuhannya.  

 Perbedaan ekonomi syariah dengan ekonomi pancasila yang diterapkan pada 

negara Indonesia menjadikan perkembangannya agak kurang merata. Banyaknya 

penduduk Indonesia yang beragama islam yang hampir merata di seluruh wilayah 

Indonesia tetapi tidak diimbagi dengan jumlah lembaga kegiatan ekonomi berbasis 

syariah. Tetapi walaupun seperti itu ekonomi syariah tetap mempunyai peran yang vital 

pada masyarakat muslim yang berlandaskan ekonomi pancasila pada umumnya. 

 Ekonomi syariah berperan sangat penting dalam perkembangannya saat ini 

karena ekonomi Islam sendiri bukan merupakan kegiatan duniawi saja tetapi bertujuan 

kepada ke-tauhid-an yang merupakan muara dari segala nilai-nilai islam, maka islam 

sendiri mengatur bagaimana kegiatan ekonomi tersebut dan perannya dalam kehidupan 

masyarakat muslim.  

2. Saran 

 a. Kepada Pemerintah 

Pada pemerintah khususnya pemerintah daerah kota Surakarta agar mengembangkan 

kegiatan perekonomian syariah melalui departemen agama setempat yang berfokus pada 

peningkatan dan pengembnagna kegiatan ekonomi islam dengan memberdayakan 

potensi-potensi yang ada sehingga mampu menampung kegiatan ekonomi islam 

masyatrakat muslim Surakarta.  



b. Kepada masyarakat muslim agar belajar tentang pentingnya ekonomi islam 

dan perkembnagnanya sendiri sehingga dapat tercipta suatu kondisi islam yang normal 

di masyarakat. 

c. Dengan kegiatan ekonomi syariah setiap daerah di Indonesia dapat melakukan 

pengembangan yang adad untuk menampung aspiarasi dan ibadah umat islam di setiap 

daerahnya. 
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