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Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta
sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan
yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah
kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang
kepadamu. (QS. An-Nisa‟ [4] : 29)
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ABSTRAK
Skripsi ini berjudul “Praktik Monopoli Dalam Mekanisme Standardisasi Harga
Perspektif Hukum Ekonomi Islam”. Berdasarkan latar belakang masalah maka
penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik monopoli dalam mekanisme
standardisasi harga terhadap jual beli kelapa antara petani dengan toke di Desa Air
Tawar Kecamatan Kateman Kabupaten Indragirihilir Provinsi Riau Perspektif
Hukum Ekonomi Islam. Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (field
research), dengan menggunakan dua jenis sumber data, yaitu data primer dan data
sekunder yang didapat dengan menggunakan metode pengumpulan data melalui
observasi, wawancara (interview) dan dokumentasi. Setelah data terkumpul,
selanjutnya data tersebut dianalisis dengan menggunakan pendekatan deskriptif
kualitatif. Berdasarkan penelitian yang dilakukan diperoleh hasil dan kesimpulan
sebagai berikut: Praktik monopoli dalam mekanisme standardisasi harga terhadap
jual beli kelapa antara petani dengan toke, terjadi pada saat pengurangan dalam
hitungan dan penurunan harga jika petani memiliki hutang dengan toke tersebut.
Jumlah pengurangan hitungan atau takaran ditetapkan sebanyak setiap 103 buah
kelapa maka akan anggap 100 buah saja, sedangkan yang 3 buah dianggap sebagai
palasi (jaminan), serta harga ditentukan saat jual beli berlangsung. Maka,
berdasarkan hal tersebut penulis berpendapat bahwa praktik jual beli kelapa antara
petani dan toke di Desa Air Tawar Kecamatan Kateman Kabupaten Indragirihilir
Provinsi Riau, belum sesuai dengan prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam, dalam hal
ini terlihat jelas unsur tekanan yang dilakukan oleh toke terhadap petani, karena
dalam Islam jual beli itu harus jelas tanpa ada unsur paksaan dan tidak mengambil
hak atau bagian orang lain.
Kata kunci: Praktik monopoli dalam mekanisme standardisasi harga
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah
Salah satu cara memperoleh rezeki adalah dengan berdagang. Berdagang
menjadi sebuah aktivitas ekonomi yang mendatangkan keberkahan apabila
dilakukan dengan upaya yang sistematis dan terencana menggunakan kaidah yang
benar, sebagaimana firman Allah SWT dalam ayat berikut:

             
 
Artinya: Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi;
dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu
beruntung.1

Islam menegaskan bahwa kegiatan manusia dalam berbisnis atau berdagang
bukan

semata-mata

untuk

mencari

keuntungan,

melainkan

harus

mengimplementasikan akhlak mulia sebagai landasannya.2 Ekonomi Islam dalam
melakukan usahanya didasari oleh nilai iman dan akhlak, moral, etika bagi setiap
aktivitasnya, baik dalam posisi sebagai konsumen, produsen, maupun distributor.
Islam mengajarkan bahwa berdagang harus dilakukan dengan prinsip-prinsip
ekonomi syariah, yang tidak boleh merugikan orang lain, dengan menerapkan
1
2

QS. Al-Jumu‟ah [62] : 10.
Jafril Khalil, Jihad Ekonomi Islam, (Jakarta: Gramata Publishing, 2010), hlm. 46.

keadilan dan kejujuran.3 Hal tersebut sebagaimana firman Allah SWT dalam ayat
berikut:

             
           
Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta
sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang
berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu
membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang
kepadamu.4
Masyarakat muslim sebagai kesatuan ekonomi dan sosial esensial. Dimana
orang-orang yang terdapat didalam masyarakat tersebut, secara ekonomis saling
tergantung satu sama lain. Agar hak masing-masing individu tidak disia-siakan.
Oleh karena itu Islam memberikan batasan atau undang-undang yang mengatur hak
dan kewajiban individu. Agar tercipta suasana yang nyaman dalam kehidupan
bermasyarakat. Salah satu aspek terpenting dalam suatu kehidupan masyarakat
adalah menyangkut masalah jual beli. Jual beli adalah menukarkan harta benda
dengan alat pembelian yang sah atau harta dengan harta lainnya dengan ijab dan
qabul menurut syara‟.5 Kegiatan jual beli sangat dibutuhkan masyarakat sebagai
sarana dan prasarana dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dengan cara
demikian kehidupan masyarakat menjadi teratur dan subur, pertalian yang satu
dengan yang lainnya menjadi teguh. Sehingga mekanisme kehidupan berjalan
dengan baik. Pada hakikatnya Islam memperbolehkan jual beli dan mengharamkan
riba. Hal tersebut sebagaimana firman Allah SWT dalam ayat berikut:

3

Veithzal Rivai, dan Andi Buchari, Islamic Economics, (Jakarta: Bumi Aksar, 2009), hlm.

4

QS. An-Nisa‟ [4] : 29.
Zainuddin, Al-Islam 2 Muamalah dan Akhlaq, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), hlm. 11.

96.
5

              
                 
                


Artinya: Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan
seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan)
penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan
mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan
riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.
Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu
terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah
diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah)
kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu
adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.6
Mayoritas masyarakat di Indonesia menyandarkan kebutuhan ekonomi pada
sektor perkebunan. Khususnya pada Desa Air Tawar Kecamatan Kateman yang
mayoritas masyarakatnya menggantungkan perekonomian dari sektor perkebunan.
Saat ini perkebunan merupakan tulang punggung perekonomian petani di Desa Air
Tawar, apalagi perkebunan dapat dijadikan sektor penompang pembangunan
berkelanjutan. Karena prosesnya yang berkelanjutan ditompang sumber daya alam
dan kualitas lingkungan dan sumber daya manusia. Perkebunan kelapa merupakan
salah satu dari sekian banyak mata pencarian yang dipilih oleh masyarakat di Desa
Air Tawar sebagai usaha untuk memenuhi kebutuhan hidup. Hal ini dipilih
masyarakat karena berbagai alasan diantarannya adalah karena usia produktif
perkebunan kelapa lebih lama dibandingkan dengan komuditas lainnya dan
pemeliharaannya tidak memakan biaya yang besar. Transaksi jual beli kelapa yang

6

QS. Al-Baqarah [2] : 275.

ideal itu dimana hasil panen kelapa petani dijual kepada Koperasi Unit Desa
(KUD). Kemudian KUD menjual kepabrik sehingga hal itu melindungi para petani
dari kerugian yang disebabkan oleh tengkulak atau toke. Namun pada praktiknya di
Desa Air Tawar tidak terdapat koperasi unit desa. Sehingga peranan koperasi ini
diambil oleh toke atau tengkulak. Kecurangan yang dilakukan oleh toke terhadap
petani dalam transaksi jual beli kelapa tersebut terjadi pada saat penghitungan
jumlah kelapa dan harga kelapa itu sendiri. Dimana harga jual kelapa akan turun
jika petani berhutang dengan toke. Dan petani juga di isyaratkan menjual hasil
panennya kepada toke tersebut. Dalam perhitungan jumlah kelapa setiap 100 buah
kelapa, petani harus melebihkan 3 buah. Jadi, setiap 103 buah kelapa maka akan
dihitung 100 buah. Penghitungan seperti ini berlaku pada setiap transaksi jual beli
kelapa, dan ini dilakukan bukan oleh satu orang toke akan tetapi oleh semua toke
kelapa yang terdapat di desa tersebut.
Seorang petani kelapa yaitu Gendon7 memiliki kebun kelapa sebannyak 51
baris. Dengan hasil panen setiap 4 bulan sekali sekitar 47.500 buah kelapa. Karena
Gendon membutuhkan uang untuk kebutuhan sehari-hari dan keperluan kuliah
anaknya. Maka, Gendon meminjam uang kepada Waliyo8 selaku toke sebannyak
Rp. 15.000.000. Waliyo menyetujui peminjaman uang tersebut dengan syarat
kelapa tersebut harus dijual kepadannya. Dan sudah lumrah terjadi pada daerah
tersebut jika petani berhutang kepada toke maka harga jual kelapa akan lebih murah
dari harga pasaran. Pengurangan harga tersebut berkisar antara Rp. 150 sampai Rp.
300 perbuah, karena sistem jualnya perbuah. Oleh karena Gendon sangat
membutuhkan uang, maka ia menyetujui syarat yang diberikan oleh Waliyo
7
8

Wawancara dengan Gendon petani kelapa tanggal 31 Maret 2018.
Wawancara dengan Waliyo toke kelapa tanggal 31 Maret 2018.

tersebut. Pada saat panen kelapa tiba, Gendon terpaksa menjual kelapannya kepada
Waliyo. Hal ini sesuai dengan perjanjian pada saat peminjaman hutang. Harga
pasaran saat itu berkisar Rp. 1.200 sampai Rp. 1230 karena terdapat perbedaan
harga pada setiap toke. Waliyo membeli kelapa Gendon Rp. 970 atau lebih murah
Rp. 230 perbuahnya dari harga pasaran. Uang yang diterima Gendon setelah
pemotongan hutang adalah: Jumlah kelapa 47.500 buah. Dikurang sebanyak 1.425
buah. Karena setiap 103 buah kelapa akan dihitung 100 buah yang tiganya dianggap
palasi (jaminan).9 Maka, kelapa Gendon yang tersisa sebanyak (47.500-1.425) =
46.075 buah x Rp. 970 perbuah = Rp. 44.692.750 kemudian dikurang jumlah
pinjaman sebesar Rp. 15.000.000 jadi yang diterima Gendon Rp. 29.692.750. Hal
ini sangat jauh bedannya dari harga jual yang tidak berhutang yakni sebesar Rp.
58.425.000 – Rp. 15.000.000 = Rp. 43.425.000.
Dengan adanya kesenjangan yang terjadi didalam jual beli kelapa
masyarakat Desa Air Tawar Kecamatan Kateman. Maka penulis merasa perlu untuk
melakukan penelitian lebih lanjut dan hasil penelitian ini dituangkan dalam bentuk
skripsi dengan judul: “Praktik Monopoli dalam Mekanisme Standardisasi
Harga Perspektif Hukum Ekonomi Islam”.

B. Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian dari latar belakang yang dikemukakan di atas, maka
permasalahan dalam penelitian ini adalah:
1. Bagaimana praktik monopoli dalam mekanisme standardisasi harga terhadap jual
beli kelapa di Desa Air Tawar Kecamatan Kateman?
9
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2. Apa faktor yang menyebabkan terjadinya praktik monopoli dalam mekanisme
standardisasi harga terhadap jual beli kelapa yang terjadi di Desa Air Tawar
Kecamatan Kateman?
3. Bagaimana pandangan hukum ekonomi Islam terhadap praktik monopoli dalam
mekanisme standardisasi harga di Desa Air Tawar Kecamatan Kateman?

C. Batasan Masalah
Pembatasan masalah ini bertujuan untuk menetapkan batas-batas masalah
dengan jelas sehingga memungkinkan penemuan faktor-faktor yang termasuk dalam
ruang lingkup masalah.10 Adapun dalam penelitian ini penulis membatasi
permasalahan dan pembahasan mengenai praktik monopoli dalam mekanisme
standardisasi harga terhadap jual beli kelapa antara petani dan toke di Desa Air
Tawar, Kecamatan Kateman, Kabupaten Indragirihilir, Provinsi Riau.

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
1. Tujuan Penelitian
a. Untuk mengetahui praktik monopoli dalam mekanisme standardisasi harga
terhadap jual beli kelapa di Desa Air Tawar Kecamatan Kateman.
b. Untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya praktik monopoli dalam
mekanisme standardisasi harga terhadap jual beli kelapa di Desa Air Tawar
Kecamatan Kateman.
c. Untuk menjelaskan pandangan hukum ekonomi Islam tentang praktik monopoli
dalam mekanisme standardisasi harga terhadap jual beli kelapa di Desa Air
Tawar Kecamatan Kateman.
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2.

Kegunaan Penelitian
Selain ada tujuan yang ingin dicapai diharapkan juga dapat memberi

manfaat atau kegunaan penelitian, antara lain sebagai berikut:
a. Sebagai sarana bagi penulis untuk mengaplikasikan ilmu pengetahuan dari aspek
teoritis demi pengembangan ilmu hukum.
b. Sebagai cakrawala berfikir bagi penulis dan semoga dapat menjadi referensi
untuk menambah keilmuan yang dipersembahkan kepada mahasiswa khususnya
Fakultas Syariah di Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Syaifuddin Jambi.
c. Sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana strata satu (S1) pada
Fakultas Syariah Jurusan Hukum Ekonomi Syariah di Universitas Islam Negeri
Sulthan Thaha Syaifuddin Jambi.

E. Kerangka Teori
Kerangka teori sangat diperlukan pada setiap penelitian dalam rangka
memecahkan masalah yang timbul dari adanya suatu penelitian. Kerangka teori
yang dimaksud harus mempunyai landasan atau yang didasarkan pada suatu yang
dapat menjadi acuan serta sumber atau dasar dalam pengambilan kesimpulan
didalam memutuskan masalah yang ditemukan.
Dalam penelitian ini akad yang mendekati dengan objek penelitian adalah
al-Bai’ (jual beli).
1.

Pengertian Monopoli

Monopoli menurut bahasa sebagaimana terdapat dalam Ensiklopedi
Indonesia, bahwa kata monopoli berasal dari bahasa Yunani, yaitu monopol dari
akar kata pooleoo yang berarti menjual.11
Adapun pengertian monopoli secara terminologi ada beberapa pendapat yaitu:
a. Menurut DR. Yusuf Qardhawi, monopoli adalah: “Menahan barang untuk tidak
beredar dipasar supaya naik hargannya.”12
b. Menurut Undang-undang RI No.5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik
Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, mengartikan bahwa monopoli
adalah: “Penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atas
penggunaan jasa tertentu oleh satu kelompok pelaku usaha.”13
c. Menurut DR. Boediono dalam bukunya Ekonomi Mikro, monopoli didefinisikan
sebagai suatu keadaan dimana didalam pasar hanya ada satu penjual sehingga
tidak ada pihak lain yang menyainginya.14
d. Menurut T. Guritno, dalam Kamus Bisnis Ekonomi Perbankan, monopoli adalah:
“Penguasaan tunggal oleh satu-satunya atau beberapa pemasok (baik pembuat
atau penjual) atas suatu wilayah pasar atau industri tertentu.” Lebih lanjut
menjelaskan bahwa dengan memegang monopoli pemasok dapat mendiktekan
harga dan syarat penjual kepada pembeli.15
Praktik monopoli di kemukakan dalam Pasal 1 angka 2 UU No.5 Tahun
1999, yaitu pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang
mengakibatkan dikuasainya produksi dan atau pemasaran atas barang dan atau jasa
11

Hassan Shadily, Ensiklopedi Indonesia, (Jakarta: Ictiar-Van Hoeve, 1983), hlm. 2283.
Yusuf Qardhawi, Darulqiyam wal Akhlaq fil Iqtishodil Islami, (Kairo: Maktabah
Wahbah, 1995), hlm. 293.
13
Undang-undang RI No. 5 Tahun 1999, BP. Cipta Jaya, 1999, hlm. 4.
14
Boediono, Ekonomi Mikro, (Yogyakarta: BPFE, 1998), hlm. 125.
15
T. Guritno, Kamus Ekonomi Bisnis Perbankan, (Yogyakarta: Gadjah Mada University
Press, 1997), hlm. 272.
12

tertentu, sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan
kepentingan umum.16 Selain itu yang dimaksud dengan pemusatan kekuatan
ekonomi adalah penguasaan yang nyata atas suatu pasar bersangkutan oleh satu atau
lebih pelaku usaha sehingga dapat menentukan harga barang dan atau jasa.17
Dari beberapa definisi diatas dapat diambil pengertian bahwa praktik
monopoli adalah pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha
yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan atau pemasaran atas barang dan atau
jasa tertentu sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat
merugikan kepentingan umum.

2.

Standardisasi Harga Dalam Islam
Islam merupakan agama yang sempurna karena mengatur seluruh kehidupan

manusia, termasuk dalam kegiatan ekonomi. Ajaran Islam memberikan perhatian
yang besar terhadap kesempurnaan mekanisme pasar dalam kegiatan ekonomi,
termasuk dalam standarisasi harga yang adil bagi kemaslahatan masyarakat. Harga
yang adil telah menjadi pegangan mendasar dalam transaksi yang islami. Pada
prinsipnya, transaksi bisnis harus dilakukan pada harga yang adil sebagai cerminan
dari komitmen syariat Islam terhadap keadilan yang menyeluruh. Secara umum
harga yang adil berarti harga yang tidak menimbulkan eksploitasi atau penindasan
sehingga merugikan salah satu pihak dan hanya menguntungkan pihak yang lain.
Untuk lebih memahami tentang standardisasi harga dalam perspektif Islam,
berikut diuraikan menurut pemikir Islam yaitu Imam Yahya bin Umar dan Ibnu
Taimiyyah.
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a.

Pemikiran Imam Yahya bin Umar (213-289 H)
Imam Yahya bin Umar merupakan seorang fukaha mazhab Maliki dengan

nama Abu Bakar Yahya bin Umar bin Yusuf Al-Kannani Al-Andalusi. Amalia
(2005) menyatakan bahwa Imam Yahya bin Umar memberikan penjelasan
mengenai standardisasi harga dan mekanisme harga sebagai berikut:
1. Standardisasi Harga
Imam Yahya bin Umar dalam kitabnya Al-ahkam Al-Suq menjadikan
standardisasi harga sebagai tema sentral. Beliau berpendapat bahwa eksistensi harga
merupakan hal yang sangat penting dalam sebuah transaksi. Sementara itu,
pengabaian terhadap harga dapat menimbulkan kerusakan dalam kehidupan
masyarakat. Imam Yahya bin Umar berpendapat bahwa penetapan harga tidak
boleh dilakukan. Pendapat tersebut berlandaskan sebuah hadis berikut:18

ل
َ  فَمَب، ػِْذِ َسعُْلِ اهللِ صلى اهلل ػلٍَ ّعلن
َ ػلَى
َ ِالغ ْؼشُ بِب ْلوَذٌٌَِت
ِّ َغال
َ :َ لَبل، ٍػَيْ أًََظِ بْيِ هَبِلك
َََّ إِىَّ الل:  فَمَبلَ َسعُْلُ اهللِ صلى اهلل ػلٍَ ّعلن، َؼشْ لٌََب
ِّ  َفغ، ُالغ ْؼش
ِّ َ غَال، ِ ٌَب َسعُْلَ اهلل: ُالٌَّبط
ْ َّلٍَْظَ أَحَذٌ هٌُُِْن، َّ ػَضَّ َّجَل، َََّ إًًِِّ ألَسْجُْ أىْ َألْمَى الل، ُعطُ الشَّصَّاق
ِ َؼشُ الْمَببِطُ الْبَب
ِّ َُُْ ا ْل ُوغ
.ٍال هَبل
َ َّ ظلَِوَ ٍت فًِ دَ ٍم
ْ طلُبًٌُِ ِب َو
ْ ٌَ
Artinya: Diriwayatkan dari Anas bin Malik, pernah terjadi pada masa Rasulullah
SAW, harga-harga barang naik di kota Madinah, kemudian para sahabat
meminta Rasulullah SAW menetapkan harga. Maka Rasululah bersabda:
Sesungguhnya Allah SWT Dzat Yang Maha Menetapkan harga, yang
Yang Maha Memegang, Yang Maha Melepas, dan Yang Memberikan
rezeki. Aku sangat berharap bisa bertemu Allah SWT tanpa seorang pun
dari kalian yang menuntutku dengan tuduhan kedzaliman dalam darah dan
harta.
Menurut Dr. Rifa‟at Al-Audi, pendapat Imam Yahya bin Umar yang
melarang standardisasi harga tersebut, mengindikasikan bahwa sesungguhnya Imam
18

Abi „Isa Muhammad bin „Isa bin Saurah, Sunan at-Tirmizi al-Jami’ as-Sahih, (Beirut:
Dar al-Ma‟arifah, 2002), hlm. 553.

Yahya bin Umar mendukung kebebasan ekonomi. Sikap Rasulullah SAW yang
menolak melakukan standardisasi harga juga merupakan indikasi awal bahwa dalam
ekonomi Islam tidak hanya terbatas mengatur kepemilikan khusus, namun juga
menghormati dan menjaganya.
2. Mekanisme Harga
Imam Yahya bin Umar juga menambahkan bahwa mekanisme harga harus
tunduk kepada kaidah-kaidah. Diantara kaidah-kaidah tersebut adalah pemerintah
berhak melakukan intervensi pasar ketika terjadi tindakan sewenang-wenang yang
dapat menimbulkan kemudaratan bagi masyarakat. Dalam hal ini, pemerintah
berhak mengeluarkan pelaku tindakan tersebut dari pasar. Hukuman tersebut berarti
melarang pelaku dalam melakukan aktivitas ekonomi dipasar, bukan merupakan
hukuman maliyyah.
Menurut Rifa‟at Al-Audi, pernyataan Imam Yahya bin Umar yang melarang
praktik banting harga (dumpling) bukan dimaksudkan untuk mencegah harga
menjadi murah. Akan tetapi, larangan tersebut dimaksudkan untuk mencegah
dampak negatif terhadap mekanisme pasar dan kehidupan masyarakat secara
keseluruhan. Dengan demikian, dalam ekonomi Islam, undang-undang memiliki
peranan sebagai pemeliharadan penjamin pelaksanaan hak-hak masyarakat.
Sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan hidup mereka secara keseluruhan,
bukan sebagai alat kekuasaan untuk memperoleh kekuasaan secara semena-mena.

b. Pemikiran Ibnu Taimiyyah (661-728 H)
Ibnu Taimiyyah merupakan seorang pemikir dan ulama Islam yang berasal
dari Turki. Amalia 2005 menyatakan bahwa Ibnu Taimiyyah memberikan
penjelasan mengenai standardisasi harga dan makanisme harga.

1. Standardisasi Harga
Ibnu Taimiyyah merekomendasikan standardisasi harga dilakukan dalam
beberapa kondisi berikut:
a. Dalam kondisi darurat seperti bencana alam, keadaan perang, ataupun bencana
kelaparan. Ibnu Taimiyyah merekomendasikan penetapan harga oleh pemerintah
dan memaksa penjualan bahan-bahan dagang pokok seperti makanan sehari-hari.
Dalam kondisi ini, pemerintah harus dapat memaksa seseorang untuk menjual
barangnya dengan harga yang jujur, jika penduduk lain sangat membutuhkan.
b. Dalam kondisi ketidak sempurnaan pasar, yaitu ketika penjual menolak menjual
barang

dagangan

dengan

harga

normal,

sedangkan

penduduk

sangat

membutuhkan barang tersebut. Hal ini dapat menyebabkan monopoli dalam
perdagangan. Dalam kondisi ini, pemerintah diharuskan untuk menetapkan harga
sehingga dapat melawan ketidakadilan.
2. Mekanisme Harga
Dalam pembahasan mengenai harga, terdapat dua tema yang sering
ditemukan dalam pembahasan Ibnu Taimiyyah yaitu kompensasi yang setara atau
adil (‘iwad al-mitsil) dan harga yang setara atau adil (tsaman al-mitsl). Ibnu
Taimiyyah berkata, “kompensasi yang setara akan diukur dan ditaksir oleh hal-hal
yang setara, dan itulah esensi dari keadilan (nafs al-„adl)”. Kompensasi yang setara
diukur dan ditaksir oleh hal-hal yang setara, tanpa ada tambahan dan pengurangan.
Keadilan yang dikehendaki oleh Ibnu Taimiyyah berhubungan dengan prinsip la
dharar yaitu tidak melukai dan merugikan orang lain. Dalam hal ini, perbuatan adil
dapat mencegah terjadinya perbuatan zalim.

Ibnu Taimiyyah mengungkapkan bahwa jika masyarakat menjual barang
dagangannya dengan harga normal (kenaikan harga dipengaruhi oleh kurangnya
persediaan barang karena menurunnya suplai barang), regulasi terhadap harga tidak
dibutuhkan. Hal tersebut dikarenakan kenaikan harga merupakan kenaikan harga
yang adil dan berada dalam persaingan sempurna, tanpa unsur spekulasi.
Menurut Ibnu Taimiyyah, tujuan utama dari harga yang adil adalah
memelihara keadilan dalam mengadakan transaksi timbal balik dan hubungan lain
diantara anggota masyarakat. Pada konsep harga yang adil, pihak penjual dan
pembeli sama-sama merasakan keadilan. Dalam hal ini, Ibnu Taimiyyah melarang
adanya monopoli terhadap kebutuhan manusia. Jika ada sekelompok masyarakat
melakukan monopoli maka wajib bagi pemerintah untuk melakukan pengaturan
(regulasi) terhadap harga. Hal tersebut dilakukan untuk menerapkan harga yang
adil.

3.

Pengertian Jual Beli

Jual beli atau dalam bahasa arab al-bai’ menurut etimologi adalah:

ٍهُمَب َبلَتُ شًَْءٍ ِبشًَْء
Artinya: Tukar-menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain.19
Sayid Sabiq mengartikan jual beli (al-bai’) menurut bahasa sebagai berikut:

ك ا ْلوُبَب َدلَت
ُ طَل
ْ َالْبٍَْ ُغ هَؼٌَْب ٍُ ُلغَ ًت ُه
Artinya: Pengertian jual beli menurut bahasa adalah tukar menukar secara mutlak.20
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Dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa jual beli menurut bahasa
adalah tukar-menukar apa saja, baik antara barang dengan barang, barang dengan
uang, atau uang dengan uang. Dalam pengertian istilah syara‟ terdapat beberapa
definisi yang dikemukakan oleh ulama mazhab.
a. Hanafiah, sebagaimana dikemukakan oleh Ali Fikri, menyatakan bahwa jual beli
memiliki dua arti:
1. Arti khusus yaitu:

غ ْلؼَ ِت بِب لٌَّمْ ِذأًََّحِْْ ٍِ ػَلَى
ّ  أَّْهُبَب َدلَ ُت ال, ب َّالْفِعَّتِ) ًََّحِْْ ُِوَب
ِ ََُّي بِب لٌَّمْ َذ ٌْيِ(اَلز
ِ ٍَََُُّْْبٍَْ ُغ ا ْلؼ
ٍَّجْ ٍَ هَخْصُْْص
Artinya: Jual beli adalah menukar benda dengan dua mata uang (emas dan perak)
dan semacamnya, atau tukar-menukar barang dengan uang atau
semacamnya menurut cara yang khusus.
2. Arti umum yaitu:

ى رَاتًبأًََّْمْذًا
َ ل هَبكَب
ُ ش َو
ْ ٌَ ل
ُ  فَب ْلوَب, ص
ٍ ُْْل بِب ْلوَبلِ ػَلَى َّجْ ٍَ هَخْص
ِ َُُّ َْهُبَب َدلَ ُت ا ْلوَب
Artinya: Jual beli adalah tukar-menukar harta dengan harta menurut cara yang
khusus, harta mencakup zat (barang) atau uang.21
b. Malikiyah, seperti halnya Hanafiah, menyatakan bahwa jual beli mempunyai dua
arti, yaitu arti umum dan arti khusus. Pengertian jual beli yang umum adalah
sebagai berikut:

ٍػلَى غَ ٍْشِهٌََبفِ َغ َّالَهُ ْتؼَتِ لَزَّة
َ ٍَفَُِْػَمْ ُذ ُهؼَب َّظَت
Artinya: Jual beli adalah akad mu‟awadhah (timbal balik) atas selain manfaat
dan bukan pula untuk menikmati kesenangan.22
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Dari definisi tersebut dapat dipahami bahwa jual beli adalah akad
mu‟awadhah, yakni akad yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu penjual dan pembeli,
yang objeknya bukan manfaat, yakni benda dan bukan untuk kenikmatan seksual.
Sedangkan jual beli dalam arti khusus adalah sebagai berikut:

ٍال فِعَّت
َ َّ ب
ٍ َََُز ٍة ُر ّْ ُهَُب ٌَغَتٍ أحَ ُذ ػِ َْ ظٍََْ غَ ٍْ ُش ر
َّ ال هُ ْتؼَتِ ل
َ َّ َفُِ َْ ػَمْ ُذ ُهؼَب َّظَ ٍت ػَلَى غٍَْ ِشهٌَُب فِ َغ
ٍَِِْي ف
ِ ٍَْي غَ ٍْ ُش ا ْلؼ
ٌ ٍََّ ُهؼ,
Artinya: Jual beli adalah akad mu‟awadhah (timbal balik) atas selain manfaat dan
bukan pula untuk menikmati kesenangan, bersifat mengalahkan salah satu
imbalannya bukan emas dan bukan perak, objeknya jelas dan bukan
utang.23
c. Syafi‟iyah memberikan definisi jual beli sebagai berikut:

ي أ ّْ هٌَْ َفؼَتٍ هُ َؤ بَّ َذ
ٍ ٍَْك ػ
ِ ششْطَِِ اَْ تًِْ لِبعْتِفَب َد ِة ِه ْل
َ ل ِب
ٍ ل ِبوَب
ٍ ي هُمَب بَلَ َت هَب
ُ َّ ػَمْ ٌذ ٌَتَعَو: ششْػًب
َ َّ
ٍة
Artinya: Jual beli menurut syara‟ adalah suatu akad yang mengandung tukarmenukar harta dengan harta dengan syarat yang akan diuraikan nanti
untuk memperoleh kepemilikan atas benda atau manfaat untuk waktu
selamanya.24
d. Hanabilah memberikan definisi jual beli sebagai berikut:

ْ ْ َ أَ ّْ هُبَب َدلَ ُت هٌَْ َفؼَ ٍت هُبَب حَ ٍت ِبوٌَْفَؼَ ٍت هُبَب حَتٍ ػَلَى الت, ٍل ِبوَب ل
ٍ ع هُبَب َدلَ ُت هَب
ِ ْالشش
َّ ًَِهؼٌَْى الْبٍَْ ِغ ف
ٍبٍِْ ِذ غَ ٍْشُ ِس بَب أَ ّْ َلشْض
Artinya: Pengertian jual beli menurut syara‟ adalah tukar-menukar harta dengan
harta, atau tukar-menukar manfaat yang mubah dengan manfaat yang
mubah untuk waktu selamanya, bukan riba dan bukan utang.25
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Dari beberapa definisi yang dikemukakan oleh para ulama mazhab tersebut
dapat diambil intisari bahwa:
1. Jual beli adalah akad mu‟awadhah, yakni akad yang dilakukan oleh dua pihak,
dimana pihak pertama menyerahkan baraang dan pihak kedua menyerahkan
imbalan, baik berupa uang maupun barang.
2. Syafi‟iyah dan Hanabilah mengemukakan bahwa objek jual beli bukan hanya
barang (benda), tetapi juga manfaat, dengan syarat tukar menukar berlaku
selamanya, bukan untuk sementara. Dengan demikian, ijarah (sewa-menyewa)
tidak termasuk jual beli karena manfaat digunakan untuk sementara, yaitu untuk
selama waktu yang ditetapkan dalam perjanjian.

4.

Dasar Hukum Jual Beli
Jual beli merupakan akad yang dibolehkan berdasarkan Al-Qur‟an, hadis, dan

ijma‟ para ulama. Dilihat dari aspek hukum, jual beli hukumnya mubah kecuali jual
beli yang dilarang oleh syara‟, adapun dasar hukum dari Al-Qur‟an antara lain:
ج

هلل الْبٍَْغَ َّحَشَّمَ الشِّبَْا
ُ …َّأحَلَّ ا

Artinya: …Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.26

                 …
        
Artinya: …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
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bertakwalah kepada Allah, Allah mengajarmu, dan Allah maha
mengetahui segala sesuatu.27
             
           
Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta
sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang
berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu
membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang
kepadamu.28
Dasar hukum dari hadis antara lain:
1. Hadis Rifa‟ah Ibnu Rafi‟:

ل
ِج
ُ َّػ َولُ الش
َ :ََي ا ْل َُغْبِ َأطٍَْبُ؟ لَبل
ُّ ل أ
َ ػلٍََِْ ّعَلَّنَ عُ ِئ
َ هلل
ُ ًِ صَلَّى ا
َّ َى الٌَّب
َّ ػَيْ سِفَبػَ َت بْيِ سَافِغٍ أ
ٍُل بٍَْ ٍغ هَ ْبشُّْس
ُّ بٍَِذِ ٍِ َّك
Artinya: Dari Rifa‟ah Ibnu Rafi‟ bahwa Nabi Muhammad SAW ditanya usaha
apakah yang paling baik? Nabi menjawab: Usaha seseorang dengan
tangannya sendiri dan setiap jual beli yang mabrur. (Diriwayatkan oleh
Al-Bazzar dan dishahihkan oleh Al-Hakim).29
2. Hadis Abi Sa‟id:

َي هَ َغ الٌَّبٍٍِِّْي
ُ ٍِْأله
َ ْ اَلتَّبجِشُالصَّذُ ّْقُ ا:َػلٍََِْ َّعَلَّ َن لَبل
َ هلل
ُ ً صَلَّى ا
ّ ِي الٌَّب
ِ َعؼٍِْ ٍذ ػ
َ ًِْي أَب
ْ َػ
َِالشَِذَاء
ُّ ّ ََّالصِّذٌِّمٍِْي
Artinya: Dari Abi Sa`id dari Nabi Muhammad SAW biliau bersabda: Pedagang
yang jujur (benar), dan dapat dipercaya nanti bersama-sama dengan
Nabi, shiddiqin, dan syuhada. (HR. At-Tarmidzi. Berkata Abu `Isa:
Hadis ini adalah Hadis yang shahih).30
3. Hadis Ibnu „Umar:

27
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َغلِ ُن هَغ
ْ ي ا ْل ُو
ُ ٍِْأله
َ ْجشُالصَّذُ ّْقُ ا
ِ  اَلتَّب:َػلٍََِْ َّعَلَّن
َ هلل
ُ ػ َوشَلَبلَ َسعُ ْْلُ اهللِ صَلَّى ا
ُ ِػَيْ ابْي
ِالشَِذَاءٌَِْْ َم الْمٍَِبهَت
ُّ
Artinya: Dari Ibnu Umar ia berkata: Telah bersabda Rasulullah SAW: Pedagang
yang benar (jujur), dapat dipercaya dan muslim, beserta para syuhada
pada hari kiamat. (HR. Ibnu Majah).31

Dari ayat-ayat Al-Qur‟an dan hadis-hadis yang dikemukakan diatas dapat
dipahami bahwa jual beli merupakan pekerjaan yang halal dan mulia. Apabila
pelakunya jujur, maka kedudukannya di akhirat nanti setara dengan para nabi,
syuhada, dan shiddiqin.
Para ulama dan seluruh umat Islam sepakat tentang dibolehkanya jual beli,
karena hal ini sangat dibutuhkan oleh manusia pada umumnya. Dalam kenyataan
kehidupan sehari-sehari tidak semua orang memiliki apa yang dibutuhkannya. Apa
yang dibutuhkannya kadang-kadang berada ditangan orang lain. Dengan jalan jual
beli, maka manusia saling tolong-menolong untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.
Dengan demikian, roda kehidupan ekonomi akan berjalan dengan positif karena apa
yang mereka lakukan akan menguntungkan kedua belah pihak.

5.

Rukun Dan Syarat Jual Beli
Rukun dan syarat jual beli merupakan kepastian, tanpa adanya rukun dan

syarat tentulah tidak terlaksana menurut hukum, karena rukun dan syarat tidak bisa
dikesampingkan dari suatu perbuatan dan juga termasuk bagian perbuatan tersebut.
a.

Rukun jual beli
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Adapun yang menjadi rukun dalam perbuatan hukum jual beli adalah
sebagai berikut:
1. Ijab (ucapan dari penjual)
2. Qabul (ucapan dari pembeli)
3. Penjual
4. Pembeli
5. Benda yang dijual
6. Uang (alat tukar yang sah)

b. Syarat sah jual beli
Agar suatu jual beli yang dilakukan oleh pihak penjual dan pihak pembeli sah,
haruslah dipenuhi syarat-syarat yang secara garis besar adalah tentang subjeknya,
tentang objeknya, dan tentang lafaznya.32
1. Tentang subjeknya
Bahwa kedua belah pihak (penjual dan pembeli) yang melakukan perjanjian
jual beli tersebut adalah:
a. Berakal
Sebab hanya orang berakalah yang sanggup melakukan transaksi jual beli
secara sempurna33. Sedangkan orang gila atau bodoh tidak sah jual belinya.34 Bila
mereka (orang gila, mabuk, dan sebagainya) melakukan jual beli kemungkinan akan
menimbulkan kesalah pahaman atau penipuan sehingga tidak bisa dipertanggung
jawabkan perbutannya itu. Sebagaimana firman Allah dalam ayat berikut:
32
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Artinya: Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna
akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan
Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari
hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik.35
Akan tetapi bagi orang gila yang dapat saja sadar seketika dan gila seketika
(kadang-kadang sadar dan kadang-kadang gila) maka akad yang dilakukan ketika ia
sadar dinyatakan sah dan yang dilakukan ketika gila dinyatakan tidak sah. Begitu
pula halnya akad yang dilakukan dengan anak kecil yang sudah dapat membedakan
dinyatakan sah hanya kepalitannya tergantung walinya.36
b. Kehendak sendiri
Yang dimaksud dengan kehendak sendiri bahwa dalam melakukan perbuatan
jual beli tersebut salah satu pihak tidak melakukan suatu tekanan atau paksaan
kepada pihak lainnya. Sehingga pihak lainnya tersebut melakukan jual beli bukan
lagi kemauan sendiri tetapi disebabkan adanya unsur paksaan, jual beli yang
dilakukan atas dasar tidak kehendak sendiri adalah tidak sah.37 Adapun yang
menjadi dasar bahwa suatu jual beli itu hanya harus dilakukan atas dasar kehendak
kedua belah pihak tanpa ada unsur paksaan, dapat dilihat dalam ketentuan ayat
berikut:
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Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta
sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang
berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu
membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang
kepadamu.38
c. Keduannya tidak mubazir
Maksudnya para pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian jual beli
tersebut bukanlah manusia yang boros (mubazir) sebab orang yang boros didalam
hukum Islam dikategorikan sebagai orang yang tidak cakap bertindak, maksudnya
dia tidak dapat melakukan sendiri suatu perbuatan hukum walaupun kepentingan
hukum tersebut menyangkut kepentingannya sendiri. Orang boros didalam hukum
berada dibawah pengampunan/perwalian yang melakukan perbuatan hukum untuk
keperluannya adalah pengampu atau walinya. Hal ini sesuai dengan firman Allah
dalam ayat berikut:
              
 
Artinya: Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna
akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan
Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari
hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik.39
d. Baliq atau dewasa
Dalam hukum Islam yang dimaksud baliq adalah telah berumur 15 tahun atau
telah bermimpi (bagi anak laki-laki) dan haid (bagi anak perempuan) dengan
demikian jual beli yang diadakan anak-anak kecil adalah tidak sah. Namun
demikian bagi anak-anak yang telah bisa membedakan mana yang baik dan mana
yang buruk, akan tetapi belum dewasa menurut sebagian pendapat ulama bahwa
38
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mereka diperbolehkan berjual beli barang-barang yang kecil-kecil misalnya jual beli
permen, roti, dan sebagainya. Karna kalu tidak boleh sudah barang tentu menjadi
kesulitan sedangkan agama Islam sekali-kali tidak akan mengadakan aturan yang
mendatangkan kesulitan bagi pemeluknya.40
2. Tentang objeknya
Yang dimaksud dengan objek jual beli disini adalah benda yang menjadi
sebab terjadinya jual beli. Benda yang dijadikan objek jual beli haruslah memenuhi
syarat-syarat sebagai berikut:
a. Bersih barangnya;
b. Dapat dimanfaatkan;
c. Milik orang yang melakukan akad;
d. Mampu menyerahkannya;
e. Mengetahui;
f. Barang yang dijadikan akad ada ditangan (dikuasai);41
Untuk lebih jelasnya maka penulis akan menguraikan sebagai berikut:
Pertama: Bersih barangnya
Adapun yang dimaksud bersih barangnya, barang yang diperjual belikan
bukanlah benda yang diklasifikasikan sebagai benda najis, atau benda yang
digolongkan benda yang diharamkan.
Kedua: Dapat dimanfaatkan
Tidak sah jual beli sesuatu yang tidak ada manfaatnya, dan manfaat tersebut
tidak bertentangan denga ajaran agama Islam. Selain itu memperjual belikan benda-
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benda yang tidak bermanfaat akan mendatangkan kerugian kepada pihak lain atau
pihak pembeli sendiri.
Ketiga: Milik orang yang melakukan akad
Maksudnya orang yang melakukan perjanjian jual beli atas suatu barang
adalah pemilik sah barang tersebut atau telah mendapatkan izin dari pada pemilik
sah barang tersebut. Dengan demikian jual beli yang dilakukan oleh orang yang
bukan pemilik atau berhak berdasarkan kuasa pemilik, dipandang sebagai jual beli
yang batal.
Keempat: Mampu menyerahkannya
Adapun yang dimaksud mampu menyerahkannya adalah pihak penjual dapat
menyerahkan barang yang dijadikan sebagai objek jual beli. Sesuai dengan bentuk
dan jumlah yang diperjanjikan pada waktu penyertaan barang kepada pihak
pembeli.
Kelima: Mengetahui
Adapun dalam suatu jual beli keadaan barang dan jumlah harganya tidak
diketahui, maka jual beli tidak sah. Sebab bisa jadi perjanjian itu mengandung unsur
penipuan, sebagai sabda Rasulullah SAW :

ت
ْ َخلَ ٌَذٍَُ فٍَِِب فٌََبل
َ ْطؼَبمٍ فَ َْد
َ ِػلَى صُ ْبشَة
َ َّعلَّنَ َهش
َ َّ ٍََِْػل
َ ََُّصلَّى الل
َ ََِّػَيْ أَبًِ ُُشَ ٌْشَةَ أَىَّ َسعُْلَ الل
ق
َ َْْغَوَبءُ ٌَب سَعُْلَ اللََِّ لَبلَ أَ َفلَب جَ َؼلْتََُ ف
ّ طَؼَبمِ لَبلَ أَصَببَتَُْ ال
ّ أَصَب ِبؼَُُ َبَللًب فَمَبلَ هَب َُزَا ٌَب صَبحِبَ ال
)ظ هًٌِِّ (سٍّ هغلن
َ ٍَْشَ َفل
ّ َط هَيْ غ
ُ ً ٌَشَا ٍُ الٌَّب
ْ َطَؼَب ِم ك
ّ ال
Artinya: “Dari Abu Hurairah ra bahwa Rasulullah pernah melewati setumpuk
makanan, lalu beliau memasukkan tangannya ke dalamnya, kemudian
tangan beliau menyentuh sesuatu yang basah, maka pun beliau bertanya,
“Apa ini wahai pemilik makanan?” Sang pemiliknya menjawab,
“Makanan tersebut terkena air hujan wahai Rasulullah.” Beliau bersabda,
“Mengapa kamu tidak meletakkannya di bagian makanan agar manusia

dapat melihatnya? Ketahuilah, barangsiapa menipu maka dia bukan dari
golongan kami.”42 (HR. Muslim No.102 ).
Keenam: Barang yang dijadikan akad ada ditangan (dikuasai)
Menyangkut perjanjian jual beli diatas sesuatu barang yang belum ditangan
adalah dilarang sebab bisa jadi barang tersebut sudah rusak atau tidak dapat
diserahkan sebagaimana yang telah dijanjikan.
3. Tentang lafazhnya
Dalam akad jual beli harus ada ijab dan kabul, maksudnya pihak penjual atas
namanya (dengan rela melepaskan barangnya, misalnya dengan ucapan) “saya jual
barang ini kepada kamu dan menukar dengan uang atau yang lain”. Sedangkan
pihak pembeli atau atas namanya, mengucapkan “telah aku beli barang ini dan kini
telah menjadi milikku”, atau dengan ucapan yang tujuannya sama. Pada dasarnya
ijab dan qabul itu sama-sama suka pihak penjual rela menyerahkan barangnya, dan
pihak pembeli dengan rela menerima meskipun ijab dan qabul dilakukan dengan
lisan ataupun dengan tulisan, asalkan didasari oleh jiwa yang saling rela merelakan
(teradili) sebagaiman yang telah dinyatakan oleh Allah SWT dalam ayat berikut:
             
           
Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta
sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang
berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu
membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang
kepadamu.43
Selain itu pula penyerahan barang dapat diartikan sebagai ijabnya, sekalipun
tanpa ijab penyerahan. Dan sebaliknya penerimaan barang itu sebagai qabulnya.
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Sekalipun tanpa kalimat yang diucapkan. Sebagaimana adat kebiasaan yang telah
berlaku semenjak dahulu kala.

6.

Macam-Macam Jual Beli
Jual beli adalah kegiatan muamalah manusia yang kompleks, terdiri dari

berbagai macam. Macam-macam jual beli dapat ditinjau dari beberapa bagian,
yakni:
a. Ditinjau dari sifat akad dan keadaannya, yang dapat dibagi kepada beberapa
bagian yaitu:
1. Jual beli dengan khiyar
Maksud jual beli dengan khiyar adalah antara penjual dengan pembeli boleh
melanjutkan jual beli atau membatalkan jual beli tersebut sebelum keduannya
terpisah. Apabila terjadi perselisihan baik mengenai harga atau mengenai barang
yang dalam perjanjian kedua belah pihak, jual beli khiyar ini dibolehkan dalam
Islam.
2. Jual beli murabahah
Menurut keterangan dari Syafi‟i Antoni, bahwa jual beli merubahah adalah
harga jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang
disepakati. Dalam bai’ al murabahah ini, penjual harus memberi tahu harga produk
yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahan.44
3. Jual beli salam
Jual beli salam adalah jual beli pesanan, yakni menjual sesuatu yang dilihat
zatnya, hanya ditentukan dengan sifat: barang itu ada dalam pengakuan
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(tanggungan) sipenjual.45 Maksud jual beli salam ini adalah benda yang diperjual
belikan masih dalam pengakuan atau dapat diserahkan pada waktu yang ditentukan.
Dimana sipembeli menyebutkan sifat-sifat barang yang dipesan jika tidak
memenuhi syarat-syarat yang disepakati bersama maka sipembeli dapat menolak
dan membatalkan jual beli tersebut.46
b. Ditinjau dari sifat barang yang dijual, dapat dibagi:
1. Jual beli mastmun (mutlak)
Yang dimaksud dengan jual beli mastmun adalah jual beli berupa harga atau
uang disatu pihak dan barang dipihak lain. Jual beli mastmun ini disebut juga
dengan jual beli umum sehari-hari.
2. Jual beli sharf
Jual beli shaf adalah jual beli mata uang, para ulama sepakat bahwa jual beli
sharf ini dibolehkan asalkan antara uang yang dibeli dengan yang dijual seimbang,
seperti orang yang menunaikan ibadah haji ke makkah, mata uang yang berbeda
dengan mata uang yang berlaku di Negara itu, maka mau tidak mau harus terjadi
pertukaran mata uang. Seandainya jual beli mata uang tidak diperbolehkan maka
tentulah akan menimbulkan kesulitan.

7.

Jual Beli Terlarang

Adapun jual beli yang dilarang, antara lain:
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a. Membeli barang untuk ditahan agar dijual dengan harga yang lebih mahal,
sementara masyarakat membutuhkan barang tersebut waktu itu. Jual beli
semacam ini dilarang karena merusak kepentingan masyarakat secara umum.47
b. Jual beli benda yang akan dijadikan alat untuk maksiat sekalipun benda atau
barang itu ada manfaatnya. Akan tetapi karena salah digunakan, maka jual beli
itu termasuk dilarang.
c. Memperjual belikan anak binatang yang masih dalam kandungan.
d. Jual beli muzabanah yaitu jual beli buah yang basah dengan yang kering.
Misalnya menjual padi yang kering dengan padi basah sedangkan ukuran dengan
kiloannya sehingga sehingga akan merugikan pemilik padi yang kering.
e. Jual beli mulamasah adalah jual beli dengan cara sentuh menyentuh.
Imam

al-Bukhari

dan

Muslim

meriwayatkan

dari

Abu

Mas‟ud

Radhiyallahuanhu, ia berkata:

ِال َهغَ ِت َّا ْلوٌَُببَزَ ِة فًِ الْبٍَْغ
َ ي ا ْل ُو
ِ َهلل ػَلٍَْ َِ َّعَلَّ َن ػ
ُ ًِ صَلَّى ا
ُّ ًََِى الٌَّب
Artinya: Nabi Shallallahu „alaihi wa sallam melarang mulamasah dan munaba-dzah
dalam jual beli. (H.R Bukhari).48
f. Mengurangi takaran dan timbangan dalam jual beli. Salah satu macam penipuan
adalah mengurangi timbangan. Allah berfirman dalam ayat berikut:


   

       

        
Artinya: Sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu termasuk orang-orang
yang merugikan. Dan timbanglah dengan timbangan yang lurus. Dan
47
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janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah
kamu merajalela dimuka bumi dengan membuat kerusakan.49
Muamalah seperti ini sudah sepatutnya di contoh untuk dilakukan oleh
setiap muslim dalam kehidupannya, dalam bermuamalah. Dalam tiap menimbang
dia tidak mengurangi takaran dan timbangan untuk orang lain. Disini kita dituntut
untuk jujur dan tidak melakukan kecurangan dipermukaan bumi ini.

8.

Hikmah Jual Beli
Allah SWT mensyariatkan jual beli sebagai pemberian dan keluasan dari-

Nya. Karena semua manusia secara pribadi mempunyai kebutuhan berupa sandang,
pangan, dan lain-lain. Kebutuhan seperti ini tidak akan pernah terputus dan tidak
henti-hentinya selama manusia masih ada atau masih hidup. Tidak seorangpun
dapat memenuhi hajad hidupnya sendiri. Karena itu ia dituntut berhubungan dengan
lainnya dalam hubungan ini tidak ada satu halpun yang lebih sempurna dari
pertukaran dimana seseorang memberikan apa yang ia miliki untuk kemudian ia
memproleh sesuatu yang berguna dari orang lain sesuai dengan kebutuhan masingmasing.50

F. Tinjauan Pustaka
Tinjauan pustaka perlu dilakukan untuk menambah wawasan peneliti,
sebelum peneliti melangkah lebih jauh dalam permasalahan yang telah ditemukan,
dan guna untuk mempertahankan keaslian karya. Dibawah ini akan diuraikan
beberapa penelitian terdahulu yang penulis anggap relevan:
1. Muhammad Nur Solikhin melakukan penelitian dengan judul “Tinjauan Hukum
Islam Terhadap Praktek Penetapan Harga Jasa Warnet (studi kasus di warnet
49
50

QS. Asy-Syu‟ara [26] : 181-183.
Sayyid Sabiq, Op. Cit, hlm. 48-49.

retnoret

yogyakarta)”

penelitian

ini

menjelaskan

bahwa

mekanisme

pengembalian keuntungan melalui pembulatan harga yang dilakukan oleh pihak
warnet retnoret tidak sesuai dengan prinsip-prinsip dalam etika bisnis.51
2. Dari penelitian Diah Heri Susanti melakukan penelitian dengan judul “Tinjauan
Hukum Islam Terhadap Akad dan Penetapan Harga dalam Jual Beli di Mini
Market Pamella Yogyakarta”,penelitian ini memfokuskan pada akad jual
belisetelah pembulatan harga yang dilakukan di minimarket pamela yogyakarta,
menjelaskan bahwa pembulatan harga menciptakan ketidakadilan salah satu
pihak.52
3. Dari penelitian Yasir Sadan dengan judul “Pengambilan Keuntungan Melalui
Pembulatan Pada Bisnis Warung Internet Perspektif UU NO.8 tahun 1999
Tentang Perlindungan Konsumen Dan Perspektif Hukum Islam”, penelitian ini
menjelaskan bahwa pengambilan keuntungan melalui pembulatan harga dari
biaya pakai warung internet, termasuk dalam pelanggaran ketentuan-ketentuan
dari hukum positif dan hukum Islam.53
4. Sari Banun Harahap melakukan penelitian dengan judul “Penetapan Harga
Barang Yang Tidak Berdasarkan Nilai Mata Uang Yang Berlaku Berdasarkan
Undang-undang Perlindungan Konsumen (studi kasus di carrefour, medan)”
penelitian ini menjelaskan bahwa penetapan harga barang yang tidak
berdasarkan nilai mata uang berlaku seperti menetapkan harga suatu barang
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sebesar Rp.1.210 yang dilakukan oleh pelaku usaha bertentangan dengan pasal 4
no.8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.54
Dari semua penelitian terdahulu yang sudah ada sebelumnya, penelitian
yang akan dilakukan oleh penulis berbeda dengan penelitian atau karya yang telah
ada, dimana penulis mengkaji tentang praktik monopoli dalam mekanisme
standardisasi harga terhadap jual beli kelapa yang menitik beratkan pada konsep
keadilan dan kejelasan dalam standardisasi harga sesuai perspektif Hukum Ekonomi
Islam.

BAB II
METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

54
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Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif
kualitatif, untuk mendapatkan informasi atau data yang terkumpul kemudian
dihubungkan dengan ketentuan hukum dan senantiasa berpedoman pada al-Qur‟an,
hadis serta pendapat ulama.

B. Jenis dan Sumber Data
Jenis penelitian ini dilakukan dengan (field reseach), yaitu mencari data
dengan melakukan penelitian langsung dilapangan untuk mendapatkan data hasil
pengamatan atau informasi dari responden. Adapun lokasi penelitian yang akan
penulis lakukan untuk memproleh data dan informasi adalah di Desa Air Tawar
Kecamatan Kateman.
Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah:
1. Data primer
Data primer adalah data pokok yang diperlukan dalam penelitian yang
diperoleh secara langsung dari sumbernya ataupun lokasi objek penelitian atau
keseluruhan data hasil penelitian yang diperoleh dari lapangan.55
2. Data sekunder
Data skunder adalah data atau sejumlah keterangan yang diperoleh secara
tidak langsung, seperti dokumen-dokumen, sejumlah buku-buku, jurnal, dan hasil
penelitian yang berwujud laporan, yang ada hubungannya dengan judul skripsi ini
yang dapat memberikan informasi atau data tambahan yang dapat memperkuat data
pokok.56
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C. Instrument Pengumpulan Data
1. Observasi
Observasi Adalah suatu proses pengambilan data yang dilakukan dengan
cara pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap objek penelitian yang
diteliti dengan cara langsung dan terencana bukan kebetulan. 57 Dalam hal ini
penulis akan mengobservasi praktik monopoli dalam mekanisme standardisasi
harga terhadap jual beli kelapa di Desa Air Tawar Kecamatan Kateman.
2. Wawancara (Interview)
Teknik wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi
dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikontruksikan makna dalam suatu
topik tertentu.58 Dalam penelitian ini, penulis akan melakukan wawancara dengan
petani dan toke kelapa.
3. Dokumentasi
Analisis dokumen dilakukan untuk mengumpulkan berbagai informasi dan
sumber data yang tertulis untuk membantu memecahkan masalah melalui analisis
dokumentasi.59 Dalam hal ini penulis akan melihat pada data atau dokumentasi yang
ada di kantor Desa Air Tawar Kecamatan Kateman.
D. Teknik Analisis Data
Penelitian ini menggunakan teknik deskriptif analisis, dengan metode ini
berdasarkan data yang diperoleh dari lapangan, dari hasil observasi, wawancara,
dan dokumentasi maka penulis mengangkat fakta-fakta yang umum, peristiwa
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konkrit kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.60 Hal ini dilakukan
untuk menyelesaikan masalah yang ada mengenai praktik monopoli dalam
mekanisme standardisasi harga terhadap jual beli kelapa yang terjadi di Desa Air
Tawar Kecamatan Kateman Perspektif Hukum Ekonomi Islam.

E. Sistematika Penulisan
Rangkaian sistematika penulisan ini terdiri dari lima bab. Masing-masing
bab diperinci lagi dengan beberapa sub bab yang saling berhubungan antara satu
sama lainnya. Adapun sistematika penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut:
BAB I

Merupakan bab pendahuluan yang berisi tentang latar belakang masalah,
rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teori, dan
tinjauan pustaka.

BAB II

Pada bab ini dipaparkan metode penelitian yang mencakup pendekatan
penelitian, jenis dan sumber data, instrumen pengumpulan data, teknik
analisis data, sistematika penulisan dan jadwal penelitian.

BAB III Pada bab ini memberikan gambaran umum tempat penelitian, sejarah
singkat desa air tawar, struktur organisasi pemerintahan desa air tawar,
geografis dan demografis desa air tawar serta mata pencaharian penduduk
desa air tawar.
BAB IV Merupakan inti dari penulisan skripsi yaitu pembahasan dan hasil
penelitian.
BAB V

Merupakan akhir dari penulisan skripsi yang mana didalamnya mencakup
kesimpulan dari hasil penelitian, dan juga saran.
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F. Jadwal Penelitian
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BAB III
GAMBARAN UMUM TEMPAT PENELITIAN

A. Sejarah Singkat Desa Air Tawar

Terbentuknya Desa Air Tawar Kecamatan Kateman pada tahun 2001, yang
terdiri dari 23 RT, 15 batang parit, dan 4 Dusun, Sehubungan dengan pemecahan
Kelurahan yang akan dijadikan beberapa desa termasuk Desa Seberang Kelurahan
Tagaraja yang sekarang disebut Desa Air Tawar. Pada tahun 2001 beberapa tokoh
masyarakat dan kepala parit berkumpul dikediaman Bapak Hst Daeng Sibali untuk
memusyawarahkan berdirinya Desa Air Tawar dan hasil musyawarah tersebut
disetujui oleh Camat Kateman melalui Lurah Tagaraja.
Pada tahun 2008 diadakan pimilihan langsung oleh masyarakat, dengan
calon kepala desa yang terdiri dari: 1. H. Mentong, Hlf, 2. Ali Umar, 3. Sutrisno.
Dengan jumlah pemilih 7.350 jiwa dengan hasil suara terbanyak dalam pemilihan
adalah H. Mentong, Hlf sebagai Kepala Desa Air Tawar Periode Tahun 2008
sampai 2013 dan dilantik langsung oleh Bupati Indragiri Hilir.

B. Struktur Organisasi Pemerintahan di Desa Air Tawar
Gambar 1. Struktur Desa Air Tawar
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C. Geografis Desa Air Tawar
Desa Air Tawar Kecamatan Kateman adalah salah satu desa dari 20
Kecamatan yang ada di Kabupaten Indragiri Hilir. Pada umumnya struktur tanah di
Desa Air Tawar terdiri atas tanah Organosol (Histosil), yaitu tanah gambut yang
banyak mengandung bahan organik. Tanah ini dominan di wilayah Indragiri Hilir

terutama dataran rendah diantara aliran sungai. Sedangkan disepanjang aliran
sungai umumnya terdapat formasi tanggul alam natural river leves yang terdiri dari
tanah-tanah Alluvial (Entisol) dan Gleihumus (Inceptisol).
Secara geografis Desa Air Tawar memiliki luas wilayah ± 9.500 Ha, yang
dikelilingi perairan berupa sungai-sungai besar dan kecil, parit, rawa-rawa dan laut,
baik keberadaanya secara proses alami atau yang dibuat manusia sebagai pengairan
dan transportasi bagi masyarakat. Desa Air Tawar beriklim tropis merupakan
sebuah daerah dataran rendah yang terletak diketinggian 0-4 meter di atas
permukaan laut dan dipengaruhi oleh pasang surut. Terletak diantara 0 36' Lintang
Utara - 1 07' Lintang Selatan dan 104 10' - 102 30' Bujur Timur.
Desa Air Tawar secara Administratif berada dalam wilayah Kecamatan
Kateman Kabupaten Indragiri Hilir, yang terdiri dari 3.102 KK dalam 4 Dusun, 35
RT, dan 10 RW. Dengan batas-batas Desa sebagai berikut :
1. Sebelah Utara berbatasan dengan Penjuru
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Sungai Guntung
3. Sebelah Timur berbatasan dengan Sarimulya
4. Sebelah Barat berbatasan dengan Tagaraja

Tabel 2
Jarak Dari Pusat Pemerintahan
NO

JARAK TEMPUH

KETERANGAN

1.

Jarak dari Desa ke Ibu Kota Kecamatan

2 KM

2.

Jarak dari Desa ke Ibu Kota Kabupaten

84 KM

3.

Jarak dari Desa ke Ibu Kota Provinsi

357 KM

Sumber Data: Dari Kantor Desa Air Tawar Tahun 2018
D. Demografi Desa Air Tawar
Desa Air Tawar Ibaratnya Indonesia Mini, tempat bermukimnya berbagai
suku bangsa, diantaranya populasi dengan jumlah yang cukup besar adalah suku
Melayu, Jawa, Bugis, dan Banjar. Suku Melayu merupakan penduduk yang telah
lama bermukim di daerah ini, kemudian dalam perjalanan waktu komunitas ini
berassimilasi dengan komunitas lainnya yang datang kemudian.
Kedatangan orang Jawa, Bugis, dan Banjar berhasil bersama orang Melayu
membuka perkebunan-perkebunan kelapa yang luas dari hutan-hutan rawa yang
sangat subur dengan membangun parit-parit yang jumlahnya sangat banyak,
sehingga Kabupaten Indragiri Hilir di kenal juga dengan sebutan Negeri Seribu
Parit yang sekarang terkenal dengan julukan Negeri Seribu Jembatan.
Perkebunan kelapa sejalan dengan kultur masyarakat Desa Air Tawar dan
penyebaran penduduk di sepanjang sungai Indragiri Hilir. Kelapa di Kabupaten
Indragiri Hilir telah turun temurun menjadi komoditas utama, penopang
perekonomian rakyat. Komoditas tersebut telah mengkhususkan Kabupaten
Indragiri Hilir sebagai daerah kluster produksi kelapa serta kabupaten penghasil
kelapa terbesar di Indonesia.
Jumlah penduduk Desa Air Tawar Kecamatan Kateman tahun 2018 adalah
12.819 jiwa dengan komposisi 7.691 jiwa penduduk laki-laki dan 5.128 jiwa
penduduk perempuan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari tabel berikut ini:

Tabel 3
Jumlah Penduduk Desa Air Tawar Tahun 2018

NO

JENIS KELAMIN

FREKUENSI

PRESENTASI

1.

Laki-laki

7.691

60%

2.

Perempuan

5.128

40%

Jumlah

12.819

100%

Sumber Data: Dari Kantor Desa Air Tawar Tahun 2018
E. Mata Pencaharian
Sektor perkebunan merupakan salah satu tulang punggung perekonomian
masyarakat Desa Air Tawar. Berbagai komoditas tanaman perkebunan yang telah
dikembangkan selama ini adalah kelapa lokal, kelapa hibrida, kelapa sawit, dan
pinang. Dari berbagai komoditas itu, kelapa lokal merupakan primadona.
Ada juga penghasilan dari dalam daerah yang dapat di jual keluar daerah
maupun diekspor, seperti pinang, sarang burung walet, sagu, pengolahan sabut
kelapa, dan arang tempurung kelapa, yang sering di ekspor ke Negara Malaysia dan
Singapura.

Tabel 4
Mata Pencaharian Penduduk Desa Air Tawar

NO
1.

JENIS MATA
PENCAHARIAN
BERTANI

FREKUENSI

PRESENTASI

515

4,03%

2.

PEDAGANG

19

0,15%

3.

PETERNAK

7

0,05%

4.

PNS/GURU

31

0,24%

5.

TNI/POLRI

3

0,02%

6.

BURUH/JASA

9135

71,26%

7.

BELUM BEKERJA

3109

24,25%

12.819

100%

JUMLAH

Untuk memberikan gambaran yang lebih rinci tentang pekerjaan dan mata
pencaharian masyarakat Desa Air Tawar dapat dilihat dalam uraian sebagai berikut:
1. Bertani
Masyarakat Desa Air Tawar yang pekerjaanya bertani sebanyak 515 orang,
potensi pertanian di Desa Air Tawar sangat memadai hal ini karena Desa Air Tawar
memiliki daerah aliran sungai yang pasang surut ditambah lagi dengan keadaan
tanahnya yang subur. Jenis pertanian yang digeluti oleh masyarakat Desa Air Tawar
yakni: Kelapa, Pinang, dan Kacang-kacangan.
2. Pedagang
Masyarakat Desa Air Tawar yang menjadi pedagang sebanyak yaitu
sejumlah 19 orang. Pedagang disini baik yang jualan bahan bangunan, listrik, dan
termasuk juga toke kelapa.
3. Peternak
Masyarakat yang berprofesi sebagai peternak berjumlah 7 orang, baik
peternak sapi, kambing, maupun ikan dan ayam.

4. PNS/Guru
Masyarakat Desa Air Tawar yang menjadi PNS/guru sejumlah 31 orang,
baik yang bekerja dikantor maupun guru honor.
5. TNI/POLRI
Masyarakat Desa Air Tawar yang berprofesi sebagai TNI berjumlah 1 orang
dan 2 orang sebagai POLRI.
6. Buruh/Jasa
Masyarakat Desa Air Tawar yang menjadi buruh/jasa sejumlah 9135 orang.
Yang dimaksud buruh disini adalah masyarakat baik yang perseroan maupun
kelompok pekerja pada perusahaan PT. Pulau Sambu Guntung (PT. PSG), dan juga
yang termasuk menjadi buruh pasar, yaitu orang yang menjadi kuli pengangkat di
pasar/pelabuhan dan tukang bersih-bersih dipasar tersebut serta pekerja perkebunan.
7. Belum Bekerja
Yang dimaksud belum bekerja disini adalah penduduk yang masih dalam
masa pendidikan, pengangguran dan juga anak-anak yang mana jumlah
keseluruhannya adalah 3109 orang.

BAB IV
PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

A. Praktik Monopoli Dalam Mekanisme Standardisasi Harga Terhadap Jual
Beli Kelapa Di Desa Air Tawar Kecamatan Kateman

Desa Air Tawar Kecamatan Kateman Kabupaten Indragiri Hilir telah lama
melakukan transaksi jual beli kelapa dan Desa Air Tawar tersebut masih tertinggal
dari berbagai sarana dan fasilitas. Cara masyarakat Desa Air Tawar dalam
melakukan proses jual beli kelapa antara pihak pembeli yakni toke dengan pihak
penjual yakni petani kelapa itu sendiri, dan penjualan kelapa dilakukan dengan dua
sistim.
Pertama dijual secara perbuah dan yang kedua dengan cara dicungkil.
Namun mayoritas petani di Desa Air Tawar lebih memilih menjual secara perbuah.
Hal ini dipilih masyarakat daerah tersebut karena lebih mudah dan cepat prosesnya
dibandingkan dengan sistim kedua atau yang dicungkil. Dalam kegiatan transaksi
harga merupakan salah satu faktor penting dalam jual beli kelapa. Semakin mahal
harga kelapa maka semakin besar pendapatan petani. Jika pendapatan bertambah
maka akan berefek positif kepada tingkat kesejahteraan petani di daerah tersebut.
Namun mahal atau murahnya harga kelapa tersebut ditentukan oleh toke
berdasarkan oleh beberapa faktor yakni, memiliki hutang atau tidaknya petani,
kualitas kelapa, dan naik turunya harga dari pabrik. Dan tingkat kesejahteraan
petani di Desa Air Tawar Kecamatan Kateman berada pada tingkat sederhana. Hal
ini dapat kita lihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 5
Tingkat Kesejahteraan Petani Kelapa
No

Tingkat Kesejahteraan

Jumlah Petani

Persentase

1.

Sejahtera

15

20%

2.

Sederhana

45

62%

3.

Miskin

13

18%

Jumlah

73

100%

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa tingkat kesejahteraan petani
mayoritas berada pada tingkat sederhana yakni sebesar 45 orang atau 62 persen.
Sedangkan 15 orang atau 20 persen berada pada tingkat sejahtera. Dan 13 orang
atau 18 persen lainnya berada pada tingkat miskin. Seperti yang telah dijelaskan
diatas bahwa yang menentukan harga kelapa adalah toke. Sedangkan jumlah toke
yang ada di Desa Air Tawar hanya terdapat 5 orang toke sehingga hal ini
memudahkan mereka untuk memonopoli harga kelapa.
Dampak dari monopoli yang dilakukan oleh toke tersebut adalah tindakan
pengurangan dalam hitungan dan penurunan harga jika petani memiliki hutang
dengan toke tersebut. Jumlah pengurangan hitungan atau takaran ditetapkan
sebanyak 3 buah per 100 buah. Sedangkan harga ditentukan saat transaksi jual beli
berlangsung. Berikut ini dapat kita lihat tabel mengenai tanggapan petani kelapa
tentang harga kelapa di Desa Air Tawar Kecamatan Kateman:

Tabel 6
Harga Jual Kelapa
No

Tanggapan

Jumlah Petani

Persentase

1.

Mahal

7

10%

2.

Sedang

10

14%

3.

Murah

31

42%

4.

Sangat Murah

25

34%

Jumlah

73

100%

Sumber: Data Olahan

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa harga kelapa di Desa Air
Tawar dimana sebanyak 7 orang atau atau sebesar 10 persen menyatakan mahal, 10
orang atau sebesar 14 persen menyatakan sedang, 31 orang atau sebesar 42 persen
menyatakan murah dan 25 orang atau sebesar 34 persen mengatakan sangat murah.
Masyarakat yang mata pencaharianya sebagai petani kelapa melakukan panen
kelapa setiap 3 (tiga) bulan sekali. Dan dalam hal pengerjaanya memakan waktu
sekitar 2 minggu sampai 1 (satu) bulan tergantung luasnya kebun kelapa. Jadi
proses pemanenan kelapa dari panen kepanen memakan waktu tiga sampai empat
bulan lamanya. Karena proses pemanenanya yang cukup lama maka petani terpaksa
meminjam uang demi memenuhi kebutuhanya sehari-hari.
Akan tetapi kondisi seperti ini justru dimanfaatkan oleh toke untuk
mendapatkan keuntungan yang berlipat ganda dengan cara memberikan pinjaman
akan tetapi dengan syarat kelapa dijual kepada toke tersebut dan harga jualnya
dibedakan dari petani yang tidak memiliki pinjaman. Perbedaan harga jual beli ini
dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 7
Perbedaan Harga Jual Kelapa Antara Petani Yang Memiliki Pinjaman

Dengan Petani Yang Tidak Memiliki Pinjaman
No

Selisih Harga

Jumlah Petani

Persentase

1.

Besar dari Rp. 200

3

4%

2.

Rp. 100 sampai Rp. 200

50

68%

3.

Kecil dari Rp. 100

20

27%

Jumlah

73

100%

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat perbedaan harga jual kelapa antara
petani yang berhutang dengan yang tidak berhutang yakni, 50 orang atau sebesar 68
persen menyatakan Rp. 100 sampai Rp. 200, 20 orang atau sebesar 27 persen
mengatakan kecil dari Rp. 100 dan selebihnya 3 orang mengatakan besar dari Rp.
200. Dalam proses pemanenan kelapa petani tidak bisa langsung memanen kelapa
begitu saja. Petani terlebih dulu harus membersihkan kebun dengan menebas atau
menyemperot rumput hal ini dikarenakan jika lahan perkebunan belum bersih akan
menghambat proses pengangkutan kelapa. Setelah proses pembersihan lahan
perkebunan petani barulah bisa memulai memanen kelapa. Petani memulai dengan
mengait atau menurunkan kelapa dari pohonya yang tingginya bisa mencapai 20
meter.
Setelah proses penurunan kelapa selesai dilanjutkan dengan proses
pengangkutan ketepi sungai hal ini dilakukan dengan dua cara ada yang
menggunakan ambung dan melalui anak parit atau parit pusing dengan
memanfaatkan air pasang. Setelah semua kelapa berhasil diangkut ketepi sungai
barulah kelapa tersebut dikupas dengan menggunakan solak. Setelah pengupasan

kelapa selesai barulah toke datang mengambil kelapa tersebut dengan menggunakan
pompong.
Sebelum peroses pemuatan kelapa terlebih dahulu dihitung dihadapan petani
dan toke. Dalam perhitungan inilah terjadi kecurangan yang dilakukan oleh toke
yakni, setiap 103 buah kelapa maka akan dihitung 100 buah saja. Seorang petani
yaitu Gendon memiliki buah kelapa sebanyak 47.500 karena setiap 103 buah kelapa
maka akan dihitung 100 buah. Jadi kelapa yang dihitung adalah sebanyak 47.5001.425 = 46.075 buah. Sementara 1.425 buah kelapa tidak dihitung (dianggap
hangus) dan harga pada saat itu adalah Rp. 1.200 sampai Rp. 1.230 perbuah. Tetapi
karena Gendon memiliki hutang sebesar Rp. 15.000.000 maka harga kelapanya
diturunkan menjadi Rp. 970 perbuah. Maka jika dihitung harga penjualan kelapa
tersebut setelah berbagai penyusutan adalah sebesar Rp. 29. 692.750 hal ini jauh
berbeda jika penjualan itu tanpa penyusutan yakni Rp. 43.425.000.
Kasus serupa penulis temukan saat mewawancarai Sugeng selaku petani
kelapa. Sugeng menjual kelapanya kepada Amir selaku toke kelapa. Jumlah kelapa
Sugeng sebanyak 5.700 buah. Jadi dari 5.700 buah yang dihitung adalah 5.529
buah. Harga pasaran saat itu berkisar Rp 1.000 sampai Rp 1.200 karena Sugeng
memiliki hutang sebesar Rp 3.000.000 maka harga kelapanya turun Rp 950. Selisih
dari harga penjualan jika sugeng berhutang dengan tidak berhutang kepada toke
adalah Rp. 447,450.
Kemudian, Gapar memiliki kelapa sebanyak 8300 buah. Tetapi ia tidak
memiliki hutang. Gapar menjual kelapanya kepada Acok dengan harga pasaran saat
itu sebesar Rp. 1150. Dalam hal ini Acok selaku toke kelapa tidak mengurangi

harga kelapa tetapi ia mengurangi jumlah kelapa sesuai dengan hitungan yakni
setiap 103 buah kelapa akan dianggap 100 buah.
Kecurangan lainnya juga penulis temukan saat Agus menjual kelapa kepada
Asat. Jumlah kelapa Agus saat itu berjumlah 11.000 buah dan harga saat itu adalah
Rp. 1150. Asat selaku toke kelapa dalam hal ini tidak menurunkan harga kelapa
tersebut dari harga pasaran saat itu. Akan tetapi, ia mengurangi hitungan atau
jumlah kelapa tersebut. Setelah kelapa dihitung barulah kelapa tersebut dibawa
menggunakan pompong. Dan pembayaran dari jual beli tersebut dilakukan setelah
toke menjual kelapa ke pabrik PT. Pulau Sambu Guntung (PT. PSG). Saat
ditanyakan oleh Agus kenapa ada potongan lagi setelah toke menjual kelapa ke
pabrik, Asat selaku toke mengatakan potongan tersebut gunanya sebagai pengganti
kelapa yang jatuh kesungai saat pemuatan kelapa kedalam pompong atau ketika
kelapa yang jatuh terhempas ombak sewaktu membawanya menyebrangi laut.
Namun kenyataan yang penulis lihat dilapangan, memang ada kelapa yang jatuh
dari pompong tapi tidak sebanyak yang dipotong dan terkadang kelapa yang jatuh
kesungai diambil kembali oleh orang atau petani itu sendiri yang melihat dan
membantu pemuatan kelapa kedalam pompong.
Selanjutnya, saat penulis wawancara dengan Tedi tentang masalah
penurunan harga kelapa jika petani mimiliki hutang. Ia mengatakan bahwa
penurunan harga kelapa tersebut dikarenakan petani telah meminjam uang dan jika
harga kelapa tidak diturunkan maka toke akan rugi sebab uangnya tidak
berkembang atau menghasilkan. Hal serupa juga dijelaskan oleh Waliyo yang
mengatakan lama pinjaman dengan musim panen yang cukup lama sehingga uang
tersebut tidak bisa digunakan untuk berdagang atau terus dikembangkan.

Dalam hal ini terlihat jelas unsur tekanan yang dilakukan oleh toke terhadap
petani. Padahal dalam Islam jual beli itu harus jelas tanpa ada unsur paksaan. AlQur‟an menekankan perbuatan baik dalam berdagang. Ini berarti tidak boleh ada
rasa tidak senang atau perbedaan antara golongan-golongan dalam hubungan
bisnis.61 Kecurangan dalam transaksi jual beli ini seharusnya tidak terjadi ditengahtengah masyarakat yang mayoritas Islam. Karena hal ini telah dilarang dalam Islam.
Seperti yang dijelaskan dalam ayat berikut:
             
           
Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta
sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang
berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu
membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang
kepadamu.62
Prinsip ekonomi dalam Islam merupakan kaidah-kaidah pokok yang
membangun struktur atau kerangka ekonomi Islam yang digali dari Al-Qur‟an dan
Hadis. Prinsip ekonomi berfungsi sebagai pedoman dasar bagi setiap individu
dalam kegiatan ekonomi. Ajaran Islam melarang aktifitas yang mengandung gharar
yang berarti resiko, ketidak pastian dan ketidak jelasan.63 Perdagangan yang Islami,
adalah perdagangan yang dilandasi oleh nilai-nilai dan etika yang bersumber dari
nilai-nilai dasar agama yang menjunjung tinggi tentang kejujuran dan keadilan.64
Konsep keadilan ekonomi dalam Islam, mengharuskan setiap orang
mendapatkan haknya dan tidak mengambil hak atau bagian orang lain, dengan
61
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keadilan ekonomi setiap individu akan mendapatkan haknya sesuai dengan
kontribusi masing-masing kepada masyarakat. Islam dengan tegas melarang
seseorang merugikan orang lain.65 Sebagaimana firman Allah SWT dalam ayat
berikut:
         
Artinya: Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah
kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan.66

Ayat diatas melarang untuk saling merugikan hak-hak orang lain dan
membuat kerusakan dibumi, oleh karena itu dalam Islam melakukan kegiatan
ekonomi dituntut untuk saling menjaga hak-hak agar tidak saling merugikan antara
penjual maupun pembeli, begitu pula dalam standardisasi harga harus dilakukan
dengan harga yang tidak merugikan antara penjual dan pembeli. Pada prinsipnya
transaksi bisnis harus dilakukan dengan harga yang adil, sebab harga yang adil
adalah cerminan dari komitmen syariat Islam terhadap keadilan yang menyeluruh.
Secara umum harga yang adil ini adalah harga yang tidak menimbulkan
eksploitasi atau penindasan (kedzaliman) sehingga merugikan salah satu pihak dan
menguntungkan pihak yang lain. Harga harus mencerminkan manfaat bagi pembeli
dan penjualannya secara adil, yaitu penjual memproleh menfaat yang setara dengan
harga yang dibayarkannya.67

65

Muhammad Syafi‟ i Antonio, Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik, (Jakarta: Gema
Insani, 2001), hlm. 15.
66
QS. Asy-Syura‟aa [26] : 183.
67
Pusat Pengkajian Dan Pengembangan Ekonomi Islam, Op.Cit, hlm. 332.

B. Faktor-Faktor Praktik Monopoli Dalam Mekanisme Standardisasi Harga
Terhadap Jual Beli Kelapa Di Desa Air Tawar Kecamatan Kateman
1. Tingkat Kesejahteraan Petani
Masyarakat miskin di pedesaan, khususnya di Desa Air Tawar sebagian
besar sebagai petani. Secara khusus perhatian terhadap petani perlu menjadi
perhatian, karena berhubungan dengan masa depan usaha tani kelapa dalam
kesinambungan pruduksi petani sebagai tulang punggung mata pencaharian
penduduk Desa Air Tawar.
Penguatan kelembagaan sangat perlu dilakukan melalui beberapa upaya,
antara lain mendorong dan membimbing petani agar mampu bekerjasama di bidang
ekonomi secara berkelompok, menumbuh kembangkan kelompok tani melalui
peningkatan fasilitas bantuan dan akses permodalan dan peningkatan efisiensi dan
efektivitas petani.
2. Transportasi
Desa Air Tawar merupakan desa yang masih bergantung kepada sungai
sebagai sarana transportasi. Hal ini dikarenakan belum memadainya sarana
transportasi darat khususnya jalan. Jalan pada desa tersebut masih berbentuk jalan
setapak yang hanya bisa digunakan untuk kendaraan roda dua dan berjalan kaki.
Permasalahan ini juga berpengaruh kepada pelaksanaan jual beli kelapa. Karena
dalam pengangkutan kelapa dari lahan perkebunan menggunakan sarana
transportasi sungai dengan air pasang surut. Sehingga pengangkutan kelapa hanya
bisa dilakukan dua kali dalam sehari semalam. Dan jika letak dari lahan tidak
dicapai oleh air pasang maka petani harus membendung anak sungai yang nantinya

digunakan untuk menganyutkan kelapa kedaerah yang telah dijangkau oleh air
pasang.
Untuk mengatasi masalah ini perlu peran pemerintah untuk membangun
sarana transportasi darat agar pengangkutan hasil perkebunan petani bisa dilakukan
dengan dua cara yakni melalui air dan darat.
3. Harga
Harga merupakan salah satu faktor penting dalam proses jual beli kelapa.
Semakin mahal harga kelapa maka semakin meningkat pendapatan petani. Hal
tersebut juga berpengaruh pada tingkat kesejahteraan hidup petani. Semakin mahal
harga kelapa maka semakin tinggi pendapatan petani. Akan tetapi karena petani
jauh dari pabrik dan kurang mengetahui harga beli kelapa dipabrik maka harga yang
petani ketahui hanya dari toke, sehingga toke bisa memainkan harga kelapa
tersebut. Untuk mengatasi masalah ini diperlukan koordinasi antar pemerintah,
pabrik dan petani. Sehingga tercipta transparansi harga dari pabrik dan dengan hal
tersebut petani bisa menilai harga dari hasil perkebunan kelapa tersebut.
4. Letak Pabrik Kelapa Yang Jauh
Letak pabrik kelapa yang jauh juga berpengaruh kepada transaksi jual beli
kelapa. Hal ini dikarenaka tidak semua petani kelapa langsung menjual kelapa
kepabrik baik itu disebabkan oleh hasil panen kelapa yang sedikit sehingga tidak
mampu menutupi biaya transportasi maupun karena petani telah berhutang kepada
toke yang di isyaratkan menjual kelapanya kepada toke sehingga penjualan harus
melalui pihak perantara yakni toke kelapa tersebut.

C. Pandangan Hukum Ekonomi Islam Mengenai Praktik Monopoli Dalam
Mekanisme Standardisasi Harga Terhadap Jual Beli Kelapa

Landasan Keadilan didalam Islam merupakan landasan utama yang harus
dijalankan umat Islam dalam berperilaku, baik dalam konteks terhadap diri sendiri,
sesame manusia dan terhadap lingkungan. Didalam filsafat etika, keadilan ini
merupakan asas utama. Hal ini dapat dilihat pada The ethics of Aristoteles
menyatakan keadilan adalah keutamaan yang sempurna dan tidak bersifat pribadi
karena ia berkaitan dengan banyak orang atau masyarakat. Menurut aliran etika
murni yang diinterpretasikan oleh Plato, keadilan adalah sifat perbuatan tertinggi
yang bersumber dari Tuhan.
Implementasi ajaran keadilan atau keseimbangan pada kegiatan bisnis harus
dikaitkan dengan pembagian manfaat kepada semua komponen dan pihak yang
terlibat langsung maupun tidak langsung dalam bisnis. Metode dan tata cara atau
sistim pengukuran, penilaian dan penakaran dalam kegiatan bisnis, baik dalam
kegiatan perdagangan atau pertukaran, maupun produksi dan industri sampai pada
kegiatan konsumsi, harus diberlakukan pensetaraan antara hak dan kewajiban dari
para pelaku bisnis. Hal ini sesuai dengan norma keadilan. Oleh karena itu, prinsip
keadilan dan keseimbangan antara hak dan kewajiban adalah pemikiran yang
penting untuk dipenuhi. Dalam hal ini Islam sangat peduli terhadap masalah ini.
Jika prinsip ini dijalankan secara benar, maka dalam kegiatan hubungan
ekonomi akan tercipta suatu kondisi hubungan kerjasama yang saling memberikan
manfaat ekonomi yang adil dan sepadan. Hal ini sesuai dengan ajaran ekonomi
Islam sebagai seperti yang dinyatakan oleh Umer Chapra yaitu “Ekonomi Islam
sebagai ilmu pengetahuan dan aplikasi atas anjuran atau aturan syariah yang
mencegah ketidakadilan dalam memperoleh sumber-sumber daya material sehingga

tercipta kepuasan manusia dan memungkinkan mereka menjalankan perintah Allah
SWT dan masyarakat.
Menurut Abdul Manan mendefinisikan ekonomi Islam sebagai ilmu
pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang
diilhami oleh nilai-nilai Islam.68 Dengan pengertian ekonomi Islam tersebut dimana
sistem dan pengelolaan bisnis merupakan sub sistem pengelolaan perekonomian
masyarakat, maka etika bisnis didalam tuntunan Islam yang menerangkan pada
keseimbangan dan keadilan adalah pengelolaan bisnis yang dilakukan dengan orang
Islam yang beriman dengan berpedoman pada Al-Qur‟an, sunnah, dan ijma‟.
Tujuan akhir ekonomi Islam adalah mencapai kebahagiaan didunia dan diakhirat
melalui suatu tata kehidupan yang baik.
Pada bagian sebelumnya sudah dipaparkan bahwa praktik jual beli kelapa
antara toke dengan petani adalah aktivitas yang sering dilakukan oleh masyarakat
Desa Air Tawar Kecamatan Kateman ketika musim panen. Karena ini merupakan
salah satu mata pencaharian masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka.
Islam telah mengatur tata cara jual beli dengan sebaik-baiknya agar tidak terjadi
kecurangan, penipuan, dan pemaksaan.
Namun pada kenyataannya praktik jual beli kelapa yang dilakukan oleh
toke dengan petani masih banyak terdapat kesenjangan dari ajaran agama Islam.
Dalam menjalani profesinya sebagai toke, banyak praktik yang tidak sesuai dengan
konsep Islam yang mengacu pada Al-Qur‟an dan Sunnah. Seperti adanya penipuan
(kecurangan), penekanan, baik itu dalam standardisasi harga maupun dalam
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hitungan dan mengisyaratkan para petani yang berhutang untuk menjual kelapannya
hanya kepada toke yang memberikan pinjaman.
Kecurangan dalam menakar atau menghitung dapat diperhatikan khusus
dalam Al-Qur‟an karena praktik seperti ini telah merampas hak orang lain.
Sebagaimana firman Allah dalam ayat berikut:
            
  

Artinya: Dan Syu'aib berkata: "Hai kaumku, cukupkanlah takaran dan timbangan
dengan adil, dan janganlah kamu merugikan manusia terhadap hak-hak
mereka dan janganlah kamu membuat kejahatan di muka bumi dengan
membuat kerusakan.69
Selain itu, praktik seperti ini juga menimbulkan dampak yang buruk dalam
dunia perdagangan, yaitu timbulnya ketidak percayaannya pembeli terhadap para
pedagang yang curang. Oleh karena itu, pedagang yang curang pada saat menakar
dalam menimbang dapat ancaman siksa akhirat sebagaimana firman Allah dalam
ayat berikut:
   
   

      
  

  

     

 
 

Artinya: Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang, (yaitu) orang-orang
yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi, dan
apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka
mengurangi. Tidakkah orang-orang itu yakin, bahwa sesungguhnya mereka
akan dibangkitkan, pada suatu hari yang besar, (yaitu) hari (ketika)
manusia berdiri menghadap Tuhan semesta alam?70
69
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Ayat ini memberikan peringatan keras kepada para pedagang yang curang,
mereka dinamkan mutaffifin dalam bahasa arab berasal dari kata tatfin atau tafafah
yang berarti pinggir atau bibir sesuatu. Pedagang yang curang itu dinamakan
mutaffifin karena ia menimbang atau menakar sesuatu hanya sampai bibir
timbangan tidak sampai penuh hingga permukaan. Dalam ayat diatas pelaku
kecurangan dipandang kecurangan moral yang sangat besar, pelaku diancam
hukuman berat yaitu neraka wail.
Dalam ekonomi Islam juga tidak boleh adanya penekanan, atau rekayasa
harga, karena Rasulullah SAW menyatakan bahwa harga dipasar itu ditentukan oleh
Allah SWT itu berarti harga dipasar tidak boleh di intervensi oleh siapapun. Diatas
telah disebutkan bahwa Rasulullah SAW tidak mau menentukan harga. Hal ini
menunjukkan bahwa ketentuan harga itu diserahkan mekanisme pasar yang alami.
Hal ini hanya bisa dilakukan jika pasar dalam keadaan normal tetapi apabila pasar
dalam keadaan yang tidak sehat. Yakni terdapat kezaliman, seperti adanya
penimbunan, riba dan penipuan maka pemerintah hendaknya dapat bertindak untuk
menentukan harga pada tingkat yang adil sehingga tidak ada pihak yang merasa
dirugikan.
Jika mengandung unsur kezaliman terhadap manusia dan memaksa mereka,
tanpa hak untuk menjual, dengan harga yang tidak disukainya atau melarang
mereka, dari yang telah Allah SWT bolehkan bagi mereka maka tindakan ini
haram.71 Disamping itu, harga dapat terjadi ketika ada seseorang yang menjadi
penghubung (makelar) antara pedagang yang berasal dari perdesaan, kemudian ia
membeli daganga itu sebelum ia sampai atau masuk kepasar sehingga pedagang
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dari desa belum mengetahui harga pasaran sesungguhnya. Kemudian pedagang
penghubung tadi menjual di kota dengan mengambil keuntungan besar yang
diperoleh dari pembelian mereka terhadap pedagang perdesaan. Praktik seperni ini
sangat dilarang oleh Rasulullah SAW karena dapat menimbulkan penyesalan dari
pihak pedagang perdesaan tersebut.
Harga yang wajar bukanlah suatu konsensi tetapi hak fundamental yang
dikuatkan oleh hukum Negara. Reorientasi dari sikap Negara itu dilakukan
standardisasi harga yang aktual akan dilakukan menjadi soal penentu yang benar.
Karena asal dari teori Islam adalah perinsip koperasi dan persaingan sehat,
bukannya persaingan monopoli yang dibawah ekonomi kapitalis.72
Dalam buku karang Dr. Yusuf Qardhawi yang berjudul norma etika
ekonomi Islam, mengutip pendapat Ibnu Taimiyyah yang mengatakan standardisasi
harga diperlukan untuk mencegah manusia menjual makanan dan barang lainnya
hanya kepada kelompok tertentu dengan harga yang ditentukan sesuka hati.73
Sedangkan tentang hutang piutang praktik pembayarannya didalam Islam
diwajibkan, jika seorang yang berhutang maka terlebih dahulu disepakati kapan
pembayaran dilakukan oleh kedua belah pihak. Bahka jika memungkinan harus
disaksikan oleh dua orang saksi seperti firman Allah dalam ayat berikut:
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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.74
Dengan demikian, jual beli yang dilakukan oleh manusia untuk kepentingan
dirinya adalah dibolehkan dalam Islam. Kebolehan itu berdasarkan hukum asal
yaitu mubah apalagi jual beli yang dilakukan oleh masyarakat dijadikan sebagai
bentuk fasilitas yang harus dipenuhi untuk kebutuhan manusia, karena dapat
74
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mensejahterakan. Jual beli kelapa merupakan salah satu hasil bumi yang pada
dasarnya tidak bertentangan dengan agama Islam. Dimana Islam menganjurkan agar
umatnya bekerja berusaha dalam mendapatkan nikmat Allah SWT dipermukaan
bumi hal ini berdasarkan firman Allah dalam ayat berikut:
               

Artinya: Dialah Yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, maka berjalanlah di
segala penjurunya dan makanlah sebahagian dari rezeki-Nya. Dan hanya
kepada-Nya-lah kamu (kembali setelah) dibangkitkan.75

Jadi berdasarkan fakta-fakta yang telah dijelaskan sebelumnya dapat
diketahui, bahwa praktik monopoli dalam mekanisme standardisasi harga terhadap
jual beli kelapa yang dilakukan oleh toke dengan petani di Desa Air Tawar
Kecamatan Kateman belum sesuai dengan ajaran ekonomi Islam. Karena tidak
mengikuti landasan atau prinsip dari ekonomi Islam itu sendiri Dimana ekonomi
Islam berdasarkan atas Al-Qur‟an dan Sunnah dan tidak mengenal unsur paksaan.
Dengan demikian sangat dibutuhkan peninjauan kembali atau dengan kata
lain memberika penjelasan kepada petani kelapa dan toke untuk melakukan jual beli
yang baik dan tidak bertentangan dengan ajaran hukum ekonomi Islam, sehingga
satu sama lain tidak merasa terpaksa, artinya mereka saling ridho.
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BAB V
KESIMPULAN

A. Kesimpulan
Setelah penulis melakukan analisis dan penelitian terhadap praktik monopoli
dalam mekanisme standardisasi harga terhadap jual beli kelapa di Desa Air Tawar
Kecamatan Kateman, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:
1. Praktik monopoli dalam mekanisme standardisasi harga terhadap jual beli kelapa
antara petani dengan toke, terjadi pada saat pengurangan dalam hitungan dan
penurunan harga jika petani memiliki hutang dengan toke tersebut. Jumlah
pengurangan hitungan atau takaran ditetapkan sebanyak setiap 103 buah kelapa
maka akan anggap 100 buah saja, sedangkan yang 3 buah dianggap sebagai
palasi, serta harga ditentukan saat jual beli berlangsung.
2. Faktor yang menyebabkan terjadinya praktik monopoli dalam mekanisme
standardisasi harga terhadap jual beli kelapa antara petani dengan toke di Desa

Air Tawar Kecamatan Kateman adalah tingkat kesejahteraan petani mayoritas
berada pada tingkat sederhana serta kurangnya berbagai sarana dan fasilitas.
Transaksi jual beli kelapa yang ideal itu dimana hasil panen kelapa petani dijual
kepada Koperasi Unit Desa (KUD). Kemudian KUD menjual kepabrik sehingga
hal itu melindungi para petani dari kerugian yang disebabkan oleh tengkulak atau
toke. Namun pada praktiknya di Desa Air Tawar tidak terdapat koperasi unit
desa. Sehingga peranan koperasi ini diambil oleh toke atau tengkulak.
3. Dalam hal ini terlihat jelas unsur tekanan yang dilakukan oleh toke terhadap
petani. Padahal dalam Islam jual beli itu harus jelas tanpa ada unsur paksaan.
Seperti yang dijelaskan dalam ayat berikut:
            
            
Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta
sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan
yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah
kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang
kepadamu.76
Konsep keadilan ekonomi dalam Islam, mengharuskan setiap orang
mendapatkan haknya dan tidak mengambil hak atau bagian orang lain. Islam
dengan tegas melarang seseorang merugikan orang lain. Sebagaimana firman
Allah SWT dalam ayat berikut:
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Artinya: Dan Syu'aib berkata: "Hai kaumku, cukupkanlah takaran dan timbangan
dengan adil, dan janganlah kamu merugikan manusia terhadap hak-hak
mereka dan janganlah kamu membuat kejahatan di muka bumi dengan
membuat kerusakan.77

B. Saran
1. Kepada aparat Pemerintah Desa Air Tawar Kecamatan Kateman diharapkan
dapat mendirikan Koperasi Unit Desa (KUD). Karena dengan adanya KUD
dapat meminimalisir praktik monopoli yang dilakukan oleh toke kelapa, dan
memperbaiki kondisi sarana transportasi sehingga petani mudah untuk menjual
kelapa ketempat lain tanpa perantara toke.
2. Bagi pelaku bisnis sebaiknya menerapkan secara sungguh-sungguh mengenai
prinsip-prinsip ekonomi syariah sebagai landasan dasar dalam melakukan
aktivitas bisnis yang dilakukan agar mendapatkan keridhaan dari Allah SWT.
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