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Pendahuluan 

Perekonomian merupakan salah satu saka guru kehidupan negara. 
Perekonomian negara yang kokoh akan mampu menyamin kesejahteraan 
dan kemampuan rakyat. Salah satu penunyang perekonomian negara 
adalah kesehatan pasar, baik pasar barang jasa, pasar uang, maupun 
pasar tenaga kerja. Kesehatan pasar, sangat tergantung pada makanisme 
pasar yang mampu menciptakan tingkat harga yang seimbang, yakni 
tingkat harga yang dihasilkan oleh interaksi antara kekuatan permintaan 
dan penawaran yang sehat. Apabila kondisi ini dalam keadaan wajar dan 
normal –tanpa ada pelanggaran, monopoli misalnya?maka harga akan 
stabil, namun apabila terjadi persaingan yang tidak fair, maka 
keseimbangan harga akan terganggu dan yang pada akhirnya 
mengganggu hak rakyat secara umum.  

Pemerintah Islam, sejak Rasulullah  SAW di madinah concern pada 
masalah keseimbangan harga ini, terutama pada bagaimana peran 
negara dalam mewujudkan kestabilan harga dan bagaimana mengatasi 
masalah ketidakstabilan harga. Para ulama berbeda pandapat mengenai 
boleh tidaknya negara menetapkan harga. Masing Masing golongan ulama 
ini memiliki dasar hukum dan interpretasi . 

Berdasarkan perbedaan pendapat para ulama tersebut, tulisan ini 
mengkaji penetapan harga oleh negara -dalam konteks negara secara 
umum, negara Islam maupun bukan?dalam koridor fikih dengan 
mempertimbangkan realitas ekonomi secara menyeluruh. 

 Kontroversi Pendapat Ulama Mengenai Penetapan Harga 

Sebagian ulama menolak peran negara untuk mencampuri urusan 
ekonomi, di antaranya untuk menetapkan harga, sebagian ulama yang 
lain membenarkan negara untuk menetapkan harga. Perbedaan pendapat 
ini berdasarkan pada adanya hadis yang diriwayatkan oleh Anas 
sebagaimana berikut: “Orang orang mengatakan, wahai Rasulullah, harga 
mulai mahal. Patoklah harga untuk kami.?Rasulullah bersabda, 
“Sesungguhnya Allah-lah yang mematok harga, yang menyempitkan dan 
melapangkan rizki, dan saya sungguh berharap untuk bertemu Allah 
dalam kondisi tidak seorang pun dari kalian yang menuntut kepadaku 
dengan suatu kezalimanpun dalam darah dan harta.?(HR. Abu Daud 
[3451] dan Ibnu Majah [2200]).  

Asy-Syaukani menyatakan, hadis ini dan hadis yang senada dijadikan 
dalil bagi pengharaman pematokan harga dan bahwa ia (pematokan 



harga) merupakan suatu kezaliman (yaitu penguasa memerintahkah para 
penghuni pasar agar tidak menjual barang barang mereka kecuali dengan 
harga yang sekian, kemudian melarang mereka untuk menambah 
ataupun mengurangi harga tersebut). Alasannya bahwa manusia 
dikuasakan atas harta mereka sedangkan pematokan harga adalah 
pemaksaan terhadap mereka. Padahal seorang imam diperintahkan untuk 
memelihara kemashalatan umat Islam. Pertimbangannya kepada 
kepentingan pembeli dengan menurunkan harga tidak lebih berhak dari 
pertimbangan kepada kepentingan penjual dengan pemenuhan harga. 
Jika kedua persoalan tersebut saling pertentangan, maka wajib 
memberikan peluang kepada keduanya untuk berijtihad bagi diri mereka 
sedangkan mengharuskan pemilik barang untuk menjual dengan harga 
yang tidak disetujukan adalah pertentangan dengan firman Allah. 

Menurut Yusuf Qordhawi, letak kelemahan  asy–Syaukani dalam 
memakai dalil ini adalah: pertama, perkataan, sesungguhnya manusia 
dikuasakan atas harta mereka, sedangkan pematokan harga adalah suatu 
pemaksaan terhadap mereka demikian secara mutlak, adalah mirip 
dengan perkataan kaum syu,aib. Yang benar adalah manusia dikuasakan 
atas harta mereka dengan syarat tidak membahayakan mereka dan orang 
lain, karena tidak boleh ada bahaya dan tidak boleh membahayakan 
orang lain. kedua bahwa hadis tersebut –seperti disebutkan oleh 
pengarang kitab Subulus Salam, ash Shanani berkenan dalam masalah 
khusus atau tentang kasus kondisi tertentu dan tidak menggunakan 
lafadz yang umum. Di antara ketetapan dalam ilmu ushul fiqh dikatakan 
bahwa kasus-kasus tertentu yang spesifik tidak ada keumuman hukum 
padanya (Qardhawi 1997: 466 467). 

Diriwayatkan dari Imam Malik bahwa ia berpendapat membolehkan 
bagi seorang imam untuk mematok harga, namum hadis hadis tentang 
hal itu menentangkan (Qardhawi 1997-466. Berdasarkan hadis ini pula, 
mazhab Hambali dan Syafi’i menyatakan bahwa negara tidak mempunyai 
hak untuk menetapkan harga.  

Ibnu Qudhamah al Maqdisi, salah seorang pemikir terkenal dari 
mazhab Hambali menulis, Imam (pemimpin pemerintah) tidak memiliki 
wewenang untuk mengatur harga bagi penduduk, penduduk boleh 
menjual barang mereka dengan harga berapapun yang mereka sukai. 
Pemikir dari mazhab Syafi,i juga memiliki pendapat yang sama (Islahi, 
1997: 111). 

Ibnu Qudhamah mengutip hadis di atas dan memberikan dua alasan 
tidak memperkenankan mengatur harga. Pertama rasulullah tidak pernah 
menetapkan harga meskipun penduduk menginginkan. Bila itu dibolehkan 
pasti rosulullah akan melaksanakannya. Kedua menetapkan harga adalah 
suatu ketidakadilan (zulm) yang dilarang. Hal ini karena melibatkan hak 
milik seorang, yang di dalamnya adalah hak untuk menjual pada harga 
berapapun, asal ia bersepakat dengan pembelinya (Islahi 1997: 111). 

Dari pandangan ekonomis, Ibnu Qudamah menganalisis bahwa 
penetapan harga juga mengindasikan pengawasan atas harga tak 
menguntungkan. Ia berpendapat bahwa penatapan harga akan 
mendorong harga menjadi lebih mahal. Sebab jika pandangan dari luar 
mendengar adanya kebijakan pengawasan harga, mereka tak akan mau 



membawa barang dagangannya ke suatu wilayah di mana ia dipaksa 
menjual barang dagangannya di luar harga yang dia inginkan. Para 
pedagang lokal yang memiliki barang dagangan, akan menyembunyikan 
barang dagangan. Para konsumen yang membutuhkan akan meminta 
barang barang dagangan dan membuatkan permintaan mereka tak bisa 
dipuaskan, karena harganya meningkat. Harga meningkat dan kedua 
pihak menderita. Para penjual akan menderita karena dibatasi dari 
menjual barang dagangan mereka dan para pembeli menderita karena 
keinginan mereka tidak bisa dipenuhi. Inilah alasannya kenapa hal itu 
dilarang (Islahi 1997: 111).  

Argumentasi itu secara sederhana dapat disimpulkan bahwa harga 
yang ditetapkan akan membawa akibat munculnya tujuan yang saling 
bertentangan. Harga yang tinggi, pada umumnya bermula dari situasi 
meningkatnya permintaan atau menurunnya suplai. Pengawasan harga 
hanya akan memperburuk situasi tersebut. Harga yang lebih rendah akan 
mendorong permintaan baru atau meningkatkan permintaanya, dan akan 
mengecilkan hati para importir untuk mengimpor barang tersebut. Pada 
saat yang sama, akan mendorang produksi dalam negeri, mencari pasar 
luar negeri (yang tak terawasi) atau menahan produksinya sampai 
pengawasan harga secara lokal itu dilarang. Akibatnya akan terjadi 
kekurangan suplai. Jadi tuan rumah akan dirugikan akibat kebijakan itu 
dan perlu membendung berbagai usaha untuk membuat regulasi harga. 

Argumentasi Ibnu Qudamah melawan penetapan harga oleh 
pemerintah, serupa dengan para ahli ekonomi modern. Tetapi, sejumlah 
ahli fiqih Islam mendukung kebijakan pengaturan harga, walaupun baru 
dilaksanakan dalam situasi penting dan manekankan perlunya kebijakan 
harga yang adil. Mazhab Maliki dan Hanafi, menganut keyakinan ini. 

Ibnu Taimiyah menguji pendapat-pendapat dari keempat mazhab itu, 
juga pendapat beberapa ahli fiqih, sebelum memberikan pendapatnya 
tentang masalah itu. Menurutnya “kontroversi antar para ulama berkisar 
dua poin: Pertama, jika terjadi harga yang tinggi di pasaran dan 
seseorang berusaha menetapkan harga yang lebih tinggi dari pada harga 
sebenarnya, perbuatan mereka itu menurut mazhab Maliki harus 
dihentikan. Tetapi, bila para penjual mau menjual di bawah harga 
semestinya, dua macam pendapat dilaporkan dari dua pihak. Menurut 
Syafi’i dan penganut Ahmad bin Hanbal, seperti Abu Hafzal-Akbari, Qadi 
Abu ya’la dan lainnya, mereka tetap menentang berbagai campur tangan 
terhadap keadaan itu (Islahi, 1997: 113). 

Kedua, dari perbedaan pendapat antar para ulama adalah penetapan 
harga maksimum bagi para penyalur barang dagangan (dalam kondisi 
normal), ketika mereka telah memenuhi kewajibannya. Inilah pendapat 
yang bertentangan dengan mayoritas para ulama, bahkan oleh Maliki 
sendiri. Tetapi beberapa ahli, seperti Sa’id bin Musayyib, Rabiah bin Abdul 
Rahman dan yahya bin sa’id, menyetujuinya. Para pengikut Abu Hanifah 
berkata bahwa otoritas harus menetapkan harga, hanya bila masyarakat 
menderita akibat peningkatan harga itu, di mana hak penduduk harus 
dilindungi dari kerugian yang diakibatkan olehnya (Taimiyah, 1983: 49). 

Ibnu Taimiyah menafsirkan sabda Rasulullah SAW yang menolak 
penetapan harga, meskipun pengikutnya memintanya, “Itu adalah sebuah 



kasus khusus dan bukan aturan umum. Itu bukan merupakan merupakan 
laporan bahwa seseorang tidak boleh menjual atau melakukan sesuatu 
yang wajib dilakukan atau menetapkan harga melebihi konpensasi yang 
ekuivalen (‘Iwad al-Mithl).?SPAN style="mso-spacerun: yes">  (Taimiyah, 
1983: 114). 

Ia membuktikan bahwa Rasulullah SAW sendiri menetapkan harga 
yang adil, jika terjadi perselisihan antara dua orang. Kondisi pertama, 
ketika dalam kasus pembebasan budaknya sendiri, Ia mendekritkan 
bahwa harga yang adil (qimah al-adl) dari budak itu harus di 
pertimbangkan tanpa ada tambahan atau pengurangan (lawakasa wa la 
shatata) dan setiap orang harus diberi bagian dan budak itu harus 
dibebaskan (lslahi, 1997: 114). 

Kondisi kedua, dilaporkan ketika terjadi perselisihan antara dua 
orang, satu pihak memiliki pohon, yang sebagian tumbuh di tanah orang 
lain, pemilik tanah menemukan adanya bagian pohon yang tumbuh di 
atas tanahnya, yang dirasa mengganggunya. Ia mengajukan masalah itu 
kepada Rasulullah SAW. Beliau memerintahkan pemilik pohon untuk 
menjual pohon itu kepada pemilik tanah dan menerima konpensasi atau 
ganti rugi yang adil kepadanya. Orang itu ternyata tak melakukan apa-
apa. Kemudian Rasulullah SAW membolehkan pemilik tanah untuk 
menebang pohon tersebut dan ia memberikan konpensasi harganya 
kepada pemilik pohon (Islahi, 1997: 115). Ibnu Taimiyah menjelasklan 
bahwa “jika harga itu bisa ditetapkan untuk memenuhi kebutuhan satu 
orang saja, pastilah akan lebih logis kalau hal itu ditetapkan untuk 
memenuhi kebutuhan publik atas produk makanan, pakaian dan 
perumahan, karena kebutuhan umum itu jauh lebih penting dari pada 
kebutuhan seorang individu.? 

Salah satu alasan lagi mengapa Rasulullah SAW menolak 
menetapkan harga adalah “pada waktu itu, di Madinah, tak ada kelompok 
yang secara khusus hanya menyadi pedagang. Para penjual dan 
pedagang merupakan orang yang sama, satu sama lain (min jins wahid). 
Tak seorang pun bisa dipaksa untuk menjual sesuatu. Karena penjualnya 
tak bisa diidentifikasi secara khusus. Kepada siapa penetapan itu akan 
dipaksakan??(Taimiyah, 1983: 51). Itu sebabnya penetapan harga hanya 
mungkin dilakukan jika diketahui secara persis ada kelompok yang 
melakukan perdagangan dan bisnis melakukan manipulasi sehingga 
berakibat menaikkan harga. Ketiadaan kondisi ini, tak ada alasan yang 
bisa digunakan untuk menetapkan harga. Sebab, itu tak bisa dikatakan 
pada seseorang yang tak berfungsi sebagai suplaier, sebab tak akan 
berarti apa-apa atau tak akan adil. Argumentasi terakhir ini tampaknya 
lebih realistis untuk dipahami. 

Menurut Ibnu Taimiyah, barang barang yang dijual di Madinah 
sebagian besar berasal dari impor. Kondisi apapun yang dilakukan 
terhadap barang itu, akan bisa menyebabkan timbulnya kekurangan 
suplai dan memperburuk situasi. Jadi, Rasulullah SAW menghargai 
kegiatan impor tadi, dengan mengatakan, “Seseorang yang mambawa 
barang yang dibutuhkan untuk kehidupan sehari-hari, siapapun yang 
menghalanginya sangat dilarang.?Faktanya saat itu penduduk madinah 
tidak memerlukan penetapan harga. (Islahi, 1997: 116). 



Dari keterangan di atas, tampak sekali bahwa penetapan harga 
hanya dianjurkan bila para pemegang stok barang atau para perantara di 
kawasan itu berusaha menaikkan harga. Jika seluruh kebutuhan 
menggantungkan dari suplai impor, dikhawatirkan penetapan harga akan 
menghentikan kegiatan impor itu. Karena itu, lebih baik tidak 
menetapkan harga, tetapi membiarkan penduduk meningkatkan suplai 
dari barang-barang dagangan yang dibutuhkan, sehingga menguntungkan 
kedua belah pihak.Tak membatasi impor, dapat diharapkan bisa 
meningkatkan suplai dan menurunkan harga. 

Urgensi Penetapan Harga 

Ibnu Taimiyah membedakan dua tipe penetapan harga: tak adil dan 
tak sah, serta adil dan sah. Penetapan harga yang “tak adil dan tak 
sah?berlaku atas naiknya harga akibat kompetisi kekuatan pasar yang 
bebas, yang mengakibatkan terjadinya kekurangan suplai atau 
menaikkan permintaan. Ibnu Taimiyah sering menyebut beberapa syarat 
dari kompetisi yang sempurna. Misalnya, ia menyatakan, “Memaksa 
penduduk menjual barang-barang dagangan tanpa ada dasar kewajiban 
untuk menjual, merupakan tindakan yang tidak adil dan ketidakadilan itu 
dilarang.?Ini berarti, penduduk memiliki kebebasan sepenuhnya untuk 
memasuki atau keluar dari pasar. Ibnu Taimiyah mendukung 
pengesampingan elemen monopolistik dari pasar dan karena itu ia 
menentang kolusi apapun antara orang-orang profesional atau kelompok 
para penjual dan pembeli. Ia menekankan pengetahuan tentang pasar 
dan barang dagangan serta transaksi penjualan dan pembelian berdasar 
persetujuan bersama dan persetujuan itu memerlukan pengetahuan dan 
saling pengertian (Islahi, 1997: 117). 

Kebersaman (homogenitas) dan standarisasi produk sangat 
dianjurkan, ketika ia membahas pemalsuan produk itu, penipuan dan 
kecurangan dalam mempresentasikan penjualan itu. Ia memiliki konsepsi 
sangat jelas tentang kelakuan baik, pasar yang tertata, di mana 
pengetahuan kejujuran dan cara permainan yang jujur serta kebebasan 
memilih merupakan elemen yang sangat esensial. Tetapi, di saat darurat, 
misalnya seperti terjadi bencana kelaparan, ia merekomendasikan 
penetapan harga oleh pemerintah dan memaksa penjualan bahan-bahan 
dagang pokok seperti makanan sehari-hari. Ia menulis, “Inilah saatnya 
pemegang otoritas untuk memaksa seseorang untuk menjual barang-
barangnya pada harga yang jujur, jika penduduk sangat 
membutuhkannya. Misalnya, ketika ia memiliki kelebihan bahan makanan 
dan penduduk menderita kelaparan, pedagang itu akan dipaksa 
menjualnya pada tingkat harga yang adil. Menurutnya, pemaksaan untuk 
menjual seperti itu tak dibolehkan tanpa alasan yang cukup, tetapi karena 
alasan seperti di atas, dibolehkan.?o:p> 

Dalam penetapan harga, pembedaan harus dibuat antara pedagang 
lokal yang memiliki stok barang dengan pemasok luar yang memasukkan 
barang itu. Tidak boleh ada penetapan harga atas barang dagangan milik 
pemasok luar. Tetapi, mereka bisa diminta untuk menjual, seperti 
rekanan importir mereka menjual. Pengawasan atas harga akan berakibat 
merugikan terhadap pasokan barang-barang impor, di mana sebenarnya 
secara lokal tak membutuhkan kontrol atas harga barang karena akan 
merugikan para pembeli. Dalam kasus harga barang di masa darurat 



(bahaya kelaparan, perang, dan sebagainya), bahkan ahli ekonomi 
modern pun menerima kebijakan regulasi harga akan berhasil efektif dan 
sukses dalam kondisi seperti itu (Islahi, 1997: 118). 

  
Penetapan Harga Pada Ketidaksempurnaan Pasar  

 Berbeda dengan kondisi musim kekeringan dan perang, Ibnu 
Taimiyah merekomendasikan penetapan harga oleh pemerintah ketika 
terjadi ketidaksempurnaan memasuki pasar. Misalnya, jika para penjual 
(arbab al-sila) menolak untuk menjual barang dagangan mereka kecuali 
jika harganya mahal dari pada harga normal (al-qimah al-ma’rifah) dan 
pada saat yang sama penduduk sangat membutuhkan barang-barang 
tersebut, merekadiharuskan menjualnya pada tingkat harga yang setara, 
contoh sangat nyata dari ketidaksempurnaan pasar adalah adanya 
monopoli dalam perdagangan makanan dan barang-barang serupa. 
Dalam kasus seperti itu, otoritas harus menetapkan harganya (qimah al-
mithl) untuk penjualan dan pembelian mereka. Pemegang monopoli tak 
boleh dibiarkan bebas melaksanakan kekuasaannya, sebaliknya otoritas 
harus menetapkan harga yang disukainya, sehingga melawan 
ketidakadilan terhadap penduduk (Islahi, 1997: 119). 

Dalam poin ini, Ibnu Taimiyah menggambarkan prinsip dasar untuk 
membongkar ketidakadilan: “Jika penghapusan seluruh ketidakadilan tak 
mungkin dilakukan, seseorang wajib mengeliminasinya sejauh ia bisa 
melakukannya. Itu sebabnya, jika monopoli tidak dapat di cegah, tak bisa 
dibiarkan begitu saja merugikan orang lain, sebab itu regulasi harga tak 
lagi dianggap cukup. 

Di abad pertengahan, umat Islam sangat menentang praktek 
menimbun barang dan monopoli, dan mempertimbangkan pelaku 
monopoli itu sebagai perbuatan dosa. Meskipun menentang praktek 
monopoli, Ibnu Taimiyah juga membolehkan pembeli untuk beli barang 
dari pelaku monopoli, sebab jika itu dilarang, penduduk akan semakin 
menderita, karna itu, ia menasihati pemerintah untuk menetapkan harga. 
Ia tak membolehkan para penjual membuat perjanjian untuk menjual 
barang pada tingkat harga yang ditetapkan lebih dulu, tidak juga oleh 
para pembeli, sehingga mereka membentuk kekuatan untuk 
menghasilkan harga barang dagangan pada tingkat yang lebih rendah, 
kasus serupa disebut monopoli. 

Ibnu Taimiyah juga sangat menentang diskriminasi harga untuk 
melawan pembeli atau penjual yang tidak tahu harga sebenarnya yang 
berlaku di pasar. Ia menyatakan, “Seorang penjual tidak dibolehkan 
menetapkan harga di atas harga biasanya, harga yang tidak umum di 
dalam masyarakat, dari individu yang tidak sadar (mustarsil) tetapi harus 
menjualnya pada tingkat harga yang umum (al-qimah al-mu’tadah) atau 
mendekatinya. Jika seorang pembeli harus membayar pada tingkat harga 
yang berlebihan, ia memiliki hak untuk memperbaiki transaksi bisnisnya. 
Seseorang tahu, diskriminasi dengan cara itu bisa dihukum dan dikucilkan 
haknya memasuki pasar tersebut. Pendapatnya itu merujuk pada sabda 
Rasulullah SAW, ”menetapkan harga terlalu tinggi terhadap orang yang 
tak sadar (tidak tahu, pen.) adalah riba (ghaban al-mustarsil riba) (Islahi, 
1997: 120). 



  

Musyawarah untuk Menetapkan Harga 
          Patut dicatat, meskipun dalam berbagai kasus dibolehkan 

mengawasi harga, tapi dalam seluruh kasus tak disukai keterlibatan 
pemerintah dalam menetapkan harga. Mereka boleh melakukannya 
setelah melalui perundingan, diskusi dan konsultasi dengan penduduk 
yang berkepentingan. Dalam hubungannya dengan masalah ini, Ibnu 
Taimiyah menjelaskan sebuah metode yang diajukan pendahulunya, Ibnu 
Habib, menurutnya, Imam (kepala pemerintahan), harus menjalankan 
musyawarah dengan para tokoh perwakilan dari pasar (wujuh ahl al-suq). 
Pihak lain juga diterima hadir dalam musyawarah ini, karena mereka 
harus juga dimintai keterangannya. Setelah melakukan perundingan dan 
penyelidikan tentang pelaksanaan jual beli, pemerintah harus secara 
persuasif menawarkan ketetapan harga yang didukung oleh peserta 
musyawarah, juga seluruh penduduk. Jadi, keseluruhannya harus 
bersepakat tentang hal itu, harga itu tak boleh ditetapkan tanpa 
persetujuan dan izin mereka. 

          Untuk menjelaskan tujuan gagasan membentuk komisi untuk 
berkonsultasi, ia mengutip pendapat ahli fikih lainnya, Abu al-Walid, yang 
menyatakan, “Logika di balik ketentuan ini adalah untuk mencari –dengan 
cara itu- kepentingan para penjual dan para pembeli, dan menetapkan 
harga harus membawa keuntungan dan kepuasan orang yang 
membutuhkan penetapan harga (penjual) dan tidak mengecewakan 
penduduk (selaku pembeli). Jika harga itu dipaksakan tanpa persetujuan 
mereka (penjual) dan membuat mereka tidak memperoleh keuntungan, 
penetapan harga seperti itu berarti korup, mengakibatkan stok bahan 
kebutuhan sehari-hari akan menghilang dan barang-barang penduduk 
menyadi hancur (Islahi, 1997: 121). 

Ia menegaskan secara jelas kerugian dan bahaya dari penetapan 
harga yang sewenang-wenang, tak akan memperoleh dukungan secara 
populer. Misalnya, akan muncul pasar gelap atau pasar abu-abu atau 
manipulasi kualitas barang yang dijual pada tingkat harga yang 
ditetapkan itu. Ketakutan seperti itu dinyatakan juga oleh Ibnu Qudamah. 
Bahaya yang sama, juga banyak dibahas oleh ahli-ahli ekonomi modern, 
karena itu disangsikan lagi, bahaya ini harus ditekan, kalau bisa 
dihilangkan sama sekali. Harga itu perlu ditetapkan melalui musyawarah 
bersama dan diciptakan oleh rasa kewajiban moral serta pengabdian 
untuk kepentingan umum. 

  
Penetapan Harga dalam Faktor Pasar  

Ketika para labourers dan owners menolak membelanjakan tenaga, 
material, modal dan jasa untuk produksi kecuali dengan harga yang lebih 
tinggi dari pada harga pasar wajar, pemerintah boleh menetapkan harga 
pada tingkat harga yang adil dan memaksa mereka untuk menjual faktor-
faktor produksinya pada harga wajar (Jalaluddin, 1991: 103). Ibnu 
Taimiyah menyatakan, “Jika penduduk membutuhkan jasa dari pekerja 
tangan yang ahli dan pengukir, dan mereka menolak tawaran mereka, 
atau melakukan sesuatu yang menyebabkan ketidaksempurnaan pasar, 
pemerintah harus mengeluarkan kebijakan penetapan harga itu untuk 
melindungi para pemberi kerja dan pekerja dari saling mengeksploitasi 



satu sama lain.?Apa yang dinyatakan itu berkaitan dengan tenaga kerja, 
yang dalam kasus yang sama bisa dikatakan sebagai salah satu faktor 
pasar (Islahi, 1997: 122).  

          Islahi (1997: 114) akhirnya menyimpulkan bahwa: 

1.   Tak seorangpun diperbolehkan menetapkan harga lebih tinggi atau 
lebih rendah daripada harga yang ada. Penetapan harga yang lebih 
tinggi akan menghasilkan eksploitasi atas kebutuhan penduduk dan 
penetapan harga yang lebih rendah akan merugikan penjual. 

2.    Dalam segala kasus, pengawasan atas harga adalah tidak jujur. 
3.   Pengaturan harga selalu diperbolehkan. 
4.   Penetapan harga hanya diperbolehkan dalam keadaan darurat. 
  
Penetapan Harga Dalam Sistem Perekonomian Modern 

Secara teoritis, tidak ada perbedaan signifikan antara perekonomian 
klasik dengan modern. Teori harga secara mendasar sama, yakni bahwa 
harga wajar atau harga keseimbangan diperoleh dari interaksi antara 
kekuatan permintaan dan penawaran (suplai) dalam suatu persaingan 
sempurna, hanya saja dalam perekonomian modern teori dasar ini 
berkembang menyadi kompleks karena adanya diversifikasi pelaku pasar, 
produk, mekanisme perdagangan, instrumen, maupun perilakunya,yang 
mengakibatkan terjadinya distorsi pasar. 

Distorsi pasar yang kompleks dalam sistem perekonomian modern 
melahirkan persaingan tidak sempurna dalam pasar. Secara sunnatullah 
memang, apabila persaingan sempurna berjalan, keseimbangan harga di 
pasar akan terwujud dengan sendirinya. Namun sunnatullah pula, bahwa 
manusia ?dalam hal ini sebagai pelaku pasar ?tidaklah sempurna. Maka 
dalam praktek, banyak dijumpai penyimpangan perilaku yang merusak 
keseimbangan pasar (moral hazard). Di Indonesia misalnya, secara 
rasional, keseimbangan pasar dirusak oleh konlomerasi dan monopoli 
yang merugikan masyarakat konsumen, penimbunan BBM maupun beras, 
dan kasus terakhir bebas masuknya gula dan beras impor yang 
dimasukkan oleh pelaku bermodal besar, sehingga suplai gula di pasar 
menjadi tinggi dan akhirnya turunlah harga jualnya di bawah biaya 
produksinya. Kasus ini jelas merugikan petani tebu dan pabrik gula lokal. 
Dalam ekonomi liberal atau bebas, kasus ini sah dan dibenarkan atas 
prinsip bahwa barang bebas keluar masuk pasar dan kebebesan bagi para 
pelaku pasar untuk menggunakan modalnya. Kasus George Soros 
misalnya, adalah sah dalam mekanisme pasar bebas, di mana pemerintah 
atau negara tidak berhak melakukan intervensi terhadap pasar. 

Kasus-kasus di atas, hanya bisa diselesaikan secara adil apabila 
negara melakukan intervensi pasar, misalnya dengan memaksa penimbun 
untuk menjual barangnya ke pasar dengan harga wajar, menetapkan 
harga yang adil sehingga pelaku  monopoli tidak bisa menaikkan harga 
seenaknya. Para ahli ekonomi modern pun menganjurkan negara untuk 
menetapkan harga dalam kasus-kasus tertentu seperti di atas. 

Kenaikan harga yang disebabkan oleh ketidaksempurnaan pasar 
dalam suatu perekonomian modern, terdiri atas beberapa macam 
berdasarkan pada penyebabnya, yakni harga monopoli, kenaikan harga 
sebenarnya, dan kenaikan harga yang disebabkan oleh kebutuhan-
kebutuhan pokok. Untuk itu, adalah peran pemerintah untuk melakukan 
intervensi pasar dalam rangka mengembalikan kesempurnaan pasar, 



salah satunya adalah dengan menetapkan harga pada keempat kondisi di 
atas (Mannan, 1997: 153 ?158). 

Dalam rangka melindungi hak pembeli dan penjual, Islam 
membolehkan bahkan mewajibkan melakukan intervensi harga. Ada 
beberapa faktor yang membolehkan intervensi harga antara lain 
(Jalaludin, 1991: 99?00): 
a.   Intervensi harga menyangkut kepentingan masyarakat yaitu 

melindungi penjual dalam hal profit margin sekaligus pembeli dalam 
hal purchasing power.  

b.   Jika harga tidak ditetapkan ketikapenjual menjual dengan harga 
tinggi sehingga merugikan pembeli. Intervensi harga mencegah 
terjadinya ikhtikar atau ghaban faa-hisy. 

c.   Intervensi harga melindungi kepentingan masyarakat yang lebih luas 
karena pembeli biasanya mewakili masyarakat yang lebih luas, 
sedangkan penjual mewakili kelompok yang lebih kecil. 

Suatu intervensi harga dianggap zalim apabila harga maksimum 
(ceiling price) ditetapkan di bawah harga keseimbangan yang terjadi 
melalui makanisme pasar yaitu atas dasar rela sama rela. Secara paralel 
dapat dikatakan bahwa harga minimum yang ditetapkan di atas harga 
keseimbangan kompetitif adalah zalim (Karim, 2002: 143). 
 


