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Jurnal Pemikiran Ekonomi Islam

DEKONSTRUKSI ILMU EKONOMI DENGAN OPTIK EPISTEMOLOGI

Akmal ME

Abstrak

Tulisan ini bertujuan untuk mengembangkan ekonomi Islam melalui pemikiran
kritis: Pertama, apakah ekonomi Islam otentik secara epistemologi? Kedua,
apakah yang membedakan ekonomi Islam dengan ekonomi lain? Ketiga,
bagaimana landasan epistemologi ekonomi Islam dibicarakan dengan pendekatan
dekonstruktif.
Riset ini menemukan tiga poin penting. Pertama ekonomi Islam otentik dalam
sejarah dan realitas yang melahirkan serangkaian nilai dan prilaku ekonomi.
Ekonomi Islam melandaskan pengetahuannya pada teks yang menyebabkan nilai-
nilai normatif ekonomi Islam otentik, tetapi kontekstualisasi pengembangannya
memungkinkan proses dialektika terjadi dikarenakan tradisi pemikiran dalam
Islam yang sangat dinamis dan inklusif. Karena itu aspek sejarah penting
dimengerti sebagai proses historis dalam pengembangan ekonomi Islam. Kedua,
proses dialektika teks, sejarah dan tradisi ilmiah Islam menjadi pembeda antara
ekonomi Islam dengan lainnya. Ketiga, aspek sejarah dan tradisi ilmiah dalam
Islam memungkinkan ekonomi Islam dibicarakan dalam pendekatan dekonstruktif
guna adanya kosntruksi baru.

Dekonstruktif, ekonomi Islam, epistemologi

Latar belakang masalah

Dekonstruksi ilmu ekonomi dengan optik epistemologi dalam makalah ini adalah

ihktiar mengkritisi atau membongkar kembali ilmu ekonomi dengan pendekatan

epistemologi. Dekonstruksi ilmu ekonomi telah banyak dilakukan oleh para

pemikir ekonomi dari yang berhaluan konvensional maupun Islam. Dari sekian

pembacaan kritis tersebut, sesungguhnya menandakan adanya pergeseran

paradigma ilmu ekonomi menuju era baru yang disebut sebagai era rekonstruksi

ilmu-ilmu sosial.
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Pembongkaran kembali ilmu ekonomi diperlukan karena sifat internalnya

telah mengalami kebuntuan untuk tujuan ekonomi itu sendiri, kesejahteraan umat

manusia dan keberlangsungan lingkungannya.1 Ekonomi telah menegasi keadilan,

menimpangkan distribusi, mengakibatkan hegomoni sumber daya, eksplorasi

alam secara berlebihan dan dll. Menurut Fridjof Capra terbentuknya kondisi itu

karena kesukaan para ahli ekononomi pada model kuantitatif abstrak, dan

kelalaian mereka terhadap evolusi struktural ekonomi, mengakibatkan suatu

jurang pemisah yang luar biasa antara teori dan realitas ekonomi.2 Kritik Capra

adalah satu model di mana dia melihat bahwa ilmu ekonomi tidak boleh

dibelenggu oleh satu pendekatan (parsial) saja, tapi harus holistik.

Bagaimana bentuk holistifikasi pendekatan keilmuaan ekonomi? Masalah

ini akan dibahas dalam kerangka optik epistemologi. Pertama, Pendekatan

epistemologi adalah cara terbaik melakukan dekonstruksi, sebab epistemologi

pembicarakan tentang dasar pengetahuan, mekanisme dan kevalidan dipahaminya

sesuatu, pun termasuk pengetahuan ekonomi. Kedua, penggunaan optik

epistemologi dalam ilmu ekonomi akan memperlihatkan suatu keadaan kontras

antara dua paradigma ilmu ekonomi, konven dan Islam. Ketiga, pendekatan

epistemologi selain memungkinkan suatu dekonstruksi, juga potensial

menghadirkan rekosntruksi, sehingga struktur ilmu pengetahuan ekonomi dapat

mengalami kebaruan. Dengan demikian rekonstruksi ekonomi Islam dengan optik

epistemologi adalah sebuah pembahasan yang cukup menarik.

Masalah

Pembahasan makalah ini dioperasionalkan dalam tiga tahapan masalah; Pertama,

bagaimana mendudukkan realitas dalam ilmu ekonomi? Kedua, bagaimana bentuk

1Umar Capra, menyebut bahwa ekonomi konvensional telah mengalami konflik antara
tujuan paradigmanya dengan tujuan normatifnya. Lihat, Umar Capra, Epistemologi Ekonomi
Islam, Solo; Aqwam, 2010, h. 19

2Fridjof Capra dalam Nurus Salihin, Kata Pengantar dalam Muhammad Sholihin,
Pengantar Metodologi ekonomi Islam, (Yogyakarta;Ombak,2013) h. vii
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pengaruh epistemologi dalam model pemikiran ekonomi? Ketiga, Bagaimana

bentuk holistifikasi epistemologi dalam ilmu ekonomi?

Pembahasan

Definisi dan pengertian judul

Dekonstruksi ilmu ekonomi dengan optik epistemology berarti mengkaji ilmu

ekenomi secara kritis dengan pendekatan epistemologi Islam. Ilmu ekonomi

merupakan sebuah konsep pengetahuan yang memiliki basis epistemology, karena

itu pembacaan atas bentuk epsitemologi tersebut memerlukan studi kritis dengan

pembacaan ulang berdasarkan kacamata epsitemologi Islam. Pembacaaan

epitemologi ekonomi Islam atas ilmu ekonomi merupakan satu alternative dalam

rangka membangun kebaikan ilmiah dibidang ilmu ekonomi. Dengan demikian

makalah ini akan berusaha membaca ulang ilmu pengetahuan ekonomi dengan

kaca mata epistemologi Islam.

Mendudukkan realitas dalam ilmu ekonomi

Pendekatan epistemologi dalam ilmu ekonomi adalah tentang bagaimana cara,

proses mendapatkan pengetahuan ekonomi itu sendiri. Inti pertanyaannya adalah

“bagaimana”, pengetahuan ekonomi itu disebut sebagai ilmu pengetahuan. Cara

yang paling sederhana, mengurai pertanyaan “bagaimana” tersebut dimulai dari

mengenali, memastikan obyek pengetahuan ekonomi. Apa sesungguhnya obyek

dari ilmu ekonomi? Jika melihat dari pengertiannya, maka ilmu ekonomi, baik

ekonomi konven maupun ekonomi Islam, mempermasalahkan tentang tiga hal;

1)konsumsi, 2)produksi 3)dan distribusi melalui interaksi antara  individu, hingga

membentuk interaksi sosial dalam bentuk ekonomi dalam rangka pencapai tujuan

ekonomi.3 Pelaku ekonomi adalah mutlak manusia, karena itu dapat disimpulkan

3 TIM P3EI, Ekonomi Islam, Jakarta;Raja Grafindo, 2013, H. 19
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bahwa ekonomi adalah sebuah peristiwa antroposentrisme yang dimensi

realitasnya terdiri dari dua realitas sirkuler.

Pertama realitas fisika; jasmaniah, material,  empirik. Pada realitas

pertama manusia adalah peristiwa yang dapat dialami secara general, melalui

pencerapan inderawinya sendiri, karena strukturnya terdiri dari komposisi fisika

yang terurai. Tetapi realitas pertama ini terbatasi oleh ketentuan-ketentuan tertentu

yang berlaku sebagai hukum batasan. Memahami hingga “ngilmu” pada obyek

dengan realitas fisika ini dibatasi sendiri oleh instrumen fisika manusia. Apa yang

dapat dicerap manusia pada peristiwa ekonomi pada realitas pertama tersebut,

terdiri dari fakta; prilaku, tindakan, rumusan, membangun pendekatan,

menyederhanakan fakta ke dalam data, mengkalasifkasi data, mengukur data dan

sebagainya. Tetapi tidak akan melampaui karakteristik dari realitas fisika manusia

itu sendiri.

Kedua, realitas metafisika. Pada metafisika, manusia terdiri dari dimensi

spritual yang melampaui kefisikannya sendiri. Artinya manusia terdiri dari

komposisi nonkomposisi. Hadir, tapi susah memutlakkannya dengan komposisi

fisika. Seperti halnya tingkatan kepuasan manusia dalam tindakan (konsumsi)

ekonomi, tidak mudah mengukurnya dengan deret material angka-angka. Motif

ekonomi lebih cenderung berada di ruang metafisis daripada mengenalinya dalam

bentuk empirik. Karena itu, realitas metafisika dalam ekonomi cenderung

dianggap variabel margin.

Inti dari realitas metafisika adalah kepastian terhadap adanya sebuah

kondisi di balik realitas fisika.4 Jika dikembangkan lebih jauh sebenarnya

pengetahuan manusia terdiri dari dua bentuk tersebut; fisika dan metafisika.

Kepastian ini dapat berdasar melalui mode induktif maupun deduktif. Artinya

secara ilmiahpun_jika mode deduktif ditasbihkan sebagai rule of sains_, kepastian

realitas metafisika itu dapat diakui sebagai “barang ilmiah”, dapat dimulai dari

4Mulyadhi kertanegara, Pengantar Epistemologi Islam, Cet.I; Bandung: Mizan,
2003., h. 3
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pendekatan materi, seperti ungkapan Eistein; jika seseorang bermaksud

mengunjungi ujung semesta dengan melakukan perjalanan satu milyar kilometer,

maka semesta akan “merelatifkan” dirinya menjauh sejauh satu milyar kilometer,

hingga dipastikan tidak seorangpun mampu menggapainya, bahkan dalam

akalnya. Realitas metafisika itu tidak terhingga dan tidak terbatas, seperti khabar

adanya yang tertuang dalam teks kitab suci, akal manusia dan pengetahuannya.

Penyangkalan tentang realitas metafisika sering kali dilakukan dalam

berbagai bentuk. Bentuk penyangkalan metafisika yang paling zalim adalah

melalui konsep epistemologi parsial, sehingga respon epistemologi diperlukan

untuk mewujudkan keadilan. Barat membangun satu konsep epistemologi parsial-

ilmiah melalui latar belakang trauma mereka terhadap agama sebagai simbol

utama metafisika. Hasilnya mereka mendesain sebuah kondisi yang dikenal

dengan nama modernitas. Istilah modernitas adalah lawan dari tradisi, agama,

ritual, dan kebiasan simbolik lainnya. Karena itu nalar modernitas adalah ilmiah,

hasil dari jalinan nalar rasional Cartesian, positivisme Comte, hingga bayang-

bayang Husserl.5 Nalar modernitas telah melempar metafisika ke ruang-ruang

subalterm. Sejak itu di mulailah konsep dikotomi antara pengetahuan ilmiah

dengan pengetahuan nonilmiah. Pengetahuan ilmiah adalah pasti sedangkan

metafisika adalah nonilmiah dan karena itu tidak pasti. Orang Barat mereduksi

realitas menjadi ralitas fisika semata. Dunia berkembang dalam ketimpangan,

karena manusia memahami dunia dengan salah.

Epistemologi parsial-ilmiah (positivistik) lalu menjadi fasis untuk seluruh

bagunan pengetahuan manusia, tidak kecuali dalam ranah pengetahuan ekonomi.

Hal ini terbukti jika kita membuka buku-buku ekonomi konvensional di bab

metodologi, selalu ditulis bahwa metodologi ilmu ekonomi bersifat positivistik.

Secara terbuka ilmuan ekonomi konvensional mengunakan paradigma

epistemologi parsial-ilmiah dalam ilmu pengetahuan ekonomi. Jelas hal ini

5Lebih jauh lihat, Sujiat Subaidi & Muhammad Muslih, Kririk Epistemologi,
Yogyakarta;Lespi 2013
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menjadi problem mendasar, mengapa ilmu ekonomi konvensional tidak relevan

untuk dunia yang adil.

Bagaimana dengan ekonomi Islam? Pembahasan ilmu ekonomi Islam

berkaitan dengan dengan ranah metodologi ekonomi Islam. Secara umum,

metodologi ekonomi Islam disebut bersifat normatif-induktif. Normatifitas

tersebut adalah yang pertama, dan setelahnya segala macam bentuk metodologi

harus ditundukkkan oleh norma Islam. Pendekatan lain, semisal _positivistik_

diniscayakan harus terkonfirmasi oleh norma sebagai filter utama. Norma Islam

yang dimaksud tentu saja nash dan yang berkaitan dengannya.

Berdasarkan formulasi normatifitas tersebut, maka seringkali dalam

ekonomi Islam didapatkan problem antara sein dan solland. Artinya realitas

kehidupan manusia yang serba berubah, kadang-kadang lepas dari gapain nash

sebagai norma ekonomi Islam. Misalnya nash (hadis) yang menjelaskan tentang

dilarangnya barter barang yang sama dengan kuantitas berbeda. Sedangkan

kebiasaan tersebut, dianggap wajar dalam masyarakat, karena masyarakat merasa,

itu bukan problem, tidak ada yang dirugikan. Bagaimana melakukan rekayasa

sosial terhadap sesuatu yang diterima baik secara massif, melalui kehendak nash

yang melihat transaksi tersebut salah? Pada kasus seperti inilah ekonomi Islam

dituduh ahistoris, tidak mengerti realitas fisika manusia, mengabaikan akal dan

sejarah. Tuduhan tersebut berbalik lurus dengan ekonomi konvensional, jika

ekonomi konvensional mendesakralisasi realitas, maka ekonomi Islam

mengidealisasi realitas.6

Ilmu ekonomi Islam mainstream mengunakan optik epistemologi

“metafisika” yang diterjemahkan melalui kehendak Tuhan dalam bentuk teks.

Karena itu model ekonomi Islam dalam posisi ini gamang terhadap realitas fisika

manusia dalam bentuk sejarah yang hukumnya tertuang pada semesta tanda.

Padahal masalah ekonomi, bukan hanya sekedar masalah sebagaimana

seharusnya, tetapi juga terletak pada sebagaimana adanya. Dunia sebagaimana

6 Addiarrahman, Membedah Paradigma Ekonomi Islam, Yogyakarta: Ombak 2013, h 30
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adanya adalah dunia fisika yang termuat dalam manifestasi ayat kauniyah Allah

swt.

Problem yang lahir akibat “sifat” normatifitas tersebut tentu saja potensial

mengaliniasi ekonomi Islam dari panggung keilmuan “ilmiah”. Akibatnya

ekonomi Islam cenderung dianggap dogma, kecuali jika terpaksa, maka

dikatakanlah ekonomi Islam itu adalah sebuah sistem ilmu. Kondisi terpaksa

tersebut, adalah sisi pragmatisme pengguna ekonomi Islam; kepentingan Barat

terhadap negara-negara muslim; industri ekonomi Islam yang menjanjikan

keuntungan; globalisasi; model dialog yang moderat antara Barat untuk negara-

negara muslim, pluraslisme, demokrasi dll. Tentu saja penerimaan model tersebut

bersifat hipokrit ilmiah. Pemodelan ilmiah “seolah-olah”, padahal sebetulnya bagi

mereka tidak betul-betul ilmiah.

Pengaruh epistemologi dalam model pemikiran ekonomi

Kategori  mendudukkan realitas, memperlihatkan dua  model pemikiran ekonomi

atau ilmu ekonomi, pertama model fisika, kedua model metafisika. Kedua model

ini berseberangan secara diametral. Model pertama memulai dari taswir terhadap

realitas (ragu), hingga pengukuhan kesimpulan melalui penggunaan media

inderawi (pasti). Model pertama menggunakan paradigma determinasi natural

berdasarkan ketidaktahuan-menuju keberpengatahuan. Sedangkan model kedua,

menjadikan faktor metafisika sebagai pasung utama kebenaran melalui induksi

teks guna memproduksi kebenaran. Model kedua tidak memulai sesuatu dari

keraguan, seperti model pertama, tetapi berangkat dari kondisi pasti guna

menerapkan kepastian tersebut pada peristiwa di tinggat setelahnya (partikuler).

Keduanya model tersebut bentrok pada tataran kesimpulan karena berangkat dari

premis berbeda. Itulah mengapa model pemikiran ekonomi mengalami bentrok

paradigma, karena berangkat dari dua kutub yang berbeda. Satu berangkat dari

terminal makro (metafisika), satunya lagi berangkat dari terminal mikro (fisika).
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Dua model pemikiran ekonomi di atas mencerminkan dua cara manusia

menghasilkan pengetahuan, karena itu disebut sebagai dua epistemologi yang

berbeda. Dengan demikian karakteristik epistemologi antara keduanya adalah

perbedaan terhadap pemahaman tentang realitas. Bagaiamana dua model

epistemologi tersebut memberikan pengaruh terhadap lahirnya pemikiran ekonomi

hingga penerapannya pada peradaban ekonomi manusia dewasa ini?

Sejarah modernitas di mulai dari determinasi rasionalis manusia dan

ketakjubannya pada dunia fisika. Eropa menjadi negara maju karena gagasan

modernitas tersebut dengan konsekuensi kemunduran dunia lainnya. Ketakjuban

bangsa Eropa dengan dunia fisika telah melahirkan anak emas yang disebut

dengan positivisme, sebuah epistemologi yang menguasai dunia ilmu

pengetahuan. Pemikiran ekonomi sebagai salah satu elemen penting kemajuan

bangsa Eropa telah mengkrangkeng positivisme sebagai metodologi pemikiran

ekonomi. Dari sininilah jejak epistemologi postivistik menjadi sejarah yang

berbaur dengan pemikiran dan laku ekonomi konvensional dikembangkan.

Positivisme dalam pemikiran ekonomi, seperti ungkapan Solihin dimulai

oleh kejeniusan Walras dalam merealisasikan realisme dan empirisme menjadi

karakter ekonomi.7 Walras disebut sebagai bapaknya pemikiran ekonomi

abstraktif kualitatif yang menjadikan matematika sebagai pemodelan positif ilmu

ekonomi. Hal ini bukanlah sejarah yang hampa, karena latar belakang gagasan

Walras, memili garis lurus dengan geneologi epistemologi lingkar Vienna.

Lingkar Vienna adalah satu komunitas yang terdiri dari ilmuan dan filsafat

empirik yang membangun sebuah rumah kokoh epistemologi ilmu pengetahuan

pasti; anti metafisika, antijustifikasi, dan antispekulatif. Ada sekelompok ekonom

yang bergabung dalam lingkar ini, yang dikemudian hari menjadi mata rantai ilmu

ekonomi moderen. Nama-nama itu adalah, Rudolp Carnap, Herbert Feigl, Karl

Megger.8 Mereka adalah para pemikir ekonomi yang meaningful statemens, yang

7 Op.cit. Solihin, h. 133
8 Ibid, Solihin, h. 11
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segaris dengan pernyataan mestinya analisis dan sintesis dalam meneguhkan dunia

pasti.

Postulat ekonomi moderen adalah euforia positivisme, kata Solihin.9

Dinamika pemikiran ekonomi moderen, klasik, neoklasik hingga istilah lain hari

ini tetap merupakan euforia positivisme. Diantara dinamika pemikiran tersebut

tidak betul-betul akan saling meniadakan, hanya sebatas reaksi yang juga berciri

positif karena ketidak mampuan mereka keluar dari geneologi positifisme itu

sendiri. Kerasnya pengaruh epistemologi realisme dalam tubuh ekononi ini telah

menetapkan satu proyeksi cerdas nan angkuh mengenai keberlangsungannya,

seperti ungkapan Fukuyama, seorang pemerhati ekonomi Eropa; bahwa

“demokrasi adalah  akhir dari sejarah”.  Demokrasi itu sendiri adalah

kapitalisme, satu elemen yang lahir dari tatanan ekonomi yang dibangun

berlandaskan nalar epistemologi moderen.

Ekonomi modern yang lahir dan berkembang di Barat, tidak dapat

dipisahkan dari corak epistemologi yang membiangi bangsa Barat tersebut. Begitu

pun dengan pengetahuan ekonomi yang lain, semisal ekonomi Islam, akan sangat

dipengarui dengan karakteristik epistemologi dari mashab masing-masing.

Epistemologi dalam hal ini adalah terkait dengan nilai-nilai dasar ontologis,

kerangka kerja, dan aplikasi dari masing-masing sistem ekonomi yang ada atau

segenap proses diperolehnya pengetahuan ekonomi. Dengan demikian, maka

perihal epistemologi terkait secara langsung dengan lahirnya pengetahuan

ekonomi.

Pengetahuan ekonomi adalah pengetahuan, mengenai fakta ekonomi

manusia atau masyarakat dalam sebuah kondisi sosial tertentu. Lahir dan

berkembangnya pengetahuan ekonomi tidak dapat dilepaskan dari kesadaran

manusia sebagai pelaku ekonomi dan obyek ekonomi. Banyak variable yang

mempengaruhi terbentuknya proses-proses tersebut, termasuk di dalamnya proses

historis manusia dalam mengkonstruk realitas yang pada gilirannya menciptakan

sebuah struktur ilmu pengetahuan. Dengan demikian kajian ekonomi adalah

9 Ibid, Solihin h. 143
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sebuah usaha penelusuran sejarah manusia, dinamika sosial masyarakat, struktur

pengetahuan dalam masyarakat, dan kepercayaan dalam masyarakat yang

kesemuanya terjalinkelindang dalam satu kesatuan historis yang utuh. Untuk

menjelaskan hubungan epistemologi dengan pembentukan pengetahuan ekonomi,

terdapat tiga variabel yang dapat dinilai. Pertama, terkait dengan pembentukan

struktur pengetahuan ekonomi, kedua nilai-nilai esensi pengetahuan ekonomi,

ketiga orientasi nilai-nilai pengetahuan ekonomi.

Struktur pengetahuan ekonomi terbentuk dari karakteristik epistemologi

yang berkembang disebuah lingkungan tertentu. Dalam hal ini, ekonomi modern

misalnya, tidak dapat dilepaskan dari karakteristik epistemologi yang berkembang

dalam masyarakat Eropa modern ciri dasar, 1) Menjadikan alam materi sebagai

puncak hirarki, 2) Penafian terhadap nilai-nilai transendental, 3) menyebabkan

manusia terasing dari fitrahnya. Ciri tersebut dapat dijumpai dari cara-cara orang

Barat dalam menghasilkan pengetahuan dengan memakai perangkat-prangkat

modernisme (empirisme, posistivisme, struktualisme, dan postmodernisme)

sebagai alat menghasilkan pengetahuan. Dengan demikian segala fakta sosial

termasuk di dalamnya persoalan ekonomi dilihat sebagai fakta yang  positivistik

Nilai-nilai esensi pengetahuan ekonomi adalah basis ontologis yang

menentukan orientasi ekonomi. Hal ini akan terkait dengan pandangan dunia

terhadap realitas wujud, tempat semua landasan pengetahuan bermuara pada satu

tujuan di tempat tujuan tersebut diawali. Epistemologi pengetahuan Barat, telah

menghilangkan ontologis dasar landasan ekonomi modern dari hirarki wujud dan

memandang manusia sebagai makhluk yang keberadaanya terlepas dari realitas

transendental, baik manusia sebagai obyek ekonomi, maupun manusia sebagai

subyek ekonomi (yang mengetahui). Pertanyaan tentang “apa” yang menghendaki

jawaban mengenai unsur-unsur esensial wujud, oleh Barat telah dijawab secara

“sederhana” pada nilai-nilai kesementaraan wujud. Di sisi lain penyandaran nilai-

nilai kesementaraan wujud dalam epistemologi Barat, menciptakan kesenjangan

antara sesama wujud. Dalam  ekonomi modern alam dipandang sebagai obyek

kebutuhan manusia, yang wujudnya mandiri, tanpa melihatnya sebagai ‘jalinan’
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dari hirarki wujud absolut. Manusia memandang alam sebagai obyek ekploitasi

kebutuhan manusia tanpa batas, sehingga ekonomi modern turut andil terhadap

kerusakan lingkungan hidup.

Orientasi nilai-nilai pengetahuan ekonomi, tidak akan terlepas dari struktur

epistemologis pengetahuan ekonomi itu sendiri. Jika ekonomi modern bertujuan

untuk menciptakan keadilan distributif, maka orientasi mulia semacam itu akan

bias disebabkan paradigma ontologisnya yang tidak “adil”. Bagaimana mungkin

tercipta keadilan ekonomi jika cara pandang manusia, terhadap dirinya sendiri dan

terhadap alam, dilihat hanya sebagai sekumpulan benda-benda ekonomi yang

harus di kelola seefisien dan seefektif mungkin.

Gambaran di atas, memperlihatkan sebuah hubungan saling

mempengaruhi antara corak epistemologi dan lahirnya paket-paket pengetahuan

ekonomi. Pembahaan ini bertujuan melihat sejauh mana desakan corak-corak

epistemologi terhadap pengetahuan ekonomi. Sebagaimana ilmu-ilmu lain,

pengetahuan ekonomi juga terdiri dari seperangkat paket epistemologi yang tidak

terlepas dari beban sejarah yang membentuknya. Hal-hal yang  berperan kunci

dalam pembahasan demikian adalah, posisi manusia sebagai subyek maupun

obyek. Sebagai subyek, manusia mempunyai pandangan hidup tertentu atau

dikenal dengan istilah worldview (pandangan hidup seseorang) yang akan

mempertegas klaim-klaim pikirannya terhadap obyek-obyek pengetahuan. Ilmu

ekonomi lidak lahir dari sebuah ruang hampa sejarah, di mana struktur

pengetahuannya dipengaruhi oleh budaya, psikologi, dan kepercayaan yang

kemudian membentuk jalinan epistemologi tertentu.

Holistifikasi epistemologi dalam ilmu ekonomi

Analisis mengenai pengaruh epistemologi terhadap pemikiran ekonomi moderen

adalah pembacaan yang berimplikasi dekonstruksi terhadap bagunan kelimuan

ekonomi yang berlaku saat ini. Untuk itu sebagai tawaran atas dekonstrukdi

tersebut adalah rekonstruksi dalam bentuk holistifikasi epistemologi. Apa yang
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dimaksudkan dalam holistifikasi epistemologi adalah mempertemukan pendekatan

atau paradigma, bukan membenturkan siliweran paradigma-paradigma. Ada

semacam dialog antar paradigma bukan kontestasi atau kompetitif yang bersifat

deskruptif. Holistifikasi epistemologi adalah penyerapan banyak sisi pendekatan,

sehingga menjadi multi dan interdisipliner.

Holistifikasi epistemologi dalam pemikiran ekonomi dimulai dari konsep

penyatuan realitas (unity). Sesunguhnya realitas adalah satu, realitas menjadi

kelihatan banyak, karena sifatnya yang hirarki, realitas memiliki tingkatan-

tingkatan. Ada realitas sejati, ada yang tidak sejati, realitas sejati adalah kausa

prima, sedang realitas yang lain adalah kausa biasa. Penyatuan realitas, disebut

dengan ontologis, sebuah pemahaman awal dalam memulai cara pandang

mengenai realitas.

Cara pandang mengenai realitas melahirkan apa yang disebut dengan

worldview, tentang bagaimana seseorang, individu dan masyarakat

mengartikulasikan dunianya. Arti worldview menurut bahasa adalah pandangan

seseorang tentang dunia atau tentang kehidupan.10 Dalam pengertian filosofis,

worldview, merujuk pada pengertian filsafat hidup, atau prinsip-prinsip hidup

yang mendasari setiap manusia dalam kerja idealitasnya maupun aksinya. Dengan

demikian, tiap-tiap manusia, tiap-tiap masyarakat, dan tiap-tiap bangsa dapat jadi

memiliki worldview-nya masing-masing yang terbentuk dan berkembang

berdasarkan setting sosia-historisnya (agama, kepercayaan, ideologi, kebudayaan,

arus informasi, dan lain-lain).11 Ada dua bentuk worldview, sebagai konsekuensi

cara pandang mengenai realitas, pertama pandangang dunia seseorang yang

menyakini adanya kesatuan transendental dan pandangan dunia yang dikotomi,

menyakini dunia antijustifkasi alias gamang dengan metafisika. Antara agamis

dan sekuler.

10Assyarafah Ismail, Ensiklopedia Filsafat, Jakarta: Khilafah, 2005, h. 372. Arti
worldview, sering juga diidentikkan dengan arti kata, weltanschaung. Ibid, h. 368

11Acikgence Alparslan, Islamic Science: Towards A Definition, Kuala lumpur: ISTAC,
1996
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Worldview menjadi meta prapemikiran ekonomi seseorang. Di atas

pandangan dunia yang spesifik itulah, pemikiran ekonomi bergerak dan

membangun teori-teorinya secara berbeda, berdasarkan worldviewnya. Dari sini

jelas bahwa ilmu ekonomi sangat tergantung kepada, sejauh mana ide, aksioma,

atau teori-teori yang dibangun diletakkan di atas worldview Islam. Jika dilihat dari

sudut pandang epistemologi, maka masalah ini nampak lebih esensial ketimbang

aspek-aspek lain yang melingkupi pertumbuhan ilmu ekonomi Islam.12 Konsep

kesejahteraan misalnya, yang telah dipilih oleh ilmu ekonomi, begitu pula perihal

mekanisme filterisasi, motivasi dan restrukturisasi yang secara mendasar,

ditentukan oleh pandangan dunia yang dimiliki, dan selanjutnya cenderung

mempengaruhi wujud refleksi manusia terhadap semua hal. Mengenai hal ini

Umar Chapra, menjelaskan pengaruh worldview pada seseorang akan melahirkan

pemahaman ekonomi sebagaimana pemahaman worldview-nya. Dia melihat

maksimalisasi kekayaan dan konsumsi ekonomi masyarakat modern tidak terlepas

dari bias worldview yang diyakini oleh manusia modern.13

Cara pandang seseorang mengenai realitas melahirkan worldview yang

menjadi basis ontologi pemikiraan ekonomi, selanjutnya akan berusaha

mengetahui kejelasan obyek yang diyakininya. Itulah sebabnya bagi seseorang

yang memilih wordview kesatuan realitas akan menyakini informasi transendental

mengenai kesatuan tersebut, melalui media yang yang disebut dengan ketentuan-

ketentuan dari realitas sejati (Tuhan). Ketentuan tersebut terhampar dalam

berbagai bentuk akibat (mahluk), misalnya; alam materi, nash, dan semesta

lainnya. Di sinilah corak pemikiran ekonomi terhubung dengan semua unsur

pencipta dan ciptaan, terhubung dengan kaun dan kaul.

Mengetahui dimensi ciptaan terkait erat dengan pencipta, karena itu

dibutuhkan beberapa carapandang yang saling menguatkan guna merengkuh

segala realitas tersebut. Carapandang tersebut adalah bentuk epistemologi yang

12Lihat, Islamic Economics And Finance, An Epistemological Inquiry, United Kingdom –
North America – Japan India – Malaysia – China 2011

13Umar Chapra, The Future of Ekonomics an Islamic Perspektive, alih bahasa, Amdiar
Amir, et. al, Lancape Baru Perekonomian Masa Depan, (Cet. I; Jakarta: SEBI, 2001), h. 12.
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multi dimensi guna memahami apa yang ingin diketahui secara benar adanya.

Dalam pemikiran ekonomi realitas ekonomi adalah empirik, rasional sekaligus

nashiyyun. Disinilah pentingnya meletakkan epitemologi holistik yang

kelihatannya ada pada ajaran Islam. Cara pandang itu, adalah 1) nalar bayãni 2)

nalar burhãni 3) nalar irfãni. Tiga carapandang tersebut adalah iktiar holistifikasi

epistemologi guna membantu manusia mencerap pengetahuan ekonomi, agar

realitas dapat direngkuh tanpa penafian satu dimensi realitas dengan dimensi

realitas yang lainnya.

Nalar bayãni adalah metode rasional-deduktif yang lebih lekat dengan

tradisi teks yang menjadi sumber kebenaran pertama setelah realitas.14 Nalar

epistemologi bayãni. Cara memperoleh pengetahuan dari teks ini, metode bayãni

menempuh dua jalan. Pertama berpegang teguh pada redaksi lapal teks, dengan

mengunakan kaidah-kaidah bahasa_ seperti nahwu dan sharaf dalam bahasa

Arab, sebagai alat analisisnya. Kedua, mengunakan logika terhadap teks dengan

melalui empat tahap. (1) Berpegang pada tujuan pokok diturunkanya teks.

Caranya dengan mengunakan induksi tematis, yang di dalamnya akal bisa

memainkan perannya yang cukup besar. (2) berpegang pada illat yang melekat

pada teks. Cara kedua ini, kemudian menimbulkan sebuah metode yang disebut

qiyas dan ihtishãn. Qiyas, menyamakan hukum sebuah masalah dengan masalah

yang telah ada kepastiannya dalam teks, sedangkan ihtishãn adalah berpaling

dari suatu (makna) yang jelas pada makna yang samar karena adanya alasan yang

kuat untuknya. (3) berpengang pada kajian sekunder teks, yang mendukung

terlaksananya tujuan teks. Sarana yang digunakan untuk menemukan tujuan

sekunder, disebut istidlãl, yakni mencari dalil di luar teks, yang tentunya berbeda

dengan istimbãt yang mencari dalil dari dalam teks sendiri, (4) berpegang pada

diamnya tasyri’ (Tuhan dan rasul) sehinga masalah-masalah yang dibahas sama

sekali tidak terdapat ketetapannya dalam teks dan juga tidak dilakukan melalui

qiyãs (analogi), tetapi melalui istishãb, yakni menetapkan sesuatu berdasarkan

14Mulyadhi Kartanegara, Mengislamkan Nalar; sebuah Respon Terhadap Modernitas,
(Cet. V; Jakarta: Erlangga, 2007; lihat juga buku yang lain, Nalar Religius, Memahami Hakikat
Tuhan, dan Alam  Semesta, (Cet. V; Jakarta: Erlangga, 2007)
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pada keadaan yang berlaku sebelumnya selama tidak ada dalil yang menunjukkan

perubahannya.15

Sebenarnya dari sudut pandang filosopis, teks selalu dipandang memiliki

bukan hanya makna lahiriyah, seperti yang disinggung di atas, melainkan juga

makna batiniah (yang tersembunyi), yang lebih bersifat spiritual. Untuk

mengetahui makna batiniah ini, dipergunakan metode ta’wîl atau hermeneutika,

yang dilakukan berdasarkan pemahaman bahwa bahasa kitab suci bersifat

simbolis, dan karena itu terbuka berbagai penafsiran sesuai dengan kebutuhan

zaman dan perkembangan ilmu pengetahuan. Metode hermeneutik ini akan sangat

berguna sebagai sarana untuk mengatasi diskrepansi (kesenjangan) yang nampak

terjadi antara seruan teks dan kebenaran-kebenaran ilmiah dan filosofis yang telah

diuji dengan baik. Dengan metode seperti ini, pertentangan yang terjadi antara

teks dan relaitas (kebenaran ilmiah) dapat diatasi.

Metode burhãni adalah, pengamatan atau observasi inderawi-indrawi

terhadap fenomena alam fisik. Para sarjana muslim telah mempergunakan metode

ini tanpa melepaskan basis integral epistemologi Islam (tauhid). Karakteristik

metode ini, adalah kemampuan indera menangkap gejala-gejala inderawi, kendati

pun indera pada kenyataannya sering kehilangan daya serapnya.

Fenomena alam fisik, seperti juga naskah kitab suci, sering mengandung

realitas-realitas yang lebih dalam dari sekedar yang nampak (observasi). Hingga

ungkapan tentang “fenomena alam”, memberikan indikasi adanya neumena, yang

tersenbunyi dibalik fenomena tersebut. Oleh karena itu, seorang manusia tidak

semata-mata mempergunakan indera lahiriahnya, yang tentunya hanya mampu

mendeteksi penampakan lahiriah alam atau apa yang sering dilihat oleh manusia

sebagai fenomena alam, tetapi justru dibutuhkan penalaran akal dengan

memanfaatkan kaidah-kaidah logika dan menghasilkan apa yang kemudian

dikenal dalam epistemologi Islam sebagai metode demonstratif.

15Mulyadhi Kartanegara, Interitas Ilmu Sebuah Rekondtruksi Holistik, Jakarta:Aras, 2005.
h. 50.
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Melalui pengamatan indera yang seksama  dan penalaran akal yang ketat,

terhadap hasil pengamatan ini, maka ditemukanlah berbagai hukum yang berlaku

di alam fisik, seperti gravitasi, elektro magnetik, gelombang nuklir lemah dan

gelombang nuklir kuat. Juga, ditemukan hukum sebab akibat dan apa yang dikenal

sebagai hukum “gerak transsubtansial”, serta daya-daya yang  bertanggung-jawab

atas terjadinya evolusi di alam semesta ini, baik dalam tataran kosmik, geografis,

dan sosiologis, psikologis dan biologis, bahkan mental imajinantif dan dunia

spiritual.16

Meski pun demikian, menurut beberapa ilmuan muslim, pencerapan indera

dan penalaran akal, bahkan dalam level dunia fisik, belum memadai. Semakin

mendalam alam diamati, semakin banyak  menguak rahasia-rahasia yang tak

kunjung selesai. Fakta ini telah meruntuhkan tesis Aguste Comte, tentang

prediksinya mengenai manusia modern, yang diyakininya akan terbebas dari

misteri alam. Bahkan Brain Hines, mengatakan, bahwa fisika baru, ternyata

hanyalah sampai pada mendengar echo dari realitas, dan perlu telinga “mistik”

untuk menyelaminya lebih dalam lagi. Sementara Fritcof Capra dan Michel

Talbot, meyatakan bahwa, melalui mistisme manusia mampu menangkap atau

memahami realitas alamiah seperti halnya yang tertangkap dalam  laboratorium

fisika modern, khususnya fisika kuantum.17

Uraian di atas, nampaknya jelas bahwa akal dan indera saja, betapa pun

besar sumbangannya terhadap ilmu pegetahuan untuk memahami realitas,

belumlah dapat dikatakan memadai untuk dapat dikatakan menembus inti ralitas

yang sesungguhnya. Untuk itu manusia membutuhkan sebuah pendekatan lain

yang dalam khazanah epistemologi Islam dikenal dengan istilah Irfãni.

Menurut Mulyadi Kertanegara, ciri khas metode ini adalah sifatnya yang

langsung, tidak melalui perantara, sehingga sering disebut sebagai mukhãsyafah

atau penyingkapan langsung oleh Tuhan ke dalam hati manusia dengan rahasia-

rahasia dari realitas yang ada. Pengetahuan seperti ini tidak didapatkan melalui

16Mulyadhi Kartanegara, Nalar Religius, op. cit, h. 37.
17Ibid, h. 40.
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penyerapan indera maupun penalaran akal, tetapi melalui illuminasi yang

diarahkan Tuhan kepada manusia. Dalam hal ini para filosof Islam menyebut jenis

pengetahuan ini sebagai pengetahuan hudhuri atau knowledge by present.18 Di sini

obyek yang akan diteliti dikatakan hadir dalam diri atau jiwa seseorang sehingga

telah terjadi kesatuan antara subyek dan obyek. Dengan kata lain subyek dan

obyek dalam term ilmu huduri identik, menyatu dan tidak dapat dipisahkan satu

dengan yang lain, sehingga dikatakan tindak “mengetahui” telah sama dengan

“berada” (wujud) itu sendiri.19

Pendekatan demikian pada dasarnya dapat ditelusuri pada para filosof

illmunisi dalam Islam, yang terakhir dipopulerkan oleh Sadra, berdasarkan ajaran

Suhrawardi. Dalam konsepsi Suhrawardi, dikenal adanya penyingkapan. Pada

tahap tersebut manusia mampu mengetahui realitas tanpa batasan metodologis.

Pengetahuan kehadiran atau irfãni (isyaraqi), karena obyeknya bersifat immanen

yang melibatkan kesadaran, maka cara memperolehnya, menurut Suhrawardi,

harus melalui tahapan-tahapan tertentu.

Pertama, tahap persiapan persiapan untuk menerima pengetahuan

iluminatif. Melalui aktivitas seperti ini, dengan kekuatan intuitif dalam dirinya,

seeorang akan dapat menerima realitas keberadaannya dan mengakui kebenaran

intuisinya melalui ilham  dan penyingkapan diri. Dengan demikian, dalam tahap

ini terdiri dari tiga hal; (1)suatu aktivitas tertentu, (2)suatu kondisi saat seorang

menyadari keampuan intuisinya sendiri sampai mendapat kilatan ketuhanan, (3)

Ilham.20 Kedua, tahap penerimaan, ketika cahaya Tuhan memasuki diri manusia.

Cahaya ini mengambil bentuk sebagai serangkaian ”cahaya menyingkap”, lewat

cahaya ini pengetahuan yang perperan sebagai pengetahuan dapat diperoleh.21

Ketiga, tahap pembangunan pengetahuan yang valid dengan mengunakan analisis

diskursif. Di sini pengalaman diuji dengan memakai validitas Aristotelian.

18lihat kejelasannya dalam, Yazdi Muh Taqi Mishbah, Fhilosophycal Introduktion, alih
bahasa, Musa Kazim dan Saleh Bagir, Buku Daras Filsafat Islam Bandung: Mizan, 2002 , h.15.

19Ibid, h. 17.
20Mansur H M. Laily, Ajaran dan Teladan Para Sufi, (Cet. I: Jakarta; Raja Grafindo

Persada, 1996), h. 124. lihat juga, Madjid Fakhri, Peta Kronologis Filsafat Islam, ( Cet. II;
Bandung: Mizan, 2001), h. 63.

21Ibid, h. 131.
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Hingga dari sini dapat dibentuk suatu sistem saat pengalaman tersebut dapat

didudukkan dan diuji validitasnya, meski pun pengalaman itu sendiri sudah

berakhir. Hal yang sama juga dapat diterapkan pada data-data yang didapat dari

penangkapan inderawi, jika berkaitan dengan pengetahuan iluminatif.22 Kempat,

tahap pelukisan atau dokumentasi dalam bentuk tulisan atas pengetahuan atau

struktur yang dibangun dari tahap-tahap sebelumnya dan inilah yang dapat diakses

oleh orang lain. Namun bagi seorang illuminasi, ia harus melalui dua tahap,

pertama, lewat pengalaman langsung, sebelum mendiskusikan dan menjelaskan

fenomena-fenomena yang diselidiki dan digambarkan.23 Dengan demikan

epistemologi isyrãqi tidak hanya mengandalkan intuisi tetapi juga memanfaatkan

potensi rasio. Isyrãqi menggabungkan keduanya antara  intutif dan diskursif,

metode intuitif dipergunakan pada sesuatu yang tidak mampu digapai oleh rasio.

Lahirnya teori-teori ekonomi Islam dari para pemikir-pemikir intelektual

Islam, bisa jadi diwarnai oleh salah satu corak epistemologi tersebut. Akibatnya

sering terjadi pertentangan antara berbagai corak pemikiran ekonomi Islam itu

sendiri.24 Karena itu Kenyataan ini dapat ditelusuri dari cara mereka memahami

ekonomi Islam apakah dia sebuah sistem yang khas ataukah hanya sebatas seruan

normatif saja. Perbedaan ini sering kali berlanjut hingga ke masalah cabang,

semisal haram tidaknya bunga bank dan masalah-masalah ekonomi lainnya.

Ketiga corak epistemologi ini pada dasarnya mempunyai benang merah yang

dapat dirajut dalam pola linear yang dapat saling  mengisi dan menguatkan.

Dalam pemikiran ekonomi Islam, ketiga pola epistemologi ini dapat saja

didamaikan, sehingga ekonomi Islam tidak saja mampu menjangkau problem-

problem normatif, tetapi juga sedapat mungkin memecahkan masalah-masalah

empirik.

Ekonomi yang baik harus lahir dari epistemologi yang holistik, baik tradisi

historisnya, maupun geneologinya. Islam tidak menempatkan dunia secara parsial,

22Ibid, h. 132.
23Lot, cit.
24Addirarrahman, Membedah Paradigma Ekonomi Islam, Yogyakarta: Obbak 2013, h.

33-58
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apalagi membangun gap antara kebenaran dunia fisik dan kebenaran metafisika.25

Epistemologi yang baik akan mengantar sebuah sistem berjalan dengan baik pula.

Metodologi ekonomi Islam harus mampu mendamaikan antara seruan teks dan

realitas alam semesta. Teks tidak dapat serta merta melakukan klaim, terhadap apa

yang seharusnya, tanpa memperhatikan efektifitas sejarah.  Hingga adagium

tentang ekonomi Islam, apakah dia ekonomi normatif atau positif  telah tidak

relevan. Ataukah ungkapan soal ekonomi Islam, sebagai ekonomi yang normatif

sekaligus positif, baiknya, digantikan dengan pernyataan bahwa ekonomi Islam

adalah ekonomi integral holistik.

Ekonomi Islam yang ditopang dengan epistemologi Islami akan

melahirkan sebuah bentuk ekonomi yang profan dengan nilai-nilai transendental

yang mengikutinya. Nilai-nilai ini adalah nilai moral universal yang selalu

disandarkan terhadap kehadiran ilahi (omnipresent). Manusia selalu merasa lebur

dengan “sifat-sifat” Tuhan dalam setiap prilakunya. Inilah relevansi pandangan

Islam yang menempatkan manusia sebagai mandataris Tuhan di bumi dengan

tugas mengejewantahkan sifat-sifat ilahiyah-Nya.26 Instrumen ekonomi Islam

yang bergerak pada tataran teori praktis diniscayakan lahir dari cara pandang

islami ini. Sebuah epistemologi yang lahir dari kesadaran metafisika sebagai

sumbu utama dalam mereduksi realitas temporal alam material. Untuk itu

internalisasi teks Alquran tetap dijaga sebagai mabda dengan selalu berusaha

mendialogkannya dengan konteks yang terus menerus berdialektika dengan

dinamika sejarah manusia dan alam semesta.

Penutup

1. Dekonstruksi ilmu ekonomi dimulai dari cara mendudukkan realitas dalam

ilmu ekonomi, yang dimaksud realitas adalah unifikasi. Realitas sesungguhnya

25Salah satu tulisan yang menjelaskan tentang bagaimana kebenaran diperoleh menurut
Islam dan memperkenalkan epistemologi Islam secara baik, adalah Mulyadhi  Kartanegara. Lihat
Mulyadhi Kernanegara, Pengantar Epistemologi Islam, (Cet.I; Bandung: Mizan, 2003).

26Abdul  Hamid Abu Sulaeman, Azamah al-Aql al-Muslim, alih bahasa Rifyal Ka’bah,
Krisis Pemikiran Islam, (Cet. I: Jakarta: Media Dakwah, 1994), h. 193, 93-94.



20

hanya satu, selebihnya adalah hirarki realitas. Karena itu kesalahan pandang

mengenai realitas akan menyebabkan kesalahan diagnosa ekonomi. Faktanya

ilmu ekonomi dibangun dari aksioma gap realitas (sekularisasi), melalui

epistemologi positivisme.

2. Bentuk pengaruh epistemologi dalam model pemikiran ekonomi adalah;

penerimaan epistemologi ilmiah kedalam ilmu ekonomi, menyebabkan

lahirnya pemikiran ekonomi yang memihak materialisme. Sangat bagus

membangun kepastian melalui abstraksi yang sesunguhnya adalah spekulatif.

Keadaan ini terjadi pada ekonomi moderen.

3. Holistifikasi epistemologi dalam ilmu ekonomi diperlukan guna menempatkan

pemikiran ekonomi pada pusatnya. Holistifikasi epistemologi dengan

mengunakan nalar bayãni, burhãni dan irfãni sangat memungkinkan dengan

tidak mempertentangkan ketiga model ini, sebagaimana sering juga terjadi

dalam internal umat Islam sendiri.
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