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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

2.1  Kajian Relevan 

Penelitian dengan judul dampak kebijakan wali kota tentang pembatasan 

Social Distancing terhadap pendapatan pedagang perspektif hukum Islam. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana dampak kebijakan yang 

dibuat oleh pemerintah terkait pembatasan Social Distancing. Meskipun 

demikian, terdapat beberapa tulisan yang berkaitan dengan penelitian ini yaitu: 

1. Christina Purbawati, Lathifah N.H., & Markhamah (2020) yang berjudul 

“Dampak Social Distancing Terhadap Kesejahtraan Pedagang Di Pasar 

Tradisional Kartasura Pada Era Pendemi Korona”. Program studi Magister 

Pendidikan Bahasa Indonesia, Universitas Muhammadiyah Surakarta. 

Tulisan ini membahas tentang dampak yang ditimbulkan akibat adanya 

pembatasan sosial (Social Distancing) terhadap pedagang serta langkah 

apa yang diambil pedagang pada era pandemi corona.  

2. Anung A.P., Casman & Nur’aini (2020) yang berjudul “Pengaruh 

Kebijakan Social Distancing Pada Wabah Covid-19 Terhadap Kelompok 

Rentan Di Indonesia”. Tulisan ini membahas tentang dampak atau efek 

Social Distencing pada kelompok rentan, seperti perubahan fisiologis dan 

pisikologis terhadap ibu hamil serta peran orang tua terhadap anak.  

3. Aquarini (2020) yang berjudul “pengaruh kebijakan politik terhadap 

terhadap kepatuhan Physical Distancing mencegah penyebaran covid-19”. 

Tulisan ini membahas tentang analisis pengaruh kebijakan politik terhadap 

kepatuhan Pysical Distancing demi mencegah penyebaran covid-19. 
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Berdasarkan penelitian serta literatur terdahulu, terdapat persamaan dan 

perbedaan dalam penelitian ini, persamaan dengan penelitian terdahulu terletak 

pada pengangkatan judul yang sama-sama membahas Tentang Kebijakan 

pemerintah dan Social Distancing. Adapun perbedaan dengan penelitian terdahulu 

terletak pada fokus penelitian yakni pada objek dan lokasi penelitian yang berbeda 

dengan penulis. 

2.2  Kajian Teori    

2.2.1  Tinjauan Umum Kebijakan  

2.2.1.1  Defenisi Kebijakan Publik 

Kebijakan merupakan serangkaian keputusan atau tindakan-

tindakan yang ditetapkan dan dilaksanakan oleh pemerintah yang 

mempunyai tujuan atau berorientasi pada tujuan tertentu untuk kepentingan 

seluruh masyarakat. 

Riant Nugroho (2007) kebijakan publik adalah keputusan politik 
yang dibuat oleh lembaga publik. Lembaga publik adalah lembaga 
yang didanai dari dana atau uang publik, yaitu uang yang dipungut 
secara kolektif dari publik, baik berupa pajak, retribusi, atau 
pungutan-pungutan lain yang ditetapkan secara formal. Hal 19. 
 
Kebijakan juga adalah bentuk pengalokasian nilai-nilai kekuasaan 

untuk seluruh masyarakat yang keberadaannya mengikat sehingga cukup 

pemerintah yang dapat melakukan sesuatu dengan sah untuk masyarakat dan 

bentuk dari sesuatu yang dipilih oleh pemerintah tersebut merupakan 

pengalokasian nilai-nilai kepada masyarakat. 

2.2.1.2  Dampak Kebijakan 

Dampak kebijakan merupakan keseluruhan efek yang ditimbulkan 

dari kebijakan yang ditetapkan atau dikeluarkan baik dampak yang 
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berlangsung ataupun dampak yang akan datang baik yang langsung ataupun 

yang tidak langsung yang kebijakan diuji bertujuan untuk menguji 

efektifitas suatu kebijakan atau proyek dalam pencapaian tujuan kebijakan 

maka dapat diungkapkan apakah dampak yang diharapkan dari program 

tersebut sudah tercapai dan sesuai dengan sasaran serta dapat mengukur 

seberapa besar manfaat yang telah diperoleh. 

Muhammad Irfan Islamy (2009) mengemukakan bahwa dampak 
kebijakan adalah akibat dan konsekuensi yang ditimbulkan dengan 
dilaksanakannya kebijakan dan program dan dampak dapat dilihat 
dari perubahan sikap dalam masyarakat sebuah kebijakan dikatakan 
berhasil jika kebijakan yang dilaksanakan memberikan dampak 
yang diinginkan. Hal 8 
 
Sebuah kebijakan dapat dikatakan berhasil apabila dampak yang 

diharapkan dari program tersebut sudah tercapai dan sesuai dengan sasaran 

serta dapat mengukur seberapa besar manfaat yang telah diperoleh dampak 

dari kebijakan memiliki beberapa dimensi sehingga semuanya harus 

diperhatikan dalam  membahas evaluasi kebijakan. 

Budi Winarno (2016) terdapat beberapa dimensi yang harus 

dibahas dalam memperhitungkan dampak dari sebuah kebijakan. Dimensi-

dimensi tersebut  meliputi :  

a. Dampak kebijakan pada masalah-masalah publik dan dampak kebijakan 

pada  orang-orang yang terlibat. 

b. Kebijakan mungkin mepunyai dampak pada keadaan-keadaan atau 

kelompok-kelompok di luar sasaran atau tujuan kebijakan. 

c. Kebijakan mungkin akan mempunyai dampak pada keadaan-keadaan 

sekarang dan yang akan datang. 
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Damapak kebijakan bisa dikatakan sebagai keseluruhan efek yang 

timbul akibat suatu kebijakan sehingga menimbulkan dampak atau efek baik 

langsung maupun yang akan datang. Sehingga dalam penetapan kebijakan 

ada istilah tahap-tahap dalam kebijakan. 

2.2.1.3 Tahap-Tahap Kebijakan Publik 

Tahap-tahap merupakan salah satu bagian dalam penyusunan 

kebijakan untuk mendapatkan tujuan yang diinginkan untuk memperoleh 

hasil atau tujuan yang maksimal. Tahap-tahap kebijakan publik menurut 

Dunn Winarno (2014) adalah sebagai berikut: 

a. Tahap penyusunan agenda, para pejabat yang dipilih dan diangkat 

menempatkan masalah pada agenda publik, sebelumnya masalah ini 

berkompetisi terlebih dahulu untuk dapat masuk dalam agenda 

kebijakan pada akhirnya, beberapa masalah masuk ke agenda kebijakan 

para perumus kabijakan pada tahap ini mungkin suatu masalah tidak 

disentuh sama sekali, sementara masalah yang lain ditetapkan menjadi 

fokus pembahasan, atau ada pula masalah karena alasan-alasan tertentu 

ditunda untuk waktu yang lama. 

b. Tahap formulasi kebijakan, masalah yang telah masuk ke agenda 

kebijakan kemudian dibahas oleh para pembuat kebijakan, masalah-

masalah tadi didefinisikan untuk kemudian dicari pemecahan masalah 

terbaik, pemecahan masalah tersebut berasal dari berbagai alternatif 

atau pilihan kebijakan (policy alternatives ataupolicy options) yang ada, 

dalam perumusan kebijakan masing-masing, alternatif bersaing untuk 

dapat dipilih sebagai kebijakan yang diambil untuk memecahkan 
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masalah dalam tahap ini masing-masing aktor bersaing dan berusaha 

untuk mengusulkan pemecahan masalah terbaik. 

c. Tahap adopsi kebijakan, dari sekian banyak alternatif kebijakan yang 

ditawarkan oleh para perumus kebijakan, pada akhirnya salah satu dari 

alternatif kebijakan tersebut diadopsi dengan dukungan dari mayoritas 

legislatif, konsensus antara direktur lembaga atau putusan peradilan. 

d. Tahap implementasi kebijakan, suatu program kebijakan hanya menjadi 

catatan-catatan elit, jika program tersebut tidak diimplementasikan 

yakni dilaksanakan oleh badan badan administrasi maupun agen-agen 

pemerintah ditingkat bawah kebijakan yang telah diambil kemudian 

dilaksanakan oleh unit-unit administrasi yang memobilisasikan sumber 

daya finansial manusia pada tahap implementasi ini berbagai 

kepentingan saling bersaing. 

e. Tahap evaluasi kebijakan, tahap ini kebijakan yang telah dijalankan 

dinilai atau dievaluasi, untuk melihat sejauh mana kebijakan yang 

dibuat untuk meraih dampak yang diinginkan, yaitu memecahkan 

masalah yang dihadapi masyarakat. Oleh karena itu ditentukan ukuran-

ukuran atau kriteria-kriteria yang menjadi dasar untuk menilai apakah 

kebijakan publik yang telah dilaksanakan sudah mencapai dampak atau 

tujuan yang diinginkan atau belum. 

Berdasarkan uraian diatas, bahwa dalam menentukan suatu 

kebijakan publik akan melalui beberapa proses-proses atau tahapan-

tahapan penyusunan kebijakan publik ke dalam beberapa tahap yang 

bertujuan untuk memudahkan dalam mengkaji kebijakan publik tersebut. 
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2.2.1.4 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kebijakan Publik 

Suharno (2008) proses pembuatan kebijakan merupakan pekerjaan 

yang rumit dan tidak semudah yang dibayangkan, walaupun demikian, 

para administrator sebuah organisasi institusi atau lembaga dituntut 

memiliki tanggung jawab dan kemauan, serta kemampuan atau keahlian, 

sehingga dapat membuat kebijakan dengan resiko yang diharapkan 

(intended risks) maupun yang tidak diharapkan (unintended risks). 

Pembuatan kebijakan dipengaruhi oleh beberapa faktor hal penting 

yang turut diwaspadai dan selanjutnya dapat diantisipasi adalah dalam 

pembuatan kebijakan sering terjadi kesalahan umum yang mempengaruhi 

pembuatan kebijakan adalah:  

a. Adanya pengaruh tekanan-tekanan dari luar, tidak jarang pembuat 

kebijakan harus memenuhi tuntutan dari luar atau membuat kebijakan 

adanya tekanan-tekanan dari luar. 

b. Adanya pengaruh kebiasaan lama, kebiasaan organisasi dengan istilah 

sunk cost, seperti kebiasaan investasi modal yang hingga saat ini 

belum profesional dan terkadang sangat birokratik, cenderung akan 

diikutip kebiasaan itu oleh para administrator, meskipun keputusan 

atau kebijakan yang berkaitan dengan hak tersebut dikritik, karena 

sebagai suatu yang salah dan perlu diubah, kebiasaan lama tersebut 

sering secara terus-menerus pantas untuk diikuti, terlebih kalau suatu 

kebijakan yang telah ada tersebut dipandang memuaskan. 

c. Adanya pengaruh sifat pribadi, berbagai keputusan atau kebijakan 

yang dibuat oleh para pembuat keputusan atau kebijakan banyak 
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dipengaruhi oleh sifat-sifat pribadi, sifat pribadi merupakan faktor 

yang berpengaruh besar dalam penentuan keputusan atau kebijakan. 

d. Adanya pengaruh dari kelompok luar, lingkungan sosial dari pembuat 

keputusan atau kebijakan juga berperan besar. 

e. Adanya pengaruh keadaan masa lalu, maksud dari faktor ini adalah 

bahwa pengalaman latihan dan pengalaman sejarah pekerjaan yang 

terdahulu berpengaruh pada pembuatan kebijakan atau keputusan 

misalnya, orang mengkhawatirkan pelimpahan wewenang yang 

dimilikinya kepada orang lain karena khawatir disalah gunakan. 

Berdasarkan uraian diatas, maka terdapat beberapa faktor yang 

mempengaruhi kebijakan publik, dimana faktor-faktor tersebut harus 

diperhatikan untuk meminimalisir kesalahan dalam perencanaan hingga 

evaluasi suatu kebijakan. 

2.2.2  Pasar dan Ruang Lingkup 

2.2.2.1  Defenisis Pasar 

Amstrong & Kotler (1999) pasar merupakan seperangkat pembeli 

aktual dan potensial dari sebuah produk atau jasa, ukuran dari pasar sendiri 

tergantung pada jumlah orang yang menunjukkan kebutuhan, memiliki 

kemampuan dalam pertukaran. Pasar juga merupakan suatu tempat atau 

wilayah dimana pembeli dan penjual saling berhubungan satu sama lainya, 

untuk melakukan pertukaran barang maupun jasa pada waktu-waktu 

tertentu. 

Pasar tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh 

pemerintah daerah, swasta, badan usaha milik negara dan badan usaha milik 
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daerah termasuk kerjasama dengan swasta dengan tempat usaha berupa 

toko, kios, los dan tenda yang dimiliki atau dikelola oleh pedagang kecil, 

menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, 

modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar 

menawar. Lebih lanjut menurut perpres tersebut, pasar tradisional boleh 

berlokasi pada setiap sistem jaringan jalan, termasuk sistem jaringan jalan 

lokal atau jalan lingkungan pada kawasan pelayanan bagian kota atau 

kabupaten atau lokal atau lingkungan perumahan didalam kota atau 

kabupaten (Perpres RI No. 112 Tahun 2007, Tentang Penataan Dan 

Pembinaan Pasar Tradisional Perbelanjaan Dan Toko Moderen). 

Dari penafsiran Perpres ini, ada empat poin penting yang menonjol 

yangmenandai terbentuknya pasar, yaitu: 

a. Ada penjual dan pembeli. 

b. Mereka bertemu di sebuah tempat tertentu. 

c. Terjadi kesepakatan diantara penjual dan pembeli, sehingga terjadi jual 

beli atau tukar menukar antara penjual dan pembeli kedudukannya 

sederajat. 

Definisi pasar selalu dibatasi oleh anggapan yang menyatakan 

antara pembeli dan penjual harus bertemu secara langsung untuk 

mengadakan interaksi jual beli. Namun, pengertian tersebut tidaklah 

sepenuhnya benar karena seiring kemajuan teknologi, internet, atau dengan 

surat. Pembeli dan penjual tidak bertemu secara langsung, mereka berada 

ditempat yang berbeda atau berjauhan. Artinya dalam proses pembentukan 
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pasar, hanya dibutuhkan adanya penjual, pembeli dan barang yang diperjual 

belikan serta adanya kesepakatan antara penjual dan pembeli. 

Pasar terbagi menjadi 3 yaitu pasar tradisional, pasar modrn, dan 

pasar semi tradisional  modern. 

a. Pasar Tradisional 

 Pasar tradisional merupakan pasar yang banyak diminati oleh 

masyarakat mulai dari masyarakat kelas bawah hinggah masyarakat kelas 

atas dikatrnakan selain dapat tawar menawar, dipasar tradisional juga 

identik dengan hargah yang lebih murah dibandingkan dengan pasar 

moderen. 

Herman Malano (2011) pasar tradisional adalah representasi dari 
ekonomi rakyat, ekonomi kelas bawah, serta tempat bergantung 
para pedangang skala kecil dan menegahpasar tradisional menjadi 
tumpuan harapan para petani, peternak, pengrajin atau produsen 
lainya selaku pemasok. Hal 13. 

 
 Di Pasar tradisional kebanyakan pedagang menekuni profesinya 

bukan berdasarkan cita-cita melainkan lebih mengarah pada tuntutan 

ekonomi sehingga tidak lazim di Pasar tradisional banyak kita jumpai 

pedagang lanjut usia demi memenuhi kebutuhn ekonmi mereka. 

b. Pasar Moderen 

 Pasar moderen merupakan pasar mewah yang identik dininati oleh 

masyarakat ekonomi atas pasar moderen juga disebut juga reformasi dari 

pasar tradisional menjadi pasar moderen melibatkan penjual pembeli, serta 

produk yang dijual. 

Pariman Siaga (2004) pasar moderen adalah pasar yang dikelolah 
dengan manajemen moderen umumya, terdapat dikawasan 
perkotaan sebagai penyediaan barang dan jasa dengan mutu dan 
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pelayanan yang baik kepada konsumen umumya anggota 
masyarakat kelas menengah ke atas. Hal15 

 
 Pasar moderen identik dengan manejemen yang baik, pelayanan 

yang sopan, serta produk yang dikemas degan baik dan benar sehingga tidak 

ada sistem tawar menawar karna harga sudah dipatenkan. 

c. Pasar Semi Modern 

 Lipsey, R.G. dan Steiner, P.O, (1991) Pasar semi modern adalah 

Pasar yang mengalami transisi dari Pasar tradisional menuju pasar 

modern. Dapat diartikan modern karena bentuk fisik bangunan yang 

tertata rapi dan tertib antara stand satu dengan stand yang lainnya serta 

manajemen Pasar tersusun secara teroganisir. Namun Pasar jenis ini 

masih ditandai dengan adanya transaksi penjual dengan pembeli secara 

langsung yang biasanya ada proses tawar-menawar. 

Adapun yang dimaksud Pasar oleh peneliti yaitu Pasar Baruga kota 

Kendari, Pasar juga merupakan suatu tempat yang disediakan secara tetap 

oleh pemerintah daerah dan atau pihak lain sebagai tempat jual beli umum 

dan secara langsung memperdagangkan barang dan jasa. Sedangkan 

penggolongan Pasar, dalam Perpres akan ditindak lanjuti oleh masing-

masing Otoritas daerah. 

2.2.2.2  Mekanisme Pasar dalam Islam 

Dalam Islam terdapat ketentuan bahwa Pasar adalah hukum alam  

yang harus dijunjung tinggi tidak ada individu yang dapat mempengaruhi 

Pasar, sebab Pasar adalah ketentuan kolektif yang telah menjadi ketentuan 

Allah SWT. Islam sebagai agama, mengatur kehidupan manusia baik berupa 
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kehidupan di dunia maupun di akhirat. Prinsip dasar yang diajarkan oleh 

Rasulullah SAW. Berkaitan dengan mekanisme Pasar dalam perdagangan, 

kedua belah pihak dapat saling menjual dan membeli barang secara ikhlas 

artinya tidak adanya campur tangan serta intervensi pihak lain dalam 

menentukan harga barang. 

Akhmad Mujahidin (2005) dalam Islam, pasar merupakan wahana 

transaksi ekonomi yang ideal, karena secara teoritis maupun praktis, Islam 

menciptakan suatu keadaan pasar yang dibingkai oleh nilai-nilai syari’ah, 

meskipun tetap dalam suasana bersaing ini tentu saja bukan hanya 

kewajiban personal pelaku pasar tetapi juga membutuhkan intervensi 

pemerintah. Untuk itulah pemerintah mempunyai peranan penting dalam 

menciptakan pasar yang Islam. 

Dari penjelasan diatas dapat dipahami bahwa mekanisme pasar 

dibangun atas kebebasan yaitu kebebasan individu untuk melakukan 

transaksi barang dan jasa sebagaimana yang disukai Segala sesuatu itu boleh 

dan sah dilakukan sampai ada larangan khusus yang bertentangan dengan 

syari’ah Islam, khususnya dalam hal penipuan dan merugikan. 

Pasar juga merupakan tempat berlangsungnya aktivitas ekonomi 

perekonomian adalah bagian dari kehidupan manusia. Islam mendorong 

umatnya untuk bekerja hal tersebut disertai jaminan bahwa Allah SWT. 

Telah menetapkan rezeki setiap makhluk yang diciptakannya, Islam juga 

melarang umatnya untuk meminta-minta atau mengemis. Pekerjaan yang 

dilakukan tersebut haruslah pekerjaan yang halal agar aktivitas bekerja ini 

juga bernilai ibadah. Tentunya dalam pandangan Islam agar harta yang 
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didapatkan dari hasil bekerja sehingga menjadi kepemilikan yang sah. 

Sebagaimana dalam firman Allah SWT. 

 

ْضِل  ْن فَ َغُوا ِم ت ابْ ِض َو َْر وا فِي اْأل ُر َِش ت انْ ُ فَ ة َال ا قُِضيَِت الصَّ ذَ إِ فَ

َ كَ  َّ وا  ُر كُ اذْ ِ َو ونَ َّ ُح لِ ُفْ ْم ت كُ لَّ عَ ا لَ يًر ثِ  

Terjemahan: 
Apabila telah ditunaikan sahlat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; 
dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu 
beruntung. (QS Al-Jumu’ah ayat 10). 

 

Ayat diatas menjelaskan bahwa ketika telah menyelesaikan shalat 

jum’at maka menyebarlah kalian ke muka bumi untuk mencari rezeki yang 

halal dan untuk menuntaskan keperluan-keperluan kalian. Carilah karunia 

Allah SWT. Dengan kerja yang halal dan keuntungan yang halal, dan ingatl 

Allah SWT. Saat kalian mencari rezeki yang halal itu dengan zikir yang 

banyak dan jangan sampai mencari rezeki yang menjadikan kamu lupa 

terhadap zikir kepadanya agar kalian mendapat kemenangan dengan apa 

yang kalian inginkan dan selamat dari apa yang kalian hindari. 

Wujud kerja sangat luas, jenisnya bermacam-macam, ragam dan 

bentuknya, serta hasilnya berbeda-beda. Karena allah swt menetapkan 

bentuk kerjaan yang layak (Halal) serta bentuk pekerjaan yang tidak layak 

(Haram) bagi manusia. Dalam Islam dengan jelas menyebutkan bahwa 

perdagangan merupakan salah satu sektor terpenting sumber makanan 

kemakmuran masyarakat mulai pada zaman Rasulullah dan zaman 

Khulafaurrasidin. Bahkan nabi Muhammad SAW. Sendiri pada awalnya 

adalah seorang pembisnis juga seorang yang profesional yang selalu 
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menjunjung tinggi nilai kejujuran. Dalam perdagangan hendaknya ada 

norma, etika, agama, dan prikemanusiaan, yang merupakan pokok 

landasan bagi pasar Islam yang bersih. 

2.2.2.3Defenisis Pedagang 

Pedagang merupakan individu yang melakukan perdagangan yang 

memperjual belikan barang atau jasa demi memperoleh keuntungan untuk 

kebutuhan ekonomi tidak hanya di Pasar pedagang juga sering kita jumpai 

diberbagai tempat seperti terminal, lampu merah dan tempat-tempat ramai 

lainnya. 

Muhammad Arifin bin Badri (2010) pedagang merupakan aspek 
kehidupan yang dikelompokkan  kedalam masalah muamalah, 
yakni masalah yang berkenaan dengan hubungan yang bersifat 
horizontal dalam kehidupan manusia. Meskipun demikian, sektor 
ini mendapatkan penekanan khusus dalam ekonomi Islam, karena 
keterkaitannya secara langsung dengan sektor yang ril. Hal 8. 

Kensil C.S.T. dan Christine Kansil, S.T (2008) pedagang adalah 

mereka yang melakukan perbuatan perniagaan sebagai pekerjaannya sehari-

hari. Perbuatan perniagaan pada umumnya adalah perbuatan pembelian 

barang untuk dijual lagi. Pedagang dibagi menjadi tiga, yaitu : 

a. Pedagang besar/ distributor/ agen tunggal 

Distributor adalah pedagang yang membeli atau mendapatkan 

produk barang dagangan dari tangan pertama atau produsen secara 

langsung. 

b. Pedagang menengah/ agen/ grosir 

Agen adalah pedagang yang membeli atau mendapatkan barang 

dagangannya dari distributor atau agen tunggal yang biasanya akan 
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diberi daerah kekuasaan penjualan atau perdagangan tertentu yang lebih 

kecil dari daerah kekuasaan distributor. 

c. Pedagang eceran/ pengecer 

Pengecer adalah pedagang yang menjual barang yang dijualnya 

langsung ke tangan pemakai akhir atau konsumen dengan jumlah satuan 

atau eceran. 

Dari beberapa definisi diatas, dapat dipahami bahwa yang 

dimaksud pedagang yaitu orang yang menjual dan melakukan suatu 

aktivitas tukar menukar, jual beli untuk saling mendapatkan manfaat. Sistem 

ekonomi Islam lebih mengutamakan sektor yang ril dibandingkan dengan 

sektor moneter, dan transaksi jual beli yang jelas memastikan keterkaitan 

kedua sektor yang dimaksud. Allah SWT menganjurkan umat Islam untuk 

bekerja agar tercukupi kehidupan dunianya. Sebagaimana Islam telah 

mengatur kehidupan ekonomi kaum muslimin agar tidak keluar dari koridor 

Syariah.Sebagaimana dalam firman Allah SWT pada. 

 

َْن  الَّ أ ِل إِ اِط بَ الْ ْم بِ كُ نَ يْ ْم بَ كُ الَ َو َْم ُوا أ ل ْكُ َأ نُوا َال ت يَن آَم ِذ ا الَّ َه ُّ َي ا أ يَ

اَن  َ كَ َّ نَّ  ْم ۚ إِ كُ فُسَ َنْ ُوا أ ُل ت َقْ َال ت ۚ َو ْم  كُ نْ اٍض ِم ََر ْن ت ةً عَ اَر َج َكُوَن تِ ت

ا يًم ِح ْم َر كُ  بِ

Terjemahan: 
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 ayat 29). 
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Islam menghalakan usaha perdagangan, perniagaan dan jual beli. 

Namun tentu saja untuk orang yang menjalankan usaha perdagangan 

secara Islam, dituntut mengunakan tata cara khusus, ada aturan mainya 

yang mengatur bagaimana seharusnya orang muslim berusaha dibidang 

perdagangan agar mendapatkan berkah dan ridho Allah SWT didunia dan 

diakhirat. Ernia Sondakh Dkk (2016) menyatakan bahwa hubungan 

pedagang dengan pendapatan adalah salah satu yang melaksanakan 

kegiatan ekonomi, dan tugas pedagang adalah melakukan perdagangan, 

memperjual belikan barang dengan bertujuan untuk memperoleh 

keuntungan. 

Pendapatan pedagang adalah keuntungan yang diperoleh oleh 

sekelompok orang atau masyarakat dengan aspek penjualan barang 

maupun jasa dimana biasanya dilakukan oleh di Pasar. Dalam ekonomi 

pedagang dibedakan menurut jalur distribusi yang dilakukan. Sedangkan 

Pedagang ialah orang yang melakukan perdagangan, memperjual belikan 

produk atau barang yang tidak diproduksi sendiri untuk memperoleh 

keuntungan, pedagang adalah mereka yang melakukan perbuatan 

perniagaan sebagai pekerjaannya sehari-hari. 

2.2.3  Teori Social Distancing 

Covid-19 merupakan nama penyakit yang diberikan oleh 

organisasiInternasional World Health Organization (WHO).Penyakit ini 

sebelumnya dinamai dengaan “2019 Novel Corona Virus” namun pada 11 

Februari 2020 WHO merubah namanya menjadi “Coronavirus Disease (Covid-

19)”. Adapun virus yang menyebabakan penyakit ini yaitu“Severe Acute 
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Respiratory Syndrome Coronavirus 2 (Sars-Cov-2). Virus dan penyakit yang 

disebabkannya sering memiliki nama yang berbeda, hal ini karena memang 

berbeda proses dan tujuannya. Virus ini dinamai berdasarkan struktur genetik 

yang nantinya digunakan untuk pengembangan tes diagnostik, vaksin dan obat. 

Sedangkan nama penyakit (Disease) diberikan agar memungkinkan untuk 

mendiskusikan tentang pecegahan, penularan, tingkat keparahan dan pengobatan 

penyakit. 

2.2.3.1  Defenisi Social Distancing 

Arief Kresna & Juni Ahyar (2020) istilah pembatasan sosial telah 

diatur dalam Pasal 59 dan 60 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 

tentang Karantina Kesehatan. Aturan ini juga menjelaskan perbedaan 

makna antara Lock Down dan Social Distancing. 

Karantina wilayah (Lock Down) adalah pembatasan penduduk 

dalam suatu wilayah termasuk wilayah pintu masuk beserta isinya yang 

diduga dapat terinfeksi penyakit atau terkontaminasi sedemikian rupa 

untuk mencegah kemungkinan penyebaran penyakit atau terkontaminasi.  

Sedangkan Pembatasan sosial (Social Distancing) adalah 

pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga 

terinfeksi penyakit atau terkontaminasi sedemikian rupa untuk mencegah 

kemungkinan penyebaran penyakit atau kontaminasi. 

Wiku Adisasmito (2020) social distancing merupakan menjaga 
jarak sosial sebagai bentuk usaha Non-Farmasi untuk mengontrol 
penyebaran infeksi atau wabah. Cara tersebut dianggap efektif 
kerena penyebaran penyakit yang disebabkan oleh virus itu terjadi 
lewat Droplet, percikan air liur atau penyebaran diudara. 
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Mengacu kepada aturan tersebut Social Distancing bertujuan 

menekan potensi penyebaran penyakit menular, dimana Social 

Distancingbertujuan untuk membatasi kegiatan sosial orang untuk 

menjauh dari kontak fisik dan keramaian. Dalam penerapan Social 

Distancing, seseorang tidak diperkenankan untuk berjabat tangan serta 

senantiasa memperhatikan dan menjaga jarak saat berinteraksi dengan 

orang lain, terutama dengan seseorang yang sedang sakit atau beresiko 

tinggi menderita Covid-19. 

2.2.3.2  Tahap-Tahap Sosial Distancing 

Susatyo Triwilopo (2020) menjelaskan terkait pemahaman istilah 

Sosial Distancing yang memiliki makna lebih luas dalam hubungan 

interaksi sosial. Artinya, ada pembatasan jarak lingkungan masyarakat. 

Sedangkan Physical Distancing lebih pada menjaga jarak fisik yang harus 

dihindari sehingga cangkupanya juga lebih kecil yaitu lingkungan 

keluarga.  

Physical Distancing lebih ke arah kontak fisik secara langsung, 

Sosial Distancing, bukan hanya kontak fisik tetapi juga komunikasi 

dibatasi. Physical Distancing sendiri memiliki tahapan yaitu: 

a. Limited Crawd, mengurangi kerumunan atau masa yang cukup banya. 

Seperti menunda pertemuan bersama yang telah ditetapkan 

sebelumnya. 

b. Limited Movement, pembatasan pergerakan seperti pembatasan 

perjalanan keluar kota kegiatan antar negara dikurangi toko yang buka 

hanya kebutuhan primer 

c. Zero Movement atau Lock Dawn  tampa gerakan atau diam di rumah. 
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Sementara dalam penanganan cepat medis dan kesehatan masyarakat 

Covid-19 di Indonesia, pembatasan interaksi fisik (Pysical Contack atau 

Pysical Distancing), sebagai berikut : 

a. Tidak berdekatan atau berkumpul dikeramaian atau tempat-tempat 

umum, jika terpaksa berada ditempat umum gunakan masker. 

b. Tidak menyelenggarakan kegiatan atau pertemuan yang melibatkan 

banyak peserta (Mass Gathering). 

c. Hindari melakukan perjalanan baik ke luar kota atau luar nageri. 

d. Hindari berpergian ditempat-tempat wisata. 

e. Mengurangi berkunjung ke rumah kerabat, teman, saudara dan 

mengurangi menerima kunjungan tamu. 

f. Mengurangi frekuensui belanja dan pergi berbelanja, saat benar-benar 

butuh, usahakan bukan pada jam ramai. 

g. Menerapkan Work From Home (WFH). 

h. Jaga jarak dengan orang lain minimal 1 meter. 

i. Untuk sementara waktu anak bermain sendiri di rumah. 

j. Untuk sementara waktu ibadah dapat dilaksanakan di rumah. 

2.2.4  Hukum Islam 

2.2.4.1  Defenisi Hukum Islam 

Syariat islam merupakan hukum atau aturan islam yang mengatur 

seluruh kegiatan manusia baik yang muslim atau Non-muslim tidak hanya 

itu syariat islam juga berisi penyelesaian masalah dalam kehidupan. 

Palmawati Tahir & Dini Handayani (2018) hukum Islam dalam tata 
hukumdi Indonesia merupakan salah satu hukum positif yang 
berlaku di Indonesia dianut dan ditaatioleh ummat Islam yang 
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merupakan penduduk terbesar di Indonesia. Dalam praktiknya 
hukum Islam adalah salah satu bagian sistem hukum yang berlaku 
di Indonesia, yang mempunyai peraan bangsa Indonesia. Hal.1 
 
Hukum Islam (Syari’at Islam) menurut ulama usul ialah doktrin 

(kitab) yang bersangkutan dengan perbuatan orang orang mukallaf secara 

perintah atau diperintahkan memilih atau berupa ketetapan (Taqrir). 

Sedangkan menurut ulama Fiqih  hukum Islam ialah efek yang 

dikehendaki oleh kitab Syari dalam perbuatan seperti wajib, sunnah, 

mubah dan haram. 

2.2.4.2  Ruang Lingkup hukum Islam 

Membahs tentang ruanglingkup hukum Islam yaitu membahas 

tentang objek hukum atau bidang-bidang hukum Isalam yang meliputih 

syariah dan Fiqih yang meliputi ibadah dan muamalah. 

Rohidin (2016) dalam bukunya bahwa badah mencakup hubungan 
antara manusia dengan tuhannya sedangkan muamalah dalam 
pengertiannya yang sangat luas terkait dengan hubungan antara manusia 
dengan sesamanya, Muamalah juga mencakup beberapa bidang 
diantaranya: Munakahad, warisan, Muamalah dalam arti khusus, Jinayat 
dab uqubat, Al-Ahkam As-Shulthaniyyah, Siyar, serta Mukhasamat. Hal 11 

2.2.4.3  Sumber Hukum Hukum Islam 

A. Shomad (2012) hukum Islam secara garis besar mengenal dua 

macam sumber hukum, yaitu: sumber hukum yang bersifat Naqli (Al-

Qur’an dan As-sunnah) dan sumber hukum Aqli (usaha untuk menemukan 

hukum dengan mengutamakan polah pikir dengan beragam metodenya). 

a. Al-Qur’an 

Al-Qur’an menjadi sumber hukum pertama dan utama dalam 

hukum Islam, dan juga Al-qur’an menjadi pedoman umat Islam untuk 

menyelesaikan segala macam persoalan. Al-qur’an merupakan wahyu 
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Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW sebagai pedoman hidup 

manusia. Secara bahasa Al-Qur’an berarti bacaan, yaitu bacaan bagi 

orang-orang yang beriman serta bagi umat Islam membacanya merupakan 

ibadah. Sebagaimana dalam firman Allah SWT. 

 

ُۚ  َوَال تَُكْن  َّ إِنَّا أَْنَزْلنَا إِلَْيَك اْلِكتَاَب بِاْلَحّقِ ِلتَْحُكَم بَْيَن النَّاِس بَِما أََراَك 

 ِلْلَخائِنِيَن َخِصيًما

 

Terjemahan: 
Sesungguhnya Kami telah menurunkan kitab kepadamu dengan membawa 
kebenaran, supaya kamu mengadili antara manusia dengan apa yang 
telah Allah wahyukan kepadamu, dan janganlah kamu menjadi penantang 
(orang yang tidak bersalah), karena (membela) orang-orang yang khia 
nat. (QS. An-Nisa ayat 105). 

b. As-Sunnah 

Hadist menurut bahasa berarti jalan atau kebiasaan, sedangkan 

menurut istilah hadist merupakan sesuatu yang disandarkan kepada 

Rasulullah SAW, baik berupa ucapan, perbuatan ataupun persetujuan atau 

takrir setelah diangkat menjadi rasul maupun sebelum baik menyangkut 

hukum atau tidak. 

Afendi (2016) menurut ahli Ushul Fiqih hadis merupakan sesuatu 

yang disandarkan kepada Rasulullah SAW, baik berupa ucapan, perbuatan 

ataupun persetujuan, terbatas pada yang muncul setelah pengangkatan 

Rasul dan terbatas pada masalah yang terkait dengan hukum. 
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c. Ijma’ 

Kesepakatan seluruh ulama mujtahid pada satu masa setelah zaman 

Rasulullah atas sebuah perkara dalam agama, dan Ijma’ yang dapat 

dipertanggung jawabkan adalah yang terjadi dizaman sahabat, Tabiin 

(setelah sahabat), dan Tabi’ut Tabiin (setelah Tabiin), karena setelah 

zaman mereka bayak ulama berpencar, perselisihan semakin banyak, 

sehingga tak dapat dipastikan bahwa semua ulama telah bersepakat. 

d. Qiyas 

Sumber hukum Islam yang keempat setelah Al-Quran, Hadits, Ijma 

dan Qiyas, Qiyas berarti menjelaskan sesuatu yang tidak ada dalil nashnya 

dalam Al-Quran atau hadis dengan cara membandingkan sesuatu yang 

serupa dengan sesuatu yang hendak diketahui hukumnya. Artinya jika 

suatu nash telah menunjukkan hukum mengenai suatu kasus dalam agama 

Islam dan telah diketahui melalui salah satu metode untuk mengetahui 

permasalahan hukum tersebut, kemudian ada 20 kasus lainnya yang sama 

dengan kasus yang ada nashnya itu dalam suatu hal itu juga, maka hukum 

kasus tersebut disamakan dengan hukum kasus yang ada nashnya 

e. Ijtihad 

Ijtihad berarti mencurahkan tenaga, memeras pikiran, berusaha 

dengan sungguh-sungguh, bekerja dengan semaksimal mungkin untuk 

mendapat sesuatu yang diharapkan. Menurut istilah Ijtihad merupakan 

upaya maksimal seorang mujtahid dalam memperoleh ketentuan hukum 

yang bersifat Dhanny. Manan (2017) menurut Al-ghazali Ijtihad merup 

akan perbuatan yang bersifat dhanny yang sangat berat dan sulit, hasil dari 
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Ijtihad harus diyakini baik oleh mujtahid itu sendiri maupun oleh 

pengikutnya. 

Untuk melakukan ijtihad ada bebrapa syarat yang harus dipenuhi 

oleh para mujtahid (orang yang berijtihad), agar bisa menetapkan hukum 

tersebut diantranya 

 Baligh, berakal sehat dan beriman kepada Allah SWT. 

 Kuat ingatanya (Dhabit). 

 Memahami Al-Qur’an. 

 Mengetahui tujuan hukum Islam dan kaidah-kaidah hukum Islam. 

 Menguasai bahasa Arab, ilmu Ushul Fiqhi, ilmu Mantiq dan logika. 

 Mengetahui asal perkara. 

 Tidak terdapat dalil Qath’i bagi kasus yang diijtihatkan. 

 Memelihara kesolehan dan ketakwaan pada Allah SWT. 

 Memgetahui tempat Khilafiyah. 

2.2.4.4  Metode Istimbat Hukum 

Hilal (2003) Istinbat berarti mengeluarkan air dari dalam tanah dengan 

demikian, Istinbat kata digunakan dalam arti Al-Istikhraj (mengeluarkan) yaitu 

mengeluarkan atau menjelaskan sesuatu yang sebelumnya masih belum jelas. 

Secara terminologis kata Istinbat berarti upaya mengeluarkan makna dari Nash 

(Al-Qur’an dan As-sunnah) yang berkaitan dengan hal-hal yang sulit dan penting 

dengan mencurahkan kekuatan nalar dan kemampuan yang optimal Pengertian 

secara istilah tersebut masih bersifat umum sehingga Istinbat bisa saja dilakukan 

oleh ulama Fiqh dan ulama yang ahli di bidang selain Fiqh. 
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Dengan adanya pembatasan pada wilayah hukum Islam, maka secara 

ringkas istinbat adalah upaya untuk menarik hukum dari nash (Al-Qur’an dan As-

sunnah) dengan jalan Ijtihad dengan menggunakan kaidah-kaidah Ushuliyyah 

sebagai pedoman 

a. Qiyas 

Amidi (2003) Qiyas adalah metode penetapan hukum dengan cara 

mempersamakan antara Furu (kasus yang tidak disebutkan dalam Nash) 

dengan Aṣl (kasus yang disebutkan dalam Nash) dalam Illat yang 

ditemukan dari hukum Aṣl. Dari pengertian ini dapat disimpulkan bahwa 

dalam Qiyas harus terdapat empat unsur pokok (rukun) yaitu Aṣl (kasus 

asal yang ketentuan hukumnya telah dijelaskan dalam Nash), Far’u (kasus 

baru yang menjadi sasaran penerapan ketentuan Asl), hukm Al- Aṣl 

(hukum asal yang akan diterapkan pada kasus baru), dan Illat (kausa atau 

alasan yang merupakan sifat yang akan dijadikan dasar untuk menentukan 

hukum kasus asal dan ditemukan sama dengan kasus baru. 

b. Istihsan 

Khairul Mujahidin (2015) Istihsan ialah mmenganggap baik sesuatu, 

sedangkan menurut istilah ulama ushul merupakan perpindanya seorang 

mujtahid dari tuntutan Qiyas jali atau qiyas nyata kepada qiyas Khafi atau 

samar dari hukum umum kepada hukum pengecualian karna ada dalil yang 

menyebabkan dia mencela akalnya, dan baginya perpindahan ini. 

Darmawati H (2011) Istihsan merupakan salah satu metode 

istinbathhukum yang dapat dijadikan Hujjah. dalam Fikih Maliki dan 

Hanafi istihsan mempunyai peranan yang sangat menetukan, karena 
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banyak hal yang telah diselesaikan dengan metode Istihsan dan telah 

ditetapkan hukumnya. Sebagian ulama mazhab Hanafi menjelaskan bahwa 

Istihsan wajib dilakukan karea illatnya ditetapkan menurut atsar fakta 

yang efektif. Atsar yang lemah hanya sampai pada tingkat Qiyas, 

sedangkan atsar yang kuat itulah yang sampai pada tingkat Istihsan, yang 

disebut juga sebagai Qiyas Mustahsin. Dengan demikian, Istihsan adalah 

cara menjalankan fungsi salah satu Qiyas yang terkuat.Sebagaimana dalam 

firman Allah SWT. 

مُ  اهُ دَ يَن هَ ِذ َك الَّ ِ ئ ُولَٰ ۚ أ هُ  نَ سَ َْح عُوَن أ َّبِ ت يَ َ لَ ف ْو قَ عُوَن الْ َِم ت يَن يَسْ ِذ الَّ

ابِ  بَ َلْ ُولُو اْأل ْم أ َك هُ ئِ ُولَٰ أ ُ ۖ َو َّ  

 

Terjemahan: 
Yang mendegarkan perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik di 
antaranya. mereka Itulah orang-orang yang Telah diberi Allah petunjuk 
dan mereka Itulah orang-orang yang mempunyai akal (QS. Az-Zumar 
ayat 18). 

Berdasarkan ayat diatas menegaskan bahwa pujian Allah SWT bagi 

hambanya yang memilah-memili antar yang baik dan yang buruk lalu 

mereka mengikuti yang terbaik karna bermanfaat mereka yang memilih 

sifat-sifat tersebut adalah orang-orang yang Allah SWT bimbing kepada 

hidayah, mereka adalah  orang-orang yang memiliki akal yang lurus. 

Dari penjelasan ayat di atas ini Allah SWT, memerintahkan kita 

untuk mengikuti yang terbaik, dan perintah menunjukkan bahwa perintah 

itu merupakan kewajib. Dan tidak ada hal lain yang memalingkan perintah 

dari hukum wajib, maka ini menunjukkan bahwa istihsan adalah 
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Hujja.Dalam prakteknya Istihsan mempunyai berbagai bentuk, 

diantaranya adalah: 

 Istihsan berdasarkan Nash, pengalihan hukum dari ketentuan yang 

umum kepada ketentuan lain dalam bentuk pengecualian, karena ada 

Nash yang mengecualikannya, baik Nash tersebut Al-Qur’an maupun 

As-sunnah, misalnya tidak diperkenankan menjual benda yang tidak 

dapat ditunjukkan pada saat transaksi jual beli karena ada hadits : 

 

ذ ٝ◌ ٠ش١اٌشًج ف ١ٕٝأح٠ا سٛعي هلال ٠: ٓب حضاَ الي  ١ُٓػ حى

ٚسٖا أٛبدٚاد. ظ ٕػذن١ال حبغ ِا ٌ: اي ظ ٕػٜذ أفأبخاٗػ ٌٗ◌ ِٓ اٌٛغق فم١غ ١ٌاٌب  

 

Terjemahan: 
Diriwayatkan dari Hakim bin Hizam, dia berkata: “Wahai Rasulullah, 
ada seseorang yang mendatangiku dan ingin membeli sesuatu yang 
bukan milikku, apakah aku boleh menjual kepadanya sesuatu yang aku 
ambil dari pasar?. Kemudian Rasulullah saw. menjawab: “Jangan jual 
belikan sesuatu yang belum ada padamu”. (H.R. Abu Dawud). 
 

 Istihsan dengan Ijma yaitu pengalihan hukum dari ketentuan umum 

kepada ketentuan lain karena ada ketentuan Ijma sebagai contoh, boleh 

melakukan transaksi Istiṣna (seseorang bertransaksi dengan pengrajin 

untuk dibuatkan barang dengan harga tertentu), padahal menurut 

ketentuan umum jual beli, dilarang melakukan transaksi terhadap 

barang yang belum ada. Namun transaksi Istiṣna tersebut boleh 

dilakukan, karena sejak dahulu praktik tersebut terus berlangsung, tanpa 

ada dasar hukum baik dari Al-Quran, Hadis, serta larangan dari ulama 
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sebab memperhatikan kebutuhan masyarakat demi menghindari 

kesulitan. 

 Istihsan dengan darurat, yaitu keadaan darurat yang mendorong 

Mujtahid untuk mengecualikan ketentuan Qiyas yang berlaku umum 

kepada ketentuan lain yang memenuhi kebutuhan mengatasi keadaan 

darurat. Misalnya, menetapkan hukum suci pada air sumur yang 

kejatuhan najis dengan cara menguras airnya. Menurut ketentuan 

umum, tidak mungkin mensucikan air sumur dengan cara menguras. 

Sebab, jika air sumur dikuras maka mata air akan terus mengeluarkan 

air yang kemudian akan bercampur dengan air yang bernajis. Akan 

tetapi, demi kebutuhan menghadapi keadaan darurat, air sumur 

dipandang suci setelah dikuras. 

 Istihsan dengan Urf yaitu pengalihan hukum dari prinsip Syariah yang 

umum berdasarkan kebiasaan yang berlaku. Contoh istihsan dengan Urf 

adalah penetapan ongkos penggunaan air di tempat pemandian umum 

yang tidak ditentukan banyaknya air yang digunakan dan lamanya 

waktu yang digunakan seseorang. Mengacu pada konsep Ijarah maka 

praktek tersebut tidak dibenarkan, karena dalam ijarah harus diketahui 

secara jelas obyek akad, tetapi berdasarkan kebiasaan yang berlaku dan 

untuk menghindari kesulitan praktek tersebut diperbolehkan. 

c. Maslahah Mursalah 

Secara bahasa Maslahah berarti keadaan yang baik dan bermanfaat, 

Mursalah berarti lepas atau netral. Maslahah Mursalah adalah setiap 

manfaat yang sesuai dengan ketentuan-ketentuan dan tujuan Syariat, oleh  
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karena itu, ulama Malikiyah memberi ketentuan terkait dengan Maslahah 

Mursalah sebagai metode Istinbat. 

Imron Rosyadi (2013) Maslahah Mursalah adalah kesejalanan 

antara Kemaslahatan yang dikandung dalam suatu masalah baru dan 

konsep maqashid asy-syariah yang tidak ditunjukkan secara langsung oleh 

Nash.  salah satu dalil hukum Islam. Menetapkan beberapa syarat agar 

Maslahat bisa dijadikan dasar hukum. Syarat-syarat tersebut adalah: 

 Maslahah Daruriyyat maksudnya bahwa untuk menetapkan suatu 

Maslahat tingkat kebutuhan harus diperhatikan, apakah akan sampai 

mengancam eksistensi lima pokok (Al-kulliyat Al-Khams)Maslahat atau 

belum sampai pada batas tersebut. 

 Maslahat bersifat Qathi maksudnya kandungan Maslahat yang terdapat 

pada suatu kasus hukum harus didasarkan kepada keyakinan, tidak 

didasarkan pada dugaan. 

 Maslahat bersifat Kulli maksudnya kemaslahatan berlaku untuk umum, 

tidak berlaku bersifat individual, apabila maslahat bersifat individual 

maka syarat lain yang harus dipenuhi adalah bahwa Maslahat itu harus 

sesuai dengan Maqaṣid Asy-Syariah. 

 

 

 

 

 

 


