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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1.  Penelitian Relevan 

Penelitian Relevan ini, dideskripsikan beberapa karya ilmiah baik dalam 

bentuk skripsi maupun jurnal-jurnal, yang mempunyai relevansi dengan tema 

penelitian ini. Tujuan dari adanya penelitian relevan ini dimaksudkan untuk 

mempertegas bahwa posisi tulisan ini berbeda dengan beberapa tulisan 

sebelumnya. Adapun tulisan yang penulis maksudkan dalam bentuk skripsi dan 

jurnal ialah: 

2.1.1. Ekonomi Islam sebagai Ilmu Sosial Profetik (Meneropong 

Ekonomi Islam lewat Pemikiran Kuntowijoyo). Karya M Showwan 

Azmy (Mahasiswa Program Studi Keuangan Islam dan anggota Forum 

Studi Ekonomi Islam Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta) 

yang dipublikasi lewat jurnal UIN Sunan Kalijaga, Vol. 2, No. 2, edisi 

Juni 2008. Tulisan tersebut mengilustrasikan secara cermat ekonomi 

Islam yang diurai lewat pendekatan Ilmu Sosial Profetik Kuntowijoyo, 

sehingga dari hasil kerangka pembahasan karya tersebut berujung pada 

kesimpulan bahwa ekonomi Islam pada intinya juga merupakan Ilmu 

Sosial Profetik. Akan tetapi lokus dan fokus kajian ini hanya pada relasi 

antara Ilmu Sosial Prefetik dengan ekonomi Islam. 

2.1.2. Relevansi Sistem Ekonomi Islam terhadap Proses Transformasi 

Masyarakat Islam Indonesia dalam Pemikiran Kuntowijoyo. Skripsi 

Santoso Wiryo Kusumo (Mahasiswa Program Studi Sejarah kebudayaan 

Islam fakultas adab, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2009). Tulisan 

tersebut menjelaskan dengan baik tentang transformasi masyarakat 

muslim Indonesia. Bahwa sesungguhnya masyarakat kita hari ini tidak 

lagi terbelenggu pada masyarakat mitos ataupun masyarakat ideologis. 

Tapi mesti masuk ke babak baru yakni masyarakat ilmiah. Ekonomi Islam 
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mesti menjadi wadah transformasi masyarakat muslim Indonesia. Akan 

tetapi, masih ada kekurangan yang penulis lihat, masih kurangnya solusi 

konkrit yang ditawarkan dalam penelitian tersebut. 

2.1.3. Dinamika Ilmu Ekonomi Islam dan Model Saintifikasi 

Kuntowijoyo. Karya Mujahid Quraisy (Mahasiswa Sekolah Tinggi 

Ekonomi Islam Yogyakarta) yang dipublikasikan lewat jurnal 

Mukaddimah, Vol.XV, No.26 Januari-Juni 2009. Tulisan tersebut 

menjelaskan tentang integrasi ilmu dan agama. Desekulerisasi ilmu 

ekonomi konvensional menjadi ekonomi Islam yang diprakarsai al-Attas 

dan al-Faruqi, dan juga menjelaskan paradigma Kuntowijoyo tentang 

Islam sebagai Ilmu. Namun kemudian, penulis melihat hanya 

menjelaskan bagaimana dinamika islamisasi ilmu ekonomi dan model 

paradigma Kuntowijoyo. 

2.1.4. Dimensi Profetisme Pengembangan Ilmu Sosial dalam Islam 

Perspektif Kuntowijoyo. Karya Syamsul Arifin ( mahasiswa Universitas 

Muhammadiyah Malang) yang dipublikasikan lewat jurnal Teosofi: 

Jurnal Tasawuf dan Pemikiran Islam Volume 4, Nomor 2, Desember 

2014; ISSN 2088-7957; 477-507. Tulisan tersebut menjelaskan tentang 

elaborasi paradigma ilmu sosial profetik menuju sosiologi profetik, 

sebagaimana ISP adalah salah satu gagasan penting dan mendasar, yang 

bisa dikatakan sebagai warisan intelektual (intellectual legacy) 

Kuntowijoyo. Namun kemudian, tulisan ini hanya menjelaskan cita-cita 

sosiologi profetik lewat berbagai dinamika ilmu sosial sehingga perlunya 

sosiologi profetik dan kemudian menjadikan salah satu karya 

Kuntowijoyo (Paradigma Islam: Interpretasi untuk Aksi) sebagai rujukan 

cita-cita sosiologi profetik. 

2.1.5. Islam dan Transformasi Sosial dalam Perspektif Kuntowijoyo. 

Karya Muji Mulia (mahasiswa UIN Ar-Raniry Banda Aceh, Fakultas 
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Tarbiyah dan Keguruaan) yang dipublikasikan lewat IJTIMA`I- 

International Journal of Government and Social Science Vol. 3, No. 2, 

April 2018. Tulisan ini memfokuskan pada Islam sebagai agama yang 

transformatif dilihat dari Nabi SAW sebagai agent of social change. 

Tulisan ini banyak mengulas pemikir Islam Indonesia khususnya 

Kuntowijoyo. Tema tersebut, adalah tema yang sudah banyak dibahas 

orang, tapi merupakan langkah utama dalam memahami jalannnya sejarah 

sosial Islam, khususnya juga langkah awal masuk ke dalam ekonomi 

berbasis profetik. 

Hasil pengamatan penulis terhadap karya-karya secara umum di atas, 

penulis menemukan relevansi dengan tema yang penulis sedang angkat, akan 

tetapi secara khusus, terdapat perbedaan mendasar, karena tulisan di atas hanya 

membahas kaitan pemikiran Kuntowijoyo dengan ekonomi dan transformasi 

sosial. Penelitian ini memfokuskan pada elaborasi pemikiran Kuntowijoyo dari 

ilmu sosial profetik menuju ekonomi profetik sebagaimana ilmu ekonomi 

merupakan bagian dari ilmu sosial. Maka dari itu, penulis menyusun tema 

penelitan dengan judul “Ekonomi Profetik (Analisis Hermeneutik 

Pemikiran Kuntowijoyo)”. 

2.2.  Landasan Teori 

2.2.1. Pengertian Ekonomi 

Kata ekonomi berasal dari kata Yunani, yaitu oikos dan nomos. Kata 

oikos berarti rumah tangga (house-hold), sedangkan kata nomos memiliki arti 

mengatur. Maka secara garis besar ekonomi diartikan sebagai aturan rumah 

tangga, atau manajemen rumah tangga. Kenyataannya, ekonomi bukan hanya 

berarti rumah tangga suatu keluarga, melainkan bisa berarti ekonomi suatu 

desa, kota, dan bahkan suatu negara (Fauzia & Riyadi, 2014, hal. 2).  

Ilmu yang mempelajari bagaimana setiap rumah tangga atau masyarakat 

mengelola sumber daya yang mereka miliki, untuk memenuhi kebutuhan 
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mereka disebut ilmu ekonomi. Definisi yang lebih populer yang sering 

digunakan untuk menerangkan ilmu ekonomi tersebut adalah: ―Salah satu 

cabang ilmu sosial yang khusus mempelajari tingkah laku manusia atau 

segolongan masyarakat dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhan yang 

relatif tidak terbatas, dengan alat pemuas kebutuhan yang terbatas adanya.‖ 

Adapun dalam bahasa Inggris, kalimat ―ekonomi politik‖ muncul pertama 

kalinya pada tahun 1615 M, kemudian kalimat ini tersebar di sekitar 

pertengahan abad ke-18 Masehi (Fauzia & Riyadi, 2014, hal. 3). 

2.2.2. Profetik 

a. Pengertian Profetik 

Istilah ―profetik‖ merujuk pada istilah kenabian. Kata profetik berasal 

dari kata ―prophet‖ yang berarti nabi. Sedangkan dalam Oxford Dictionary 

“prophetic‖ adalah, (1) ―Of, pertaining or proper to a prophet or prophecy‖; 

―having the character or function of a prophet‖; (2) ―Characterized by, 

containing, or of the nature of prophecy; predictive‖. Sehingga pengertian 

profetik identik dengan seseorang yang memiliki sifat atau ciri layaknya 

seorang Nabi atau bisa orang diperkirakan dan diprediksikan memiliki sifat 

seperti seorang Nabi (Makruf, 2017). 

b. Karakter Profetik 

Menurut Quraish Shihab, karakter manusia terbentuk melalui potensi jiwa 

yaitu nilai-nilai, kemauan keras, dan kemampuan dengan cara integrasi antar 

dimensi-dimensi psikis yang saling mempengaruhi (Hisbi, 2016, hal. 63). Ini 

berarti, bahwa setiap karakter manusia bermula dari nilai-nilai yang dianut 

dalam jiwanya. Selain iu, Yudi Latif (2015) menyebut perlunya jiwa profetis- 

patriotis yaitu berani membiasakan yang benar, bukan membenarkan biasa. 

Tidak lekas berputus asa dalam menahan ujian serta sanggup menyatukan 

dalam kebersamaan yang dapat melenyapkan krisis dan penyakit sosial. Maka 

dari itu, Karakter Profetik tidak dapat dilepaskan oleh karakter Nabi SAW 
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sebagai manusia pilihan Allah, teladan seluruh umat manusia. 

Sebagaimana termaktub di dalam Al-Qur‘an Surah Al-Ahzab ayat 21 sebagai 

berikut: 

 َ ِخَر َوذََكَر ّٰللاه َ َواْلٌَْوَم اْْلٰ ِ اُْسَوةٌ َحَسنَةٌ لَِّمْن َكاَن ٌَْرُجوا ّٰللاه ًْ َرُسْوِل ّٰللاه ا  لَقَْد َكاَن لَُكْم فِ ٌْر   ١٢ َكرِ
Terjemahannya: 21. “Sungguh telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri 

tauladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) 

Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan banyak mengingat Allah” 

(Departemen Agama RI). 

Secara implisit, dalil tersebut berbicara tentang karakter profetik yang 

bersumber dari Rasulullah SAW sebagai tauladan umat manusia. Kiprah dan 

pengaruh Rasulullah dalam menegakkan ajaran tauhid dengan semangat 

pembebasan dan menghilangkan praktek-praktek dehumanisasi di Jazirah Arab 

saat itu, sehingga Rasulullah SAW diabadikan dalam sebuah buku yang ditulis 

oleh seorang astrofisikawan barat, Michael. H. Hart. Buku tersebut berjudul 

―The 100 (The 100: A Rangking of the Most Influential Persons in History). 

Buku tersebut berbicara tentang 100 tokoh dunia yang paling berpengaruh dan 

penggerak yang mengubah jalannya sejarah. Penulis buku tersebut 

menempatkan Nabi Muhammad SAW di posisi ke-1 dari 100 tokoh-tokoh dunia 

lainnya, hal ini dikarenakan Nabi SAW semasa hidupnya dalam 

memperjuangkan Islam benar-benar mengubah jalannya sejarah hingga bisa 

dirasakan hingga saat ini. 

Menurut hemat peneliti, karakter profetik tercermin dari sifat-sifat 

Rasulullah SAW yang menjadi patron tauladan umat manusia. Syekh 

Muhammad Abduh mengemukakan sifat-sifat wajib Nabi SAW yang juga 

mesti dimiliki oleh umatnya, yakni Ash-Shiddiq yang artinya benar, Al-Amanah 

yang artinya dapat dipercayai, At-Tabligh yang artinya menyampaikan (tidak 

menyimpan atau mencabut) segala apa yang diperintahkan oleh Allah SWT 

yang harus disampaikan kepada umat manusia seluruhnya, Al-Fathanah yang 

artinya cerdik dan bijaksana (Abduh, 1996). 
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2.2.3. Ekonomi Profetik 

Ekonomi profetik didefinisikan tradisi perekonomian kenabian. Dalam 

hal ini, studi tentang ekonomi profetik memiliki tiga sumber: Sirah Rasulullah 

sendiri; Sirah Khulafa ar-Rasyidun, karena diperintahkan untuk mengambilnya 

sebagai sunnah seperti yang diambil dalam Sunnah Nabi, dan fiqih mazhab 

Madinah (Clarke & Dkk, 2018). Narasi-narasi perekonomian Profetik dibuka 

dengan tulisan Abdassamad Clarke dalam meluruskan makna kata iqtishad, 

dengan mengutip dua hadist Nabi SAW. Hadist pertama berbunyi: ―Siapapun 

yang bersikap moderat tidak akan terjerat dalam kemiskinan‖. Dan yang 

kedua: ―iqtishad adalah setengah dari penghidupan dan karakter yang baik 

adalah setengah dari Dien‖. Maka penggunaan istilah-istilah Arab ini 

merupakan zona konseptual yang berbeda sepenuhnya. Sesuatu yang sama 

sekali tak ada lagi bagi orang Arab, dan kaum Muslimin modern umumnya 

(Clarke & Dkk, 2018). 

Ekonomi profetik menunjukkan pada kita tentang pengetahuan dan amal 

yang telah ada sejak zaman Rasulullah SAW. Dengan kata lain, Sunnah yang 

telah sampai pada kita adalah Sunnah tentang praktek perekonomian dalam 

masyarakat. Di antaranya ada dua hal yang sangat menentukan terkait dengan 

bisnis sejak awal pembentukan Ummah di Madinah al-Munawwarah. Pertama, 

pewahyuan surat al-Mutaffifin, dan yang kedua adalah pendirian pasar, dan 

diakhiri dengan dua Wahyu yang menentukan terkait dengan bisnis. Yakni 

pelarangan riba dan perintah pencatatan atas transaksi utang atau yang 

tertunda. 

 Di tengah-tengahnya banyak wahyu yang sehubungan dengan praktek 

bisnis. Nabi SAW sendiri pada banyak kesempatan mengatur sunnah bisnis dan 

perdagangan, sehingga menggarisbawahi pentingnya perdagangan dan bisnis di 

dalamnya. 

Banyak aspek yang diatur oleh Rasul SAW seperti larangan ijon, 
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mencegat perdagangan sebelum mencapai pasar, larangan pemilikan pasar 

secara privat, menyelak dalam lelang, memonopoli, menimbun, serta 

menentukan harga secara sepihak; dan berbagai aturan lain. Imam abdassamad 

(2018) dalam hal ini menyatakan: ―Signifikansi larangan itu bagi kita adalah 

bahwa dua penjualan dalam satu merupakan dasar kebanyakan operasi bank 

dan membentuk masyarakat, khususnya yang disebut perbankan syariah. Yaitu 

praktek semacam ini: ―belilah rumah itu (secara tunai) bagi saya dan saya 

akan membelinya (secara kredit) dari anda‖. Tapi mereka menyelimuti 

larangan ini dengan jani sepihak, yang tidak lain hanyalah pengelabuan, dan 

pengelabuan ini tidak lain adalah praktek riba. 

Berdasarkan paparan di atas, maka dapat disimpulkan ekonomi profetik 

adalah praktek ekonomi kenabian yang menghindarkan kita dari praktek- 

praktek dehumanisasi yang kontradiksi dengan ajaran-ajaran Islam, yang 

kemudian kita ketahui Islam sebagai agama kemanusiaan, begitupun dalam 

praktek-praktek ekonominya. 

2.2.4. Pengertian Hermeneutik 

Secara etimologis kata hermeneutika (hermeneneutic) berasal dari bahasa 

Yunani dari kata kerja hermeneuein yang berarti menjelaskan, menerjemahkan, 

dan mengekspresikan (Sumaryono, 1993). Kata bendanya hermeneia, artinya 

tafsiran. Dalam tradisi Yunani kuno kata hermeneuein dan hermenia dipakai 

dalam tiga makna, yaitu (1) ―mengatakan‖, to say (2) ―menjelaskan‖ to explain 

dan (3) ―menterjemahkan‖, to translate. Tiga makna inilah yang dalam bahasa 

Inggris diekspresikan dalam kata : to interpret. Interpretasi dengan demikian 

menunjuk pada tiga hal pokok: pengucapan lisan (an oral ricitation), 

penjelasan yang masuk akal (a reasonable explation) dan terjemahan dari 

bahasa lain (a reation from another languange) (Siswanto, 1998). 

Secara historis kata hermeneutika merujuk pada nama Hermes, tokoh 

seorang utusan Tuhan dalam mitologi Yunani yang bertugas menjadi perantara 
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antara dewa Zeus dan manusia. Ia bertugas menjelaskan kepada manusia 

perintah-perintah tuhan mereka. Dengan kata lain, ia bertugas untuk 

menjembatani antara dunia dan langit (drive) dengan dunia manusia. 

Konon suatu saat Hermes dihadapkan pada persoalan pelik ketika harus 

menyampaikan pesan Zeus untuk manusia. Yaitu bagaimana menjelaskan 

bahasa Zeus yang menggunakan ―bahasa langit‖ agar bisa dimengerti oleh 

manusia yang menggunakan ―bahasa bumi‖. Akhirnya dengan segala 

kepintaran dan kebijaksanaanya, Hermes menafsirkan dan menerjemahkan 

bahasa Zeus ke dalam bahasa manusia sehingga menjelma sebuah teks suci. 

Kata teks berasal dari bahasa Latin yang berarti produk tenunan atau pintalan. 

Dalam hal ini yang dipintal oleh Hermes adalah gagasan dan kata-kata Zeus 

agar hasilnya menjadi sebuah narasi dalam bahasa manusia yang bisa dipahami 

(Hidayat, Tragedi Raja Midas Moralitas Agama dan Krisis Modernisme, 1998). 

Demikianlah, sejak awalnya hermeneutika telah berurusan dengan persoalan 

bagaimana menjelaskan bahasa, lisan maupun tulisan, yang tidak jelas, kabur, 

atau kontradiksi sehingga dengan amat mudah dimengerti dan tidak 

menimbulkan keraguan, kebimbangan, dan kesalahtafsiran bagi pendengar atau 

pembacanya. Kemudian dalam perkembangan selanjutnya, hermeneutika 

menjadi sebuah disiplin filsafat yang memusatkan bidang kajiannya pada 

persoalan ―understanding of understanding‖ (pemahaman pemahaman) 

terhadap sebuah teks, yang datang dari kurun waktu, tempat, serta situasi sosial 

yang asing atau berbeda dengan pembacanya (Hidayat, Arkoun dan Tradisi 

Hermeneutika dalam Tradisi Kemoderenan dan Modernisme, 1994). 

2.2.5. Hermeneutika Gadamer 

a. Sekilas Tentang Gadamer 

Hans-George Gadamer lahir di Marburg pada tahun 1900. Ia belajar filsafat 

pada universitas di kota asalnya, antara lain pada Nikolai Hartmann dan Martin 

Heidegger dan mengikuti kuliah juga pada Rodolf Bultmann, seorang teolog 
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protestan. Pada tahun 1922 ia meraih gelar ―doktor filsafat‖. Sembilan tahun 

kemudian ia menjadi privatdozent di Marburg. Setelah selama tiga tahun 

mengajar, tepatnya pada tahun 1937 ia menjadi profesor. Tetapi dua tahun 

kemudian Gadamer pindah ke Leipzig. Pada tahun 1947 ia pindah lagi ke 

Frankfurt am Main. Akhirnya di tahun 1949 ia mengajar di Heidelberg sampai 

pensiunnya (Bertens, 1983, hal. 233). 

b. Perspektif Gadamer Tentang Hermeneutika 

Walaupun bukunya yang berjudul Truth and Methode (Kebenaran dan 

Metode), namun Gadamer tidak bermaksud menjadikan hermeneutika sebagai 

metode. Bagi Gadamer hermeneutika bukan hanya sekedar menyangkut 

persoalan yang bersifat ontologi, yaitu understanding itu sendiri merupakan the 

way of being dari manusia. Jadi baginya lebih merupakan usaha memahami dan 

menginterpretasikan sebuah teks, baik teks keagamaan maupun lainnya seperti 

seni dan sejarah (Sumaryono, 1993, hal. 63). 

Gadamer mengawali dalam bukunya tersebut dengan menganalisis seni 

secara hermeneutis. Ia memperlihatkan bahwa perkembangan dalam ilmu 

pengetahuan alam mengakibatkan perubahan dalam penilaian manusia 

terhadap bentuk-bentuk pengenalan lainnya, misalnya pengalaman estetis. Ilmu 

pengetahuan mulai memenopoli pengenalan objektif, sehingga pengalaman 

terhadap karya-karya seni diinterpretasikan sebagai subjek belaka. Menurut 

Gadamer pengalaman seni benar-benar mengungkapkan kebenaran kepada kita 

dan membuat kita menjadi mengerti. Oleh karena itu kesenian pun termasuk 

wilayah hermeneutika (Bertens, 1983, hal. 226). 

Bagi Gadamer sebuah karya seni terutama drama dan musik memegang 

peranan penting dalam memahami hermeneutika. Drama dan musik oleh 

Gadamer disebutnya sebagai ―The reproductive arts‖ (seni reproduktif). Dalam 

bukunya Truth and Methode Gadamer memulai diskusinya sebagaimana yang 

ditulis Richard lewat karya-karya seni membawanya melangkah lebih jauh 
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untuk mempertanyakan sekitar interpretasi teks-teks (wacana), sejarah dan 

sesuatu yang ―diwariskan kepada kita‖ lewat sebuah tradisi yang masih hidup. 

Apa yang sekarang diperlukan untuk memahami pemahaman itu sendiri dan 

melakukan ini dalam sebuah cara yang memungkinkan kita membuat 

pengertian tentang klaim bahwa pemahaman mestilah untuk memaknai sebuah 

teks. 

Gadamer juga menambahkan bahwa dalam menafsrikan sejarah, intensi 

teologis filsafat penafsir sangat mempengaruhi dalam pengambilan makna. 

Maksudnya, sejarah sebagai sebuah peristiwa masa lalu diberi makna proyektif 

untuk memandang masa depan, dengan kerangka berpikir hari ini. Oleh 

karenanya obyektifitas historis menjadi kabur, yang ada adalah sebuah intensi 

kedepan berdasarkan asumsi-asumsi dan sistem nilai yang diwariskan oleh 

tradisi. Dengan bahasa lain, dalam tradisi hermeneutis Gadamer, bahwa dalam 

setiap pemahaman atau teks, unsur subyetifitas penafsir amat sulit dihindari 

(Hidayat, 1998, hal. 124). Bahkan secara ekstrem dikatakan bahwa sebuah teks 

akan berbunyi dan hidup ketika dipahami, ditafsirkan, dan diajak dialog dengan 

pembacanya. Teks menjadi bermakna karena kita yang memaknainya. 

Karena itu, bisa dikatakan bahwa apa yang disebut pemahaman dan 

pengalaman agama sampai pada batas-batas tertentu merupakan refleksi dan 

penafsiran subyektif yang muncul dari proses dialog seseorang dengan dunia 

yang dihadapi, termasuk dunia tradisi dan teks keagamaan. Dengan kata lain, 

ketika seseorang membaca atau memahami teks, maka secara tidak langsung ia 

memproduksi ulang dan menafsirkan teks sesuai dengan kemampuan dan 

kecenderungan subyektifitasnya. Oleh karena itu, sebuah teks yang sama, 

ketika dibaca ulang akan melahirkan pemahaman baru. 

c. Teori Hermeneutika Gadamer 

Teori Gadamer membaca dan memahami sebuah teks pada dasarnya 

adalah juga melakukan dialog dan membangun sintesis antara dunia teks, dunia 
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pengarang, dan dunia pembaca. Ketiga hal ini, dunia teks, dunia pengarang, 

dan dunia pembaca harus menjadi pertimbangan dalam setiap pemahaman, 

dimana masing-masingnya mempunyai konteks tersendiri sehingga jika 

memahami yang satu tanpa mempetimbangkan yang lain, maka pemahaman 

atas teks menjadi kering dan miskin. 

Untuk mendapatkan pemahaman yang maksimal, Gadamer mengajukan 

beberapa teori diantaranya sebagai berikut: 

Pertama, “Prasangka hermeneutik‖. Yang dimaksud dengan prasangka 

hermeneutik adalah bahwa dalam membaca dan memahami sebuah teks harus 

dilakukan secara teliti dan kritis. Sebab sebuah teks yang tidak diteliti dan 

diintegrasi secara kritis tidak menutup kemungkinan besar sebuah teks akan 

menjajah kesadaran kognitif kita. Tetapi adalah hal yang tidak mudah bagi 

seseorang untuk memperoleh data yang akurat mengenai asal usul sebuah teks 

dan cenderung untuk menerima sumber otoritas tanpa argumentasi kritis 

(Hidayat, 1998, hal. 133). 

Kedua, ―Lingkaran Hermeneutika‖. ―Prasangka hermeneutik‖ bagi 

Gadamer nampaknya baru merupakan tangga awal untuk dapat memahami 

sebuah teks secara kritis. Ia sebetulnya hendak menekankan perlunya 

―mengerti‖. Bagi Gadamer mengerti merupakan suatu proses yang melingkar. 

Untuk mencapai pengertian, maka seseorang harus bertolak dari pengertian. 

Misalnya untuk mengerti suatu teks maka harus memiliki prapengertian 

tentang teks tersebut. Jika tidak, maka tidak mungkin akan memperoleh 

pengertian tentang teks tersebut. Tetapi dilain pihak dengan membaca teks itu 

prapengertian terwujud menjadi pengertian yang sungguh-sungguh. Proses ini 

oleh Gadamer disebut dengan ―The Hemeneutical circle‖ (Lingkaran 

hermeneutika) (Kaelan, 1998, hal. 208). 

Akan tetapi tidak dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa lingkaran itu 

timbul jika kita membaca teks-teks. Lingkaran ini sebenarnya telah terdapat 
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pada taraf yang paling fundamental. Lingkaran ini menandai eksistensi 

manusia sendiri. ―Mengerti‖ dunia hanya mungkin kalau ada prapengertian 

tentang dunia, dan tentang diri kita sendiri, sehingga mewujudkan eksistensi 

kita sendiri. 

Ketiga, ―Aku-Engkau‖ menjadi ―Kami‖. Menurut Gadamer sebuah dialog 

seperti dialog kita dengan teks akan dipandang sebagai dialog yang produktif 

jika formulasi subjek-objek ―aku-engkau‖ telah hilang dan digantikan dengan 

―kami‖ (Hidayat, 1996, hal. 150). 

Sebetulnya pemahaman itu tidak hanya sampai disitu, karena kesadaran 

subjek yang dari ―aku-engkau‖ menjadi ―kami‖ masih potensial untuk 

menghalangi sebuah partisipasi maksimal untuk memperoleh pemahaman yang 

benar sebelum subjek ―kami‖ hilang melebur pada substansi yang didialogkan. 

Ibarat pemain bola, yang bisa diperoleh secara benar dan autentik ketika yang 

bersangkutan mengalami sendiri serta lebur didalam peristiwa permainan yang 

sehat dan ideal dimana pemain, wasit, penonton meninggalkan identitas 

―keakuannya‖ dan semuanya tertuju pada kualitas dan seni permainan itu 

sendiri. 

Jadi sikap memahami sebuah teks sedapat mungkin bagaikan upaya 

memahami dan menghayati sebuah festival yang menuntut apresiasi dan 

partisipasi sehingga pokok bahasan itu sendiri yang hadir pada kita, bukan lagi 

kedasaran subjek-objek. 

Keempat, hermeneutika dialegtis. Gadamer menegaskan bahwa setiap 

pemahaman kita senantiasa merupakan suatu yang bersifat historis, peristiwa 

dialegtis dan peristiwa kebahasaan. Karena itu, terbuka kemungkinan 

terciptanya hermeneutika yang lebih luas. Hermeneutika adalah ontologi dan 

fenomenologi pemahaman. Kunci bagi pemahaman adalah partisipasi dan 

keterbukaan, bukan manipulasi dan pengendalian. Lebih lanjut, menurut 

Gadamer hermeneutika berkaitan dengan pengalaman, bukan hanya 
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pengetahuan; berkaitan dengan dialegtika bukan metodologi. Metode 

dipandangnya bukan merupakan suatu jalan untuk mencapai suatu kebenaran. 

Kebenaran akan mengelak kalau kita menggunakan metodologi. Gadamer 

memperlihatkan bahwa dialegtika sebagai suatu sarana untuk melampaui 

kecendrungan metode yang memprastrukturkan kegiatan ilmiyah seorang 

peneliti. Metode menurut Gadamer tidak mampu mengimplisitkan kebenaran 

yang sudah implisit didalam metode. Hermeneutika dialektis membimbing 

manusia untuk menyingkap hakekat kebenaran, serta menemukan hakekat 

realitas segala sesuatu secara sebenarnya (Kaelan, 1998, hal. 209). 

2.3. Kerangka Pikir 

Kajian tentang pemikiran Kuntowijoyo telah banyak diangkat dan 

dikupas dalam penelitian-penelitian sebagai upaya melestarikan dan 

mengelaborasi pemikiran Kuntowijoyo, bukti akan hal ini sekurang- 

sekurangnya telah diurai pada pembahasan tinjaun pustaka terkait penelitian 

relevan. Meski demikian, upaya dalam menafsirkan kembali pada hari ini 

tentang gagasan Kuntowijoyo masih tergolong langkah, terlebih lagi jika 

dihubungkan dengan zaman saat ini yang jauh dari dimensi profetisme. 

Kuntowijoyo adalah salah satu pemikir yang terlibat dalam mengurai 

persoalan tersebut, dan mengusungnya menjadi satu teori sosial Islam, yakni 

Ilmu Sosial Profetik. Pada pengkajian skripsi ini, penulis berupaya mencari 

pikiran-pikiran ekonomi profetik Kuntowijoyo yang diderivasikan dari ilmu 

sosial profetik dan latar belakang dari munculnya formulasi teoritiknya dengan 

menggunakan analisis hermeneutik perspektif Gadamer. 

Pada kajian ini, penulis lebih tertarik menggunakan kata pemikiran 

ekonomi profetik Kuntowijoyo, untuk mengupas pemikiran-pemikiran 

Kuntowijoyo dengan menggunakan analisis hermeneutik Gadamer, baik dari 

dunia pengarang (Kuntowijoyo), dunia teks (karya-karya Kuntowijoyo), dan 

dunia pembaca, sehingga dengan analisis tersebut dapat diterjemahkan kembali 
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pada hari ini, dengan menggunakan peristilahan ekonomi profetik. Hal ini 

dimaksudkan adalah upaya untuk memahami alasan terbentuknya formulasi 

teoritik Kuntowijoyo yakni ISP, dan juga upaya penulis membangun kembali 

epistemik dari ekonomi Islam, bahwa di dalam ekonomi Islam unsur 

Humanisasi, Liberasi, dan Transendensi mesti menjadi dasar dalam aktivitas 

ekonomi Islam. Namun, untuk menghindari klaim secara berlebihan maka 

penulis tidak menggunakan istilah ekonomi Islam, namun dengan istilah yang 

sering kita lihat dan dengar ketika berbicara tentang karya Kuntowijoyo yakni 

Profetik, dalam hal ini penulis memberi istilah Ekonomi Profetik. Untuk lebih 

jelasnya dapat dilihat dari kerangka pemikiran tersebut. 
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