
 
 

PENERAPAN KONSEP PASAR ISLAM ERA RASULULLAH 

PERSPEKTIF ZAIM SAIDI 

(STUDI PASAR MUAMALAH SURAKARTA) 

 

 

 

 

Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Strata I  

pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam 

Universitas Muhammadiyah Surakarta 

 

 

Oleh: 

ANIF NUR ISNAINI 

NIM: I000170182 

NIRM: 17/X/02.1.2/0990 

 

 

 

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH 

FAKULTAS AGAMA ISLAM  

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA 

2021



i 
 

 

HALAMAN PERSETUJUAN 

 

 

 
PENERAPAN KONSEP PASAR ISLAM ERA RASULULLAH  

PERSPEKTIF ZAIM SAIDI 

(STUDI PASAR MUAMALAH SURAKARTA) 

 

 

 

PUBLIKASI ILMIAH 

 

 

Oleh: 

 

ANIF NUR ISNAINI 

NIM: I000170182 

NIRM: 17/X/02.1.2/0990 

 

 

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji oleh: 

 

Dosen 

Pembimbing 

 

 

 

 

 

 

Yayuli, S.Ag, M.PI 

NIDN: 0612056404 



ii 
 

HALAMAN PENGESAHAN 

 
PENERAPAN KONSEP PASAR ISLAM ERA RASULULLAH 

PERSPEKTIF ZAIM SAIDI 

(STUDI PASAR MUAMALAH SURAKARTA) 



iii 
 

 

 

 

 

Dr. Syamsul Hidayat, M. Ag 

NIDN: 0605096402 

PERNYATAAN 

 

Dengan ini saya menyatakan bahwa naskah publikasi ini tidak terdapat 

karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar sarjana di suatu perguruan 

tinggi serta sepanjang pengetahuan saya tidak terdapat karya yang pernah 

diterbitkan ataupun ditulis oleh orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam 

naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka. 

Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan diatas, 

maka saya akan bertanggungjawab sepenuhnya. 

 

 

 

 

 

Sukoharjo, 30 Mei 2021 

 

Penulis: 

 

 

 

ANIF NUR ISNAINI 

   NIM: I000170182

 



1 
 

PENERAPAN KONSEP PASAR ISLAM ERA RASULULLAH 

PERSPEKTIF ZAIM SAIDI: STUDI PASAR MUAMALAH 

SURAKARTA 

 

Abstrak 
 

Pasar Muamalah Surakarta merupakan pasar yang mengusung 

konsep Pasar Islam, yaitu konsep yang diimplementasikan 

Rasulullah SAW terhadap Pasar Madinah. Pasar Muamalah 

Surakarta mengacu pada penerapan nilai-nilai syariah dan secara 

tegas mengharamkan praktik riba dalam setiap transaksi jual beli. 

Selain menggunakan rupiah, Pasar Muamalah Surakarta juga 

menggunakan koin dinar dan dirham sebagai alat transaksi. Tidak 

ada biaya pajak dan sewa tempat merupakan salah satu daya tarik 

dari Pasar Muamalah Surakarta. Penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui penerapan konsep Pasar Islam di era Rasulullah SAW 

terhadap kegiatan transaksi di Pasar Muamalah Surakarta. Metode 

penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (field 

research). Data yang terkumpul dianalisa menggunakan metode 

analisis deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Berdasarkan hasil 

analisis di atas, maka diperoleh kesimpulan bahwa Pasar Muamalah 

Surakarta telah menerapkan tiga poin utama penelitian dengan baik. 

Indikator Pasar Islam, yaitu: pasar serupa dengan masjid, tidak ada 

kepemilikan pribadi, tidak ada biaya pajak dan sewa tempat, tidak 

ada klaim/booking tempat, tidak ada sekat-sekat atau toko-toko di 

pasar, telah diterapkan dengan baik di Pasar Muamalah Surakarta. 

Koordinator Pasar Muamalah Surakarta, selain menjadi ketua pasar, 

juga bertugas sebagai al-muhtasib atau pengawas pasar. Selain itu, 

harga barang dipatok berdasarkan kesepakatan antara pembeli dan 

penjual. Sehingga tidak terdapat kebijakan intervensi harga barang di 

Pasar Muamalah Surakarta.  

Kata Kunci: pasar muamalah, sunnah pasar, hisbah, muhtasib  

intervensi harga 

 

Abstract 

 

The Surakarta Muamalah Market is a market that uses the Islamic 

Market concept, which is the concept that the Prophet Muhammad 

implemented for the Madinah Market. The Surakarta Muamalah 

Market refers to the application of sharia values and strictly forbids 

the practice of usury in every buying and selling transaction. In 

addition to using rupiah, the Surakarta Muamalah Market also uses 
dinar and dirham coins as a transaction tool. There is no tax fee and 

space rental is one of the attractions of the Surakarta Muamalah 
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Market. This study aims to determine the application of the Islamic 

Market concept in the era of the Prophet Muhammad to transaction 

activities in the Surakarta Muamalah Market. The research method 

used field research. The data collected were analyzed using 

descriptive analysis method with a qualitative approach. Based on 

the results of the analysis above, it can be concluded that Pasar 

Muamalah Surakarta has implemented the three main points of 

research well. Islamic Market indicators are: a market similar to a 

mosque, no private ownership, no tax and rent fees, no 

claim/booking of places, no barriers or shops in the market, well 

implemented in Muamalah Market Surakarta. The Surakarta 

Muamalah Market Coordinator, apart from being the market 

chairman, also serves as al-muhtasib or market supervisor. In 

addition, the price of goods is set based on an agreement between the 

buyer and seller. So there is no policy of intervention in the price of 

goods in the Surakarta Muamalah Market.  

Keywords: muamalah market, sunnah of market, hisbah, muhtasib 

price intervention 

 

1. PENDAHULUAN 

Hidup bermasyarakat, saling bantu-membantu dalam kebaikan dan 

bermuamalah antar sesama manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup 

merupakan fitrah seorang manusia sebagai makhluk sosial. Dengan kata 

lain, manusia tidak bisa lepas dari hubungannya dengan sesama manusia 

lain. Salah satu bentuk kegiatan muamalah yang mayoritas dilakukan oleh 

setiap orang adalah praktik jual beli (Harun, 2017). 

Pasar merupakan salah satu sarana penunjang dalam pelaksanaan 

kegiatan muamalah sesama manusia. Pasar adalah tempat berkumpulnya 

para pihak yang terlibat dalam transaksi jual beli, yaitu penjual dan 

pembeli. Ditinjau dari jenisnya, pasar terbagi menjadi dua yaitu pasar 

tradisional dan pasar modern. Eksistensi pasar umumnya merupakan fokus 

utama perekonomian dari suatu wilayah, karena keberadaannya berfungsi 

sebagai pusat distribusi barang-barang dan kebutuhan ekonomi lainnya.  

Berdasarkan pendekatan sejarah, ternyata konsep mengenai 

mekanisme pasar sudah ada sejak zaman Rasulullah SAW. Bahkan 

Rasulullah sendiri juga dikenal sebagai pedagang yang profesional dan 

terbilang sukses sejak usia dini. Saat hijrah ke Madinah, salah satu langkah 
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awal Rasulullah dalam membangun perekonomian Islam adalah 

mendirikan pasar. Sebelum datangnya Islam ke Madinah, pasar dan sistem 

perdagangan seluruhnya telah dikuasai dan di monopoli oleh kaum 

Yahudi. Menurut Arif (2015), hal ini menunjukkan bahwa pasar juga 

memiliki andil dan peranan yang sangat besar terhadap perkembangan 

ekonomi Islam serta pembentukan karakter masyarakat Islami kala itu.  

Seiring dengan berjalannya waktu, pertumbuhan sektor ekonomi 

rupanya juga menumbuhkan persaingan yang cukup ketat antara sesama 

pedagang di pasar. Banyak di antara pedagang yang memilih untuk 

mencari keuntungan dengan cara yang tidak dibenarkan dalam syariat 

Islam. Sehingga menimbulkan berbagai penyimpangan-penyimpangan 

dalam transaksi yang terjadi di dalam pasar. Adanya pergeseran konsep 

serta etika dalam berdagang atau bisnis, menyebabkan tingkat kejujuran 

dalam perdagangan menurun. Dengan menghalalkan segala cara dalam 

berdagang, sudah tentu sikap ini menimbulkan kerugian bagi pedagang 

yang lain.   

Di zaman yang serba modern seperti ini, beberapa pasar tradisional 

dinilai masih sangat eksis dalam menyokong pertumbuhan ekonomi di 

Indonesia. Ada salah satu pasar tradisional yang cukup “unik” karena 

mereka menerima alat tukar selain uang rupiah dalam transaksi di pasar 

tersebut, yakni menggunakan uang dinar emas dan dirham perak. Pasar 

tradisional dengan gaya islami ini berlokasi di pinggiran kota Solo dan 

memiliki hanya memiliki hari operasional tertentu, yakni ketika hari Ahad 

pada setiap awal bulan. Pasar ini diklaim mampu mendorong 

perekonomian masyarakat sekitar, khususnya para pedagang Muslim, 

dengan meniadakan pemungutan pajak serta biaya sewa tempat, serta 

melarang keras praktik riba dalam setiap transaksi jual beli. 

2. METODE  

Penelitian ini dapat dikategorikan dalam jenis penelitian lapangan (field 

research), karena subyek yang diteliti adalah segala kegiatan transaksi 

yang terjadi dalam Pasar Muamalah Surakarta. Penelitian ini bertujuan 
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untuk memaparkan dan menggambarkan situasi serta keadaan yang terjadi 

dalam praktek transaksi jual beli di dalam pasar tersebut, serta korelasinya 

dengan konsep Pasar Islam di era Rasulullah SAW menurut perspektif 

Zaim Saidi. 

Adapun sumber data utama yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah hasil wawancara dengan koordinator pasar. Metode pengumpulan 

data menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. 

Setelah data terkumpul kemudian dianalisis menggunakan metode analisis 

deskriptif. Hasil analisis diatas kemudian disusun menggunakan model 

penelitian kualitatif, yaitu bentuk penelitian yang menyajikan uraian secara 

lengkap dan rinci serta bersifat deskriptif tentang hasil pengamatan dari 

suatu individu, kelompok, masyarakat, atau organisasi tertentu, baik 

berupa lisan, tulisan, atau bahkan perilaku yang dapat diamati (I Made, 

2020). 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pasar Madinah merupakan pasar pertama umat Islam yang didirikan oleh 

Rasulullah SAW setelah hijrah ke Madinah yang letaknya berdekatan 

dengan Masjid Nabawi. Pada zaman Khulafaurrasyidin, pembangunan 

masjid selalu diiringi dengan mendirikan pasar. Hal ini menunjukkan 

bahwa pasar juga memiliki peranan yang sangat penting dan strategis bagi 

perkembangan Islam. Menurut Suwandi (2016), kondisi pasar di zaman 

Rasulullah dan masa pemerintahan Khulafaurrasyidin benar-benar 

dibangun dan diatur sesuai dengan syariat Islam.  

Berikut ini adalah pemaparan rinci terkait hasil analisis terhadap 

penerapan konsep Pasar Islam era Rasulullah menurut perspektif Zaim 

Saidi di Pasar Muamalah Surakarta, berdasarkan hasil observasi dan 

wawancara narasumber serta data-data yang telah diperoleh sebelumnya. 

3.1Penerapan Indikator Pasar Islam 

Sebuah pasar tidak dapat disebut sebagai Pasar Muamalah apabila tidak 

menerapkan indikator-indikator yang mencerminkan pasar sesuai dengan 



5 
 

yang diterapkan oleh Rasulullah terhadap Pasar Madinah. Menurut Umar 

Ibrahim Vadillo (2019), terdapat lima indikator yang menjadi ciri-ciri 

Pasar Muamalah, yaitu: pasar serupa dengan masjid, tanpa kepemilikan 

pribadi, tidak ada biaya pajak dan sewa tempat, tidak ada klaim atau 

booking tempat, dan di pasar tersebut tidak terdapat sekat-sekat atau 

toko-toko. 

3.2 Pasar serupa dengan masjid 

Sunnah yang berlaku di pasar harus mengikuti sunnah yang berlaku di 

masjid. Seorang muslim yang tiba lebih awal di masjid, boleh memilih 

posisi shaf yang paling nyaman sesuai yang ia kehendaki. Hal tersebut 

juga berlaku ketika di pasar. Siapa yang datang ke pasar lebih awal, maka 

boleh memilih posisi tempat yang diinginkan (Suwandi, 2016). 

Pihak Pasar Muamalah Surakarta tidak menentukan tata letak 

masing-masing pedagang. Setiap pedagang bebas menentukan posisi 

berdagang favorit mereka. Pedagang boleh memilih berjualan di bagian 

depan, di sisi sebelah kanan ataupun kiri, bahkan ada pula yang memilih di 

bagian pojok belakang, sesuai dengan yang ia kehendaki. Syaratnya cukup 

satu hal, yakni pedagang tersebut wajib datang lebih awal agar 

mendapatkan lokasi yang ia inginkan. Setelah selesai berjualan, pedagang 

tidak diperbolehkan untuk menetap ataupun meninggalkan barang 

dagangannya di pasar. Setiap pedagang wajib mengemasi barangnya 

masing-masing dan langsung dibawa pulang.  

3.3 Pasar tanpa kepemilikan pribadi 

Salah satu ciri dari Pasar Muamalah adalah tidak ada pihak manapun yang 

berhak mengatasnamakan pasar sebagai kepemilikan pribadi. Hal ini 

karena Pasar Muamalah adalah pasar yang bersifat wakaf yang 

diperuntukkan bagi kepentingan ummat, bukan untuk keuntungan pribadi 

(Abdassamad, 2018). 

Pasar Muamalah Surakarta didirikan di atas tanah hasil pinjaman 

sukarela dari salah seorang dermawan, yaitu Bapak Tommy. Beliau 
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bersedia meminjamkan tempatnya untuk dijadikan sebagai lokasi Pasar 

Muamalah Surakarta tanpa pungutan biaya sewa apapun. Bahkan fasilitas 

di dalamnya seperti meja-meja besar, tenda, sound system, aula pendopo 

boleh digunakan untuk keperluan aktivitas Pasar Muamalah. Tentu, karena 

merupakan pinjaman sukarela, maka Bapak Tommy selaku pemilik lahan 

tersebut juga tidak berhak mengklaim Pasar Muamalah Surakarta sebagai 

milik pribadi. 

3.4 Tidak ada biaya pajak dan sewa tempat 

Poin utama yang menjadi daya tarik dari konsep Pasar Muamalah adalah 

bahwa pasar ini bebas dari segala biaya apapun. Tidak ada yang namanya 

biaya pajak, biaya retribusi, biaya sewa tempat, iuran keamanan dan 

kebersihan pasar dan lain sebagainya. Sehingga, para pedagang dapat 

berjualan dengan tenang tanpa terbebani dengan biaya-biaya diatas. 

Ibnu Majah meriwayatkan dari Abu Usayd bahwa Rasulullah SAW 

bersabda: 

ُْْ . صَووووَ َُوْ  َوَ َ ووو   َ  َ  ... َأن    ُ َْ وووَمّ ُسووو َْ َا ّهِّوووِ  ا.َ  َووواَاُ  َْ َرُسووو

َِْيِ  َخَرّج    َُْضَرَب   َع

Artinya: ...Rasulullah SAW bersabda: “Ini adalah pasar kalian. Maka 

jangan biarkan menyempit (jangan diberi sekat/penghalang) dan 

jangan biarkan pajak dikenakan atasnya”. 

Hadits diatas memuat dua ketetapan Rasulullah terhadap konsep 

Pasar Muamalah. Salah satunya adalah larangan pengenaan pajak terhadap 

operasional pasar (Abdassamad, 2018). 
Sejak awal dirintis hingga saat ini, Pasar Muamalah Surakarta tidak 

pernah memungut biaya sepeserpun dari para pedagang. Bahkan, pedagang 

baru yang berminat untuk berjualan di pasar tersebut tidak dimintai biaya 

administrasi. Cukup melakukan konfirmasi kepada pihak koordinator pasar 

untuk pendataan, pedagang baru sudah dapat berjualan di pasar tersebut. 

Oleh karena itu, masyarakat sangat antusias untuk mendaftar sebagai calon 
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pedagang di Pasar Muamalah Surakarta lantaran tertarik dengan konsep 

pasar tanpa pungutan biaya ini. 

Lalu, untuk biaya operasional pasar, Pasar Mumalah Surakarta 

mengandalkan dana dari infaq bazzar, infaq wakaf, serta dana bantuan dari 

para donatur. Infaq bazzar serta dana bantuan donatur digunakan untuk 

menutupi biaya operasional pasar, sedangkan infaq wakaf digunakan 

sebagai tabungan jangka panjang yang nantinya digunakan untuk membeli 

lahan wakaf untuk operasional Pasar Muamalah Surakarta. 

3.5 Tidak ada klaim atau booking tempat 

Sejalan dengan poin pertama di atas, bahwa posisi lapak para 

pedagang ditentukan berdasarkan urutan kedatangan di pasar, maka setiap 

pedagang tidak memiliki hak klaim sendiri terhadap lapak yang ia gunakan 

untuk berjualan. 

Jam operasional yang dimiliki oleh Pasar Muamalah Surakarta 

hanya berdurasi 5 jam saja, yakni dimulai sejak pukul 07.00 pagi hingga 

pukul 12.00 siang. Ketika seluruh aktivitas pasar telah berakhir, setiap 

pedagang wajib mengemasi seluruh barang dagangan masing-masing. 

Pedagang tidak diperbolehkan meninggalkan barang sekecil apapun di 

pasar. Sehingga, ketika pasar tidak dipakai untuk berjualan atau ketika di 

luar jam operasionalnya, pasar wajib dalam kondisi kosong dan bersih 

seperti keadaan semula. 

3.6 Tidak terdapat sekat-sekat atau toko-toko 

Pasar Madinah yang dibangun oleh Rasulullah menganut konsep 

pasar dengan lahan terbuka tanpa adanya bangunan permanen apapun di 

atasnya. Menurut Abdalqadir As-Sufi (2019), pada masa khalifah Umar, 

Pasar Madinah tidak hanya berfungsi sebagai pasar umum saja, tetapi juga 

sebagai tempat singgah dan istirahat para kafilah atau para peziarah. 

Beruntung, lokasi berdirinya Pasar Muamalah Surakarta ini berupa 

tempat dengan halaman yang cukup luas. Tidak ada bangunan apapun di 

tempat tersebut, kecuali sebuah pendopo sebagai tempat seminar atau 
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pengajian yang terletak tepat di tengah-tengah halaman tersebut. Hanya 

terdapat tali rafia yang berfungsi sebagai pembatas lapak dagangan antar 

pedagang, sehingga pasar terlihat lebih rapi dan teratur. 

Selain itu, peraturan Pasar Muamalah Surakarta menegaskan bahwa 

pedagang tidak diperbolehkan mendirikan suatu sekat, dinding, kios atau 

toko, atau bangunan permanen apapun yang membatasi jarak antar 

pedagang. Lapak jualan yang disediakan untuk setiap pedagang hanya 

berupa satu buah meja besar untuk memajang barang dagangan mereka. 

3.7 Konsep Al-Hisbah (Pengawasan Pasar) 

Dalam sejarah Islam, pasar bukanlah suatu mekanisme yang sempurna, 

sehingga diperlukan lembaga khusus yang berwenang mengontrol dan 

mengawasi pasar dari praktek-praktek menyimpang. Rasulullah SAW di 

samping perannya sebagai kepala negara, beliau sendirilah yang berperan 

sebagai muhtasib pertama dalam sejarah Islam. Rasulullah sering 

melakukan inspeksi langsung terhadap aktivitas pasar untuk mengecek 

harga dan mekanisme pasar. Pada masa khalifah Umar, lembaga Hisbah 

ditetapkan sebagai lembaga pemerintahan yang resmi (Fahrur Rozi, 2019). 

Pada Pasar Muamalah Surakarta, koordinator pasar memiliki peran 

ganda dalam aktivitas pasar, yakni sebagai ketua Pasar Muamalah 

sekaligus sebagai petugas lembaga Hisbah atau al-muhtasib. Tugas dan 

wewenang al-muhtasib dalam kegiatan di Pasar Muamalah Surakarta 

yaitu: 

1. Al-Muhtasib mengawasi setiap kegiatan transaksi di pasar secara 

langsung. 

2. Al-Muhtasib berhak menegur dan menindak pelanggar aturan Pasar 

Muamalah Surakarta secara tegas. 

3. Al-Muhtasib berperan mengawasi  dinar dan dirham yang beredar di 

Pasar Muamalah Surakarta. 

4. Al-Muhtasib berhak mengawasi timbangan dan takaran dari tindakan 

kecurangan ataupun penipuan. 
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3.8 Larangan Intervensi Harga 

Rasulullah SAW selaku pengawas pasar sangat menghargai harga yang 

terjadi akibat mekanisme pasar yang bebas, sehingga dtidak ada alasan 

bagi masyarakat untuk tidak mentaatinya. Penolakan yang beliau ajukan 

ini, berdasarkan bahwa seluruh kegiatan transaksi di pasar sudah menjadi 

sunnatullah (hukum alam). Sehingga penetapan harga di pasar merupakan 

suatu tindakan ketidakadilan (zulm) yang nantinya akan dimintai 

pertanggungjawabannya kelak di hadapan Allah (Khoiruddin, 2010). 

Harga barang dagangan di Pasar Muamalah Surakarta ditetapkan 

oleh setiap pedagang masing-masing. Koordiantor pasar, para donatur, 

pemerintah serta pihak lain tidak memiliki hak melakukan intervensi harga 

yang terjadi secara alami di pasar. Untuk masalah penetapan harga barang, 

Pasar Muamalah Surakarta membolehkan pengambilan keuntungan dari 

tiap-tiap barang. Pasar Muamalah Surakarta hanya menganjurkan agar 

harga yang dipatok dapat terjangkau oleh pembeli. Sehingga, keberkahan 

dapat dirasakan oleh kedua belah pihak, yakni penjual dan pembeli. 

4. PENUTUP 

Berdasarkan hasil observasi di lapangan serta wawancara narasumber 

menunjukkan bahwa indikator Pasar Islam sebagai ciri-ciri pasar di zaman 

Rasulullah telah diterapkan dengan baik di Pasar Muamalah Surakarta. 

Peran koordinator Pasar Muamalah Surakarta yang aktif mengawasi dan 

mengontrol kegiatan transaksi di pasar menunjukkan bahwa konsep 

pengawasan atau al-hisbah di Pasar Muamalah Surakarta juga berjalan 

dengan sangat baik. Selain itu, harga barang di pasar ditentukan 

berdasarkan kesepakatan antara pembeli dan penjual. Sehingga kebijakan 

intervensi harga tidak berlaku di Pasar Muamalah Surakarta. 
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