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Prolog 

Bagi para pengamat dari sektor bisnis dan keuangan Islam, krisis finansial global 
2007-2008 menawarkan kesempatan pertama untuk mempopulerkan sektor tersebut 
(bisnis dan keuangan Islam), dengan menunjukkan ketahanan dan keunggulan dari 
pendekatan berasaskan-nilai dan etika. Namun, itu mungkin merupakan peluang yang 
terlewatkan. Fokus global pada Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) mungkin 
menawarkan peluang lain yang tidak boleh terlewatkan. 
 
Lembaga keuangan Islam secara historis enggan untuk melihat sesuatu yang melampaui 
perspektif peraturan. Pendekatan yang didorong oleh dampak dengan fokus pada tujuan 
Syariah tentu akan meningkatkan jangkauan dan kedalaman pasar mereka. Pada saat 
yang sama, ini akan memberi mereka kesempatan untuk berpartisipasi dalam agenda 
pembangunan yang diamanatkan PBB sebagai aktor global yang bertanggung jawab. 
Namun hal ini membutuhkan tingkat kesadaran yang disempurnakan tentang 
keberpihakan Maqasid Syariah disatu sisi, dan keberpihakan tujuan pengembangan 
komunitas global disisi lain, atau sebaliknya. 
 
Publikasi ini adalah upaya sederhana untuk mengeksplorasi perataan ini. Awalnya 
diterbitkan sebagai seri esai tujuh bagian pada tahun 2019 disitus blog kami Sadaqa.in. 
Versi yang direvisi dan dimodifikasi ini bertujuan untuk mendidik dan meningkatkan 
kesadaran masyaraakt tentang hal yang sangat penting ini. Harap hubungi kami. Kami 
membutuhkan komentar dan saran Anda.   

Mohammed Alim 
CEO, IBF Net (L) Limited 
30 Ramadan 1441H



Tentang Penulis 

Dr Mohammed Obaidullah telah memegang posisi 2 Ketua Tun Ismail Mohamed 
Berdafter (YTI) Ketua Profesor Keuangan Islam di Universitas Sains Islam Malaysia. Dia 
telah mengabdi di berbagai lembaga bereputasi termasuk Institut Ekonomi Islam dari 
Universitas King Abdulaziz, Arab Saudi, Universitas Islam Internasional Malaysia dan 
Institut Manajemen Xavier, India. Beliau menciptakan dan berbagi pengetahuan dibidang 
ekonomi dan keuangan Islam, dan memperkenalkan kursus pelatihan online pertama di 
dunia dalam bidang perbankan dan keuangan Islam dan mendirikan IBF Net: Jaringan 
Bisnis dan Keuangan Islam (komunitas online pertama di dunia) pada tahun 1998-1999, 
sembari mengabdi di Xavier Institute of Management. Proyek unggulan IBF Net, 
International Institute of Islamic Business and (IIIBF) atau Institut Internasional Bisnis dan 
Keuangan Islam dalam Bahasa Indonesia, saat ini menawarkan serangkaian kualifikasi 
untuk para tenaga profesional kemanusiaan dan para pegiat pengembangan di 
masyarakat Islam, melalui lembaga unik filantropi dan alat keuangan yang sesuai syariah. 
 
Beliau juga merupakan anggota pendiri World Zakat Forum yang berbasis di Jakarta. 
Saat ini, sebagai Lead Research Economist, ia mewakili Islamic Development Bank Group 
berbasis di Jeddah dalam Kelompok Kerja Internasional yang dipimpin oleh Bank 
Indonesia untuk mengembangkan standar dan prinsip-prinsip global untuk pengawasan 
dan pengelolaan sektor zakat dan wakaf. Beliau memiliki publikasi yang luas dibidang ini 
dan memiliki lebih dari 1600 kutipan hingga saat ini; antara lain, ia adalah penulis buku 
populer "Islamic Financial Services" yang memiliki lebih dari 400 kutipan hingga saat ini. 
 
Beliau sering menjadi pembicara pada konferensi internasional dan lokakarya tentang 
keuangan Islam pada umumnya dan keuangan sosial Islam pada khususnya. Ia dididik di 
India dan meraih gelar PhD dan MBA dengan spesialisasi dibidang Keuangan dan 
sertifikasi dibidang keuangan mikro, teknologi blockchain, uang digital, fintech dan 
bidang terkait. Beliau secara teratur menulis blog-blog populer tentang keuangan sosial 
Islam di Sadaqa.in (sekarang telah hadir versi Bahasa Indonesia di Sadaqa.id).  



Kerangka Kerja Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) mencerminkan konsensus 
diantara komunitas global pembuat kebijakan tentang tantangan utama yang dihadapi 
umat manusia. Kerangka kerja tersebut menetapkan arah dimana semua sumber daya 
akan disalurkan selama dekade berikutnya dan setengah berikutnya dengan target yang 
jelas untuk dicapai pada tahun 2030. Diadopsi oleh semua Negara Anggota PBB pada 
tahun 2015, kerangka kerjanya mencakup tujuh belas (17) SDGs yang menyediakan cetak 
biru bersama untuk perdamaian dan kemakmuran bagi orang-orang dan planet ini, 
sekarang dan dimasa depan. Yaitu: 1) Tidak ada kemiskinan, 2) Tidak ada kelaparan, 3) 
Kesehatan dan kesejahteraan yang baik, 4) Pendidikan yang berkualitas, 5) Kesetaraan 
gender, 6) Air bersih dan sanitasi, 7) Energi yang terjangkau dan bersih, 8) Pekerjaan 
yang layak dan pertumbuhan ekonomi, 9) Industri, inovasi, dan infrastruktur, 10) 
Mengurangi ketimpangan, 11) Kota dan masyarakat yang berkelanjutan, 12) Konsumsi dan 
produksi yang bertanggung jawab, 13) Aksi iklim, 14) Kehidupan di bawah air, 15) 
Kehidupan di darat, 16 ) Perdamaian, keadilan, dan institusi yang kuat, dan 17) Kemitraan 
untuk tujuan-tujuan tersebut. 
 
Tujuannya berbasis luas dan saling tergantung. 
 
Menarik untuk meneliti sejauh mana SDGs sesuai dengan visi Islam tentang 
pembangunan, karena agama Islam menetapkan agenda pembangunan masyarakat 
yang sebagian besar penduduknya Muslim. Untuk menjelaskan visi pembangunan Islam, 
para cendekiawan Muslim telah mengembangkan kerangka kerja yang luas dan berakar 
pada apa yang disebut Tujuan atau Maqasid Syariah (MaS). MaS (seperti yang awalnya 
disampaikan oleh cendekiawan Muslim abad ke-12 Al-Ghazali) secara luas dibahas dalam 
lima (05) kategori: perlindungan dan pengayaan iman (diin), jiwa (nafs), akal (aql), 
keturunan (nasl) dan harta (maal). 
 
Baru-baru ini ada beberapa upaya untuk memetakan SDGs terhadap MaS. Namun, upaya 
tersebut sering menghasilkan pemetaan satu-ke-banyak maupun banyak-ke-satu dan 
kekacauan yang dihasilkan yang menambah sedikit nilai dalam hal memahami hubungan 
yang mendasarinya. Berikutnya, Kami berusaha mengeksplorasi hubungannya dengan 
kembali ke dasar. Kami berusaha untuk melukiskan norma-norma dan resep Syariah yang 
relevan dari sumber-sumber utama, yaitu Al-Quran dan Hadits untuk masing-masing 
SDGs satu per satu. 



AKHIRI KEMISKINAN DALAM 
SEGALA BENTUKNYA DI 
MANA-MANA



Sebuah perkataan Nabi ملسو هيلع هللا ىلص tentang kemiskinan: "Kemiskinan hampir seperti penolakan 
terhadap iman (kufur) ", Pada kesempatan lain Nabi ملسو هيلع هللا ىلص dilaporkan mengatakan "Tidak ada 1

monastisisme dalam Islam ". Islam memandang kemiskinan sebagai kutukan yang harus 2

diberantas melalui upaya produktif, tidak seperti beberapa agama dan filosofi dunia yang 
merayakan monastisisme. Kemiskinan bertentangan dengan "penjagaan diri (nafs)", yang 
merupakan salah satu tujuan utama (maqasid) Syariah. Para ahli hukum Islam dengan suara 
bulat berpendapat bahwa hal tersebut adalah kewajiban kolektif (fard kifayah) untuk 
mengurus kebutuhan dasar masyarakat miskin. Bahkan, menurut asy-Syatibi, cendekiawan 
Islam terkemuka, ini adalah tujuan utama masyarakat itu sendiri.  3

Amal menempati posisi sentral dalam skema pengentasan kemiskinan Islam, istilah luas 
untuk amal dalam Islam adalah sedekah; ketika dalam kondisi wajib (seorang Muslim yang 
memenuhi syarat), sedekah disebut zakat; ketika sedekah menghasilkan aliran manfaat 
yang diharapkan stabil dan permanen (seperti, melalui sumbangan properti fisik), ia disebut 
sedekah jariyah atau wakaf. 

Zakat adalah yang ketiga diantara lima rukun Islam dan pembayaran zakat adalah 
kewajiban atas kekayaan setiap Muslim yang mampu berdasarkan kriteria yang jelas. 
Aturan Syariah cukup jelas dan rumit dalam mendefinisikan sifat siapa yang bertanggung 
jawab untuk membayar zakat, pada tingkat berapa zakat harus dibayar, dan siapa yang bisa 
mendapat manfaat dari zakat. Kategori penerima manfaat potensial yang relevan dari sudut 
pandang pengentasan kemiskinan adalah orang fakir (fuqara), orang miskin (masakin), dan 
orang yang memiliki hutang (gharimin). Ada fleksibilitas total berkenaan dengan penerima 
manfaat sedekah dan wakaf sukarela. 

Sementara Islam sangat mendorong amal dari sudut pandang pemberi, Islam berusaha 
untuk meminimalkan ketergantungan pada amal dari sudut pandang penerima dan 
membatasi manfaat mengalir ke yang paling miskin dan fakir, yang tidak dalam posisi untuk 
menghasilkan pendapatan dan kekayaan apa pun. 

Diperkirakan lebih dari 700 juta orang, atau 10% dari populasi dunia, masih hidup dalam 
kemiskinan ekstrim dan berjuang untuk memenuhi kebutuhan paling mendasar seperti 
kesehatan, pendidikan, dan akses terhadap air dan sanitasi. Penelitian yang dilakukan oleh 
Lembaga Penelitian dan Pelatihan Islam, anggota Islamic Development Bank Group 
mengungkapkan bahwa kemiskinan lebih parah dan meluas di negara-negara anggota OKI 
dan IsDB yang sebagian besar adalah masyarakat Muslim. Pentingnya alat redistribusi 
pendapatan dan kekayaan Islam, seperti, zakat, sedekah dan wakaf hampir tidak dapat 
terlalu ditekankan. 

 Dikutip oleh al-Suyuti (d.911/1505) dalam al-Jami‘al-Saghir dari Anas bin Malik dari Abu Nu‘aym dalam al-Hilyah dengan 1

redaksi Kada, hal.89.

 Ibnu Katsir, kitab an-Nihayah.2

 M U Chapra (2008), The Islamic Vision of Development, Islamic Research and Training Institute, Islamic Development 3

Bank



AKHIRI KELAPARAN, CAPAI KETAHANAN 
PANGAN DAN NUTRISI YANG LEBIH BAIK 
DAN MENGGALAKKAN PERTANIAN 
BERKELANJUTAN



Ada banyak referensi dalam sumber-sumber utama Syariah yang memberikan dasar bagi 
strategi untuk memerangi kelaparan dan memastikan ketahanan pangan. 

Tentang pentingnya pertanian 

Muslim didesak untuk memiliki profesi dalam bidang pertanian. Dalam sebuah hadits 
terkenal, Nabi ملسو هيلع هللا ىلص berkata: "Menanam pohon adalah amal yang berkelanjutan." (Sahih 
Muslim) 

"Tidak ada diantara umat Islam yang menanam pohon atau menabur benih, dan kemudian 
seekor burung, atau orang atau binatang memakannya, tetapi dianggap sebagai hadiah 
amal untuknya." (Sahih Bukhari) 

Tentang kemitraan di bidang pertanian 

Nabi ملسو هيلع هللا ىلص berkata kepada orang-orang Yahudi di Khaibar pada hari penaklukan Khaibar, "Aku 
mengizinkan kamu didalamnya (sebagai tempat tinggal) selama Allah, Yang Perkasa, Yang 
Mahatinggi, menetapkanmu didalamnya, asalkan bahwa buah dibagi antara kami dan Anda. 
" (Muwatta Malik) 

Tentang peran amal dalam memerangi kelaparan 

Allah menyatakan dalam Al Qur'an: 

"Dan (Orang benar adalah mereka) yang memberi makan yang disukainya kepada orang 
miskin, anak yatim dan tawanan karena Allah, (sambil berkata), ‘Sesungguhnya kami 
memberi makanan kepadamu hanyalah karena mengharapkan keridhaan Allah, kami tidak 
mengharapkan balasan atau terima kasih dari kamu.” (Surat al-Insan, 8-9) 

Nabi Muhammad ملسو هيلع هللا ىلص berkata: "Berikan makanan kepada yang lapar, kunjungi yang sakit, 
dan bebaskan tawanan." (Sahih Al-Bukhari) 

“Tidaklah mukmin orang yang kenyang sementara tetangganya lapar sampai ke 
lambungnya.” (al-Mu’jam al-Kabir) 

Tentang menghindari pemborosan makanan 

Membuang-buang makanan adalah dosa dan melanggar konsep Ramadhan. Terlepas dari 
banyak manfaat kesehatan, puasa mendidik umat Islam untuk mengalami dan memahami 
rasa lapar, kekurangan dan kesedihan orang yang membutuhkan. 

Dalam Hadis lain, Nabi Muhammad ملسو هيلع هللا ىلص mengatakan: "Makanan satu orang cukup untuk dua 
orang, makanan dua orang cukup untuk empat orang dan makanan empat orang cukup 
untuk delapan orang." (Muslim) 

Hadits tersebut menjelaskan bahwa ada cukup makanan di dunia tetapi jika tingkat 
keserakahan pada manusia lenyap, orang miskin dan lapar dapat diberi makan tanpa krisis. 

Tentang berhemat dalam konsumsi makanan 

"Tidak ada orang yang mengisi wadah yang lebih buruk dari perutnya." 

“Beberapa bagian yang menjaga punggungnya tegak cukup untuknya. Jika dia harus, maka 
dia harus menyimpan sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk minum dan sepertiga 
untuk bernafas” (Musnad Ahmad dan At-Tirmidzi) 



Masalah kelaparan merupakan isu yang sangat akut, dengan sekitar 815 juta orang di dunia 
yang secara rutin kelaparan setiap hari. Tambahan 2 miliar orang diperkirakan akan 
kekurangan gizi pada tahun 2050. Ada konsensus global tentang perlunya memikirkan 
kembali cara kita menanam, berbagi, dan mengonsumsi makanan kita. Jika dilakukan 
dengan benar, pertanian, kehutanan dan perikanan dapat menyediakan makanan bergizi 
untuk semua dan menghasilkan pendapatan yang layak, sambil mendukung pembangunan 
pedesaan yang berpusat pada orang dan melindungi lingkungan. Syariah mengatur umat 
manusia untuk menghadapi masalah kelaparan melalui strategi multi-cabang yang 
mencakup anjuran kepada umat Islam untuk memilih profesi mulia yaitu pertanian; 
pembentukan kemitraan dan investasi dibidang pertanian, kegiatan amal dan saling 
membantu untuk memberi makan orang yang lapar; dan akhirnya, berhemat dalam 
konsumsi makanan dan menghindari pemborosan makanan. 



 

MEMASTIKAN HIDUP SEHAT DAN 
MENAIKKAN KESEJAHTERAAN 
UNTUK SEMUA USIA



Dalam kerangka Islam, ada sejumlah besar referensi dalam sumber-sumber utama - Quran 
dan Hadits - yang berusaha untuk memastikan kesehatan dan kebersihan yang baik. 

Tentang kebersihan sebagai komponen iman 

Kebersihan dan kesucian bukan hanya pilihan dalam Islam.  Ia dianggap sebagai pilar dan 
prasyarat untuk setiap tindakan ibadah. Merawat kebersihan seseorang tidak hanya 
didorong tetapi juga menjadi ritual yang merupakan bagian dari iman itu sendiri. Seorang 
Muslim diharuskan bersih ketika melakukan sholat harian, yang meliputi pembersihan diri 
dengan benar setelah menggunakan toilet dan ber-wudhu. 

Allah menyatakan dalam Al Qur'an: 

“Allah tidak ingin menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan 
menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, agar kamu bersyukur.” (Al-Ma’idah: 6) 

“Sungguh Allah menyukai orang yang tobat dan menyukai orang yang menyucikan diri.” (Al-
Baqarah: 222) 

Memang, kebersihan dianggap sebagai bagian tak terpisahkan dari iman dalam Islam. 
Sebuah hadits terkenal menegaskan: "kebersihan sebagai bagian dari keimanan." (Sahih 
Muslim) 

Tentang mencari perawatan medis 

Nabi ملسو هيلع هللا ىلص menasihati umat Islam untuk mencari perawatan medis: "Manfaatkan perawatan 
medis, karena Allah tidak membuat penyakit tanpa menunjuk obat untuknya, dengan 
pengecualian satu penyakit, yaitu usia tua." (Abu Dawud) 

Memang, seorang mukmin yang kuat dan sehat lebih baik dalam pandangan Allah daripada 
yang lemah karena yang pertama lebih memenuhi syarat untuk memenuhi tujuan Islam dan 
melayani umat manusia. Nabi ملسو هيلع هللا ىلص berkata: "Seorang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih 
disukai Allah daripada yang lemah, dan keduanya baik." (Sahih Muslim) 

Sebagaimana dibahas sebelumnya, Nabi ملسو هيلع هللا ىلص sangat tidak menyarankan makan berlebihan 
yang merupakan penyebab utama banyak masalah kesehatan. Sementara tidak ada 
referensi langsung dalam sumber-sumber primer untuk merokok, kebanyakan cendekiawan 
Islam cenderung melihat dan menyatakan merokok sebagai suatu hal yang dilarang atau 
sangat tidak dianjurkan dalam Islam karena efek buruk yang diakibatkan rokok pada 
kesehatan. 

Pada catatan terkait, Islam juga menganjurkan penggunaan produk tertentu, seperti madu, 
untuk manfaat kesehatan positif yang dikandungnya. Seperti yang ditegaskan Al-Quran: 

“Dan Tuhanmu mengilhamkan kepada lebah, - buatlah sarang di gunung-gunung, di pohon-
pohon kayu, dan di tempat-tempat yang dibikin manusia, kemudian makanlah dari segala 
(macam) buah-buahan lalu tempuhlah jalan Tuhanmu yang telah dimudahkan (bagimu). – 
Dari perut lebah itu keluar minuman (madu) yang bermacam-macam warnanya, di dalamnya 
terdapat obat yang menyembuhkan bagi manusia. Sungguh, pada yang demikian itu benar-
benar terdapat tanda (kebesaran Allah) bagi orang-orang yang berpikir” (An-nahl: 68-69) 



Tentang kebersihan pribadi 

Beberapa perkataan Nabi ملسو هيلع هللا ىلص menunjukkan perhatian Islam yang besar terhadap 
kebersihan mulut dalam merekomendasikan seringnya menggunakan miswak (ranting yang 
digunakan untuk menyikat gigi). Nabi ملسو هيلع هللا ىلص berkata: "Miswak membersihkan dan menyucikan 
mulut dan menyenangkan Tuhan." (An-Nasa'i dan Ibn Khuzaimah). Dalam hadits lain, Nabi 
 berkata: " Sekiranya tidak memberatkan umatku, niscaya aku akan perintahkan kepada ملسو هيلع هللا ىلص
mereka untuk bersiwak (menggosok gigi) pada setiap kali hendak salat." (Al-Bukhari dan 
Muslim) Beberapa hadis juga menekankan berbagai aspek kebersihan pribadi, seperti, 
memotong kuku, merawat rambut dengan baik. 

Tentang menjaga kebersihan lingkungan 

Islam tidak hanya mengutamakan kebersihan pribadi, tetapi juga pada kebutuhan untuk 
memastikan kebersihan lingkungan. 

Nabi ملسو هيلع هللا ىلص memperingatkan, "Waspadalah terhadap tiga tindakan yang menyebabkan Anda 
dikutuk: buang air di tempat teduh atau yang digunakan orang berteduh, di jalan setapak 
atau di tempat berair." (Sunan Abu Dawud) 

Menurut perkataan lain dari Nabi ملسو هيلع هللا ىلص, "Menyingkirkan batu, duri dan tulang dari tengah jalan 
itu adalah sedekah bagimu." (Sahih Al-Bukhari) 

Ada konsensus diantara para pembuat kebijakan bahwa memastikan kehidupan yang sehat 
dan menaikkan kesejahteraan untuk semua, disegala usia, sangat penting untuk 
pembangunan berkelanjutan. Ajaran Islam jelas selaras dengan kepentingan yang 
ditangkap oleh SDG 3. Masyarakat Muslim perlu merespon secara positif langkah kebijakan 
yang berupaya meningkatkan layanan kesehatan, dan penyediaan kebersihan dan sanitasi 
yang baik. Salah satu contohnya adalah dekrit agama oleh para cendekiawan Islam 
Indonesia bahwa dana zakat dapat digunakan dalam proyek-proyek untuk meningkatkan 
sanitasi untuk anak-anak (UNICEF). Contoh yang berlawanan adalah dekrit di Indonesia dan 
beberapa negara lain terhadap vaksinasi campak dan rubela.  Inti dari kontroversi ini adalah 4

penggunaan gelatin dari babi sebagai zat penstabil dalam vaksin tertentu. Tak perlu 
dikatakan, vaksin halal bisa menyelesaikan masalah sekaligus dan untuk semua, 
menggunakan gelatin yang berasal dari sapi sebagai gantinya. Sementara vaksin semacam 
itu akan membutuhkan pengujian dan komitmen sumber daya selama bertahun-tahun, 
nyaris tidak ada manfaatnya untuk menghilangkan masalah keagamaan. Memang, konsumsi 
daging babi benar-benar dilarang tidak hanya dalam Islam, tetapi juga dalam agama-agama 
dunia lainnya. 

“Demikian juga babi hutan, karena memang berkuku belah, yaitu kukunya bersela panjang, 
tetapi tidak memamah biak; haram itu bagimu. Daging binatang-binatang itu janganlah 
kamu makan dan bangkainya janganlah kamu sentuh; haram semuanya itu bagimu.” 
Leviticus (11:7–8) 

“Juga babi hutan, karena memang berkuku belah, tetapi tidak memamah biak; haram itu 
bagimu. Daging binatang-binatang itu janganlah kamu makan dan janganlah kamu terkena 
bangkainya.” Deuteronomy (14:8) 

 https://www.sciencealert.com/indonesian-global-vaccine-action-plan-immunisation-rates-fall-following-fatwa4



Al-Quran tidak memberikan ruang konsumsi daging babi dalam ukuran apa pun atau untuk 
tujuan yang diinginkan. 

“Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan 
binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah.” (Surat Al-Baqarah, 173) 

MEMASTIKAN KUALITAS PENDIDIKAN 
INKLUSIF DAN ADIL DAN MENDUKUNG 
KESEMPATAN BELAJAR SEUMUR 
HIDUP UNTUK SEMUA



Tentang pentingnya memperoleh pengetahuan 

Pentingnya pendidikan dalam Islam dapat dipahami oleh fakta bahwa kata pertama yang 
diungkapkan kepada Nabi ملسو هيلع هللا ىلص oleh Allah adalah BACA. “Bacalah dengan (menyebut) nama 
Tuhanmu Yang menciptakan,” (Surat Al-Alaq,1) 

Utusan Allah, Nabi ملسو هيلع هللا ىلص berkata, "Mencari pengetahuan adalah kewajiban bagi setiap 
Muslim." (Sunan Ibn Majah) 

Nabi ملسو هيلع هللا ىلص berkata, "Barang siapa menempuh satu jalan (cara) untuk mendapatkan ilmu, maka 
Allah pasti mudahkan baginya jalan menuju surga." (Sahih Muslim) 

Sebuah perkataan yang sering dikutip dari Nabi ملسو هيلع هللا ىلص menegaskan: “Carilah ilmu meski 
sampai ke negeri Cina". Meskipun hadits ini dianggap sangat lemah atau bahkan dibuat-
buat, beberapa ulama berusaha untuk mengambil pelajaran darinya, hanya sebagai kata-
kata bijak. Narasinya hanya menggarisbawahi pentingnya mencari pengetahuan bahkan 
jika itu membutuhkan koneksi ke Cina, tampaknya tempat yang jauh yang merupakan 
tantangan bagi pencari ilmu. 

Tentang pentingnya penyebaran pengetahuan 

Nabi ملسو هيلع هللا ىلص dilaporkan telah mengatakan: "Raihlah pengetahuan dan berikan kepada orang-
orang." (Al-Tirmidzi) 

Menurut pembuat kebijakan, faktor utama yang menyebabkan kurangnya kualitas 
pendidikan adalah kurangnya guru yang terlatih. Hadits di atas dengan sangat jelas 
membahas masalah ini. 

“Tidak ada pemberian seorang ayah untuk anaknya yang lebih utama dari pada 
(pendidikan) tata krama yang baik.” (Al-Tirmidhi) 

"Jika seseorang anak adam meninggal dunia, maka terputuslah amalannya kecuali 3 
perkara (yaitu): sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat dan anak yang shaleh yang 
mendoakannya (yang meninggal)." (Sahih Muslim) 

Dua hadis di atas menunjukkan perbandingan yang menarik antara memberikan 
pengetahuan atau memberikan pendidikan yang baik dan amal yang berkelanjutan 
(sedekah jariyah atau wakaf) yang akan terus memberikan manfaat bagi penyedia 
selamanya. Disisi lain, sektor pendidikan juga menjadi penerima manfaat utama wakaf atau 
wakaf Islam yang berakar pada filantropi Islam. Berbagai sekolah dan universitas agama 
Islam yang kita saksikan hari ini di berbagai masyarakat Muslim pada awalnya telah 
ditetapkan sebagai wakaf atau wakaf Islam. Dalam menghadapi sistem pendidikan yang 
korporatisasi dan mencari untung di banyak negara, kebangkitan institusi awqaf dapat 
sangat membantu dalam merasionalisasi biaya pendidikan dan menjamurnya penyedia 
pendidikan berkualitas di semua tingkatan. 



MENCAPAI KESETARAAN GENDER 
DAN MEMBERDAYAKAN SEMUA 
PEREMPUAN DAN ANAK PEREMPUAN



Islam sangat mementingkan keluarga sebagai institusi sosial inti yang memainkan peran 
utama dalam membentuk masa depan umat manusia. Islam juga melihat peran yang 
seimbang bagi pria dan wanita dalam memastikan kesejahteraan ekonomi dan sosial 
keluarga. 

Al-Quran menyatakan bahwa semua manusia diciptakan berpasangan. 

“Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran 
Allah)” (Surat Adh-Dhariyat, 49) 

“Dan diantara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah penciptaan langit dan bumi, perbedaan 
bahasamu dan warna kulitmu. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat 
tanda-tanda bagi orang-orang yang mengetahui” (Surat Ar-Rum, 21) 

Al-Qur'an telah dengan jelas menetapkan hak-hak bagi wanita dan mengharuskan pria 
memperlakukan mereka dengan lembut dan adil. 

“Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan 
paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali 
sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan 
pekerjaan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila 
kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai 
sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak” (Surat An-Nisa, 19) 

Dalam sebuah khotbah yang dia sampaikan selama haji perpisahannya, Nabi ملسو هيلع هللا ىلص 
menghimbau pria untuk takut kepada Allah dalam perlakuan mereka terhadap wanita 
karena mereka (pria) telah menerima mereka (wanita) sebagai “kepercayaan dari Allah”. 
(Muslim, Abu Daud, Ibnu Majah, Musnad Ahmad). Pada kesempatan lain, beliau 
memperingatkan para lelaki agar tidak merampas hak-hak perempuan dengan 
memanfaatkan kelemahan mereka. 

"Aku melarang perampasan hak dua orang lemah - anak yatim dan perempuan itu." (Sahih 
Muslim) 

Sejalan dengan visi Islam tentang masyarakat yang seimbang, penyediaan layanan 
keuangan bagi perempuan pedesaan dalam masyarakat yang dipisahkan gender selalu 
dianggap terpuji. Namun, ada juga tuduhan mencampuri aturan sosial dan seruan kepada 
penyedia jasa keuangan untuk mengalihkan fokus mereka dari "pemberdayaan 
perempuan" menjadi "pemberdayaan keluarga". Memang, pendekatan "hanya wanita" untuk 
pembangunan dan pengentasan kemiskinan adalah asing bagi agama dan budaya Islam. 
Al-Qur'an mendukung konsep "pemberdayaan keluarga" dengan mendesak laki-laki dan 
perempuan untuk memainkan peran mereka masing-masing dalam mencari kesejahteraan 
ekonomi dan sosial semua anggota keluarga. 

Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebagian kamu 
lebih bigian yang lain. (Karena) bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang 
mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka 
usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah 
Maha Mengetahui segala sesuatu. (Surat An-Nisa, 32) 

Sementara dunia tampaknya telah membuat kemajuan pesat menuju kesetaraan gender 
dan pemberdayaan perempuan, perempuan dan anak perempuan terus menderita 
diskriminasi dan kekerasan di setiap bagian dunia,  jumlahnya cukup mengkhawatirkan. 



Sayangnya, saat ini 1 dari 5 wanita dan gadis berusia antara 15-49 tahun telah melaporkan 
mengalami kekerasan fisik atau seksual oleh pasangan intim dalam jangka waktu 12 bulan 
dan 49 negara saat ini tidak memiliki undang-undang yang melindungi wanita dari 
kekerasan dalam rumah tangga. 

Sejalan dengan visi Islam tentang masyarakat yang seimbang, memberi perempuan dan 
anak perempuan akses yang sama terhadap pendidikan, perawatan kesehatan, pekerjaan 
yang layak, dan keterwakilan dalam proses pengambilan keputusan politik dan ekonomi 
akan membuat dunia menjadi tempat yang jauh lebih baik. 

MEMASTIKAN AKSES AIR 
DAN SANITASI UNTUK SEMUA



Air adalah kebutuhan dasar kehidupan. Penyediaan air adalah kewajiban kolektif 
masyarakat. Secara tradisional, masyarakat Muslim telah menggunakan mekanisme wakaf 
untuk memastikan penyediaan air. Ketika umat Islam awal bermigrasi ke Madinah dengan 
Nabi ملسو هيلع هللا ىلص, mereka menemukan air di sana sulit untuk minum karena mereka terbiasa minum 
air Zamzam yang relatif lebih manis di Mekah. Jadi, mereka pergi menemui Nabi ملسو هيلع هللا ىلص dan 
memberi tahu beliau tentang kesulitan mereka dan memberi tahu beliau ملسو هيلع هللا ىلص tentang sebuah 
sumur di kota dengan nama Raumah yang airnya terasa sangat mirip dengan Zamzam. 
Masalahnya adalah bahwa pemilik sumur adalah seorang Yahudi yang membebankan harga 
tinggi untuk air. Nabi ملسو هيلع هللا ىلص kemudian mendesak umat Islam untuk maju membeli sumur 
Raumah dan memberikannya kepada masyarakat. Ketika Utsman bin ‘Affan datang untuk 
mengetahui nasihat Nabi, dia pergi ke pemilik dan menawarkan untuk membeli sumur. 
Pemiliknya menolak. Namun, Uthman membujuknya untuk menjual setengah dari hak 
menggunakan sumur. Keduanya sepakat untuk pengaturan dimana masing-masing dari 
mereka akan memiliki hak untuk digunakan pada hari-hari alternatif. Utsman menggunakan 
haknya untuk memberi manfaat baik bagi Muslim maupun non-Muslim yang memberi 
mereka air gratis. Ini memiliki konsekuensi bahwa orang Yahudi kehilangan semua 
pelanggannya dan memaksanya untuk menjual setengahnya kepada Utsman juga. 
Harganya yang dibayar Utsman adalah dua puluh ribu dirham. 

Contoh di atas adalah penunjuk yang jelas untuk sesuatu yang lebih mendalam. Praktik ini 
memiliki efek meningkatkan wakaf serta menghilangkan praktik buruk dari masyarakat, 
yaitu mengambil keuntungan dari kebutuhan dasar orang, seperti, air. Ketentuan air juga 
tidak diskriminatif, antara Muslim dan non-Muslim. 

Seperti yang dibahas sebelumnya, kebersihan dan kesucian adalah praktik wajib dalam 
Islam. Seseorang tidak hanya didorong untuk merawat kebersihan tetapi juga menjadi ritual 
yang merupakan bagian dari iman itu sendiri. 

Kelangkaan air, kualitas air yang buruk dan sanitasi yang tidak memadai berdampak negatif 
terhadap ketahanan pangan, pilihan mata pencaharian dan kesempatan pendidikan bagi 
keluarga miskin di seluruh dunia. Pada saat ini, lebih dari 2 miliar orang hidup dengan risiko 
berkurangnya akses kepada sumber daya air tawar dan pada tahun 2050, setidaknya satu 
dari empat orang kemungkinan akan tinggal di negara yang terkena kekurangan air segar 
yang kronis atau berulang. Sejalan dengan contoh di atas yang menunjukkan bagaimana 
Nabi ملسو هيلع هللا ىلص dan para sahabatnya menyelesaikan krisis air, lembaga wakaf dapat memainkan 
peran penting di masa kini dalam resolusi. 



MEMASTIKAN AKSES TERHADAP 
ENERGI YANG TERJANGKAU, ANDAL, 
BERKELANJUTAN, DAN MODERN 
UNTUK SEMUA



SDG 7 adalah tentang memastikan akses terhadap energi yang terjangkau, andal, 
berkelanjutan, dan modern untuk semua. Rupanya tidak ada pemetaan langsung dengan 
sumber-sumber utama hukum Islam kecuali yang berikut ini. 

Sehubungan dengan shalat atau doa yang merupakan pilar terpenting Islam setelah "iman", 
para cendekiawan mencatat bahwa tempat sholat sebaiknya tidak begitu gelap, yang 
mengakibatkan orang tidak dapat melihat sujud (sujud kepada Allah). Ada sebuah hadits 
yang meriwayatkan bahwa Nabi ملسو هيلع هللا ىلص akan berdoa dengan mata terbuka sepanjang seluruh 
salat (mengarahkan matanya ke tempat sujud sepanjang waktu). Cahaya bukanlah kondisi 
doa yang penting atau bagian wajib dari doa. Namun, jika kegelapan adalah penyebab rasa 
takut yang mengganggu seseorang sampai-sampai ia tidak dapat memiliki kehadiran 
pikiran dan kerendahan hati (khusyuk) yang diperlukan dalam doa, maka itu adalah 
tindakan yang tidak dianjurkan (makruh) baginya untuk berdoa dalam gelap. 

Dapat dikatakan, SDG 7 juga terkait dengan SDG 3, yaitu untuk memastikan kehidupan 
yang sehat dan menaikkan kesejahteraan untuk semua usia, untuk SDG 4, untuk 
memberikan pendidikan dan kesempatan belajar seumur hidup. Hal ini juga terkait dengan 
SDG 9, yaitu untuk membangun infrastruktur yang tangguh, mendorong industrialisasi yang 
inklusif dan berkelanjutan dan mendorong inovasi kepada SDG 13, yang akan mengambil 
tindakan segera untuk memerangi perubahan iklim dan dampaknya. 



MENDORONG PERTUMBUHAN EKONOMI 
YANG INKLUSIF DAN BERKELANJUTAN, 
LAPANGAN KERJA DAN PEKERJAAN 
YANG LAYAK UNTUK SEMUA



Dunia menderita karena kurangnya kesempatan kerja yang layak. Tingkat pengangguran 
global mencapai 5,7%. Terlebih lagi, memiliki pekerjaan juga tidak menjamin kemampuan 
untuk keluar dari kemiskinan. Menurut data terakhir, lebih dari 60% dari semua pekerja 
terlibat dalam pekerjaan informal. Hal ini telah menyebabkan erosi kontrak sosial dasar 
yang mendasari masyarakat demokratis: bahwa semua harus berbagi dalam kemajuan. 

Dalam konteks Islam, kontrak sosial ini diterjemahkan menjadi kewajiban kolektif yang 
disebut fardu kifayah. Sebagaimana dibahas sebelumnya, Islam menjadikannya kewajiban 
kolektif bagi masyarakat untuk mengurus kebutuhan dasar semua anggotanya. Sumber 
daya ditingkat masyarakat harus dikelola sedemikian rupa sehingga setiap anggota 
masyarakat memiliki kesempatan untuk mendapatkan kehidupan yang jujur sesuai dengan 
kemampuan dan usahanya. Dengan demikian, hal ini sangat menggarisbawahi pentingnya 
pertumbuhan "inklusif". 

Pada saat yang sama, Islam menjadikannya kewajiban pribadi (fardu ‘ain) bagi setiap 
anggota masyarakat untuk menjadi produktif dan menciptakan kekayaan. Al-Qur'an 
menginstruksikan umat Islam untuk pergi keluar dan mencari karunia Tuhan setelah 
menyelesaikan sholat mereka (Surat Al-Jumu’ah,10). 

Nabi ملسو هيلع هللا ىلص menggarisbawahi pentingnya mendapatkan penghidupan dengan kata-kata ini: 

“Menghasilkan mata pencaharian yang sah adalah wajib bagi setiap Muslim” (Suyuti, Al-
Jami al-Saghir). 

“Seorang pria belum mendapatkan penghasilan yang lebih baik daripada yang berasal dari 
usahanya sendiri” (Sunan Ibn Majah) 

Nabi ملسو هيلع هللا ىلص juga telah memerintahkan umat Islam untuk memperoleh keterampilan dalam 
suatu profesi sehingga mereka dapat memperoleh kehidupan yang terhormat dengan 
mengatakan: 

“Allah mencintai seorang Muslim yang memiliki keterampilan profesional” (al-Tabarani’s al-
Kabir and al-Bayhaqi) 

Bagi yang paling miskin dan fakir, yang tidak berada dalam posisi untuk menghasilkan 
pendapatan dan kekayaan apa pun, masyarakat diharapkan memenuhi kewajibannya 
melalui mekanisme amal. Islam sangat mendorong orang kaya untuk membantu orang 
miskin dan telah melembagakan amal dalam bentuk sedekah, zakat dan wakaf. 

Sementara Islam sangat mendorong amal dari sudut pandang pemberi, Islam berusaha 
untuk meminimalkan ketergantungan pada amal dari sudut pandang penerima dan 
membatasi manfaat mengalir ke yang paling miskin dan fakir, yang tidak dalam posisi untuk 
menghasilkan pendapatan dan kekayaan apa pun. 

Sebuah hadis terkenal yang dicatat dalam Sunan Abu Daud tidak hanya menggarisbawahi 
hal di atas, tetapi juga menunjukkan bagaimana merancang dan mengimplementasikan 
strategi pengentasan kemiskinan melalui pemberdayaan ekonomi. Inti dari hadits dipecah 
menjadi pernyataan bernomor sehingga menyoroti prinsip-prinsip kunci dan komponen 
strategi yang mengikuti dari hadits. 

Seorang lelaki dari komunitas Ansar datang kepada Nabi ملسو هيلع هللا ىلص dan memohon padanya. (#1) 
Dia (Nabi ملسو هيلع هللا ىلص) bertanya: Apakah kamu tidak memiliki apa-apa di rumah? Dia (pria itu) 
menjawab: Ya, sepotong kain yang kita pakai, atau yang kita sebarkan (di tanah), dan 



mangkuk kayu untuk kita minum air. (#2) Dia (Nabi ملسو هيلع هللا ىلص) berkata: Bawalah semua itu padaku. 
Dia (laki-laki) kemudian membawa barang-barang ini kepada Rasulullah dan dia (Nabi ملسو هيلع هللا ىلص) 
mengambilnya ditangannya dan bertanya kepada orang-orang: 

Siapa yang akan membeli ini? Seorang pria berkata: Saya akan membelinya untuk satu 
dirham. Dia (Nabi ملسو هيلع هللا ىلص) bertanya dua kali atau tiga kali: Siapa yang akan menawarkan lebih 
dari satu dirham? Seorang pria lain berkata: Saya akan membelinya untuk dua dirham. (#3) 
Dia (Nabi ملسو هيلع هللا ىلص) memberikan ini kepadanya dan mengambil dua dirham dan, memberikannya 
kepada orang Ansar, dia berkata: Beli makanan dengan salah satu dari mereka dan 
serahkan kepada keluarga Anda, dan beli kapak dan bawa ke saya. (#4) Dia kemudian 
membawanya kepadanya. 

Nabi ملسو هيلع هللا ىلص memperbaiki pegangannya dengan tangannya sendiri (#5) dan berkata: Pergi, 
kumpulkan kayu bakar dan jual, dan jangan biarkan aku melihatmu selama dua minggu. (#6) 
Pria itu pergi dan mengumpulkan kayu bakar dan menjualnya. Ketika dia telah 
menghasilkan sepuluh dirham, dia datang kepadanya dan membeli pakaian dengan 
beberapa dari uang itu dan makanan dengan yang lain. (#7) Nabi ملسو هيلع هللا ىلص lalu berkata: Ini lebih 
baik bagimu daripada memohon itu akan muncul di wajahmu pada Hari Pengadilan. 
Mengemis hanya boleh untuk tiga orang: satu yang berada dalam kemiskinan, satu yang 
berada dalam hutang yang besar, atau yang bertanggung jawab atas kompensasi dan 
merasa sulit untuk membayar. (#8) 

Komponen-komponen hadis ini dapat dilihat untuk menekankan kondisi mendasar berikut 
dari program pengentasan kemiskinan yang berhasil: 

# 1. Akses masyarakat miskin terhadap program: Rasulullah SAW adalah pemimpin spiritual 
sekaligus pemimpin politik umat Islam dan beliau SAW dapat ditemui setiap saat oleh orang 
miskin dan siapa saja yang membutuhkan bantuan ekonomi dan keuangan; 

# 2. Penilaian yang cermat atas kondisi keuangan masyarakat miskin; penyelidikan yang 
dipadukan dengan rasa empati. Banyak program keuangan mikro gagal karena kegagalan 
mereka dalam mengevaluasi kondisi keuangan klien. Penyediaan keuangan mikro tidak 
sesuai bagi seseorang yang membutuhkan jaring pengaman sosial, hal ini mengakibatkan 
dana dihabiskan untuk hal-hal konsumtif daripada untuk investasi. Masyarakat miskin 
datang dengan kategori yang berbeda, dengan berbagai kebutuhan seperti konsumsi, 
investasi produktif, risiko kejahatan dan kegagalan. Program keuangan mikro yang dengan 
pendanaan sembarangan kepada masyarakat miskin, seperti sebagian besar yang dikelola 
pemerintah, mengalami kegagalan. Ini adalah salah satu pilar "praktik terbaik" keuangan 
mikro yang menegaskan bahwa pemerintah seharusnya tidak memiliki peran dalam 
penyediaan layanan keuangan langsung maupun tidak langsung, dan peran pemerintah 
harus dibatasi untuk menyediakan lingkungan yang mendukung. Tuntutan pada 
kepentingan penerima tentu saja merupakan sebuah sarana untuk mengurangi bahaya 
moral dan meningkatkan efisiensi. 

# 3. Transformasi aset tidak produktif milik penerima menjadi aset produktif melalui 
penilaian yang ketat (seperti melalui metode lelang); Keterlibatan komunitas yang lebih 
besar dalam proses. Seringkali kaum miskin memiliki aset bernilai pasar tinggi, seperti tanah 
di lokasi strategis tanpa dapat memperoleh pendapatan atau manfaat dari aset tersebut. 
Walaupun kepemilikan tanah memang memberi mereka benteng melawan kesulitan yang 



tak terduga, tapi ini adalah metode asuransi yang tidak ekonomis dan boros. Apa yang 
diinginkan disini adalah cara untuk mengubah aset tidak produktif menjadi aset produktif 
yang dapat menghasilkan pendapatan. Aset asli tidak hilang tetapi diubah menjadi aset 
yang menghasilkan pendapatan. Harga tawar aset asli harus adil dan tidak boleh 
mengambil metode penjualan yang berbahaya yang mengakibatkan hilangnya nilai kepada 
penjual. Ahli teori keuangan kontemporer berpendapat bahwa sistem lelang adalah proses 
penemuan paling efisien dari nilai intrinsik atau harga wajar. Keterlibatan komunitas yang 
lebih besar dalam program pengentasan kemiskinan juga sangat diinginkan untuk 
keberhasilan program. Bagi banyak LKM kontemporer yang sukses, strategi yang tepat 
adalah dengan melibatkan LSM sentral dalam proses tersebut. 

# 4 Memenuhi kebutuhan dasar berdasarkan prioritas dan menginvestasikan sisanya dalam 
aset produktif. Sekali lagi, ini menyoroti kebutuhan untuk memperhitungkan kebutuhan 
konsumsi klien sebelum mengharapkan mereka untuk menciptakan kekayaan. Adapun 
kesadaran tentang perlunya jaring pengaman sosial dan mengaitkannya dengan keuangan 
mikro pada tahap berikutnya, baru datang akhir-akhir ini di industri keuangan mikro. 

# 5 Keterlibatan program secara langsung dalam pengembangan kapasitas sebelum 
peningkatan pendapatan dan bantuan teknis kepada penerima manfaat; Komitmen dari 
kepala manajemen program: Bagian dari hadis ini menunjukkan bentuk komitmen dan 
keterlibatan unik dari Rasulullah SAW dalam program pengentasan kemiskinan. Keterlibatan 
secara langsung dan komitmen yang tulus. 

# 6. Bantuan teknis dalam bentuk memberikan pelatihan kepada penerima zakat untuk 
melaksanakan rencana bisnis / proyek yang menghasilkan pendapatan; pemantauan 
melalui jadwal yang rinci dan penilaian dampak melalui mekanisme umpan balik: 
Ditekankan dikalangan profesional keuangan mikro untuk membangun hubungan yang 
efektif antara bantuan keuangan dan bantuan teknis, karena belum pernah terjadi 
sebelumnya.  

# 7. Pembukuan yang transparan terhadap hasil operasional dan kebebasan untuk 
menggunakan bagian dari pendapatan untuk memenuhi kebutuhan yang lebih tinggi: 
Transparansi melalui akuntansi yang teliti dan dokumentasi yang tepat adalah persyaratan 
mendasar dari transaksi keuangan dalam kerangka Islam, seperti yang ditegaskan Al-
Qur'an: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai 
untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang 
penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar” (2: 282). Pentingnya ayat ini sering 
tidak sepenuhnya dipahami. Memang, kurangnya dokumentasi dan akuntansi yang tepat 
oleh penerima manfaat merupakan tantangan utama yang dihadapi keuangan mikro. 
Akuntansi yang tepat dan pengukuran hasil operasi atau laba yang akurat adalah prasyarat 
untuk mekanisme berbasis bagi hasil, hal tersebut tidak kalah pentingnya untuk operasi 
peminjaman. 

# 8. Keputusasaan dalam mencari amal sosial: Pemberdayaan ekonomi merupakan kata 
kunci yang dapat meminimalisir ketergantungan pada amal sosial, yang peruntukkannya 
dibatasi oleh syariat, seperti diprioritaskan untuk  golongan yang paling miskin, dan untuk 
mereka yang dibebani hutang tetapi tidak memiliki sarana yang potensial untuk membayar. 
Tindakan mencari amal sangat tidak dianjurkan, karena bertentangan dengan gagasan 
mengenai martabat diri. Nabi ملسو هيلع هللا ىلص, tidak setuju mencari amal dengan mengatakan: 



"Jangan meminta apa pun dari orang-orang" (Abu Daud) 

"Tangan yang di atas lebih baik dari tangan yang di bawah" (Sahih Al-Bukhari). 

Sebuah proposisi penting dari martabat manusia adalah bahwa pemenuhan kebutuhan 
harus diwujudkan melalui upaya individu itu sendiri. Karena itu, merupakan kewajiban 
pribadi (fardu ‘ain) setiap Muslim untuk mencari nafkah untuk menghidupi dirinya sendiri 
dan keluarganya. Pada saat yang sama, itu adalah kewajiban kolektif (fardu kifayah) dari 
masyarakat Muslim untuk mengelola ekonomi sedemikian rupa sehingga setiap orang 
memiliki kesempatan yang cocok untuk mendapatkan kehidupan yang jujur sesuai dengan 
kemampuan dan upayanya. 

MEMBANGUN INFRASTRUKTUR YANG 
TANGGUH, MENDORONG INDUSTRIALISASI 
YANG INKLUSIF DAN BERKELANJUTAN, 
DAN MENGEMBANGKAN INOVASI



SDG 9 adalah tentang membangun infrastruktur yang tangguh, mendorong industrialisasi 
yang inklusif dan berkelanjutan serta mendorong inovasi. Memang tidak ada pemetaan 
langsung dengan sumber utama hukum Islam, namun, praktik para sahabat Nabi ملسو هيلع هللا ىلص dalam 
upaya menjangkau dunia untuk menyebarkan pesan Islam, menggarisbawahi pentingnya 
menghubungkan dengan orang-orang. Pentingnya jalan dalam penyebaran budaya dan 
peradaban Islam tidak bisa terlalu ditekankan. 

Jika kita mengambil contoh Jalan Sutera, itu adalah sarana utama untuk membangun 
hubungan antara timur dan barat, memaparkan beragam wilayah pada berbagai gagasan 
dan cara hidup. Perluasan Islam menuju wilayah timur melalui perdagangan didorong oleh 
pengembangan Jalur Sutera maritim. Seiring dengan ketajaman perdagangan etis yang 
diajarkan oleh Islam dan keterampilan berlayar yang sangat baik, umat Islam dapat 
memonopoli perdagangan Jalur Sutera Maritim Timur-Barat, yang menghubungkan 
berbagai pelabuhan utama di wilayah Asia Timur secara bersamaan. Interaksi-interaksi ini 
menghasilkan perluasan Islam lebih lanjut kepada orang-orang yang tinggal di kota-kota 
pesisir yang penting di anak benua India, Cina, atau di pulau-pulau Indonesia Tenggara atau 
Filipina modern yang lebih jauh di kejauhan. 

Islam mengakui sejak awal bahwa jalan menuju pembangunan adalah menghubungkan 
orang-orang satu sama lain. Jika itu adalah jalan dan transportasi laut di tahun-tahun awal 
kemunculannya, penekanan pada masa kontemporer akan beralih ke bentuk transportasi 
dan infrastruktur lain untuk memfasilitasi hal yang sama. 



MENGURANGI KETIMPANGAN 
DI DALAM DAN DI ANTARA 
NEGARA-NEGARA



Masyarakat di seluruh dunia telah mengalami pertumbuhan yang signifikan dalam beberapa 
tahun terakhir dan telah mengambil langkah besar untuk mengangkat masyaraakt agar 
keluar dari kemiskinan. Namun, ketimpangan tetap ada, dan perbedaan besar tetap 
mengenai pendapatan dan akses kepada layanan kesehatan dan pendidikan dan aset 
lainnya. Di banyak negara, bagian pendapatan yang meningkat mencapai 1% teratas dari 
populasi. 40% terbawah menerima kurang dari 25% dari pendapatan keseluruhan. Ada 
konsensus yang berkembang bahwa pertumbuhan ekonomi tidak cukup untuk mengurangi 
kemiskinan jika tidak inklusif dan jika tidak melibatkan tiga dimensi pembangunan 
berkelanjutan; ekonomi, sosial dan lingkungan. 

Distribusi  pendapatan dan kekayaan adalah ide kunci dalam visi ekonomi Islam dengan 5

beberapa ayat Al-Quran dan ucapan Nabi ملسو هيلع هللا ىلص yang berurusan dengan masalah ini. Intinya, 
Islam mengakui perbedaan yang merupakan hasil alami dari berbagai kompetensi dan 
sumber daya di antara pria dan wanita. Islam juga mengakui gagasan kepemilikan pribadi 
atas pendapatan dan kekayaan dan warisan oleh keturunan.  Namun, hal tersebut juga 6

mengesampingkan kemungkinan konsentrasi kekayaan dengan menyatakan beberapa 
bentuk pendapatan (misal: keuntungan monopoli, riba dan maysir) sebagai pendapatan 
yang tidak sah. Lebih lanjut, Islam memiliki mekanisme redistribusi di tempat, misal: zakat, 
sedekah, faraid (waris), dan wakaf yang memiliki efek moderat mengurangi ketidaksetaraan. 

“Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian 
kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (Karena) bagi orang laki-laki ada bahagian 
dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bahagian dari apa 
yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. 
Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.” (Surat An-Nisa, 32) 

“Dan bagi tiap-tiap harta peninggalan dari harta yang ditinggalkan ibu bapak dan karib 
kerabat, Kami jadikan pewaris-pewarisnya. Dan ( jika ada) orang-orang yang kamu telah 
bersumpah setia dengan mereka, maka berilah kepada mereka bahagiannya. 
Sesungguhnya Allah menyaksikan segala sesuatu.” (Surat An-Nisa, 33) 

Al-Qur'an menegaskan bahwa semua kekayaan dan sumber daya adalah milik Allah dan 
dipercayakan kepada manusia sebagai amanah (sebagai wali), yang diizinkan untuk 
menggunakan yang sama dengan cara yang bertanggung jawab dan dapat diterima. Lebih 
jauh, perbedaan dalam pendapatan dan kekayaan adalah alami dan dapat diterima karena 
manusia memiliki keterampilan dan kemampuan yang berbeda.  Ketika penghargaan dan 7

pengembalian didasarkan pada upaya seseorang, disparitas yang dihasilkan memiliki efek 
insentif juga. Al-Qur'an di beberapa tempat menegaskan gagasan "untuk masing-masing 
haknya" (2: 279, 11:85, 26: 183, 45:22) 

Islam juga berurusan dengan perbedaan pada tingkat spiritual - dengan memberi label 
ketimpangan seperti itu sebagai ujian - melalui sifat perilaku kembar; rasa syukur dan 
kesabaran. Orang kaya dibutuhkan untuk bersyukur kepada Allah dan menghabiskan 
hartanya dengan cara yang dapat diterima dan bertanggung jawab. Pada saat yang sama, 

 Kata dasar yang terkait: “qasama”, “qismat” yang berarti “dia membagikan dan mendistribusikan” muncul 33kali dalam  5

al-Quran

 Memang semua harta milik Allah dan semua sumber daya adalah kepunyaan Allah dan dipercayakan kepada manusia 6

sebagai amanah, yang dibolehkan untuk menggunakannya dengan cara yang bertanggungjawab dan dapat diterima.

 Tidak seperti beberapa pendapat, Islam menngakui perbedaan sebagai sesuatu yang wajar dan dapat diterima.7



orang miskin dibutuhkan untuk bersabar, tidak mengembangkan kecemburuan, 
mempertahankan iman, dan bekerja keras untuk maju dari kesulitan. 

Sementara perbedaan dapat diterima, visi pembangunan Islam menuntut bahwa distribusi 
kekayaan dan pendapatan harus adil. Distribusi yang adil mensyaratkan bahwa imbalan 
harus sepadan dengan upaya; bukan karena monopoli atas sumber daya, dan bukan 
karena cara tidak sah; termasuk bunga (riba), manipulasi pasar (ihtikar) dan perjudian dalam 
ketidakpastian (maysir dan qimar). Namun, hal itu memungkinkan penciptaan kekayaan 
melalui pembagian risiko dan mode yang diizinkan, missal: perdagangan (bai’) dan 
kemitraan (mudharabah, musyarakah). 

Untuk menghilangkan ketidaksetaraan ekstrim, kerangka kerja Islam tidak hanya 
menentukan langkah-langkah yang terlarang (riba, maysir, dan ihtikar), tetapi juga langkah-
langkah positif (Zakat, dan faraid) dan tindakan sukarela (Sedekah dan wakaf). 

Dengan adanya mekanisme redistribusi, konsentrasi kekayaan dan 'ketidaksetaraan yang 
berlebihan' dapat diatasi. Al-Quran mengakui hak orang miskin dalam kekayaan orang kaya. 

“Dan di dalam harta mereka terdapat hak ( jatah) -mereka berderma dengannya- bagi orang 
yang meminta dan bagi orang yang tidak meminta dari siapa saja yang terhalang rezekinya 
karena sebab apa pun.” (Surat Adh-Dhariyat, 19) 

“Dan orang-orang yang di dalam hartanya terdapat bagian tertentu yang diwajibkan.” (Surah 
Al-Ma’arij, 24) 

Dapat dicatat bahwa Islam menjamin pemenuhan kebutuhan dasar setiap manusia. 
Meskipun Islam mengharapkan setiap manusia untuk melindungi hidupnya sendiri, Islam 
juga menyediakan pemenuhan inti seseorang yang tidak dapat mengurus kebutuhan 
dasarnya dengan menjadikannya kewajiban kolektif pada masyarakat dan menyediakan 
zakat sebagai pungutan wajib, hasil yang hanya dapat dihabiskan untuk orang-orang yang 
tidak bisa mengurus diri sendiri (miskin dan yang membutuhkan, seperti: orang yatim piatu, 
cacat, sangat tua dan sakit). 

Al-Qur'an mensyaratkan bahwa kekayaan tidak boleh hanya beredar dikalangan orang 
kaya. 

“Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (dari harta benda) 
yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, untuk Rasul, kaum kerabat, 
anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta 
itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan 
Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. 
Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya.” (Surat Al-
Hashr: 7) 

Zakat adalah pungutan tahunan wajib atas kekayaan orang kaya yang dianjurkan oleh 
Syariah, untuk mengalir ke orang miskin dan yang membutuhkan. Menurut definisi, zakat 
adalah alat redistribusi kekayaan, mentransfer kekayaan dari si kaya kepada si miskin. 
Setiap individu Muslim yang memiliki kekayaan diluar batas minimum yang ditentukan 
bertanggung jawab untuk berkontribusi dari kekayaannya. Zakat dipungut dari tabungan 
yang merupakan bagian dari kekayaan seseorang. Hal ini juga dikenakan pada bentuk 
kekayaan yang dicirikan sebagai stok seperti emas, perak, inventori perdagangan, dan 
ternak. Pada saat yang sama, zakat tidak dipungut dari pendapatan yang digunakan untuk 



konsumsi dan barang-barang kekayaan yang digunakan untuk pemanfaatan pribadi dan 
keluarga. Zakat juga tidak dikenakan pada kekayaan yang dikategorikan sebagai alat 
produksi, atau barang modal. Dengan demikian, pungutan zakat menghasilkan transfer 
kekayaan dari orang kaya tanpa mempengaruhi konsumsi atau investasi produktif mereka.  8

Islam menetapkan ketentuan tentang penggunaan dana zakat dan mensyaratkan bahwa 
dana harus jelas mengalir kepada kategori penerima tertentu saja.  Zakat terutama 9

ditargetkan pada orang-orang yang kurang mampu dan bagian-bagian yang dikecualikan 
dalam masyarakat, seperti: orang yang paling miskin, yang membutuhkan, yang fakir dan 
mereka yang dalam perbudakan atau terbebani dengan hutang. Dalam hal ini termasuk 
individu yang tidak memiliki mata pencaharian atau pendapatan yang tidak memadai untuk 
memenuhi kebutuhan dasar hidup mereka yang akan mencakup anak yatim, orang sakit 
dan orang cacat dan tunawisma. Karena itu, zakat dipandang sebagai jaring pengaman 
untuk memenuhi kebutuhan dasar kehidupan mereka yang tidak mampu membelinya. 

Wakaf juga dapat memainkan peran yang kuat dalam memperbaiki harga barang sosial 
yang berlebihan dan membuatnya terjangkau bagi orang miskin dan yang dikecualikan. 
Wakaf dapat memberikan dampak pengendalian terhadap harga barang sosial utama 
seperti pendidikan dan perawatan kesehatan. Ada contoh dalam masyarakat Muslim 
kontemporer dimana integrasi wakaf dengan pasar telah menghasilkan hasil positif dalam 
hal menyediakan keuangan mikro, pendidikan dan perawatan kesehatan dengan harga 
terjangkau. 

 Hukum Islam menyediakan aturan-aturan rinci terkait estimasi zakat ( jumlah harta yang terkena kewajiban zakat) dan tarif 8

yang berbeda sesuai dengan jenis harta. Dengan tarif yang paling umum pada aset keuangan adalah sebanyak 2.5%.

 8 golongan yang berhak menerima zakat menurut syariat, adalah: fakir, miskin, amil, mualaf, budak, orang yang terlilit 9

hutang, ibnu sabil dan fi sabilillah. 



JADIKAN KOTA DAN PEMUKIMAN 
MANUSIA INKLUSIF, AMAN, 
TANGGUH, DAN BERKELANJUTAN



SDG 11 adalah tentang membuat kota dan permukiman manusia inklusif, aman, tangguh, 
dan berkelanjutan. Dimungkinkan untuk memetakan tujuan ini dengan praktik-praktik di 
kota Madinah al-Munawwarah yang merupakan sumber kelima hukum Islam. Di antara yang 
lain, Imam Malik menganggap praktik orang Madinah sebagai sumber hukum yang menjadi 
sandarannya. Kadang-kadang, ketika tidak ada teks atau otoritas lain, Malik menggunakan 
praktik orang-orang Madinah sebagai dalil yang bisa diandalkan sepenuhnya. 

Piagam Madinah (Dustūr al-Madīnah) adalah hadiah Islam untuk kemanusiaan karena 
menciptakan kota yang inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan. Piagam tersebut disusun 
atas nama Nabi Muhammad ملسو هيلع هللا ىلص tak lama setelah kedatangan beliau di kota tersebut 
(sebelumnya dikenal sebagai Yastrib) setelah Hijrah (migrasi) dari Mekah. 

Pembukaan Piagam mendefinisikannya sebagai dokumen yang akan mengatur hak dan 
kewajiban orang yang beragam - Muslim yang migrasi dari Mekah, penduduk asli Madinah 
(Yatsrib), yang mungkin dibawah mereka dan berperang disisi mereka menyatakan mereka 
untuk membentuk “satu bangsa” (ummah wahidah) terpisah dari semua orang. Piagam ini 
menetapkan tanggung jawab kolektif sembilan suku konstituen untuk tindakan anggota 
mereka, khususnya menekankan uang darah dan pembayaran tebusan. Sembilan 
kelompok termasuk migran dari Mekah, diikuti oleh delapan suku lainnya. Delapan 
kelompok Yahudi diakui sebagai bagian dari komunitas Yatsrib, dan pemisahan agama 
mereka dari Muslim didirikan. Konstitusi juga menetapkan Nabi Muhammad ملسو هيلع هللا ىلص sebagai 
otoritas perantara antara kelompok-kelompok dan melarang berperang tanpa izin beliau. 
Piagam membentuk dasar negara Islam multi-agama di Madinah, ia dirancang untuk 
mengakhiri pertikaian antar suku yang pahit antara suku-suku lawan di Madinah dan untuk 
menjaga perdamaian dan kerja sama antara semua kelompok Madinah. 

Piagam tersebut juga memastikan kebebasan berkeyakinan dan praktik keagamaan untuk 
semua warga negara memastikan bahwa perwakilan dari semua pihak. Muslim atau non-
Muslim akan hadir ketika konsultasi terjadi atau dalam kasus negosiasi dengan negara 
asing. Ia menyatakan "seorang wanita hanya dapat dilayani dengan persetujuan 
keluarganya" dan memberlakukan sistem pajak untuk mendukung masyarakat pada saat 
konflik. Piagam ini menyatakan peran Madinah sebagai ḥaram (tempat suci), dimana tidak 
ada darah orang-orang yang termasuk dalam pakta yang dapat ditumpahkan. 

Madinah juga menjadi saksi munculnya anugerah Islam untuk penyediaan barang publik 
seperti air. Praktik terbaiknya yang tak terhitung banyaknya dalam merawat penduduk dan 
pemangku kepentingannya terus menjadi model bagi umat manusia yang ingin 
menciptakan pemukiman manusia yang inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan. 



MEMASTIKAN POLA 
KONSUMSI DAN PRODUKSI 
YANG BERKELANJUTAN



Konsumsi dan produksi berkelanjutan adalah tentang meningkatkan efisiensi sumber daya 
dan kualitas hidup yang lebih baik untuk semua. Hal ini bertujuan untuk "melakukan lebih 
banyak dan lebih baik, dengan lebih sedikit." Keuntungan dari kegiatan ekonomi dapat 
meningkat dengan mengurangi penggunaan sumber daya, degradasi dan polusi 
disepanjang siklus hidup, sambil meningkatkan kualitas hidup. 

Dalam ayat-ayat berikut, Al-Quran menyerukan manusia untuk bertanggung jawab sebagai 
konsumen dan produsen dan berhenti berkontribusi pada kekurangan sumber daya. Ayat-
ayat Al-Qur'an juga dengan jelas menyoroti pentingnya perilaku yang bertanggung jawab 
dan menghindari pemborosan. 

“Dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang 
berlebih-lebihan.” (Surat Al-An’am, 141) 

“Makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai 
orang-orang yang berlebih-lebihan.” (Surat Al-A’raf, 31) 

“Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin 
dan orang yang dalam perjalanan dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) 
secara boros.” (Surat Al-Isra, 26) 

“Dan orang-orang yang apabila membelanjakan (harta), mereka tidak berlebihan, dan tidak 
(pula) kikir, dan adalah (pembelanjaan itu) di tengah-tengah antara yang demikian.” (Surah 
Al-Furqan, 67) 



AMBIL TINDAKAN SEGERA UNTUK 
MEMERANGI PERUBAHAN IKLIM 
DAN DAMPAKNYA



Perubahan iklim sekarang mempengaruhi setiap negara di setiap benua. Isu ini 
mengganggu ekonomi nasional dan mempengaruhi kehidupan, merugikan banyak orang, 
masyarakat, dan negara-negara, baik hari ini dan bahkan lebih banyak lagi besok. Pola 
cuaca berubah, permukaan laut naik, peristiwa cuaca menjadi lebih ekstrem dan emisi gas 
rumah kaca sekarang berada pada level tertinggi dalam sejarah. Tanpa tindakan, suhu 
permukaan rata-rata dunia kemungkinan akan melampaui 3 derajat celcius abad ini. 

Menurut Syariah, manusia sebagai wakil Allah memiliki misi untuk setia mengamati nilai-nilai 
yang diberikan oleh Pencipta. Selama hidup mereka yang singkat di dunia ini, mereka dapat 
memanfaatkan sumber daya yang langka di planet ini sebagai wali. Mereka harus 
berinteraksi satu sama lain sesuai dengan aturan dan memiliki tanggungjawab untuk 
memastikan kesejahteraan semua manusia juga, melindungi lingkungan, termasuk hewan, 
burung, dan serangga. 

KONSERVASI DAN GUNAKAN SUMBER 
DAYA LAUT, LAUT, DAN KEKAYAAN 
LAUT SECARA BERKELANJUTAN



Lautan dunia - suhu, kimia, arus, dan kehidupannya - menggerakkan sistem global yang 
membuat Bumi layak huni bagi umat manusia. Air hujan kita, air minum, cuaca, iklim, garis 
pantai, sebagian besar makanan kita, dan bahkan oksigen di udara yang kita hirup, 
semuanya pada akhirnya disediakan dan diatur oleh laut. 

Sementara beberapa cendekiawan Muslim awal mungkin telah melewatkan penekanan 
Syariah pada perlindungan planet ini, hal itu dapat dimengerti karena tidak adanya bukti 
mengenai bahaya perubahan iklim dan pentingnya melindungi planet dan lingkungan. Al-
Quran, bagaimanapun, memberikan referensi yang jelas tentang bahaya menempatkan 
planet ini dalam risiko karena tindakan manusia yang tidak bertanggung jawab. 

“Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan 
manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan 
mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar).” (Surat Ar-Rum, 41) 

MENGELOLA HUTAN SECARA BERKELANJUTAN, 
MEMERANGI PENGGURUNAN, MENGHENTIKAN 
DAN MEMBALIKKAN DEGRADASI LAHAN, 
MENGHENTIKAN HILANGNYA KEANEKARAGAMAN 
HAYATI



Contoh tindakan manusia besar-besaran yang tidak bertanggung jawab adalah deforestasi 
skala besar yang mengakibatkan hilangnya tutupan hutan. Hutan mencakup sekitar 30 
persen permukaan Bumi dan, selain menyediakan ketahanan pangan dan tempat berteduh, 
mereka adalah kunci untuk memerangi perubahan iklim, dan melindungi keanekaragaman 
hayati. Deforestasi dan penggurunan - yang disebabkan oleh aktivitas manusia dan 
perubahan iklim - menimbulkan tantangan besar bagi pembangunan berkelanjutan dan 
telah mempengaruhi kehidupan dan mata pencaharian jutaan orang dalam memerangi 
kemiskinan. 

Pentingnya penghijauan digarisbawahi dalam ucapan Nabi ملسو هيلع هللا ىلص berikut: 

"Jika Hari Kebangkitan ditegakkan atas salah satu dari kalian sementara dia memiliki bibit 
pohon di tangannya, maka biarkan dia menanamnya." (Musnad Aḥmad) 

Penanaman pohon disorot sebagai tindakan amal sholeh yang signifikan dalam Islam. 
Menurut tradisi lain yang dikenal luas, penanaman pohon dianggap sebagai tindakan amal 
berkelanjutan. Islam melarang kehancuran planet dengan disengaja karena semua ciptaan 
Allah, termasuk hewan dan pohon, memuliakan Tuhan dengan cara mereka sendiri dan 
melayani tujuan tertentu dalam skema dunia-Nya yang lebih besar. 

“Apakah kamu tiada mengetahui, bahwa kepada Allah bersujud apa yang ada di langit, di 
bumi, matahari, bulan, bintang, gunung, pohon-pohonan, binatang-binatang yang melata 
dan sebagian besar daripada manusia? Dan banyak di antara manusia yang telah 
ditetapkan azab atasnya. Dan barangsiapa yang dihinakan Allah maka tidak seorangpun 
yang memuliakannya. Sesungguhnya Allah berbuat apa yang Dia kehendaki.” (Surat Al-Hajj, 
18) 

Gagasan Islam ini memperkuat konsep ilmiah tentang 'rantai kehidupan,' dan saling 
ketergantungan di antara spesies, menjaga keseimbangan kehidupan di bumi. 

“Dan tiadalah binatang-binatang yang ada di bumi dan burung-burung yang terbang 
dengan kedua sayapnya, melainkan umat ( juga) seperti kamu. Tiadalah Kami alpakan 
sesuatupun dalam Al-Kitab, kemudian kepada Tuhanlah mereka dihimpunkan.” (Surat Al-
An’am, 38) 

Al-Quran mengingatkan manusia untuk tidak merusak keseimbangan ilahi Pencipta (di sini 
disebut 'ukuran') dengan mengingatkan mereka: 

“Dan Allah telah meninggikan langit dan Dia meletakkan neraca (keadilan). Supaya kamu 
jangan melampaui batas tentang neraca itu. Dan tegakkanlah timbangan itu dengan adil 
dan janganlah kamu mengurangi neraca itu.” (Surat Ar-Rahman, 7-9) 

Ada banyak ayat Al-quran dan tradisi Nabi ملسو هيلع هللا ىلص, yang menetapkan aturan yang tidak dapat 
diganggu gugat untuk melestarikan dan melindungi lingkungan dan melestarikan sumber 
daya. Menjaga keseimbangan hidup di planet ini adalah tugas tertinggi manusia dan 
karenanya, merupakan bagian dari tujuan Syariah. 

Dalam lima hal MaS, kekhawatiran Syariah tentang planet ini mungkin jelas terkait dengan 
tujuan melindungi dan memelihara keturunan (nasl) atau generasi manusia di masa depan. 



MENDUKUNG MASYARAKAT YANG DAMAI DAN 
INKLUSIF UNTUK PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN, 
MENYEDIAKAN AKSES KEADILAN BAGI SEMUA DAN 
MEMBANGUN INSTITUSI YANG EFEKTIF, 
AKUNTABEL, DAN INKLUSIF DI SEMUA TINGKATAN



Masyarakat yang damai, adil dan inklusif diperlukan untuk mencapai Tujuan Pembangunan 
Berkelanjutan (SDGs). Orang dimana pun harus bebas dari rasa takut dari segala bentuk 
kekerasan dan merasa aman saat mereka menjalani kehidupan mereka apa pun etnisitas, 
atau keyakinan mereka. Untuk memajukan SDGs kita membutuhkan lembaga publik yang 
efektif dan inklusif yang dapat memberikan pendidikan dan layanan kesehatan yang 
berkualitas, kebijakan ekonomi yang adil dan perlindungan lingkungan yang inklusif. 

Saat ini, 20 juta orang adalah pengungsi, lebih dari 41 juta orang mengungsi secara internal 
dan setidaknya 4 juta orang tidak memiliki kewarganegaraan. Karena itu, penting bagi 
pemerintah, masyarakat sipil, dan masyarakat untuk bekerja sama menerapkan solusi 
jangka panjang untuk mengurangi kekerasan, mewujudkan keadilan, memberantas korupsi, 
dan memastikan partisipasi inklusif setiap saat. 

Kebebasan untuk mengekspresikan pandangan, secara pribadi dan di depan umum, harus 
dijamin. Orang harus dapat berkontribusi pada keputusan yang memengaruhi kehidupan 
mereka. Hukum dan kebijakan harus diterapkan tanpa bentuk diskriminasi apa pun. 
Perselisihan perlu diselesaikan melalui sistem politik dan keadilan yang berfungsi. Institusi 
nasional dan lokal harus bertanggung jawab dan perlu ada untuk memberikan layanan 
dasar kepada keluarga dan masyarakat secara adil dan tanpa perlu suap. 

Pengertian tentang perdamaian, keadilan dan institusi yang kuat melekat pada visi Islam. Al-
Qur'an menegaskan: 

“Orang-orang yang beriman dan tidak mencampuradukkan iman mereka dengan kezaliman 
(syirik), mereka itulah yang mendapat keamanan dan mereka itu adalah orang-orang yang 
mendapat petunjuk.” (Surat Al-An’am, 82) 

Al-Qur'an menyamakan pembunuhan yang tidak beralasan bahkan oleh satu individu 
(terlepas dari apakah ia seorang Muslim atau non-Muslim) dengan pembunuhan seluruh 
umat manusia, dan penyelamatan satu kehidupan dengan penyelamatan manusia. seluruh 
umat manusia (Surat Al-Ma’idah, 32) 

Imam Ibnu Taimiyah (wafat 288/1328) menekankan bahwa “keadilan terhadap segala 
sesuatu dan semua orang adalah keharusan bagi semua orang, dan ketidakadilan dilarang 
untuk semua hal dan semua orang. Ketidakadilan sama sekali tidak diizinkan terlepas dari 
apakah itu untuk seorang Muslim atau non-Muslim atau bahkan untuk orang yang tidak 
adil”.  10

Institusi yang Kuat (Tata Kelola yang Baik): 

‘Adalah (keadilan) adalah prinsip dasar tata kelola yang baik. Pentingnya ‘Adalah dalam 
pemerintahan telah diungkapkan dalam Al-Qur'an ayat 4:58. ‘Adalah sangat penting dalam 
masyarakat yang penuh dengan potensi konflik kepentingan. Islam mendorong orang-
orang yang dipercayakan sebuah amanah untuk berurusan dengan orang-orang dalam 
keadilan atau ‘Adalah. Dikatakan bahwa nepotisme menghalangi tata pemerintahan yang 
baik. Pada saat yang sama, sangat umum untuk menyaksikan masyarakat / organisasi Islam 
dilanda nepotisme dan konflik kepentingan. Nepotisme pada dasarnya menyiratkan praktik 
diantara mereka yang memiliki kekuatan atau pengaruh mendukung keluarga atau teman, 
dan membiakkan korupsi. 

 Ibnu Taimiyah, Minhaj al-Sunnah, 1986, Vol.5, hal. 127.10



Seperti yang dinyatakan dalam Al-Qur'an: 

“Karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) 
ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya” (Surat Al-Qasas, 26) 

Lebih lanjut, dirriwayatkan Nabi ملسو هيلع هللا ىلص mengatakan: "Barangsiapa yang mempekerjakan 
seseorang dan tahu bahwa masih ada orang yang lebih berkualitas darinya, sungguh ia 
telah mengkhianati Allah dan Nabi-Nya dan kaum Muslim." Islam mengesampingkan segala 
bentuk diskriminasi berdasarkan ras, warna kulit, jenis kelamin, dan kebangsaan. Dalam 
hadits lain, Nabi ملسو هيلع هللا ىلص mengatakan: "Satu-satunya dasar untuk preferensi antara Arab dan 
non-Arab, putih dan hitam, dan laki-laki dan perempuan adalah kesholehan." (Shu'ab al-
Imaan) 

 

MEREVITALISASI KEMITRAAN 
GLOBAL UNTUK PEMBANGUNAN 
BERKELANJUTAN



Agenda pembangunan berkelanjutan yang sukses membutuhkan kemitraan antara 
pemerintah, sektor swasta dan masyarakat sipil. Kemitraan inklusif yang dibangun diatas 
prinsip dan nilai-nilai, visi dan tujuan bersama yang menempatkan orang dan planet ini di 
pusat; dibutuhkan di tingkat global, regional, nasional, dan lokal. 

Gagasan kerja sama dan kemitraan merupakan hal mendasar bagi masyarakat Islam. Saling 
bekerja sama dan solidaritas adalah norma yang sentral bagi etika Islam. Ayat kedua Surah 
Al Ma'idah dalam Al-Quran mengatakan: " Dan tolong-menolonglah kamu dalam 
(mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan 
pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah" (Surat Al-Ma'idah, 2) 

Sebuah hadis oleh Nabi ملسو هيلع هللا ىلص memperkuat prinsip kerja sama dan saling membantu ini. " 
Orang mukmin dengan orang mukmin yang lain seperti sebuah bangunan, sebagian 
menguatkan sebagian yang lain" (Al-Bukhari dan Muslim) 



Sebuah Kata Peringatan 

Berikut adalah kata peringatan, meskipun selagi Kami berusaha untuk memetakan SDGs 
terhadap tujuan Syariah. Penting untuk mempertimbangkan perbedaan antara asal 
mereka - dari mana mereka berasal. Pandangan dunia Islam memiliki poin penting tentang 
perbedaan dari pandangan dunia sekuler dan materialis. 

Dalam kerangka syariah, faktor terpenting yang mendorong tindakan manusia ke arah 
yang diinginkan adalah "mencari kesenangan dari Yang Mahakuasa". Wahyu yang jelas 
dalam ayat-ayat Al-Qur'an dan teks-teks Hadis tentang dampak destruktif dari pengayaan 
yang tidak adil melalui riba (bunga), gharar yang berlebihan (ketidakpastian dan 
kompleksitas), qimar (unsur spekulasi dan judi), ghubn (ururpasi), rishwah (korupsi) dll. 
memandu tindakan dan peraturan kebijakan sosial. 

Sebaliknya, dibawah pandangan duniawi sekuler dan materialis, ukuran utama 
pembangunan adalah peningkatan pendapatan dan kekayaan, bahkan ketika para 
cendekiawan agama serta filsuf moral dan sejumlah akademisi modern mempertanyakan 
hal yang sama. Mereka telah menekankan materi spiritual dan non-materi serta materi 
kesejahteraan. Kekhawatiran tersebut, bagaimanapun, terus berlanjut sebagai ide untuk 
eksperimen dibandingkan dengan sifat "terungkap" pedoman untuk tindakan kebijakan 
dibawah pandangan dunia Islam. SDGs berasal dari berbagai contoh kegagalan pasar 
karena kebijakan terus dicoba, hanya untuk dikeluarkan dari jendela demi opsi yang lebih 
baru. 

Karena itu, kita harus mengakui bahwa fokus saat ini pada penyelarasan SDGs dengan 
MaS memiliki hasil yang saling menguntungkan bagi para pembuat kebijakan dan 
pemerintah dalam masyarakat yang mayoritas Muslim. Mereka dapat membuktikan diri 
mereka sebagai warga dunia yang bertanggung jawab dengan menunjukkan kinerja yang 
baik disepanjang SDGs. Pada saat yang sama, mereka menemukan diri mereka dalam 
posisi untuk memenuhi aspirasi rakyat mereka yang mungkin telah “menyisihkan diri 
sendiri” dari upaya pembangunan dengan alasan ketidakcocokan dengan agama dan 
budaya. 



Tentang IBF Net 

IBF Net: Islamic Business and Finance (Jaringan Bisnis dan Keuangan Islam) adalah 
komunitas online pertama dibidangnya yang dibuat pada tahun 1999. Jaringan ini dimiliki 
oleh IBF Net (L) Limited, sebuah Perusahaan Internasional Labuan dengan kantor terdaftar 
di Wilayah Federal Labuan dan kantor perusahaan di Kuala Lumpur, Malaysia. 

Internasional Institute of Islamic Business and Finance (IIIBF.Com) adalah inisiatif unggulan 
dari IBF Net dengan misi untuk menciptakan dan memelihara ekosistem halal. 
Menawarkan serangkaian kualifikasi yang bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan 
keterampilan komprehensif yang diperlukan untuk mengubah peserta menjadi tenaga 
Keuangan Pembangunan & Kemanusiaan profesional yang tuntas. Ketika para pembuat 
kebijakan berusaha untuk mengatasi kebutuhan pembiayaan besar-besaran dari negara-
negara yang berusaha memenuhi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), dan ketika 
lembaga-lembaga kemanusiaan dan pembangunan internasional berjuang untuk 
memenuhi kekurangan sumber daya yang besar, program ini bertujuan untuk mengatasi 
tantangan pengembangan sumber daya manusia dan pembangunan kapasitas sektor, 
terutama dalam konteks masyarakat Islam dengan lembaga unik mereka; filantropi dan 
alat keuangan sesuai syariah. 

IBF Net adalah Penyedia Pelatihan Terdaftar di Finance Accreditation Agency (FAA), 
menawarkan program sertifikasi berikut pada level menengah. Telah dibuat dan diperiksa 
oleh Dewan Penasihat Internasional yang terdiri dari akademisi terkemuka dan pemimpin 
industri dari seluruh dunia. 

• Sertifikasi Pengelolaan Zakat 
• Sertifikasi Pengelolaan Wakaf 
• Sertifikasi Keuangan Mikro Syariah 
• Sertifikasi Bisnis Islam dan Teknologi Keuangan  
• Sertifikasi Layanan Keuangan Syariah 

IBF Net berencana untuk meningkatkan portofolio programnya dalam waktu dekat dalam 
hal berikut: 

• Sertifikasi Kecerdasan Buatan dalam Keuangan Islam 
• Sertifikasi Block Chain dalam Pembangunan Islami 
• Sertifikasi Bisnis Halal 
• Sertifikasi Pengelolaan Proyek Pembangunan 
• Sertifikasi Akuntansi Pembangunan 


