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MOTTO 

                          

                         

         

 

Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia 

(rezkihasilperniagaan) dari Tuhanmu.  

Maka apabila kamu telah bertolak dari 'Arafat, berdzikirlah 

kepada Allah di Masy'arilharam[125].  

Dan berdzikirlah (denganmenyebut) Allah sebagaimana yang 

ditunjukkan-Nyakepadamu;  

dan Sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar Termasuk 

orang-orang yang tidak tahu 

 

Surat Al-Baqarah [2:198] 

* * *  
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ABSTRAK 

Perkembangan ekonomi sangat menjadi perhatian bagi seluruh 

kontestan negara berkembang bahkan negara maju, sistem dan 

teknologi menjadi komponen penting dalam terciptanya pertumbuhan 

ekonomi yang baik. Perkembagan tersebut harus melibatkan 

masyarakat bawah karena mereka merupakan ujung tombak dari 

sebuah target Market (Pasar) yang menjadi sasaran-sasaran untuk 

melaksankan pemenuhan kebutuhan untuk konsumsi. Dalam konteks 

Indonesia ada banyak pilihan kaitanya dengan konsep ekonomi yang 

sedang berkembang, disampaikan bahwa indonesia masih mencari 

postur konsep ekonomi paling cocok untuk diimplementasikan di 

Indonesia, seperti ekonomi islam, ekonomi komunis, ekonomi sosialis 

dan bahkan ekonomi pancasila. Sepertinya semua konsep ekonomi 

sudah dipraktekan di Indonesia dengan tingkat ketercapaian 

kesuksesan yang berbeda, karena keberhasilan konsep ekonomi yang 

tentu harus melihat bagaimana kultur dankebudayaan dari suatu 

bangsa. 

 

Penentu dari sebuah perkembangan ekonomi adalah pasar, yang 

apapun konsep jual belinya pasar mutlak dibutuhkan dalam konteks 

ekonomi. Indonesia telah lama menganut bagaimana pasar itu hanya 

melaksanakan proses tukar menukar antara satu barang dengan barang 

yang lain, yang terjadi sebelum mengenal alat tukar (Uang). Akhirnya 

perkembangan ekonomi indonesia kelihatan pasca mengenal nilai 

tukar. Selanjutnya pasar tradisional menjadi primadona dalam setiap 

laju perekonomian, karena dinilai sebagain sebuah sistem pasar yang 

cocok dengan karakter dan budaya bangsa indonesia yang sampai 

sekarang tetap nyata dalam membantu meningkatkan ekonomi 

indonesia. Ada fenomena baru yang terjadi di Indonesia bahwa 

sekarang pasar tradisonal memiliki kolega dalam membantu 

meningkatkan ekonomi indonesia yakni pasar modern yang punya 

sistem dan konsep sendiri dalam bermuamalah. Tentu perjalanan ini 

akan sangat dinamis dan utamamnya untuk menyampaikan pesan 

dalam bersama meningkatkan ekonomi indonesia. 

 

Sebuah konsep dan gagasan yang berkembang akan kita lihat 

untuk perkembangan ekonomi indonesia, konsep ekonomi yang akan 
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dianut apapun menjadi hal yang perlu dikawal dalam rangka mencari 

postur ekonomi yang paling baik, yang paling tepat juga yang paling 

nyata dalam membantu perkembangan ekonomi juga membantu 

keluar dari krisis golbal yang bisa datang kapan saja. 

 

Keyword : Implementasi, Nilai dan Ekonomi Islam 
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