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ABSTRAK 

Ade Ikhlas Amal Alam, Pasca Sarjana Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas 

Brawijaya, 2018. Kuasa dalam Penentuan Harga Jual. Ketua Pembimbing: Iwan 

Triyuwono, Komisi Pembimbing: Aji Dedi Mulawarman. 

Kehadiran kuasa dalam setiap lini kehidupan tidak bisa dihindari terlebih dalam 

penentuan harga jual di perniagaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap 

kuasa manajemen Yasdic dalam menentukan harga jual di unit usaha Toko Santri 

Pondok Pesantren Pendidikan Al-Qur’an IMMIM Putra Makassar. Metode yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah etnometodologi dengan analisis indeksikalitas, 

konteksutal, dan refleksivitas. Data primer diperoleh melalui proses wawancara 

dengan sepuluh informan yang meliputi: Kepala Yasdic Cabang Pesantren, Kepala 

Unit Usaha, dan Warga Pesantren. Hasil dari penelitian ini menemukan bahwa 

kuasa manajemen Yasdic memonopoli penjualan barang di unit usaha Toko Santri 

dengan memberikan harga yang murah untuk membantu yayasan memaksimalkan 

laba secara tidak transparan. 

Kata Kunci: Yasdic, Toko Santri, Etnometodologi, Tidak Transparan, Monopoli, 
Murah, Membantu. 
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ABSTRACT 

Ade Ikhlas Amal Alam, Magister Program in Accounting, Faculty of Economics and 

Business, Brawijaya University. 2018. The Power of Determining Selling Price. 

Head of Advisory Commission: Iwan Triyuwono, Member of Advisory Commission: 

Aji Dedi Mulawarman. 

The presence of power in all aspects of life is inevitable particularly in determining 

the selling price in trades. This study aims to disclose the power of Yasdic 

management in determining selling price in Toko Santri (Student’s Store) business 

unit in Pondok Pesantren Pendidikan Al-Qur’an IMMIM Putra Makassar. This study 

uses ethnomethodological method with indexicality, contextuality, and reflectivity 

analysis. The primary data of this study was obtained from interviews with ten 

informants consisting of the chairman of Yasdic for pesantren branch, the head of 

business unit, and the people of the pesantren. This study finds that the 

management of Yasdic has the power of monopolizing goods sales in Toko Santri 

business unit with lower price to help the foundation vaguely maximize its profit. 

Keywords: Yasdic, Toko Santri, ethnomethodology, vague, monopoly, cheap, help 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

Dengan menyebut Nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. 
Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. 

Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. 
Yang menguasai Hari Pembalasan. 

Hanya Engkaulah yang kami sembah, dan hanya kepada Engkaulah kami meminta 
pertolongan. 

Tunjukilah kami jalan yang lurus. 
(yaitu) Jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepada mereka; bukan 

(jalan) mereka yang dimurkai dan (bukan pula) mereka yang sesat. 
(Q. S. Al-Fatihah [1]:1-7). 

1.1 Latar Belakang 

Harga memainkan peran penting dalam mengendalikan sistem ekonomi (An-

Nabhani, 2009:6) mulai proses penentuan harga dari produsen hingga penentuan 

harga jual. Perpindahan harganya akan meningkat agar setiap pihak dalam proses 

perpindahan tersebut mendapatkan keuntungan, mulai dari produsen-agen-

pedagang besar-pengecer-konsumen (Swastha dan Irawan, 1997:295-297). Tidak 

berhenti sampai di situ saja, namun kenyataannya masih ada dua faktor yang juga 

memiliki pengaruh besar terhadap penetapan harga jual yaitu faktor internal dan 

eksternal. Faktor internal mencakup internal perusahaan seperti tujuan, strategi, 

biaya, dan sebagainya. Sedangkan faktor eksternal seperti pemasaran, permintaan, 

penawaran serta faktor lingkungan lainnya (Secapramana, 2001). 

Kemunculan harga jual tidak serta merta hadir hanya dengan melihat siklus 

perpindahan barang serta faktor internal dan eksternal, namun ada proses 

perhitungan total cost (Ellram, 1993) dari fixed cost  yang diakumulasikan dengan 

variable cost kemudian dengan menambahkan presentase mark up sesuai dengan 

keuntungan yang ingin diperoleh (Mas’ud, 1982). Penetapan fixed cost akan selalu 

tetap atau tidak berubah meskipun jumlah produksi meningkat maupun menurun, 
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berbeda dengan variable cost yang selalu mengikuti produksinya. Penetapan fixed 

cost dapat ditentukan oleh pihak internal dan eksternal. Pihak internal, misalnya 

dengan menentukan supplier barang yang sesuai agar dapat mengurangi biaya dan 

meningkatkan daya saing perusahaan (Ghodsypour dan O’Brien, 2001; Kumar dan 

Kopitzke, 2008; Liu dan Tyagi, 2016). 

Kemudian pihak eksternal, meskipun pihak internal dapat menyeleksi 

supplier barang, namun  jika penawaran dari perusahaan rendah maka akan sulit 

mendapatkan supplier barang, maka dari itu pihak eksternal juga memiliki peran 

penting dalam menentukan harga (Secapramana, 2001) untuk dijual ke produsen 

yang kemudian digunakan untuk memproduksi produk. Sementara variable cost, 

ditentukan oleh pihak internal atau pemilik, seberapa besar perusahaan mampu 

memproduksi barang maka biaya akan selalu mengikuti (Liu dan Tyagi, 2016). 

Melalui konsep di atas, dapat dilihat bahwa kedua belah pihak masing-

masing memiliki kuasa dalam menentukan harga jual. Kuasa sedari awal sudah 

hadir dari setiap prosesnya baik dari internal maupun eksternal. Namun, kuasa yang 

ada pada total cost cenderung lebih ke arah pihak internal ketimbang pihak 

eksternal.  

Selanjutnya, setelah total cost jelas, langkah berikutnya ialah me-mark up 

sesuai dengan keinginan perusahaan. Perlu diketahui meski mark up disesuaikan 

dengan keinginan pihak internal, namun kenyataannya pihak pembeli atau mata 

rantai selanjutnya yaitu agen juga memiliki peran dalam penentuan harga jual. 

Pembeli atau agen akan mencari harga yang lebih murah sehingga perusahaan 

akan berusaha untuk memenuhi permintaan tersebut (Secapramana, 2001). 

Proses perhitungan total cost yang diperoleh dari akumulasi fixed cost dan 

variable cost tidak terlepas dari kuasa-kuasa dari pihak internal dan eksternal yang 
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selalu menghendaki keuntungan berada di sisi mereka. Sekali lagi, hal ini 

membuktikan kehadiran kuasa senantiasa selalu ada, baik dari pihak internal 

maupun eksternal dalam proses penentuan harga jual. Maka yang memiliki kuasa 

atas yang lainnya akan dengan bebas menentukan harga jual sesuai dengan 

keinginannya. 

Misalnya dari produsen, awalnya harga HP (Hand Phone) dihargai seharga 

Rp. 2.000.000,00 / unit yang sebelumnya telah melewati serangkaian perhitungan 

total cost kemudian ditambahkan dengan presentase mark up yang diinginkan 

sehingga terbentuklah harga jualnya. Selanjutnya berpindah ke agen meningkat 

50% kemudian berpindah ke pedagang besar per unitnya meningkat lagi dari harga 

awalnya sebesar Rp. 3.000.000,00 meningkat 50% menjadi Rp. 4.500.000,00 per 

unitnya. Berlanjut ke pengecer yang juga akan menaikkan harga tiap unitnya 

sebesar 50%; maka setiap unit HP dijual sebesar Rp. 6.750.000,00 untuk dijual ke 

konsumen akhir.  

Berdasarkan contoh di atas, terlihat jelas bahwa yang memiliki peran besar 

terhadap penentuan harga jual adalah kuasa ekonomi. Rantai perpindahan antara 

penjual dan pembeli kemudian dijual kembali, masing-masing mereka ingin 

mendapatkan keuntungan yang besar dari setiap transaksi. Wajar saja, sebab dalam 

berbisnis setiap pelaku bisnis mengutamakan keuntungan dan menghindari 

kerugian. Jadi, semakin panjang rantainya hinggah ke konsumen akhir, semakin 

tinggi pula harga jualnya. Belum lagi jika ada permainan ketika pihak internal 

perusahaan bermain dengan para agen untuk mendapatkan pedagang-pedagang 

yang lebih besar atau yang sudah memiliki “nama” maka harganya akan semakin 

tinggi pula. 
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Uraian di atas memberikan gambaran bagaimana kuasa ekonomi 

mengendalikan harga jual di pasar. Bukan lagi kuasa pasar yang mengendalikan 

harga jual. Melainkan setiap pihak dari rantai distribusi akan terus mengambil 

keuntungan untuk kepentingan egoistik berdasarkan kuasa ekonomi yang mereka 

miliki. 

Kuasa atas harga jual di pasar dapat dimainkan sesuai dengan keinginan 

oleh industri-industri besar yang merasa bahwa produknyalah yang dibutuhkan oleh 

masyarakat. Masyarakat sebagai konsumen tidak menyadari bahwa mereka telah 

dikuasai. Pertarungan besar tengah terjadi antar industri-industri besar untuk 

menentukan siapa yang kuat dan yang memiliki kuasa atas pasar atau bahkan yang 

lebih besar lagi yaitu, perekonomian suatu negara. Seperti kejadian beberapa saat 

lalu ketika perusahaan otomotif besar asal jepang yang digugat oleh KPPU yaitu, PT 

Astra Honda Motor (AHM) dan PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing (YIMM). 

Semakin sulitnya pertarungan dan makin beratnya kompetitor yang mereka hadapi 

serta keinginan untuk menguasai pasar membuat kedua belah pihak ini sepakat 

untuk bekerja sama dalam mempermainkan harga, dengan cara monopoli1. 

Semakin sulitnya untuk bersaing secara sehat serta dituntut oleh kuasa 

ekonomi yang tidak ingin tergeser dari pertarungan, merekapun bekerja sama 

menjadi sekutu untuk meminimalisir jumlah pesaing guna mendapatkan predikat 

penguasa pasar. Syarkawi Rauf selaku Ketua KPPU menyatakan “pangsa pasar 

sepeda motor di Indonesia sangat terkonsentrasi pada Honda dan Yamaha, bila 

                                                             
1
 Yamaha  Indonesia Motor Mancufacturing (YIMM) dan Astra Honda Motor (AHM) 

dinyatakan melanggar UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang praktek monopoli dan persainhan 
tidak sehat pada pasal 5 ayat 1. Yang berbunyi “Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian 
dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga atas suatu barang dan atau jasa 
yang harus dibayar oleh konsumen atau pelanggan pada pasar bersangkutan yang sama” 
(lihat Kompas.com, Selasa, 21 Februari 2017). 
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keduanya bersekongkol maka mereka akan menguasai pasar sebesar 97 persen”2. 

Berbagai macam cara dilakukan untuk tetap menjaga eksistensi dalam arena 

peperangan memperebutkan kuasa atas pasar. Siapa yang menang akan menjadi 

penguasa pasar. 

Pasar dapat dikendalikan oleh harga melalui permintaan dan penawaran, 

sebab harga merupakan hal yang sangat esensial (An-Nabhani, 2009:6). Kuasa atas 

harga memiliki hubungan yang sangat kuat serta saling memengaruhi satu sama 

lain. Ibnu Khaldun menekankan ketika harga suatu produk naik maka permintaan 

akan produk tersebut akan menurun begitupun sebaliknya, jika harga suatu produk 

turun maka permintaan akan produk tersebut akan meningkat (Chamid, 2010:251). 

Hal ini menjadi salah satu yang mendasari peneliti untuk mengetahui bagaimana 

mekanisme terbentuknya harga jual suatu produk. 

Jelaslah jika penawaran harga yang lebih rendah akan mendapatkan 

permintaan yang tinggi dan begitupun sebaliknya. Kenyataannya saat ini industri-

industri besar dengan leluasa mempermainkan harga jual melalui kuasanya karena 

masyarakat telah menjadi sangat konsumtif. Sifat konsumtif masyarakat 

memudahkan penguasa pasar menentukan harga, tanpa masyarakat sadari bahwa 

mereka telah dikuasi melalui mekanisme harga jual.  

                                                             
2
 Tim investigasi KPPU yang dipimpin oleh Frans Adiyatma menuturkan dugaan itu muncul 

setelah ditemukan surat elektronik dari Presiden YIMM, Yoichiro Kojima, kepada tim 
pemasaran Yamaha Indonesia...penyesuaian harga tersebut diduga muncul akibat perjanjian 
antara Kojima dengan Direktur AHM Mr. Inuma. Hal ini terkuak dari surel bersubjek Retail 
Pricing Issue yang ditujukan kepada Vice President YIMM, Dyonisius Beti. Dalam surel itu 
terdapat kalimat yang berbunyi “President Kojima-san has requested us to follow honda price 
increase many times since January 2014, because of his promise with Mr. Inuma, president 
of AHM at golf course.” Frans menambahkan, bentuk kesepakatan tersebut tercermin dalam 
pasar perdagangan “Harga Honda dan Yamaha ini saling mengikuti satu sama lain”. Ia juga 
menyebutkan salah satu fenomena yang muncul kesepakatan ini adalah meningkatnya laba 
bersih Yamaha yang mencapai Rp 127 miliar pada 2014 meski jumlah penjualannya turun 
120.455 unit dari tahun sebelumnya karena “strategi mereka menaikkan harga”. (lihat 
Tempo.com, Selasa 19 Juli 2016). 
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Sebenarnya proses penentuan harga jual terjadi pada saat akad (Syafei, 

2000:97; Rahmawati, 2007). Terjadi tawar-menawar antara penjual dan pembeli dan 

berapapun yang disepakati dan diikhlaskan dalam akad. Harga dalam akad bisa 

lebih besar, lebih kecil, maupun nilainya setara dengan yang ditukarkan. 

Kesepakatan dan keridhaan antar kedua belah pihak yang menentukan harga dalam 

bermuamalah. Melalui penentuan harga, antara penjual dan pembeli dapat saling 

tolong-menolong. Penentuan harga jual seperti ini merupakan penentuan karena 

adanya kuasa untuk saling tolong menolong, saling memberi, dan tidak hanya untuk 

mengejar keuntungan secara materi saja.  

Praktik akuntansi dalam penentuan harga jual dapat terpengaruh dan 

menebar pengaruh di mana ia dipraktekkan (Triyuwono, 2015:201) dalam 

menentukan harga jual. Harga jual ditentukan mengikuti kebutuhan konsumsi serta 

keinginan yang ingin disejahterahkan (Sen, 1988:80) melalui kuasanya atas yang 

lainnya. Ibnu Khaldun dalam kitab Mukaddimah menjelaskan bagaimana kekuasaan 

sendiri hadir (2016:vii): 

“Kekuasaan sebenarnya terbentuk melalui kemenangan suatu kelompok 
tertentu atas lainnya...merupakan kedudukan menyenangkan, meliputi 
berbagai kesenangan materi maupun maknawi, material maupun spiritual, 
visible maupun invisible...” 
 
Tidak dapat disangkal kehadiran kekuasaan memang untuk menguasai 

orang maupun kelompok, termasuk dalam menentukan harga jual. Memiliki kuasa 

atas yang lainnya kemudian menentukan harga jual berdasarkan kebutuhan yang 

ingin dipenuhi. Hal tersebut dimaksudkan guna memperoleh keuntungan, baik 

kenikmatan dan kesenangan yang nyata maupun secara maknawi dari yang 

dikuasainya. Lebih lanjut Ibnu Khaldun menjelaskan mengenai apa itu kekuasaan 

(2016:328): 
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“Kekuasaan merupakan jabatan kedudukan alami bagi manusia... manusia 
tidak dapat melangsungkan hidupnya dan melanggengkan eksistensinya, 
kecuali dalam sistem kemasyarakatan dan saling membantu di antara 
mereka dalam upaya memperoleh kebutuhan-kebutuhan pokok... Inilah yang 
dijaga Sang Pencipta agar bangsa manusia tidak mengalami kepunahan. 
Eksistensi manusia tidak mungkin terjaga jika mereka hidup dalam hukum 
rimba tanpa ada pemimpin atau penguasa dari mereka, yang dapat 
mengendalikan kelompok manusia yang satu atas yang lain, maka dari itu 
mereka membutuhkan kontrol, yang dapat menguasai atau memimpin 
mereka”. 

Kekuasaan yang dipaparkan Ibnu Khaldun adalah jabatan atau kedudukan 

alami bagi manusia. Kata alami memiliki arti bahwa kekuasaan itu akan selalu ada 

dalam setiap sisi kehidupan. Setiap manusia memiliki kedudukan masing-masing, 

artinya tiap individu memiliki kekuasaan. Dikatakan pula dari definisi di atas terdapat 

kuasa sosial yaitu, dalam konsep manusia tidak dapat melangsungkan hidupnya dan 

melanggengkan eksistensinya kecuali dalam sistem untuk saling membantu agar 

dapat memenuhi kebutuhannya. Sikap pragmatis dari kuasa individu manusia 

terkadang membuat mereka enggan untuk saling membantu jika tidak mendapatkan 

sebuah balasan berupa materi. 

Selanjutnya terdapat kuasa sebagai pemimpin untuk mengatur serta 

menguasai. Kuasa pimpinan ini untuk mengatur agar tidak terjadi hukum rimba serta 

menjadikan sebuah komunitas atau lingkungan lebih baik. Adanya seorang atau 

kelompok yang berkuasa atas yang lain menjadikan sebuah lingkungan lebih teratur, 

sebab ada yang mengontrol dan mengatur sistem dalam sebuah lingkungan. 

Tuntunan hidup untuk bermasyarakat mendorong mereka untuk saling berinteraksi 

dan saling membutuhkan antara satu dan yang lain. Sebagai makhluk sosial, 

manusia tidak dapat memenuhi kebutuhannya tanpa bantuan individu lain. Oleh 

sebab itu, manusia memerlukan induvidu lain dalam pemenuhan kebutuhannya. 
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Melalui kuasa sosial yang baik dan didukung oleh penguasa yang dapat 

berkuasa dengan baik akan menciptakan sebuah kerja sama yang baik pula 

sehingga menjadi lebih sistematis. Kekuasaan yang hadir mendorong dan memaksa 

untuk mengendalikan orang lain yang berada di bawah kekuasaannya untuk 

mengikuti kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan.  

Kembali ke kuasa dalam harga jual, keberadaan kuasa di dalam penentuan 

harga ini menandakan bahwa ada pihak yang berkuasa dan ada pihak yang 

dikuasai. Pihak yang berkuasa menetapkan harga jual guna memenuhi 

kebutuhannya. Adapun pihak yang dikuasai mengikuti yang sudah ditetapkan oleh 

yang berkuasa. Ibnu Khaldun dengan pemikirannya, mengenai tingkat keberadaan 

kekayaan mengatakan: 

“Kekayaan itu terbagi-bagi di masyarakat, dan membentuk tingkat kedudukan 
sosialnya. Kelas paling tinggi adalah kedudukan raja, tidak ada yang tinggi 
lagi yang bisa memberikan sesuatu kepada manusia lainnya. Sedangkan 
kelas bawahan adalah dari orang yang tidak mempunyai apa-apa di 
kalangan yang sejenisnya, serta di antara kalangan yang berbeda - beda 
kelasnya (Kasdi, 2014)”. 

 
Pemikiran Ibnu Khaldun ini menegaskan dengan memberi gambaran bahwa 

yang memegang kuasa ialah “raja” serta pihak yang dikuasai merupakan “kelas 

bawah” yang tidak memiliki apa-apa. Ibnu Khaldun memaparkan bahwa kekuasaan 

(mulk) ialah memiliki kuasa dan kekuatan atas sesuatu sehingga tidak ada yang 

mampu menentangnya/melawannya (Samsinas, 2009). Pihak yang menentukan 

harga dikatakan sebagai raja dan pihak yang hanya mengikuti keinginan raja 

merupakan kelas bawah. Melalui penentuan harga jual dengan kendali kuasa yang 

dimilikinya, ada sebuah kepentingan yang mendesak untuk segera direalisasikan. 

Penentuan harga jual merupakan hal yang sangat penting dalam kegiatan 

muamalah (Nuryadin, 2007) yang menentukan laku atau tidaknya sebuah produk, 
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laba yang dihasilkan, serta keberlangsungan sebuah usaha (going concern) dan 

perkembangannya (Slat, 2013). Keberadaan kuasa dalam penentuan harga jual 

memainkan peran yang sangat penting untuk mendapatkan keuntungan yang 

mereka hendaki. 

Umumnya, saat ini setiap perusahaan memiliki motif ekonomi dengan 

mendapatkan keuntungan yang besar dari pembelian yang murah atau biaya yang 

rendah (Khaldun, 2001:712). Kemudian dalam menetapkan harga jual untuk suatu 

produk dengan menghitung berapa total cost produk ditambah dengan persentase 

mark up (Mas’ud, 1982:101; Slat, 2013). Menurut Alimuddin (2009) bahwa 

presentase mark up yang diberlakukan oleh perusahaan haruslah sesuai dengan 

keadilan ekonomi yaitu dengan memadukan antara hak dan kebutuhan. Melalui 

mark up inilah keuntungan diperoleh, namun pernahkah kita berpikir apa standar 

dari mark up, apakah untuk keuntungan, menguasai pasar, atau yang lebih besar 

lagi untuk menguasai sistem perekonomian sehingga menciptakan suatu keadilan 

ekonomi yang dapat memenuhi hak dan kebutuhannya sebagai makhluk hidup.  

Alimuddin (2011) mengutarakan keadilan ekonomi dari dua sudut pandang, 

yaitu keadilan dalam pandangan universal dan keadilan dalam pandangan islam. 

Keadilan ekonomi dalam sudut pandang universal dapat dilihat dari tiga hal, yaitu 

hak (right), kebutuhan (need), dan ganjaran (desert) (Hartropp, 2010). Hak (right) 

merupakan suatu kebutuhan fundamental yang dimiliki setiap individu untuk 

bertahan hidup (Rawls, 1999). 

Kebutuhan (need), yaitu waktu dan tempat menjadi penentu karena 

disesuaikan dengan konteks yang dihadapi, semuanya dilakukan sesuai kebutuhan 

saja (Alimuddin, 2009). Sedangkan ganjaran (desert) yaitu, apa yang kita kerjakan 

maka itualah yang kita dapatkan. Yang dimaksudkan agar pekerja dapat menerima 
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penghasilan yang wajar dari pekerjaan yang diselesaikan dengan baik (Alimuddin, 

2009). Hal ini tidak lepas dari adanya kuasa ekonomi yang menuntut mereka untuk 

mendapatkan keuntungan, dapat bersaing, serta bertahan dalam persaingan, atau 

bahkan untuk menguasai sistem perekonomian dalam sebuah negara. 

Keadilan ekonomi dalam sudut pandang islam mengandung keseimbangan 

dalam segala sesuatu hal (Qardhawi, 2006). Segala sesuatu saling 

menyeimbangkan dan tidak saling memberatkan, dapat dilihat dengan tidak hanya 

mengejar dunia dan melupakan akhirat atau hanya mengungkapkan hak tapi 

melupakan kewajiban. Akan menjadi tidak seimbang jika hanya mengutamakan satu 

atau beberapa pihak saja. 

Misalnya dalam organisasi, tidak semua stakeholder merasakan kebaikan 

dalam suatu organisasi. Keadilan harus diberikan kepada tidak hanya untuk manusia 

namun, lingkungan juga perlu mendapatkan perlakuan adil dari manusia yang 

mengambil manfaatnya di mana organisasi tersebut beroperasi (Alimuddin, 2009) 

dan adil kepada Sang Kuasa dengan selalu tunduk dan menghamba kepada-Nya 

(Triyuwono, 2015:6) karena Dia akan selalu hadir dan tidak sejengkalpun Dia 

meninggalkan kita (Mulawarman, 2016:100) karena sesungguhnya Dia akan selalu 

dekat3. 

 Kuasa dalam penentuan harga jual seharusnya tidak hanya melihat 

keuntungan dari satu pihak saja (penjual/pembeli). Keadilan ekonomi dalam 

bermuamalah harus masuk pada saat menentukan harga jual, sehingga semua 

pihak merasakan maslahah dalam bermuamalah. Walaupun motif perusahaan pada 

                                                             
3 “Dan Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan 

oleh hatinya, dan Kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya” (Q.S. Qaff  [50]:16); 
“dan Kami lebih dekat kepadanya dari pada kamu. Tetapi kamu tidak melihat” (Q.S Al-
Waqiah [56]; 85). 
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umumnya dalam menentukan harga ialah mengutamankan keuntungan yang besar 

dari modal yang sedikit, namun keadilan ekonomi harus tetap diutamakan dan tidak 

menjadi dzalim dalam menentukan harga jual.  

1.2 Kuasa dalam Harga 

Kuasa menurut Foucault merupakan sebuah dimensi dari relasi, yang tidak 

akan terpisahkan dari kekuasaan. Menurutnya kuasa berada di mana-mana, kuasa 

dapat berada pada susunan regulasi, aturan serta sistem. Kuasa akan selalu hadir di 

mana manusia ada (Berthens, 1996:320; Agustin, 2009; Afandi 2012). Namun, jauh 

sebelum itu salah seorang pemikir muslim yang mahsyur yang pernah hidup di bumi 

Allah yang telah menguraikan mengenai kuasa dalam karyanya yang masyhur, Kitab 

Mukaddimah. Dialah Abdurrahman ibnu Khaldun Al-Maghribi Al-Hadrami Al-Maliki 

yang dikenal dengan nama Ibnu Khaldun (1332–1406 M) (Khaldun, 2016).  

Ibnu Khaldun merupakan seorang filsuf sejarah yang lahir di Tunisia pada 

awal Ramadhan 732 H atau 27 Mei 1332 M. Setelah sekian lama menjalani hidup di 

Afrika Utara beliau berlayar ke Kairo, Mesir dan disana pulalah Ibnu Khaldun wafat 

pada tanggal 26 Ramadhan 808 H atau 17 Maret 1406 M (Khaldun, 2016:1079; 

Chamid, 2010:247; Kasdi, 2014; Samsinas, 2009). Semasa hidupnya dalam kurun 

waktu 74 tahun telah banyak karya-karya yang dilahirkan dari pemikiran cerdasnya 

antara lain:Syarh al-Burdah, ringkasan (Mukhtasar) kitab Al-Mashul karya Fakhr Al-

Din Al-Razi (usul fiqh), Al-Ibar wa Diwan Al-Mubtada’ wa Al-Khabar fi Tarikh Al-Arab 

wa Al-Ajam wa Al-Abrar (Chamid, 2010:247; Sudarsono, 2004:157), serta 

Mukaddimah (Chamid, 2010:248; Kasdi, 2014; Samsinas, 2009). 

Mukaddimah merupakan buah pemikiran Ibnu Khaldun yang menguraikan 

tentang dinamika sosial, moral, ekonomi, dan politik yang saling berhubungan serta 
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keterkaitannya dengan kemajuan dan kemunduran suatu lingkungan atau yang 

dikenal dengan teori “Al-Umran” (Chamid, 2010:248). Al-Umran merupakan 

pemikiran Ibnu Khaldun mengenai civilization atau mengenai peradaban. 

Kontribusinya ini sangat signifikan di bidang ekonomi yang membuatnya layak untuk 

disebut sebagai Father of Economic (Bapak Ekonomi) oleh beberapa ahli 

(Muakddimah, 2016:xv), namun sekitar tiga ratus tujuh puluh tahunan setelah Ibnu 

Khaldun wafat gelar tersebut telah diberikan kepada Adam Smith (1723-1790) 

dengan karyanya “Wealth of Nations” dipercaya yang telah melahirkan ilmu ekonomi 

(Poli, 2010:59; Stiglitz, 2006:66). 

Sistem perekonomian yang dibangun dari muamalah antar penjual dan 

pembeli. Kemudian berkembang menjadi pasar, tempat bertemunya penjual dan 

pembeli. Namun, sistem perkonomian yang baik harus didasari dengan sifat yang 

jujur dan tidak bermuamalah kecuali barang itu halal4 sehingga akan menghasilkan 

sistem perkonomian yang baik dan akan terus berkembang.  

Al-Umran merupakan teori peradaban yang mengajarkan tentang sistem 

untuk menjadikan manusia menjadi lebih baik. Kenyataannya sistem pun tidak lepas 

dari adanya kuasa. Seperti sistem permintaan dan penawaran yang berpengaruh 

untuk menentukan harga. Kehadiran harga merupakan sebagai pengendali dari sifat 

konsumtif manusia, dari situlah manusia dapat mengukur sampai di mana tingkat 

kebutuhannya (An-Nabhani, 2009:14). Keadaan inilah yang digunakan untuk 

menentukan harga jual guna mendapatkan keuntungan dari sifat konsumtif manusia. 

Kemunculan kuasa telah mengambil peran untuk memenuhi kebutuhan manusia 

                                                             
4 Tinggalkanlah apa-apa yang meragukanmu dan berbaliklah pada apa yang tidak 

meragukanmu. Kebenaran adalah ketenangan dan kepalsuan adalah keraguan (H.R. 
Ahmad, Tirmidzi, Nasa’i, dan Darimy). 
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yang ingin dipenuhi. Relasi antara harga dengan mendapatkan keuntungan dari 

penetapan harga menandakan hadirnya kuasa institusi dan kuasa ekonomi.  

Telah terjadi perdebatan yang cukup panjang bagaimana mekanisme 

penentuan harga, dapat melalui kuasa pemerintah agar semuanya merata ataukah 

kuasa pasar dengan mekanismenya sendiri. Paham sosialis menyatakan dengan 

kuasa pemerintah dalam menentukan harga akan memberikan keadilan yang 

merata sedangkan mekanisme pasar (kapitalis) akan menciptakan persaingan yang 

kompetitif dan sehat (Alimuddin, 2009). 

Pandangan Islam, baginda Rasulullah SAW melarang pemerintah ikut dalam 

menentukan harga selama semuanya masih berjalan dengan baik dan tidak ada 

yang melakukan kecurangan dalam proses muamalah (Alimuddin, 2009), beliau 

berkata “sesungguhnya Allah-Lah yang menetapkan harga dan menahan rezeki 

kepada yang dikehendaki-Nya serta memberikan-Nya kepada yang disukai-Nya…” 

(H. R. Abu Dawud, Ibn majah dan At-Tirmidzi). Dalam hadits Rasulullah SAW 

tersebut bukan berarti kita harus berpasrah dengan semua kehendak Allah SWT. 

Ibnu Taimiyah dalam Chamid (2010:235) berpendapat sebab keluarnya 

hadits tersebut karena kenaikan harga yang terjadi di Madinah pada saat itu 

merupakan kondisi yang objektif, bukan karena ada yang menimbun dan 

berorientasi hanya kepada materi semata, namun karena mekanisme harga yang 

bekerja yang disebabkan karena kuranganya pemasok atau kurangnya produksi. 

Merujuk kepada pedoman umat muslim, yang semuanya berasal dari Allah 

SWT (Jusmaliani, 2008:1; Muhammad, 2005:79) kemudian diturunkan menjadi Al-

Qur’an kepada Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi dan Rasul (utusan Allah) yang 

terakhir. Beliau mengeluarkan sejumlah kebijakan yang menyangkut berbagai 

masalah yang berkaitan dengan masyarakat, hukum (fiqih), politik (siyasah), juga 
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masalah perniagaan atau perekonomian (Chamid, 2010:32). Namun, kebijakan 

ekonomi yang diutamakan karena ini menyangkut penyangga keimanan seorang 

muslim5. 

Kemudian kebijakan-kebijakan Rasulullah SAW ini dilanjutkan oleh para 

sahabatnya (Abu Bakar, Umar ibnu Khaththab, Utsman ibnu Affan, dan Ali ibnu Abi 

Thalib) yang selanjutnya diikuti oleh pengikut-pengikutnya dan pemikir-pemikir islam 

hingga saat ini (Chamid, 2010:32) dalam memutuskan masalah-masalah yang 

terjadi kepada umat. Kebijakan-kebijakan Rasulullah selalu terdapat kuasa yang 

melibatkan persaudaraan (ukhuwah), keadilan (‘adalah), kemaslahatan (maslahah), 

keseimbangan (tawazun), universalisme (syumuliyah) (Wasilah dan Nurhayati 

(2011:93) yang kemudian peneliti menyebutnya sebagai kuasa empati.  

Misalnya penentuan harga jual. Pada perspektif konvensional kuasa ekonomi 

dan institusi sangat mendominasi dalam penentuan harga, hanya berbicara untung 

dan rugi. Namun, dalam perspektif islam terdapat kuasa empati dan sosial yang 

dirujuk kepada Al-Qur’an6 dan Hadits7 yang merupakan hukum seluruh keberadaan 

alam semesta bersamanya akan menuju “Siraat al-Mustaqim” (Akhtymova, 

Panasyuk, dan Azitov, 2014) sehingga menjadikan manusia lebih baik dan saling 

menebar kasih sayang, kebaikan, dan cinta kasih kepada sesama.  

Mari lihat contoh kecil berikut yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari kita. 

Jika kita sebagai seorang pedagang sembako, seseorang datang untuk membeli 

                                                             
5.
 “Kemiskinan membawa orang pada kekafiran” (H.R. al’Uqailli di dalam Kitab adh-Dhu’afa) 

6.
 “Dan Sesungghnya Al-Qur’an Ini benar-benar diturunkan oleh Tuhan semesta Alam. Dia 

dibawa turun oleh Ar-Ruh Al-Amin (Jibril). Ke dalam hatimu (Muhammad) agar kamu menjadi 
salah seorang di antara orang-orang yang memberi peringatan.” (Q.S. Al-Syuara [26]:192-
194). 
7.
 Wahai ummat manusia! Sesungguhnya aku tinggalkan untukmu sesuatu yang apabila 

kamu berpegang teguh kepadanya niscaya kamu tidak sesat selama-lamanya yakni kitab 
Allah (Al-Qur’an) dan Sunnah Nabi-Nya (Hadis) (H.R. Al Hakim dan Ibnu Abdil Barry). 
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beras untuk kebutuhan keluarganya di rumah. Saat itu dia tidak mempunyai biaya 

yang cukup, namun beliau sangatlah membutuhkan beras tersebut untuk makan 

mereka di rumah. Dengan pertimbangan bahwa kita ingin menolong mereka, maka 

hadirlah kuasa persaudaraan (ukhuwah) (Wasilah, 2011:93) untuk menolong 

saudara kita yang membutuhkan, dengan memberikan keringanan kepada mereka 

yang sangat membutuhkan.  

Memberikan mereka kesempatan dengan memberikan tempo untuk 

melunasinya merupakan suatu cara untuk menolong mereka yang sangat 

membutuhkan. Namun, jika tidak mampu untuk melunasinya maka bersedekah 

untuk mereka lebih baik bagi pedagang. Bersedekah yang dilakukan oleh pedagang 

karena adanya kuasa empati. Hal ini muncul karena niat untuk lebih meringankan 

beban mereka yang berhutang sehingga keseimbangan (tawazun) (Wasilah, 

2011:93) tetap terjaga. 

Pedagang mendapatkan pahala serta pembeli dapat membeli kebutuhannya 

sesuai dengan perjanjian mereka (diberikan hutang hingga tempo yang ditentukan 

atau diberi keluasan untuk membayar semampunya8). Hal ini berbeda dengan apa 

yang telah terjadi di sekitar kita, kita ditawari harga entah sanggup atau tidak, kaya 

maupun miskin, butuh maupun tidak semuanya sama, secara tidak langsung akan 

terus memperkaya para produsen tanpa memperdulikan nasib para konsumen. 

Kuasa dalam menentukan harga jual tidak hanya untung dan rugi, tidak 

hanya untuk memperkaya diri. Kuasa pedagang dalam menentukan harga harus 

melihat dari berbagai sudut pandang, misalnya aspek ukhuwah (persaudaraan). 

Memberikan harga jual kepada pembeli dengan niat untuk menolong dengan 

                                                             
8
. “Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia 

berkelapangan dan menyedekahkan (sebagian atau semua hutang) itu, lebih baik bagimu, 

jika kamu mengetauhinya” (Q.S. Al-Baqarah [2]:280). 
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memberikan tempo pembayaran atau sedekah buat pembeli dan begitupun 

sebaliknya. 

Pembeli dapat membantu penjual dengan niat sedekah kepada penjual untuk 

membantunya dalam bentuk dengan tidak meminta uang kembalian. Sehingga 

persaudaraan akan terus terjaga antar kedua belah pihak. Kuasa pada muamalah 

dalam menentukan harga juga untuk mencari keberkahan dan mencari ridha Allah 

SWT menjadi orientasi dalam bermualah (Jusmaliani, 2008:86). 

Perlu digarisbawahi dua  kata yaitu, berkah dan ridha ini merupakan tujuan 

utama dalam bermuamalah Memang sangat penting untuk mendapatkan 

keuntungan karena adanya desakan kuasa ekonomi untuk memenuhi kebutuhan 

sehari-hari serta memenuhi kebutuhan untuk perputaran modal. Terlebih Indonesia 

merupakan penduduknya yang mayoritas beragama islam terbesar di dunia (Amir, 

2014:15) maka tidak pantaslah jika menggunakan cara liberal seperti pandangan 

filsuf dan politisi asal Italia, Nicollo Machiaville (1469-1528).  Dalam bukunya “The 

Prince” dia mengatakan tentang sistem baru yang liberal religi maupun moral, yang 

tidak memperdulikan lagi apakah tindakannya itu dilakukan dengan berbagai trik, 

tipu daya, jujur mapun tidak jujur asalkan tujuan tercapai kesemuanya itu 

menurutnya halal untuk dilakukan9. 

Selalu ada pihak yang tidak mendapatkan kebaikan atau keuntungan dari 

sistem liberal dan akan selalu timpang, Joseph E. Stiglitz dalam karyanya Making 

Globalization Work menyatakan (2006:63-69): 

“Not everyone is a winner. The theory of trade liberalization only promises 
that the country as a whole will benefit. Theory predict that there will be 
losers. In principle, the winner could compansate the losers; in practice, this 
almost never happens. If all benefits go to a few at the top, then trade 

                                                             
9 Lihat dalam Mukaddimah terjemahan Bahasa Indonesia pada pengantar penerbit halaman 

xiii. 
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liberalization leads to rich countries with poor people, and even those in the 
middle may suffer...while developing countries may suffer from trade 
liberalization, they are not always in a position to reap its benefit through 
increased exports..” 

 
Negara maju kemudian mengambil keuntungan dari negara berkembang 

dengan menggunakan sistem kerja sama liberal. Jelaslah bahwa dengan 

menjadikan kuasa ekonomi sebagai faktor utama maka yang memiliki kekuasaan 

yang lebih besar selanjutnya akan mendapatkan kenikmatan dan kemewahan 

(profit) tanpa memikirkan bagaimana penderitaan orang-orang yang dikuasainya.  

Pada sistem liberal, akan selalu ada pihak yang dirugikan oleh orientasi profit 

atau keuntungan sendiri (Jusmaliani, 2008:65) (barangnya ingin di beli mahal, 

sedangkan yang akan membeli ingin mendapatkan harga yang murah) sebagai 

tujuan utama dari kuasa ekonomi. Kuasa ekonomi dalam muamalah memang tidak 

dapat dihindari, namun perlu diseimbangkan agar tercapailah tujuan dalam 

bermuamalah yaitu, selain keuntungan di semua pihak juga sebagai bentuk ibadah 

dan mendapatkan keberakahan dari Sang Kuasa dari hasil muamalah yang 

dilakukan dengan cara adil, jujur (Afzalurrahman, 2000:20), halal dan baik10. 

1.3 Praktek Penentuan Harga Jual dalam Akuntansi Syariah 

Harga jual yang diberikan kepada pembeli bertujuan untuk mendapatkan 

laba serta untuk memutar modalnya. Laba akuntansi menjadi tolak ukur untuk 

perusahaan apakah perusahaan tersebut baik ataukah menurun (Sukoharsono, 

2009:2). Jelas, bahwa konsep ini sudah menjadi konsumsi publik (konvensional) 

                                                             
10 ”Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan 

janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu adalah 
musuh nyata bagimu” (Q.S. Al-Baqarah [2]:168) dan “Hai rasul-rasul, makanlah dari yang 
baik-baik dan berbuat baiklah...(Q.S. Al-Mu’minun [23]:51)”. 
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bagi mereka yang akan atau sementara menjalankan usaha mereka. Namun, 

keuntungan semestinya tidak dimaknai hanya dengan keuntungan materi saja. 

Konsep konvensional dalam memandang laba sebenarnya tidak jauh 

berbeda dengan konsep islam (Alam, 2014). Laba atau mengambil untung dari 

perniagaan tidak dilarang dalam islam selama tidak berlebihan hingga merugikan 

orang lain (Kamla dan Haslam, 2006) dan terbebas dari transaksi-transaksi yang 

mengandung unsur-unsur penipuan, riba, judi, ketidapkpastian, keraguan, 

eksploitasi, pengambilan untung yang berlebihan dan pasar gelap (Afzalurrahman, 

2000:20; Qardhawi, 2003:197 – 203). 

Islam memandang tidak hanya menilai dengan materi saja, namun terdapat 

laba non materi (Mursy dan Rosidi, 2013). Mursy dan Rosidi (2013) menjelaskan 

terdapat dua laba non materi dalam syariah, yaitu laba non materi yang tidak dapat 

dirasakan seperti pahala dan yang kedua ialah laba non materi yang dapat 

dirasakan seperti laba tenaga manusia dan laba sosial. Perspektif syariah dalam 

praktik akuntansi mengarahkan untuk bersyukur setiap apa yang dimiliki tanpa 

memandang laba hanya dari segi materi saja. 

Triyuwono (2013) mendefinisikan akuntansi syariah sebagai “seni dan ilmu 

meracik informasi yang berfungsi sebagai doa dan dzikir untuk memenuhi kebutuhan 

ekonomi, mental, dan spiritual manusia dalam rangka beribadah dan kembali 

kepada Tuhan dengan jiwa yang suci dan tenang”. Dalam menetapkan harga tidak 

hanya berpatokan kepada kuasa ekonomi dan kuasa institusi yang menghendaki 

untuk mendapatkan keuntungan namun, kuasa empati perlu menjadi penyeimbang 

dalam menentukan harga sehingga tidak berpatok bagaimana besaran laba 

melainkan untuk beribadah kepada Sang Kuasa. Akuntansi syariah mengajak kita 
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tidak hanya melihat laba sebagai financial semata tetapi juga sebagai jembatan 

menuju kepada Zat Yang Maha Kuasa. 

Menjalankan sebuah usaha selain untuk mendapatkan keuntungan juga 

dapat dijadikan sebagai wadah untuk beribadah kepada-Nya, terlebih jika usaha 

tersebut berada di lingkungan yang bernuansa islami. Maka sudah seharusnyalah 

akan semakin meningkatkan ibadahnya dan memudahkan untuk mendekatkan diri 

kepada-Nya. Seperti unit usaha Toko Santri yang dikelola Yayasan Dana Islamic 

Centre (Yasdic) yang berlokasi di lingkungan Pesantren Modern Pendidikan Al-

Qur’an Ikatan Masjid Mushallah Indonesia Muttahidah (IMMIM) Putra Makassar.  

1.4 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian di atas mengenai kuasa dan relasinya dengan harga 

maka peneliti merumuskan masalah penelitian ini adalah: Bagaimana kuasa 

manajemen Yayasan Dana Islamic Centre (Yasdic) menentukan harga jual di unit 

usaha Toko Santri Pondok Pesantren Pendidikan Al-Qur’an Ikatan Masjid Mushallah 

Indonesia Muttahidah (IMMIM) Putra Makassar? 

1.5 Motivasi Penelitian 

Akuntansi merupakan ilmu sosial, maka ilmu tersebut mampu untuk 

menjawab permasalahan sosial yang terjadi. Hal ini yang menjadi motivasi peneliti 

untuk penelitian ini mengkaji bagaimana keseharian manajemen Yasdic dalam 

kuasanya menentukan harga jual untuk unit usahanya yang berlokasi di lingkungan 

Pondok Pesantren Modern Pendidikan Al-Qur’an Ikatan Masjid Mushallah Indonesia 

Muttahidah (IMMIM) Putra Makassar.  
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1.6 Tujuan Penelitian 

Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengungkap kuasa manajemen Yasdic 

dalam menentukan harga jual di unit usaha Toko Santri Pondok Pesantren 

Pendidikan Al-Qur’an IMMIM Putra Makassar.  

1.7 Kontribusi Penelitian 

Temuan dari penelitian ini terhadap kuasa dalam penentuan harga dapat 

membuka cakrawala pemikiran dalam pengembangan akuntansi dari perspektif 

konvensional maupun syariah. Secara praktis penelitian ini dapat memberikan 

kontribusi bagi praktisi akuntansi maupun non akuntansi dalam kebijakan 

menentukan harga jual berdasarkan relasi kuasa yang terlibat.  
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BAB II 

METODOLOGI PENELITIAN 

“Seorang peneliti ingin menemukan apa yang sebenarnya menyebabkan 
manusia itu mabuk. Untuk itu dia mengadakan penyelidikan dengan mencampur 
berbagai minuman keras. Mula-mula dia mencampur air dengan wiski luar negeri 
yang setelah habis diteguknya maka dia pun terkapar mabuk. Setelah siuman dia 

mencampur air dengan TKW, wiski lokal yang diminum dipinggir jalan sambil 
menghisap kretek, ternyata campuran inipun membuat dia mabuk. Akhirnya dia 

mencampur air dengan tuak yang juga, seperti campuran terdahulu, menyebabkan 
dia mabuk. Berdasarkan penelitian itu maka dia menyimpulkan bahwa airlah yang 

menyebabkan manusia itu mabuk. Benar-benar masuk akal, bukan, namun apakah 
itu benar?”. 

(Suriasumantri, 1996:46) 

 
2.1 Pengantar: Memahami Paradigma Peneliti 

Sebuah realitas akan terpahamkan jika menggunakan metode yang tepat 

(Juardi, 2016) sehingga memudahkan dalam menalar realitas sosial yang terjadi. 

Pemahaman atas realitas terkadang keliru dikarenakan penalaran yang   keliru. 

Penalaran yang keliru tersebut disebabkan oleh penggunaan metode yang tidak 

sesuai. Oleh sebab itu, penggunaan metode yang tepat akan memudahkan 

penalaran yang berujung kepada kesimpulan yang tepat atas realitas yang diamati. 

Satu-satunya makhluk di bumi ini yang menggunakan metode dengan 

sungguh-sungguh dan mengembangkannya adalah manusia (Suriasumantri, 

1996:39). Sungguh hewan juga mempunyai metode untuk menalar dan memahami 

sebuah pengetahuan. Namun, hal itu sebatas untuk bertahan hidup saja. Misalnya, 

seekor kera yang paham pisang mana yang siap untuk disantap. Maka dari itu, 

penting bagi peneliti untuk menggunakan metode yang tepat dalam penelitiannya 

dan mengembangkan logika penalarannya dalam memahami realitas yang terjadi. 

Sains akuntansi merupakan bagian dari ilmu sosial yang dapat menjelaskan 

fenomena akuntansi yang kompleks dalam ranah sosial (Sukoharsono, 2006:1). 
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Kemudian fenomena akuntansi ini dapat dinilai dari berbagai dimensi (Juardi, 2016), 

biography, phenomenology, grounded theory, critical etnography, dan case study 

(Sukoharsono, 2006:17).  

Fenomena akuntansi ini dapat dipahami karena dua hal, pertama adanya 

bahasa yang mampu untuk dikomunikasikan dan jalan pikiran yang 

melatarbelakangi fenomena tersebut dan yang kedua kemampuan untuk 

mengembangkan pengetahuan dengan cepat dan mantap agar dapat digunakan 

untuk berpikir dan menalar sebuah relalitas atau fenomena yang  terjadi, tidak 

seperti binatang yang hanya mampu berpikir namun tidak dalam menalar. 

Penalaran merupakan suatu proses berpikir yang membuahkan pengetahuan 

(Suriasumantri, 1996:40). Seperti perbedaan seorang anak kecil dalam 

memperlakukan uang untuk membeli apa yang diinginkan dan seorang pengusaha 

besar memperlakukan uangnya untuk diputar guna menambah modal usaha yang 

diputar kembali dan memperoleh keuntungan. 

Penalaran yang baik didukung oleh metodologi yang tepat pula. Metodologi 

merupakan bagian dari ilmu pengetahuan yang mempelajari secara sistematis dan 

mengungkap sebuah kebenaran (Muhadjir, 2002:5). Kebenaran diungkapkan 

berdasarkan kinerja dalam mengungkapnya, dengan menggunakan penalaran dari 

metodologi yang tepat untuk mengungkapkan kebenaran dalam penelitian. Selama 

ini angka-angka statistik mendominasi penelitian tentang akuntansi (Juardi, 2016) 

dengan menggunakan pendekatan positif (Afdal, 2015). 

Namun, kenyataannya terdapat metode lain yang dapat digunakan dalam 

melakukan sebuah penelitian akuntansi, yaitu metode kualitatif. Berbeda dengan 

kuantitatif yang mengutamakan objektivitas atau secara empiris, kualitatif berbicara 

dengan berbagai paradigma selain dari positif (Afdal, 2015). Pendekatan kualitatif 
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tidak hanya berbicara tentang ke-ada-an (eksistensi) namun, ke-apa-an (esensi). 

Mengulas sebuah fenomena ke-apa-an akuntansi dengan pertanyaan yang 

sistematis kemudian dinalar secara induktif oleh peneliti.  

Menggunakan pendekatan kualitatif tentunya akan melibatkan berbagai 

sudut pandang. Hasil yang akan diperoleh ditentukan dari sudut pandang apa yang 

digunakan (Ludigdo, 2007:64). Maka dari itu penggunaan metodologi dan paradigma 

yang tepat adalah penting untuk melakukan sebuah penelitian kualitatif, serta 

didukung penalaran yang baik pula. Sebab persepsi yang berbeda akan timbul jika 

penalaran yang dilakukan tidak sesuai. Seperti anekdot di atas, seorang peneliti 

yang menalar dan menyimpulkan bahwa airlah yang membuat manusia menjadi 

mabuk. 

Burrell dan Morgan (1979) membagi paradigma menjadi empat, fungsionalist 

pardigm, interpretive paradigm, radical humanist, dan radical structuralist paradigm. 

Kemudian muncul Chua (1986) yang membagi paradigma menjadi tiga, mainstream 

perspective, interpretive perspective, dan critical perspective. Lalu kemudian 

Muhadjir (2002) menambahkan postmodern paradigm. Selanjutnya Triyuwono 

(2013) menjadikan lima paradigma dengan menambahkan spiritual paradigm. 

Kesemua paradigma ini kemudian dikenal sebagai pendekatan non-positif 

dalam melakukan penelitian. Penelitian tentang harga jual yang ada saat ini, masih 

didominasi oleh penelitian akuntansi dengan pendekatan positivistik. Misalnya, 

menetapkan sebuah harga jual produk untuk memperoleh laba yang selanjutnya 

digunakan untuk menilai suatu perusahaan serta memprediksi kebangkrutan 

perusahan dan menuntaskan kesulitan keuangan (Beaver, 1966; Atmini dan 

Andayani, 2006). 
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Penelitian ini bertujuan untuk menelusuri kuasa yayasan dalam menentukan 

harga jual. Hal ini ditujukan untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini, 

kuasa manajemen Yayasan Dana Islamic Centre (Yasdic) dalam menentukan harga 

jual di unit usaha yang berlokasi di Pesantren Modern Pendidikan Al-Qur’an IMMIM 

Putra Makassar. Selanjutnya untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian 

ini, peneliti menggunakan paradigma interpretif. 

Penggunaan paradigma interpretif menurut peneliti membantu untuk 

mengiterpretasikan apa yang ada dibalik peristiwa: latar belakang pemikiran 

manusia yang terlibat didalamnya, serta bagaimana manusia meletakkan makna 

pada peristiwa yang terjadi (Audifax, 2008: 29). Paradigma interpretif disebut juga 

paradigma konstruktif (Denzin dan Lincoln, 2009; 148), yang menekankan bahwa 

penelitian pada dasarnya dilakukan untuk memahami realitas dunia apa adanya 

(Ludigdo, 2007: 67-68).  

2.2 Etnometodologi 

Guna memahami objek dalam sebuah penelitian, peneliti harus 

menggunakan metode yang tepat untuk mengungkap kebenaran ilmiah yang 

terdapat di dalamnya (Budianto, 2002:69). Pada penelitian ini, peneliti menggunakan 

etnometodologi sebagai pendekatan dalam menelusuri kuasa dalam penentuan 

harga jual yang dilakukan manajemen Yasdic untuk mengelola unit usahanya.  

Ada sebuah pendekatan yang secara istilah hampir mirip dengan 

etnometodologi, yaitu etnografi. Etnografi dilakukan dengan cara subjektif aktif atau 

terlibat langsung dan aktif di dalam sebuah penelitian serta berfokus kepada temuan 

budaya. Sedangkan etnometodologi lebih berfokus kepada interaksi sosial yang 
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dilakukan antar kelompok dengan cara objektif berjarak (Kamayanti, 2015:49; Thalib, 

2017).  

Sebelum lebih lanjut, akan lebih baik jika peneliti memahamkan mengenai 

etnometodologi dan bagaimana etnometodologi digunakan sebagai alat analisis. 

Harold Garfinkel selaku orang yang menelurkan pemikiran etnometodologi melalui 

karya-karya sosiolognya (Ritzer dan Goodman, 2012:418; Afdal, 2015; Thalib, 2017) 

mendefinisikan etnometodologi secara normatif (Kamayanti, 2016:133) sebagai studi 

tentang: 

“... everyday activities as members method for making those same activities 
visibly-rational-and-reportable-for-all-practical-purposes i.e “accountable” as 
organisations of commonplace everyday activities...” (Garfinkel, 1967:vii). 

Terdapat beberapa kata kunci yang harus ditelaah dalam pendekatan 

etnometodologi. “Everyday activities, members method, visibly rational and 

reportable for practical purposes, dan accountable” (Kamayanti, 2016:133-134). 

Pertama, Everyday activities” atau aktifitas keseharian. Peneliti akan meneliti 

dengan fokus aktifitas keseharian manajemen Yasdic cabang Pesantren secara 

rutin. Kata kunci yang berikutnya adalah “method” merujuk kepada kelompok, bukan 

hanya indvidu dan bagaimana cara aktifitas keseharian dijalani. Jadi peneliti akan 

meneliti keterkaitan individu dengan institusi serta kuasa dalam praktik menentukan 

harga jual oleh pihak manajemen Yasdic. 

Kata kunci yang ketiga adalah “visibly rational and reportable for practical 

purposes” atau mencari justifikasi rasional mengapa aktifitas dilakukan. Peneliti akan 

meneliti alasan rasional yang melatarbelakangi praktik kuasa dari para manajemen 

Yasdic dalam menentukan harga jual di unit usaha. 

Keempat “accountable”, Garfinkel (1967:1) menjelaskan bahwa “when I 

speak accountable... I mean observable and reportable, i.e.available to members as 
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situated practices of looking and telling..”. Maka, jelas bahwa objek penelitian harus 

dapat diobservasi dan dipahami sebagai praktik aktifitas keseharian oleh para 

manajemen Yasdic dalam kuasanya menentukan harga jual.  

Awal studi etnometodologi yang dilakukan oleh Garfinkel berlangsung 

dengan non official atau tidak secara formal lebih mudahnya berlangsung dengan 

santai. Dilakukan di rumah-rumah atau lingkungan sekitarnya, kemudian 

berkembang ke institusional atau yang lebih formal seperti lingkungan perkantoran. 

Studi tersebut memiliki tujuan untuk memahami bagaimana individu menjalankan 

tugas-tugas mereka dalam membangun institusi tempat mereka bekerja (Ritzer dan 

Goodman, 2012:422). Sejurus dengan hal tersebut, penelitian ini berusaha 

memahami, mengungkap, dan menganalisis kuasa manajemen dalam menentukan 

harga jual melalui aktivitas keseharian. 

Kuasa sejatinya milik Allah yang diberikan kepada siapaun yang 

dikehendaki-Nya (Khaldun, 2016:378), maka menghadirkan Ruh Ketuhanan akan 

selalu mengingat dan merefleksikan adanya rasa kemanusiaan, bertanggung jawab 

kepada alam, dan akan selalu tunduk total kepada sang Khaliq (Triyuwono, 2015:6; 

Mulawarman, 2016:100). Kemudian Thalib (2017) dalam penelitiannya 

mengemukakan sebagai bentuk kepatuhan kepada Sang Maha Kuasa melalui 

pendekatan Islam, mengungkapkan semua realitas secara holistis (visible, invisible, 

hingga suprarasional). Maka dengan mengamati kegiatan sehari-hari, 

etnometodologi kritis yang bernafaskan Islam melalui buah pemikiran Ibnu Khaldun  

hadir untuk menjawab pertanyaan penelitian bagaimana kuasa manajemen Yasdic 

menetapkan harga jual unit usaha Toksan dengan tidak hanya untuk menyadarkan 

namun, dengan keberadaan nilai ilahiyah akan mendekatkan diri kepada Sang Maha 

Kuasa, alam, dan manusia. 
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2.3 Situs Penelitian 

Lokasi yang akan dijadikan situs penelitian adalah sebuah unit usaha yang 

terletak di dalam sekolah swasta yang berbasis agama islam, dengan kata lain 

pesantren. Salah satu unit usaha yang ada dalam Pesantren Pendidikan Al-Qur’an 

Modern IMMIM Putra Makassar yang akan menjadi situs penelitian ini. Alasan 

memilih lokasi ini yaitu: pertama, pesantren memiliki ciri khas atau budaya yang 

sarat dengan nilai-nilai religi. Kedua keberadaan pesantren sebagai bagian dari amal 

jariyah Organisasi IMMIM yang mengarah untuk kemaslahatan ummat dan menjadi 

basis dakwah. Lebih lanjut, peneliti dapat mengetahui lebih dalam tentang kuasa-

kuasa yang berelasi dalam penentuan harga jual yang diterapkan di unit usaha. 

Ketiga, lokasi penelitian yang berada di sekitar kota Makassar akan memudahkan 

peneliti dalam melaksanakan proses penelitian karena merupakan tempat 

berdomisili peneliti. 

2.4 Unit Analisis dan Informan 

Unit analisis merupakan sesuatu yang berkaitan dengan fokus penelitian, 

baik individu, kelompok, organisasi, benda, waktu maupun tempat (Muhadjir 2002). 

Demikian halnya Liamputtong dan Dougglas (2005:259) memaparkan, “The unit may 

be meanings, practices, encounters, narrative structures, organizations, or lifestyle”. 

Unit yang dianalisis dapat berupa pengertian, praktek di lapangan, pertemuan, 

struktur naratif, organisasi atau gaya hidup. Dalam penelitian ini yang menjadi unit 

analisis adalah unit usaha dalam pesantren sebagai organisasi,  dan individu-

individu yang memegang kendali langsung mau pun tidak langsung terhadap 

pesantren. 
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Informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi 

tentang situasi dan kondisi latar penelitian (Moleong 2010:132). Menurut Webster’s 

New Collagiate Dictionary yang juga diacu oleh Spradley (2007:39) bahwa informan 

adalah seorang pembicara asli yang berbicara dengan mengulang kata-kata, frasa 

dan kalimat dalam bahasa atau dialeknya sebagai model imitasi dan sumber 

informasi. 

Dapat disimpulkan bahwa Informan merupakan sumber informasi bagi 

peneliti. Peneliti akan bekerja sama dengan informan untuk menghasilkan deskripsi 

tentang kuasa yang berkuasa atas harga jual. Orang-orang yang dijadikan informan 

yaitu pimpinan Yayasan cabang pesantren selaku yang bertanggung jawab terhadap 

perkembangan pesantren, kepala unit usaha beserta jajarannya yang paham dan 

berpengalaman tentang kebijakan keuangan serta terlibat langsunng dengan para 

supplier, pengelola unit usaha yang terlibat langsung dengan pembeli. 

Untuk mendukung kelancaran penelitian ini tentunya sangat membutuhkan 

informasi. Informasi ini diperoleh melalui wawancara dengan para informan yang 

berada di situs penelitian. Adapun informan yang memberikan informasi terlapir 

sebagai berikut: 

Tabel 2.1 

Daftar Informan Penelitian 

No Nama Jabatan 

1 Ir. Hj. Dr. Nur Fadjriah Fadeli Luran, M.Pd  Ketua YASDIC Divisi Pesantren 

2 Asriaty Lestari, SE Kepala Unit Usaha 

3 Drs. AGH. Hamir Hamid Aly, M.Si Dewan Pembina Akhlak 

4 Drs. Nur Aziz, M.Si., Ak Internal Audit Pesantren 

5 Baldyatma, SE Staff Keuangan 

6 Anti Karyawan Unit Usaha Toko Santri 

7 Hasbiah Karyawan Unit Usaha Toko Santri 

8 Ust. Arief Pembina 
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9 Akram Santri 

10 Rizaldi Santri 

 

2.5 Metode Pengumpulan Data 

Sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan, 

selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain (Lofland dan 

Lofland 1984, 47) yang diacu oleh Moleong (2010, 157). Penelitian ini menggunakan 

metode etnometodologi kritis sehingga pengumpulan data dilakukan dengan 

pengamatan berpartisipasi (observasi), wawancara mendalam dengan para 

informan dan dokumentasi. Proses pengumpulan data dijelaskan secara spesifik 

sebagai berikut: 

2.5.1 Proses Observasi 

Pengamatan berpartisipasi pada dasarnya mengadakan pengamatan dan 

mendengarkan secara secermat mungkin sampai pada yang sekecil-kecilnya 

sekalipun (Moleong 2010, 164). Observasi dilakukan selama periode tertentu untuk 

merekam semua realita yang terjadi selama proses penelitian berlangsung. Dalam 

rangka memahami fenomena dan situasi di lapangan, peneliti ikut terlibat langsung 

mengikuti beberapa kegiatan yang akan dilakukan pesantren seperti kajian 

keagamaan, yasinan yang dilakukan setiap kamis malam, dan beberapa kegiatan 

lainnya serta dalam bertemu dengan para supplier. 

2.5.2 Wawancara dan Menjalin Kedekatan dengan Informan 

Dalam menggali informasi peneliti melakukan wawancara. Wawancara 

etnografi merupakan jenis peristiwa percakapan (speech event) yang khusus 

(Spradley 1997:71). Proses wawancara dilakukan dengan dua cara, pendekatan 
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pertama dilakukan saat observasi lapangan dengan mengajukan pertanyaan secara 

spontan kepada beberapa orang yang ada di unit keuangan di sela-sela mereka 

melakukan aktivitasnya. Pendekatan kedua dilakukan secara tertutup dengan setting 

waktu tertentu setelah informan menyelesaikan aktivitas kerjanya.  Dalam setiap 

melakukan wawancara, peneliti menggunakan alat bantu perekam untuk mencegah 

adanya pernyataan informan yang terlewatkan. Hasil rekaman tersebut kemudian 

dituliskan dalam bentuk transkrip seluruhnya sesuai dengan situasi dan kondisi saat 

itu. 

Proses penelitian dilakukan dengan pendekatan yang natural. Peneliti turut 

serta dalam kegitan sehari-hari dalam situs penelitian dan secara tidak langsung 

timbul kedekatan emosi antara peneliti dengan objek penelitian. Salah satu 

pertanyaan yang diajukan kepada salah satu informan terkait bagaimana kegiatan 

sehari-hari sebagai seorang kepala bagian unit usaha. Pertanyaan ini bertujuan 

untuk menggali informasi lebih dalam tentang kondisi keseharian informan. 

2.5.3 Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan salah satu metode terpenting pada penelitian 

kualitatif untuk mendapatkan data yang berasal dari catatan-catatan tertulis (Efferin, 

2004:147). Ludigdo (2007:103) dokumentasi merupakan aspek kritis dari 

pengumpulan data, oleh karena itu banyak realitas sosial yang terjadi di masa 

lampau tercatat dalam suatu dokumen. Termasuk dalam konteks penelitian ini 

adalah bagaimana kuasa berkuasa dalam menentukan harga jual.  

2.6 Analisis Data 

Memahami dan mengungkap serta menganalisis kuasa dengan 

menggunakan pendekatan etnometodologi kritis berarti peneliti akan melakukan 
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penelitian berdasarkan aktifitas keseharian dari para manajemen Yasdic. Garfinkel 

(1967) menetapkan tiga tahap analisis. Tahap pertama adalah pencarian 

indeksikalitas, tahap kedua refleksifitas yang melandasi aksi praktis, dan tahap 

ketiga yaitu pencapaian aksi kontekstual yang dapat dianalisis. Namun, dalam 

penelitian ini ada perubahan tahap. Tahap pertama tetap mencari indeksikalitas. 

Perubahan ini dilakukan di tahap ketiga menjadi tahap kedua dan sebaliknya. Jadi, 

tahap pertama adalah pencarian indeksikalitas, tahap kedua memahami kontekstual 

dari indeksikalitas yang diperoleh, dan tahap ketiga mencari makna dari refleksifitas 

yang melandasi aksi praktis. 

Tahap pertama, analisis indeksikalitas. Pencarian tema yang dilandasi pada 

ungkapan (Kamayanti, 2016:135), perilaku, dan ditunjukkan secara ekspilisit oleh 

aktor kemudian menunjukkan cara-cara serta prosesnya dalam melakukan tugasnya 

(Rawis, 2008). Dalam penelitian ini, indeksikalitas diperoleh dari manajemen Yasdic 

tentang bagaimana kuasa mereka dalam menentukan harga jual. Perolehan data ini 

akan diperoleh dari proses wawancara baik secara formal maupun non formal.  

Tahap kedua, analisis kontekstual. Pada tahap ini peneliti mengungkapkan 

keseharian bersifat praktis yang dapat dikenali dan dapat dilaporkan (Kamayanti, 

2016:140) yang diperoleh setelah tahapan indeksikalitas. Dalam konteksi penelitian 

ini peneliti akan mengangkat ke permukaan hasil dari interaksi sosial peneliti dengan 

manajemen Yasdic dan membuatnya terlihat. Kamayanti (2016:140) menyatakan 

“inti dari pendekatan etnometodologi ialah penjelasan tentang keteraturan serta 

keterkaitan antara ekspresi indeksikalitas, rasionalisasi, atas ekspresi indeksikalitas 

dan berakhir pada sebuah aksi indeksikalitas”. Maka dari itu peneliti akan menjadi 

perticipant observer agar dapat memperoleh bentuk aktivitas dan merelasikan 

secara langsung dengan indeksikalitas dan refleksivitas. 
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Tahap ketiga, analisis refleksivitas. Setelah peneliti mendapatkan ungkapan 

maupun ekspresi dari para informan, selanjutnya peneliti menelaah refleksivitas dari 

ungkapan dan ekspresi tersebut. Garfinkel (1967:137) memberikan pemahaman 

sederhana mengenai proses refleksivitas dengan memberi pemahaman melalui 

kehidupan sehari-hari, terkadang kita bertindak atau berbicara secara sadar namun 

dalam waktu yang bersamaan tidak sadar bahwa kita telah membentuk makna, 

tatanan, maupun rasionalitas dari apa yang  tengah kita kerjakan. Dalam konteks 

penelitian ini, analisis refleksivitas mengungkap hal-hal yang tampak maupun yang 

tidak tampak dari setiap interaksi sosial dengan para manajemen Yasdic. Secara 

singkat dapat digambarkan dalam alur sistematika penelitian, sebagai berikut:  

    2.1 Alur Sistematika Penelitian 

 

  

Kuasa Manajemen Yayasan Dana Islamic 

Centre dalam menentukan Harga Jual 

Analisis Data: 

1. Analisis Indeksikalitas 

2. Analisis Kontekstual 

3. Analisis Refleksivitas 

Pengumpulan data dan fenomena melalui: 

1. Observasi 

2. Wawancara 

3. Dokumentasi 

 

Kesimpulan 
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BAB III 

PESANTREN MODERN PENDIDIKAN AL-QUR’AN IMMIM PUTRA MAKASSAR 

“Hal-hal yang paling menyenangkan yang engkau nikmati adalah yang datang dari 
tanganmu sendiri, dan anak-anakmu berasal dari apa yang engkau hasilkan” 

(Tirmidzi, Nasa’i, dan Ibn Majah). 

 

3.1 Pengantar 

Masalah yang paling menonjol dalam kehidupan kita tidak pernah lepas dari 

dimensi kuasa yang melibatkan kebutuhan yang mendasar manusia untuk dapat 

bertahan hidup. Dimensi kuasa yang berkaitan dengan kebutuhan manusia 

merupakan kuasa ekonomi. Kuasa ini sangat mempengaruhi keberlangsungan hidup 

individu, perusahaan, bahkan suatu negara. Semakin besar suatu komunitas maka 

akan semakin besar pula kebutuhannya sehingga kuasa ekonomi juga akan 

semakin mendesak untuk dipenuhi. Pemenuhan kebutuhan yang besar tanpa 

didasari iman akan menimbulkan banyak korban, karena hanya akan memikirkan 

keuntungan kelompok atau pribadi semata. Pemenuhan kebutuhan dari kuasa 

ekonomi dengan menggunakan iman akan mengutamakan keberkahan dibanding 

keuntungan yang hanya sesaat. 

Seperti yang terjadi di situs penelitian ini yang mengulas mengenai kuasa 

dalam penentuan harga oleh manajemen Yasdic Pesantren IMMIM untuk unit 

usahanya. Perkembangan Yasdic dan Pesantren IMMIM Putra dari awal berdirinya 

hingga menjadi besar seperti saat ini. Perkembangan hal tersebut tentu beriring 

dengan kuasa ekonomi yang semakin besar pula yang harus dipenuhi oleh Yasdic 

dan Pesantren IMMIM Putra Makassar. Maka dari itu, sebelum membahas lebih jauh 

peneliti mencoba menghadirkan potret singkat mengenai Yayasan, Pesantren, 



34 

 

kemudian masuk ke unit usaha. Agar pembaca dapat memahami niat awal dari 

berdirinya Yasdic dan Pesantren IMMIM Putra Makassar untuk umat. 

3.2 Yayasan Dana Islamic Center 

Yayasan Dana Islamic Center (Yasdic) merupakan yayasan yang mengelola 

organisasi IMMIM. Yasdic inilah yang menjadi menyedia dana untuk menjalankan 

kegiatan sehari-hari organisasi. saat ini Yasdic terletak di pusat kota Makassar. 

Melalui Yasdic, IMMIM semakin dikenal dan menjadi semakin berkembang. 

Perkembangan IMMIM tentu tidak lepas dari ide pembentukan organisasi 

yang kemudian dikelola dengan baik oleh Yasdic. Namun sebelum berbicara Yasdic 

lebih jauh sebaiknya penulis menjelaskan siapa pendirinya serta bagaimana sejarah 

pendiriannya. Pada sub-sub bab berikutnya akan menjelaskan mengenai sosok 

sang pendiri dan rentetan sejarahnya secara singkat. 

3.2.1 Sang Pemersatu (Haji Fadel Luran) 

Berbicara mengenai Yayasan Dana Islamic Center (Yasdic) dan Pondok 

Pesantren IMMIM Putra Makassar, tidak bisa lepas dari sosok Bapak H. Fadeli 

Luran selaku pendirinya. Bapak H. Fadeli Luran merupakan seorang tokoh agama 

dan masyarakat serta belia juga dikenal sebagai pemersatu umat (Ahmad, 

2013a:205-224). Beliau adalah seorang pengusaha yang sudah sangat mapan, 

namun hal tersebut tidak membuatnya menjadi sosok yang berorientasi profit untuk 

menjadikannya semakin kaya. 

Awalnya berdiri Yasdic merupakan hasil dari kegelisahannya terhadap 

keadaan umat Islam saat itu. Kesuksesan yang telah diraihnya tidak menjadikannya 

berpangku tangan dengan keadaan umat, yang saat itu mementingkan kelompok 

dari pada persatuan umat Islam. Ide untuk menyatukan umat Islam berawal saat H. 
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Fadeli Luran melaksanakan ibadah Haji. Pemikiran serta didukung oleh pengalaman 

inspiratif yang diperoleh di Makkah pada saat melaksanakan ibadah Haji pada 

tahun1962. 

Perhatiannya bermula dari pintu-pintu yang berada di Masjidil Haram. Ada 

pintu dari arah barat, pintu dari arah timur, pintu dari arah selatan, serta ada pula 

dari arah utara. Setiap jemaah haji bebas memilih dari pintu mana yang akan dia 

lalui untuk masuk ke dalam Masjidil Haram. Dari segala penjuru dunia datang 

dengan berbondong-bondong ke Masjidil Haram dengan tujuan yang sama yaitu, 

melaksanakan ibadah haji1. Tanpa memikirkan ras, suku, bangsa, tua atau muda, 

kaya atau miskin, berkulit putih atau gelap, berpostur tubuh yang tinggi atau pendek, 

berhidung mancung ataupun pesek semuanya bebas dan sama derajatnya di 

hadapan Sang Kuasa yang membedakannya adalah tinkat ketakawaannya2. 

Kemudian mereka bebas memilih tanpa harus risih dengan yang lainnya untuk 

masuk ke dalam Masjidil Haram untuk beribadah.  

Terlebih ketika wukuf di Arafah, bentuk nyata dari persamaan dan persatuan 

yang hakiki dari umat Islam. Persamaan dan persatuan yang hakiki ini baru disadari 

oleh Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) 10 Oktober 1948 – The Universal Declaration 

of Human Right (Ahmad, 2013a:67). Namun, jauh ribuan tahun yang lalu hak 

persamaan dan persatuan telah dideklarasikan di padang Arafah. Setelah melihat 

                                                             
1
 “Dan berserulah kepada manusia untuk mengerjakan haji, niscaya mereka akan datang 

kepadamu dengan berjalan kaki, dan mengendarai unta yang kurus yang datang dari 

segenap penjuru yang jauh. (Q.S. Al-Hjj [22]:27)  

2 “Wahai sekalian manusia! Sungguh Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan 

seorang perempuan, dan Kami menciptakan kamu berbangsa-bangsa, bersuku-suku, 

supaya kamu saling mengenal. Sungguh orang yang paling mulia di sisi Allah adalah yang 

paling bertakwa di antara kamu. Sungguh Allah Maha Mengetahui dan Maha Mengenal. (Q.S 

Al-Hujarat [49]:13). 



36 

 

dan merasakannya secara langsung sontak membuat hati H. Fadeli Luran terus 

berdecak kagum. Karena kejadian ini beliau ingin segera pulang ke Indonesia untuk 

menerapkan ilmu yang diperoleh dari pengalamannya ketika melakukan ibadah haji.  

Setibanya di Indonesia sembari menjalankan usahanya, beliau tak 

menyangka dengan keadaan umat yang terbungkam oleh jargon-jargon yang 

berasal dari luar, terutama komunis (Ahmad, 2013a:67). Ideologi komunis inilah 

yang membuat Islam tertekan dan menjadikannya bulan-bulanan bagi mereka. Awan 

kelabu menyelimuti Islam ketika saat itu. Partai Komunis Indonesia (PKI) menguasai 

seluruh mas media nasional. Berita-berita yang beredar di media massa tidak 

hentin-hentinya memberitakan tentang penahanan para tokoh agama, terutama para 

pemimpin Islam. 

Di tengah awan hitam yang menyelimuti umat Islam saat itu, tidak membuat 

gentar H. Fadeli Luran. Al-Qur’an surah Al-Muddatsir ayat 1-3 artinya, “Wahai orang 

yang berkemul (berselimut). Bangunlah, lalu berilah peringatan!. Dan Tuhanmu, 

agungkanlah!”, membuat H. Fadeli Luran sadar akan perintah Allah untuk bersegera 

mengambil tindakan untuk menjalankan amanah. Allah telah menguatkan tekad 

dalam hatinya melalui perjalanan spiritualnya pada saat menunaikan ibadah haji. 

Menjadikan semangatnya berbuncah-buncah semenjak berada tanah suci, sebagai 

konpensasi karunia-Nya yang tidak pernah putus dan melimpah. Semua materi yang 

telah diperoleh H. Fadeli Luran sejatinya hanya titipan dan hal tersebut bukanlah 

puncak kejayaan hidup. Pundi-pundi kekayaan yang diperoleh adalah kecil 

dibandingkan besarnya nikmat dan kekayaan dari Sang Maha Kaya. 

H. Fadeli Luran kemudian semakin aktif sharing dan mendakwahkan syiar 

Islam. Ialah surah Ali Imran ayat 103 yang merupakan dalil yang sering 

dikumandakan pada saat syiar Islam, “dan berpegang teguhlah kamu kepada tali 
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Allah, jangan kamu bercerai berai”. Serta Al-Hujarat ayat 10: “sungguh semua 

orang-orang mukmin itu bersaudara. Damaikanlah diantara saudaramu (bila 

berselisih)...”. Tiada daya yang mampu meredupkan cahaya Allah3, itulah keyakinan 

yang dipegang teguh oleh H. Fadeli Luran. 

Intensnya pertemuan dengan tokoh berasal dari berbagai golongan dan parai 

Islam. Seperti S. S. Mahmud dari Sarekat Islam (SI), H. Hafied Yusuf dari Nahdatul 

Ulama (NU), H. Wahab Rajab dari Muhammadiyah serta pengurus organisasi massa 

lainnya (Ahmad, 2013a:72). Perjalanan dakwah dilakukan dari mesjid ke mesjid 

serta memperluas jaringan dan mengajak tokoh, cendekiawan, ulama, dan unsur 

pemerintah untuk bersama-sama memecah kebuntuan yang tengah mereka hadapi 

saat itu. 

Mesjid merupakan sasaran dakwah beliau agar tidak menjadi eksklusif. 

Keadaan yang saat itu tengah terkotak-kotakan dengan perbedaan-perbedaan 

pendapat dan saling hujat menghujat, caci mencaci, serta saling menyalahkan 

membuat gap ukhuwah Islam menganga lebar membuat musuh menjadikannya 

sasaran empuk untuk dipecah belah. Hal ini berimbas kepada jamaah yang enggan 

melaksanakan shalat jika suatu mesjid berbeda pendapat dengan oraganisasinya. 

Karena adanya doktrin seperti ini menjadikan mesjid kehilangan fungsinya untuk 

menjadi tempat sujud bagi umat Islam dari mana pun golongannya. 

3.2.2 Mendirikan Ikatan Masjid Mushallah Indonesia Muttahidah (IMMIM) 

Pertemuan berkali-kali antar tokoh agama kemudian menemukan titik terang. 

Gagasan yang terus dicanangkan telah merasuk ke dalam hati masyarakat dan para 

                                                             
3 Mereka (orang kafir) ingin menutup cahaya Allah dengan mulut-mulut dan suara mereka. 

Dan Allah telah menyempurnakan cahaya-Nya walau orang-orang kafir membencinya”. (Q.S. 

[61]:9). 
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tokoh pemuka agama dan partai Islam. Pada bulan Desember 1963, mereka bertiga, 

H. Fadeli Luran, M. Dg. Patompo (anggota BPH Kotapraja Makassar), dan Andi 

Baso Amir memprakarsai pertemuan (Ahmad, 2013a:74). Pertemuan ini dilakukan di 

rumah Andi Baso Amir. Hal ini merupakan sebuah strategi mengingat pada rezim 

Pemerintahan Soekarno yang tengah dikuasai oleh komunis yang semakin kuat 

memberi tekanan-tekanan kepada gerakan dakwah. Terutama kepada H. Fadeli 

Luran yang ingin disingkirkan oleh komunis karena di dalam dakwahnya beliau 

selalu menanamkan keimanan yang kuat dimana hal tersebut berseberangan 

dengan ideologi komunis. 

Mereka melakukan pertemuan di rumah Andi Baso Amir agar para intelejen 

mempertimbangkannya secara matang jika ingin mengganggu pertemuan tersebut. 

Lantaran ia, selain adik kandung Panglima Kodam XIV/Hasanuddin, Letkol M. Yusuf 

Amir, Andi Baso Amir juga merupakan turunan darah biru asal Bone yang disegani 

di Sulawesi Selatan. Selain itu, Andi Baso Amir juga ketika berdakwah tidak seintens 

H. Fadeli yang menanamkan keimanan yang tidak sepaham dengan pemahaman 

anti tuhan milik komunis. 

Kehadiran Mayor Muhammad Daeng Patompo, selain tokoh militer, beliau 

juga anggota BPH Kotapraja Makassar. Keberadaannya berfungsi menjadi wakil 

pemerintah serta beliau juga memiliki integritas yang islami. Kemudian para peserta 

yang hadir berasal dari pimpinan ormas-ormas dan partai Islam, serta utusan masjid 

dan mushallah mencapai 50 orang. Pertemuan tersebut merupakan meeting point, 

mengkongkretkan gagasan dan ide yang selama ini dicanangkan untuk membentuk 

suatu wadah yang mampu berada di tengah-tengah aliran Islam yang pluralis 

terkotak-kotak. Wadah ini diharapkan mampu memberikan citra di masyarakat 

bahwa umat Islam merupakan umat yang satu (ummatan wahidah). Secara resmi 
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harapan agung yang telah mengkristal di dalam para tokoh Islam diinkarnasikan 

pada suatu deklarasi tanggal 1 Januari 1964 M, bertepatan dengan 16 Syawal 1383 

H (Ahmad, 2013a:75). Selanjutnya, organisasi ini diberi nama Ikatan Masjid 

Mushallah Indonesia Muttahidah (IMMIM). Selanjutnya untuk menunjang perjuang 

dakwah organisasi ini dibutuhkan yayasan untuk membuat kegiatan operasionalnya 

dapat berjalan dengan baik.  

3.2.3 Mendirikan Yayasan Dana Islamic Center 

Baru saja organisasi IMMIM menyelesaikan Musyker I Makassar dan akan 

memulai program-programnya untuk memakmurkan masjid-masjid, ujian kembali 

datang untuk menyambangi organisasi ini. Ketua umum IMMIM H. Fadeli Luran 

ditahan pada tanggal 13 April 1964 (Ahmad, 2013b:24) saat sedang memberi 

ceramah subuh di Masjid Nurul Amin jl. Rusa Makassar. Berbagai alasan yang tidak 

jelas dan mengambang dituduhkan kepadanya, alasan yang paling tidak masuk akal 

dituduh sebagai inkarnasi DI/TII kota. 

Sekalipun nahkoda organisasi telah ditahan, namun semangatnya dalam 

kemerdekaan tetap bersama para pengurus organisasi tersebut. Setiap pengurus 

datang untuk membesuknya, beliau selalu menanyakan kabar tentang organisasi 

dan terus mengajak pengurusnya untuk tetap optimis dengan cita-cita mulianya demi 

persatuan umat, dan tidak terjebak dalam perbedaan khilafiyah furuiyah.  

Hampir dua tahun dalam tahanan, ketua umum H. Fadeli Luran baru bisa 

merasakan udara bebas pada bulan Oktober 1965 (Ahmad, 2013b:25). 

Pembebasan ini terkait dengan kegagalan kudeta berdarah oleh PKI yang kemudian 

dikenal dengan G-30-S/PKI. Selanjutnya, selepas dari tahanan beliau kembali 

konsen dalam dakwahnya sambil menjalankan usahanya, CV Dana dan PT Dakota. 

Tidak ada dendam dan benci yang terbesit di dalam dirinya, karena itulah romantika 
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di dalam berdakwah. Ia menyadari mengembangkan organisasi tentunya 

membutuhkan dana untuk terus menyokong kegiatan-kegiatan operasional 

organisasi terutama mengenai finansial atau dana. Agar selalu ikhtiar dalam 

dakwahnya untuk mengajak umat bersatu dalam akidah.  

Pasca pembebasannya beliau segera mendirikan Jajasan Dana Islam 

(JASDI) yang kemudian menjadi Jajasan Dana Islamic Center (JASDIC) ketika 

Gedung Islamic Center selesai dibangung tahun 1970 (Ahmad, 2013b:28). Kata 

Dana dalam yayasan yang dibentuk merupakan mata rantai dari CV Dana yang 

dimiliknya, sebab perusahaan inilah yang memberi modal kepada yayasan. 

Sejatinya H. Fadeli Luran secara finansial mampu untuk membiayai setiap program 

IMMIM, namun beliau menginginkan organisasi dibangun dengan cara partisipatif, 

maka dari itulah beliau mendirikan JASDI. Ia senantiasa mengajak baik perorangan 

mapun berkelompok dalam menyalurkan amal melalui yayasan, agar sama-sam 

mendapatkan istana di surga kelak. Sayangnya hasil yang diharapkan untuk masuk 

ke yayasan tidak berarti (DPP IMMIM, 1978:14). Kondisi ini dapat dipahami, sebab 

waktu itu umat islam masih miskin, belum mampu memperbaiki kehidupan ekonomi 

mereka. Pada era itu, tahun 1965-1970 pemerintah orde baru belum dapat 

mengembangkan ekonomi negara lantaran masih berkutat dalam menyelesaikan 

kehidupan politik yang belum stabil pasca runtuhnya orde lama pada rezim 

Soekarno. 

Sebagai badan hukum, JASDI berada dalam posisi otonom4 artinya, 

mengatur rumah tangganya sendiri. Segala keputusan ditetapkan oleh pendirinya. 

                                                             
4
 Anggaran Dasar IMMIM 1972, Bab V pasal 8. 
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Hal ini berlangsung terus walaupun namanya berubah dari JASDI menjadi JASDIC5 

atau menjadi nama lain di masa yang akan datang. Sebagai organisasi IMMIM dapat 

dipimpin oleh siapa saja bergantung dari hasil keputusan musyawarah organisasi 

yang dituangkan dalam AD/ART, sedangkan pengurus yayasan tidak demikian. Jika 

ada yang meninggal atau mengundurkan diri, itu menjadi otoritas internal pimpinan 

yayasan mencari pengganti6. 

Guna merealisasikan program-program organisasi, sebagai ketua umum, H. 

Fadeli Luran telah memandang jauh ke depan. Beliau memiliki visi, organisasi harus 

sambung-bersinambung dari generasi ke generasi (Ahmad, 2013b:60). Beliau 

memikirkan jauh ke depan organisasi harus terus memiliki sokongan dana untuk 

melestarikan kesinambungan antar generasi. Sebab, masalah klasik yang selalu 

hadir di setiap organisasi adalah dana. Selama beliau masih hidup tidak masalah 

baginya untuk terus membiayai setiap program-program organisasi namun, 

bagaimana jika Sang Maha Mematikan telah memanggilnya. Bagaimana nasib 

IMMIM selanjutnya?, bagaimana umat yang telah solid persaudaraannya, ukhuwah 

yang selama ini telah dibuai dengan angin sejuk kedamaian?. Lantaran pertanyaan-

pertanyaan itulah maka Gedung Islamic Center dibangun untuk jangka panjang dan 

dimanfaatkan dalam fungsi ganda (Ahmad, 2013b:62). 

Gedung Islamic Center memiliki fungsi ganda. Fungsi yang pertaama ialah 

sebagai kebun. Sebagai kebun jelaslah bahwa kebun dikelola untuk mendapatkan 

hasil. Gedung dipersewakan untuk acara resepsi pernikahan, acara seminar, rapat-

                                                             
5
 Kata JASDIC berubah menjadi YASDIC pada tahub 1972, saat aturan ejaan baru mulai 

berlaku. Yaitu, huruf “j” menjadi huruf “y”. Waktu Gedung Islamic Center dibangun tahun 

1970 dikelola oleh JASDIC (Jajasan Dana Islamic Center). 

6 
Wawancara dengan Ir. H. M. Nur Abd. Rahman oleh Ahmad dalam bukunya “Kiprah IMMIM 

Membangun Umat”, tanggal 22 Juni 2008 di Makassar. 
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rapat kerja, dan pertemuan-pertemuan lainnya. Fungsi berikutnya ialah sebagai 

pusat kegiatan-kegiatan organisasi. Melalui fungsi ganda inilah organisasi 

mengahasilkan dana yang secara otomatis dapat membiayai setiap program-

program organisasi. Hal serupa pada zaman Rasulullah SAW., dalam berdakwah 

beliau memiliki penyokong dana Khadijah R. A. binti Khuwailid yang tidak lain 

istrinya tercinta. Selanjutnya ada sahabat-sahabatnya yang mulia Abu Bakar Ash-

Siddiq R.A. (Haekal, 1980:17) dan Usman Ibnu Affan R. A. (Shalaby, 1959:152) 

adalah seorang pengusaha mapan dan mereka dengan ikhlas harta-hartanya 

digunakan untuk syiar Islam.  

Pra Musyker I Tahun 1966, ketua umum H. Fadeli Luran menegaska bahwa 

suksesnya pembangunan bangsa pasca tekanan teologi nasakom Orde Lama, 

ditentukan oleh mental dan moril umat. Sedangkan pembentukan mental dan moril 

dilakukan di rumah-rumah ibadah dan menyediakan berbagai lembaga pendidikan7. 

Gagasan ini didukung oleh hasil Musyker I tahun 1966 yang lebih tegas kepada DPP 

IMMIM untuk segera mendirikan Pesantren modern guna menjadi teladan bagi 

pesantren-pesantren di daerah (Ahmad, 2013:89). 

3.3 Pondok Pesantren Modern Pendidikan Al-Qur’an IMMIM Putra Makassar 

Pondok Pesantren Modern Pendidikan Al-Qur’an IMMIM Putra Makassar 

merupakan salah satu pesantren modern yang ada di Sulawesi Selatan. Seperti 

namanya pondok pesantren ini terletak di Ibu kota Sulawesi Selatan yaitu Kota 

Makassar. Mendirikan pesantren merupakan terobosan dari para pendiri untuk 

mencetak kader-kader islam yang intelek. 

                                                             
7
 H. Fadeli Luran, Pembinaan Mental melalui IMMIM, Prasaran tanggal 29 Juni 1966. Arsip 

dari IMMIM tanggal 30 Juni 1966, Lampiran III, Resolusi Ke-6. Saat itu menggunakan ejaan 

lama (Ahmad, 2013:264). 
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Mendirikan pesantren IMMIM ini juga diharapkan akan memudahkan kaum 

muslimin yang ingin menyekolahkan anaknya di sekolah yang berbasis kepada Al-

Qur’an sehingga tidak perlu jauh-jauh mengirim anak mereka ke pulau Jawa. Sebab 

saat itu pondok pesantren modern belum ada di Sulawesi Selatan. 

3.3.1 Mendirikan Pesantren 

Tujuan mendirikan pesantren ialah untuk mencetak kader-kader guru yang 

kemudian akan mengasuh pesantren dan masjid-masjid di daerah8 serta berusaha 

memenuhi aspirasi masyarakat mengenai pentingnya lembaga pendidikan ini di 

Sulawesi Selatan. Banyak dari masyarakat Sulawesi Selatan saat itu mengirimkan 

anaknya untuk belajar mondok di berbagai pesantren yang ada di Jawa, termasuk 

anak dari Ketua Umum sendiri. Maka dari itulah bola salju ini harus segera 

direalisasikan. Selain itu waktu itu, tujuan yang lain dari pendirian pesantren untuk 

menjadi penyeimbang terhadap eksitensi lembaga pendidikan kristen. Tidak sedikit 

umat Islam yang menyekolahkan anaknya di lembaga tersebut, dengan demikian 

umat Islam sendiri yang memberi bantuan terhadap perkembangan umatnya. 

Model pesantren yang akan dibangun berbeda dengan pondok pesantren 

yang telah ada saat itu yang terpengaruh dengan unsur politik. Pesantren ini 

dibangun atas landasan taqwa dan keikhlasan kepada Allah, seperti mendirikan 

masjid9. Model pesantren seperti inilah yang akan dibangun dan diberkati oleh Sang 

Maha Kuasa. 

Baru saja ide untuk mendirikan pesantren disetujui, berhamburanlah 

tawaran-tawaran lahan untuk ditempati berdirinya pesantren. Muncul tawaran dari H. 

                                                             
8
 AD IMMIM 1966, Arsip dari IMMIM 

9
 “Maka apakah orang-orang yang mendirikan bangunan (masjid) atas dasar taqwa kepada 

Allah dan keridhaan(Nya) itu lebih baik..” (Q. S. At-Taubah [9]:109). 
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M. Yasin Miyala, Kepala Bimbingan Rohani Angkatan Laut, lokasi yang ditawarkan 

masih merupakan hutan dan kubangan kerbau (Ahmad, 2013b:90), namun H. Fadeli 

Luran, Drs. Ek. Halide, A. G. H. Muhammad Ahmad, dan Ince M. Ibrahim segera 

meninjau lokasi, secuil apapun harapan tersebut. Datang meninjau lapangan sambil 

menggulung celananya karena masih banyak genangan lumpur. 

Kemudian muncul tawaran yang datang dari pimpinan Sawitto Co, 

Latanrang. Ia menawarkan lokasi di Kabupaten Pinrang (salah satu Kabupaten di 

Sulawesi Selatan). Disamping menawarkan lokasi, dia juga menawarkan 

memberikan segala fasilitas bangunan, pondokan, pangan untuk santri. Segera 

mereka berempat datang untuk meninjau lokasi yang ditawarkan oleh pengusaha 

tersebut. Disela-sela peninjauan lokasi dan membahas rencana pembangunan 

pesantren, Pimpinan IMMIM cabang Pinrang, H. Wasna bertanya, “siapa yang akan 

bertanggung jawab atas pengelolaan pesantren?”. Spontan H. Fadeli Luran 

menjawab, “DPP IMMIM!” (Ahmad, 2013b:91). 

Rupanya H. Wasna punya kesan lain dalam pertanyaannya. Ada keinginan 

pesantren tersebut dikelola oleh IMMIM Cabang Pinrang, dibawah pimpinannya. 

Namun, atas respon yang kurang berkenan ini H. Fadeli Luran menimpali, “Ah, Pak 

Wasna tidak ngerti, bahwa pesantren yang akan dibangun ini bertaraf nasional”. 

(Ahmad, 2013b:91). Ada firasat jika pesantren dibangun di lokasi ini akan bernasib 

sama dengan pesantren-pesantren yang telah disusupi dengan kepentingan politik. 

Hal ini tidak sejalan dengan niatan ikhlas dan dilandasi ketaqwaan dalam 

pembangunan pesantren. Akhirnya rombongan pun pulang dan tawaran lokasi di 

Pinrang kemudian dikeluarkan dari nominasi. 

Istiqomah dalam berusaha dan senantiasa percaya bahwa Allah Sang 

Pemberi Rahmat selalu membuka jalan bagi mereka yang terus berjuang. Tawaran 
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baru datang dari Bapak H. A. Rahman Rahim menawarkan lokasi keluarganya di 

Tamalanrea KM. 10 Makassar (Ahmad, 2013b:91). Dari hasil peninjauan lokasi ini, 

kesannya baik, harmonis, dan representatif bagi santri kelak.  

3.3.2 Berdirinya Pondok Pesantren Modern Pendidikan Al-Qur’an IMMIM 

Tawaran yang datang dari Bapak H. A. Rahman Rahim, berdasarkan hasil 

keputusan musyawarah disepakati dan harga tanah masyarakat dibayar dan hingga 

saat ini telah berdiri Pesantren IMMIM Putra Makassar. Setelah kesepakatan telah 

tercapai dalam mendirikan pesantren putra, kemudian muncul ide untuk mendirikan 

pesantren putri. Lokasi yang dipilih berada di Pangkajene Kepulauan (Pangkep, 

salah satu Kabupaten di Sulawesi Selatan), namun dalam tulisan ini fokus 

membahas Pesantren IMMIM Putra. 

Optimisme yang teguh oleh ketua umum untuk mendirikan pesantren 

mendorong untuk mempertaruhkan kredibilitasnya. Membangun dan terus menjalin 

tali persaudaraan untuk mendapatkan dana pembangunan pesantren. Semua 

jaringannya dimaksimalkan baik dalam negeri maupun luar negeri, istiqomah 

menjadi kredibilitas utama  dalam berjuang untuk membangun pesantren. 

Merambah ke level nasional, bersilaturrahim dengan tokoh yang sudah dikenal oleh 

masyarakat seperti, Hamka dan Muhammad Natsir. Kedua tokoh ini sudah dikenal di 

negara-negara muslim. 

Muhammad Natsir misalnya, adalah seorang Ketua Rabithah Alam Islami 

yang berkedudukan di Makkah (Ahmad, 2013b:94). Usaha yang keras beriring doa 

kepada Sang Pemberi Rezki mengalirlah bantuan dari Tun Datu Mustafa Bin Datu 

Harun yang berasal dari Malaysia dengan memberi wakaf 50$ untuk pembangunan 

awal Pesantren. Menyusul kemudian wakaf dari dari Raja Arab Saudi, dari Rabithah 
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Islami, dan dari Menteri Kuwait10. Berkat rangsangan yang datang dari luar negeri 

membuat tokoh-tokoh dalam negeri ikut berpartisipasi untuk mendapatkan amal 

jariyah. Tersebutlah nama seperti, Presiden Soeharto (saat itu), kemudian 

pengusaha sukes asal Sulawesi Selatan H. Andi Sose memberi wakaf untuk 

pembangunan masjid, wakaf dari keluarga Ahmad Baramuli, dari keluarga M. Jusuf 

Kalla (saat ini menjabat sebagai wakil presiden Indonesia, dan lain-lain donatur baik 

individu maupun secara berkelompok11. 

Untuk memanfaatkan segala bantuan yang diperoleh dalam pembangunan 

ini, maka dibentuklah panitia pelaksana pembangunan (Ahmad, 2013b:95). Panitia 

ini sangatlah penting, agar dana yang diperoleh dari para donatur tepat sasaran 

dalam pembangunan ini dan memperoleh pahala yang besar dari Allah Sang 

Pemberi Rahmat. Bantuan yang mengucur sejatinya tidak serta merta mengalir 

begitu saja, namun berkat integritas Ketua Umum H. Fadeli Luran merupakan orang 

yang dapat memegang amanah.  

Melalui dana yang diperoleh proses pembangunan dapat dilaksanakan dan 

diawasi oleh panitia pelaksana pembangunan. Hasil dari pembangunan Kampus 

Pesantren Putra meliputi, ruang kelas berjumlah 21 lokal, masjid 1 lokal, ruang aula 

1 lokal, ruang kantor pesantren, laboratorium IPA 1 lokal, ruang workshop 1 lokal, 

dapur umu 1 lokal, perumahan guru 2 lokal yang semuanya satu lantai. Asrama 

Pangeran Diponegoro 4 lokal, Asrama Panglima Polim 4 lokal, Asrama Raja Faisal 2 

lokal, Asrama Raja Khalid 2 lokal, Asrama Imam Bonjol 2 lokal, Asrama Buya 

Hamka 2 lokal, Asrama Alimuddin Daeng Mattiro, Asrama Al-Ghazali 2 lokal, 

                                                             
10

 Laporan Milad IMMIM ke-16 20 April 1980, Arsip dari IMMIM, hal. 2-3. 

11
 Ibid., hal. 3. 
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Asrama Ibnu Khaldun 2 lokal, dan Asrama Datuk Ribandang 2 lokal yang semuanya 

satu lantai, Asrama Sultan Hasanuddin 2 lokal dua lantai. Fasilitas olahraga 

disediakan seperti lapangan bola voli, lapangan badminton, lapangan basket, 

lapangan sepak bola, dan tennis meja12. 

Pesantren Putra IMMIM yang berlokasi di Tamalanrea KM. 10 secara resmi 

didirikan pada tanggal 1 Muharram 1395 H bertepatan dengan 14 Januari 197513. 

Kemudian satu bulan sesudahnya, tepatnya tanggal 5 Safar 1395 H atau 17 

Pebruari 1975 Pesantren Putri IMMIM secara resmi didirikan14 (Ahmad, 2008:24). 

Pesanten Putra yang telah eksis hingga saat ini telah dinakhodai oleh tokoh-tokoh 

Pengurus IMMIM sendiri, yaitu: 

1. Drs. Andri’ Gurutta’ H. Muhammad Ahmad (1975-1977) 

2. Andri’ Gurutta’ H. Sanusi Baco, Lc (1977-1979) 

3. Alm. Andri’ Gurutta’ H. Dr. Mustafa M. Nuri LAS (1979-1989) 

4. Prof. Dr. H. Azhar Arsyad, MA (1989-1998) 

5. Alm. Drs. H. Syaifullah (1998-2002) 

6. Andri’ Gurutta’ H. Dr. Baharuddin H.S., M.Ag (2002-2012) 

7. Dr. M. Taufan (2012-sekarang) 

Sedangkan untuk pesantren putri saat ini dipimpin oleh Dr. Hj. Amrah Kasim, 

MA dibantu dengan 70 orang guru dan 21 orang pegawai pesantren (Ahmad, 

2013b:97). 

                                                             
12

 Data dari Pesantren IMMIM Putra Tamalanrea, periode 1975-1992, masa H. Fadeli Luran 

masih hidup. 

13
 Ibid. 

14
 Data dari Pesantren IMMIM Putri Tamalanrea, periode 1975-1992, masa H. Fadeli Luran 

masih hidup. 
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3.3.3 Visi dan Misi Pesantren 

Pesantren yang didirikan IMMIM tidaklah bersifat tradisional, pesantren ini 

juga tidak bersifat umum. Prof. Dr. H. Rahman Rahim mengusulkan nama Pesantren 

Modern Pendidikan Al-Qur’an, alasannya karena semua ilmu pengetahuan berasal 

dari Al-Qur’an dan tidak ada sekat antara ilmu agama dan ilmu umum. Keduanya 

terintegrasi dan menyatu. Sumber ilmu pengetahuan berasal dari Allah Yang Maha 

Tau Segalanya. Maka dari itulah pesantren ini diberi nama: Pondok Posantren 

Modern Pendidikan Al-Qur’an IMMIM (Ahmad, 2013b:97). Sedangkan kata modern 

tidak berkonotasi liberal, namun diartikan pada sistem dan metode pengajarannya 

sedangkan ruhnya tetap islami (Ahmad, 2008:23). 

Agama mengisi iman dengan mengajarkan nilai-nilai moral, kejujuran, dan 

integritas. Sedangkan keilmuan mengisi otak. Pola ini sejalan dengan visi dan misi 

pesantren15, yaitu: 

Visi Pesantren: 

Sebagai Institusi, pondok pesantren mampu menghasilkan insan intelek 

ulama dan ulama intelek menuju generasi yang berkomitmen tinggi terhadap 

kemakmuran masjid dan persatuan umat. 

Misi Pesantren 

1. Menyelenggarakan pengelolaan pondok pesantren yang berbasis pada 

manajemen kualitas yang islam guna menjalin dan menciptakan rasa 

puas dan bahagia bagi segenap insan pondok dan umat. 

2. Mengembangkan sistem pendidikan pondok pesatren yang 

menyeimbangkan antara pendidikan agama yang berbasis pada 

                                                             
15

 Dokumen Pesantren IMMIM. 
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pembinaan moral dan pendidikan umum yang berbasis pada penguasaan 

IPTEK guna memperoleh keselamatan dan kebahagiaan dunia akhirat. 

3. Melaksanakan proses pendidikan yang berorientasi pada pengembangan 

kehandalan dan kecakapan hidup santri yang berdaya saing tinggi 

sebagai rahmatan lil alamin. 

Pesantren ini mewajibkan untuk memasukkan teknologi dalam sistem 

pendidikannya. Dahulu Presiden Indonesia yang ketiga Prof. Habibie pernah 

mencanangkan teknologi masuk kampus, namun Pesantren Pendidikan Modern 

IMMIM telah dahulu melaksanakan program tersebut. 

Pengelolaan pesantren yang dikelola DPP IMMIM kembali memerlukan dana 

yang tidak sedikit, untuk membiayai operasional pendidikan. Seperti, gaji guru-guru, 

biaya pemeliharaan aset-aset kampus, keperluan santri (sandang, pangan, dan 

papan/SPP). Karena pesantren ini merupakan sektor swasta maka semuanya 

ditanggung sendiri oleh pihak yayasan. keadaan ini membuat yayasan berpikir untuk 

membuat produk sendiri selain pendidikan untuk membuat kegiatan di dalam 

pesantren tidak terhambat dan tidak terlalu membebankan yayasan. oleh karena itu 

unit usaha didirikan untuk membantu yayasan dalam membiayai kebutuhan-

kebutuhan pesantren16. 

3.4 Unit Usaha 

Berdirinya Pondok Pesantren Modern Pendidikan Al-Qur’an IMMIM Putra 

Makassar pada tanggal 14 Januari 1975 yang bertepatan dengan 1 Muharram 1395 

H di Tamalanrea KM. 10 menjadikan IMMIM semakin berkembang dan membuktikan 

                                                             
16 Wawancara dengan Ketua Yayasan Unit Pesantren IMMIM, Dr. Ir. Hj. Nur Fadjriah Fadeli Luran, 

M.Pd. (Jum’at 4 Agustus 2017). 
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keseriusannya dalam membina umat. Berdirinya pesantren ini diharapkan mampu 

menjadi pusat dakwah seperti cita-cita pendirinya Alm. H. Fadeli Luran agar IMMIM 

menjadi basis dakwah serta keluaran dari pesantren ini mampu menjadi ulama-

tekonolog atau teknolog-ulama untuk umat Islam kedepannya. 

Seiring berkembangnya waktu, Pesantren IMMIM Putra juga mengalami 

perkembangan yang pesat terutama peningkatan kuantitas santrinya. Agar menjaga 

kualitasnya pesantren memerlukan suntikan dana yang besar pula mengingat 

kuantitas santrinya kian bertambah dari tahun ketahun. Pihak pesantren tidak bisa 

membebankan yayasan untuk mendapatkan dana yang besar untuk memenuhi 

kebutuhan santrinya karena program-program IMMIM tidak hanya di pesantrena 

saja. Karena peningkatan ini yayasan menghadirkan unit usaha untuk membantu 

kelancaran proses belajar mengajar di pesantren. 

Tujuan utama dari pendirian unit usaha ini ialah guna membantu memenuhi 

kebutuhan santrinya selama berada di dalam lingkup pesantren serta keuntungan 

yang diperoleh dari unit usaha untuk membantu operasional pesantren. Kebutuhan 

santri akan komunikasi, alat-tulis menulis, kebersihan, serta jajanan makanan maka 

pihak yayasan cabang pesantren menghadirkan beberapa unit usaha seperti, 

Kantin, Laundry, Warnet, Potokopi, dan Toko Santri. 

Kelima unit usaha ini masing-masing memiliki satu lokal kecuali kantin yang 

memiliki dua lokal, berada di bagian belakang pesantren dan bagian depan 

pesantren. Unit usaha kantin didirikan untuk santrinya ketika mereka jenuh dengan 

makanan yang disediakan di dapur maka disediakanlah Kantin sebagai alternatif. 

Unit usaha Laundry tidak memiliki lokal, sebab unit usaha ini disamping untuk para 

santrinya juga membantu istri-istri pembina atau pun karyawan wanitanya untuk 

mendapatkan penghasilan tambahan. Namun proses pembayaran tetap melalui 
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yayasan. Unit usaha berikutnya ialah Warnet. Unit usaha ini berlokasi di bagian 

tengah pondok, kehadiran warnet ini diharapkan untuk santrinya mampu 

mendapatkan akses informasi yang sedang berkembang dan tidak gagap teknologi. 

Selanjutnya unit usaha Potokopi didirikan untuk memudahkan santrinya dalam 

memenuhi kebutuhannya dalam hal kelengkapan sekolah seperti pulpen, pensil, 

buku tulis, potokopi dan lain-lain. Unit usaha ini berada di bagian depan 

bersampingan dengan Toko Santri yang menjadi pembahasan utama dalam tulisan 

ini. Berikut merupakan bagan dari IMMIM hingga masuk ke unit usaha: 

         Bagan Situs Penelitian 3.1 

 

Unit Usaha 

Kantin Toko Santri 

(Penelitian) 

Potokopi Laundry Warnet 

IMMIM  

(1 Januari 1964 M/ 

16 Syawal 1383 H) 

Pondok Pesantren 

IMMIM Putri 

Pangkep 

(17 Pebruari 1975/ 5 

Safar 1395 H) 

JASDI (1970) jadi 

YASDIC (1972) 

(Berubah karena EYD 

baru) 

Pondok Pesantren 

IMMIM Putra 

Makassar 

(14 Januari 1975/ 1 

Muharram 1395 H) 
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BAB IV 

KUASA YASDIC 

 

4.1 TOKO SANTRI: MEMBANTU WARGA PESANTREN (?) 

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan 

jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah 

kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya”. 

(Q.S. Al-Maidah[5]:2). 

4.1.1 Pengantar 

Perniagaan merupakan salah satu jalan untuk membantu saudara-saudara 

kita dalam memenuhi kebutuhan mereka. Perniagaan yang disyaratkan oleh Islam 

yaitu sistem perniagaan yang diridhoi. Sistem perniagaan yang diridhoi lahir dari 

transaksi “suka sama-suka”. Tidak ada pihak yang kecewa dengan proses dan hasil 

perniagaan, maka akan mendatangkan kebaikan bagi keduanya. Tidak ada kuasa 

yang menindas yang lemah dalam penentuan harga. Kedua belah pihak ridho 

dengan harga dan kualitas barang yang diperniagakan. Keikhlasan dan ridho dari 

kedua belah pihak disertai niat tolong-menolong akan mendatangkan kebaikan bagi 

kedua belah pihak. 

Tolong-menolong merupakan perintah dari Sang Maha Penguasa karena 

sebagai makhluk yang bergantung kepada yang lainnya, manusia tidak dapat 

memenuhi kebutuhannya secara mandiri. Tolong-menolong melalui perniagaan 

dengan cara yang diridhoi akan menghadirkan kepuasaan dan takkan ada pihak 

yang tersakiti sebab perniagaan dilakukan dengan penuh keikhlasan dan ridho 

disertai dengan niat untuk menolong. Hal tersebut sudah tentu akan menambah 

pundi-pundi pahala. 

Berbeda dengan ketika sedari awal memiliki niat untuk mendapatkan 

keuntungan yang besar melalui perniagaan dengan jalan yang menindas dan tidak 
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diridhoi apalagi ikhlas oleh salah satu pihak maka tidak mendatangkan kebaikan dari 

hal tersebut.  Seperti dalam tulisan ini yang akan mengulas kuasa yayasan dalam 

menghadirkan dan mengelola unit usaha Toksan sebagai wadah pemenuhan 

kebutuhan bagi warga pesantren. 

4.1.2 Kehadiran Toksan: Membantu (?) 

Unit Usaha Toko Santri merupakan unit usaha yang memiliki peranan 

penting dalam pengembangan pesantren sesuai dengan tujuan dari pendiriannya 

yang dijelaskan oleh Kepala Yasdic Cab. Pesantren Dr. Ir. H. Nurul Fadjriyah Fadeli 

Luran yang biasa dipanggil Ibunda Ulfa: 

“Alasan utama ada unit usaha adalah sebagai lembaga swadaya pesantren 
dalam usaha memenuhi kebutuhan warga pesantren dan masyarakat sekitar 
termasuk santrinya melalui usaha jual beli. Alasan kedua sebagai usaha 
profit, dapat memberikan keuntungan laba bagi pesantren. Kehadiran unit 
usaha ini sangat “membantu” dalam perkembangan pesantren!”. 

 
Sebagai swadaya, Pesantren Toksan dituntut untuk mampu membantu para 

santri serta warga dalam memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Kebutuhan ini 

meliputi dari kebutuhan  utama sampai kebutuhan tambahan. Kebutuhan utamanya 

meliputi peralatan makan, peralatan mandi, peralatan ke masjid, peralatan di 

asrama, dan lain-lain. Kebutuhan tambahan semisal jajanan untuk santrinya seperti 

roti, cemilan-cemilan, dan lain-lain. 

Kebutuhan utama yang tersebut di atas tidak hanya untuk para santri 

melainkan warga pesantren juga membutuhkan. Warga pesantren meliputi pembina, 

karyawan, istri pembina dan karyawan serta anak-anak dari pembina dan karyawan 

yang tinggal di dalam pesantren. Kebutuhan tambahan seperti yang telah disebutkan 

penulis lekat dengan kebutuhan dari para anak-anak pembina dan karyawan baik 

yang tinggal di dalam maupun yang tinggal di luar pesantren. Sementara untuk 
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warga sekitar merupakan masyarakat yang tinggal di sekitar pesantren. Pihak 

pesantren mengizinkan masuk jika ada warga sekitar atau hanya sekedar numpang 

lewat untuk membeli sesuatu di Toksan. Karena letak Toksan berada di depan1 dan 

tidak mengganggu rutinitas santrinya jika orang lalu lalang di depan. 

Alasan selanjutnya tentang kehadiran unit usaha Tosksan ialah untuk 

membantu mengembangkan pesantren. Unit usaha ini telah mengambil peran yang 

besar dalam pengembangan pesantren. Melalui usaha jual beli, unit usaha Toksan 

memberikan kemudahan para warga pesantren dalam memenuhi kebutuhan sehari-

harinya dan keuntungan yang diperoleh akan dialokasikan untuk membantu 

pengembangan pesantren. 

Konteks yayasan menghadirkan Toksan menandakan bahwa unit usaha ini 

berguna untuk warganya dalam memenuhi kebutuhannya. Selain itu Toksan juga 

diharapkan dapat membantu perkembangan dan pembangunan pesantren melalui 

keuntungan yang diperoleh dari hasil perniagaan. Kehadiran Toksan memberi 

bantuan kepada masyarakat pesantren karena sedikit banyak telah membantu 

dalam memenuhi kebutuhannya. Seperti yang diungkapkan oleh Rizaldi: 

 “Banyak ji tawwa Kak, itu toksan, na bantuji tawwa penuhi kebutuhanna 
sehari-sehari orang-oranga disini. Dari kebutuhan mandina, makanan sama 
minumanna, belum lagi itu jajan-jajanna santria sama ana’na pembina-
pembinayya sama ana’ana’naa karyawanga”. 

(Banyak Kak, Toksan membantu memenuhi kebutuhan para warga 
pesantren. Dari kebutuhan mandi, makanannya, minumannya, belum lagi 
jajanan para santrinya dan juga anak-anak pembinanya dan anak-anak 
karyawannya). 
 

                                                             
1
 Pesantren memiliki dua pagar. Pagar utama yang berada di dalam sedangkan pagar yang 

kedua yang membatasi antara pembesuk santri dan santrinya. Letak toksan berada di antara 

kedua pagar tersebut. Maka tidak akan mengganggu kegiatan santrinya jika ada orang-orang 

luar yang masuk karena santrinya berada di dalam pagar yang kedua. 
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Santri pun setuju bahwa kehadiran Toksan ini membantu mereka dalam 

memenuhi kebutuhannya. Toksan sebagai unit usaha yayasan dengan perniagaan 

sebagai aktivitas utamanya tetap berorientasi kepada profit. Keuntungan dari 

perniagaan Toksan ditujukan untuk membantu pesantren dalam memenuhi 

kebutuhan operasionalnya atau dengan kata lain untuk mengembangkan pesantren. 

Jelas dana yang dibutuhkan untuk memenuhi hal tersebut tidak sedikit. Meski setiap 

santri sudah membayar SPP untuk dapat bersekolah di pesantren namun, hal itu 

belum dapat membantu pesantren dalam memenuhi kebutuhannya. Maka dari itu 

hadirnya Toksan dapat ditunggangi oleh kuasa-kuasa untuk mendapatkan 

keuntungan yang besar agar terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan pesantren. Seperti 

pernyataan Ibu Ulfa mengenai SPP santri: 

 “SPP tidak bisa diharapkan sepenuhnya untuk mencukupi kebutuhan 
operasional pesantren. Tunggakan dan pemeliharaan yang tinggi itu sangat 
membebani pesantren, maka salah satu bantuan unit usaha inilah menjadi 
point penting”. 

 
Pernyataan yang dikeluarkan Ibunda Ulfa mengenai “point penting” 

memberikan gambaran akan keuntungan yang besar memang sedari awal sudah 

dikehendaki oleh yayasan agar dapat membantu operasional pesantren. 

Pembayaran SPP santri tidak dapat sepenuhnya diharapkan menjadi solusi bagi 

pesantren untuk memenuhi kebutuhannya. Maka dari itu, keuntungan dari unit usaha 

Toksan menjadi salah satu ujung tombak yayasan untuk membantu kebutuhan santri 

dan warga pesantren. 

Kehadiran Toksan untuk “membantu” perkembangan pesantren. Toksan atau 

Refleksi dari kata “membantu” ialah “mengumpulkan dana” bagi pesantren dalam 

memenuhi keperluan operasional sehari-hari melalui perniagaan. Kunci utama dari 

makna ini dari melihat pendapat Ibunda Ulfa yang mengatakan “sebagai usaha 
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profit, dapat memberikan laba bagi pesantren”. Yayasan dengan kuasanya 

menghadirkan Toksan dan dengan bebas dalam menentukan harga jual yang akan 

diterapkan. Memang benar jika Toksan sebagai swadaya yang menyediakan 

kebutuhan sehari-hari para warganya tapi dengan catatan harga yang ditawarkan itu 

mahal menurut pembeli (warga pesantren). Orientasi kepada profit tidak menyalahi 

konsep perniagaan dalam islam. Namun, ketika kuasa yang hadir untuk 

mendapatkan keuntungan berasal dari cara yang tidak saling menguntungkan, maka 

praktek seperti ini tidak dibenarkan. Seperti yang disampaikan oleh santri Rizaldi:  

“Iye kak, deh bukang lagi iyya ada Kak banyak lalo yang mahal sekali 
hargana dari pada di luar!”. (Iya Kak, bukan ada lagi, tapi banyak yang lebih 

mahal dari pada toko di luar pesantren!) (Rizaldi menegaskan 
pernyataannya). 
 
Unit usaha merupakan satu-satunya wadah di dalam pesantren yang 

menyediakan kebutuhan warga pesantren. Kuasanya dalam mencari dana itu 

dikeluhkan oleh warga pesantren, dengan cara menghadirkan swadaya untuk 

memenuhi kebutuhan mereka dan menentukan harga sesuai keinginan. Hal ini 

terjadi karena unit usaha adalah satu-satunya wadah dalam memenuhi kebutuhan 

warganya. Sehingga Yayasan dalam mengelola Toksan dengan leluasa 

memanfaatkan keadaan ini. Melalui kuasanya untuk menetapkan harga jual sesuai 

dengan yang diinginkan untuk memaksimalkan keuntungan bagi pesantren. 

4.1.3 Pengelolaan dan Pelayanan Toksan 

Unit usaha masih menjadi ujung tombak dari pesantren untuk mendapatkan 

dana agar dapat menjalankan kegiatan operasional sehari-hari. Unit usaha ini 

sepenuhnya dikelola oleh yayasan. Mulai perekrutan karyawan hingga keuntungan 

dari perniagaan dikelola dan didistribusikan oleh yayasan. Ibunda Ulfa mengakui 

bahwa: 
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“Sistem penjualan seperti ritel lainnya nak. Keuntungannya adalah 
keuntungan yayasan. Selama ini memang back up dana yayasan”. 

 
Yayasan mengelola unit usaha Toksan seperti penjualan ritel. Ritel 

merupakan sistem penjualan barang atau jasa secara langsung kepada konsumen 

akhir untuk keperluan diri sendiri atau rumah tangga (Ma’ruf, 2006:71; Kotler, 

2007:592 ;Tjiptono, 2008:191). Semua keuntungan dari Toksan merupakan 

keuntungan yayasan dan menjadi back up untuk menjalankan kegiatan operasional 

sehari-hari pesantren. 

Ibunda Ulfa selaku ketua yayasan cabang pesantren senantiasa berusaha 

untuk memberikan pelayanan yang baik bagi warga pesantren. Mulai perekrutan 

karyawan hingga pendistribusian keuntungan. Saat ini yayasan memiliki 7 karyawan 

yang berkerja di Toksan. Ibunda Ulfa sebenarnya menetapkan persyaratan “pernah 

bekerja di ritel”. Namun, hal tersebut diakuinya kekurangan karena karyawan saat ini 

tidak ada yang memiliki latar belakang tersebut: “kendalanya sekarang begitu nak, 

saya butuh karyawan yang pernah bekerja di bisnis ritel seperti Alfamart atau 

Indomaret atau ritel lainnya”. Persyaratan tersebut bukan tanpa alasan. Ibunda Ulfa 

ingin agar karyawannya dapat memberikan pelayanan yang terbaik bagi warga 

pesantren.  

Ibu Asry selaku kepala unit usaha menyatakan “tidak ada pelatihannya tapi 

berpengalaman semua”. Ibu Asry mengklaim bahwa karyawan yang bekerja di 

Toksan sudah berpengalaman. Nampaknya berpengalaman versi Ibu Asry ini 

berbeda dengan versi Ibunda Ulfa. Salah seorang warga pesantren pernah 

mengalami pengalaman yang tidak baik. Ust. Arief salah seorang warga pesantren 

menyatakan: 

 “itu karyawanna toksanga kadang baeki kadang juga pakaballisiki. Biasa tong 
juga naa cueki jaki, mau paki bayar baru naa lia’-lia’ki. Itu juga masih tonji 
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cuek. Baru biasa lalo iyya, kalo nda ada uang kembali’na naa suru jaki ambe’ 
gula-gula. Naa riapai anjo golla-gollayya kace? Baru naa passaki, bilangi: eh 
nda ada uang kecil dek, itumo ambe’ gula-gula dua ato itu karppo’ ka. 
Hahaha. Kalo saya kaa mungkin nda ji, tapi kalo santria kodong Naa bisa 
anjo naa kumpul-kumpul lagi untu’ naa belanjai seng tawwa”.  

(Para karyawan Toksan kadang ramah, kadang juga menjengkelkan. 
Terkadang juga cuek, pas sudah mau bayar baru kita diperhatikan. Itupun 
masih tatapan cuek. Malah kadang kalau ada uang kembalian kita malah 
disuruh ambil permen. Itu permen mau diapain kak? Sedang caranya juga 
memaksa, mereka bilang: tidak ada uang kecil dek, sudah ambil permen itu 
saja dua atau krupuk itu”. Kalau bagi saya sih tidak masalah, tapi bagaimana 
dengan para santri. Kan bisa uangnya dikumpulkan lagi kemudian digunakan 
belanja lagi.) 
 
Pengalaman yang dimaksud dari Ibunda Ulfa, karyawan sudah memahami 

bagaimana melayani konsumen dengan baik dan sopan. Sedangkan menurut Ibu 

Asry paham dalam menjual produk saja. Perbedaan sikap profesional karena telah 

mendapatkan pelatihan dan tidak profesional karena tidak mendapatkan pelatihan. 

Ketidaknyamanan ini merupakan tanda bahwa pelayanan dari karyawan Toksan 

tidak memberikan kenyamanan bagi warganya. Karyawan Toksan seharusnya 

bersikap lebih sopan dan memiliki standar operating prosedure atau SOP yang jelas 

serta tidak membuat kecewa konsumennya. Memaksakan kehendak kepada 

konsumen karena tidak memiliki uang kembalian boleh saja asalkan konsumen 

merasa tidak dirugikan dari kebijakan tersebut. 

Pentingnya melakukan pelatihan, disamping memberikan dasar pengalaman 

kerja buat karyawannya juga untuk memperkenalkan bahwa konsumen yang 

dihadapi seperti apa, lingkungannya bagaimana, dan harus bersikap bagaimana 

ketika menghadapi konsumen yang tidak senang. Itu semua dijelaskan dalam SOP. 

Bagaimana karyawan mengetahui SOP menghadapi konsumen sedangkan mereka 

tidak diberikan pelatihan sebelum terjun ke lapangan. Karena pelayanan tidak 

menyenangkan ini bisa berakibat kepada pendapatan yang akan diperoleh yayasan. 

Jika pendapatan kurang maka kegiatan operasional akan terhambat. Salah satu 
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jalan yang mungkin dilakukan yayasan ialah menaikkan biaya SPP santrinya agar 

operasional tidak terganggu. 

Hal ini perlu menjadi perhatian bagi yayasan untuk membina karyawannya 

agar semakin lebih baik lagi dalam mengelola unit usaha dan memberikan 

pelayanan terbaik untuk konsumennya. Yayasan tidak hanya memberikan pekerjaan 

kepada karyawannya dan kemudian lepas tangan. Seharusnya diberi pembekalan 

dan pelatihan yang cukup agar karyawan yang akan menghadapi konsumen 

merupakan karyawan yang telah memahami SOP dengan baik. Karena unit usaha 

merupakan ujung tombak yayasan untuk mendapatkan dana dalam menjalankan 

operasionalnya maka harus memberikan pelayanan yang baik bagi para 

konsumennya (warga pesantren). Akan lebih baik lagi jika diimbangi dengan tidak 

hanya bersikap baik dalam lingkungan kerja saja, tetapi di lingkungan pesantren pun 

harus bersikap baik2 dan saling menghormati karena berada di tempat pembinaan 

umat maka seharusnya saling memberikan energi positif agar semuanya saling 

mendukung dalam kebaikan3. 

Tujuan utama menghadirkan Toksan ialah sebagai wadah untuk membantu 

warga pesantren dalam memenuhi kebutuhannya. Harga yang menurut warga 

pesantren mahal karena warga pesantren melakukan perbandingan harga. Sejatinya 

dalam islam tidak ada harga mahal dan murah. Melainkan ada kuasa untuk saling 

tolong-menolong antar sesama. Ketidaktransparanan dari yayasan dalam membantu 

warga pesantren melalui penentuan harga jual di unit usahanya berakibat kepada 

                                                             
2 “...Dan berbuat baiklah. Sungguh Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik” (Q.S. Al-

Baqarah [2]:195). 

3
 “Bagi orang-orang yang berbuat baik, ada pahala yang terbaik (surga) dan tambahannya. 

Dan muka mereka tidak ditutupi debu hitam dan tidak (pula) kehinaan. Mereka itulah 

penghuni surga, mereka kekal di dalamnya”. (Q.S. Yunus [10]:26); “Dan tolong-menolonglah 

kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa...” (Q.S. Al-Maidah[5]:2). 
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gradasi pemikiran oleh warga pesantren yang menjadikan pemikiran mereka 

menjadi kapitalis yang berpikir mahal dan murah. 

4.2 HARGA MURAH: UPAYA MAKSIMASI LABA 

“Hai orang-orang yang beriman bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah 
kamu bersama orang-orang yang benar”  

(Q.S. At-Taubah [9]:119). 

 

4.2.1 Pengantar 

Segala upaya untuk mendapatkan keuntungan yang besar. Termasuk 

mendapatkan supplier yang memberikan harga yang lebih murah. Mendapatkan 

supplier yang lebih murah akan menekan jumlah pengeluaran yang dilakukan 

perusahaan. Hanya mengeluarkan biaya tidak terlalu besar untuk mengejar 

keuntungan yang besar. Karena mendapatkan harga yang murah dari supplier 

seharusnya dapat dijual lebih murah pula. 

Cara mudah memahami konsep murah saat ini dengan membandingkan 

harga antara yang tinggi dan rendah. Membandingkan produk inilah yang dilakukan 

perusahaan untuk terus berupaya agar mendapatkan supplier yang murah. Jadi 

pada saat pelaksanaan di lapangan melalui kuasanya harga bisa dimanipulasi 

sesuai dengan keinginannya. Banyak dari mereka yang tergiur akan iming-iming 

keuntungan yang besar dengan cara mendapatkan barang yang harganya murah 

dan dijual dengan harga yang berlaku di pasaran atau bahkan bisa lebih tinggi. 

Mendapatkan keuntungan dalam islam tidaklah dilarang. Namun ketika cara 

yang dilakukan itu menindas maka hal tersebut tidak dibenarkan. Berapapun 

keuntungan tidak menjadi masalah asal semuanya dilakukan dengan benar dan 

jujur. Pembahasan dalam bab ini akan menguraikan mengenai “kuasa dalam konsep 
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murah” yang diberlakukan yayasan dalam menentukan harga jual di unit usaha 

Toksan.  

4.2.2 Murah: Upaya Maksimasi Laba untuk Pesantren 

Unit usaha yang berada di lingkungan Pesantren IMMIM Putra Makassar 

merupakan swadaya yang dikelola oleh Yasdic (yayasan yang mengelola pesantren) 

untuk membantu pesantren memenuhi kebutuhannya. Hal ini dimaksudkan agar 

secara mandiri dapat memenuhi kebutuhannya secara financial dalam menjalankan 

dan mengembangkan pesantren. Unit usaha yang paling memberikan kontribusi 

signifikan adalah unit usaha Toksan. Unit usaha ini membantu para warga pesantren 

dalam memenuhi kebutuhannya terkhusus kepada para santri. Toksan menyediakan 

produk-produk yang menjadi kebutuhan warga pesantren. Produk-produk ini 

diperoleh dari supplier yang bekerja sama dengan pesantren. Produk yang dijual di 

Toksan menurut pemaparan dari Ibu Asri merupakan produk yang didapatkan dari 

supplier dengan harga yang murah. Berikut pemaparan Ibu Asry mengenai cara 

memperoleh produk dari supplier:  

“Pertama, sebelum pesan barang. Cek ki [kita memeriksa] barang yang 
dibutuhkan dulu [terlebih dahulu, baru sudah itu [setelah itu] pilih supplier 
yang coco’ [tepat], kalo ada mi [jika sudah menemukan] supplier yang tepat, 
ma’order meki [proses order barang dilakukan]. Nah kalo coco’mi [kalau 
sudah cocok] semuanya, survei harga barang toh di luar dulu [terlebih dahulu 
survei barang] untu’ nanti [untuk kemudian] dijadikan harga jual di dalam, ato 
[atau] cek harga di pasarannya berapa-berapa [berapa harga] di pasar. Nah, 
baru kita menyesuaikan harganya. Nda bisa ki kalo langsung-langsung jeki 
tentukangi [kalau langsung kami tentukan] harga yang murah karna dapakki 
[karena mendapat] harga yang murah dari supplier, nanti kaa kita ji [nanti 

kami yang] merusak harga pasar kalo [kalau] begitu”. 
 
Sistem pengadaan barang oleh Ibu Asry dilakukan dengan baik. 

Mendapatkan supplier yang murah untuk dapat dijual kembali dengan murah kepada 

warga pesantren. Konteks murah ditujukan untuk membantu warga pesantren agar 
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mereka terbantu dalam pemenuhan kebutuhannya. Terutama bagi santrinya agar 

mereka tidak perlu keluar pondok lagi untuk memenuhi kebutuhannya. Santri 

diharapkan, dengan konsep harga murah ini, mereka dapat betah dan senang 

tinggal di dalam lingkungan pondok dan fokus dalam belajar. Maka dari itu Ibu Asry 

senantiasa mencari supplier yang murah dan profesional: 

“Kalo mahal ki [jika kemahalan] pasti cari ka [saya mencari] yang lain dong. 
Sama kalo nda on time ki [juga jika tidak tepat waktu] na susai jeki [akan 
sangat merugikan] apalagi kalo lain di order [terlebih jika lain yang dipesan] 
lain yang datang, pasti nda mi lagi ambe’ ka [selanjutnya saya tidak akan 
ambil] barang di dia [supplier]”. 

 
Ibu Asry mencari supplier dan setelah telah tercapai kesepakatan maka 

dilakukan pemesanan. Kemudian penentuan harga jualnya disesuaikan dengan 

harga yang berlaku di pasaran agar tidak menjadi perusak pasar yang sudah 

terbentuk. Sedangkan untuk supplier harus disiplin. Barang yang diantarkan harus 

sesuai dengan yang dipesan dan tepat waktu. Maka jika supplier tidak disiplin dan 

tidak bekerja secara profesional maka Ibu Asri akan memutuskan hubungan dengan 

supplier tersebut dan mencari yang baru. 

Proses pemesanan barang yang dilakukan Ibu Asry memberikan gambaran 

dalam penentuan harganya. Namun sebelum me-mark up produk yang akan dijual 

Ibu Asry selaku kepala unit usaha melakukan survei barang di pasar. Melalui harga 

yang berlaku atau survei di toko-toko yang berada di sekitar pesantren. Jika 

memberi harga yang di bawah standar, disamping merugikan pesantren juga akan 

merusak harga di pasar. 

Sedangkan jika memang harga yang diperoleh dari supplier itu tinggi maka 

wajar jika harga yang dipatok di Toksan juga tinggi, namun Ibu Asry selalu 

mengupayakan mendapatkan harga yang rendah dari supplier atau minimal sama 

dengan harga yang ada di luar pesantren. Tetapi jika harganya terlalu tinggi maka 
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tidak sesuai dengan dasar pemilihan supplier. Menurut pengakuan Ibu Asriaty 

Lestari, dasar dalam menjalin kerja sama dengan supplier itu ialah karena “murah, 

ketepatan waktu, dan sesuai kebutuhan”. Mark up yang dilakukan yayasan 

disesuaikan dengan harga yang berlaku di pasaran, sesuai dengan pernyataan Alm. 

Bapak Nur Aziz: 

“Kalo food itu nak 10% ji [hanya] kalo non food itu 20% ji [hanya], nah tapi 
kalo terlalu rendah ki biar sudah mi dikasi’ nai’ 10% ato 20% maka kita yang 
menyesuaikan dengan harga-harga yang bersaing di pasar. Karna tidak 
boleh ki kasi rusak harga yang sudah terlempar di pasar. Nah kadang-
kadang juga nda bulat ki 10% atau 20%, jadi memang sengaja dibulatkan. 
Karna tidak mungkin mami [tidak mungkinlah] itu selisih 315 atau 817 rupiah 
untuk mark up-nya nah makanya kita bulatkan Rp 500 dan Rp 1000”. (Pak 
Aziz menjelaskannya dengan nafas yang berat, karena beliau menderita 
asma). 
 
Mark up 10% untuk produk food dan 20% untuk non food merupakan 

kebijakan yang telah ditetapkan oleh yayasan. Produk yang bersifat food hanya di 

mark up 10% karena produk ini cenderung lebih cepat laku, maka untuk 

mempercepat perputarannya maka dipatok dengan mark up sebesar 10%. 

Sedangkan untuk non food lebih besar karena tidak seperti produk food yang lebih 

cepat habis, maka tidak menjadi masalah jika mark up-nya lebih besar karena 

produknya bersifat lebih tahan lama. Terkadang pembulatan dilakukan oleh yayasan 

dalam menentukan harga, hal ini sebenarnya ditujukan untuk lebiih memudahkan 

dalam penghitungan dan proses jual beli. 

Bapak Nur Aziz selaku auditor internal pondok pesantren ini, menyiratkan 

berusaha untuk menyesuaikan antara harga di Toksan dengan yang ada di luar 

pondok. Hal ini dilakukan agar tidak merusak harga pasar yang telah ada. Mereka 

memilih untuk menyesuaikan harga sebagai pilihan bijak yang ditempuh oleh 

yayasan, menurut beliau. Bapak Nur Aziz merefleksikan untuk tidak semena-mena 

dalam menentukan harga. Harga yang ditentukan tidak dapat diputuskan secara 
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sendiri, terlebih karena mendapatkan harga yang murah dari supplier. Perlu 

penyesuaian dengan harga yang berlaku di pasaran agar tidak mendzalimi 

pedagang lain. Terlebih mendzalimi para warga pesantren. 

Barang dari pemasok Toksan didapatkan dengan harga yang murah. 

Berusaha mendapat pemasok dengan harga yang murah patut diberikan apresiasi 

yang tinggi, sebab Toksan berusaha untuk memberikan harga jual yang murah. 

Namun yang terjadi di lapangan pernyataan informan lain dalam penelitian ini 

berpendapat bahwa harga yang diberikan oleh Toksan untuk produk-produk yang 

menjadi kebutuhan utama menurut mereka itu mahal. 

Alm. Pak Nur Aziz juga memberikan kesaksian sebelum ia wafat dalam 

wawancara dengan peneliti bahwa harga di Toksan tidak bisa semena-mena dalam 

menetapkan harga jual. Diperlukan penyesuaian harga yang berlaku di pasar agar 

tidak merusak harga pasar. Namun yang terjadi di lapangan melalui kesaksian santri 

yang bernama Akram yang membandingkaan harga antara Toksan dan yang ada di 

luar jelas tidak menyesuaikan harga, melalui kuasanya memainkan harga untuk 

mendapatkan keuntungan yang besar: 

“Sika’ gigi Kak, di luar toh rua sa’bu limbi’ji, nampa di Toksang ampa’ ribu, 
sabung mandi juga Kak di luar toh tiga ribuji, di Toksang toh limsa’. Air botol 
na J.S Kak ta’ dua ribu ji di luar baru di Toksang tiga ribu. Paling sangar air 
gelas Kak, deh kalo di Top Mode (salah satu super market yang berada di 
sekitar Pesantren) toh tiga ratusji nampa di Toksang deh sisa’bu, punna 
Aqua iyya ka mungking ji. Anne ka deh J.S ji nampa ka’jalaki” (sikat gigi Kak, 

harga di luar itu hanya dua ribu sedangkan di Toksan sebesar empat ribu. 
Kemudian sabun batang untuk mandi, harga di luar itu hanya tiga ribu 
sedangkan di Toksan sebesar lima ribu. Ada juga air botol merek J.S di luar 
itu harganya dua ribu sedangkan di Toksan tiga ribu. Yang paling parah itu 
air gelas merek J.S di Top Mode Cuma tiga ratus sedangkan di Toksan 
seribu. Kalau merek Aqua mungkin saja, ini hanya J.S dan harganya sangat 
mahal). 
 
Sistem dan kuasa sudah saling mendukung untuk mendapatkan apa yang 

diinginkan. Kenyataan yang bertolak belakang dengan konsep murah yang 



65 

 

ditawarkan yayasan dengan yang terjadi di lapangan menandakan adanya sistem 

yang tidak berjalan dengan baik. Yayasan harus lebih jeli melihat ketidaksesuaian 

antara konsep dan teknis yang terjadi serta memperhatikan kuasanya dalam 

menentukan harga jual. Manajemen yayasan senantiasa memperbaiki kinerja dan 

terus membenah untuk kebaikan pesantren. Namun yang terjadi, pemikiran warga 

pesantren terhadap manajemen yayasan sudah terlanjur terkontaminasi dengan 

kuasa ekonomi. 

Harga “murah” yang dimaksud oleh yayasan ini merupakan upaya untuk 

“memaksimalkan laba” bagi pesantren. Keuntungan ini akan digunakan untuk 

operasional pesantren. Tidak ada yang salah sampai di sini. Maksimalisasi laba 

untuk pesantren apalagi diniatkan untuk kegiatan operasional pesantren bukanlah 

merupakan hal yang diharamkan dalam perniagaan. Namun perlu diketahui dalam 

sistem Islam tidak dibenarkan jika ada sesuatu yang tidak diridhoi dalam sebuah 

prosesnya. Semuanya harus ikhlas dan ridho mulai dari niat hingga hasil yang 

diperoleh. 

Tujuan mulia untuk membantu pesantren dalam menjalankan operasional 

pesantren dan untuk kebutuhan membayar gaji karyawan, guru, serta pembinanya 

melalui keuntungan unit usahanya tidak menyalahi. Akan tetapi proses dalam 

memperoleh keuntungannya yang perlu dicermati. Konsep murah hanya berlaku 

untuk yang diperoleh dari supplier bukan untuk harga jual yang diberikan kepada 

warga pesantren. Upaya dari Ibu Asry untuk mendapatkan supplier yang murah 

untuk dijual kembali di Toksan kenyataannya tidak diridhoi oleh warga pesantren 

yang mengeluh dan kecewa dengan harga yang menurut mereka kemahalan karena 

Toksan terlalu besar dalam mengambil keuntungan. 
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Pemenuhan kebutuhan yang diberikan yayasan kepada warga pesantren 

melalui unit usaha masih dirasa belum berpihak kepada warga pesantren. Warga 

pesantren beranggapan harga yang diberikan lebih mahal dari pada harga jual yang 

berada di luar pondok. 

4.2.3 Ka’jala 

Unit usaha ini merupakan sebuah mini market yang dikelola oleh yayasan. 

Dimana semua kebutuhan unit usaha ini dipenuhi oleh yayasan mulai dari 

pengadaan barang, penggajian karyawan hingga penentuan harga jual produk-

produknya. Produk yang didagangkan di Toksan merupakan produk-produk yang 

dibutuhkan dalam kehidupan sehari-sehari warga pesantren. Seperti kebutuhan 

mandi, kebutuhan makan dan minum, serta kebutuhan pakaian. 

Yasdic selalu berusaha untuk memenuhi kebutuhan warga pesantren. 

Seperti kebutuhan pembinanya agar fokus dalam membina santrinya, kebutuhan 

santrinya agar fokus dalam menuntu ilmu, dan kebutuhan para karyawannya agar 

fokus dalam bekerja di pesantren. Namun dalam kenyataannya wadah yang 

digunakan oleh yayasan untuk memenuhi kebutuhan para warga pesantren dirasa 

oleh warganya tidak dirasakan dengan baik. Hal ini karena beberapa produk-produk 

yang dijual memiliki harga yang tinggi dan hampir semua produk-produk tersebut 

merupakan yang menjadi kebutuhan para warga pesantren. Ibu Baldayatma sebagai 

satu salah dari warga pesantren yang bekerja sebagai karyawan di bagian keuangan 

pesantren mengungkapkan bahwa: 

“Deh ka’jala sekali memang tawwana di Toksan. Nda kira-kirai. Air gelas na 
seribu memang. Baru bukang ji poeng Aqua, baru mahal sekali. Di luar saja 
itu ta’ limbi’ ji Kak. Normal na kalo air gelas ji. Kalo 1 dos saja itu ta’ dua 
belas ribu atau tiga belas ribu ji Kak. Jadi kalo na jual seribu ta’ satu gelas 
naa deh, mahal sekali mi itu”. 
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(Memang harga di Toksan itu mahal sekali. Untuk ukuran air gelas saja itu 
dihargai dengan harga seribu, dan itu bukan merek yang terkenal seperti 
Aqua. Harga yang berlaku di luar itu hanya lima ratus. Untuk 1 kardus hanya 
dua belas ribu atau tiga belas ribu Kak. jadi kalau segelas dijual dengan 
harga seribu itu kemahalan Kak.) (dengan ekspresi kecewa Ibu Balda 
menjelaskan hal tersebut). 

 
 “Ka’jala” merupakan bahasa Makassar yang berarti “Mahal”. Ibu Balda 

mengungkapkan “ka’jala sekali” yang berarti sangat mahal. Ibu Balda dalam konteks 

ini menceritakan bahwa keadaan yang terjadi di Toksan memiliki harga jual sangat 

mahal. Beliau memberikan satu contoh produk yang dibandingkan harganya dengan 

toko yang ada di luar pesantren. Ibu Baldayatma, selaku karyawan di Pesantren 

IMMIM merasa kecewa dengan harga yang diberikan oleh Toksan. Karena harga 

untuk produk-produk yang menjadi kebutuhan santrinya jauh lebih mahal dengan 

harga yang ditawarkan oleh toko yang ada di luar Pesantren. Jelas bahwa refleksi 

dari ungkapan Ibu Balda ini memberikan kesaksian adanya kuasa ekonomi yang 

berusaha mendapatkan keuntungan yang sangat besar. 

Tidak jauh berbeda dengan pernyataan Ibu Balda yang mengatakan bahwa 

harga di Toksan itu “ka’jala sekali”. Dua orang santri senior, Akram dan Rizaldi juga 

menuturkan hal yang senada dengan Ibu Balda. Kedua santri ini menyatakan bahwa 

harga yang diterapkan oleh Toksan itu “mahal”. Pernyataan santri itu akan diuraikan 

dalam wawancara yang dilakukan oleh peneliti: 

Penulis : “Apa ji nu rasa Rizaldi dengang adana anne Toksanga (toko 
santri yang kemudian disingkat Toksan)? (Apakah ada yang kau 
rasakan manfaat dengan kehadiran Toksan?). 

 
Rizaldi:  “Banyak ji tawwa Kak, itu toksan, na bantuji tawwa penuhi 

kebutuhanna sehari-sehari orang-oranga disini. Dari kebutuhan 
mandina, makanan sama minumanna, belum lagi itu jajan-
jajanna santria sama ana’na pembina-pembinayya sama 
ana’ana’naa karyawanga. Tapi deh ada beberapa barang lebih 
mahalki dari pada di luar (toko di luar pesantren)”. 
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 (Banyak Kak, Toksan membantu memenuhi kebutuhan para 
warga pesantren. Dari kebutuhan mandi, makanannya, 
minumannya, belum lagi jajanan para santrinya dan juga anak-
anak pembinanya dan anak-anak karyawannya. Tapi, ada juga 
beberapa barang yang harganya lebih mahal dari pada toko 
yang ada di luar pesantren!.) (dalam keadaan tetap santai 
Rizaldi meyakinkan bahwa produk-produk yang dijual di Toksan 
memang ada yang berbeda). 

 

Meski merasa kebutuhannya dapat terpenuhi dengan kehadiran Toksan, 

namun dia merasa kalau tidak semua barang yang dijual Toksan sesuai dengan 

harga yang berlaku di pasaran. Harga yang diberikan Toksan tidak semuanya 

murah. Sebagai seorang santri yang telah merasakan hidup di pondok ini selama 

lima tahun jelaslah dia dapat merasakan jika pernyataan Ibunda Ulfa mengenai 

Toksan ini “untuk membantu warga pesantren...” tidak dirasakan sepenuhnya oleh 

Rizaldi. 

Kehadiran Toksan sejatinya untuk membantu para warganya terkhusus para 

santrinya, namun tidak demikian yang dirasakan oleh Rizaldi. Pertanyaan kembali 

dilontarkan kepada Rizaldi dengan perasaan yang tidak percaya hal tersebut telah 

terjadi di Toksan. 

Penulis:  “Massu’nu?  

 (Maksudmu?). 
 
Rizaldi:  “Iye Kak, deh bukang lagi iyya ada Kak banyak lalo yang mahal 

sekali hargana dari pada di luar!”. 

 (Iya Kak, bukan ada lagi, tapi banyak yang lebih mahal dari 
pada toko di luar pesantren!) (Rizaldi menegaskan 
pernyataannya). 

 
Wawancara di atas semakin menarik untuk dilanjutkan, mengingat santri 

yang diwawancarai merupakan santri senior yang telah merasakan suka duka di 

dalam pondok selama bertahun-tahun dan jauh dari orang tua. “mahal sekali 

hargana dari pada di luar” ungkapan dari santri Rizaldi ini memiliki konteks bahwa 
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yang dimaksud di sini ialah harga jual Toksan memiliki harga yang mahal produk 

dari toko yang berada di luar pesantren. Peneliti pun melanjutkan pertanyaannya: 

Penulis:  “Apami bede itu yang lebih mahalki nu rasa di Toksan dari pada 
di luar?!”. 

 (Apa saja kah itu yang menurutmu lebih mahal harganya dari 
pada di Toksan?). 

 
Rizaldi:  “Kulanjuki lagi nah pale’ kalo begitu Kak, jadi kayak rinso, odol, 

sika’ gigi, air gelas (merek J.S), sabung batang, air botol (merek 
J.S), masalah toh Kak, itu semua mi yang paling sering 

dibelli na anjo tommi ka’jala’. 
 (Jadi saya lanjutkan ya Kak kalau begitu, jadi barang-barang 

seperti rinso, pasta gigi, sikat gigi, air kemasan gelas, air 
kemasan botolan, sabun batangan. Nah, masalahnya Kak, itu 
semua merupakan barang-barang yang sering dibeli tapi 
semuanya itu lebih mahal dari pada yang ada di toko). (Rizaldi 
menjelaskannya dengan serius sambil menggerak-gerakkan 
jarinya sembari menghitung sudah berapa produk yang telah 
disebutkannya). 

 
Rizaldi menjelaskan beberapa produk yang menurutnya mahal dibandingkan 

dengan harga toko yang ada di luar pesantren. Pernyataan Rizaldi mengemukakan 

bahwa produk yang lebih mahal yang ia sebutkan kenyataannya merupakan produk-

produk yang menjadi kebutuhan pokok dari para santrinya. Inilah yang membuat 

penelitian ini menarik untuk melihat kuasa para manajemennya dalam menentukan 

harga jual untuk mendapatkan keuntungan yang besar dari kegiatan jual beli yang 

dilakukan Toksan. Wawancara pun dilanjutkan untuk mendapatkan data yang lebih 

detail lagi: 

Rizaldi: “Kalo nda percayaki ki tanyami Akram! 

 (Kalau tidak percaya dengan saya silahkan tanya saja ke 
Akram) (Akram merupakan teman Rizaldi yang dari tadi terdiam 
menyimak percakapan kami) 

 
Penulis:  “Iyo bede itu Akram, itu tadi yang na bilang Rizaldi, tojeng anjo?”  
 (Apakah benar yang diucapkan Rizaldi tadi itu Akram?) (Penulis 

bertanya kepada Akram untuk mendapatkan kepastian harga 
yang mahal tersebut). 
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Rizaldi:  “Deh lebih jago lagi Akram iyya, kaa natauki harga-harga yang 
di luarkaa, kaa sekkeki itu Kak. Hahahaha!”. 

 (Akram itu lebih jago lagi Kak, karena dia juga tau harga-harga 
yang ada di toko luar, karena dia itu orangnya pelit) (ungkap 
Rizaldi sambil tertawa menggoda temannya). 

 
Akram:  “Sotta’ nu kau batu”. Tapi cocok ki tawwa itu na bilang Rizaldi 

Kak. Ada tawwa memang lebih mahalki dari pada di luar Kak, 
baru itu semuami yang dibutuhkan na ka’jalaki Kak”. 

 (Sok tahu kamu. (tiba-tiba mengeluarkan suaranya karena kesal 
digoda oleh Rizaldi). Tapi, perkataan Rizaldi tadi memang benar 
Kak. Memang ada beberapa produk yang lebih mahal dan juga 
yang mahal itu merupakan produk-produk yang sangat 
dibutuhkan).  

 
Rizaldi menggoda temannya Akram karena sejak tadi meski ikut dalam 

pembicaraan tapi tetap terdiam hingga akhirnya mengeluarkan suaranya karena 

merasa kesal dengan candaan dari Rizaldi. “Sekke’” merupakan ungkapan bahasa 

Makassar yang digunakan oleh Rizaldi yang berarti “pelit”. Dalam konteks ini sekke’ 

yang dimaksud Rizaldi kepada temannya Akram bermakna sifat dari banyak 

perhitungan. Sedangkan sotta’ merupakan istilah sok tahu yang digunakan orang di 

Makassar sebagai istilah jika seseorang merasa kesal terhadap seseorang yang 

lainnya karena sok tahu. Ungkapan ini diucapkan oleh Akram merasa Rizaldi 

orangnya sok tahu dan juga kesal telah digodai olehnya.  

Selanjutnya Akram membenarkan apa yang dikatakan Rizaldi dengan 

tatapan yang serius dan satu suara dengan temannya bahwa harga jual di Toksan 

“ka’jala”. Serta mengatakan bahwa produk-produk yang dibutuhkanlah yang memiliki 

harga yang mahal. Kemudian Akram melanjutkan menjelaskan produk-produk yang 

menurutnya memiliki harga yang mahal: 

“Iye Kak, kaya’ rinso itu, ato sabun cuci sasetlah jangki tawwa sebu’ mere’ 
deh, nda baiki tawwa. Hahahaha. Deh apamo, di luar toh, ta’ limbi’ ji, 
nampa di Toksang deh rua sa’bu”. 

(Iya Kak, kayak Rinso, atau sabun cuci sasetlah. Jangan sebut mereklah, 
tidak baik. di luar itu hanya lima ratus perak, di toksan dua ribu per saset). 
(mulai menjelaskan dengan perlahan-lahan dengan membandingkan 
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harganya). (dilanjutkan dengan tawa yang besar karena sedari awal 
pembicaraan sudah menyebutkan merek). (Meski pembicaraan mulai serius 
tetap canda masih menjadi bumbu dalam wawancara ini). 

 
Pernyataan selanjutnya yang dilontarkan oleh Akram menyebutkan produk 

sabun cuci yang biasa digunakan oleh mereka untuk mencuci pakaian mereka. 

Perbandingan harganya lima ratus rupiah berbanding dua ribu rupiah. Nominal ini 

kalau hanya beli per unit dan jarang maka tidak terlalu berharga. Namun jika 

intensitasnya sering dalam melakukan pembelian untuk produk ini maka akan 

sangat terasa bagi mereka. Kemudian penulis melanjutkan pertanyaannya mengenai 

apakah masih ada yang lain produk-produk yang mahal:  

“Sika’ gigi Kak, di luar toh rua sa’bu limbi’ji, nampa di Toksang ampa’ 

ribu, sabung mandi juga Kak di luar toh tiga ribuji, di Toksang toh 
limsa’. Air botol na J.S Kak ta’ dua ribu ji di luar baru di Toksang tiga 
ribu. Paling sangar air gelas Kak, deh kalo di Top Mode (salah satu super 
market yang berada di sekitar Pesantren) toh tiga ratusji nampa di 
Toksang deh sisa’bu, punna Aqua iyya ka mungking ji. Anne ka deh J.S ji 
nampa ka’jalaki”. 

(Sikat gigi Kak, harga di luar itu hanya dua ribu sedangkan di Toksan sebesar 
empat ribu. Kemudian sabun batang untuk mandi, harga di luar itu hanya tiga 
ribu sedangkan di Toksan sebesar lima ribu. Ada juga air botol merek J.S di 
luar itu harganya dua ribu sedangkan di Toksan tiga ribu. Yang paling parah 
itu air gelas merek J.S di Top Mode Cuma tiga ratus sedangkan di Toksan 
seribu. Kalau merek Aqua mungkin saja, ini hanya J.S dan harganya sangat 
mahal). (satu per satu, produk yang disebutkan Rizaldi tadi lebih dijelaskan 
secara detail oleh akram dengan membandingkan harganya). 
 
Produk-produk yang menjadi kebutuhan pokok santrinya telah disebutkan 

oleh Rizaldi. Kemudian lebih detail lagi Akram menyebutkannya dengan 

membandingkan harga yang didapatkan di Toksan dengan toko yang berada di luar 

pesantren. Indeksikalitas yang diperoleh dari wawancara ini ialah harga jual. Akram 

dan Rizaldi raut wajahnya berubah ketika ditanya mengenai harga jual di Toksan. 

Mereka memberi kesaksian bahwa memang harga di Toksan tidak semuanya 

murah. Para santri ini beranggapan bahwa harga untuk produk yang menjadi 

kebutuhan pokok itulah yang sangat mahal.  
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Para santri ini harus jauh dari orang tua dan harus hidup secara mandiri  

maka dengan bijaksana mereka harus dapat mengatur keuangan mereka sendiri. 

Tidak hanya mengatur keuangan mereka sendiri tapi mereka juga harus mengatur 

kebutuhan-kebutuhan mereka secara mandiri. Sehingga pemikiran untuk memenuhi 

kebutuhan mereka dengan harga yang murah merupakan hal yang lumrah. 

Menariknya ialah, Toksan memberikan harga yang tinggi dibanding toko yang 

berada di luar pesantren. Mengetahui bahwa produk-produk tersebut merupakan 

kebutuhan-kebutuhan pokok para santrinya. 

Yayasan tidak transparan dalam menyampaikan informasi mengenai harga 

jual yang diberikan kepada pembeli. Yasdic seharusnya menyampaikan bahwa 

melalui kegiatan perniagaan dengan harga yang demikian keuntungannya akan 

dialokasikan untuk kebutuhan operasional pesantren. Karena para warga pesantren 

juga memberikan kontribusi yang besar bagi perkembangan pesantren dengan 

melakukan perniagaan di unit usaha Toksan. Dengan mengetahui informasi tersebut 

maka para warga pesantren akan lebih ridho dalam bertransaksi di Toksan. 

4.3 TIDAK PERLU KELUAR BELANJA = MONOPOLI (?) 

“Etika bisnis memegang peranan yang semakin penting jika seseorang atau 

sekelompok orang memegang peranan yang menentukan nasib bisnis lain atau 

masyarakat yang lebih luas, dan mereka inilah yang disebut pemimpin atau lapisan 

kepemimpinan di dunia usaha. 

Relevansinya etika bisnis dan efisiensinya dapat digambarkan secara sederhana. 

Jika seorang pemimpin menyalahgunakan kewenangan yang dimilikinya pasti ada 

yang menjadi korban. Karena kewenangan yang dimiliki bersifat publik maka 

publiklah yang dirugikan..”. 

(Mar’ie Muhammad, sambutannya dalam buku Muhammad sebagai Seorang 

Pedagang, 2000:xii”). 

4.3.1 Pengantar 

Mar’ie Muhammad merupakan mantan menteri keuangan di era orde baru 

dalam sambutannya di buku karangan Afzalurrahman yang berjudul Muhammad 
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sebagai Seorang Pedagang yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia 

menyatakan bahwa “Jika seorang pemimpin menyalahgunakan kewenangan yang 

dimilikinya pasti ada yang menjadi korban” (Afzalurrahman, 2000:xii). Hal ini 

menegaskan bahwa kuasa dari sang penguasa akan selalu menimbulkan korban 

dari ketidakadilan kebijakannya.  

Tidak hanya memperhatikan kepentingan mereka semata untuk 

mendapatkan keuntungan dari kebijakan yang diterapkan. Namun seorang 

penguasa atau sekelompok yang berkuasa atas yang lainnya senantiasa harus 

selalu memperhatikan kepentingan-kepentingan dari yang dikuasainya. Maka sebab 

itulah penguasa harus menegakkan yang haq dan menjadi penguasa yang 

mengayomi. Seperti pada pembahasan dalam bab ini yang akan membahas kuasa 

dari penguasa yang berkuasa dalam mengelola Unit Usaha Toksan yaitu 

manajemen Yayasan Dana Islamic Center (Yasdic) untuk memenuhi kebutuhan para 

warga pesantren.  

4.3.2 Memonopoli (?) 

Keuntungan diperoleh dari modal yang ditambahkan margin yang diinginkan. 

Hal ini merupakan sebuah pengetahuan yang umum diketahui masyarakat luas. 

Namun yang berbeda jika untuk mendapatkan keuntungan harganya berbeda jauh 

lebih mahal dari pada yang berlaku di pasaran. Keadaan seperti ini akan 

menimbulkan banyak pertanyaan. Kenapa harganya mahal? Kenapa harganya bisa 

berbeda padahal menjual produk yang sama?. Pertanyaan-pertanyaan ini yang hadir 

di masyarakat jika menemukan produk yang sama, namun harganya beda. Seperti 

ungkapan dari salah seorang pembina pesantren Ust. Arief mengenai harga Toksan: 

“ka’jalaki memang tawwa Kak, karna itu saja sapu yang na jual ta’ Rp. 30.000 
sampe Rp. 35.000 baru di luar ta’ Rp. 20.000 sampe Rp 25.000 ji. Naa kalo 
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ka’jalaki kamma anjo selalu santri izing-izing keluar, bagus ji kalo izinna nda 
lama ji ato betulang ji. Kaa ada tong anjo santri bilang sebentar ji, ato dekka’ 
ji baru nda kembali-kembali sampe siallo. Gappaka ada apa-apa naa seng di 
luar katte seng naa susai”.  

(Memang mahal Kak. Sapu ijuk saja seharga Rp. 30.000 sampai Rp. 35.000 
sedangkan harga yang ada di luar sekitar Rp. 20.000 sampai Rp. 25.000. 
Jika harga-harga tersebut mahal santri sering meminta izin untuk keluar 
pondok untuk memenuhi kebutuhannya. Bagus kalau izinnya tidak lama atau 
izinnya memang beneran. Karena terkadang ada juga santri yang bilang izin 
sebentar atau dekat, namun tidak kembali dalam sehari. Sebentar ada apa-
apa di luar kami pembina yang harus bertanggung jawab)”). 
 
Ust. Arief bercerita mengenai harga Toksan diakuinya memang mahal. 

Pengungkapan Ust. Arief “ka’jala” menegaskan bahwa penerapan harganya mahal 

dan berbeda signifikan dengan yang dijumpainya di luar pesantren. Berdasarkan 

pernyataan Ust. Arief di atas, dapat dilihat bagaimana pola pikir manajemen dalam 

menentukan harga untuk mendapatkan keuntungan. Ibunda Ulfa mengatakan “Unit 

Usaha Toksan didirikan untuk membantu warga pesantren dan warga 

disekitarnya...”. Membantu warga pesantren menjadi prioritas utama untuk yayasan 

dalam menghadirkan Toksan.  

Mengenai sistem di pesantren yang tidak memberikan izin kepada santrinya 

keluar pondok memberikan peluang bagi yayasan untuk melakukan monopoli. Santri 

tidak bisa keluar pondok jika tidak ada izin dari pembinanya. Sedangkan izin pun 

tidak bisa diberikan kepada seenaknya. Perlu beberapa pertimbangan, seperti yang 

diutarakan oleh Ust. Arief: 

“Iye, kaa lia’-lia’ ki dulu. Kaa ada beberapa juga pertimbanganna kalo saya. 
Kaya’, ini santri selalumi minta izin ato nda’. Kalo selalu mi, tida’ dikasi’ dulu. 
Nanti-nanttipi. Ato ini santri banya’ pelanggaranna ato nda’. Kalo bae’ ji baru 
jarang-jarangji melanggar kukasi’ ijinji”. 

(iya benar. Saya melihat beberapa pertimbangan terlebih dahulu. Misalnya 
santri ini sering meminta izin atau tidak. Atau santri ini sering melanggar atau 
tidak. Kalau kedua hal tersebut memenuhi syarat maka saya beri izin). 
 
Ust. Arief selaku pembina di pesantren tidak serta merta dapat memberikan 

izin, perlu beberapa pertimbangan lain. Santri yang sudah sering izin akan sulit 
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mendapatkan izin selanjutnya untuk keluar dari pesantren. terlebih jika santri yang 

akan meminta izin sering melanggar aturan pesantren maka akan semakin sulit 

mendapatkan izin keluar pesantren. Sedangkan untuk santri yang senantiasa 

bersifat baik dan taat kepada aturan maka akan dengan mudah mendapatkan izin 

keluar pondok. Sulitnya mendapatkan izin dari para pembina secara tidak langsung 

mendukung kuasa yang ada di yayasan untuk mendapatkan keuntungan yang 

besar. Keadaan seperti ini memberikan kuasa lebih kepada pihak pengelola untuk 

melakukan monopoli dalam perniagaan. 

Diakuinya pula oleh Ust. Arief bahwa karena keadaan inilah para santrinya 

sering meminta izin keluar pesantren untuk memenuhi kebutuhannya. Tapi 

memberikan izin kepada santri berarti sang pemberi izin bertanggung jawab kepada 

santri tersebut. Maka hal itulah yang membuat Ust. Arief terkadang enggan memberi 

izin kepada santrinya untuk keluar pesantren. Pendapat kedua dari Ust. Arief juga 

mengenai izin keluar sementara santri menyiratkan sebuah skema sistem yang 

memang telah dirancang bahwa santri harus berbelanja di Toksan dari pada 

membeli di luar pondok. Sulitnya santri mendapatkan izin keluar bagi santri yang 

ingin membeli kebutuhannya, maka semakin membuat Toksan mendapatkan 

keuntungan. Santri yang mengeluh sejatinya tidak hanya dua santri yang menjadi 

informan dalam penelitian ini pada bab sebelumnya, namun hampir seluruh santri 

mengeluh atas penetapan harga yang tinggi tersebut. Pendapat Ust. Arief saling 

terhubung dengan pendapat Ibu Asriaty yang menjelaskan bahwa:  

“Saya jual lebih murah toh, pokoknya harus lebih murah dari pada toko yang 
ada di luar!. Biar santri tidak perlu keluar lagi untuk belanja. Karena 
makanan-makanan yang dijual di Toksan itu diperuntukkan buat santri 
makanya produk yang jenis food itu 10% dan non food 20%. Tapi kalau untuk 
perlengkapan santri biasanya dibelikan ji sama orang tuanya kecuali baju 
sekolah karena tidak ada lambang pesantrennya kalau dibeli dari luar”. 
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Ibu Asriaty menegaskan bahwa produk yang dijual di Toksan lebih murah. 

Produk yang dijual di Toksan lebih murah karena Ibu Asriaty berusaha untuk 

mendapatkan supplier yang lebih murah. Sehingga harga yang dilempar kepada 

warga pesantren notabene lebih murah. Mendapatkan supplier yang murah 

diharapkan mampu untuk membantu warga pesantren terkhusus para santrinya agar 

dapat lebih fokus dalam belajar. Tapi mengapa beberapa produk yang dijual tetap 

mahal dan kebanyakan dari produk itu menjadi kebutuhan utama dari para santri. 

Serta dengan sistem yang berlaku di pesantren kini malah membuat unit usaha 

Toksan melenceng dari tujuan utama didirikannya karena harganya yang terlalu 

tinggi. Kemudian ditambah lagi adanya larangan santri dilarang keluar pondok tanpa 

izin saling mendukunglah untuk mendapatkan keuntungan melalui sistemnya.  

Sebenarnya tidak diperkenankannya santri keluar pondok tanpa izin dari 

pembina merupakan hak prerogatif dari bagian kekampusan4 yang memberlakukan 

aturan tersebut. Kenyataan yang terjadi dari penerapan sistem ini menghadirkan 

kuasa ekonomi dalam penentuan harga jual di unit usaha Toksan dengan harga 

yang dirasa mahal oleh warga pesantren. Baik disengaja maupun tidak disengaja 

yang terjadi saat ini, sistem yang berlaku saling mendukung untuk mendapatkan 

keuntungan yang besar di unit usaha. Karena harga yang mahal ini banyak warga 

pesantren yang mengeluh baik karyawan, pembina, dan terlebih santri karena 

kehadiran Toksan seharusnya membantu mereka dalam memenuhi kebutuhannya. 

Produk yang paling memberikan kontribusi dalam perputaran modal yayasan 

dalam mengelola Toksan ialah produk berjenis food. Karena produk ini tidak 

bertahan lama dan menjadi kebutuhan dari para santrinya. Ibu Asry memaparkan 

                                                             
4
 Organisasi turunan dari yayasan ke pesantren yang berfokus untuk mengatur kehidupan 

para santrinya selama mondok di Pesantren IMMIM Putra Makassar. 
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mengenai produk-produk yang paling cepat habis baik dari produk food maupun non 

food:  

Rata-rata makanan ringan yang paling cepat laku. Yang paling banyak itu 
roti, bisa sampai 400 bungkus per hari sama kue-kue yang seharga dua 
ribuan. Biasa 3-4 kali ka meng-order. Air minum juga banyak. Ada yang 
seribu, lima ribu. Pengambilanku biasa 100 dos. Itu cuma dua minggu untuk 
Toksan dan kantin. Kalo non food paling banyak sikat gigi, sampo, sama kos 
Kaki. Biasanya ku-order ki dua kali seminggu untuk sampo saset.  
 
Konteks dari ungkapan Ibu Asry memberi gambaran mengenai konsumsi 

santrinya yang besar. Hal ini juga ditunjang dengan jumlah santrinya yang semakin 

banyak setiap tahunnya. Pemaparannya mengenai produk-produk yang menjadi 

kebutuhan warga pesantren melalui ucapannya bahwa keuntungan yang diperoleh 

Toksan dapat dilihat dari bagaimana perputaran modalnya yang terjadi dengan 

sangat cepat, pesan barang-habis-pesan lagi-habis lagi-pesan lagi-dan seterusnya. 

Ust. Arief selaku pembina pesantren juga memberi informasi mengenai pengeluaran 

untuk konsumsi yang biasanya dikeluarkan oleh santrinya: 

“deh boroski santria kace. Jai’ balancana. Sibulang anjo kulle la’busu’ ta’ 
limbi sanggena sijuta. Anjo untu’ balanja di toksang ji. Punna ri luar 
pesantrenga a’balanca ta’sibi’ anggena tallumbilangngang”. 
(waduh, itu santri boros juga Kak. Banyak belanjanya. Sebulan itu bisa habis 
sekitar lima ratus ribu sampai satu juta rupiah. Itu untuk belanja di Toksan. 
sedangkan untuk belanja di luar pesantren sekitaran seratus ribu hingga tiga 
ratus ribu rupiah). (Ust. Arief mengetahui pengeluaran santrinya karena dia 
dipercayai oleh orang tua santri untuk memegang uang belanja dari 
beberapa santri yang menjadi tanggung jawabnya). 
 
Perputaran yang cepat ini memberikan keuntungan yang besar bagi yayasan 

agar dapat memutar modal dan memperoleh pendapatan yang besar pula. Produk 

yang cepat habis ini tidak hanya yang bersifat food saja tapi yang non food juga 

ternyata cepat habis tapi tidak secepat dan memberi keuntungan yang sebesar 

produk yang bersifat food. Roti dan air minum yang merupakan produk primadona 

Toksan untuk dijajankan kepada warga pesantren. Pemesanan untuk roti atau kue-



78 

 

kue semacamnya dapat dilakukan tiga sampai empat kali dalam seminggu, 

sedangkan untuk air minum dalam dua minggu dipesan dua ratus dos (kantin dan 

Toksan). Berarti dalam sebulan bisa menghabiskan sampai empat ratus dos. Jumlah 

yang tidak sedikit dan keuntungan yang besar dari perputaran yang sangat cepat. 

Namun diakui oleh Ibu Asry bahwa air minum kemasan dalam gelas dijualnya 

dengan harga Rp.1.000/unit. Harga ini berbeda dengan yang ada di luar pesantren. 

Produk air minum kemasan yang dipesan oleh Ibu Asry bermerek JS.  

Produk ini rata-rata dihargai Rp.500/unit di luar pesantren. Berarti melalui kuasanya 

dalam menentukan harga jual yayasan dapat memperoleh keuntungan yang sangat 

besar pula hanya melalui penjualan air minum kemasan dalam gelas. Konsumsi 

santrinya yang menghabiskan hingga empat ratus dos dalam sebulan dan dihargai 

dengan Rp.1000/unitnya sangat jelas memberikan kontribusi yang sangat besar 

untuk pendapatan yayasan melalui unit usahanya. Serta didukung sistem pesantren 

yang melarang santrinya keluar akan sangat membantu yayasan melalui kuasanya 

dalam memperoleh keuntungan yang besar. 

4.3.3 Keuntungan Toksan 

Keuntungan yang diperoleh dari hasil perniagaan yang dilakukan yayasan 

melalui unit usaha Toksan merupakan salah satu ujung tombak Yasdic untuk 

memperoleh dana dalam mengelola pesantren. Pembayaran santri melalui SPP 

tidak dapat diharapkan karena tidak semua santri membayar SPP mereka tepat 

waktu. Sehingga dibutuhkan sebuah usaha untuk membantu Yasdic dalam 

mengelola pesantren. Bapak Alm. Nur Aziz selaku auditor internal pesantren 

menyatakan mengenai pengelolaan keuntungan unit usaha Toksan: 

“Semua keuntungan dari hasil unit usaha disatukan di yayasan dulu, 
kemudian nanti didistribusikan sesuai kebutuhannya masing-masing. Ada 
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untuk kebutuhan pendidikan, kebutuhan pembangunan di kampus 2 (yang 
sementara dibangun), perbaikan lingkungan dan untuk sarana lainnya”. 
 
 Semua keuntungan yang diperoleh disatukan dan dikumpulkan ke yayasan 

kemudian akan didistribusikan berdasarkan kebutuhan masing-masing bagian. 

Keuntungan yang didapatkan dari hasil perniagaan di Toksan akan diarahkan untuk 

pengembangan pesantren. Namun perlu diperhatikan keuntungan yang diperoleh 

dari Toksan harus didistribusikan secara seimbang. Tidak hanya untuk manusia 

saja, untuk alam tidak dapat disepelehkan terlebih kepada Maha Kuasa. Ketiga 

aspek manusia, alam, dan Tuhan haruslah seimbang. 

Konsep tawazun harus diterapkan dalam perniagaan. Manusia sebagai 

Khalifah di bumi Allah wajib maka wajib atasnya untuk menjaganya, sebagai 

makhluk sosial maka wajib untuk saling tolong-menolong, dan sebagai hamba, 

melalui perniagaan ini maka wajib untuk beribadah kepada-Nya. Ibunda Ulfa selaku 

pimpinan Yasdic cabang pesantren menyampaikan kepada penulis mengenai 

alokasi keuntungan yang diperoleh dari unit usaha Toksan: 

“Keuntungan dari Toksan, sesuai dengan salah satu tujuan diadakannya, 
yaitu membantu keuangan pesantren dalam menopang kebutuhan 
pendanaan operasional. Kedua, untuk membantu menyejahterakan warga 
pesantren melalui bonus hasil usaha. Ketiga, untuk mendanai operasioanl 
Toksan sendiri”. 
 
Menilik pernyataan dari Ibunda Ulfa mengenai arah dari keuntungan Toksan 

tidak ada yang menyinggung ke arah alam dan Tuhan. Kesadaran akan kebaikan 

lingkungan atau alam tempat pesantren ini bernaung perlu diperhatikan. Alam akan 

memberikan manfaat yang besar jika manusia sebagai Khalifah mampu bersikap 

baik dan adil kepadanya. Allah telah menyediakan alam untuk dilakukan 

pembangunan pesantren, tapi tidak serta merta membangun dan tidak merawat 

alam yang berada di sekitarnya. 
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Memperoleh pemasok yang murah tapi dijual kembali dengan harga yang 

besar agar mendapatkan keuntungan yang besar. Meski keuntungan yang diperoleh 

dari unit usaha Toksan untuk membantu menopang pesantren agar mendapatkan 

dana buat kegiatan operasionalnya. Jika niat untuk membantu para santrinya 

memenuhi kebutuhannya seharusnya harga yang diberikan tidak membuat 

pembelinya tidak ridho dalam melakukan perniagaan.  

4.3.4 Deh Eroki Nai’ Haji 

Berbeda dengan apa yang terjadi di lapangan dengan konsep berdirinya 

Toksan yang dikatakan yayasan. Toksan sebagai swadaya pesantren yang menjual 

produk-produk yang menjadi kebutuhan para warga pesantren belum memberikan 

manfaat secara penuh. Harga yang menurut warganya mahal dari tawaran Toksan 

membuat mereka mengeluh, bahkan orang tua santrinya pun ikut mengeluh dengan 

harga yang tinggi tersebut. Seperti yang dikatakan oleh Ust. Arief selaku salah 

seorang pembina pesantren: 

“Deh kajjalaki memang iya. Deh eroki nai’ Haji. Makana biasa tongi itu ada 

orang tuana santriaa moro-moro. Masalahna toh dia mara-mara di saya. 

Nampa nakke tena kuissengi. Bilangja saja sabarki pak bu’. Tida’ semuana ji 

mahal. Kalo datangki menjengu’ belikan memammi anatta biar nda terlalu 

banya’ pengeluarannta”. 

(Harga di Toksan memang mahal. Duh Haji. Makanya terkadang orang tua 

santri marah-marah. Masalahnya Kak, mereka marah-marahnya ke saya. 

Sedangkan saya tidak tahu apa-apa. Saya Cuma mengatakan kepada 

mereka, sabar Bapak Ibu. Tidak semua barangnya mahal kok. Kalau 

misalnya Ibu dan Bapak datang menjenguk anaknya, sebaiknya beli memang 

di luar biar pengeluarannya tidak terlalu banyak). 

Ust. Arief mengungkapkan “eroki nai’ haji” ialah istilah dan sindiran 

kekecewaan ketika menjumpai harga yang mahal. Harga yang terlampau mahal dari 

beberapa produk diistilahkan olehnya “haji” atau “ingin naik haji”. Jika banyak 

produknya laku maka makin banyak mendapatkan keuntungan. Karena biaya naik 
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haji yang mahal makanya diistilahkan “haji” karena ingin nak haji melalui harga tinggi 

yang diterapkan oleh Toksan. 

Ust. Arief juga mengungkapkan bahwa orang tua santri resah dan terkadang 

marah-marah. Orang tua santri ini datang dan marah kepada pembina pesantren 

mengenai harga jual tinggi yang ada di Toksan. Ust. Arief juga sebenarnya tidak 

paham mengenai alur penentuan harga dari yayasan untuk diberikan kepada 

Toksan. Oleh sebab itu, dia tidak mampu menjawab dari pertanyaan-pertanyaan 

orang tua santri ketika ditanya mengenai hal tersebut terlebih terkadang mereka 

datang bertanya sambil marah-marah. Maka dengan sopan dan santun Ust. Arief 

menanggapi mereka dengan memberikan saran “sabarki pak bu’. Tida’ semuana ji 

mahal. Kalo datangki menjengu’ belikan memammi anatta biar nda terlalu banya’ 

pengeluarannta (sabar Bapak, Ibu. Tidak semua barangnya mahal kok. Kalau 

misalnya Ibu dan Bapak datang menjenguk anaknya, sebaiknya beli memang di luar 

biar pengeluarannya tidak terlalu banyak)”. 

Ust. Arief berusaha dengan tenang memberikan masukan kepada orang tua 

santri, terkadang ada yang menerima terkadang ada juga yang tetap marah. 

Kejadian-kejadian seperti ini patut menjadi perhatian yayasan untuk menjalankan 

kuasanya dalam menentukan harga jual. Pihak-pihak eksternal juga resah dengan 

harga yang demikian tinggi. Orang tua merasa ketika sudah ikhlas dan percaya 

sepenuhnya menitipkan anaknya di pesantren, namun niat ikhlas ini terganggu 

dengan harga yang mahal tersebut. Orang tua berpikir apakah kebutuhan anaknya 

akan terpenuhi, apakah uang bulanan atau mingguannya cukup untuk anaknya 

dalam memenuhi kebutuhannya. Pemikiran-pemikiran seperti inilah yang membuat 

para orang tua santri resah terhadap harga jual yang tinggi ini. Maka Ust. Arief 

menyarankan agar lebih baik membeli barang-barang yang menjadi kebutuhan 
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anaknya di luar pondok terlebih dahulu sebelum datang untuk menjenguk anaknya di 

pesantren. Sejatinya Ust. Arief pun merasa kecewa dengan harga jual yang mahal 

ini: 

“Anu juga Kak nah, nda tau apa mi na cari itu kaa ka’jala sekali tawwa 

memang. Ballisikku ja ciniki!. Manna tong anjo banya’ nu dapa’ bonus karna 

banya’ laku barannu tapi ballassi tawwa santriaa kalo begitu. Itu saja air 

gelas mere’ J.S di Top Mode ta’ tiga ratus ji baru dia deh sisa’bu, tangkis mi 

itu. Kaa menang banyak ki itue. Biasa lagi tawwa kalo ada kembali’na ana-

anaka ta’ limbi ato ta’ sibi’ ka na suru ji ambe’ gula-gula, mau tawwa na pake 

itu uang recee naa untu’ yang lainga apakah bisa tawwa na belli”. 

(Ada lagi Kak, saya tidak tahu apa sebenarnya yang dicari dengan harga 

yang semahal itu. Saya merasa kesal!. Biarpun kalian mendapatkan bonus 

karena barangnya banyak yang laku tapi, kasihan para santrinya. Air gelas 

merek J.S saja itu di Top Mode hanya tiga ratus sedangankan di Toksan 

segelasnya dihargai seribu, ini kan menang banyak. Kadang juga uang 

kembalian, misalnya uang receh seperti lima ratusan atau seratusan malah 

disuruh ambi; permen. Para santrikan butuh uang recehnya, ya kan bisa buat 

beli sesuatu nantinya!). 

“Ballis” merupakan bahasa Makassar yang dapat diartikan dengan marah. 

Ungkapan dari Ust. Arief ini menyiratkan kekecewaan dengan harga jual yang 

dilakukan oleh Toksan kepada warga pesatren. “Ballisikku” berarti “saya kecewa”. 

Yaa Ust. Arief kecewa dengan harga jual ini. Kekecewaan ini berujung dengan 

membandingkan harga jual yang ada di Toksan dengan sebuah Market yang ada di 

sekitar pesantren. Lagi-lagi perbandingan harga yang digunakan merupakan produk 

air minum kemasan dan di Top Mode. Lantas mengapa harga jual di Top Mode lebih 

mahal dan harga jual di Toksan mahal untuk minuman kemasan ini. Padahal 

yayasan yang diwakili oleh Ibu Asry sudah berupaya untuk mendapatkan supplier 

yang murah agar dapat membantu para warganya. 

Kekecewaan ini sebenarnya karena merasa kasihan kepada santrinya dalam 

memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka dan juga khawatir. Melalui harga yang 

mahal tersebut ada kecendrungan santri sering kabur dari pesantren. Santri ini kabur 
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karena terkadang mereka tidak mendapatkan izin dari pembinanya dan ada 

kebutuhan mereka yang mendesak untuk dipenuhi lantas mereka tidak punya cukup 

uang untuk membeli di Toksan. Bab sebelumnya Ust. Arief mengungkapkan tidak 

serta merta mengeluarkan izin untuk para santrinya. 

Banyak pertimbang-pertimbangan yang harus dipikirkan sebelum memberi 

mereka izin. Nah, ketika santri tidak mendapatkan izin maka terkadang santrinya 

melakukan hal yang nekat, yaitu kabur dari pesantren. Jelas hal ini bukanlah yang 

diinginkan setiap pembina pesantren terlebih orang tua santri. Mereka semua 

menghendaki jika para santri ini fokus dalam menimba ilmu di pesantren. Namun jika 

kebutuhan mereka sulit dipenuhi dengan harga yang dapat dijangkau maka hal-hal 

buruk inilah yang bisa terjadi. 

Tidak hanya kecewa yang dirasakan Ust. Arief. Dia merasa ada kejanggalan 

dalam sistem di unit usaha Toksan. Unit usaha Toksan merupakan sebuah mini 

market, namun memiliki sistem seperti pedagang biasa traditional market. Mari kita 

perhatikan dari pernyataan Ust. Arief mengenai sistem di Toksan: 

“Di Toksan itu to Kak, tena memang label hargana di tiap barang-
barangna, nda da juga itu na eeh, yang kertas-kertas kaa, apa seng 
arenna anjo, mmh.. struk naa yang kaya’ di indomaret ato alfamart hahaha. 

Jadi antekamma kulle ni issengi anjo hargana punna tena label harga 
sama struk naa!” anjo juga tena skeng-skeng baranna kalo belliki 
lassung-lassung bilang ta’ rua’ sa’bu kah ato berapakah anjo hargana, 
poko’na Kak silangsungnggang ji”. 
(Jadi di Toksan itu Kak, tidak ada label harga (price tag), kemudia di Toksan 
juga tidak menyediakan.. apa namanya lagi? Yang kertas-kertas itu? Yaa 
struk belanjaan. Nah bagaimana kita bisa tahu mengenai harganya kalau 
tidak ada label dan struk belanjaannya? Itu juga tidak di scan (barcode 
barang) kalau kita membeli. Pokoknya Kak langsung sebut harga, dua ribu 
ataukah berapa harganya) (Ust. Arief menjelaskan dengan suara melengking 
diujung pernyataannya). 

 
Tidak ada label harga yang diberikan di tiap-tiap produk dagangannya serta 

tidak adanya pembaca kode batang menandakan unit usaha Toksan ini tidak 
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transparan dalam berniaga. Semakin menambah kekecewaan dari ust. Arief 

mengenai tidak transparannya sistem yang berlaku di Toksan. Terbukti dari 

pembeberannya bahwa Toksan tidak memiliki label harga, struk pembelian, serta 

tidak adanya pemindai barcode. 

Ust. Arief menyatakan “Jadi antekamma kulle ni issengi anjo hargana punna 

tena label harga sama struk naa!” anjo juga tena skeng-skeng baranna? (Nah 

bagaimana kita bisa tahu mengenai harganya kalau tidak ada label dan struk 

belanjaannya?). Karena tidak jelasnya harga jual yang ada di Toksan maka dengan 

ini mereka dengan kuasanya dapat memainkan harga jual yang diberikan kepada 

pembeli yang datang. Jelaslah hal ini tidak benar dalam islam. Konsep dalam islam 

bahwa semua informasi mengenai barang dagangan harus disampaikan mulai dari 

keadaan fisiknya hingga harga jualnya. Tidak pada saat membayar pembeli kaget 

mendengar harganya yang tiba-tiba menjadi mahal. Yang biasanya harganya di 

pasaran murah, namun tiba-tiba menjadi mahal. 

Tidak adanya label harga menandakan adanya sistem yang cacat di unit 

usaha Toksan. Pembeli tidak diperkenankan untuk mengetahui harga yang 

sebenarnya atau memanga harganya sudah seperti itu. Seperti yang dikatakan Ibu 

Bia salah seorang karyawannya: “kalo barang-barang non food itu nai’na 10% ji di 

luar food itu 20% ji, tapi tanya meki Ibu Asry deh biar lebih jelas”. Karyawan yang 

dimintai keterangan selalu mengarahkan kepada Ibu Asry selaku kepala dalam 

bidang unit usaha. 

Jika harganya memang sesuai dengan kebijakan seharusnya harga yang 

ditawarkan pasti lebih murah, kecuali Ibu Asry mendapatkan supplier yang mahal. 

Namun kembali lagi pada bab sebelumnya Ibu Asry berkata bahwa beliau selalu 

mengupayakan mendapatkan supplier yang murah, agar harga jualnya murah pula 
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dan akan sangat membantu warga pesantren terkhusus buat para santrinya. Karena 

keadaan inilah peneliti berusaha mendapatkan data yang lebih akurat. Maka peneliti 

kemudian meminta data di Ibu Anti selaku karyawan Toksan yang memegang 

database Toksan. 

Data inilah yang sangat membantu peneliti untuk melihat kuasa manajemen 

dalam menentukan harga jual. Pernyataan dari para narasumber di atas memang 

benar dan semakin dikuatkan dengan data yang diperoleh dari pusat penyimpanan 

data Toksan. Pendapat nara sumber mengenai beberapan produk yang harganya 

lebih tinggi dari pada toko di luar pesantren memang benar terjadi. Mari kita 

perhatikan beberapa harga produk melalui data dari Toksan yang ada di bawah ini: 

 
Tabel 4.1 

Harga yang ditetapkan Yayasan dan Realisasi Harga kepada Pembeli 
 

No Nama Produk Harga 
Toksan 

Harga 
Menurut 
Warga 

Pesantren 

Harga yang 
Ditemukan 

Peneliti 

Harga 
Toko di 

Luar 
Pesantren 

1 JS 600 ml 2.000 3.000 3.000 2.000 

2 JS 220 ml 1.000 1.000 1.000 500 

3 Rinso Anti Noda 50 gr 2.000 2.000 2.000 1.000 

4 Sikat gigi Formula 3.000 5.000 5.000 4.000 

5 Lifebuoy 85 gr 4.000 5.000 5.000 3.500 

6 Sapu Ijuk 25.000 30.000 30.000 25.000 

7 Sendal Jepit 13.000 20.000 20.000 13.000 

8 Aqua 1.500 ml 5.000 9.000 9.000 6.000 

 
Data di atas diperoleh dari Toko Santri per Juli 2017 dan telah dimodifikasi 
untuk lebih memudahkan. 
 

Tabel di atas terdapat empat bagian harga. Harga Toksan, harga menurut 

warga pesantren, harga yang ditemukan peneliti dan harga toko di luar pesantren. 

Realisasi harga kepada pembeli tidak sesuai dengan harga yang telah ditetapkan 

oleh Yasdic. Terdapat cela terhadap sistem ini, ditunjukkan dengan perbedaan 
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harga yang ditetapkan oleh yayasan dan realisasi harganya. Jika seandainya 

pembulatan dilakukan memiliki perbedaan yang tidak terlalu besar karena setelah di 

mark up tidak bulat seperti Rp. 975,00 maka tidak menjadi masalah dibulatkan 

menjadi Rp. 1000,00 Karena uang dua puluh lima rupiah sudah tidak berlaku lagi di 

Indonesia. Bapak Nur Aziz selaku auditor internal Pesantren IMMIM Putra 

menyatakan mengenai pembulatan harga yang diberlakukan di Toksan: 

“Terkadang kita memang sengaja membulatkan ke atas jika selisihnya tidak 
terlalu besar atau untuk memudahkan transaksi. Jika harga setelah di mark 
up sebesar Rp. 777 maka kita genapkan menjadi Rp. 800”.  

 
Bapak Nur Aziz menyatakan jika pembulatannya tidak terlalu jauh maka 

dapat dilakukan pembulatan ke atas. Tapi melihat tabel di atas pembulatan 

dilakukan dengan cara benar-benar bulat. Jika harganya Rp. 777 maka akan 

dibulatkan menjadi Rp. 1.000,00 ada dua ratus rupiah yang termakan dari transaksi 

ini. Dua ratus rupiah jika dikalikan banyak dan setiap hari maka akan mendapatkan 

keuntungan besar pula. Melihat tabel yang terjadi di atas, bagaimana keuntungan 

yang diperoleh jauh dari jumlah mark up yang telah menjadi kebijakan Yasdic yang 

menetapkan semua produk yang berjenis food diberi kebijakan mark up sebesar 

10% dan untuk semua produk yang berjenis non food diberi mark up sebesar 20%. 

Kenyataannya yayasan dalam menetapkan harga tidak konsisten sesuai dengan 

kebijakan harga yang telah mereka sepakati. 

Ibu Asriaty telah berusaha mencari supplier yang murah untuk bisa 

membantu santri membeli keperluannya dengan harga yang murah pula. Namun 

kenyataannya terdapat kuasa lain dalam penentuan harga. Ada kuasa yang berelasi 

dengan ego untuk mendapatkan bonus yang besar dari penjualan yang besar. Ada 

pihak yang bermain dengan meningkatkan harga kepada pembeli yang datang. 
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Banyaknya kejanggalan dalam sistem di unit usaha Toksan membuat orang-orang 

yang tidak bertanggung jawab ini melakukan hal-hal yang tidak terpuji.  

Yayasan telah berusaha memenuhi kebutuhan para warga pesantren, namun 

kenyataan berkata lain. Kuasa yang telah terkoktasi dalam kehidupan warga 

pesantren ialah kuasa ekonomi. Pada pembahasan bab sebelumnya di bagian akhir 

peneliti menitikberatkan kuasa ekonomi telah menjamur dalam pemikiran para warga 

pesantren. Sehingga harga mahal yang diungkap oleh mereka ialah karena adanya 

perbandingan harga antara satu produk yang sama tapi berbeda penjual dengan 

harga yang beda pula (ada yang mahal dan murah). Keadaan ini karena yayasan 

tidak menyampaikan informasi dengan detail kepada warga pesantren mengenai 

harga jual di Toksan. Harga jual yang ditetapkan oleh yayasan sejatinya untuk 

membantu kehidupan warganya melalui keuntungan yang diperoleh mereka 

mengelolanya untuk pengembangan pesantren, memberi gaji karyawan dan 

pembina, serta untuk kebutuhan operasional lainnya. Terlebih saat ini yayasan 

tengah membangun kampus 3 yang berada di kabupaten Maros. 

Pemikiran bahwa harga jual yang diberlakukan oleh Toksan belum dimaknai 

secara islam bagi warga pesantren. Semuanya diukur dengan menggunakan 

standar mahal dan murah. Hal ini jauh menyimpang dari konsep Islam. Konsep 

Islam berfokus kepada ridho. Pertemuan penjual dan pembeli kemudian melakukan 

kegiatan jual beli yang menghasilkan harga jual untuk pembeli namun dengan syarat 

keduanya telah ridho dengan harga yang telah disepakati. Harga yang telah 

disepakati itu mahal ataupun tinggi tetapi keduanya ridho dan ikhlas maka tidak 

menjadi masalah. Berbeda dengan yang terjadi di Toksan. Pertama, adanya sistem 

yang rancu yaitu tidak transparan. Seperti pernyataan Ust. Arief pada pembahasan 

di atas tentang bagaimana ketidaktransparan Toksan dalam menentukan harga. 
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 Toksan tidak memberi tahukan kepada pembelinya mengenai harga jual 

mereka. Pembeli mengetahui harga jualnya ketika mereka hendak akan membayar 

produk yang diambil. Jelas hal ini tidak transparan kepada pembeli mereka. Maka 

pembeli tidak akan mengetahui apakah harga yang diberikan ini merupakan harga 

yang sebenarnyakah atau harga yang dibuat-buat oleh tangan terakhir sebelum ke 

pembeli. Hal ini jelas berbeda yang telah disyariatkan dalam islam. Islam memberi 

jalan perniagaan dengan cara yang tidak menindas melainkan dengan dasar “suka-

sama-suka”. Prinsip suka-sama-suka ini meliputi keikhlasan, ridho, niat membantu, 

serta transparan sehingga tidak ada yang terdzalimi. 

Kenyataan yang terjadi ini merupakan pembelajaran yang sangat berarti baik 

di kehidupan lingkungan pesantren maupun di luar pesantren. Selayaknyalah 

sebagai institusi yang berbasis kepada Al-Qur’an haruslah berpegang teguh 

kepadanya dan tidak melenceng sedikit pun darinya. Ungkapan yang di lontarkan 

oleh Ust. Arief “eroki nai’ haji” tidak seharusnya terlontar ketika semua pihak telah 

memahami dengan baik konsep ridho, ikhlas, dan saling tolong menolong. Melalui 

kuasanya, harga yang diberikan seharusnya mendekatkan mereka semua (yayasan 

dan warga pesantren) kepada Sang Maha Kuasa. 

Kuasa ekonomi menjadi dominan melalui modal yang sedikit untuk 

mendapatkan keuntungan yang besar. Sejatinya bukan sekedar keuntungan yang 

menjadi tujuan utama dari perniagaan melainkan mencari keberkahannya. 

Keberkahan dari hasil usaha seharusnya menjadi tujuan utama dalam memperoleh 

untung. Tiada kebaikan tanpa beriring berkah dari-Nya. Setiap langkah dan setiap 

nafas tidak lain untuk berdzikir kepada Sang Maha Kuasa sehingga setiap langkah 

akan mendapat berkah dari-Nya karena senantiasa mengingat Sang Maha Pemberi 

Rezki. Oleh karena itu Yasdic harus secara transparan menyampaikan maksud dari 
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harga yang tinggi tersebut untuk apa dan kemana akan disalurkan. Sehingga tidak 

ada lagi yang ditutupi agar pembeli ridho dengan harganya terlebih jika mengetahui 

semuanya juga untuk kebaikan bersama. Toksan hadir untuk memenuhi kebutuhan 

mereka. Tidak menyampaikan maksud dan tujuan tersebut memunculkan indikasi 

adanya monopoli santri untuk melakukan perniagaan di Toksan saja (didukung oleh 

sistem yang berlaku di pondok). Namun, hal tersebut sebenarnya untuk membuat 

santri semakin fokus belajar di pondok tanpa harus keluar untuk memenuhi 

kebutuhannya. 
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BAB VII 

MAHAL DAN MURAH VS IKHLAS 
 

“Wahai segenap pedagang, ambillah yang benar, niscaya kamu selamat. Jangan 

kamu tolak keuntungan yang sedikit, karena dengan menolaknya kamu akan 

terhalang untuk mendapatkan yang banyak.” 

(Khalifah Keempat Ali Bin Abi Thalib R.A.). 

 
5.1 Pengantar 

Mengejar keuntungan semata hanya akan menjadikan manusia semakin 

serakah dan semakin menindas yang lebih lemah darinya. Menjadikan keberkahan 

sebagai tujuan dalam berniaga akan membawa kebahagiaan bagi mereka yang 

menjalankannya. Tidak berkutat antara untung dan rugi saja. Ada hal yang lebih dari 

sekedar untung dan rugi dalam melakukan perniagaan yang tidak banyak yang 

disadari oleh sebagian individu ataupun kelompok. 

Ikhlas dan semata hanya mengejar keberkahan dari-Nya membuat para 

pelaku perniagaan akan senantiasa berlaku adil dan jujur. Tidak ada lagi penindasan 

kepada mereka yang lemah. Semua dilakukan dengan transparan. Mahalnya 

keikhlasan ini patut menjadi perhatian khusus saat ini. Sikap ikhlas menjadi sangat 

mahal karena tidak semua hinggap di hati manusia. Sikap pragmatis dan mau 

menang sendiri serta menindas mereka yang lemah menjadikan ikhlas menjadi 

barang langka yang sulit ditemui. 

Mengejar materi dan bersikap acuh terhadap keberkahan sudah pasti tidak 

dihinggapi setitik ikhlas di hati para pelaku perniagaan untuk berperilaku jujur dan 

hanya berpikiran untung dan rugi. Oleh karena itu, pembahasan dalam bab ini akan 

mengurai antara pemikiran mahal oleh konsumen yang telah tercekoki kapitalisme 

dan konsep ikhlas, ridho dan tolong-menolong dalam berniaga yang dianjurkan 

Islam. 
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5.2 Penentuan Harga Jual 

Harga jual dalam sebuah perniagaan menentukan keuntungan yang akan 

diperoleh penjual. Harga jual juga menentukan bagaimana pembeli akan 

mendapatkan yang dibutuhkannya. Jika terlalu mahal maka akan mengurangi niat 

dari pembeli untuk melakukan transaksi. Sedangkan jika harga yang diberikan terlalu 

murah juga akan memberikan kerugian bagi penjual. 

Harga jual akan memberikan dampak bagi para pelaku perniagaan. Mahal 

atau murah semuanya memberikan dampak baik dan buruk kepada hanya salah 

satu pihak saja. Perniagaan yang baik seharusnya tidak memberikan kerugian 

kepada salah satu pihak, namun memberikan kebaikan kepada kedua belah pihak. 

Harga yang seharusnya diberikan penjual kepada pembeli akan diuraikan di sub-sub 

selanjutnya. 

5.2.1 Mahal 

Pembahasan pada bab awal telah mengurai bagaimana penentuan harga 

mulai dari mulai dari produsen-agen-pedagang besar-pengecer-konsumen terakhir 

(Swastha dan Irawan, 1997:295-297). Setiap siklus perpindahan ini akan 

meningkatkan harga jual dari suatu produk tersrbut. Hal ini dilakukan jelas karena 

masing-masing pihak menginginkan keuntungan dari setiap penjualan produk 

tersebut. Harga jual dari produk juga dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. 

Faktor internal mencakup internal perusahaan seperti tujuan, strategi, biaya, dan 

sebagainya. Sedangkan faktor eksternal seperti pemasaran, permintaan, penawaran 

serta faktor lingkungan lainnya (Secapramana, 2001). 

Proses perhitungan total cost (Ellram, 1993) dari fixed cost  yang 

diakumulasikan dengan variable cost kemudian dengan menambahkan presentase 
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mark up sesuai dengan keuntungan yang ingin diperoleh (Mas’ud, 1982) yang biasa 

digunakan perusahaan dagang. Terdapat pihak internal dan eksternal yang akan 

mempengaruhi pengambilan keputusan mengenai fixed dan variable cost. Melalui 

penentuan harga yang dilakukan seperti ini jelas bahwa keuntungan memang 

menjadi tujuan utama dalam proses perniagaan. Maka pelan-pelan pemikiran 

konsumen digiring pada kenyataan bahwa inilah yang dinamakan harga yang mahal 

ketika lebih besar dari anggaran yang telah mereka anggarkan.  

Pastilah setiap konsumen akan senantiasa mencari produk yang memiliki 

harga yang murah. Pemikiran kapitalis yang telah mengarahkan masyarakat untuk 

mendapatkan keuntungan yang besar dengan modal yang kecil secara otomatis 

melahirkan konsep mahal dan murah di perniagaan. Jika ada mahal dan murah, 

maka akan ada yang senang dan yang sedih. Sangat jelas setiap individu 

menginginkan kesenangan bukan kesedihan. 

Cryssides dan Kaler dalam karyanya An Introduction to Business Ethics 

(1995) menjelaskan pemikiran Jeremy Bentham mengenai kesenangan “utility is one 

thing and one thing only, it is happiness (1995:91). Jika ia tidak memberi 

kesenangan maka ia tidak berguna. Hanya “senang untuk diri sendiri” tidak untuk 

diberikan kepada yang lain. Karena menurut Cryssides dan Kaler “...human beings 

as pleasure seeking (1995:93). So when the result is bad, their disutility” (1995:91). 

Jelas pengukuran kesenangannya untuk diri mereka saja, tidak memikirkan lainnya 

yang sedang tertidas dari kesenangan yang diperolehnya. 

Keadilan yang hanya menguntungkan sepihak saja jelas tidak memberikan 

kebaikan bagi semuanya. Nilai self interest yang hanya berujung pada untung dan 

rugi atau mahal dan murah saja (Mulawarman, 2006:283). Keadilan yang dipuja di 

barat yang hanya mementingkan kegunaan dan bersifat sangat materalistik serta 
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tidak mengindahkan kehidupan di luar kepentingan manusia yang seyogyanya harus 

disesuaikan (Mulawarman, 2006:285). Berbeda dengan konsep yang ditawarkan 

dalam islam, yang tidak mengenal mahal dan murah melainkan ikhlas, ridho, dan 

tolong-menolong agar terciptanya kesejahteraan sosial (Mulawarman, 2006:286). 

5.2.2 Ikhlas (Adil) 

Islam tidak mengutamakan untung dan rugi melainkan keikhlasan dalam 

melakukan perniagaan. Islam mengajarkan saling tolong menolong dalam kehidupan 

manusia. Konsep ini untuk menjaga kestabilan masyarakat agar senantiasa selalu 

saling tolong-menolong dalam keadaan apapun termasuk dalam melakukan 

perniagaan untuk saling memenuhi kebutuhan. Jika kedua pihak sudah ridho maka 

tidak ada lagi yang merasa tertindas melalui harga jual setinggi atau serendah 

apapun harga tersebut karena mengutamakan ridho, ikhlas, dan niat untuk saling 

membantu. 

Perniagaan dilakukan dilandasi dengan suka sama-suka. Perniagaan seperti 

ini sedari awal dimulai dengan niat yang ikhlas, ridho dan untuk saling tolong 

menolong. Ketika harga yang ditetapkan terlalu tinggi, namun pembeli ikhlas dan 

ridho serta berniat untuk membantu penjual maka tidak menjadi masalah. Hal ini 

menjadi amal buat pembeli karena bersedekah atau membantu si penjual serta 

dengan niat yang ikhlas dan ridho.  

Hal yang serupa juga jika harga sudah ditetapkan oleh penjual, namun ketika 

yang datang untuk membeli itu sangat membutuhkan maka si penjual dapat 

memberi tangguhan pembayaran atau bahkan memberikan harga sesuai dengan 

kemampuan dari si pembeli tersebut. Jika keduanya ridho dan ikhlas serta dari si 

penjual berniat untuk membantu si pembeli maka tercatatlah pahala bagi si penjual. 
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Hal ini terjadi karena adanya kuasa empati dari kedua belah pihak. Ikhlas karena 

tidak adanya perasaa riya dalam diri keduanya serta ridho karena yakin bahwa ada 

hikmah dari kebaikan yang dilakukannya dan didukung dari niat untuk membantu 

sesama jelas akan membawa keberkahan bagi semua pihak karena mengutamakan 

keadilan di atas segalanya. 

Islam menjunjung tinggi keadilan yang bersumber dari Al-Qur’an. Maka 

sebagai umat muslim harus mengaplikasikan keadilan tersebut di dalam kehidupan 

sehairi-harinya. Keadilan umat muslim yang bersuber dari Al-Qur’an yang 

menjunjung tinggi moralitas dalam berperilaku. Tidak berseberangan dengan 

kebenaran, tidak merusak, dan tidak membuat orang lain menderita1. Sedari awal 

konsep keadilan dalam Islam sudah bernafaskan nilai Ilhiah yang harus teraplikasi 

secara nyata agar tercipatanya kesejahteraan sosial (Mulawarman, 2006:284-286).  

Alimuddin (2009) menjelaskan penentuan harga berbasis keadilan dalam 

Islam yaitu, bayani, burhani, dan irfani. Ketiga metode ini menambahkan keuntungan 

yang adil setelah perhitungan harga jual dan jumlah biaya. Keuntungan yang adil 

dalam metode bayani meliputi kebutuhan dasar pedagang untuk bertahan hidup 

seperti, makan, minum, sandang, danl lain-lain. Selanjutnya metode burhani juga 

menambahkan dengan keuntungan yang adil yang meliputi untuk memenuhi 

kebutuhan dasar mereka (seperti bayani) serta menambahkan kebutuhan untuk 

keperluan akhirat seperti, haji, zakat, dan sunnah yaitu umrah dan berkurban. 

Kemudian metode yang ketiga ialah irfani. Metode ini menambahkan keuntungan 

                                                             
1
 “Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu menjadi orang-orang yang selalu 

menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi yang adil. Dan janganlah sekali-kali 

kebencianmu terhadap sesuatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku 

adillah karena adil itu lebih dekat kepada taqwa. Dan bertaqwalah kepada Allah, 

sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan (Q.S. Al-Maidah[5]:8). 
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untuk memenuhi kebutuhan dasarnya dan kemampuan pembelinya. Kemudian 

untuk memenuhi keperluan akhirat serta untuk lingkungan sekitarnya. 

5.3 Ikhlas atau Mahal 

Era saat ini, pelaku niaga mana yang tidak menghendaki keuntungan yang 

besar dengan modal yang kecil. Sama halnya dengan manajemen yayasan dan para 

warga pesantren sama-sama mencari murah dan mendapatkan keuntungan yang 

besar. Manajemen yayasan berupaya mendapat supplier murah dan setelah itu 

dijual kembali di Toksan untuk mendapat keuntungan besar agar dapat membantu 

perkembangan pesantren. tidak berhenti sampai disitu, warga pesantren juga yang 

sudah terkontaminasi dengan kuasa ekonomi melalui modal yang sedikit 

mendapatkan kepuasan yang besar. Berharap harga jual di Toksan itu murah 

sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhannya. Kedua pihak ini sama-sama 

mengharapkan kebutuhan mereka dapat terpenuhi dari pengeluaran yang kecil. 

Ideologi-ideologi seperti inilah telah tercekoki dengan ideologi kapitalis yang 

menghendaki mendapatkan kepuasan dari pengeluaran yang seminimal mungkin. 

Keadaan ini sangat kontradiktif dengan nama pesantren yang mengklaim dirinya 

sebagai Pesantren Pendidikan Al-Qur’an lantas tidak berbasis kesana dalam 

melakukan perniagaan dan dalam kehidupan sehari-hari para warganya. Ajaran 

Islam mengajarkan dalam melakukan perniagaan yang utama adalah “ridho” antar 

kedua belah pihak (penjual dan pembeli). 

Unit usaha ini bertempat di lingkungan pesantren, maka sudah 

sewajarnyalah jika menjalankan sesuai syariat islam. Terlebih pesantren ini bernama 

“Pondok Pesantren Modern Pendidikan Al-Qur’an” maka hal yang di luar konsep 

islam dan kuasa-kuasa yang akan menindas sesama tidak diperkenankan untuk 
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berada di tengah-tengahnya. Tegaknya Al-Qur’an dan Sunnah sebagai pedoman 

Insya Allah akan membuat hati menjadi tenang dan tidak akan menjadi pribadi 

penumpuk harta melalui kuasa-kuasa yang akan menindas sesama. 

Kuasa yang hadir hanya untuk mementingkan simbiosis mutualisme antar 

manusia saja. Yayasan membantu memenuhi kebutuhannya sedangkan masyarakat 

pesantren terbantu terpenuhi kebutuhannya. Perlu diingat bahwa ada Allah dan 

Alam yang wajib diberikan bagiannya masing-masing dalam arti lainnya, yayasan 

harus bersikap adil antara manusia (warga pesantren), alam (tempat unit usaha 

berdiri), dan Tuhan (yang memberikan rahmat-Nya dalam berniaga). 

Alam sebagai tempat unit usaha ini berdiri juga perlu mendapatkan bagian 

dari keuntungan yang didapat. Memperhatikan alam sekitar merupakan bentuk 

kecintaan kita terhadap alam (Alimuddin, 2009). Jika alam tidak diberikan manfaat 

dari hasil perniagaan ini maka hal itu belumlah seimbang. Misalnya menghadirkan 

tempat sampah dan membaginya menjadi beberapa bagian. Kering, basah, dan 

daur ulang. Dapat pula dilakukan dengan mengurangi limbah dengan membatasi 

penggunaan plastik atau kertas dalam proses perniagaan. Sebab penggunaan 

plastik dan kertas yang berlebih akan membuat bumi ini semakin kotor dan panas. 

Limbah plastik merupakan limbah yang sulit diurai oleh tanah sedangkan 

kertas diperoleh dari pohon-pohon yang ditebang. Dengan mengurangi penggunaan 

plastik dan kertas maka yayasan sedikit banyak telah berkontribusi menjaga alam 

dengan baik. Menjaga kehijauan alam merupakan tugas dan tanggun jawab setiap 

individu terlebih jika mendirikan bangunan di atasnya. Keadaan lingkungan alam 

sekitar harus terus masuk dalam pantauan yayasan. Agar senantiasa terus 

membantu dalam menjaga kelestariannya. 
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Kemudian kepada Allah SWT. Bukan berarti memberi bagian dari hasil 

perniagaan kepada-Nya maka Dia membutuhkan, tidak!. Hal ini semata-mata 

dilakukan agar semakin mendekatkan diri kepada-Nya. Hasil perniagaan yang 

didapatkan disamping untuk pembangunan dan pengelolaan alam yang baik harus 

selalu melibatkan Tuhan dalam perniagaan agar senantiasa selalu dekat kepada-

Nya. Sebagai bentuk kesyukuran dana ketaatan kepada Sang Maha Kuasa karena 

senantiasa memberikan rahmat-Nya dalam berniaga. Kuasa-kuasa dalam 

menentukan harga tidak hanya untuk mementingkan keuntungan semata karena 

ingin membantu pengembangan pesantren. Kuasa empati, kuasa untuk menjaga 

alam serta melibatkan kuasa kepada Sang Maha Kuasa agar senantiasa dekat 

kepada-Nya. Kuasa-kuasa yang seperti inilah yang harus ada dalam penentuan 

harga jual. Memberikan bantuan kepada sesama melalui kuasa empati. Menjaga 

kelestarian alam melalui kuasa menjaga alam, dan menjadi insan yang taat dan 

senantiasa terus bersyukur melalui kuasa ibadah kepada-Nya.  

Karena kejadian inilah seakan-akan para warga pesantren terbisik oleh bujuk 

rayu kuasa ekonomi yang mengatakan bahwa harga jual di Toksan itu mahal. 

Padahal pada bab selanjutnya telah dijelaskan bahwa Ibu Asry telah mengupayakan 

untuk mendapatkan supplier yang murah untuk dijual di Toksan agar dapat 

membantu memenuhi kebutuhan warga pesantren. 

 Warga pesantren yaitu santri, pembina, dan karyawan berpikiran murah dan 

mahal itu karena adanya sebuah produk yang dibandingkan menggunakan harga. 

Namun sejatinya konsep ini tidak berlaku di dalam islam. Seharusnya mereka lebih 

memahami konsep sedekah atau konsep membantu. Islam mengajarkan saling 

tolong-menolong dalam kehidupan sehari-hari agar senantiasa kita yang merupakan 

hamba ini semakin dekat kepada Sang Maha Kuasa. 
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Pembina pesantren seharusnya mengajarkan dan menitikberatkan kepada 

santrinya bahwa islam tidak mengenal murah dan mahal, untung dan rugi. Namun 

konsep ridho, ikhlas, dan tolong-menolong. Bukannya ikut berpikiran bahwa konsep 

penjualan di Toksan mahal. Pembinanya harus lebih mendalami lagi bagaimana 

keuntungan dari Toksan ini juga akan dirasakan olehnya. Karena keuntungan dari 

penjualan yang dilakukan Toksan ini ialah untuk memenuhi kebutuhannya juga. 

Mulai dari kebutuhan makan, air, listrik, dan juga gajinya. Para pembina ditanggung 

makan tiga kali sehari, ditanggung biaya listri dan pemakaian airnya serta diberikan 

gaji. 

Nampaknya, hal ini tidak cukup memberikan bahan refleksi buat mereka 

untuk semakin berikir positif dan lebih memahami harga jual yang diberikan oleh 

Toksan ialah tetap bermuara kepada diri mereka sendiri. Karena pemikiran dari 

pembinanya  ini, seperti yang telah diuraikan di atas maka tidak heran jika santrinya 

pun berpikiran sama. Secara tidak langsung pembina selaku yang mendampingi 

santrinya akan mentransferkan pemikiran mereka secara sadar ataupun tidak sadar. 

Hal ini juga berlaku bagi karyawannya yang tinggal di dalam pesantren. Mereka juga 

secara sadar dan tidak sadar telah menularkan energi negatif dengan kehadiran 

kuasa ekonomi  untuk mendapat keuntungan bagi diri sendiri kepada para santrinya. 

Ikhlas dalam bekerja, terlebih bekerja untuk sebuah institusi yang bergerak di bidang 

pemberdayaan umat yang seharusnya menjadikan mereka lebih memahami dan 

memantapkan hatinya agar senantiasa ikhlas, ridho, dan tolong-menolong antar 

sesama.  
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5.4 Sedikit tapi Berkah 

Sistem yang terjadi di pesantren mengingatkan penulis akan perkataan 

Master Oogway dalam film Kungfu Panda 3 “When will you realize the more you 

take, the less you have”. Kesadaran ini tentang apa saja sebenarnya yang dicari di 

bumi Allah ini. Akankah manusia sebagai khalifah Allah di bumi-Nya ini terus saling 

menindas untuk memenuhi kebutuhannya. Bukankah kita selaku makhluk sosial 

menggunakan kuasa empati untuk saling tolong menolong antar sesama2. Tiada 

kuasa yang membolehkan untuk saling menindas3. Maka kuasa empati hadir untuk 

saling menolong. Kuasa empati membuatnya menjadi berimbang, yayasan 

memperoleh keuntungan dari perniagaan dan santri mendapatkan kebutuhannya 

tanpa tertindas dari harga yang mahal. 

AGH. Ust. Hamir Hamir Aly kepada penulis saat proses wawancara 

menyampaikan dengan tenang dan santun “sedikit tapi berkah”. Merefleksikan 

kalimat AGH. Ust. Hamir Hamid Aly menegaskan bahwa mengumpulkan sesuatu 

dari yang tidak baik akan memperoleh hasil yang tidak baik pula. Keberkahan 

menjadi kunci utamanya. Pondok Pesantren Modern Pendidikan Al-Qur’an IMMIM 

Putra Makassar seharusnya mengutamakan mendapatkan keberkahan jauh di atas 

segalanya. Apa gunanya mendapatkan keuntungan yang besar, namun tidak 

berberkah disisi-Nya. Apa gunanya mendapatkan keuntungan jika diperoleh dengan 

cara menindas yang lemah. Seperti pada pernyataan sebelumnya Ust Arief 

                                                             
2
 “...Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan janganlah 

kamu tolong-menolong dalam berbuat dosan dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu 

kepada Allah, sesungguhnya Allah aman berat siksa-Nya”. (Q.S Al-Maidah [5]:2). 

3 “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan 

jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di 

antara kamu...” (Q.S An-Nisa [4]:29). 
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mengenai tidak senangnya orang tua santri atas harga yang diterapkan karena 

terlalu mahal: 

“Deh kajjalaki memang iya. Deh eroki nai’ Haji. Makana biasa tongi itu ada 

orang tuana santriaa moro-moro. Masalahna toh dia mara-mara di saya. 

Nampa nakke tena kuissengi. Bilangja saja sabarki pak bu’. Tida’ semuana ji 

mahal. Kalo datangki menjengu’ belikan memammi anatta biar nda terlalu 

banya’ pengeluarannta”. 

(Harga di Toksan memang mahal. Duh Haji. Makanya terkadang orang tua 

santri marah-marah. Masalahnya kak, mereka marah-marahnya ke saya. 

Sedangkan saya tidak tahu apa-apa. Saya Cuma mengatakan kepada 

mereka, sabar Bapak Ibu. Tidak semua barangnya mahal kok. Kalau 

misalnya Ibu dan Bapak datang menjenguk anaknya, sebaiknya beli memang 

di luar biar pengeluarannya tidak terlalu banyak). 

Memperoleh keuntungan tentunya tidak dilarang. Namun berbeda cerita jika 

ada pihak yang kecewa karena cara memperoleh keuntungannya itu tidak berkah. 

Orang tua santri tidak berkenan dengan harga yang diterapkan oleh yayasan. 

mereka merasa kecewa dengan harga di Toksan yang mahal. Perasaan kecewa 

yang ditunjukkan oleh orang tua santri ini menunjukkan bahwa mereka tidak ridho 

dan tidak ikhlas. Karena hal inilah, maka tidak akan mendatangkan kebaikan sebab 

ada pihak yang tidak ridho dan ikhlas dalam sebuah perniagaan. Sistem islam 

melalui kitab suci Al-Qur’an dijelaskan dalam surah An-Nisa ayat kedua puluh 

sembilan dengan memberikan jalan berniaga untuk saling memenuhi kebutuhan 

masing-masing dengan suka sama-suka. Maksudnya ialah tidak ada pihak yang 

mengeluh baik dengan harga maupun kualitas barangnya karena semuanya sudah 

setuju dan saling terbuka. Memperoleh keuntungan dengan cara yang diridhoi maka 

akan memberi keberkahan kepadanya.  



101 

 

Sedikit namun berkah. Jika diaplikasikan maka yayasan tidak akan merasa 

rugi malah akan menambah ketaqwaannya4. Karena jelas kualitas harta haram dan 

harta halal sangat berbeda. Tidak mungkin melalui cara yang tidak diridhoi akan 

menambah ketaqwaan kepada Allah. Melalui keberkahan maka semakin banyak 

yang kita dapatkan maka semakin tunduk pula kita kepada Sang Maha Kuasa. 

Mengutamakan keberkahan di atas segalanya memberikan rasa aman dan kebaikan 

tidak untuk diri sendiri melainkan akan memberi pengaruh yang baik pula kepada 

sekitar5. Selanjutnya keuntungan dari berkah ialah mengantarkan kepada amal yang 

shaleh6. Maka sebagai makhluk Allah yang senantiasa beramal shaleh maka akan 

menjadi pribadi yang selalu bersyukur dengan apa yang didapatkannya.  

Proses dalam berniaga tidak seharusnya menindas antar sesama. 

Mengutamakan kuasa empati agar dapat saling tolong menolong dalam memenuhi 

kebutuhan satu sama lain. Mendapatkan keuntungan yang besar melalui harga yang 

menindas sejatinya merupakan kerugian yang diterima penjual. Perniagaan dapat 

dijadikan sebagai sarana ibadah untuk semakin mendekatkan diri kepada Sang 

Maha Kuasa. Melalui perniagaan, terlebih tempat berniaga merupakan tempat 

pendidikan berbasis Al-Qur’an maka sudah sewajarnyalah proses yang berjalan 

sesuai dengan syariah. Namun dalam prakteknya perniagaan yang sesuai syariat 

                                                             
4
 “Tidak sama yang buruk (harta yang haram) dengan yang baik (harta halal), meskipun 

banyaknya yang buruk itu menarik hatimu, maka bertaqwalah kepada Allah hai orang-orang 

berakal, agar kamu mendapat keberuntungan (Q.S. Al-maidah [5]:100). 

5
 Tidakkah kamu perhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan kalimat yang 

baik seperti pohon yang baik, akarnya teguh dan cabangnya (menjulang) ke langit. Pohon itu 

memberikan buahnya pada setiap musim dengan seizin Tuhannya. Allah membuat 

perumpamaan-perumpamaan itu untuk manusia supaya mereka selalu ingat. Dan 

perumpamaan kalimat yang buruk seperti pohon yang buruk, yang telah dicabut dengan 

akar-akarnya dari permukaan bumi; tidak dapat (tegak) sedikitpun. (Q.S. Ibrahim [14]:24-26). 

6
 Hai para rasul, makanlah yang baik-baik (halal) dan kerjakanlah amal yang shaleh. (Q.S. 

Al-Mu’minun [23]:51). 
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belum terpahamkan dalam diri mereka, baik pengambil kebijakan maupun yang 

berhadapan langsung dengan pembeli. Mencari keuntungan yang besar tidak 

dilarang dalam agama Islam tapi haruslah dengan cara yang tidak menindas.  
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BAB VI 

PENUTUP 

 

6.1 Pengantar 

Pembahasan kuasa dalam perniagaan telah sampai di titik akhir tulisan ini. 

Akhir dalam tulisan ini tidak berarti bahwa kritis atas kuasa akan berhenti sampai 

disini saja. Bahkan ini merupakan langkah awal bagi peneliti untuk semakin 

mengeksplorasi kuasa-kuasa yang hadir, tidak hanya di lingkup perniagaan tetapi 

dalam lingkup yang lebih besar lagi, Insya Allah. Kuasa-kuasa yang hadir dari 

keserakahan manusia yang menginginkan kendali atas yang lainnya menjadikan 

sifat fitrawi seorang manusia sebagai makhluk sosial seketika dapat sirna karena 

mengejar kekuasaan. 

Berangkat dari sinilah kegelisahan peneliti bahwa kuasa yang hadir dalam 

siklus perniagaan merupakan kuasa ekonomi yang menggiring individu ataupun 

kelompok untuk mengejar keuntungan dan kenikmatan sesaat. Terlebih jika kuasa 

tersebut hadir di tengah-tengah lingkungan yang bernuansa islam (Pondok 

Pesantren). Ada keganjalan yang mengusik batin peneliti, mengapa ada kuasa yang 

menindas hadir di lingkungan yang notabene merupakan lingkungan pendidikan 

yang berbasis Al-Qur’an. 

6.2 Simpulan 

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pentingnya kuasa dalam sendi 

kehidupan manusia, terlebih dalam tulisan ini yang membahas kuasa dalam 

penentuan harga jual. Seperti pengantar di atas, kuasa yang menindas yang lemah 

hadir karena keserakahan individu atau kelompok. Kuasa ekonomi hadir karena 

keinginan mendapatkan kepuasan dengan mengorbankan yang sedikit akan 
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membuat lupa diri. Sejatinya, manusia sebagai makhluk sosial harus saling tolong 

menolong bukan saling tindas-menindas. Kehidupan manusia ini telah diatur dalam 

Islam dalam Al-Qur’an dan Hadits. Tidak satu ayat atau hadits yang mengajarkan 

atau mengajak untuk berbuat semena-mena terhadap mereka yang dipimpinnya 

melainkan tolong-menolong serta kejujuran.  

Penelitian yang mengulas kuasa Yayasan Dana Islamic Center (YASDIC) 

dalam mengelola unit usaha Toko Santri (Toksan) yang berfokus pada penentuan 

harga jualnya kepada warga pesantren. Kuasa Yasdic dalam menentukan harga jual 

tidak transparan. Adanya kesenjangan informasi dalam memonopoli penjualan 

barang kepada santri untuk membantu yayasan mendapatkan keuntungan dengan 

memberikan harga jual yang murah (pengakuan yayasan yang berbeda dengan 

warga pesantren yang meyatakan harga di Toksan mahal) untuk memaksimalkan 

laba, sehingga berakibat pada: 

Pertama, tujuan utama menghadirkan Toksan ialah sebagai wadah untuk 

membantu warga pesantren dalam memenuhi kebutuhannya. Harga yang menurut 

warga pesantren mahal karena warga pesantren melakukan perbandingan harga. 

Sejatinya dalam islam tidak ada harga mahal dan murah. Melainkan ada kuasa 

untuk saling tolong-menolong antar sesama. ketidaktransparanan dari yayasan 

dalam membantu warga pesantren melalui penentuan harga jual di unit usahanya 

berakibat kepada gradasi pemikiran oleh warga pesantren yang menjadikan 

pemikiran mereka menjadi kapitalis yang berpikir mahal dan murah. 

Kedua, yayasan tidak transparan dalam menyampaikan informasi mengenai 

harga jual yang diberikan kepada pembeli. Yasdic seharusnya menyampaikan 

bahwa melalui kegiatan perniagaan dengan harga yang demikian keuntungannya 

akan dialokasikan untuk kebutuhan operasional pesantren. Karena para warga 
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pesantren juga memberikan kontribusi yang besar bagi perkembangan pesantren 

dengan melakukan perniagaan di unit usaha Toksan. Dengan mengetahui informasi 

tersebut maka para warga pesantren akan lebih ridho dalam bertransaksi di Toksan. 

Ketiga, sikap tidak transparan yayasan dalam berniaga serta didukung 

sistem agar santrinya tidak perlu keluar untuk memenuhi kebutuhannya. Toksan 

hadir untuk memenuhi kebutuhan mereka. Tidak memberi tahu maksud dan tujuan 

tersebut mengindikasihan adanya monopoli santri untuk melakukan perniagaan di 

Toksan saja. Namun, hal tersebut sebenarnya untuk membuat santri semakin fokus 

belajar di pondok tanpa harus keluar untuk memenuhi kebutuhannya.  

6.3 Implikasi 

Setiap penelitian yang sederhana maupun yang sudah sangat kompleks, 

idealnya diharapkan memberikan dampak atau implikasi dalam perkembangan ilmu 

pengetahuan atau tataran praktis. Beberapa implikasi dari hasil penelitian ini sebagai 

berikut. Pertama, implikasi dalam ilmu pengetahuan. Kuasa dalam menentukan 

harga jual merupakan judul dalam penelitian ini, dengan memahami kuasa-kuasa 

yang hadir dalam penentuan harga jual akan memudahkan untuk mengetahui tujuan 

dan arah kemana yang akan diambil oleh sebuah individu atau kelompok yang 

berkuasa. 

Implikasi kedua, pada tataran praktis. Kuasa yang hadir dalam penentuan 

harga jual seharusnya tidak hanya kuasa ekonomi untuk menambah kekayaan yang 

berfokus pada kepuasan diri dan bersifat semu. Seharusnya menghadirkan kuasa 

empati antar sesama dalam perniagaan. Bersikap jujur, ikhlas dan untuk saling 

tolong-menolong sebagai bentuk penghambaan serta hanya mengharap ridho dari 

Sang Maha Kuasa. 
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6.4 Keterbatasan Penelitian 

Penelitian ini telah mengungkapkan kuasa Yasdic dalam menentukan harga 

jual di unit usaha Toksan. Penelitian ini masih jauh dari kata sempurna dan sama 

dengan penelitian yang lainnya masih memiliki kelemahan atau keterbatasan. 

Pertama, kurangnya penelitian mengenai kuasa dalam penentuan harga jual 

berakibat kepada literatur dalam tulisan ini masih kurang. Kedua, pengetahuan dari 

peneliti untuk menelusuri kuasa-kuasa dalam penentuan harga jual masih minim 

sehingga tulisan ini masih jauh dari sempurna. 
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Kertas Kerja Etnometodologi  

No Informan Indeksikalitas Analisis Kontekstual Refleksivitas 

1  Membantu   

a Ibunda Ulfa 1.  “Alasan utama ada unit usaha 

adalah sebagai lembaga 

swadaya pesantren dalam 

usaha memenuhi kebutuhan 

warga pesantren dan 

masyarakat sekitar termasuk 

santrinya melalui usaha jual 

beli. Alasan kedua sebagai 

usaha profit, dapat 

memberikan keuntungan laba 

bagi pesantren. Kehadiran unit 

usaha ini sangat membantu 

dalam perkembangan 

pesantren!”. 

2. “SPP tidak bisa diharapkan 

sepenuhnya untuk mencukupi 

kebutuhan operasional 

pesantren. Tunggakan dan 

pemeliharaan yang tinggi itu 

sangat membebani pesantren, 

maka salah satu bantuan 

unit usaha inilah menjadi 

point penting”. 

Sebagai swadaya Pesantren 

Toksan dituntut untuk mampu 

membantu para santri serta 

warga dalam memenuhi 

kebutuhan sehari-harinya. 

Kebutuhan ini meliputi dari 

kebutuhan  utama sampai 

kebutuhan tambahan. 

Kebutuhan utamanya meliputi 

peralatan makan, peralatan 

mandi, peralatan ke masjid, 

peralatan di asrama, dan lain-

lain. Kebutuhan tambahan 

semisal jajanan untuk 

santrinya seperti roti, cemilan-

cemilan, dan lain-lain. 

Alasan selanjutnya tentang 

kehadiran unit usaha Toksan 

ialah untuk membantu 

mengembangkan pesantren. 

Unit usaha ini telah mengambil 

peran yang besar dalam 

pengembangan pesantren. 

Melalui usaha jual beli unit 

usaha Toksan memberikan 

kemudahan para warga 

Refleksi yayasan dalam 

menghadirkan unit usaha 

Toksan guna membantu 

warganya untuk memenuhi 

kebutuhannya. Diharapkan 

pula untuk membantu 

pesantren dalam 

perkembangannya melalui 

keuntungan yang 

diperolehnya dari hasil 

perniagaan. 
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pesantren dalam memenuhi 

kebutuhannya dalam sehari-

hari dan melalui keuntungan 

yang diperoleh akan 

dialokasikan untuk membantu 

pengembangan pesantren. 

2  Murah   

a Ibu Asry 1.  “Pertama, sebelum pesan 

barang. Cek ki (kita 

memeriksa) barang yang 

dibutuhkan dulu (terlebih 

dahulu), baru sudah itu 

(setelah itu) pilih supplier yang 

coco’ (tepat), kalo ada mi (jika 

sudah menemukan) supplier 

yang tepat, ma’order meki 

(proses order barang 

dilakukan). Nah kalo coco’mi 

(kalau sudah cocok) 

semuanya, survei harga 

barang toh di luar dulu 

(terlebih dahulu survei barang) 

untu’ nanti (untuk kemudian) 

dijadikan harga jual di dalam, 

ato (atau) cek harga di 

pasarannya berapa-berapa 

(berapa harga) di pasar. Nah, 

baru kita menyesuaikan 

harganya. Nda bisa ki kalo 

langsung-langsung jeki 

tentukangi (kalau langsung 

Konteks dalam sistem 

pengadaan barang oleh Ibu 

Asry dilakukan dengan baik. 

Mendapatkan supplier yang 

murah untuk dapat dijual 

kembali dengan murah kepada 

warga pesantren.  

Sedangkan untuk supplier 

harus disiplin. Barang yang 

diantarkan harus sesuai 

dengan yang dipesan dan 

tepat waktu. Maka jika supplier 

tidak disiplin dan bekerja tidak 

profesional maka Ibu Asri akan 

memutuskan hubungan 

dengan supplier tersebut dan 

mencari yang baru. 

Proses pemesanan barang 

ini, memberikan gambaran 

dalam penentuan harganya. 

Namun, sebelum me-mark up 

produk yang akan dijual Ibu 

Asriaty selaku kepala unit 

usaha melakukan survei 

barang di pasar. Melalui 

harga yang berlaku atau 

survei di toko-toko yang 

berada di sekitar pesantren. 

Karena jika memberi harga 

yang dibawah standar 

disamping merugikan 

pesantren juga akan merusak 

harga di pasar. Sedangkan 

jika memang harga yang 

diperoleh dari supplier itu 

tinggi maka wajar sajalah jika 

harga yang dipatok di Toksan 

itu juga tinggi namun, Ibu 

Asriaty selalu mengupayakan 

mendapatkan harga yang 

rendah dari supplier atau 
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kami tentukan) harga yang 

murah karna dapakki (karena 

mendapat) harga yang murah 

dari supplier, nanti kaa kita ji 

(nanti kami yang) merusak 

harga pasar kalo (kalau) 

begitu”. 

2. “Kalo mahal ki (jika 

kemahalan) pasti cari ka (saya 

mencari) yang lain dong. 

Sama kalo nda on time ki 

(juga jika tidak tepat waktu) na 

susai jeki (akan sangat 

merugikan) apalagi kalo lain di 

order (terlebih jika lain yang 

dipesan) lain yang datang, 

pasti nda mi lagi ambe’ ka 

(selanjutnya saya tidak akan 

ambil) barang di dia 

(supplier)”.  

minimal sama dengan harga 

yang ada di luar pesantren. 

Namun, jika harganya terlalu 

tinggi maka tidak sesuai 

dengan dasar pemilihan 

supplier. Menurut pengakuan 

Ibu Asriaty Lestari, dasar 

dalam menjalin kerja sama 

dengan supplier itu ialah 

karena “murah, ketepatan 

waktu, dan sesuai 

kebutuhan” 

b Alm. Pak 

Nur Aziz 

“Menyesuaikan” 

“Kalo food itu nak 10% ji 

(hanya) kalo non food itu 20% ji 

(hanya), nah tapi kalo terlalu 

rendah ki biar sudah mi dikasi’ 

nai’ 10% ato 20% maka kita 

yang menyesuaikan dengan 

harga-harga yang bersaing di 

pasar. Karna tidak boleh ki kasi 

rusak harga yang sudah 

10% untuk produk food dan 

20% untuk non food 

merupakan kebijakan yang 

telah ditetapkan oleh yayasan. 

10% untuk food karena 

cenderung produk-produk in 

lebih cepat laku, maka untuk 

mempercepat perputarannya 

maka dipatok tidak dengan 

mark up yang besar. 

Sedangkan untuk non food 

Bapak Nur Aziz selaku 

auditor internal pondok 

pesantren ini, menyiratkan 

berusaha untuk 

menyesuaikan antara harga 

di Toksan dengan yang ada 

di luar pondok. Hal ini 

dilakukan agar tidak merusak 

harga pasar yang telah ada. 

Dengan memilih untuk 

menyesuaikan harga 
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terlempar di pasar. Nah kadang-

kadang juga nda bulat ki 10% 

atau 20%, jadi memang sengaja 

dibulatkan. Karna tidak mungkin 

mami itu selisih 315 atau 817 

rupiah untuk mark up-nya nah 

makanya kita bulatkan Rp 500 

dan Rp 1000). (Pak Aziz 

menjelaskannya dengan nafas 

yang berat, karena beliau 

menderita asma). 

lebih besar karena tidak 

seperti produk food yang lebih 

cepat habis maka tidak 

menjadi masalah jika mark up-

nya lebih besar karena 

produknya bersifat lebih tahan 

lama. 

Terkadang pembulatan 

dilakukan oleh yayasan dalam 

menentukan harga, hal ini 

sebenarnya ditujukan untuk 

lebiih memudahkan dalam 

penghitungan dan proses jual 

beli. 

merupakan pilihan bijak yang 

ditempuh oleh yayasan, 

menurut beliau. 

Bapak Nur Aziz 

merefleksikan untuk tidak 

semena-mena dalam 

menentukan harga. Harga 

yang ditentukan tidak dapat 

diputuskan secara sendiri, 

terlebih karena mendapatkan 

harga yang murah dari 

supplier. Perlu penyesuaian 

dengan harga yang berlaku 

di pasaran agar tidak 

mendzalimi pedagang lain. 

 

3  Monopoli   

a Ust. Arief 1. “ka’jalaki memang tawwa Kak, 
karna itu saja sapu yang na 
jual ta’ Rp. 30.000 sampe Rp. 
35.000 baru di luar ta’ Rp. 
20.000 sampe Rp 25.000 ji. 
Naa kalo ka’jalaki kamma anjo 

selalu santri izing-izing 
keluar, bagus ji kalo izinna 
nda lama ji ato betulang ji. 
Kaa ada tong anjo santri 
bilang sebentar ji, ato dekka’ 
ji baru nda kembali-kembali 
sampe siallo. Gappaka ada 

Memberikan izin kepada santri 

berarti sang pemberi izin 

bertanggung jawab kepada 

santri tersebut. Mengenai 

sistem di pesantren yang tidak 

memberikan izin kepada 

santrinya keluar pondok 

memberikan peluang bagi 

yayasan untuk melakukan 

monopoli. Santri tidak bisa 

keluar pondok jika tidak ada 

izin dari pembinanya. 

Ust. Arief selaku pembina di 

pesantren tidak serta merta 

dapat memberikan izin, perlu 

beberapa pertimbangan lain. 

Santri yang sudah sering izin 

akan sulit mendapatkan izin 

selanjutnya untuk keluar dari 

pesantren. terlebih jika santri 

yang akan meminta izin 

sering melanggar aturan 

pesantren maka akan 

semakin sulit mendapatkan 
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apa-apa naa seng di luar 
katte seng naa susai”.  

(Memang mahal Kak. Sapu 
ijuk saja seharga Rp. 30.000 
sampai Rp. 35.000 sedangkan 
harga yang ada di luar sekitar 
Rp. 20.000 sampai Rp. 
25.000. Jika harga-harga 
tersebut mahal santri sering 
meminta izin untuk keluar 
pondok untuk memenuhi 
kebutuhannya. Bagus kalau 
izinnya tidak lama atau 
izinnya memang benar. 
Karena terkadang ada juga 
santri yang bilang izin 
sebentar atau dekat, namun 
tidak kembali dalam sehari. 
Sebentar ada apa-apa di luar 
kami pembina yang harus 

bertanggung jawab)”). 

2. “Iye, kaa lia’-lia’ ki dulu. Kaa 
ada beberapa juga 
pertimbanganna kalo saya. 

Kaya’, ini santri selalumi 
minta izin ato nda’. Kalo 
selalu mi, tida’ dikasi’ dulu. 
Nanti-nanttipi. Ato ini santri 
banya’ pelanggaranna ato 
nda’. Kalo bae’ ji baru 
jarang-jarangji melanggar 
kukasi’ ijinji”. 
(iya benar. Saya melihat 
beberapa pertimbangan 

Sedangkan izin pun tidak bisa 

diberikan kepada seenaknya. 

izin keluar pesantren. 

Sedangkan untuk santri yang 

senantiasa bersifat baik dan 

taat kepada aturan maka 

akan dengan mudah 

mendapatkan izin keluar 

pondok. Sulitnya 

mendapatkan izin dari para 

pembina secara tidak 

langsung mendukung kuasa 

yang ada di yayasan untuk 

mendapatkan keuntungan 

yang besar. Keadaan seperti 

ini memberikan kuasa lebih 

kepada pihak pengelola 

untuk melakukan monopoli 

dalam perniagaan. 
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terlebih dahulu. Misalnya 
santri ini sering meminta 
izin atau tidak. Atau santri 
ini sering melanggar atau 
tidak. Kalau kedua hal 
tersebut memenuhi syarat 
maka saya beri izin). 

b 

 

Ibu Asriaty “Santri tidak perlu keluar” 

“Saya jual lebih murah toh, 

pokoknya harus lebih murah 

dari pada toko yang ada di luar!. 

Biar santri tidak perlu keluar 

lagi untuk belanja. Karena 

makanan-makanan yang dijual 

di Toksan itu diperuntukkan 

buat santri makanya produk 

yang jenis food itu 10% dan non 

food 20%. Tapi kalau untuk 

perlengkapan santri biasanya 

dibelikan ji sama orang tuanya 

kecuali baju sekolah karena 

tidak ada lambang 

pesantrennya kalau dibeli dari 

luar”. 

Produk yang dijual di Toksan 

lebih murah karena Ibu Asriaty 

berusaha untuk mendapatkan 

supplier yang lebih murah. 

Mendapatkan supplier yang 

murah diharapkan mampu 

untuk membantu warga 

pesantren terkhusus para 

santrinya agar dapat lebih 

fokus dalam belajar. Tapi 

mengapa beberapa produk 

yang dijual tetap mahal dan 

kebanyakan dari produk itu 

menjadi kebutuhan utama 

dari para santri. Serta 

dengan sistem yang berlaku 

di pesantren kini malah 

membuat unit usaha Toksan 

melenceng dari tujuan utama 

didirikannya karena harganya 

yang terlalu tinggi. Kemudian 

ditambah lagi adanya 

larangan santri dilarang 

keluar pondok tanpa izin 

saling mendukunglah untuk 

mendapatkan keuntungan 

melalui sistemnya.  

Sebenarnya tidak 

diperkenankannya santri 
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keluar pondok tanpa izin dari 

pembina merupakan hak 

prerogatif dari bagian 

kekampusan1 yang 

memberlakukan aturan 

tersebut. Kenyataan yang 

terjadi dari penerapan sistem 

ini menghadirkan kuasa 

ekonomi dalam penentuan 

harga jual di unit usaha 

Toksan dengan harga yang 

dirasa mahal oleh warga 

pesantren. Baik disengaja 

maupun tidak disengaja yang 

terjadi saat ini, sistem yang 

berlaku saling mendukung 

untuk mendapatkan 

keuntungan yang besar di 

unit usaha. Karena harga 

yang mahal ini banyak warga 

pesantren yang mengeluh 

baik karyawan, pembina, dan 

terlebih santri karena 

kehadiran Toksan 

seharusnya membantu 

mereka dalam memenuhi 

kebutuhannya. 

 

                                                
1
 Organisasi turunan dari yayasan ke pesantren yang berfokus untuk mengatur kehidupan para santrinya selama mondok di 

Pesantren IMMIM Putra Makassar. 
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Indeksikalitas Inti 

No Informan Indeksikalitas Percakapan 

1 Ibu Ulfa Membantu “Alasan utama ada unit usaha adalah 

sebagai lembaga swadaya pesantren 

dalam usaha memenuhi kebutuhan 

warga pesantren dan masyarakat 

sekitar termasuk santrinya melalui 

usaha jual beli. Alasan kedua sebagai 

usaha profit, dapat memberikan 

keuntungan laba bagi pesantren. 

Kehadiran unit usaha ini sangat 

membantu dalam perkembangan 

pesantren!”. 

2 Ibu Asry Murah “Kalo mahal ki (jika kemahalan) pasti 

cari ka (saya mencari) yang lain dong. 

Sama kalo nda on time ki (juga jika 

tidak tepat waktu) na susai jeki (akan 

sangat merugikan) apalagi kalo lain di 

order (terlebih jika lain yang dipesan) 

lain yang datang, pasti nda mi lagi 

ambe’ ka (selanjutnya saya tidak akan 

ambil) barang di dia (supplier)”. 

3 Ibu Asry Monopoli “Saya jual lebih murah toh, pokoknya 

harus lebih murah dari pada toko 

yang ada di luar!. Biar santri tidak 

perlu keluar lagi untuk belanja. 

Karena makanan-makanan yang 

dijual di Toksan itu diperuntukkan 

buat santri makanya produk yang 

jenis food itu 10% dan non food 20%. 

Tapi kalau untuk perlengkapan santri 

biasanya dibelikan ji sama orang 

tuanya kecuali baju sekolah karena 

tidak ada lambang pesantrennya 

kalau dibeli dari luar”. 
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