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(Prolog Penerjemah)

Syari’ah dan Problematika Keuangan Syari’ah              
di Indonesia

Semangat untuk kembali kepada Islam bukan basa basi lagi di 
tengah umat Islam. Kerinduan itu mencakup semua sisi, termasuk sisi 
finansial. Kaum Muslimin menginginkan agar hukum syari’at juga di-
laksanakan pada aspek keuangan. Maka berdirilah bank-bank Syari’ah. 
Bank pertama berdasar syari’ah di Indonesia ialah Bank Muamalat. Se-
jumlah Bank Konvensional membuka cabang syari’ah untuk melayani 
minat nasabah yang menginginkan uangnya dikelola secara syari’ah.

Bahkan tidak sebatas perbankan, tetapi bergulir terus ke cabang-
cabang usaha keuangan lainnya, seperti asuransi, penjaminan, pega-
daian, pembiayaan, pasar modal dan lainnya. Sampai di sini, fenomena 
itu sangat menggembirakan hati setiap Muslim. 

Namun upaya menerapkan aturan Syari’at di berbagai  sektor 
keuangan tidaklah semulus yang dibayangkan. Manusia tetap  manusia. 
Manusia sangat mencintai harta. Sebagaimana dinyatakan oleh Allah 
di dalam al-Qur’an: "Dan sungguh manusia itu sangat kuat kecintaan-
nya kepada harta." (Q.S al-‘Adiyat:8)

Tidak sedikit praktisi perbankan yang hijrah setelah meluapnya 
arus "keuangan syari'ah". Mereka beralih kerja dan profesi dari prak-
tisi konvensional menjadi praktisi syari’ah. Sebuah fenomena yang 
menyejukkan bahkan mengharukan. Akan tetapi tidak semua yang 
hijrah itu memiliki tendensi yang sama. Ada yang memang bertekad 
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bulat ingin lepas dari segala aroma bunga yang riba. Namun ada juga 
yang sete ngah hati, karena memanfaatkan peluang di syari›ah terbuka 
lebih luas, maka muncullah hasrat untuk hijrah. Pemilik modal industri 
keuangan syari’ah juga mempunyai tendensi serupa. Bahkan mereka 
yang non-Muslim ikut-ikutan mendirikan “Unit Usaha Syari’ah” (UUS) 
dari Bank konvensionalnya. Bukan karena menyadari sistem interest 
itu haram, atau karena keberpihakan pada sistem keuangan Syari’ah. 
Tidak! Akan tetapi semata-mata meluaskan jaringan bisnisnya, karena 
di sana ada peluang bisnis baru. Pesertanya orang-orang yang taat be-
ragama. Bukankah mereka juga merupakan pasar dalam bisnis? Jadi 
maraknya industri keuangan syari’ah bukan karena motif relijius sema-
ta, tetapi motif bisnis untuk kalangan tertentu. Bagi mereka di mana 
ada gula di sana ada semut. Ada juga yang berubah menjadi syari’ah 
karena cari “selamat” ketika kondisi keuangan lembaga tersebut me-
ngalami “sakit” (collapse). Jalan satu-satunya harus berubah menjadi 
syari’ah. Tapi OJK biasanya selektif terhadap keadaan seperti ini.   

Problem mendasar bagi kalangan yang hijrah di sini, belum to-
talitasnya keinginan hijrah itu. Mind-set mereka belum ikut hijrah dari 
konvensional ke Syari’ah. Justru ini yang lebih serius. Bilamana mind-
set belum berubah, akibatnya pola berpikir konven itu dibawa ke 
lembaga syari’ah yang telah memiliki aturan dan instrumen sendiri. Ia 
tidak sensitif dengan soal halal-haram, tetapi yang menjadi perhatian-
nya adalah profit. Produk produk riba yang mereka kerjakan di tempat 
lamanya, masih terbawa setelah mereka berada di “rumah” syari’ah. Ke-
tika di hadapannya terbuka peluang bisnis, apalagi digitnya agak besar, 
yang terjadi adalah bagaimana caranya meloloskan bisnis itu dari la-
rangan-larangan formal syari’ah, mungkin dengan mencari “tikungan-
tikungan” untuk lepas dari jeratan riba, gharar, maysir, syubuhat yang 
diharamkan oleh syari’ah, atau menyembunyikan perkara-perkara terk-
larang itu di hadapan Pengawas Syari’ah, dengan harapan sang Penga-
was tidak jeli melakukan pengawasan atau tidak menguasai persoalan 
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teknis di lapangan. Kasarnya, produk itu hanya ganti nama, tapi isinya 
tak berubah. Namun perbuatan ini bukan dilakukan by system, karena 
sistem syari’ahnya sudah terbangun, dan di sana ada Dewan Penga-
was Syari’ah. Perbuatan itu lebih pada kebijakan internal pihak industri, 
atau pelanggaran individual yang dilakukan oleh oknum yang bekerja 
pada lembaga tadi.

Oknum yang nakal di mana saja ada. Alasan bergabungnya ke 
syari’ah bukan karena panggilan hati, atau ingin lepas dari “asap nera-
ka”, tetapi karena faktor duniawi, atau karena ditugaskan oleh perusa-
haan induk yang aslinya konvensional. Sewaktu-waktu bila ditarik ke 
induknya yang konvensional, dia akan kembali ke dunia konven de-
ngan sistem riba. 

Khusus untuk bisnis asuransi, kemungkinan pelanggaran atas 
syari’at masuk melalui beberapa pintu, antara lain: dana tabarru` pe-
serta dipakai untuk kepentingan perusahaan asuransi, atau dana 
tabarrù  bercampur dengan dana pengelola, maka perbuatan itu jelas 
melanggar aturan syari’ah. Selain itu, apabila pihak asuransi menem-
patkan dananya (membuka rekening) di bank konvensional mungkin 
untuk mendapatkan bisnis dari bank tersebut atau mengharapkan 
bunga deposito. Padahal sikap itu jelas melanggar syari’ah. Hal yang 
sama juga apabila pihak industri dalam rangka mencari bisnis atau 
meng-entertain mitra bisnis, menjanjikan sesuatu, atau memberikan 
materi atau jasa (service) atas nama hadiah, padahal hakikatnya risy-
wah (sogok) yang diharamkan.

Kembali ke persoalan mind-set tadi, orientasi praktisi di industri 
keuangan adalah mengejar target, apalagi kalau bisa melampaui tar-
get. Dalam bisnis asuransi, misalnya, yang menjadi perhatian utama in-
dustri, bagaimana caranya supaya premi semakin meningkat, sedang-
kan klaim -kalau bisa- nihil. Dalam pertemuan-pertemuan antar direksi 
dan komisaris, yang dibincangkan seputar peningkatan ujrah, fee, bu-
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kan sebesar apa kontribusi yang telah diberikan pengelola kepada na-
sabah. Jadi isi benak industri hanya mengejar target-target bisnis, dari 
angka ke angka. Pemegang saham, lebih-lebih lagi, yang ia tanyakan 
sebesar apa target usaha yang telah tercapai? Lalu apakah industri 
semacam ini masih sesuai jalur atau bisnis yang memanfaatkan baju 
Syari’ah untuk mencari keuntungan?

Problem lain adalah pada lembaga pembuat fatwa. Lembaga 
Fatwa (LF) dalam kapasitasnya sebagai “ahli” seharusnya cermat mem-
baca dan memahami dalil atau nushush dari al-Qur’an dan lebih lagi 
nash Hadits - karena yang lebih kaya dengan dalil untuk aspek keuan-
gan adalah Hadits. Begitu juga dengan kaidah-kaidah Fiqh dan Ushul 
Fiqh yang menjadi rujukan para ahli Fiqh kontemporer. LF harus me-
miliki Sumber Daya Manusia yang capable (mumpuni) di bidang ini, 
bukan ahli yang “pas-pasan” (seadanya saja) dalam memahami nush-
ush (teks-teks). Di sana diperlukan Ahli Hadits, di samping Ahli Fiqh 
dan Ushul. Hukum Syara’ diambil dari nash al-Qur’an dan Hadits. Ti-
dak semua Hadits dapat dijadikan hujjah dalam hukum syara’. Ketika 
terbukti sebuah Hadits itu shahih, maka konsekuensi hukum yang ter-
kandung di dalamnya wajib menjadi pegangan, tidak boleh diabaikan 
seperti “hembusan angin lalu”.

Pendapat Jumhur. Pendapat jumhur (mayoritas) dalam tradisi 
Fuqaha’ tidak layak dilangkahi. Karena pendapat mayoritas lebih dekat 
pada kebenaran. Apalagi mengalahkan jumhur dan mengutamakan 
pendapat satu orang atau satu mazhab fiqh, sungguh merupakan si-
kap yang tidak bijak.

Dalam menghadapi ikhtilaf (perbedaan pendapat) Fuqaha’ (ahli 
fiqh) yang banyak ditemukan dalam literatur-literatur Fiqh, maka me-
tode yang benar adalah menimbang kekuatan (al-arjaḥiyah) dalil ma-
sing-masing. Pendapat mana yang lebih kuat (rajih) dalilnya, itulah 
yang diikuti dalam berfatwa. Jangan sampai terjadi pendapat jumhur 
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dikalahkan oleh pendapat yang syaz (aneh, kontroversi) karena lebih 
sejalan dengan kepentingan sesaat. Fatwanya akan menjadi nyeleneh.

Yang berbahaya dalam persoalan fatwa, ialah sikap mencari 
justifikasi (pembenaran) dari literatur Fiqh. Misal si A atau Lembaga 
Fatwa A, sebenarnya sudah memiliki pendapat tertentu di benaknya 
tentang suatu masalah, tetapi kalau pendapat itu disampaikan atas 
nama diri nya (ijtihad), muncul rasa kurang percaya pada keilmuwan 
yang dimiliki. Lalu dicarilah referensi di kitab-kitab “kuning”, apakah 
ada pendapat seorang ‘Alim atau Imam yang sesuai dengan pendapat 
si A atau LF tadi. Kebetulan saja memang ketemu, tetapi pendapat itu 
dianggap syaz (aneh, nyeleneh) oleh para Fuqaha, lalu pendapat itu 
diangkat dan dibesar-besarkan, seolah-olah pendapat si A tadi juga 
diperkuat oleh hujjah ilmiyyah. Hal ini dinamakan fatwa berdasarkan 
hawa nafsu. Untuk masalah ini ada riwayat yang perlu diingat oleh 
setiap insan yang bergelut dengan fatwa : “ajra’ukum `ala al-futyā 
ajra’ukum `alā an-Nār” (orang paling berani berfatwa di antara kamu, 
adalah orang yang paling berani menghadapi neraka). 

Atau sengaja mencari-cari dari rujukan kitab-kitab fiqh, pendapat 
mana yang paling menggampangkan (rukhshah) dan membolehkan, 
yang sesungguhnya pendapat itu dalam fiqh, hanya dipakai untuk ke-
adaan darurat, lalu pendapat itupun lantas dijadikan sebagai rujukan. 
Sikap yang satu ini lebih dikenal dengan sebutan “tatabbù  al-rukhash”, 
yang tidak dibolehkan oleh ahli-ahli fiqh dan Ushul. 

Model Timur Tengah, Malaysia dan Indonesia dalam 
berfatwa:

Lembaga Fatwa sering melontarkan model-model ijtihad antar 
Lembaga Fatwa di dunia Islam. Konon arah (ittijāh) fatwa di Indonesia 
menempuh jalur pertengahan tawassuth (moderat). Tidak mengam-
bil jalur tasyaddud (kaku) seperti kondisi di Lembaga-lembaga Fatwa 
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dunia Arab. Juga tidak tasahul (longgar) seperti yang ditempuh oleh 
Malaysia. Klaim ini tak begitu jelas apa yang menjadi ukuran dan ba-
tasannya, mana yang dikatakan tasyaddud, tasāhul, dan tawassuth itu. 
Jangan-jangan yang dianggap tawassuth itu sebenarnya tasāhul oleh 
orang lain, jauh lebih parah dari tasāhulnya Malaysia. Apakah betul fat-
wa-fatwa keuangan di Malaysia itu tasāhul? Ini perlu pembuktian. Yang 
harus diakui, ialah soal kepakaran para ahli di lembaga-lembaga Fatwa 
Timur Tengah lebih meyakinkan dari kepakaran Ahli-ahli di ne geri ini 
dalam berbagai bidang wabil-khushūsh dalam soal kesyari’ahan. 

Lembaga fatwa tidak boleh ketakutan, kalau fatwa terlalu ketat, 
dapat membahayakan pertumbuhan keuangan syari’ah. Asumsi me-
reka, industri bisa mengembalikan izin usahanya kepada LF, karena di-
rasa tidak bisa bersaing. Ini asumsi yang harus dijauhkan dari LF. Yang 
halal tetap halal, yang haram tetap haram, suka atau tidaknya praktisi. 
Kalau memang jelas sebuah transaksi itu melanggar syari’at, tidak per-
lu dicari-cari kiat untuk membolehkannya (dalam fiqh disebut hilah).

Lembaga Fatwa, ketika akan memutuskan fatwa, pasti mengha-
dirkan pihak industri yang mengusulkan untuk dikeluarkannya sebuah 
fatwa, guna menjelaskan berbagai persoalan terkait. Jadi di sini ada 
dua pihak atau -lebih tepatnya- dua “kepentingan”. Ada kepentingan 
industri keuangan sebagai praktisi di lapangan dan ada kepentingan 
Lembaga Fatwa yang seharusnya independen, karena posisinya seba-
gai pemegang amanah dari Allah dan sekaligus pengayom umat. LF 
menerima masukan dari anggota-anggotanya yang berasal dari ber-
bagai latar belakang keahlian, wabil-khusus keuangan Syari’ah. Dua 
kepentingan ini (LF dan industri keuangan) tidak selamanya sejalan 
dalam visi. Industri biasanya lebih cenderung pragmatis, mengingin-
kan fatwa-fatwa longgar seperti karet, agar sejalan dengan kepenti-
ngannya, yakni memberi peluang seluas-luasnya untuk mendapatkan 
keuntungan dalam bisnis, sekalipun melanggar kaidah halal-haram. 
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Bagi industri keuangan, bagaimana caranya mendapatkan profit sebe-
sar-besarnya. Kalau perlu larangan-larangan itu dirampingkan supaya 
makin leluasa dalam menjalankan praktik bisnisnya. Nah, di sinilah dua 
kepentingan berhadap-hadapan. Pertanyaannya, apakah pihak indus-
tri yang mempengaruhi LF atau LF yang mempengaruhi industri? De-
ngan kata lain, siapa mengikut dan siapa yang diikut? Apakah indus-
tri yang harus memahami tugas LF yang bertanggung jawab kepada 
 Allah Ta’ala dan kepada Negara, atau sebaliknya LF yang harus mema-
hami industri? Kalau LF yang harus memahami industri maka yang ter-
jadi adalah fatwa sesuai “pesanan”. Industri menginginkan A misalnya, 
maka LF mengeluarkan fatwa A. Seharusnya industri-lah yang mengi-
kuti LF, tunduk kepada LF dalam menjalankan bisnisnya. LF tidak boleh 
menjadi “alat” pihak industri keuangan untuk mencarikan jalan (dalam 
istilah guyonnya : tikungan, dan dalam istilah fiqh-nya disebut hilah) 
agar tidak kelihatan melanggar hukum syara’ karena tidak kentara kalo 
diamati dengan teliti.

Pihak Ketiga di luar Lembaga Fatwa:
Karena banyaknya pihak yang concern terhadap pelaksanaan 

syari’at di bidang keuangan, di sana ada pihak ketiga yaitu umat yang 
diwakili oleh ahli-ahli independent, berada di luar LF. Mereka senan-
tiasa menyoroti (baca: mengkritisi) fatwa-fatwa yang keluar dari  LF 
kita, walaupun tidak dalam wadah formal. Sebab ahli-ahli Fiqh tidak 
hanya ada di LF bahkan jumlahnya lebih besar di masyarakat dan Per-
guruan Tinggi. Oleh karenanya OJK sebagai Lembaga pemegang oto-
ritas perlu meminta masukan dari para ahli yang berada di luar LF, ter-
kait dengan fatwa-fatwa yang ada, guna penyempurnaan. Bahkan tak 
berlebihan jika dibuka peluang untuk melakukan uji material terhadap 
fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh LF.
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Jangan sampai umat menghadapi kebingungan antara keya-
kinan haramnya riba, namun di sisi lain, ditemukan praktik - dengan 
mengatasnamakan syari’ah- yang dianggap masih belum lepas dari 
unsur riba. Wallāhu à lam.

Bekasi 5 Muharram 1442 H

Penerjemah
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Kata Pengantar Penerjemah

Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Alhamdulliah, wash-shalatu wassalamu ‘ala Rasulillah, wa’ala alihi 
washahbihi wa man walah. 

Sekitar bulan September 1989 yang lalu, dunia ilmu pengetahuan 
di Mesir pernah geger, meskipun tidak segeger kala keluarnya buku “Al 
Islam wa ushul al-hukm”, karya Ali Abdul Raziq, yang membantah ad-
anya konsep kenegaraan dalam Islam. Kali ini, pasalnya Mufti Republik 
Arab Mesir sekarang ini, yaitu Doktor Muhammad Sayid Thanthāwi, 
mengeluarkan fatwa yang menghalalkan 'bunga' hasil dari sertifikat in-
vestasi - istilah aslinya Syahadat Al- Istitsmar. Fatwa itu menggegerkan 
dunia ilmu pengetahuan, karena bertentangan dengan mainstream 
(arus pemikiran utama) yang berkembang di kalangan Fuqaha Mesir. 
Selama ini, ulama Mesir tetap bersikeras mempertahankan bahwa 
setiap bunga (interest) dalam bentuk apapun hukumnya adalah riba 
yang diharamkan Allah.

 Tambah mengejutkan lagi, karena fatwa Thanthāwi sendiri yang 
dikeluarkannya tujuh bulan sebelumnya, tepatnya tanggal 20 Februari 
1989, menetapkan hukum masalah yang serupa adalah haram, karena 
- menurut beliau ketika itu - bunga deposito adalah riba. Dan inilah 
ketetapan hukum yang diputuskan oleh Majma al-buhuts Al-Islamiyah 
(Lembaga Riset Islam) salah satu lembaga tinggi Al-Azhar, yang meng-
himpun seluruh ulama senior dari berbagai penjuru dunia, sejak tahun 
1965 yang lalu, ketika pertama kali diributkannya masalah ‘bunga’ bank. 
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Penerjemah - yang pada saat itu, masih berada di Mesir dalam 
menyelesaikan tahap akhir tesis Master dalam ilmu “Syari’ah Islamiyah”, 
di University of Cairo menyaksikan sendiri, reaksi- reaksi keras yang 
datang dari mana-mana menghujat fatwa tersebut. Hampir selama 
tiga bulan kasus fatwa Thanthāwi tersebut menjadi ‘isu sentral’ dari 
setiap media massa Islam di Mesir dan negara-negara Arab lainnya. Di 
antara topik-topik menarik : ‘empat puluh ulama Al-Azhar di Mekkah 
menggugat fatwa mufti’ yang diajukan oleh 40 ulama Mesir yang ber-
tugas di Universitas Ummul- Qura, Mekkah. 

Menurut Rif’at Fauzy, Guru Besar Syari’ah Islamiyah di Fakultas 
Darul-Ulum, Universitas Cairo, bahwa kekeliruan memutuskan fatwa 
seperti itu, bermula dari salah penempatan seseorang pada jabatan 
yang didudukinya. Jabatan sebagai ‘mufti’ menuntut seseorang yang 
matang – secara keilmuan-  dalam bidang Fiqh dan Ushul Fiqh. Jadi 
bukan sekedar “doctor” dari Al-Azhar, berarti sudah siap ditempat-
kan di mana saja. Jika dilihat dari latar belakang disiplin ilmu, Doktor 
Thanthāwi, adalah doktor dalam “Ilmu Tafsir”, dan dari sejak dulu be-
liau sibuk menggeluti kitab-kitab Tafsir. Sedangkan jabatan “mufti” 
yang mengeluarkan fatwa, hanya layak dipegang oleh ahli yang pro-
fesional dalam bidang Fiqh dan Ushul. Mesir adalah gudang ilmu Fiqh 
dan ilmu-ilmu Islam lainnya. 

Jadi akibatnya begitu muncul pertanyaan-pertanyaan sensitif 
yang bernuansa fiqh, sementara sang mufti kurang siap menghadapi-
nya, dan ada pihak-pihak tertentu yang memanfaatkan peluang itu 
dengan memberikan gambaran yang kurang tepat mengenai kasus 
yang ditanyakan, sehingga keluarlah fatwa yang aneh. 

Munculnya buku ini adalah sebagai bantahan ilmiah dan obyekif 
atas fatwa Tuan Mufti. Penulisnya adalah seorang alim intelektual yang 
cukup dikenal, banyak berkecimpung dalam dunia fiqh dan pemikiran 
Islam. Sekarang, beliau bekerja sebagai konsultan bidang hukum Bank 
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Islam di Qatar, disamping sebagai Dekan Fakultas Syari’ah, Universitas 
Qatar.

Munculnya Fatwa Mufti yang kontroversial ini juga membuk-
tikan kepada kita bahwa pendapat yang nyeleneh itu, ada di mana 
mana. Dan santernya masalah hukum bunga bank tahun lalu di sini, 
khususnya setelah pendapat yang dilontarkan oleh tokoh muda yang 
sering dikenal sebagai tokoh kontroversial, sebenarnya ini bukanlah 
asli pendapatnya sendiri. Tetapi besar kemungkinan adalah “cuplikan” 
dari fatwa Mufti Mesir itu, diperkuat lagi, bahwa pendapat itu ia lontar-
kan sekembalinya dari kunjungannya ke Mesir.

Akhimya, penerjemah bersyukur kepada Allah, yang memberi-
kan pertolongan-Nya dalam menyelesaikan terjemahan ini di sela sela 
kesibukan sehari-hari. Dan di sini saya menyampaikan terima kasih ke-
pada semua pihak yang turut membantu penyelesaiannya, khususnya 
beberapa mahasiswa saya di Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN) 
Jakarta, yang menyelesaikan pengetikan naskah buku ini, dan Saudara 
Sajihartana, alumnus STAN, yang membantu pengeditannya. Mudah-
mudahan Allah membalas budi baik mereka.

Kiranya buku kecil ini dapat menambah informasi kita tentang 
konsep Ekonomi Islam, dan hukum Syara’ secara umum.

Selamat membaca. Wassalamu’alaikum 

Jakarta,

Penerjemah



17

Bunga BANK  adalah RIBA

Kata Sambutan

K.H. Ali Yafie

Mantan Wakil Rais ‘Am Syuriah PBNU, Mantan Anggota MUI 

Mantan Anggota Pengawas Syari’ah Bank Muamalat Indonesia 

Bismillahir Rahmanir Rahiim.

Assalamu’alaikum wr wb.

Riba adalah salah satu dosa berat yang diharamkan Allah SWT. 
Dan di antara sederetan dosa berat itu, riba tergolong dosa yang agak 
istimewa pengharamannya, dimana Allah mengancam pelakunya 
dengan perang melawan Allah dan Rasul, sebagaimana tertera de-
ngan jelas dalam Al-Quran Surat Al Baqarah: 279. Pelarangan semacam 
ini, tentunya mempunyai makna yang tersendiri pula.

Memang ada sementara orang yang menganggap bahwa “bu-
nga bank konvensional” tidak termasuk riba yang diharamkan Allah 
itu. Mungkin, mereka ini terpengarihi oleh nama dan bentuk bank 
yang memang tidak dikenal pada zaman Rasul S.A.W. dahulu maupun 
sesudahnya, tanpa mereka perhatikan lebih jeli tentang hakekat dan 
sistem kerja “bank” itu sendiri. Sepertinya, mereka kurang memahami 
watak Islam yang sesungguhnya. Kemudian, mereka ingin menyesuai-
kan Islam dengan perkembangan zaman, bukan justru menyesuaikan 
perkembangan peradaban dengan Islam.

Kehadiran buku ini diharapkan memberi jawaban bagi perta-
nyaan yang masih mengganjal di benak sebagian umat Islam yang 
mempertanyakan status “bunga bank”. 
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Pengarangnya. Dr. Yusuf Al Qardhawi, adalah seorang ulama pe-
mikir kontemporer, banyak bergelut dalam dunia fiqih dan pemikiran 
Islam. Karya-karyanya yang sebagian besar sudah diterjemahkan ke 
dalam bahasa Indonesia, senantiasa menjadi rebutan umat Islam, khu-
susnya kalangan generasi muda yang ingin menemukan sosok Islam 
yang orisinil, dan tidak ketinggalan para insan kampus. 

Buku “Bank Tanpa Bunga” karya Dr. Al Qardhawi ini, sangat perlu 
dibaca oleh seluruh umat Islam, tepatnya sekarang ini, dimana kehadi-
ran “Bank Muamalat Indonesia” (BMI) - sebagai aplikasi dari sistem per-
bankan Islam - telah berada di ambang pintu. Mudah-mudahan buku 
ini dapat lebih memotivasi kita untuk membantu pertumbuhan BMI 
dan meraih kesuksesannya sebagai satu- satunya bank yang tidak me-
nganut sistem “interest” di Indonesia. 

Akhirnya, saya berterima kasih kepada Bapak Daud Rasyid, M.A. 
yang meryempatkan waktunya menerjemahkan buku yang sedang 
ditunggu-tunggu ini. Jazahul-lahu khoiron katsiron. 

Wassalamua’alaikum wr. wb.  

K.H. Ali Yafie



19

Bunga BANK  adalah RIBA

Kata Pengantar

SYEKH MUHAMMAD 
 MUTAWALLI SYA’RAWI

Mudah-mudahan Allah SWT. membalas budi baik para ulama 
Islam yang concern terhadap dien ini, dan berusaha keras 
memfungsikan kembali Islam yang telah di”pensiun”kan di 

negeri-negeri Islam sendiri. 

Yang agak membingungkan, kita melihat dan mendengar masih 
ada orang-orang yang dianggap berilmu, berusaha keras menghalal-
kan apa yang telah diharamkan Allah. 

Saya tidak mengerti, kenapa mereka terlalu “berani” melakukan 
hal seperti itu, kalau bukan karena terjebak dalam perangkap “moder-
nisasi”, yang berupaya dengan sungguh- sungguh untuk menggeser 
“aturan langit” dengan “perundang- undangan bumi”. 

Alangkah anehnya, kita melihat ada orang-orang yang mengata-
kan bahwa riba yang diharamkan itu adalah riba yang berlipat ganda, 
menurut nash Al-Quran. Mereka ini rupanya tidak bisa membedakan 
antara kondisi obyektif ketika itu, dengan qaid (kriteria) hukum. Seper-
tinya mereka tidak membaca ayat: 

“Maka yang menjadi hak kamu adalah modal aslimu, kamu tidak 
berbuat zolim dan tidak dizolimi”. 

Jadi yang diharamkan bukan hanya yang berlipat ganda, bahkan 
yang selipat atau setengah lipat pun tidak diterima oleh nash tersebut. 
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Saya juga tidak mengerti kendala apa yang menghambat bank- 
bank, yang konon katanya investatif itu, menghitung besarnya profit 
(untung) yang sesungguhnya dari asset para nasabah secara pas dan 
tepat. Padahal alat dan mesin hitung yang demikian maju dan canggih 
sekarang ini sudah bisa menentukan besarnya angka secara tepat sam-
pai beberapa desimal, tidak lebih dan tidak kurang walau sepeser pun.

Sungguh ironis, menurut informasi pakar-pakar ekonomi sendiri, 
kini negara-negara pengekspor riba justru berusaha menekan tingkat 
bunga sampai nol persen. 

Jika golongan yang menghalalkan bunga bank hanyalah segelin-
tir ulama, sedangkan yang mengharamkannya mayoritas ulama, maka 
untuk sementara anggaplah bahwa ulama terpecah menjadi dua pen-
dapat dalam menetapkan hukum ini. Lalu bagaimanakah pandangan 
hukum Islam terhadap masalah-masalah yang masih kabur (syubuhat) 
antara halal dan haram? Pernahkah Rasulullah SAW. Mengatakan: “Siapa 
yang melakukan perbuatan syubuhat berarti ia telah memelihara agama 
dan kehormatannya?” ataukah sabda beliau: “Siapa yang menghindari 
syubuhat berarti ia telah memelihara agama dan kehormatannya?” 

Sekiranya mereka menggunakan rasio dan jujur terhadap diri-
nya, niscaya mereka akan mengakui keharaman riba itu, dan membiar-
kan pihak-pihak yang menganggapnya sebagai hal darurat, memikul 
sendiri tanggung jawabnya. Dengan demikian, kita tidak terlibat pada 
kasus menghalalkan yang haram. 

Saya berharap kepada Allah agar setiap permasalahan yang ber-
tentangan dengan manhaj Islam, yang tentunya bukan hanya masalah 
riba, segera disanggah secara tegas, agar kita merasa tenteram dari 
oknum-oknum kontroversial yang ingin menghancurkan Islam.

Wallahu Waliyyut-Taufiq. 

Muhammad Mutawalli Asy-Sya’rawi
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Kata Sambutan

SYEKH  MUHAMMAD 
AL GHAZALI

Riba adalah sesuatu yang diharamkan dalam semua agama.  
Akan tetapi bangsa Yahudi memperbolehkannya dalam 
hubungan antara mereka dengan Non Yahudi, karena 

 doro ngan rasa chauvinisme mereka yang bertebihan; menyimpan 
punya sendiri dan merampas hak orang lain. Mereka mendakwakan, 
seperti yang disinyalir dalam Al-Quran.

“Tidak ada dosa bagi kami terhadap orang-orang ummi (Arab). 
Mereka berkata dusta terhadap Allah, padahal mereka tidak 
mengerti”. (QS. : 3/75).

Gereja, sepanjang sejarah klasiknya tidak pernah melakukan riba, 
namun dengan munculnya rasa renaissance, dimana Eropa tampil se-
bagai pelopor kebangkitan peradaban yang bebas dari niai-nilai reli-
gius, maka gereja mau tidak mau mesti menyerah pada model kehidu-
pan yang baru. Sejak saat itu, praktik riba menjadi mapan. Bersamaan 
dengan dominasi kolonialis internasional dalam seluruh aspek kehidu-
pan manusia di Timur dan di Barat, maka riba pun turut menyebar ke 
seluruh pelosok dunia. 

Kemudian kaum muslimin bangkit pada saat praktik- praktik riba 
telah diakui resmi oleh hukum nasional yang dipaksakan dan mendo-
minasi berbagai aktivitas ekonomi. Hampir tak satu aspek pun yang 
selamat dari “virus” riba.
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Bersamaan dengan era shohwah Islamiyah (kebangkitan Islam) 
pada pertengahan akhir abad ini, sekelompok orang yang memiliki 
ghiroh (kecemburuan) Islam mampu menghadang arus invasi riba. 
Mereka mendirikan bank-bank Islam dan perusahaan-perusahaan in-
vestasi Islam. 

Yang pasti, kalangan Islam telah berhasil meraih berbagai kesuk-
sesan secara gemilang di sektor ekonomi, sampai hampir- hampir saja 
apa yang dikenal dengan “bank konvensional” mengalami gulung ti-
kar. Nah, akhirnya pihak birokrat turun tangan untuk mempertahankan 
bank-bank konvensional agar tetap unggul dalam operasi-operasinya. 

Menurut pengamatan saya, permasalahan yang sesungguhnya 
bukan hanya sekedar masalah riba. Akan tetapi sesungguhnya syari-
at Islam telah hilang dan digusur dari berbagai lapangan kehidupan. 
Eropa senantiasa memaksakan kepada kita agar memberi kebebasan 
bagi khamar (minuman keras), perzinaan (prostitusi), perjudian, dan 
berbagai praktik yang dilarang oleh syara. Sementara bidang hukum 
pidana seperti qishash dan lain-lain di non-fungsikan. 

Jadi, sepanjang yang kita dambakan adalah kembali ruju’ kepada 
syari’at, maka hal itu tidak akan terealisasi dengan fatwa yang meng-
halalkan praktik-praktik perbankan. Sementara anasir dien yang tergu-
sur di berbagai bidang, senyap entah dimana. 

Dalam praktik perbankan, memang ada aktivitas yang benar- 
benar legal (mubah). Ada pula aktivitas yang benar-b enar haram. Dan 
juga ada aktivitas campuran antara yang kotor” dengan yang “bersih”. 
Presiden Mubarak pernah menegaskan bahwa uang yang dipinjam 
sebesar empat miliyar dollar AS, pada waktu pengembalian besarnya 
melebihi dua puluh miliyar dollar. Ini berarti bahwa sistem riba inter-
nasional bekerja menurut pola “adh’āfan mudhā'afah" (berlipat ganda). 
Sedangkan bank-bank konvensional yang ada diberbagai negara Islam 
adalah merupakan bagian dari sistem internasional tadi, mengikuti je-
jaknya, langkah demi langkah. 
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Atas dasar itu, saya berpendapat: 

1. Perlunya memeihara metode Islami dalam dunia perbankan Is-
lam dan perusahaan-perusahaan investasi.

2. Perlu meninjau berbagai, aktivitas bank yang berjalan menu-
rut sistem internasional, dengan ketentuan mengambil praktik 
yang halal, membuang bagian yang haram dan membersih-
kan praktik- praktik yang kotor dengan cara memperbaiki ke-
salahan dan menciptakan penggantinya. Dalam hal ini perlu 
diminta bantuan ulama-ulama kita yang berpendirian teguh 
(commit), yang bebas dari cengkeraman birokrat dan jauh dari 
pengaruh media massa. Disamping sudah merupakan tuntutan 
yang mendesak untuk menghapus istilah "bunga" (interest), dan 
mendobrak segała anasir tab'iyah (mengekor) sekularismme 
yang menentang hukum Allah. 

Buku tipis ini merupakan usaha keras yang patut dihargai. Pe-
nulisnya, Doktor Yusuf Al-Qardhawi, salah seorang tokoh para aktivis 
yang bekerja mengembalikan Islam ke pangkalannya semula, setelah 
beberapa lama berhasil digusur oleh kotonialis.

Harapan penulis dan harapan kita semua agar kita melihat dien 
ini kembali menguasai berbagai medan budaya, sosial, dan ekonomi ; 
dapat dinikmati oleh generasi kita. 

Wallahu Waliyyut-Taufiq

Muhammad Al Ghazali
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MUKADDIMAH

Beberapa orang sahabat yang saya kenal baik, meminta saya 
untuk menulis sebuah buku tentang topik yang merupakan 
“issue sentral” sekarang ini, yaitu sekitar “bunga bank konven-

sional”. Masalah ini semakin hangat karena munculnya pendapat Dr. 
‘Abdul Mun’im An-Nimr yarg kontroversial, serta desas-desus persia-
pan Mufti Negara untuk mengeluarkan fatwa terkait dengan masalah 
ini, yang kelihatannya merupakan “pesan” dari atas, sehingga beliau 
cenderung memperbolehkannya. Namun saya berkeyakinan bahwa 
beliau lebih takut kepada Allah dari pada melakukan hal itu. 

Sebenarnya, saya secara pribadi, merasa enggan untuk terlibat 
dalam masalah ini, karena kasus - sebagaimana pernah saya utarakan 
pada sebuah seminar yang diselenggarakan oleh Forum Ekonomi Is-
lam di Hotel Safeer Dokki, Kairo - adalah masalah yang sudah tuntas 
sejak seperempat abad silam. Barangkali lebih efisien, jika masalah ini 
kita “peti-es” kan dan kita bahas topik lain, ketimbang berputar di seki-
tar itu ke itu saja, bagaikan keledai berputar di sekitar tempat peng-
gilingan, atau sapi ditepi parit, berkeliling dan berputar dari situ ke situ 
saja. Namun, karena mempertimbangkan permintaan orang-orang 
ikhlas tadi, saya pun mulai menulis lembaran-lembaran ini - sambil 
me mohon bantuan Allah - agar kiranya goresan-goresan ini dapat ber-
manfaat.

Islam benar-benar mengharamkan riba dan amat sangat melar-
angnya, dengan nash-nash yang gamblang dan pasti qath’i dalam Al 
Qur’ān dan Hadits, yang tidak mungkin diutak-atik atau ditakwil sia-
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papun, dengan dalih ijtihad atau pembaruan. Karena tidak ada jalur 
bagi ijtihad untuk masalah-masalah yang sudah pasti (qath’iy al-tsubūt 
wa al-dilālah), menurut kesepakatan seluruh umat Islam, salaf (dahulu) 
dan khalaf (belakang) nya.

Bagi seorang muslim, cukup dengan membaca ayat riba di peng-
hujung surat Al-Baqarah, niscaya dia merasakan jantungnya bagaikan 
mau putus, mendengarkan kerasnya ancaman yang dijanjikan Allah 
dalam ayat-ayat yang tergolong ayat-ayat muhkamat (jelas, tidak bu-
tuh takwil).

Allah berfirman:

ي يَتََخبَُّطُه ال�شَّْيَطاُن  ِ َب اَل يَُقْوُمْوَن ِإالَّ َكَ يَُقْوُم الَّ يَن يَْأ ُكُْوَن الرِّ ِ )الَّ

ُ الَْبْيَع  ََّما الَْبْيُع ِمثُْل الرب َوأََحلَّ اللَّ ِإن ُْم قَالُوْا  ِبَأنَّ ِمَن الَْمسِّ َذِلَ 

ِِّه فَانَتَ�ى فََلُ َما َسلََف َوأَْمُرُه  ب ْن رَّ َب فََمن َجآءه َمْوِعَظٌة مِّ م الرِّ َوَحرَّ

وَن * يَْمَحُق  اُب النَّاِر ُهْ ِفهيَا َخاِلُ ِ َوَمْن عَاَد فَُأْولَـِئَك أَْصَ ِإَل اللَّ

يَن  ِ بُّ ُكَّ َكفَّاٍر أَِثمٍي * ِإنَّ الَّ ُ اَل ُيِ َدقاِت َواللَّ َب َوُيْرِب الصَّ ُ الْرِّ اللَّ

اِلَحات وأَقَاُموْا الصالة َوآتَُوْا الزاكَة لَهُْم أَْجُرُهْ  لُوْا الصَّ َءاَمنُوْا َوَعِ

َُّقوْا  يَن َءاَمنُوْا ات ِ َا الَّ َزنُوَن * يَأيُّ ْم َواَل ُهْ َيْ ْم َواَل َخْوٌف عَلهَْيِ ِ ِعنَد َربِّ

َّْم تَْفَعلُوْا فَْأَذنُوْا  ْؤِمِننَي * فَِإن ل ب ِإن ُكنُتْ مُّ َ َوَذُروْا َما بَِقَى ِمَن الرِّ اللَّ

ِ َوَرُسوِلِ َوِإن تُبُتْ فَلَُكْ ُرُءوُس أَْمَوِلُكْ اَل تَْظِلُموَن  َن اللَّ ِبَْرٍب مِّ

ُقوْا  ٍة َوأَن تََصدَّ ٍة فَنَِظَرٌة ِإَل َميَْسَ َواَل تُْظلَُموَن * َوِإن اَكَن ُذو ُعْسَ

ِ ُثَّ  َُّقوْا يَْوًما تُْرَجُعوَن ِفيِه ِإَل اللَّ َُّكْ ِإن ُكنُتْ تَْعلَُموَن * َوات َخْيٌ ل



 Bunga BANK Adalah RIBA
26

ا َكَسبَْت َوُهْ اَل يُْظلَُموَن( البقرة - 281- 275 تَُوفَّ ُكُّ نَْفٍس مَّ

“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri 
melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lan-
taran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, 
adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguh-
nya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah mengha-
lalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah 
sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti 
(dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya 
dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) ke-
pada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang 
itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya. 
Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Dan Allah 
tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran, dan se-
lalu berbuat dosa.”

“Sesungguhnya orang-orang yang beriman, mengerjakan amal 
saleh, mendirikan shalat dan menunaikan zakat, mereka menda-
pat pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada kekhawatiran terhadap 
me reka dan tidak (pula) mereka bersedih hati.”

“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan 
tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-
orang yang beriman.”

“Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), 
maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangi-
mu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagi-
mu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) di-
aniaya.”

“Dan jika (orang yang berutang itu) dalam kesukaran, maka beri-
lah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan 



 Bunga BANK Adalah RIBA
27

(sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu 
mengetahui.”

“Dan peliharalah dirimu dari (azab yang terjadi pada) hari yang 
pada waktu itu kamu semua dikembalikan kepada Allah. Kemu-
dian masing-masing diri diberi balasan yang sempurna terhadap 
apa yang telah dikerjakannya, sedang mereka sedikitpun tidak di-
aniaya (dirugikan).”1)

Coba anda perhatikan kandungan ayat-ayat di atas, berupa anca-
man yang amat mengerikan, akibat “kotoran” riba yang tertuang pada 
point-point berikut :

1. Visualisasi (penggambaran) pemakan riba sebagai orang yang 
tidak mampu berdiri, melainkan seperti orang yang kemasukan 
syaithon. Keadaan seperti ini terjadi nanti di akhirat setelah ber-
bangkit, dan juga ketika di dunia, dimana mereka menjadi “gila” 
akibat mengejar materi, dan tidak pernah puas. Keadaan ini per-
sis seperti keadaan neraka Jahannam yang senantiasa meminta 
mangsa, dengan ucapannya : “Masihkah ada (tambahan)?”

2. Bantahan atas spekulasi mereka yang telah terbongkar.  Mereka 
mengidentikkan riba dengan jual-beli, dimana jual beli men-
datang kan untung (profit), dan riba menghasilkan bunga (inte-
rest). Jadi hasilnya serupa. Bahkan kesombongan mereka sam-
pai menganggap riba itulah yang merupakan dasar, sedangkan 
jual-beli hanya dipersamakan. (“Mereka berpendapat: sesung-
guhnya jual-beli itu sama dengan riba”). Mereka tidak menye-
but : “riba itu sama dengan jual-beli”. Tuduhan itu dibantah 
dengan tandas dan tajam : (“Allah menghalalkan jual-beli dan 
mengharamkan riba”).

1)  QS. 2/275-281
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 Jadi, tidak ada lagi spekulasi, dan tidak diterima ijtihad apa-
pun yang bertentangan dengan nash (teks) yang terang dan 
pasti.  Allah tidak menghalalkan kecuali yang baik dan tidak 
mengharam kan kecuali yang keji dan kotor. Jadi kalau Allah 
mengharamkan riba, hal itu menunjukkan betapa keji riba terse-
but serta bahaya kongkret dan abstrak yang ditimbulkannya. 
(“Dan Allah Maha Mengetahui, sedangkan kamu tidak menge-
tahuinya”).

3. Al-Qur’ān masih membuka pintu bagi orang yang ingin ber-
taubat, setelah datangnya pemberitahuan dari Allah. Jika tidak, 
maka ancamannya kekal di dalam neraka, dan ialah tempat 
kem bali yang amat buruk. (“Maka orang-orang yang telah 
sam pai kepadanya larangan dari Rabbnya, lalu berhenti, maka 
baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang-
nya larangan) dan perkaranya terserah kepada Allah. Dan orang 
yang mengulangi riba, maka mereka adalah penghuni neraka. 
Mereka kekal di dalamnya”).

4. Ancaman Ilahi akan memusnahkan riba di satu sisi, dan janjinya 
yang akan menyuburkan sedekah di sisi lain. (“Allah memusnah-
kan riba, dan menyuburkan sedekah”).

 Sebenarnya ayat ini adalah penekanan terhadap ayat Makiyyah 
dalam surat Ar-Rum: (“Dan riba (tambahan) yang kamu berikan, 
agar menambahi harta orang, maka riba itu tidak menambahi di 
sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu 
maksudkan untuk mencari ridho Allah maka itulah orang-orang 
yang melipat gandakan (pahalanya)”).2)

 Betapa banyak orang menyaksikan dengan mata kepalanya 
akhir kehidupan pelaku-pelaku riba. Mereka membangun dan 

2) QS. 30/39
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memperkokoh, namun Allah menghancurkan fondasi bangu-
nan tersebut, sehingga mereka ditimpa reruntuhan atapnya, 
dan disiksa lagi dengan azab, tanpa mereka sadari.

 Kita masih menyaksikan bekas/peninggalan dari pemusnahan 
tersebut pada masyarakat dan bangsa-bangsa yang dilanda 
oleh “malapetaka” tersebut. Dan inilah, bukti kebenaran ha-
dits yang menyebutkan: “Bila telah muncul wabah zina dan 
riba di suatu negeri, maka sesungguhnya mereka telah “siap” 
 me nerima azab Allah, buat diri mereka”.

 Jadi, muncul dan menyebarnya perbuatan zina merupakan buk-
ti hancurnya tatanan social. Demikian juga, lahir dan meluasnya 
praktik riba, pertanda hancurnya system ekonomi. Nah, seka-
rang kita sedang memanaskan api azab Ilahi, yang mengikis 
seluruh jenis keberkahan dari kita, bahkan dari anak-anak kita, 
padahal mereka adalah milik kita yang paling berharga.

5. Seterusnya, al-Qur’ān menyebut: (“Dan Allah tidak  menyukai 
setiap orang yang “betah” dalam kekafiran dan merasakan 
“manis nya” dosa”). Disini terdapat ancaman yang amat keras 
bagi pemakan-pemakan riba. Allah Subhanahu wa Ta’ala tidak 
menyukai mereka, karena mereka memiliki dua karakter yang 
amat berbahaya, yaitu: berlebihan dalam kekafiran dan keterla-
luan dalam dosa, sebagaimana yang dipahami dari bentuk kata 
“kaffārun atsīm”.

 Dan yang paling celaka, jika kedua sifat ini menyatu pada satu 
orang, yakni: kekafiran dan dosa yang berlebihan serta tidak di-
senangi Allah SWT.

6. Al-Qur’ān memerintahkan agar melepas seluruh sisa-sisa riba 
(yang belum sempat dipungut) berapapun besarnya, sambil 
mengisyaratkan bahwa orang yang berpaling dari perintah 
 Allah ini bukanlah orang yang beriman: (“jika kamu beriman”).
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7. Selanjutnya, muncullah pada gilirannya, ancaman paling keras, 
yang belum pernah ada sekeras itu pada kejahatan lain seperti 
zina, minuma keras dan sebagainya, dimana Allah berfirman: 
(“Maka jika kamu tidak meninggalkan sisa-sisa riba, maka keta-
huilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu”).

 Alangkah celakanya orang yang memerangi Allah dan Rasul-
Nya, atau diperangi Allah dan Rasul-Nya. Pastinya dia yang akan 
hancur dan konyol.

8. Al-Qur’ān mengakhiri pembicaran tentang kasus riba ini den-
gan memperingatkan akan hari pertemuan dengan Allah SWT. 
Dimana pada hari itu tidak dapat seorang pun dan menolong 
orang lain. Masing-masing bertanggung jawab atas dirinya 
sendiri: (“Dan takutlah pada hari dimana kamu semua dikembali-
kan kepada Allah, kemudian masing-masing diri diberi pem-
balasan yang setimpal dengan apa yang telah dikerjakannya, 
dan mereka tidak dianiaya sedikitpun”).

Dan dalam sebuah hadits Nabi SAW. Mengkategorikan “makan 
riba” adalah salah satu dosa berat yang tujuh. Kalau ini terjadi secara 
pribadi, juga terjadi pada suatu ummat, akan mengakibatkan kehan-
curan di dunia, juga berakibat kehancuran di akhirat.

Nabi SAW. Juga mengutuk pemakan riba, pemberinya, penu-
lis (sekretaris) dan para saksinya. Beginilah cara Islam memberantas 
segala sesuatu yang turut punya andil dalam hal yang haram, atau 
menjurus kepadanya, atau berdekatan dengannya, seperti yang telah 
saya kupas pada bab pertama dari kitab saya “Halal dan Haram dalam 
Islam”.

Bahkan dalam sebagian hadits, disebutkan bahwa “riba” jauh 
lebih besar dosanya beberapa kali lipat dari pada “zina”. Agaknya, ini 
dapat dipahami, karena “zina” biasanya terjadi akibat gejolak syahwat 
yang mendadak, atau naluri yang spontan, yang terkadang tidak terta-
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han oleh seseorang. Lain halnya dengan riba adalah maksiat yang ter-
jadi dengan tingkat perencanaan yang matang, jelas dan telaten. Nah, 
dari ini-lah terlihat perbedaan kedua kejahatan itu, dari segi kerasnya 
ancaman.

Kata “riba” jika disebut secara umum didalam Al-Qur’ān atau 
hadits, maka konotasinya tidak lain dari riba yang hakiki, yaitu apa 
yang dikenal pada era jahiliyah, dan yang kesohor dengan istilah “Riba 
Nasī’ah” atau “riba hutang”. Namun ada lagi jenis riba lain yang dalam 
hadits disebut “Riba Fadl” atau “riba jual-beli”. Jenis ini diharamkan 
oleh sunnah melalui pintu “Sadd Az-Zarā’ī” (menutup celah) bagi ter-
jadinya riba yang asli. Jadi, ini diharamkan, karena fungsinya sebagai 
“mediator” (wasilah), bukan karena substansinya. Demikian diterang-
kan oleh Imam Ibnul-Qoyyim.

Pembicaraan kita dalam buku ini berkisar di sekitar riba yang asli, 
atau “riba jahily”, yaitu riba yang terkenal pada umat-umat terdahulu, 
dan masih aktif sampai saat ini. Dan riba inilah yang merupakan tulang 
punggung bagi system kapitalis dan kolonialis barat.

Adalah keberkahan yang dibawa Islam bagi umat manusia 
karena diharamkannya riba secara pasti dan tegas. Bahkan juga Is-
lam mengharamkan segala aktifitas yang menjurus kepadanya, atau 
yang turut memberi andil. Sikap Islam ini sangat kontras dengan si-
kap “Taurat palsu” yang megharamkan riba bagi sesama Israel, tetapi 
membolehkannya terhadap orang-orang non-Israel. Sementara Islam 
mengharamkannya dalam segenap kerangka hubungan, baik antara 
sesama muslim atau non-muslim. Jadi Islam tidak tampil dengan dua 
wajah, dan tidak menimbang dengan dua neraca.

Masyarakat Islam telah “selamat” dari bahaya riba sepanjang 
masa-masa yang telah dilaluinya, kecuali beberapa praktik penyelewe-
ngan yang dilakukan oleh segelintir orang, yang sulit dihindari untuk 
dihindari oleh seluruh masyarakat manusia samapai masuknya era 
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“kolonial-kapitalis barat”, dimana negeri-negeri Islam terperangkap 
dibawah cengkeraman kekuasaannya. Kaum Kolonialis menginjeksi-
kan system dan konsep-konsepnya, baik dibidang hukum, keuangan, 
dan ekonomi. Diantara system-sistem tersebut adalah system perban-
kan yang menganut sistem “ribawi”, mengambil dan memberi, mema-
kan dan memberi makan riba.

Bank-bank ini telah merasuk sedemikian rupa dalam kehidupan 
ekonomi, dan mempunyai pengaruh yang besar dalam kehidupan 
politik dan sosial.

Pada saat kaum muslimin berjuang (jihad) membebaskan nege-
ri nya dari cengkeraman kolonialis, dan mereka mampu mengusir 
penjajah dari negeri mereka, seharusnya mereka juga “terbebas” dari 
seluruh peninggalan (warisan) kolonial, baik berupa kebudayaan, 
hukum, dan ekonomi, diantaranya sistem “riba” yang berakar dalam 
perekonomian secara umum, dan dalam perbankan secara khusus, 
bagaikan aliran darah dalam urat nadi. Jika demikian, barulah tercapai 
kemerdekaan yang hakiki dan sepenuhnya.

Namun “budak-budak” pemikiran barat, “hamba-hamba” pera-
da ban Eropa, dan “agen-agen” militernya, sangat menentang orien tasi 
orisinil. Yaitu suatu orientasi yang menggambarkan suara hati umat, 
merealisasi jiwa kepribadiannya, dan melepaskannya dari belenggu 
“keterikatan” kepada kebebasan “orisinalitas”, agar tidak senantiasa 
mengekor, padahal Allah SWT telah mengangkatnya sebagai pelopor, 
dan memberinya posisi “syahādah ‘alan-nās” (pembimbing umat ma-
nusia). 

Sejak awal, mereka telah mempromosikan kebudayaan barat un-
tuk dipeluk secara murni, baik buruknya, dengan dalih bahwa budaya 
itu tidak bisa dipilah-pilah. Pendapat ini telah kami patahkan dalam 
buku-buku kami. Kemudian, ada sementara orang yang berusaha 
mengutak-atik nash-nash yang muhkamat (jelas) dengan mempergu-
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nakan takwil sembarangan, dalam rangka menjustifikasi sistem-sistem 
“impor-an” yang diharamkan Allah, menggugurkan apa yang telah 
diwajibkan Allah, serta menimbulkan berbagai masalah kontroversi, 
yang jika dihadapkan dengan orang yang benar- benar pakar, tudu-
han-tuduhan mereka runtuh berkeping- keping.

Haramnya bunga bank telah dibahas dan merupakan kesimpu-
lan dari berbagai konperensi, seminar ilmiah, dan keputusan lembaga 
riset di berbagai dunia Islam dan non-Islam. Bunga itulah riba yang di-
haramkan secara pasti. Saya sering mengemukakan hasil keputusan 
“Konperensi Internasional Ekonomi Islam - I” yang diselenggarakan 
di Mekkah, disponsori oleh King Ābdul Aziz University. Konperensi 
itu dihadiri oleh lebih dari tiga ratus pakar dan ahli di bidang fiqh, 
ekonomi, dan keuangan dari berbagai penjuru dunia. Tak seorang pun 
dari mereka yang tidak setuju diharamkannya bunga bank dan wa-
jib melepaskannya. Konperensi itu juga menggariskan perencanaan 
bagi terwujudnya bank tanpa bunga. Dan saya menyaksikan sendiri di 
situ, betapa semangat ahli-ahli ekonomi lebih keras dalam masalah ini 
ketimbang ahli-ahli fiqh sendiri.

Saya sering mengulangi ucapan seorang wartawan senior Me-
sir, saudara Fahmi Huwaidi ketika itu, yang memperhatikan adanya 
kemajuan dalam trend pemikiran Islam akhir-akhir ini, dimana kasus 
“bunga” bank tidak lagi diributkan dan tidak menjadi ajang perbedaan 
pendapat. Tidak seperti yang terjadi pada konperensi di Kuala Lumpur, 
yang pernah dihadirinya beberapa tahun lalu, dimana peserta ketika 
itu terpecah menjadi dua pendapat: yang mengharamkan bunga dan 
yang membolehkannya.

Adalah fase berikutnya yang membawa berkat, yaitu terciptanya 
alternatif yang legal bagi bank-bank konvensional, ialah berdirinya 
‘bank Islam”, sehingga terjawablah pertanyaan yang buntu selama ini, 
yaitu: “Okey, kami setuju diharamkannya bunga bank konvensional, 
akan tetapi mana gantinya?” 
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Yang pasti, Allah tidak akan mengharamkan sesuatu bagi manu-
sia, tanpa ada penggantinya yang halal. Sehingga setiap yang haram 
itu pasti ditemukan penggantinya yang halal dan baik. Ini sudah meru-
pakan kaidah umum tanpa pengecualian.

Sudah semestinyalah negara-negara Islam dimana saja, menyam-
but kedatangan bank-bank baru yang “bersih” dari kotoran riba dan 
bentuk transaksi lain yang diharamkan. Juga hendaknya mengulurkan 
bantuan kepadanya, dan berupaya untuk memperluas jangkauannya, 
sehingga seluruh bank yang ada selama ini terbebas dari “karat-ka-
rat” warisan kolonial, dan pada saatnya semua bank-bank itu berubah 
menjadi “bank Islam”. 

Namun sayangnya, ada beberapa negara yang sengaja meng-
halangi berdirinya bank Islam, dan berusaha menghambat kemulusan 
jalannya. Karena atributnya itu membuat mereka “sesak napas”. Jadi, 
ini berarti secara implisit, bahwa bank konvensional yang ada, sama 
sekali tidak ada kaitannya dengan Islam sedikitpun. Fakta ini tidak bisa 
dibantah oleh bank-bank tersebut, karena asalnya ia merupakan ba-
gian dari sistem yang di”dikte”kan oleh pemerintah kolonial kepada 
setiap negeri dan penduduknya.

Dan satu lagi yang mengganjal dalam pikiran para pejabat, atau 
sengaja disusupkan ke dalam benak mereka, ialah bahwa bank-bank 
Islam dan sama halnya dengan beberapa perusahaan investasi - akan 
me modali “kerja-kerja Islami”, membantu gerakan Islam dan kebang-
kitan Islam. 

Padahal sesungguhnya, ini hanyalah dugaan belaka, yang tidak 
pernah terbukti dalam kenyataannya. Saya sebagai salah seorang yang 
turut menyumbangkan tenaga dan fikiran pada bank-bank tersebut 
dan juga sebagai orang yang aktif dalam pergerakan Islam menge-
tahui dan menyaksikan secara langsung bahwa yang terjadi justru 
se balik nya. Para pejabat di bank-bank Islam itu dalam berhubungan 
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dengan anasir-anasir yang ada kaitannya dengan amal Islami (kerja 
Islami) sangat berhati-hati sekali sebagaimana kehati-hatian mereka 
terhadap bibit penyakit. 

Sebenarnya, ada pihak-pihak tertentu, baik di dalam maupun di 
luar negeri, sekarang ini, yang menakut-nakuti dan memperingatkan 
dengan tegas akan “bahaya” dari segala yang berbau Islam seperti 
bank Islam, pendidikan Islam, mass media Islam, buku-buku Islam, dan 
universitas Islam. 

Majelis ta’lim di mesjid-mesjid, siaran agama di radio dan televisi, 
rubrik “agama” dalam surat kabar yang hanya sekali seminggu pada 
hari Jumat pun juga ditakuti. 

Sampai-sampai “Laporan Strategis” yang kesohor itu3) mempe-
ringat kan pejabat-pejabat negara dan petugas keamanan tentang 
bahaya menjamurnya media massa agama, dan diperbolehkannya 
perkembangan lembaga/organisasi keagamaan non-politik. Apa lagi 
bertambahnya masjid-masjid swasta. Karena semua itu hanya akan 
mem percepat meluasnya iklim keagamaan secara umum dalam ma-
sya rakat, serta membantu meluasnya arus pemikiran-pemikiran Islam 
secara drastis.

Secara terus terang, ada kecurigaan dari beberapa pihak terha-
dap masih mengakarnya Islam dalam masyarakat, dan masih tetapnya 
suatu bangsa sebagai muslim. Demikian juga kekhawatiran terhadap 
lembaga/yayasan yang berusaha memompa semangat keagamaan, 
atau mendorong sikap yang Islami. Secara implisit ini berarti bahwa 
keimanan bangsa yang muslim harus diperlemah. Organisasi/ lemba-
ga yang merangsang rasa keimanan, dan membakar semangat ghiroh, 
juga mesti dilumpuhkan. Dan lebih efektif lagi kalau lembaga-lem-

3) “Annual strategic report” (laporan strategi tahunan) dari surat kabar Al-
Ahram, 1998
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baga itu dibasmi habis-habisan, agar bangsa ini hidup tanpa agama. 
Dengan begitu barulah manusia-manusia pengecut itu menjadi lega, 
dan merasa aman.

Tetapi, cara yang paling terjamin, ialah jika kaum Muslimin itu 
murtad dari agamanya, sementara orang Yahudi berpegang teguh 
pada ke-Yahudiannya, orang Nasrani berpegang kuat kepada ke-
Nasraniannya. Demikian pula pemeluk Hindu dan Budha fanatik pada 
agamanya. Inilah sebenaranya sasaran yang ingin dicapai oleh musuh-
musuh Islam sejak dahulu, dan dilaporkan oleh Al-Qur’ān secara tegas, 
dalam firman Allah : 

وُكْ َعْن ِديِنُكْ ِإِن اسشْتََطاُعوا َواَل يََزالُوَن يُقَاِتلُونَُكْ َحتَّ يَُردُّ
(“Dan mereka senantiasa memerangi kamu, sampai mereka ber-
hasil memurtadkan kamu dari dien kamu, jika mereka sanggup.”) 
QS. 2/217

Dalam hubungan ini saya ingin mengemukakan dua masalah 
asasi :

1. Bahwa sesungguhnya, seluruh tipu daya musuh-musuh Islam 
yang dikerahkan untuk memukul dan melemahkan  kekuatan Is-
lam, membabat akar-akarnya dan bekerja memurtadkan umat-
nya, hanyalah akan menambah kokoh dan teguhnya Islam, ka-
rena upaya-upaya itu akan menimbulkan rasa perlawanan dan 
naluri mempertahankan diri bagi umat Islam. Jika mereka ber-
tujuan memperdaya Islam, maka tipu daya Allah lebih unggul. 
Firman-Nya :  

ُ ِإالَّ أَْن يُِتَّ نُوَرُه  ِ ِبَأفَْواِههِْم َويَْأَب اللَّ ُيرِيُدوَن أَْن يُْطِفُئوا نُوَر اللَّ

َولَْو َكِرَه اْلَكِفُروَن
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("Mereka ingin memadamkan nur Allah dengan mulut mereka, 
(akan, tetapi) Allah tidak mau, melainkan menyempurnakan nur-
Nya. Sekalipun orang-orang kafir membencinya.” ) QS. 9/32 

2. Tidak ada alternatif lain bagi umat Islam, kecuali hanya Islam. 
Kaum muslimin tidak akan maju dan tidak akan bersatu, ke-
cuali dengan Islam. Islam-lah sebenarnya yang membangunkan 
umat Islam dari tidurnya, dan menggerakkan dari diamnya. Dan 
Islam-lah sebagai pendorong untuk bekerja dan berjuang, mo-
tivator untuk bersungguh-sungguh dan berkorban, tolak ukur 
untuk menentukan garis batas, dan manhaj (pedoman) agar 
tetap pada jalan lurus. Dan Islam-lah yang menetapkan tujuan 
dan misi yang mesti diperjuangkan oleh umat ini hidup atau 
mati. 

Jadi, semua usaha yang paradoks dengan “arah” ini, hanyalah 
merupakan pengkhianatan besar-besaran terhadap umat Islam, un-
tuk kepentingan musuh-musuhnya yang senantiasa mengintai. Itulah 
sebabnya, kenapa saya bersikap rada garang menghadapi serangan 
- serangan buas, dan usaha- usaha biadab untuk memukul “kebangki-
tan Islam” yang merupakan harapan umat dan “saving”-nya untuk hari 
esok yang direalisasi oleh para aktivis dan du’at (juru dakwah), dan ber-
poros pada organisasi/yayasan yang berkorban untuk kebaikan umat 
ini, sekarang dan masa depannya.

Apakah kerja-kerja besar ini bisa dilakukan oleh orang-orang 
“dungu” yang tidak mengerti apa yang harus dilakukannnya. Dan se-
cara tidak mereka sadari, mereka telah membantu musuh-musuh ag-
amanya dan musuh bangsanya, atau orang-orang “bayaran” yang be-
jat, yang mengetahui betul apa dan untuk kepentingan siapa mereka 
lakukan hal itu. Mereka berdusta kepada Allah,  secara sadar.

Yang paling aneh adalah sikap sebagian ulama kondang yang 
terlibat memihak pada trend tersebut. Dengan begitu, mereka turut 
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punya andil dalam menghajar fikroh dan ṣohwah Islamīyah (kebangī-
kitan Islam), serta badan-badan Islam secara tidak mereka sadari.

Termasuk dalam kategori ini ialah usaha-usaha terselubung un-
tuk memukul bank-bank Islam, yang bermula dari ajakan “kotor” un-
tuk meninjau kembali keputusan Lembaga-lembaga ilmiah Islam yang 
berskala Internasional, dengan tujuan untuk mengeluarkan fatwa res-
mi yang menghalalkan bunga bank konvensional, yang tidak lain ada-
lah duplikat-duplikat bank-bank riba internasional.

Mungkinkah suatu fatwa yang muncul dari satu atau dua orang 
ulama, dapat mengalahkan fatwa kolektif yang pasti dan kuat yang 
dikeluarkan oleh Lembaga-lembaga dan Muktamar Islam yang ber-
skala internasional?

Kenapakah terjadi semua ini? Kenapa mereka bersusah payah 
mencari-cari jalan untuk menghalalkan apa yang telah diharamkan 
oleh Allah dan Rasul-Nya? Apakah ini untuk kepentingan bank-bank 
ribawi, yang berdiri dan dibantu oleh kekuatan dalam dan luar nege-
ri, dengan dana trilyun-an dollar? Atau untuk menghambat jalannya 
bank-bank Islam, yang pada hakikatnya juga merupakan Lembaga 
(institusi) yang bekerja untuk kepentingan bangsa dan tanah air de-
ngan teknis yang diridhoi oleh Allah. Lembaga yang menentramkan 
batin warga negara, berpartisipasi dalam pembangunan dan dalam 
menyelesaikan problem-problem masyarakat dalam berbagai tingka-
tan, dengan cara yang halal, serta turut aktif memecahkan problema 
kemiskinan dan problem-problem lainnya melalui dana zakat yang di-
sumbangkannya?

Bank Islam adalah institusi yang bekerja dengan cara yang fair 
(terbuka) dibawah arahan negara dan badan-badan control-nya. la 
tidak bekerja seperti terowongan dibawah tanah yang selalu tertutup 
(closed management).
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Jadi, tidak ada alasan bagi pihak negara untuk memesan fatwa 
yang menghalalkan bunga, sedangkan para ulama’ telah sepakat 
(Ijma’) menetapkan hukum bunga adalah riba. Negara tidak akan me-
metik keuntungan apapun dari peristiwa itu, bahkan justru kerugian 
yang bakal menanti.

Dan tidak ada alasan bagi segelintir ulama’ yang terlibat menge-
luarkan fatwa atau pendapat secara gegabah yang bertentangan de-
ngan kesepakatan (Ijma’) ulama’ yang tsiqot (terpercaya) dari seluruh 
penjuru dunia Islam. Karena betapapun fatwa itu muncul, pasti tidak 
akan dapat meyakinkan mayoritas rakyat. Mereka akan mengatakan; 
bahwa ini adalah fatwa yang direkayasa oleh ulama’ sulthoh (ulama’ 
pemerintah) atau umala’ syurṭoh (agen kepolisian). Jadi, bobotnya run-
tuh didepan publik, sebagaimana hancur di hadapan Allah. Seorang 
penyair arab kuno berpantun:

Kalau orang berilmu memelihara ilmunya, 

Pasti ia kan juga memelihara mereka.

Jika mereka menghargai ilmu dalam dirinya, 

Niscaya mereka kan dimuliakannya.

Sayang, mereka merendahkannya, 

lapun kan menghinakannya.

Mereka nodai kesucian, dengan tamaknya, 

Sehingga ia marah dibuatnya.

Saya berdoa pada Allah, agar tidak seorang pun dari ulama’ kita 
yang terlibat pada dosa besar ini, dan diselamatkan-Nya tanah air 
dan umat kita dari kehancuran yang mengancam manusia siang dan 
malam. Pada saat mereka kebingungan dan tenggelam dalam duka.



 Bunga BANK Adalah RIBA
40

َعلْنَا  َّنَا اَل َتْ أَنَبْنَا َوِإلَْيَك الَْمِصُي )4( َرب ْنَا َوِإلَْيَك  َّنَا عَلَْيَك تََوكَّ َرب

ََّك أَنَْت الَْعزِيُز الَْحِكمُي )5( َّنَا ِإن يَن َكَفُروا َواغِْفْر لَنَا َرب ِ ِفْتنََة ِللَّ
(“Ya Robb kami. Hanya kepada-Mu lah kami bertawakkal dan 
hanya kepada-Mu lah kami bertaubat, dan hanya kepada-Mu lah 
kami kembali. Ya Robb kami. Jangan Engkau jadikan kami sasa-
ran fitnah orang-orang kafir. Dan ampunilah kami ya Robb kami. 
Sesungguhnya Engkaulah Maha Perkasa dan Maha Bijaksana.”)  
QS. 60/4-5 

Hamba-Mu yang fakir,  

Yūsuf Al-Qardhāwy.
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BAB PERTAMA

HALALKAH BUNGA BANK?

Saya sungguh menyesalkan terjadinya polemik sekarang ini, di 
beberapa media massa, mengenai hukum “bunga bank”, apa-
kah termasuk kategori halal dan baik, atau haram dan keji. Yang 

membuat saya menjadi penasaran ialah, karena kita telah melangkah 
dari kasus ini, dan telah jauh melewatinya beberapa fase. Bahkan kita 
telah memasuki langkah operasional pertama, yaitu: membangun 
eko nomi Islam, dengan prinsip menghalalkan apa yang dihalalkan 
 Allah, mengharamkan apa yang diharamkan-Nya, dan menunaikan 
ke wajiban yang diperintahkan-Nya kepada kita.

Tiba-tiba, kita dipaksa kembali untuk surut kembali kepada ma-
sa lah yang telah selesai sejak seperempat abad silam, untuk memper-
masalahkan kembali apa yang telah diputuskan oleh berbagai pusat 
penelitian, seminar, dan konferensi-konferensi ilmiah islam profesio-
nal, sejak seperempat abad yang lalu.

Saya tidak mengerti, apakah kita ini memang sudah ditakdirkan 
berputar-putar disekitar tubuh kita sendiri -- bagaikan sapi yang ber-
putar-putar di tepi kubangannya -- sehingga kita tidak pernah menye-
lesaikan suatu permasalahan secara tuntas. Seharusnya kita menutup 
rapat-rapat apa yang telah kita tuntaskan dan bisa melangkah kepada 
masalah-masalah besar yang sedang menanti-nanti kita, diantaranya 
yang terpenting ialah masalah pengembangan produksi pertanian, 
dan teknologi industri, agar kita dapat memakan hasil usaha sendiri, 
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dan mampu menciptakan sesuatu yang dapat melindungi kita.

Atau memang ada konspirasi (mu’āmarōh) terencana menge-
pung kita, yang dilancarkan oleh kekuatan-kekuatan yang dengki, ben -
ci, dan cemas terhadap kita. Karena mereka memiliki “peralatan-pe rala-
tan” makar, serta sarana yang bisa mempengaruhi dan mengge rakkan 
“orang-orang” kita sendiri – secara disadari atau tidak – mereka telah 
memutar balik arah jarum jam, menghidupkan kembali pemikiran-pe-
mikiran yang telah terkubur, mengaktualisasikan masalah-masalah 
yang telah lapuk dimakan Zaman, dan telah menjadi “khobar kāna” 
(usang) oleh arus kebangkitan Islam.

Atau ini sejenis “frustasi” yang sulit kita buang. Seolah-olah kita 
telah menjamin “aliansi suci”, atau “silaturahmi” dengannya, yang bila-
mana kita ditinggalkannya, kita pun buru-buru mengirim “kawat” me-
manggilnya pulang dengan segera.

“Frustasi” inilah yang membuat kita tidak pernah menyelesaikan 
sesuatu persoalan secara tuntas, malahan apa yang telah kita “stem-
pel”, seringkali kita mentahkan kembali dan akhirnya dibatalkan. Mirip 
kasusnya dengan kisah seorang perempuan tolol yang diceritakan 
oleh Al-Qur’ān. Dia menenun barang dengan rapi, kemudian merusak 
kembali tenunan itu. Firman Allah:

ٍة أَْنَكث َِّت نَقََضْت غَْزلَهَا ِمْن بَْعِد ُقوَّ َواَل تَُكونُوا اَكل
(”janganlah kamu seperti seorang perempuan yang menguraikan 
benang-benangnya yang sudah dipintal dengan kuat, menjadi 
cerai kembali”) (Q.S :16/92)

Saya benar-benar merasa heran atau katakanlah: resah campur 
gregetan akan kasus yang tengah terjadi di pentas pemikiran Islam. 
Kenapa terjadi peristiwa ini? Kemudian, siapa yang menjadi korban, 
dan siapa pula yang memetik keuntungan dibalik itu, akibat ter-
buangnya energi dan waktu tanpa faedah, menghadang kafilah yang 
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sedang berlalu, agar tidak bisa meluncur sampai pada tujuan yang 
dicita-citakannya?

Barangkali, bisa diterima excuse (maaf) dari orang-orang yang 
membenarkan bunga bank di awal-awal abad kedua puluh yang lalu, 
hingga pertengahan pertamanya. Ketika itu, peradaban Barat berada 
pada puncak kemegahannya, sehingga banyak memikat perhatian. Se-
mentara warisan (legacy) Islam yang kaya tertimbun debu tebal. Disa-
at umat Islam dalam keadaan tertekan, dan kreasi intelektualitasnya 
terbelenggu, sistem kapitalis yang berdiri atas dasar riba mendominasi 
dunia, menggerakkan roda ekonomi dunia kearah mana saja ia ingin-
kan. Karena itu, tidak heran, kalau kita temukan ada umat Islam yang 
berusaha mencari-cari titik temu antara Islam dengan segala sesuatu 
produk Barat. Mereka men-takwil-takwil nash yang sudah terang dan 
jelas (muḥkamat), dan kalau perlu merubahnya menjadi nash mutasya-
bihaat (belum jelas dan pasti), dalam rangka men-“justifikasi” realita 
yang ada, yang bukan produk kaum muslimin, dan tidak pula sesuai 
dengan keinginan, hati nurani dan logika mereka. Akan tetapi realita 
itu diciptakan dan dipaksakan kepada kaum muslimin.

Kalau boleh kita visualisasikan usaha-usaha kaum pentakwil dari 
kelompok pembenar dengan fatwa-fatwa yang mereka rekayasa, per-
sis ibarat membajui “orang bule Eropa” dengan sorban “syekh”, agar dia 
dapat diterima oleh masyarakat muslimin, yang sering ditipu dengan 
bentuk luar, dan tidak pernah menyingkap ke dalam. Mereka hanya 
bergantung pada “benang-benang” syubhat yang lapuk. Kesemuan-
nya akan putus, satu demi satu, ketika berhadapan dengan argumen-
tasi pakar-pakar yang matang secara keilmuan.

Setelah itu, pemikiran Islam beralih dari fase “justifikasi” kepada 
fase “pembelaan” (defensive). Fase ini ditandai dengan semaraknya pe-
nulisan dalam bentuk makalah, buku, hingga disertasi, untuk memper-
tahankan konsep Islam yang mengharamkan riba, serta menjelaskan 
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bahaya-bahaya dan kerusakan yang ditimbulkan oleh riba di bidang 
sosial, ekonomi, politik, dan moral.

Seiring dengan itu dibentangkan pula keistimewaan sistem eko-
nomi Islam dan spesifikasinya, seperti: karakteristik seimbang, realistis, 
dan idealis, karena memadukan antara faktor obyektifitas yang mesti 
diperhitungkan, disamping tidak mengabaikan unsur moralnya.

Kemudian, pemikiran Islam melangkah lebih jauh, dengan me-
mulai berfikir menciptakan “pengganti” yang sya’i (legal) dari sistem 
mu’āmalat yang diharamkan ini, dan merumuskan beberapa kriteria 
pokok untuk itu, sebagaimana dibahas pula sarana-sarana investasi 
apa yang dapat diterima/relevan dan membuang bentuk-bentuk yang 
terlarang.

Alḥamdulillāh, Allah memberi taufiq-Nya, berkat kerjasama yang 
baik antara tenaga praktisi dan operasi, dengan kalangan pakar dan 
ilmuwan, maka berdirilah apa yang dikenal dengan “bank Islam”, seba-
gai pengganti dari “bank-bank konvensional”. Lama-kelamaan jumlah-
nya semakin membengkak, dan ruang lingkupnya pun semakin luas.

Sekarang ini, kita berada pada tahap perbaikan manajemen 
bank-bank islam, dan pengembangannya. Dengan kata lain, memper-
baiki cara kerja, membersihkan berbagai kepincangan, menciptakan 
iklim yang baik bagi aktivitas Bank, dan mempersiapkan tenaga “the 
Men” yang dapat mengkombinasikan antara iltizam (komitmen) Isla-
mi -- dalam pemahaman dan sifat -- dengan keterampilan di bidang 
ekonomi manajemen.

Nah, alangkah anehnya, setelah kita melalui fase-fase itu seluruh-
nya, kemudian kita dipaksa harus kembali kepada fase pembenaran 
lagi.

Dahulu, orang banyak mengecoh kita. Mereka mengatakan: 
“Anda jangan bermimpi mau mendirikan ‘bank Islam’, yang tidak me-
nga nut sistem bunga (Interest). Selanjutnya, mereka mengatakan: 
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“Kamu jangan mengimpikan terwujudnya ‘ekonomi Islam’. Karena 
ekonomi adalah tulang punggung kehidupan. Sedangkan ‘Bank’ ada-
lah tulang punggung ekonomi. Dan ‘interes’ (bunga) adalah tulang 
punggung ‘Bank’. Jadi, jika anda menyerukan ‘bank tanpa bunga’, be-
rarti anda menyerukan sesuatu yang mustahil”.

Saya pernah menghadiri sebuah seminar yang diselenggarakan 
oleh “Forum Ekonomi Islam” di Kairo, yang dihadiri lebih seratus orang 
ulama dan pakar dałam bidang Ekonomi, Hukum, dan Fiqh. Mereka 
secara aklamasi (ijma’) mengharamkan “bunga bank”. Jadi, lebih tepat 
kalau dikatakan: bahwa kesepakatan mereka itu, memperkuat konsen-
sus-konsensus sebelumnya yang telah berulang kali lahir dari lemba-
ga-lembaga ilmiah yang cukup berbobot. 

Hanya seorang peserta dari kalangan ekonom saja yang merusak 
Ijma’, dan melegalisasi praktik-praktik “syubhat” yang tidak beralasan 
itu. 

Diantara pokok-pokok pikiran yang diketengahkannya, bahwa 
“musyarākah"4), “mudharābah"5), dan “murābahah"6)

4) Musyarakah ialah: suatu teknik pembiayaan yang menganut prinsip pe-
nyertaan modal (equity sharing). Pada tipe ini pihak bank dan penguasa 
sama-sama memberikan modal dan mengelola proyek/usaha itu. Den-
gan demikian keuntungan maupun kerugian yang didapat, akan dibagi 
sesuai dengan kesepakatan sebelumnya.

5) Mudharabah ialah: suatu bentuk kerjasama (partnership); disatu pihak 
bank menyediakan dana, sedangkan pihak lain (mudharib) menyiapkan 
keahlian dan manajemen. Setiap keuntungan (profit) yang didapat akan 
dibagi, berdasarkan persetujuan sebelumnya, antara pihak bank dan 
pihak mudharib.

6) Murabahah ialah: suatu kontrak penjualan antara pembeli dan penjual 
dengan harga yang lebih tinggi dari harga asli pembelian. Muraba-
hah ini adalah suatu teknik pembiayaan dimana penyedia dana selaku 
penjual (financier) memberikan barang-barang yang diinginkan oleh 
peminat dan menjualnya kembali kepada peminat tadi dengan harga 
lebih (harga pembelian ditambah ongkos) yang dibayar dengan cici-
lan (installment) sebagaimana ditentukan dalam kontrak yang dibuat 
 sebelumnya. (-pent.).
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Bukanlah berstatus pengganti (badīl) sistem riba. Akan tetapi, 
pengganti riba yang sesungguhnya adalah “Al-qardh al-hasan” (pinja-
man bebas bunga).

Pada hakikatnya, target yang ingin dicapainya adalah, bahwa 
bank-bank Islam yang ada sekarang, bukanlah pengganti legal (syar’ī) 
dari bank konvensional. Sayangnya, orang tersebut lupa, bahwa “riba” 
dalam Al-Qur’ān adalah lawan dari dua sistem:

1. Pertama: lawan shadaqāh.

 Dalam hal ini berbentuk pinjaman bebas bunga (loan), seperti 
firman Allah:

(“Allah membinasakan riba, dan menumbuhkan sedekah”)

2. Kedua: lawan dari sistem jual-beli.

 Dalam hal ini berbentuk musyarākah, mudharābah, dan murāba-
hah. Sebagaimana tertera pada firman Allah:

(“Allah menghalalkan jual-beli, dan mengharamkan riba”)

Jadi, siapa yang menagih bunga (riba) untuk keperluan biaya 
hidup (konsumtif), maka penyelesaiannya dengan jalur “sedekah” (pin-
jaman tanpa bunga). Sedangkan, orang yang mengenakan riba dalam 
urusan bisnis (produktif), maka jalan keluarnya adalah “jual-beli” dan 
berbagai mu’āmalat lainnya.

Barangkali bisa diterima excuse (maaf) dari orang yang tertipu 
dengan “peradaban barat” setengah abad silam, berikut sistem dan 
pola pikirnya. Mereka itu menginginkan agar kita mengambil alih per-
adaban itu seluruhnya; baik-buruknya, pahit-manisnya. Tetapi, saat se-
karang ini, tidak bisa dimaafkan penganut faham “justifikasi”. Karena 
pe radaban barat telah berangsur runtuh di bumi kelahirannya sendiri.
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BUNGA KONSUMTIF DAN BUNGA PRODUKTIF:
Pada fase “justifikasi” yang lalu, ada sementara orang berdalih, 

bahwa riba yang diharamkan Allah dan Rasul, adalah jenis yang dike-
nal sebagai “bunga konsumtif”, yaitu bunga yang khusus dibebankan 
bagi orang yang berhutang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya 
sehari-hari, seperti makan, minum, dan pakaiannya beserta orang 
yang dalam tanggungannya. Hal ini, disebabkan karena dalam jenis 
riba ini terdapat unsur pemerasan (eksploitasi) terhadap kepentingan 
orang yang sedang membutuhkan. Karena itu, ia terpaksa meminjam. 
Namun, si pemilik uang menolak untuk memberi pinjaman, kecuali 
dengan riba (bunga), agar jumlah uang yang dikembalikan nanti ber-
tambah menjadi seratus sepuluh, misalnya.

Ungkapan ini tak pernah keluar dari mulut seorang faqīh (ahli 
hukum) pun sepanjang tiga belas abad yang silam, sebelum kita dilan-
da penjajahan. Ini jelas merupakan pembatasan terhadap nash-nash 
yang umum berdasarkan selera dan asumsi belaka. Perbuatan ini sa-
ngat dikecam Allah dalam firman-Nya:

ُم  ِ َربِّ ِمْن  َجاَءُهْ  َولَقَْد  نُْفُس  اْلَ َتَْوى  َوَما  نَّ  الظَّ ِإالَّ  َِّبُعوَن  يَت ِإْن 

الْهَُدى
(“Mereka tidak lain hanya mengikut prasangka dan kecenderu-
ngan selera (nafsu). Padahal telah datang kepada mereka petun-
juk dari Robb mereka.”) Q.S: 53/23.

Fakta sejarah membantah takwil seperti ini. Karena jenis riba 
yang dominan pada era jahiliyah bukanlah “riba konsumtif”. Sebab, 
wak tu itu tidak ada orang yang berhutang karena untuk makan. Juga 
tidak pernah dikenal, bahwa seorang Arab yang kaya menimpakan 
riba kepada orang yang datang padanya untuk mendapatkan pinja-
man bagi memenuhi kebutuhan hidupnya seperti makan dan minum. 
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Kalau pun ada, kasusnya amat langka sehingga tidak dapat dijadikan 
tolak ukur.

Yang banyak terjadi saat itu adalah “riba bisnis”, dimana kafilah-
kafilah (rombongan) dagang -- yang sangat terkenal dengan dua wisa-
ta-nya: musim panas dan musim dingin -- memperoleh modal (dana) 
dari seorang (financier) untuk diinvestasikan, dengan perjanjian salah 
satu dari dua transaksi:

Sistem bagi hasil (profit sharing/mudharābah), dimana kedua be-
lah pihak, akan berbagi keuntungan sesuai dengan perjanjian yang 
te lah di sepakati. Dan jika terjadi kerugian, maka ditanggung oleh pe-
milik modal.

Berbentuk “pinjaman” (credit) dengan bunga yang telah ditetap-
kan sebelumnya. Sistem inilah yang disebut “riba”. Juga termasuk 
da   lam jenis ini, praktik riba yang dilakukan oleh Al-Abbas bin Ābdul-
Muththalib, paman kandung Rasul SAW, yang pernah beliau siarkan 
pada peristiwa Haji wada’ (terakhir), bahwa riba tersebut telah dilarang 
secara resmi. Rasul SAW bersabda: 

“إن رب اجلاهلية موضوع وأول رب أضعه رب عي العباس”
"Sesungguhnya riba jahiliyah telah dilarang dan riba yang 
per tama kali kubatalkan adalah riba yang dikerjakan oleh pa-
manku Al-Abbas”.

Bagi seorang pengamat yang jujur, akan sulit membayangkan 
kalau ada orang seperti Abbas yang kerjanya senantiasa menyediakan 
minuman secara gratis kepada para jama’ah haji pada masa jahiliyah, 
berbagi sedekah dari harta kekayaannya, melakukan seperti apa yang 
dikerjakan oleh orang yahudi, pengisap darah, menekan orang yang 
sedang dalam posisi terjepit, dengan menimpakan bunga kepada 
orang yang berhutang kepadanya untuk memberi makan  keluarga nya. 
Hal ini sulit diterima bagi pribadi Abbas.
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Sekiranya jenis riba yang diharamkan Allah dan Rasul hanyalah 
“riba konsumtif”, maksudnya bunga yang dikenakan bagi orang yang 
berhutang untuk kebutuhan pribadi dan keluarganya, seperti yang 
dilontarkan sebagian orang sekarang ini, tentu saja Rasul SAW tidak 
perlu melaknat si pemberi bunga (orang yang berhutang), sebagaima-
na beliau melaknat pemakan riba (pihak yang menerima bunga). 
Soalnya, bagaimana mungkin seorang bisa dilaknat karena berhutang 
untuk makan, padahal Allah dan Rasul sendiri membolehkan mema-
kan bangkai, darah, dan daging babi, dalam kondisi terpaksa akibat 
lapar yang bersangatan. Seperti firman Allah:

َ غَُفوٌر َرِحمٌي فََمِن اْضُطرَّ غَْيَ َبغٍ َواَل عَاٍد فاََل ِإْثَ عَلَْيِه ِإنَّ اللَّ
(“Tetapi, barang siapa dalam keadaan terpaksa (memakannya), 
sedang ia tidak ingin dan tidak malampaui batas, maka tidaklah 
ia berdosa. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun dan Maha 
Penyayang”). Q.S : 2/173

Akan tetapi, Imam Muslim meriwayatkan dalam “shahīh”-nya, 
dari Jabir r.a berkata:

الرب وموكه واكتبه وشاهديه،  ملسو هيلع هللا ىلص آك  لعن رسول هللا  قال: 

وقال: "ه سواء". وعن ابن مسعود: لعن آك الرب وموكه
“Rasul SAW melaknat: pemakan riba, pemberi riba, penulis (sekre-
taris), dan para saksinya”. Dan dia berkata: “status mereka sama”.

Dan dari Ibnu Mas’ud: “Rasul SAW melaknat penerima bunga, 
dan pemberinya. Dan hadits ini diriwayatkan juga oleh sahabat-saha-
bat lain.
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HIKMAH DIHARAMKANNYA RIBA
Diantara alasan-alasan yang sering dilontarkan oleh sebagian 

orang sekarang ini ialah: bahwa hikmah diharamkannya riba sudah 
tidak ada lagi sekarang. Karena hikmahnya menurut mereka, untuk 
mencegah penganiayaan (zalim) pihak kreditur (pemilik uang) ter-
hadap debitur, atau penindasan oleh pihak yang memberi pinjaman 
terhadap peminjam, dan memerasnya dengan membebankan tamba-
han bunga padanya. Berbeda halnya dengan bank konvensional. Ka-
rena, bank-bank yang diberi pinjaman oleh nasabah untuk diinvestasi-
kan, posisinya kuat. Sementara pihak yang memberi pinjamanlah yang 
lemah, karena ia hanya memiiiki sedikit asset yang terbatas, seratus, 
dua ratus, atau seribu, dua ribu dollar.

Uang-uang itu, oleh bank, diinvestasikan dalam proyek- proyek 
bisnis, industri, dll, setelah mempelajari berbagai kemungkinan, dan 
mengadakan kajian yang matang, agar tidak jatuh ke dalam kerugian. 
Andaikan pun bank mengalami kerugian dalam suatu proyek (poor 
deal), maka itu tertutupi oleh proyek-proyek lain yang beruntung (fa-
vorable deal). Sekiranya keseluruhan proyek yang dibuka itu mengala-
mi kerugian, juga akan ditutupi oleh “Bank Sentral”.

Bantahan terhadap alasan ini seluruhnya gampang sekali yaitu:

1. Pertama, dari sudut pandangan “Ka’idah Fiqh”, bahwa prinsip 
yang berlaku umum, adalah membangun hukum syara’ atas 
dasar illat (cause), bukan atas dasar hikmah. Hal itu karena ilat 
adalah suatu karakteristik yang senyawa dan mapan, merupa-
kan tanda yang jelas bagi suatu hukum. Lain halnya dengan 
hikmah, yang biasanya relatif (tidak tetap). Pemahaman dan 
persepsi orang bisa berbeda-beda dalam menetapkan hikmah. 
Malahan biasanya mereka tidak sepaham.

2. Kedua, anggaplah kita terima, bahwa suatu hukum  ditetapkan 
atas dasar hikmah, bukan atas dasar illat, seperti pendapat 
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segelintir ulama, akan tetapi hikmah tersebut semestinya ber-
sifat “Jami’ah Mani’ah” (Komprehensif dan Pas), dalam artian 
men cakup seluruh elemen dan bentuknya, tidak boleh terbatas 
pada bagian tertentu (parsial) saja. Membatasi Hikmah diharam-
kannya riba hanya pada pemerasan (eksploitasi) si kaya sebagai 
pemberi pinjaman terhadap si miskin yang meminjam untuk 
memenuhi kebutuhan pribadi dan keluarganya, adalah pem-
batasan yang tidak benar. Alasan ini telah kami bantah dengan 
argumentasi yang tandas.

Hikmah yang sesungguhnya adalah bahwa harta tidak boleh 
melahirkan harta yang sama, uang tidak boleh melahirkan uang. Bah-
kan, harta seharusnya tumbuh dan berkembang dengan kerja dan 
memeras tenaga.

Islam sebenarnya tidak mengharamkan seseorang untuk me-
miliki harta dan melipatgandakannya, asal saja diperoleh dari sumber 
yang halal, dan dibelanjakan pada haknya. Islam tidak pernah menge-
cam harta sebagaimana sikap Injil mengecam kekayaan: “Orang kaya 
tidak akan dapat menembus pintu-pintu langit, sampai seekor unta 
dapat menembus lobang jarum”. Bahkan Islam menegaskan:

))نعم املال الصاحل للمرء الصاحل((

رواه أمحد واحلاك بسشند جيد.
("Harta terbaik dari yang baik adalah harta yang dimiliki oleh se-
seorang yang sholeh").7)

Harta yang baik adalah harta yang diperoleh dari sumber yang 

7) Hadits riwayat Imam Aḥmad dan Al Hakīm dengan sanad yang baik 
(jayyid). 
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halal, dan dikembangkan secara halal, artinya dengan usaha “legal” 
yang bermanfaat, baik secara mandiri maupun kerjasama dengan pi-
hak lain (venture).

Berdasarkan ini, Islam men-syari’atkan kerjasama antara modal 
dengan usaha/kerja untuk kepentingan kedua belah pihak, dan seka-
ligus untuk masyarakat. Sebagai konsekuensi dari kerjasama ini, maka 
kedua belah pihak seharusnya sama- sama memikul resiko, baik un-
tung ataupun rugi. Jika untung yang diperoleh besar, maka penyedia 
dana (Financier) dan pekerja menikmati bersama sesuai dengan kese-
pakatan sebelumnya. Jika untung kecil, maka kecil pulalah bagian 
kedua nya. Seandainya kerugian yang diperoleh, maka haruslah dirasa-
kan bersama, yaitu pemilik modal rugi dalam sahamnya, dan pekerja 
rugi dalam energi dan jerih payahnya. Inilah keadilan yang sempurna. 
Keuntungan sama dinikmati, dan kerugian sama dirasakan.

Sebagian bank di beberapa negara, ada yang sampai memberi-
kan keuntungan kepada pemegang sahamnya sebesar 50%, malah ada 
yang lebih dari itu, lalu kenapa bagi nasabah hanya diberi 10 % saja?

Sementara sebagian negara lain, yang terjadi adalah kebalikan-
nya, untuk tahap-tahap tertentu, dimana pemegang saham justru me-
nerima keuntungan lebih kecil dari nasabah. Lalu, kenapakah hal ini 
terjadi?

Sesungguhnya hikmah yang kelihatan dibalik pengharaman riba 
adalah mewujudkan persamaan yang adil diantara harta (modal) de-
ngan usaha, serta memikul resiko dan akibatnya secara berani dan pe-
nuh rasa tanggungjawab. Inilah pengertian “keadilan Islam”.

Islam tidak memihak kepada usaha dalam memandang modal, 
dan sebaliknya Islam tidak berat kepada modal sehingga menyepele-
kan usaha. Keduanya berada dalam posisi yang seimbang. Ini juga 
men cerminkan keadilan ALLAH yang tidak memihak kepada salah satu 
pihak.
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FUNGSI BANK DAGANG
3. Ketiga:

 Selentingan yang sering terdengar bahwa bank dagang kon-
vensional menggunakan modal yang ada untuk perdagangan, 
industri dan proyek-proyek investasi tidaklah dapat diterima. 
Hal ini terlihat dari neraca bank (balance sheet) yang dimuat 
dalam media massa. Bank pada pokoknya beroperasi memper-
dagangkan uang, hutang-hutang dan kredit. Tugas pokoknya 
bukanlah berdagang (membeli dan menjual), bertani atau me-
nanam, industri atau mendirikan bangunan.

Dengan ungkapan yang sederhana tapi gamblang, kegiatan 
utama sebuah bank ialah menerima simpanan dari A, B, dan C dengan 
tingkat bunga tertentu misalnya 12%, kemudian meminjamkannya 
kepada orang lain dengan tingkat bunga yang lebih besar, misalnya 
15%8). Selisih antara kedua tingkat bunga tersebut ialah yang menja-
di keuntungan bank. Inilah fungsi utama dan misi asli sebuah bank. 
Jadi, bank merupakan pelaku ‘riba akbar’, yang menggantikan posisi 
pelaku riba ‘kelas teri’ tempo dulu. Ia juga merupakan ‘calo riba’ yang 
memakan dan memberi riba. 

Ungkapan yang mengatakan bahwa bank-bank modern tidak 
pernah mengalami kerugian dan bank-bank Islam tidak mungkin 
beruntung adalah tidak benar. Betapa banyak kita baca berita tentang 
bank yang gulung tikar dan bangkrut di berbagai negara, termasuk 
di negara kita. Di Amerika, negeri sarang bank-bank dan pusat kapi-
talisme, sejumlah 147 bank pada tahun 1987 mengumumkan ‘gulung 
tikar’ (tutup). Dan dalam dua tahun berikutnya juga terulang dalam 
jumlah yang tidak jauh berbeda.

8) Tingkat bunga umum perbankan kita adalah 21% untuk simpanan, dan 
27% untuk pinjaman.
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Andaikan kita anggap bahwa bank modern tidak akan menga-
lami kerugian seperti klaim mereka, maka bagaimana halnya  dengan 
para nasabah yang meminjam uang dari bank, apakah tidak berke-
mungkinan proyek mereka mengalami kerugian. Lalu, kenapa ia sendi-
ri yang menanggung kerugian, sementara bank selamanya dalam po-
sisi beruntung?

TIDAK ADA MASLAHATNYA “BUNGA RIBAWI”
Sebagian orang berani menghalalkan bunga ribawi karena 

mem  bayangkan adanya manfaat di balik itu. Sebenarnya anggapan 
itu sama sekali tidak benar, karena beberapa alasan:

Pertama

Orang yang mengamati secara cermat hukum-hukum syara’ 
akan mengetahui secara yakin bahwa ALLAH yang Maha Pemurah dan 
Maha Penyayang tidak akan mengharamkan bagi manusia  sesuatu 
yang baik yang dapat mendatangkan manfaat yang sesungguhnya. 
Akan tetapi ALLAH mengharamkan bagi manusia semua yang keji, 
yang bisa mendatangkan bahaya (mudlarāt) terhadap mereka, baik 
secara pribadi maupun komunitas. Oleh karena itu, sifat Rasul SAW 
yang tercantum dalam kitab-kitab suci terdahulu yang dicatat oleh Al 
Qur’ān dalam surat Al-A’rāf:

ُم  يَِّباِت َوُيَرِّ لُّ لَهُُم الطَّ يَْأُمُرُهْ ِبلَْمْعُروِف َويَْنَاُهْ َعِن الُْمْنَكِر َوُيِ

ْم َِّت اَكنَْت عَلهَْيِ ُهْ َواْلَغاَْلَل ال ُم الَْخَبائَِث َويََضُع َعْنُْم ِإْصَ عَلهَْيِ
“.....menyuruh mereka berbuat baik, melarang mereka dari per-
buatan yang mungkar/keji, menghalalkan buat mereka semua 
yang baik, dan mengharamkan yang keji......” QS.:7/157
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Ada sebagian orang berkata bahwa dimana ada maslahat, maka 
disana terdapat hukum ALLAH. Ungkapan ini benar, tetapi hanya me-
ngenai kasus-kasus yang didiamkan ALLAH dan untuk mengambil ke-
putusannya diserahkan kepada kebijaksanaan ijtihad dan intelektuali-
tas kita. Sedangkan masalah-masalah yang diluar cakupan itu, kaidah 
yang tepat adalah dimana ada hukum ALLAH, maka disana pasti ter-
dapai maslahat (keuntungan). Inilah yang sudah dibuktikan oleh seja-
rah, dikuatkan oleh fakta, dikukuhkan oleh hasil penelitian ilmiah yang 
obyektif. 

Kedua 

Dari sudut pandang teori ekonomi, banyak ahli di bidang ekono-
mi dan politik menguatkan pendapat bahwa bunga bank merupakan 
faktor penyebab kebanyakan krisis yang menimpa dunia. Dan pereko-
nomian dunia tidak akan membaik sampai tingkat bunga dapat dite-
kan menjadi nol, artinya penghapusan bunga secara total. 

Ketiga 

Dari sisi praktik ekonomi operasional, dalam konteks negara-ne-
gara Arab dan negara Islam, perlu kita pertanyakan, selama menganut 
sistem bunga, apa yang telah mereka hasilkan dari riba, yang mereka 
sebut ‘bunga’ ini? Di dalam negeri ia merugikan banyak pengusaha 
kecil yang mempunyai kemampuan terbatas, sehingga yang kaya se-
makin bertambah kaya dan yang kuat semakin kuat. Karena bank-bank 
itu memberikan kepada Si kaya modal yang besar untuk memperluas 
usahanya - dengan aset yang bukan miliknya - dengan mengorbankan 
mayoritas besar konsumen dan orang - orang lemah.

Sejak masuknya kolonialisme ke negeri kita, kita telah bermua-
malah dengan riba, namun selama itu pula kita belum pernah keluar 
dari lingkaran ‘keterbelakangan’ ketingkat kemajuan. Malah kita be-
lum juga sampai pada tahap ‘mandiri’ dalam bidang pertanian, indus-
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tri sipil atau militer. Kita masih terus dilanda oleh akses ‘pemusnahan’ 
yang telah diperingatkan ALLAH sebelumnya bagi pelaku riba dengan 
firman-NYA: 

“ALLAH memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah” 

Memang riba, benar-benar - seperti yang pernah diungkapkan 
oleh seorang pakar ekonomi - merupakan AIDS dalam kehidupan du-
nia ekonomi yang bisa merontokkan kekebalan (immunity), dan me-
ngancamnya dengan kemusnahan serta keruntuhan. 

Barangkali cukup kita perhatikan musibah hutang yang menim-
pa The Third World (dunia ketiga) dimana hutang Republik Arab Mesir 
mencapai US$ 44.000.000.000 (Rp. 88 trilyun rupiah ). Jadi bunganya 
jika ditaksir l0 % saja mencapai US$ 4.400.000.000. Padahal ada be-
berapa jenis hutang yang bunganya jauh diatas 10 %. Jika besarnya 
bunga dan besarnya hutang ditambahkan maka jumlahnya terus ber-
lipat ganda dalam beberapa tahun saja, bilamana negeri-negeri yang 
terlibat hutang itu tidak mampu membayarnya dalam waktu yang 
telah ditentukan.

Itulah sebabnya maka problem Negara Dunia Ketiga - seperti apa 
yang mereka sebut - adalah debt service, yaitu membayar angsuran 
dan bunga rutin tahunan, yang jumlahnya menggunung, menggun-
cangkan perekonomian bangsa-bangsa yang kuat, apalagi negara se-
dang berkembang yang terhimpit.

Presiden Mesir Mohammad Husni Mubarak dalam sebuah pi-
datonya belakangan ini mengakui - dengan gayanya yang dikenal 
terbuka - “Kita berhutang sebesar 4 milyar, jumlah itu terus berlipat 
ganda, sampai mencapai sekian milyar. Pikiran kita sekarang terfokus 
pada bagaimana caranya berhutang lagi untuk menutupi hutang yang 
lama. “Sungguh benar puisi yang dikumandangkan oleh seorang pe-
nyair Arab: 
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إذا ماقضبت الين بلين مل يكن

قضاء، ولكن اكن غرماً عىل غرم !    
Bila anda membayar hutang dengan menghutang, itu bukanlah 
pelunasan, tapi penimbunan hutang”.

Bahkan, pada kenyataannya, kita bukanlah melunasi hutang 
yang lama dengan hutang yang baru, akan tetapi kita hanya mena-
han nafas dengan sesak, untuk membayar bunga (interest) yang terus 
membubung, dan membiak seperti virus kanker. Sedangkan hutang 
yang lama tetap saja seperti semula, tidak berkurang.

Hutang, sebagaimana yang dikenal dalam warisan kita, adalah 
penderitaan yang menghantui di malam hari, dan merupakan kehi-
naan di siang hari. Karena itulah, barangkali, Nabi Muhammad SAW 
me ngajarkan kita agar meminta perlindungan kepada ALLAH dari se-
jumlah musibah dan penderitaan atau kesedihan.

)) وأعوذ بك من غلبة الين وقهر الرجال ((.
“.....dan aku berlindung kepada-MU dari lilitan hutang dan te-
kanan orang”.

Itu hanya sekedar hutang, bagaimana sekiranya jika hutang 
itu berbentuk riba, yang setiap hari bertambah terus, tidak pernah 
berkurang, membengkak, tidak pernah menyusut. Dalam hal ini kedua 
bencana itu sekaligus menghimpit kita, yaitu lilitan hutang dan pene-
kanan orang. Persis seperti yang kita saksikan dengan mata kepala 
kita sendiri, tekanan dari Dana Moneter Internasional, begitu pula te-
kanan dari negara-negara kreditur yang menguasai makanan pokok 
kita, yang pada gilirannya akan mendikte kita dalam kebijaksanaan 
politik dan ekonomi. Alangkah indahnya untaian hadits Nabi SAW dia-
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tas, yang mengkombinasikan kedua hal tersebut dan merangkainya 
dalam satu bait ”... himpitan hutang dan tekanan orang lain”.

APAKAH RIBA ITU? 

Yang sering menjadi tumpuan sebagian orang ialah alasan mere-
ka bahwa ahli fiqih - dalam menentukan makna riba berpegang pada 
hadits:

)) ك قرض جر نفعا فهو رب ((
“Setiap pinjaman yang mengakibatkan pertumbuhan adalah 
riba" 

Sebenarmya ini bukan hadits shahih, seperti yang disebutkan 
dalam Kitab Kasyf al-Khafa dan lainnya. Inilah siasat yang sering digu-
nakan sebagian orang dalam dialog yaitu mengalamatkan suatu pen-
dapat yang lemah kepada pihak lawannya - yang tidak pernah menge-
mukakan pendapat ini - dengan tendensi agar mudah dipatahkan dan 
dibatalkan.

Kenyataanya ahli-ahli fiqih tidak menjadikan hadits diatas se-
bagai argumentasi mereka meskipun ada disebut dalam beberapa 
kitab, yang tidak begitu memperhatikan tentang keabsahan teks yang 
dimuatnya. Buktinya para pakar fiqih itu seluruhnya membolehkan 
pinjaman yang bertambah, dengan ketentuan jika tidak disyaratkan 
sebelumnya dalam akad. Tambahan ini hanya sebagai kebijaksanaan 
si peminjam - waktu pembayaran - sebagai tanda terima kasih belaka.

Praktek inilah yang dilakukan oleh Nabi SAW, ketika mengemba-
likan barang pinjamannya dan melebihkannya, kemudian beliau ber-
sabda:

)) خيك أحسشنك أداء ((    
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"Orang yang terbaik diantara kamu ialah orang yang terbaik 
dalam pembayaran hutangnya".

 Berdasarkan ini maka ungkapan yang mengatakan bahwa setiap 
pinjaman yang bertambah dari asalnya adalah riba, adalah tidak benar. 
Yang benar dan tepat adalah 

ك قرض اشرتط فيه النفع مقدما فهو رب.
Setiap pinjaman yang disyaratkan sebelumnya tambahan adalah 
riba.

Sesungguhnya pegangan ahli-ahli fiqih dalam membuat batasan 
pengertian riba adalah nash Al-Qur’ān sendiri, ALLAH berfirman:

ُكْنُتْ  ِإْن  َب  الرِّ ِمَن  بَِقَي  َما  َوَذُروا   َ اللَّ َُّقوا  ات آَمنُوا  يَن  ِ الَّ َا  أَيُّ َي 

ُمْؤِمِننيَ 
“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada ALLAH dan 
tinggalkanlah sisa-sisa riba (yang belum dipungut), jika kamu 
orang-orang yang beriman” (QS:2:278) 

Kemudian firman-NYA:

َوِإْن تُبُْتْ فَلَُكْ ُرُءوُس أَْمَواِلُكْ اَل تَْظِلُموَن َواَل تُْظلَُموَن  
"Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka yang 
menjadi hakmu hanyalah modal dasarmu, kamu tidak mengania-
ya dan tidak pula dianiaya (QS 2:279) 

Ayat diatas menunjukkan bahwa yang lebih dari modal dasar 
ada lah riba, sedikit ataupun banyak. Jadi setiap kelebihan dari modal 
asli yang ditentukan sebelumnya, karena semata-mata imbalan waktu 
adalah riba.
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Batasan riba yang diharamkan oleh Al-Qur’ān itu sebenarnya 
tidak memerlukan penjelasan yang rumit, karena tidak mungkin 
 ALLAH mengharamkan sesuatu bagi manusia, apalagi mengancam 
pelakunya dengan siksa yang paling pedih, sementara bagi mereka 
sendiri tidak jelas apa yang dilarang itu. Padahal ALLAH telah berfir-
man:

بَوْا َم الرِّ ُ الَْبْيَع َوَحرَّ َوأََحلَّ اللَّ
“......ALLAH telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan 
riba....”( Q. S. 2:275)

Huruf Al-ma'rifah (the definite article) dalam kata Al-Riba baik se-
bagai keterangan lil 'ahd atau lil jinsī (jenis), atau lil istighroq (umum), 
maksudnya sudah jelas dan terang, yaitu mengharamkan seluruh jenis 
riba. Seandainya pengertian riba masih kabur, mestilah diterangkan 
 Allah kepada mereka. Akan tetapi penjelasan yang terlambat dari wak-
tu dibutuhkannya tidak diterima (dalam kaidah ilmu ushul fiqih).

Riba, sebagai suatu bentuk transaksi, telah dikenal oleh bangsa 
Arab sejak masa jahiliyah, demikian pula oleh non Arab. Bangsa Yahudi 
telah mempraktikkan riba jauh sebelum itu, sampai-sampai perbuatan 
tersebut diinventarisasi oleh Al- Qur’ān dalam kumpulan catatan krimi-
nal mereka.

َب َوقَْد ُنُوا َعْنُه َوأَْخِذِهُ الرِّ
“Dan mereka (Yahudi) mengambil riba, padahal telah dilarang 
dari perbuatan itu...” (Q.S. 4:161) 

Seandainya riba yang diharamkan ALLAH ini masih membingung-
kan pastilah mereka menanyakannya, sampai jelas betul bagi mereka, 
karena mereka terkenal sebagai orang-orang yang penuh perhatian 
mempelajari agama mereka. Tentang berita dari sebagian sahabat 



 Bunga BANK Adalah RIBA
62

yang masih kurang jelas tentang beberapa bentuk riba, yang dimak-
sudkan adalah riba al-fadhl, bukan riba nasi’ah (riba jual-beli bukan 
riba hutang piutang).

 Sedangkan topik pembicaraan kita adalah mengenai riba nasi'ah 
atau riba hutang, dan inilah yang menjadi isu sentral sekarang ini, dan 
ini pulałah yang dipraktikkan oleh bank- bank komersial konvensio-
nal. Jadi, membicarakan riba fadhl saat sekarang ini hanyalah lari dari 
masalah yang sesungguhnya, dan dari topik pembicaraan.

HUBUNGAN ANTARA BANK DENGAN PARA 
 DEPOSAN

Sekarang ini kita memang banyak membaca dan mendengar hal 
yang aneh-aneh. Ada sementara orang beralasan bahwa uang yang 
didepositokan di bank dengan memakai bunga, bukanlah berstatus 
pinjaman atau hutang bank, karena deposan yang menitipkan uang-
nya di bank tidak pernah terlintas dibenaknya bahwa ia meminjamkan 
uangnya kepada bank. Dan juga, bagaimana ‘si miskin’ memberi pinja-
man kepada ‘si kaya’, padahal orang yang mendepositokan uangnya 
itulah yang ‘miskin’, sementara pihak bank yang ‘Kaya’? 

Barangkali yang menguatkan asumsi ini di kalangan mereka ada-
lah penamaan uang yang diserahkan kepada bank itu - dengan me-
makai sistem bunga - adalah deposito (titipan), bukan pinjaman.

Akan tetapi nama dan istilah tidak boleh menipu kita dari sub-
stansinya. Istilah ‘deposito’ hanya istilah yang diciptakan bank, bukan 
sebuah istilah syar’ī yang bersumber dari fiqih. Sebenarnya istilah 
titipan yang dalam terminologi fiqihnya disebut wadi’ah telah diatur 
dan dimaklumi. Diantaranya bahwa pihak yang memegang titipan 
berfungsi sebagai pemegang amanah semata-mata, bukan sebagai 
penjamin, yang jika seandainya barang/uang titipan itu rusak, hancur 
atau hilang karena dicuri, maka pemegang amanah tidak bertang-
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gung jawab atas semua itu, kecuali jika terbukti dia telah berkhianat, 
melanggar amanah atau menyepelekan barang tersebut.

Sementara yang dimaklumi dan diyakini kepastiannya selama 
ini, bahwa bank bertanggung jawab sepenuhnya atas harta yang di-
titipkan padanya, dan posisinya sama sekali bukan sebagai pemegang 
amanah akan tetapi sebagai penjamin, baik deposito itu berbentuk 
current account maupun deposito berbunga. Dan sepanjang bank 
bertanggung jawab, maka banklah yang berhak memperoleh untung 
atau hasil, sesuai dengan kaidah hukum yang berasal dari hadits Nabi 
SAW,

)) اخلراج بلضامن ((.
"memperoleh bagian keuntungan, oleh karena pertanggung-
jawaban"

Satu-satunya yang agak mirip dengan sistem titipan menurut 
versi hukum Islam ialah “safe deposit box”, dimana seseorang dapat 
menitipkan apa saja yang ingin dititipkan seperti perhiasan, permata, 
uang, atau dokumen, dan dia sendiri yang bertanggung jawab atas tit-
ipan itu. Sedangkan posisi bank hanyalah sebagai pemegang amanah 
bukan sebagai penjamin/ penanggung jawab. 

Ada alasan yang mengatakan, orang yang mendepositokan 
uangnya di bank tidak pernah terlintas dipikirannya bahwa dia memin-
jamkan uangnya kepada bank dan juga bagaimana mungkin sese-
orang memberi pinjaman kepada bank ‘kaya’, yang memiliki jutaan 
dan milyaran. Alasan ini tidaklah dapat melepaskan kontrak (akad) 
yang terjadi antara nasabah dengan pihak bank dari hakikatnya yang 
asli berikut akibat-akibat hukumnya.

Bukanlah termasuk persyaratan sahnya suatu akad bahwa kon-
trak pinjaman itu mesti terjadi dari si kaya kepada si miskin. Buktinya 
dalam Al-Qur’ān disebut bahwa manusia dapat memberi pinjaman ke-
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pada Allah SWT. Begitu pula tidak termasuk persyaratan kedua belah 
pihak yang melakukan itu mesti menyebutnya secara tegas pinjaman.

Ada kecenderungan sebagian teman-teman, dalam tulisan me-
reka kelihatannya bagai membatasi arti pinjaman hanya pada apa 
yang diserahkan kepada orang yang sedang membutuhkan. Pemaha-
man ini mungkin berdasarkan pada praktik yang umum berlaku. Na-
mun itu tidaklah mencakup seluruh bentuk-bentuk yang dikategori-
kan oleh para ahli fiqih sebagai pinjaman, karena bisa saja sejumlah 
uang atau harta status hukumnya menjadi pinjaman, meskipun pada 
awalnya si pemilik harta tidak meniatkan sebagai pinjaman. Umpa-
manya seorang pemegang titipan (al-muwadda) memanfaatkan titi-
pan (wadi’ah) orang yang disimpannya. Maka dalam hal ini, status hu-
kumnya telah berubah menjadi “pinjaman”. Pemegang titipan telah 
berubah menjadi “penjamin”. Dan uang titipan telah berubah menjadi 
hutang dalam tanggungannya, baik itu dilakukannya tanpa seizin pe-
milik uang ataupun atas permintaannya, sebagaimana dahulu pernah 
dilakukan oleh Az-Zubair ra, dimana banyak diantara sahabat dan 
anak-anak mereka menitipkan uang kepada Zubair akan tetapi Zubair 
menolak jika uang tersebut tidak dianggap sebagai “pinjaman” karena 
khawatir kalau - kalau harta itu rusak atau hilang dalam statusnya se-
bagai titipan yang mengakibatkan si pemilik harta yang akan menang-
gungnya secara sepihak. Akan tetapi jika harta itu dianggap sebagai 
pinjaman maka ia akan berada di bawah tanggungan dan jaminan pe-
megangnya (dalam hal ini Zubair ra.)

Adalah merupakan informasi dasar dalam dunia perbankan bah-
wa hubungan antara nasabah dengan pihak bank, baik nasabah itu 
sebagai pemegang current account atau long-term deposite (deposito 
jangka panjang), adalah hubungan kreditur-debitur. ini terlihat jelas 
dari rekening koran yang dikeluarkan oleh bank untuk para nasabah-
nya. 
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APAKAH PRAKTEK BANK KONVENSIONAL 
TERMASUKMUDHARĀBAH?

Di antara alasan-alasan aneh dan ajaib yang dikemukakan oleh 
sebagian orang yang ingin menjustifikasi bunga riba itu adalah usaha 
sebagian pejabat di lingkungan bank konvensional yang menggam-
barkan bahwa praktik yang dilakukan bank itu identik dengan 
mudharābah9). 

Maksudnya bahwa dalam hubungan antara pihak bank dengan 
pihak nasabah, bank berfungsi sebagai mudharib (yang akan memu-
tar/ menggunakan uang), dan nasabah berkedudukan sebagai pemilik 
harta (financier). Kemudian dalam hubungan antara pihak bank den-
gan pihak ketiga, bank berfungsi sebagai pemilik harta (financier), se-
mentara pihak kctiga berfungsi sebagai ‘mudharib’ (yang akan mend-
agangkan harta). 

Dalam kasus mufti Republik Mesir, beliau menanyakan kepada 
sebagian pejabat bank perihal praktik/kerja bank yang ada, langsung 
saja, mereka mengkondisikan kerja bank tersebut dengan pengkondi-
sian yang ajaib tersebut. Mereka memberikan jawaban, yang siapapun 
tidak berani mempertanggung jawabkan kebenarannya.

Visualisasi dan pengkondisian yang dikemukakan oleh pihak 
bank di atas, jelas tidak benar dan tidak jujur. Sebagaimana yang di-
kuatkan oleh seluruh pakar-pakar ekonomi dan moneter, misalnya: 
Prof. Dr. Ābdul Ḥamid Al- Ghazali, Prof. Dr. Aḥmad Al Naggar, dan 
Prof. Aḥmad Zindo, mantan Gubernur Bank Sentral. Gambaran di atas 
bertentangan dengan inti kontrak 'mudharābah’ dimana dalam akad 
tersebut posisi ‘mudharib' (yang akan menggunakannya) adalah seba-

9) dalam mudharabah terdapat dua pihak yang terlibat dalam transaksi, 
yaitu pemilik harta (shohib al-maal) dan penerima yang akan memu-
tarkan uang itu dalam berbagai usahanya (mudharib), yang kemudian 
hasilnya akan dibagi kedua belah pihak.
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gai pemegang amanah terhadap harta yang diserahkan kepadanya, 
bukan sebagai penjamin. Jadi pihaknya tidak bertanggung jawab atas 
kehilangan/kerusakan kecuali terbukti bahwa dia telah melakukan pel-
anggaran atau berkhianat, atau menyepelekannya.

Seandainya dimasukkan dalam persyaratan bahwa 'mudharib’ 
menjamin keselamatan uang/harta mudharābah, akan mengakibat -
kan batalnya akad ‘mudharābah’ dan kehilangan legalitasnya. Sedang-
kan fakta yang tidak mungkin dibantah kebenarannya, bahwa bank 
menjamin uang yang dipegangnya.

Nah, bagaimana mungkin bank dalam hal ini berfungsi ganda 
- sebagai pemegang amanah dan sebagai penjamin - dalam waktu 
yang sama?

Demikian pula, dalam akad “mudharābah” disyaratkan kedudu-
kan yang seimbang antara kedua belah pihak dalam menanggung 
risiko - untung dan rugi - tidak boleh secara sepihak mendapat keun-
tungan yang pasti, dan sejumlah uang tertentu dengan mengorban-
kan pihak lain.

Jadi, yang dituntut dalam akad ini (mudharābah) ialah agar bagi-
an (porsi) masing-masing pihak dan keuntungan yang diperoleh, jelas 
seperti sekian persen dari keuntungan, misalnya.

Argumentasi para ahli fiqh (Fuqaha) dalam hal ini ialah praktik 
yang dilakukan oleh Nabi SAW dalam proyek pertanian (Muzarā’ah) 
yang disepakati beliau dengan penduduk khaibar dengan perjanjian 
pembagian hasil yang diperoleh dari pertanian itu. Para Fuqaha itu 
mengatakan bahwa mudharabah identic dengan muzarā’ah, dan sta-
tus hukumnya juga sama.

Setiap penentuan jumlah uang atau harta tertentu dikhusus-
kan untuk pemilik modal saja, ataupun khusus untuk “mudharib”, me-
ngakibatkan rusaknya akad mudharābah dan bergeser dari lingkaran 
halal ke lingkungan haram, sekaligus keluar dari sistem mu’āmalah 
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Islami yang menumbuhkan harta itu melalui proses usaha dan peras 
keringat, dan masuk ke dalam sistem Mu’āmalah riba yang menjamin 
bagi pemilik modal sejumlah hasil yang pasti meskipun ia hanya go-
yang-goyang lutut dan tidak bekerja.

Inilah kesepakatan (Ijma’) seluruh fuqaha dari berbagai madzhab, 
sebagaimana yang diketengahkan oleh imam-imam yang terpercaya. 
Al-Āllamah Ibnu Qudama, dalam kitabnya “Al-Mughni” ketika menjelas-
kan teks karangan Al-Khirāqī –yang mengatakan: “Tidak boleh dilebih-
kan sejumlah dirham tertentu untuk salah satu pihak yang berkongsi”- 
kata ibnu Qudama : ”kesimpulannya : jika dikhususkan sejumlah uang 
tertentu sebagai bagian untuk salah satu pihak yang berkongsi, atau 
dilebihkan padanya sejumlah uang, umpamanya ia memberi persyara-
tan khusus, seperti tambahan 10 dirham disamping bagiannya yang 
asli dan halal, maka batallah perkongsian itu”.

Ibnu Al-Munzir mengatakan :”seluruh ahli ilmu pengetahuan (Is-
lam) bersepakat atas batalnya akad “Mudharābah”, bilamana salah satu 
pihak atau masing-masing pihak menentukan persyaratan khusus be-
berapa dirham tertentu untuk dirinya”.

Diantara imam-imam yang mengemukakan hal itu, ialah: Imam 
Malik, Al-Auza’i, Syafi’i, Abu Tsaur, dan Asḥabur Ra’yi (Yakni Abu Hani-
fah dan Sahabat-sahabatnya). “Sekiranya salah satu pihak mengatakan 
: “Untuk anda, setengah dari keuntungan dikurangi 10 dirham, atau 
setengah keuntungan plus 10 dirham “maka jawabannya sama seperti 
jika disyaratkannya dirham-dirham (mata uang) tertentu menjadi hak 
pemilik modal.

Kata Ibnu Qudama : ( Hal itu tidak sah karena dua alasan) :

- Pertama, sekiranya ia syaratkan dirham-dirham tertentu yang 
akan menjadi haknya, berkemungkinan hanya dirham itu yang 
menarik keuntungan, akibatnya hanya pihaknya yang mengua-
sai seluruh keuntungan atau sebaliknya, kemungkinan dirham 
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yang ditentukan itu tidak menghasilkan apa-apa sehingga ia 
tidak beroleh apa-apa atau ia beruntung besar, sehingga pihak 
lain merasa dirugikan.

- Kedua, bahwa bagian (porsi) seharusnya diketahui dalam ben-
tuk pembagian (persentase), karena tidak mungkin menentukan 
besar jumlahnya secara pasti. Jika pembagian itu tidak diketahui 
masing-masing pihak, maka kontrak tersebut menjadi batal (ru-
sak).

Demikian juga halnya jika pekerja (mudharib) mensyaratkan 
agar dirham-dirham tertentu menjadi haknya. Karena kemungkinan, 
ia akan kurang menaruh perhatian terhadap dirham-dirham lain yang 
bukan menjadi hak atau bagiannya, karena yang lain itu tidak mengun-
tungkan baginya. 

“Batalnya suatu kontrak jika salah satu pihak menetapkan syarat 
khusus buat dirinya berupa hasil gandum pilihan, atau bidang terten-
tu dari tanah pertanian atau sejenisnya” –kontrak yang dimaksudkan 
disini ialah: “muzarā’ah”- memaparkan sejumlah hadits-hadits, dianta-
ranya: 

عن رافع بن خدجي قال : كنا أكرث ال نصار حقال, فكنا نكري 

الرض عىل أن لنا هذه وهلم هذه فرمبا أخرجت هذه, ومل خترج 

هذه, فناان عن ذل .. أخرجاه )أي البخاري ومسمل(

ويف لفظ : كنا أكرث أهل الرض مزدرعا . كنا نكري الرض بلنا 

حية منا تسمى لسشيد الرض. قال : فرمبا يصاب ذل وتسمل 

الرض. ورمبا تصاب الرض ويسمل ذل, فنينا .. رواه البخاري.
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ويف لفظ قال: إمنا اكن الناس يؤاجرون عىل عهد رسول هللا  مبا 

عىل املاذيانت وأقبال اجلداول, وأششياء من الزرع, فهيكل هذا, 

ويسمل هذا, ويكل هذا, ومل يكن للناس كري إال هذا, فلل 

زجر عنه. رواه مسمل وأبو داود و النسايئ. 
Diriwayatkan dari Rafi’ Ibn Khudaij, katanya: “Kami adalah orang 
yang terbanyak memiliki tanah subur diantara orang-orang An-
shor. Karena itu kami mengupahkannya kepada orang lain, de-
ngan perjanjian bahwa areal tertentu menjadi bagian kami, dan 
yang lain menjadi hak mereka. Tetapi, kemungkinan hanya areal 
ini yang menghasilkan dan yang lain tidak menghasilkan apa-
apa, sebab itulah Rasulullah SAW melarang kami dari praktik itu 
(diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim). Dan pada redaksi lain: 
“Kami adalah orang yang terbanyak memiliki tanah pertanian. 
Kami menyewakannya. Diantara tanah itu ada areal yang dikhu-
suskan untuk tuan tanah. Tetapi bisa saja areal ini ditimpa ben-
cana. Sedangkan yang lain bagus, atau areal ini yang selamat, 
sementara yang lain ditimpa musibah, karena itu kami dilarang”. 
(Riwayat Bukhari).

Dan pada sebagian riwayat disebutkan, bahwa pemilik tanah 
mengecualikan untuk dirinya: areal disekitar parit, atau hasil gandum 
pilihan, atau jumlah tertentu dari hasil pertanian. Lalu Nabi SAW mela-
rang praktik itu.10)

Riwayat di atas dan juga riwayat yang lain yang mengandung 
makna serupa menegaskan bahwa Nabi SAW melarang dan menge-
cam cara yang memprioritaskan salah satu pihak dalam perjanjian 

10) Lihat “Muntaqo Al-Akhbar” berikut syarahnya “Nailul-Author”: vol.5 / hal 
275 Percetakan ‘Usmaniyah’ di Mesir, 1357 H.
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mengenai hasil yang keluar dari suatu areal pertanian. Karena berke-
mungkinan, areal tertentu itu saja yang menghasilkan, atau itu saja 
yang merugikan. Akibatnya hanya salah satu pihak saja yang mem-
peroleh keuntungan yang pasti, atau kerugian. Sedang pihak lain tidak 
merasakannya. Jelas ini tidak adil, menurut kacamata Islam. Keadilan 
Islam yang didengungkan oleh Rasul SAW dibalik larangannya yang 
tertuang di dalam Hadits-hadits yang lalu itu, ialah : Agar kedua belah 
pihak dalam akad (kontrak) “muzarā’ah) sama-sama merasakan un-
tung dan rugi dari usaha mereka. Nah, jika hadits di atas menyangkut 
praktik “muzarā’ah), maka sudah barang tentu kontrak “Mudharābah” 
adalah “Saudara Kandung”nya. Dengan kata lain “mudharābah” itu, 
adalah bentuk “muzarā’ah” dalam dunia bisnis. Dan “Muzarā’ah” ada-
lah bentuk “mudharābah” dalam dunia pertanian.

”Muzarā’ah” ialah perkongsian antara tuan tanah dan petani 
yang menanami. Sementara “mudharābah” ialah perkongsian antara 
pemilik modal dengan pekerja/pedagang.

Jadi kalau ada sementara orang yang mengklaim bahwa kesepa-
katan (Ijma’) ulama yang melarang penentuan jumlah tertentu bagi 
salah satu pihak dalam kontrak “mudharābah” adalah tidak ada dasar-
nya dalam syara’. Sebenarnya klaim itu muncul karena mereka kurang 
menguasai hadits Nabi secara general dan Sunnah yang ma’tsur (be-
rasal dari Nabi).

Ini adalah suatu bencana yang banyak menimpa kita sekarang 
ini, dimana ahli fiqih kurang menguasai hadits, dan ahli hadits kurang 
menguasai fiqih, padahal antara dua disiplin ilmu itu saling membu-
tuhkan.

Tidak ada riwayah (Fiqh) tanpa riwayah (Hadits) –karena sumber 
fiqih itu adalah hadits- dan tidak banyak riwayah tanpa adanya dirāyah 
(pemahaman).
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ANTARA MATA UANG EMAS DENGAN UANG 
 KERTAS

Termasuk alasan yang dilontarkan sebagian orang, dalam upaya 
men-“Justifikasi” (membenarkan) bunga bank ialah: bahwa jenis uang 
yang diharamkan Islam padanya riba, ialah mata uang “emas” dan 
“perak”, bukan uang kertas yang kita gunakan sekarang ini sebagai alat 
pertukaran.

Kemudian, hadits-hadits yang berkaitan dengan “riba” hanya 
ber bicara tentang jenis-jenis tertentu saja, diantaranya emas dan pe-
rak. Hikmahnya dalam hubungan ini amat jelas, karena nilai  intrinsik 
yang terkandung pada dua mata uang itu. Keduanya terbuat dari 
logam mulia, yang mempunyai nilai tersendiri, meskipun tidak dipakai 
sebagai mata uang.

Bahkan para ulama sendiri, berbeda pendapat mengenai hukum 
“uang koin” yaitu mata uang yang terbuat dari logam “non-emas dan 
perak” seperti logam nikel dan sejenisnya, apakah status hukumnya 
disamakan dengan mata uang asli dari emas dan perak, atau tidak?

Diantara alasan yang mereka kemukakan itu, bahwa uang kertas 
yang ada, nilai riilnya semakin lama semakin berkurang, akibat inflasi 
yang menurunkan daya beli uang tersebut. Hal ini berarti, bahwa apa 
yang diambil oleh pemilik uang (deposan) dalam bentuk bunga dari 
bank atau lainnya, itu hanyalah merupakan imbalan dari penyusutan 
nilai yang dialami oleh uang yang didepositokannya di bank, karena 
pengaruh inflasi tadi. Bahkan kemungkinan besar bunga itu masih 
lebih kecil bila dibandingkan dengan penyusutan praktis yang terjadi 
akibat inflasi. Dengan kata lain kalau tingkat bunga itu 10% misalnya, 
sedangkan tingkat inflasi 15% maka deposan dalam kondisi ini sebe-
narnya mengalami penurunan nilai riil sebesar 5% dari uangnya.

Alasan diatas secara faktual sebagian bathil (tidak benar), dan se-
bagian lagi haq (benar) tetapi bertujuan bathil. Yang bathil dari ung-
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kapan diatas ialah membatasi pengertian mata uang (naqdiyah) - atau 
nilai (tsamniyah) menurut istilah ahli Fiqh- pada “emas” dan “perak” 
saja, kemudian menghapuskan pengertian “uang” dari uang yang 
dikenal orang sekarang ini, yaitu uang kertas yang menjadi alat tukar, 
standar nilai, dan alat untuk menabung. Ketiga fungsi ini merupakan 
karakteristik uang, dari bahan apapun ia terbuat.

Sebenarnya sasaran ucapan diatas adalah: ingin membatalkan 
kewajiban membayar zakat, sebagai Pilar Islam ketiga dan memboleh-
kan riba haram, sebagai salah satu dari tujuh dosa-dosa besar. Selama 
zakat tidak wajib, kecuali hanya pada uang emas dan perak, maka riba 
juga tidak terdapat kecuali hanya pada yang dua jenis itu saja.

Sungguh amat disayangkan, ada segelintir orang yang ikut “la-
tah” melontarkan pendapat diatas, dari kalangan literalis (harfiyyin) 
yang saya sebut sebagai “neo-zhahiriyah”, atau dari kelompok tradisio-
nalis (muqallid) yang hanya ber-taqlid kepada pendapat segelintir 
ulama-ulama mazhab belakangan ini. Mereka mengkiaskan (persama-
kan) uang kertas dengan “Fulus” (uang logam recehan). Padahal, fulus 
bukanlah uang pokok akan tetapi “pecahan” dari mata uang, yang 
dipergunakan dalam pertukaran-pertukaran sederhana sekali. Karena 
itu, orang fakir atau pailit (bangkrut) disebut “muflis”, karena ia tidak 
memiliki uang selain fulus.

Dan sebagian lain dari ulama-ulama mazhab itu menganggap 
“uang kertas” sebagai tanda bukti hutang negara sebagaimana yang 
tertulis pada lembaran mata uang pound Mesir lama. Oleh karena itu 
perbedaan pendapat (khilaf) dalam kasus “hutang” juga terjadi dalam 
kasus uang kertas, yang mereka anggap sebagai bukti hutang negara.

Semuanya ini keliru, telah saya bantah dalam kitab saya: “Fiqh 
Zakat” dengan menjelaskan kerancuan dan bahayanya pendapat ini. 
Jadi “uang” yang dimaksud ialah apa yang dibayarkan dalam jual beli 
sebagai harga atau upah, yang dalam perkawinan sebagai mahar, dan 
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dalam kasus pembunuhan tersalah sebagai “diyat”. Maka baginya, 
ber laku seluruh ketentuan hukum yang ada. Begitu juga memiliki-
nya dalam jumlah tertentu, seseorang bisa dianggap kaya. Dan men-
curinya, berakibat diancam dengan hukuman dalam seluruh perun-
dang-undangan di dunia ini.

Akan halnya “haq yang bertujuan bathil”, ialah alasan yang ber-
kaitan dengan inflasi dan pengaruh/dampaknya bagi penurunan nilai 
riil atau daya beli uang kertas. Ini adalah fakta yang tidak bisa dibantah. 
Ahli Fiqh kontemporer berbeda pendapat tentang masalah ini dan 
mengenai hukum serta pengaruhnya dalam pembayaran hutang.

Topik ini telah dibahas pada “Lembaga Fiqh Islam” sebuah badan 
yang merupakan bagian dari Organisasi Konperensi Islam (OKI) - yang 
berlangsung di Kuwait City pada bulan Oktober 1988 yang lalu. Para 
hadirin terbagi menjadi dua kubu: sebagian berpendapat bahwa pe-
ngurangan nilai uang riil akibat inflasi sama sekali tidak ada penga-
ruhnya bagi pelunasan hutang, sepanjang uang tersebut masih tetap 
berlaku, dipakai dalam pertukaran (jual beli), dan tidak dihapus/di-
cabut. Jadi riyal dikembalikan dengan riyal, pound dibayar pound, 
demikian juga dengan mata uang lainnya, sekalipun nilainya telah 
menyusut seribu persen, sepuluh ribu persen ataupun lebih. Jadi pen-
dapat yang pertama ini mempersamakan hukum uang kertas dengan 
hukum uang asli yang terbuat dari emas dan perak dalam semua hal.

Ada pendapat lain, yang juga mempersamakan uang kertas se-
karang dengan mata uang emas, tetapi hanya dalam hukum asalnya, 
bukan dalam semua hal, maksudnya dalam banyak hal bukan keselu-
ruhannya.

Para ahli hukum kita pada zaman klasik, dalam membahas masa-
lah fulus (uang recehan), mereka menganggapnya sama dengan hu-
kum mata uang yang asli, dengan syarat, jika uang itu diterima secara 
umum. Akan tetapi jika ia sudah tidak laku lagi maka ia dianggap se-
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perti “barang dagangan”, dalam artian: penentuan harganya diukur 
berdasarkan nilainya sebagai barang, bisa naik - turun. Karena itu, di-
jual dan dibeli sesuai dengan harga pasar.

Menurut pendapat sebagian ulama, dalam hal tertentu uang ker-
tas bisa juga diperlakukan seperti diatas, yaitu dalam hal penurunan 
nilai uang kertas yang amat rendah. Dalam hal ini ia dianggap sebagai 
“barang” yang nilainya diukur atas dasar itu, dan hutang-hutang yang 
lama dibayar berdasarkan nilai waktu wajibnya. Inilah yang terjadi 
pada mata uang “Lira Libanon”, “Lira Turki”, dan mata uang lainnya.

Sementara di Mesir, tingkat inflasi tidak sampai separah itu, yang 
bisa membuat oknum-oknum yang terlibat dalam kasus pembenaran 
bunga deposito semakin beralasan, karena menurunnya nilai riil mata 
uang kertas akibat inflasi.

Di sisi lain, semestinya mereka juga harus menuntut agar ne-
gara menaikkan gaji pegawai dan gaji para pensiunan, sesuai dengan 
besarnya inflasi. Dan mereka juga mesti menaikkan sewa kontrakan 
rumah, sewa tanah, dan sewa ladang pertanian, sesuai dengan penu-
runan nilai akibat inflasi, khususnya sewa rumah-rumah dan villa-villa 
mewah yang sudah lama, yang jika dihitung nilai sewanya sekarang su-
dah tidak berharga lagi, dan sama sekali tidak wajar, bahkan mendekati 
pun juga tidak. Semestinya mereka juga merombak undang-undang, 
agar para debitur mengembalikan hutang-hutangnya sesuai dengan 
tingkat inflasi, bukan berdasarkan besarnya hutang yang telah disepa-
kati dalam akta.

Kiranya sungguh tidak adil mereka mengabaikan semua konse-
kuensi diatas, namun dalam berhubungan dengan bank, mereka sa-
ngat menonjolkan masalah inflasi. Kenapa mereka tidak menuntut 
agar bank membayar selisih inflasi kepada nasabah jika ternyata ting-
kat inflasi lebih besar dari tingkat bunga yang ditetapkan? 
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Mereka juga hanya menyebut-nyebut masalah dampak inflasi 
ini dalam hubungannya dengan kreditur (deposan), sementara da-
lam hubungannya dengan debitur (yang meminjam), masalah itu 
tidak digubris sama sekali. Lagi pula, pihak bank juga memberlaku-
kan sistem ini pada para nasabahnya untuk mata uang yang relatif 
tidak berkurang nilai riilnya seperti Dollar Amerika. Bank akan mem-
beri bunga yang konstan (tetap), baik nilai dollar mengalami kenaikan 
ataupun tetap, sebagaimana yang sering diumumkan oleh bank-bank 
konvensional itu.

Sebenarnya inti permasalahan disini adalah masalah “prinsip”. 
Yang menjadi prinsip bank adalah “bunga” (interest), yakni tambahan 
uang yang sudah ditetapkan sebelumnya berapapun besarnya, apa-
pun jenis mata uangnya, dalam suasana dan kondisi apapun. Karena 
itu alasan-alasan diatas tidak perlu ditanggapi, sesungguhnya yang 
haq itu telah jelas, dan yang batil itu tidak bisa ditutup-tutupi.

RIBA YANG BERLIPAT GANDA
Dalam upaya untuk mencari-cari jalan membolehkan bunga 

bank, ada lagi sementara orang yang beralasan bahwa riba yang di-
haramkan Al-Quran ialah riba yang adh’afan mudha’afah (berlipat gan-
da), sedang riba yang kecil seperti 8% atau 10% dan semisalnya, tidak 
termasuk riba yang dilarang.

Ungkapan ini sudah terdengar sejak awal abad kedua puluh ini, 
dengan alasan berpegang kepada konotasi ayat Al-Quran dalam surat 
Ali Imran:

َُّق هللَا لََعلَُّكْ  َضَعَفًة, َوات بَوا أَْضَعفًا مُّ ْيَن َءا َمنُْوا اَل تَْأُكُْوا الرِّ ِ َا الَّ يََأيُّ

تُْفِلُحْوَن
"Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan 
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riba dengan berlipat ganda, dan takutilah Allah, semoga kamu 
beruntung" QS. 3/130

Bagi orang yang memiliki Dzūūq (sense) bahasa Arab yang tinggi 
serta memahami uslub (pemakaiannya), sangat memaklumi bahwa 
sifat riba yang disebutkan dalam ayat ini - adh’afan mudha’afah - adalah 
dalam konteks menerangkan kondisi obyektif dan sekaligus menge-
camnya. Mereka telah sampai pada tingkat ini dengan cara melipat-
gandakan bunga.

Pola berlipat ganda ini tidak dianggap sebagai kriteria (syarat) 
dalam pelarangan riba, dalam bahwa yang tidak berlipat ganda, hu-
kumnya boleh.

Kasus ini sama saja seperti sekarang, jika kita katakan: “Mari kita 
perangi narkotika yang membunuh manusia sejak dini!” Sifat narko-
tika yang telah tersebar luas dan bahayanya yang mengalahkan se-
luruh jenis marabahaya, tidak berarti bahwa jenis narkotika lain tidak 
termasuk daftar yang mesti diperangi. Akan tetapi ungkapan itu tidak 
lain dari ungkapan kenyataan yang sangat mengkhawatirkan, agar se-
mua orang berusaha untuk mengantisipasinya.

Dalam Islam, teknis pengharaman sudah biasa terjadi, dengan 
melarang yang kecil, karena khawatir jatuh pada perkara yang besar, 
dan menutup rapat pintu yang mungkin diterobos bentuk - bentuk 
kerusakan dan pengerusakan.

Lagi pula manakah yang disebut riba kecil dan mana riba yang 
besar? Siapa yang menyatakan 10% itu kecil dan 12% itu besar? Apa 
ukurannya?

Dan jika kita mau berpegang kepada zahirnya ayat, maka yang 
disebut berlipat ganda itu besarnya 600% - sebagaimana yang pernah 
diungkapkan oleh guru besar kita, Prof. Dr. Muḥammad Diraz - karena 
kata adh’af itu sendiri bentuk jama’ (plural), paling sedikitnya tiga. Maka 
jika tiga dilipatgandakan - walau sekali - akan menjadi enam. Adakah 
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yang membenarkan hal ini? Dalam Surat Al-Baqarāh, yaitu pada ayat 
Yang terakhir - akhir turun dari Al-Qur’ān. Didalamnya terdapat peng-
hapusan riba secara total, dimana Allah berfirman: 

ُكْنُت  ِإْن  بَوا  الرِّ ِمَن  بَِقَى  َما  َوَذُرْوا  هللَا  َُّقْوا  ات َءاَمنُْوا  يَن  ِ الَّ َا  يََأيُّ

, َوِإن تُْبُتْ  َن هللِا َوَرُسوِلِ َّْم تَْفَعلُوا فَْأَذنُوا ِبَْرٍب مِّ ْؤِمِننْيَ  فَِإن ل مُّ

فَلَُكْ ُرُءوُس أَْمَواِلُكْ اَل تَْظِلُمواَن َواَل تُْظلَُموَن
”Wahai orang yang beriman, takutlah pada Allah, dan tinggal-
kanlah semua sisa/peninggalan-peninggalan riba, jika kamu 
orang beriman. Maka jika kamu tidak melepaskan seluruh sisa 
riba, maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan meme-
rangimu. Dan jika kamu bertaubat, maka bagimu modalmu, 
kamu tidak zolim dan tidak dizolimi (Q.S 2/278-279)

BUNGA BANK DAN RIBA JAHILIYAH
Selain alasan-alasan pihak yang menghalalkan riba, seperti yang 

kita kemukakan diatas, diantara mereka, ada lagi yang menyebutkan 
bahwa bunga bank konvensional bukan ”riba jahiliyah” yang diharam-
kan dalam Al-Qur’ān, dan yang diancam pelakunya dengan perang, 
oleh Allah dan Rasulullah SAW.

Riba jahiliyah - sebagaimana yang dipahami; dari sebagian ulama 
terdahulu (salaf) - ialah seseorang berhutang kepada orang lain sam-
pai jangka waktu tertentu. Maka ketika waktu itu telah tiba, pemilik 
uang mengatakan kepada orang yang berhutang, “Anda bayar hutang 
anda atau jumlahnya bertambah”.

Bentuk ini sudah pasti potret asli “riba jahiliyah” Namun ini bukan 
bentuk satu-satunya, berbagai fakta dan peristiwa membuktikan bah-
wa riba itu bisa juga disyaratkan sejak awal. Sebagaimana yang terjadi 
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pada kafilah-kafilah dagang.

Imam Al-Jashshash dalam tafsirnya “Ahkam Al-Qur’ān” menye-
butkan:

“Bahwa satu-satunya bentuk riba yang dikenal orang Arab dahulu 
ialah meminjamkan uang dinar dan dirham kepada orang lain 
dengan pertambahan yang telah ditentukan menurut kesepaka-
tan.”

Hal yang senada juga dikemukakan oleh At-Ṭabary dan Ar-Razi.

Sekiranya betul apa yang mereka kemukakan bahwa “riba jahili-
yah” hanya terbatas pada bentuk yang mereka sebutkan itu, dan prak-
tik riba era jahiliyah itu baru muncul setelah berlalunya batas waktu 
pembayaran yang ditentukan, maka sebenarnya ini berarti bentuk 
yang lain adalah lebih haram lagi. Kenapa?

Yang dipahami dari “riba jahiliyah” ialah bahwa mereka memin-
jamkan uang yang pada awalnya tidak memakai riba (tambahan). Riba 
baru muncul bila jangka waktu pembayaran yang telah ditentukan 
semula telah berakhir, sementara peminjam belum juga melunasi hu-
tangnya.

Jadi konsekuensinya orang yang menetapkan sejak awal bahwa 
pihaknya tidak akan memberi pinjaman, kecuali dengan pakai riba 
(bunga), berarti lebih bejat dan lebih haram lagi, ketimbang praktik 
yang terjadi pada “riba jahiliyah” inilah praktik- praktik yang berlaku 
pada bank sekarang ini, dimana bunga bank dihitung sebagai hutang 
bagi peminjam sejak hari pertama seseorang mengambil uang dari 
bank.

Namun bentuk selain itu juga terdapat dalam praktik-praktik 
bank konvensional. Dalam artian, jika batas waktu yang ditentukan 
telah berakhir, dan peminjam belum melunasi hutangnya, kepadanya 
dipilihkan: “Lunasi, atau hutang bertambah”, yang sekiranya ia terlam-
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bat membayar satu hari saja, dia telah wajib membayar bunganya. Be-
gitulah, jumlah ”riba” semakin lama semakin membengkak, hari demi 
hari.

MEMPERSAMAKAN RIBA DENGAN KONTRAK 
”SEWA TANAH”

Sebagian pihak pembela riba mengatakan, bahwa orang yang 
menyerahkan uangnya kepada bank untuk didagangkan kemudian 
mengambil bunga tertentu, sama seperti seseorang yang menyewa-
kan tanahnya kepada orang lain yang menanaminya, dan mengambil 
sewa dengan jumlah tertentu. Baginya tidak menjadi persoalan, apa-
kah pertanian itu menghasilkan atau tidak. Yang jelas, ia berhak me-
nerima upah/sewa sebagai imbalan dari penyerahan tanah tersebut. 
Sedang risiko bukanlah tanggungannya.

Ungkapan ini mengandung kekeliruan yang amat besar. Kalau 
kita mau menggunakan “bahasa Fiqh”, maka analogi diatas adalah 
”me ngkiaskan uang dengan tanah” dan “mengkiaskan bunga dengan 
sewa”. Analogi seperti ini batal dari asasnya. karena syarat sahnya Qi-
yas, mesti terdapat persamaan ”illat”. Dalam kasus ini persamaan itu 
tidak ditemukan.

”Illat” dalam menyewakan tanah, adalah memanfaatkan tanah itu 
sendiri dengan menanaminya. Sedangkan uang itu sendiri (bendanya) 
tidak bisa dimanfaatkan. Tidak ada orang yang berkeinginan dengan 
benda ”uang” itu, seperti yang dikatakan Imam Al-Ghazali. Oleh sebab 
itu berbeda sekali antara “uang” dengan “tanah pertanian”. Selama 
ada perbedaan maka tidak bisa dikiaskan.

Sejak dahulu kala, kaum filosof telah membantah riba dan me-
nganggapnya suatu kejahatan, karena riba adalah menyewakan uang, 
yakni menyewakan benda yang tidak mungkin disewakan. Namun de-
mikian masalah “menyewakan tanah” dengan imbalan uang, bukanlah 
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masalah yang disepakati bolehnya oleh seluruh ulama.

Ada diantara ulama salaf (terdahulu) yang tidak menyetujui 
masa lah penyewaan tanah dengan emas atau perak. Mazhab ini di-
kukuhkan oleh Ibnu Hazm dalam kitabnya ”Al-Muhalla”. Ia berpenda-
pat bahwa mu’ajarāh (sewa-menyewa) dan menyewakan tanah itu hu-
kumnya haram. Saya secara pribadi cenderung kepada pendapat ini.

Ada pula diantara fuqaha yang membolehkan mu’ajarah (sewa-
menyewa) dengan uang, dengan syarat wajib memperhitungkan 
kerugian pihak penyewa, maksudnya pemilik tanah rela mengurangi 
sewa yang disepakati semula, sebesar kerugian yang menimpa tana-
man, karena penyakit. Pendapat inilah yang dikukuhkan oleh Syeikhul-
lslam Ibnu Taimiyah dalam kitab “Kumpulan Fatwa” nya.

CAMPUR TANGAN PEMERINTAH TIDAK 
 MENGHAPUSKAN RIBA

Sebagian orang mengatakan, bahwa keuntungan tertentu yang 
diperoleh pemilik modal (deposan) mendapat jaminan kuat, karena 
adanya unsur “campur tangan”  dalam hubungan ini, sehingga meng-
hapuskan “riba” dari praktik tersebut.

Jawaban kami, bahwa riba itu tetap riba. Keberadaan Pemerintah 
sebagai penengah dalam hubungan dengan bank adalah untuk me-
rangsang orang berbuat riba, dan mendorong mereka melakukannya. 
Sebetulnya lebih menguntungkan bagi pemerintah, mengajak orang 
untuk berpartisipasi dalam proyek-proyek yang sedang dikerjakan ser-
ta memikul bersama risiko yang akan timbul.

Sesungguhnya “spirit riba” yang digaungkan oleh Yahudi di selu-
ruh pelosok dunia, adalah agar uang dapat membiakkan uang, tanpa 
mengeluarkan tenaga dan energi pemiliknya, atau tanpa menang-
gung risiko bersama dengan pihak pedagang, yang semestinya me-
mikul untung dan rugi secara bersama-sama. Kewajibannya hanyalah 
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menyerahkan uang seribu (1.000) dan kembali kepadanya seribu sera-
tus atau lebih, sesuai dengan kesepakatan. Tidak ambil peduli kalau 
pihak lain mendapat untung atau rugi. Yang penting baginya uang 
tetap tumbuh dan bertambah tahun demi tahun, tanpa jerih payah 
dan tanpa risiko. Sistem inilah yang ditentang oleh Islam, karena prak-
tik tersebut bertentangan dengan rasa “keadilan”, dan bertentangan 
dengan norma-norma kehidupan serta tuntutan fithrāh (naluri) manu-
sia.

Bertentangan dengan rasa keadilan adalah karena keadilan yang 
sesungguhnya menuntut agar antara modal dan usaha adalah ber-
gandengan, saling menopang dan melengkapi. Tidak boleh diberikan 
prioritas dan kelebihan bagi salah satu pihak.

Dalam sistem kapitalisme, posisi “modal” (harta berada diatas 
“usaha”. Kepadanya diberikan prioritas tertentu. Modal bisa terus ber-
tambah dan beruntung meskipun pemilik usaha mengalami kerugian.

Di lain pihak, komunisme sama sekali tidak memberikan tempat 
bagi harta (modal), sekalipun modal tadi berasal dari “keringat ja gung”, 
banting tulang dan kerja lembur.

Lalu Islam muncul sebagai “penengah” bagi kedua aliran terse-
but. Islam menuntut agar kedua belah pihak dipersamakan dalam un-
tung dan rugi. Jika beruntung, kedua belah pihak sama-sama mera-
sakan, sedikit atau banyak untung itu. Dan sebaliknya jika mengalami 
kerugian, keduanya sama-sama menanggung risiko kerugian. Pemilik 
modal rugi dalam hartanya, pengusaha rugi dalam tenaganya.

Adapun bertentangan dengan norma-norma kehidupan dan fit-
rah, karena seluruh: nikmat yang ada dalam kehidupan ini - yang jauh 
lebih berharga dan lebih besar dari harta - tidak bisa dipastikan. Sia-
pakah diantara kita yang bisa menjamin kesehatannya, kebahagiaan, 
bahkan nyawanya? Yang sehat terkadang sakit, yang bahagia kadang 
kala susah, dan yang hidup terkadang mati dalam usia muda.
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Seorang pemuda melangsungkan pernikahan padahal ia tidak 
mengetahui apakah ia berhasil dalam pernikahannya atau tidak? 
Apakah ia akan dikaruniai anak atau tidak? Apakah anaknya lelaki 
atau wanita? Apakah mereka semua hidup atau tidak? Apakah semua 
anaknya itu membahagiakan hidupnya atau justru pembawa keseng-
saraan baginya?

Demikianlah seterusnya nikmat-nikmat yang ada ditemukan 
dalam kehidupan ini, semuanya bisa berkurang dan bisa habis - keten-
tuan Allah berlaku bagi seluruh ciptaan-Nya. Lalu, kenapa hanya “har-
ta/modal” yang diinginkan agar keadaannya tetap, tidak berkurang 
dan tidak hilang.

PRAKTIK RIBA ANTARA ORANG TUA DAN ANAK
Dalam usaha membolehkan bunga bank ribawi, ada yang me-

nyebutkan bahwa jika yang menyodorkannya pemerintah dalam ben-
tuk tabungan dan sertifikat atau sejenisnya - seperti yang dikemuka-
kan sebagian mereka dengan Qiyas aneh dan ajaib - maka tidak ada 
riba antara pemerintah dan rakyat sebagaimana tidak ada riba antara 
orang tua dengan anak.

Selama ini yang dikenal dalam persyaratan syahnya qiyas (analo-
gi), mesti ada dasar yang kokoh (ashlun tsabit) sebagai landasan dari 
kias tersebut, baik berupa nash atau ijma’, Jadi, dalam hal ini, manakah 
nash yang menerangkan bahwa antara orang tua dan anak tidak terja-
di riba, baik dari ayat Al-Qur’ān atau hadits Nabi? Atau manakah ijma’-
nya, jika ada?

Tidak lebih, yang ada hanyalah sebuah qaul (pendapat) dalam 
sebagian mazhab yang tidak jelas apa dalilnya. Lalu, itu dipahami oleh 
segelintir penulis sebagai hadits, padahal ia bukan hadits sama seka-
li. Tidak bisa disebut shohīh, atau dho’īf, tidak marfū’ dan bukan pula 
mauquf, karena bukan tergolong kategori hadits.
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Setelah itu, apakah maksudnya : “Tidak ada riba antara orangtua 
dan anak”. Maksud saya : Apa pengertian nafi (menidak-kan) dalam un-
gkapan ini? Apakah yang dimaksudkan, menganggap tidak terjadinya 
praktik riba, atau menafikan (menentang) pembolehannya? Jika yang 
dimaksud yang pertama (menganggap tidak ada riba), maka ungka-
pan ini bertentangan dengan fakta dan kenyataan. Jika yang dimak-
sud adalah yang kedua, maka sebenarnya riba itu terlarang dalam se-
luruh bentuk hubungan, baik hubungan kekerabatan yang dekat atau 
yang jauh.

Ataukah pengertian “tidak ada riba” disini ialah berubahnya hu-
kum riba, dari “haram” menjadi “halal”, karena kuatnya hubungan 
kekerabatan antara kedua belah pihak? Maka jika demikian, seharus nya 
hukum “haram”nya itu menjadi “kuadrat”, karena hal tersebut me ru-
pakan perbuatan zalim, durhaka dan memutuskan tali persauda raan.

Seandainya kita terima ungkapan yang menyebutkan: “Tidak ada 
riba antara orang tua dan anaknya”, dengan pengertian bahwa praktik 
riba antara mereka berdua dianggap legal, manakah dalil yang me-
nunjukkan benar (sah)nya pengkiasan “pemerintah” dengan “orang tua” 
dan pengkiasan “rakyat” dengan “anak” dalam hubungan finansial?

Kalau menyangkut hubungan anak dengan orang tua dari segi 
finansial (keuangan), masih ada hadits yang shahih (benar) yang me-
nerangkan hubungan tersebut. Sabda Nabi SAW: 

أنت ومال لبيك
("Kamu beserta hartamu adalah milik ayahmu")

Tetapi tidak pernah ada hadits yang menyebutkan :

(“Kamu beserta hartamu adalah milik pemerintah” )

Kecuali mungkin hadits “made in” Karl Marx dan komunisme, 
yang memberikan kepada pemerintah kekuasaan seorang tuan yang 



 Bunga BANK Adalah RIBA
84

memiliki. Sedangkan rakyat adalah sebagai hamba yang tidak memi-
liki apapun, karena ia dan hartanya adalah milik tuannya.

Dl DUNIA INI TIDAK ADA RIBA?
Sebenarnya sasaran dari ucapan kelompok yang menghalalkan 

bunga bank itu adalah: bahwa di dunia ini, dimanapun, tidak ditemu-
kan riba. Dan apa yang diambil dan diberikan oleh bank-bank di Eropa 
dan Amerika berupa bunga (interest), bukanlah riba. Karena bank-bank 
konvensional yang ada di negeri kita adalah “duplikat” dari bank-bank 
Barat. Ini diakui oleh semua orang. Dan apa yang dikemukakan oleh 
pakar-pakar ekonomi Barat mengenai riba, bahaya dan akibatnya bagi 
kehidupan dan manusia adalah ucapan yang tidak mempunyai arti dan 
bobot. Dan apa yang dilakukan oleh Yahudi dalam mengelola pasar-
pasar riba ialah agar pada akhirnya pasar-pasar itu bermuara kepada 
mereka, dan merekalah pemegang kunci satu-satunya dalam keuan-
gan (moneter) dunia, serta yang memetik hasil finalnya. Semuanya halal 
dan legal, karena praktik tersebut tidak mengandung riba sama sekali.

Sesungguhnya inti dari pendapat-pendapat nyeleneh ini saya 
tidak berani mengatakan ini fatwa - adalah mendorong para harta-
wan-hartawan Arab dan muslim untuk mendepositokan uang mereka 
di bank-bank asing. Karena praktik-praktik perbankan yang ada seka-
rang ini bersih dari riba yang diharamkan Islam. Biarlah umat Islam 
tidak menikmati harta mereka sendiri, asalkan bank-bank Barat dapat 
menikmati harta mereka, karena “berkat” fatwa mujtahid-mujtahid 
karbitan.

IJMA’ TIDAK BISA DIHAPUSKAN KECUALI OLEH 
IJMA’ YANG SETARAF

Kata kunci untuk mengakhiri tulisan kami dalam masalah yang 
sensitif ini.
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Telah lahir sebuah kesepakatan ulama (ijma’) dari berbagai lem-
baga, pusat penelitian, muktamar dan seminar-seminar Fiqh dan 
Ekonomi Islam, mengharamkan bunga bank, dan bunga bank itulah 
riba yang haram tanpa diragukan lagi. Kesepakatan itu telah lahir sejak 
tahun 1965 sampai sekarang.

Barangkali telah cukup dijadikan standar, ijma’ yang keluar dari 
tiga lembaga ilmiah internasional yang sangat kondang, yaitu:

1. Pusat Penelitian Islam (Institute of Islamic Research) Al-Azhar, 
Mesir,

2. Lembaga Fiqh (Al-Majma’ Al-Fiqhi) Rabithah Alam Islami, Mek-
kah, dan

3. Lembaga Fiqh Islam, Organisasi Konperensi Islam (OKI), Jeddah, 
Saudi Arabia.

Dahulu, ulama Ushul-Fiqh pernah berbeda pendapat. Apakah 
ijma’ bisa dihapuskan (mansukh) atau tidak?

Sebagian berpendapat: ijma’ tidak dapat dihapuskan. Sebagian 
lagi berpendapat: Bahwa ijma’ yang bersumber dari pendapat dan ijti-
hadi bisa dihapuskan. Namun mereka yang mengatakan bahwa ijma’ 
ijtihadi dapat dihapuskan, berpendapat: bahwa ijma’ tersebut tidak da-
pat dihapuskan (dinasakhkan) kecuali oleh ijma’ lain yang seimbang/
setara dengan yang pertama.

Jika aturan ini kita terapkan dalam masalah bunga bank, dalam 
artian bahwa ijma’ ulama yang mengharamkan bunga bank kita ang-
gap sebagai ijma’ ijtihadi - meskipun itu secara berlebihan - maka ijma’ 
tersebut tidak bisa dihapuskan oleh pendapat hanya segelintir orang. 
Apalagi kelompok yang menentang ijma’ itu, jika ditinjau dari segi 
bobot/kualitas ilmiahnya, bukanlah orang-orang profesional dalam 
bidang Fiqh dan tidak pernah menyelami “samudera“Nya yang luas. 
Karena yang lemah tidak bisa merobohkan yang kuat. Memang, seki-
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ranya ada timbul masalah baru dalam hal yang telah disepakati, maka 
lembaga-lembaga tersebut perlu mengadakan pertemuan untuk 
me nganalisa perkembangan-perkembangan baru tadi. Akan tetapi 
dalam hal riba ini, tidak ada sesuatu yang baru. Banknya tetap sama, 
sis temnya tidak berubah, dan falsafahnya adalah falsafah yang lama.

Cukup kita perhatikan, ucapan yang terhormat Imam Al-Akbar, 
Presiden (syeikh) Al-Azhar, Syeikh Jad Al-Haq Ali Jad Al-Haq yang tun-
tas dan tandas, di surat kabar Al-Ahram (18-8-1989) yang lalu. Kita ber-
harap ucapan beliau itu memperberat timbangan amalnya pada hari 
akhirat nanti.

Bapak Muḥammad Zaid menulis ucapan itu dalam rubrik “Orien-
tasi Massa”, dia mengatakan:

“Kata kunci yang ditegaskan oleh yang terhormat Imam Akbar, 
Syeikh Al-Azhar, Syeikh Jadal-Haq Ali Jadal-Haq dalam masalah 
bunga bank, yang merupakan topik kontroversial belakangan ini, 
beliau menyebutkan: “Muktamar Ulama-ulama Islam Se-Dunia 
yang berlangsung pada bulan Muharram 1385 H/Mei 1965 M di-
selenggarakan oleh Lembaga Riset Islam (Majma’ Al-Buhūts Al-
Islamīyah), Al-Azhar, yang diantara tugas-tugasnya - berdasarkan 
undang-undang Al-Azhar dan peraturan pelaksanaannya yang 
ditetapkan berdasarkan surat keputusan Republik Mesir ialah 
melahirkan keputusan menyangkut berbagai permasalahan yang 
timbul; baik yang berkaitan dengan masalah mazhab, ekonomi 
atau masalah sosial"

Dalam muktamar diatas telah hadir sejumlah ahli dan pakar 
multidisipliner dibidang hukum, ekonomi dan sosial dari seluruh pen-
juru dunia. Diantara hasil keputusannya ialah sebagai berikut:

1. Bunga dari berbagai jenis pinjaman adalah “riba”, yang diharam-
kan. Tidak ada perbedaan dalam masalah ini, antara: apa yang 
dikenal dengan “pinjaman konsumtif” dan “pinjaman produk-
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tif”, karena nash-nash Al-Qur’ān dan Sunnah secara keseluruhan 
menetapkan haramnya kedua jenis tersebut.

2. Banyak dan sedikitnya riba, adalah haram, sebagaimana isyarat 
firman Allah yang dipahami secara benar: 

(“Hai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu memakan riba 
dengan berlipat ganda”)

3. Meminjamkan sesuatu dengan bunga (riba) hukumnya haram, 
dan tidak dibolehkan walau karena darurat atau keperluan. 
Dan meminjam dengan bunga (riba) diharamkan juga. Dosanya 
tidak terangkat kecuali karena kebutuhan yang amat mendesak. 
Dan dalam menentukan sejauh mana batas darurat di sini, sese-
orang sangat tergantung kepada imannya.

4. Aktifitas-aktifitas bank, seperti: current account, membayar 
cheque, letter of credit, draft (bill of exchange) dalam negeri, yang 
merupakan dasar hubungan bank dengan pengusaha dalam 
negeri. Semua ini merupakan praktik-praktik perbankan yang 
boleh. Dan uang yang diambil sebagai imbalan praktik-praktik 
diatas bukanlah riba.

5. Deposito berjangka, membuka giro dengan memakai  “bunga”, 
dan semua bentuk pinjaman berbunga, adalah bentuk mu’āma-
lah riba.

6. Sedangkan yang menyangkut praktik bank yang berkaitan de-
ngan draft (bill of exchange) luar negeri maka keputusannya di-
tangguhkan sampai pembahasan masalah ini rampung.

- Mengenai keresahan masyarakat perihal deposito mereka yang 
ada di bank-bank konvensional, dan status hukumnya, apakah 
halal atau haram, beliau menjawab tandas: “Itu termasuk dalam 
butir 1 dari keputusan ini, yang menerangkan bahwa pinjaman 
dengan tambahan tertentu adalah “bunga” dalam istilah “hu-
kum”.
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- Tentang cara memodali proyek-proyek negara dengan uang 
yang halal, Syeikh Azhar menghimbau : “Bank seharusnya tu-
rut bersama ( joint) dalam proyek-proyek itu, dimana dananya 
berasal dari pinjaman-pinjaman yang dibelikan bank, yang be-
rasal dari deposito orang, ketimbang bank memberikan pinja-
man dengan bunga yang jelas riba - kemudian membagikan 
 sebagian bunga itu kepada para deposan”.

- Menyangkut status proyek-proyek pelayanan kepentingan 
umum (public services), dimana pihak bank turut memodali se-
bagian dari investasi-investasinya. Beliau menjelaskan:

“Ketika membicarakan hukum “Sertifikat-sertifikat Deposito pihak 
yang berwenang dalam masalah ini menjelaskan kepada kami, 
bahwa dana dari “Sertifikat Deposito” disalurkan kepada “proyek-
proyek pelayanan umum dan negara membayar keuntungan 
(bunga) dari sertifikat ini dari kasnya sendiri. Dalam peraturan-
peraturan menteri sebagai peraturan pelaksana dari undang-
undang - dijelaskan bahwa negara membayar “bunga” kepada 
pemilik-pemilik sertifikat”. Inilah sebabnya, kenapa Lembaga Ri-
set Al-Azhar vakum dalam menentukan hukum syara’ menyang-
kut sertifikat-sertifikat tersebut. Hal itu menunggu sampai tun-
tasnya perubahan peraturan menteri, yaitu dengan memberikan 
keuntungan yang dibayarkan kepada pemilik sertifikat sebagai 
“hadiah tabungan” dari negara, bukan dalam bentuk bunga. Pe-
rubahan ini mesti demi kepentingan sertifikat-sertifikat tersebut. 
Kaum muslimin memang bebas membuat kriteria dan persyara-
tan sepanjang persyaratan itu tidak merubah yang halal menjadi 
haram, atau merubah yang haram menjadi halal. Sayangnya, 
pihak yang berwenang mengenai sertifikat ini tidak memberikan 
jawabannya atas usulan kami ini untuk mengkoreksi bentuk tran-
saksi tersebut “
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 Inilah teks ucapan Syeikh Al-Azhar, sebuah pendirian yang di 
Ridhoi Allah melepaskan tanggung jawabnya, dan memperbe-
rat bobotnya di mata umat. Dan saya berharap kiranya sahabat 
kita yang mulia Doktor Muḥammad Sayyid Thanthowi - mufti 
Republik Mesir - mengikuti jejak Syeikh Azhar tersebut, tidak 
membuat sikap sendiri yang berbeda dengan pendirian ulama-
ulama kita, dan tidak menjual Dien (agama) karena kepentingan 
dunia. Dan disini saya mengingatkan beliau akan firman Allah 
SWT kepada Rasulnya:

ْيَن  ِ الَّ أَْهَوآَء  َِّبْع  تَت َواَل  َِّبْعهَا  اْلَْمرِفَات َن  مِّ َشِيَْعٍة  عىََل  َجَعلْنََك  ُثَّ 

ِلِمنَي بَْعَضهُْم  ُْم لَْن يُْغُنوا َعنَك ِمَن هللِا َشيْئًا, َوِإنَّ الظَّ اَليَْعلَُمْوَن  ِإنَّ

ٌة  أَْوِلَيآُء بَْعٍض َوهللُا َوِلُّ الُْمتَِّقنَي  َهَذا بََصىِئُ ِللنَّاِس َوُهًدى َوَرمْحَ

ِّقَْوٍم يُوِقنُوَن ل
("Kemudian kami jadikan kamu berada diatas suatu syari'at 
(pe ra tu ran) dari urusan (agama) itu, maka ikutilah syari'at itu 
dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak 
mengetahui. Sesungguhnya mereka sekali-kali tidak akan dapat 
melindungi kamu dari siksaan Allah sedikitpun. Dan sesungguh-
nya orang-orang zalim itu saling membantu sesamanya, dan 
 Allah adalah pelindung orang-orang yang bertaqwa. Al- Qur’ān 
ini adalah pedoman bagi manusia, petunjuk dan rahmat bagi 
kaum yang meyakini”) QS.45/18-20.

Yang teramat aneh, ialah komentar sebagian oknum terhadap 
keputusan Lembaga Riset Islam diatas yang tegas dan tandas itu, yang 
merupakan pegangan Syeikh Al-Azhar, dan yang menganggap selu-
ruh bunga adalah riba, tanpa membedakan antara pinjaman produktif 
dan pinjaman konsumtif, dan tanpa membedakan besar kecilnya bu-
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nga tersebut, akan tetapi seluruhnya, dalam putusan yang bijaksana 
itu adalah haram.

Oknum tersebut, memberi komentar: “Tidak diragukan, bahwa 
keputusan diatas bersifat memaksa, akan tetapi, ia ditujukan kepada 
transaksi antara individu sesama mereka, bukan dalam hubungan 
mereka dengan bank. Hal seperti ini tidak perlu diherankan, karena ter-
hadap firman Allah saja mereka “berani” mentakwilkan secara mem-
babi buta, apalagi dalam mentakwil ucapan dan omongan manusia.

Padahal, keputusan ini terang sekali - seterang cahaya matahari 
yang tidak berawan - bahwa individu-individu tidak akan berhubu-
ngan sesama mereka sehubungan “pinjaman produktif”. Kontrak ini 
ha nya menyangkut hubungan dengan bank dan perusahaan.

Saya kira, sekarang ini, kebenaran (Al-haq) itu telah jelas keliha-
tan oleh kita yang “bermata dua”. Tidak ada alasan untuk berspekulasi 
dan mencari-cari dalih, setelah mana dalil membuktikannya:

ِّنٍَة َي َمْن َحَّ َعْن بَي ِّنٍَة, َوَيْ ِلهَيْكِلَ َمْن َهكَلَ َعْن بَي
"Agar orang yang binasa itu binasa dengan keterangan yang 
nyala dan agar orang yang hidup itu hidupnya secara jelas pula" 
QS:8/42

َمْعِصَيِتَك,  َعْن  َوِبَطاَعِتَك  َحَراِمَك,  َعْن  ِبَاَلِلَ  اْكِفنَا  َّهُمَّ  الل

َوِبَفْضكِلَ َعَّْن ِسَواَك. آمني.
Ya Allah, cukupkanlah bagi kami rezeki yang halal, dan hindar-
kan kami dari yang hara. Ya Allah, cukupkanlah kami dengan 
ketaatan pada-Mu, dan jauhkan kami dari maksiat-Mu. Ya Allah, 
cukup kanlah kami dengan pemberian-Mu, dan lepaskan kami 
dari selain-Mu.
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BAB KEDUA

BANTAHAN ILMIAH TERHADAP FATWA YANG 
TERHORMAT MUFTI MESIR MENGENAI 
 SERTIFIKAT INVESTASI

Syekh Doktor Muḥammad Sayyīd Thanthawi, mufti Republik 
Arab Mesir sekarang ini, sepanjang pengetahuan saya adalah seorang 
yang baik dan berakhlak mulia. Dia termasuk sahabat karib lama saya. 
Sudah bertahun-tahun saya mengenalnya. Selama bergaul dengan 
beliau tidak saya temukan pada pribadinya selain rasa ghīroh Islam 
yang tinggi, budi pekerti yang terpuji dan sangat menghargai sesama 
teman.

Karena didorong oleh rasa cinta yang amat dalam dan baik sang-
kalah, sebagaimana dirasakan orang lain juga, membuat saya tidak 
ingin membiarkan beliau terperangkap pada “jebakan” dan tekanan, 
yang saya ketahui selama ini, itu bukan merupakan watak dan tradisi-
nya.

Namun kritikan saya terhadap fatwanya - terhadap ucapan atau 
per nyataannya - sama sekali tidak akan mengurangi rasa sayang dan 
hormat saya kepadanya. Sebagaimana ungkapan Al-Imam Al-Hafizh 
Az-Zahabīy terhadap Al-Imam Ibnu Taimiyah “Syeikhul-lslam (Ibnu 
Taimiyah) adalah kesayangan kami, akan tetapi kebenaran (al-haq) 
lebih kami cintai.”

Pembahasan yang lalu tentang "bunga Bank" (bab pertama) itu 
saya tulis sebelum Dārul-Ifta' (lembaga fatwa) mengeluarkan pernya-
taan atau fatwanya yang terakhir ini. Kemudian sahabat kita yang 
mulia, Doktor Muḥammad Sayyid Thanthawi - mufti Republik Arab 
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Mesir - mengeluarkan “fatwa”nya mengenai sertifikat investasi, yang 
dikeluarkan oleh “Bank Nasional Mesir”, sebuah bank yang telah ma-
pan dengan riba sejak berdirinya sampai hari ini. Saking kentalnya, 
bank tersebut tidak pernah mengusahakan seperti apa yang dilaku-
kan oleh bank-bank lain, misalnya “Bank Mesir” (Egyptian Bank), de-
ngan membuka pintu-pintu khusus yang melayani “praktik- praktik 
mu’āmalah” Islam.

Akan tetapi, Bank Nasional Mesir (Al-Bank Al-Ahly Al-Misri) tidak 
melakukan hal itu, karena keteguhannya dalam memegang prinsip 
asasinya, dan mempertahankan garis orisinilnya, sehingga tidak mau 
beranjak sedikitpun.

Sertifikat Investasi adalah sejenis pinjaman, antara pemerintah - 
dalam hal ini diwakili oleh bank - dengan masyarakat sebagai pemilik 
modal. Jadi, pemerintah meminjam modal dari masyarakat agar turut 
menanam saham untuk memodali proyek-proyek pemerintah atau 
pembelanjaannya. Dan bagi anggota masyarakat yang mau memberi 
pinjaman akan menerima “bunga” dalam jumlah tertentu, sebagai 
imbalannya, setiap tahun dalam bentuk persentase yang telah diten-
tukan sebelumnya, umpamanya 10%. Dapat lebih, atau kurang, yang 
pasti ditentukan berdasarkan besarnya modal, bukan berdasarkan 
besarnya profit (keuntungan). Dan bunga itu juga ditentukan waktu 
pembayaran, setiap tahun, karena itu bisa saja besarnya berubah dari 
tahun ke tahun, sebagaimana halnya “bunga-bunga riba” yang lain.

Sayangnya, Tuan Mufti tidak menyebutkan bahwa sebelumnya 
pertanyaan telah menimbun datang kemejanya, menanyakan hukum 
syarā' tentang “sertifikat” tersebut dan yang sejenisnya. Akan tetapi, 
kelihatannya yang meminta fatwa kali ini bukan lagi masyarakat, bah-
kan “Negara” sendiri.

Semula saya mengira, bahwa Tuan Mufti - karena sebelumnya ia 
telah pernah menerima pertanyaan serupa dari “negara” - akan me-



 Bunga BANK Adalah RIBA
93

nga  lihkan pertanyaan tersebut kepada sebuah lembaga resmi yang 
didirikan oleh negara dengan undang-undang, dan menugaskannya 
membahas berbagai masalah baru yang muncul. Lembaga yang di-
maksud ialah “Majma’ Al-Buhūts Al-Islāmiyah" (Lembaga Riset Islam), 
salah satu dari tiga lembaga inti di Al-Azhar. Lembaga ini berskala in-
ternasional, beranggotakan ulama-ulama Al-Azhar yang senior, dan 
sejumlah ulama-ulama terkenal di belahan dunia Islam.

Sebenarnya, bisa saja Tuan Mufti mengelak dari pertanyaan itu, 
dengan alasan: “Oleh karena selama ini tugas mufti dibatasi pemerin-
tah, selama bertahun-tahun hanya sekedar memberi jawaban tentang 
fatwa-fatwa hukum waris, masalah-masalah kekeluargaan, melegalisir 
eksekusi hukuman mati, mengumumkan masuknya bulan Ramadhan 
dan Dzulhijjah, dan tidak pernah ditanyakan tentang penerapan hu-
kum syari’at dalam bidang ekonomi, keuangan, politik, dan hukum pi-
dana, atau sejenisnya”. 

Dan masih dianggap wajar kalau Mufti mengelak karena: “telah 
ada sebelumnya fatwa-fatwa dari beberapa orang mufti sebelum 
saya, yang mungkin lebih profesional dari pada saya dalam hal fatwa. 
Sehingga dengan demikian ia tidak menyalahi fatwa mereka. Dan tak 
seorangpun yang akan menyesalkan beliau.

Akan tetapi, sungguh disayangkan, Tuan Mufti yang mulia mu-
dah-mudahan Allah mengampuni kita dan mengampuninya - me-
ngam bil jalan lain, dan mengangkangi keputusan Syeikhul-Azhar, 
Majma’ al-Buhuts, lembaga-lembaga Fiqh di dunia Islam, hasil-hasil 
seminar fiqh, ekonomi, dakwah, perbankan Islam, dan lainnya. Mufti 
hanya memadakan pendapat segelintir orang yang tidak profesional, 
dan sudah dikenal ittijah (alur pikiran)nya. Sebagian besar dari mereka 
bukan ulama fiqh, juga tidak berkecimpung dalam dunia ilmiah, per-
guruan tinggi, fatwa ataupun pengadilan, kemudian langsung mem-
bahas hukum “bunga Bank” dan yang sejenisnya: sertifikat deposito, 
meskipun sudah diperingatkan oleh orang-orang yang berhati ikh-
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las terhadap beliau tentang adanya pihak-pihak tertentu yang terse-
lubung, berusaha melibatkannya dalam masalah sensitif yang bakal 
menimbulkan penyesalan di belakang hari, pada saat mana penyesa-
lan tidak berguna lagi (hari akhirat).

Sebelumnya, pada awal Juli 1989 yang lalu, Tuan Mufti yang ter-
hormat pernah berkunjung ke kediaman saya di Kairo. Kami memba-
has masalah “hangat” ini bersama-sama dengan beberapa teman, dan 
meninjaunya dari berbagai sudut pandang. Ketika itu kami telah ber-
hasil menjernihkan kekaburan dalam pikiran Tuan Doktor. Kekaburan 
itu muncul dari informasi yang tidak jujur, diberikan oleh pihak-pihak 
tertentu. Selang tiga jam, Tuan Mufti bahkan mengambil kesimpulan 
untuk tidak akan mengeluarkan fatwa apapun. Beliau hanya sekedar 
ingin tahu tentang praktik mu’amalah yang berlaku dan meminta pen-
jelasan dari pakar-pakarnya, agar bila ditanya masalah tersebut beliau 
sudah memahami permasalahannya. Dan beliau juga berkesim pulan, 
ketika itu, jika ia harus mengeluarkan fatwa maka terlebih dahulu 
mengetengahkannya kepada kami sebelum diputuskan. Dan ini su-
dah merupakan tradisinya yang tawadhu’ dan akhlaknya yang mulia. 
Dalam pertemuan itu hadir bersama kami dua orang teman yang ma-
sing-masing profesional dalam bidangnya, yaitu: Prof. Dr. Ali As-Salus, 
seorang ahli fiqh, dan Prof. Dr. Abdel Hamid Al-Ghazali, pakar ekonomi.

“Forum Ekonomi Islam” di Kairo, juga pernah menyelenggara-
kan sebuah seminar besar yang dihadiri oleh sejumlah pakar multi-
disipliner seperti ahli fiqh, ekonomi, dan ahli hukum. Dan turut diun-
dang untuk hadir; yang terhormat Dr. An-Nimr, orang yang pertama 
kali melontarkan pendapat kontroversi dalam kasus ini di beberapa 
mass media Mesir, dan juga Dr. Thanthawi sendiri, tetapi disayangkan 
kedua nya tidak hadir. Dalam forum tersebut para hadirin yang berjum-
lah lebih dari 100 orang, mempunyai pendapat yang sama: menghara-
mkan seluruh jenis “bunga”, dan menganggapnya sebagai “riba jahili” 
yang pasti, kecuali “satu setengah” orang yang menyalahi.
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Dan pada “Forum Pemikiran Islam” (Multaqā’ Al-fikr Al-Islāmi) di 
Al-Jazair, saya bertemu lagi dengan Tuan Mufti. Sekali lagi saya meng-
ingatkan beliau, dan secara jujur ia mengatakan pada saya: ”Saya su-
dah mempersiapkan coretan-coretan mengenai masalah tersebut, 
dan saya berharap anda bersedia membacanya”. Kemudian kami pun 
berjanji akan bertemu di kediaman Syeikh kami, Syekh Muḥammad 
Al-Ghazali. Tetapi ada suatu halangan, sehingga janji pertemuan itu 
gagal, sedangkan Mufti harus musafir pada hari itu juga. Akhirnya saya 
tidak berkesempatan mendengar dan membaca naskah tulisan beliau.

Kemudian setelah itu, kami dikejutkan dengan keluarnya fatwa 
dari “Dārul Iftā’”, diumumkan oleh Mufti dalam sebuah komperensi 
pers, lalu diekspos oleh seluruh surat kabar Mesir pada hari Jumat, 8 
September 1989 pada headline halaman pertamanya, dan diperbesar 
oleh seluruh jaringan media massa Mesir. Fatwa itu berisikan bahwa 
sertifikat investasi hukumnya halal dan boleh menurut syara’. Dan 
sama halnya dengan Tabungan Nasional (Tabanas).

Akan tetapi fatwa tersebut mendiamkan masalah “bunga bank” 
yang merupakan inti masalah yang sesungguhnya.

Agaknya, masalah itu sengaja ditangguhkan untuk melihat reaksi 
masyarakat atas fatwa pertama ini, maka jika “terobosan” ini dianggap 
berhasil, baru diikuti oleh “terobosan” kedua.

Saya mengajak pembaca mengamati “fatwa” tersebut dan me-
nilai argumentasi syar’i (adillah syar’iyah) yang menjadi landasannya:

1) “Fatwa” dimulai dengan mengingatkan sebuah kaidah yang te-
lah disepakati dan diterima secara umum, yaitu: “wajib mengu-
sahakan hal-hal yang jelas halalnya, menjauhi perkara-perkara 
yang terang haramnya, dan menghindari masalah-masalah 
syub hat, yang masih kabur”.

Kaidah ini berasal dari sebuah hadits shahih dan masyhur:
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Artinya:

إن احلالل بني، وإن احلرام بني، وبينام م�تهبات اليعلمهن كثي 

من الناس، مفن اتقى ال�شهبات فقد اسشتربأ لينه، وعرضه، ومن 

وقع يف ال�شهبات وقع يف احلرام، اكلراعي يرعى حول امحلى يوشك 

أن يقع فيه 
“Sesungguhnya yang halal telah jelas dan yang haram pun jelas. 
Akan tetapi diantara dua kawasan itu banyak masalah yang tidak 
jelas (kabur), tidak banyak orang yang mengetahuinya. Barang-
siapa menghindari hal-hal yang syubhat, maka ia berarti mem-
bersihkan dien dan kehormatannya. Barangsiapa yang jatuh 
dalam syubhat maka berarti ia jatuh dalam yang haram, seperti 
pengembala yang berkeliaran di tepi jurang, dikhawatirkan ia 
jatuh ke dalamnya”. (H.R. An-Nu’man Ibn Basyir - Muttafaq ‘alaihi).

 Tuan Mufti menyebutkan kaidah ini, dan ber-istidlal (argumenta-
si) dengan hadits tersebut adalah benar. Begitu juga istidlal-nya 
dengan hadits lain yang masyhur: 

)) دع ما يريبك إل ماال يريبك ((   
“Tinggalkan apa yang meragukan Anda, dan ambillah apa yang 
tidak meragukan”.

 Beliau memberi interpretasi hadits ini, katanya: “Tinggalkan 
apa yang anda curigai haramnya. Dan ambillah sesuatu yang 
tidak anda ragukan kehalalannya”. Jadi, konsekuensi dari  kaidah 
ini ialah: agar setiap muslim melepaskan hubungan dengan 
setiap bentuk treatment yang dipolesi dengan riba. Oleh karena 
perkara-perkara itu - kalaupun tidak termasuk haram yang jelas, 
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sebagaimana pendapat mayoritas ulama yang dipercaya - tidak 
akan keluar dari kawasan “syubhāt”. Bahkan kaliber syubhāt yang 
terdapat dalam masalah ini - menurut Mufti sendiri pun - sangat 
tinggi, sebagaimana terlihat dari isi fatwa tersebut.

2) Kemudian fatwa tersebut juga menyinggung bentuk-bentuk 
mu’amalah, yang disepakati halalnya - yang dapat  dipraktikkan 
oleh bank-bank Islam dan investment trust seperti jual beli, 
musyarākah, mudharābah, dll. Juga dipaparkan beberapa praktik 
yang disepakati haramnya, misalnya: semua bentuk mu’āmalah 
yang mengandung unsur tipuan, pemerasan, penganiayaan, 
eksploitasi dan kekejian-kekejian lainnya yang bertentangan 
dengan prinsip syari’at Allah SWT.

 Hal ini sebenarnya menyimpang dari inti permasalahan, kare-
na masalah yang dipersoalkan sebenarnya berkisar mengenai 
“bunga bank” dan sejenisnya yang terdapat pada “sertifikat in-
vestasi”. Oleh sebab itu ilustrasi tersebut jelas tidak pada tem-
patnya dan tidak diperlukan, karena telah diketahui oleh banyak 
orang.

 Untuk nuktah ini ada beberapa catatan saya terhadap fatwa ter-
sebut:

a) Dalam fatwa ditemukan kalimat-kalimat yang bernada mera-
gukan “bank Islam”. Disana disebutkan: “Dalam operasional-
nya, bank-bank Islam dianggap berdiri atas mudharābah 
syar’iyah, atau bentuk-bentuk mu’āmalah lainnya yang di-
halalkan Allah, dimana posisi laba bisa naik dan turun tanpa 
adanya penentuan waktu dan besar (jumlah)nya sebelum-
nya. Juga semua pihak dapat memperoleh keuntungannya, 
dan dalam kondisi rugi masing-masing pihak juga turut me-
rasakannya dengan cara yang adil. Oleh karena itu jenis-jenis 
mu’āmalah ini berikut keuntungannya adalah halal dan ja’iz 
(boleh) menurut syara’.”
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 Yang perlu digarisbawahi dari ungkapan tersebut ialah kata-
kata “dianggap dalam operasionalnya”, yang  mempunyai 
konotasi meragukan seluruh bank Islam. Padahal setiap 
bank itu mempunyai badan “riqobah syar’iyah” (pengawas 
syar’i) - sebagai bagian dari bank yang berfungsi mengontrol 
jalannya bank agar sesuai menurut ketentuan syara’ - yang 
sebagian dari anggotanya adalah sahabat Mufti sendiri, dan 
sebagian ada yang gurunya.

b) Juga terdapat dalam fatwa tersebut kata-kata: ”bank-bank 
yang menyebut dirinya “lslami”. Kata-kata ini jelas meragu-
kan orang dengan tidak wajar, dan ini hanya menguntung-
kan bagi “bank-bank konvensional”. Saya khawatir ini meru-
pakan ”mukaddimah” untuk menghalalkan “bunga bank” 
secara terang-terangan, sebagaimana yang diprediksi ba-
nyak orang. Meskipun saya secara pribadi tidak sampai mem-
bayangkan hal tersebut akan muncul dari Tuan Mufti karena 
saya masih melihat benih-benih kebaikan dalam dirinya.

c) Demikian pula Mufti menyebutkan disini: (“bahwa apa yang 
dilakukan oleh bank-bank konvensional yang tidak menama-
kan dirinya Islami - beberapa bentuk mu’āmalah yang dis-
ebutnya ”Islami” adalah halal yang telah disepakati”).

 Ungkapan ini tidak dapat diterima, karena di kalangan ulama 
sendiri, cukup banyak yang menyangsikan syar’iyah (legali-
tas) dari mu’āmalah yang dijalankan oleh “bank” yang sis-
tem dan peraturannya tidak mengharamkan riba, dan tidak 
mempunyai badan pengawas syar’i dan para nasabahnya 
tidak dapat memastikan apakah dalam bank tersebut ada 
sistem keuangan yang berdiri sendiri bagi uang halal atau 
tidak?

 Atas dasar itu, adalah lebih tepat bila mu’āmalah tersebut 
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digolongkan kedalam jenis mu’āmalah yang “diperselisih-
kan”. Kemudian barulah Mufti memilih pendapat mana yang 
lebih kuat menurut pendapatnya, berdasarkan pertimban-
gan dalil-dalil (argumentasi) yang ada.

 Termasuk dalam kategori “yang diperselisihkan”  pungutan- 
pungutan yang dikenakan oleh bank-bank tertentu yang 
konon katanya sebagai “biaya administrasi”. Ini juga ba nyak 
dipertentangkan oleh ulama. Tentunya, demi kejujuran il-
miah, orang-orang tersebut perlu diminta pendapatnya. 
Meskipun menurut pertimbangan mufti, umpamanya, 
pen dapat mereka tidak kuat. Sehingga mufti tidak secara 
gegabah memvonis mu’amalah-mu’amalah tadi, “disepakati 
halalnya”. Siapa yang menyepakati?

d) Dipihak lain - yaitu mu’amalah yang disepakati haramnya - 
fatwa tersebut memberi contoh: “bahwa seseorang mem-
beri pinjaman kepada orang lain sebesar seratus pound – 
misalnya - untuk jangka waktu tertentu. Maka jika waktu itu 
telah tiba, sementara orang yang berhutang tadi tidak mam-
pu melunasi hutangnya, kesempatan ini digunakan kreditur 
untuk melakukan pemerasan, dengan menuntut agar hu-
tang itu dilunasi, kalau tidak, membayar tambahan sepuluh 
pound dalam waktu satu bulan, misalnya. Inilah riba yang 
nyata, dimana Allah dan Rasul-Nya mengumumkan perang 
terhadap pelakunya.”

 Saya semula mengharapkan, tuan mufti - ketika memberikan 
penjelasan - mengatakan: “Ini salah satu bentuk ‘riba yang 
nyata ( jaliy). Dengan  demikian ia tidak membatasi “riba 
nyata” itu hanya pada bentuk yang disebutkannya itu saja, 
seperti yang terlihat dari konteks ucapannya, dan interpre-
tasi orang-orang yang mengatakan : “riba jahiliyah” hanya 
terbatas pada hutang, dimana kreditur mengatakan kepada 
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debitur, pada saat waktu yang ditentukan telah tiba: “Bayar 
hutang anda, atau jumlahnya bertambah (bunga)”. Masalah 
ini telah kami ulas dalam bab yang lalu, ketika menjelaskan 
bahwa ”bunga bank” itu adalah riba yang pasti.

 Konsekuensi fatwa itu: bahwa jika seseorang menghadap 
oranglain dan mengatakan kepadanya sejak awal: ”Beri saya 
pinjaman seratus pound misalnya - dan setelah satu bulan, 
saya akan membayar kepada anda –umpamanya - sera-
tus sepuluh”, bukan termasuk riba haram yang disepakati. 
Karena ia telah membatasi ”riba” itu pada bentuk yang se-
belumnya. Pembatasan itu terlihat dari kata-kata yang di-
ucapkan oleh mufti yang dalam bahasa Arab - mempunyai 
konotasi “pembatasan”, yaitu: ”lnilah riba yang nyata”, berarti 
yang lain dari itu, tidak.

3) Adapun inti fatwa, yaitu menyangkut hukum sertifikat investasi, 
dimasukkan mufti dalam kategori ”mu’āmalah yang diperselisih-
kan”, padahal perbedaan pendapat dalam masalah itu sangat 
tipis, justru hampir mendekati ijma’ (concencus). 

 Saya - seperti halnya konsultan terkenal, Profesor Thariq Al-
Basyary - benar-benar mempertanyakan: ”Kenapa mufti memi-
lih pendapat-pendapat yang hanya muncul pada sidang komisi, 
yang tidak memenuhi persyaratan, padahal padanya terdapat 
sejumlah fatwa yang jauh lebih tepat dan lebih jelas, muncul 
dari lembaga yang sama, yaitu Dārul Ifta’, yang dipimpinnya 
sekarang.

 Pada periode mufti sebelumnya, yakni Syeikh Jadal-haq Ali Jad 
Al-Haq, Syekh Al-Azhar sekarang ini, telah keluar beberapa fat-
wa diantaranya:

1) Fatwa yang keluar pada tanggal 14 Maret 1979, menyebut kan: 
bahwa wesel/treasury order dan investasi yang dikeluar kan 
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oleh negara dengan tingkat bunga (rate) yang tetap, adalah 
termasuk kategori pinjaman berbunga, dimana syari’at Islam 
mengharamkan pinjaman dengan bunga tertentu, siapapun 
yang memberi pinjaman dan yang diberi pinjaman.

 Karena itu ia tergolong riba haram menurut syara’, berdasar-
kan ketentuan Al-Quran, Sunnah dan Ijma’.

2) Fatwa yang lahir pada tanggal 9 Desember 1979, berbunyi: 
“Oleh karena status hukum yang tepat bagi sertifikat inves-
tasi, adalah pinjaman berbunga, maka bunga dari sertifikat 
itu, demikian juga halnya bunga tabanas, atau deposito ter-
golong riba, yang tidak halal bagi seorang muslim meman-
faatkannya. Adapun isu yang menyatakan bahwa “bunga” 
ter sebut dianggap sebagai “hadiah” negara, maka panda-
ngan ini tidak benar untuk sertifikat yang bunganya telah di-
tentukan sebelumnya. Pandangan itu mungkin terjadi bagi 
sertifikat berhadiah, bukan “berbunga”.

3) Fatwa yang keluar pada tanggal 10 Januari 1980 yang mem-
bolehkan “sertifikat berhadiah”, kemudian fatwa itu menye-
butkan: “Adapun bunga yang telah ditetapkan sebelumnya 
untuk beberapa jenis sertifikat investasi, dan uang tabungan 
pada Tabanas/Taska yang ditentukan sekian persen, maka 
hukumnya adalah haram, karena termasuk “riba tambahan”, 
yang diharamkan oleh syara’.

4) Fatwa yang lahir pada tanggal 12 Januari 1980

5) Fatwa yang lahir pada tanggal 22 Januari 1980, berbunyi: 
“Tak ada perbedaan haramnya bermu’āmalah (hubungan) 
de ngan riba, baik antara pribadi dengan kelompok, atau 
antara pribadi dengan negara".

6) Begitu juga fatwa yang keluar pada 2 Agustus 1980 menye-
butkan: "bahwa sertifikat investasi yang mempunyai bunga 
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tertentu yang telah ditetapkan sebelumnya, adalah ter-
golong dalam pinjaman berbunga. Dan semua pinjaman 
ber  bunga adalah riba dan haram".

7) Seperti itu juga fatwa yang lahir pada 2 Februari 1981.

 Bahkan, saya tandaskan, bahwa fatwa yang sama juga dikeluar-
kan oleh Mufti Thantawi sendiri beberapa bulan sebelumnya, 
tepatnya tanggal 19 Februari 1989, terhadap kasus dimana se-
orang penduduk memperoleh bonus sebesar 42000 Pound 
(Pound Mesir), lalu ia mau menitipkannya dalam bentuk Sertifi-
kat Investasi bulanan, oleh karena dia tidak merasa aman, kalau 
menitipkan uang itu pada “investment trusts” (perusahaan in-
vestasi); sementara kondisi kesehatannya tidak memungkinkan 
untuk melakukan “usaha”.

 Orang tersebut pernah membaca komentar beberapa orang 
ulama, yang dimuat dalam surat kabar “Akhbar El-Youm”, yang 
isinya bahwa : “Deposito yang dititipkan di bank, yang diguna-
kan untuk proyek industri, dan perdagangan, sertifikat-sertifikat 
investasi-nya, dianggap sebagai hasil yang halal, bukan riba”. 
Akan tetapi, oleh karena orang tersebut sangat kritis untuk tidak 
memasukkan yang haram kerumahnya, beliau mengirim surat 
kepada Mufti menanyakan hukumnya menurut agama, karena 
ada sebagian ulama mengatakan, itu hasil yang halal, semen-
tara ulama yang lain menyebutnya riba.

Apa jawab Mufti?

 Teks jawaban Mufti yang disertai dengan tanda tangannya, se-
bagai berikut:

Allah berfirman :

(“Wahai orang yang beriman! Takutlah kepada Allah, dan ting-
galkanlah sisa riba (yang belum sempat dipungut), jika kamu 
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beriman. Maka jika tidak kamu lakukan, maka ketahuilah, bahwa 
 Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertau-
bat (dari pengambilan riba), maka bagimu modal aslimu, kamu 
tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya”) Q.S : 2 / 278-279

Sabda Rasul SAW, yang diriwayatkan dari Abu Sa’id:

الهب بلهب والفضة ب لفضة والرب بلرب وال�عي ب ل�عي 

والمتر بلمتر وامللح بمللح مثال مبثل يدا بيد مفن زاد أو اسزتاد فقد 

أرب، اآلخذ واملعطى فيه سواء )رواه أمحد والبخاري(
“Emas ditukar dengan emas, perak dengan perak, biji gandum 
dengan biji gandum, tamar dengan tamar, garam dengan garam, 
haruslah sama banyaknya dan tunai. Barangsiapa yang memberi 
tambahan atau meminta tambahan, maka ia telah melakukan 
riba. Yang memberi dan yang menerima, dalam hal ini, sama 
saja”. Hadits riwayat Aḥmad dan Bukhāri.

 Kaum muslimin telah sepakat (ijma’) atas haramnya riba, dan 
pengertian riba menurut ahli fiqh kita adalah:

 “Pada pertukaran harta dengan harta, terjadi pertambahan 
pada salah satu harta, tanpa ada imbalannya”  Diharamkannya 
riba - dengan pengertian tersebut - telah disepakati dalam 
 se  lu ruh agama samawi.

 Berdasarkan itu, maka mendepositokan uang di bank, atau me-
minjamkannya, atau meminjamnya dalam bentuk apapun, de-
ngan imbalan bunga yang telah ditentukan sebelumnya - jang-
ka waktu dan jumlahnya - termasuk “pinjaman berbunga”. Dan 
semua pinjaman berbunga yang ditentukan sebelumnya ada-
lah haram.
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 Jadi, bunga yang diperoleh oleh “penanya” tergolong kedalam 
“riba tambahan”, yang diharamkan dalam syara’, berdasarkan 
ke ten tuan nash. Oleh karena itu, kami menghimbau setiap 
mus lim agar memperhatikan secara teliti jalan yang halal buat 
mengembangkan hartanya, dan menjauhi segala sesuatu yang 
mengandung unsur (syubhat) haramnya. Karena ia nanti bakal 
ditanya pada hari kiamat tentang hartanya; darimana sumber-
nya dan kemana dibelanjakannya. Wallāhu a'lam!

 Setelah berselang beberapa bulan, entah apa pasalnya tiba-tiba 
Mufti merombak fatwanya tadi secara total. Kami secara priba-
di, tidak ber-su’uzhon (buruk sangka) pada beliau - seperti pe-
nilaian sebagian orang, dengan mengetengahkan bukti-bukti 
dan fakta yang mereka sebutkan - karena pada dasarnya, ulah 
tingkah seorang muslim hendaknya dilihat dengan pandangan 
positif menghukum sesuatu atas dasar bukti yang tampak. Se-
dangkan yang tersembunyi diserahkan pada Allah. Sekarang, 
kita anggap saja perubahan fatwa itu terjadi karena perubahan 
ijtihad.

 Untuk itu, coba kita terima, bahwa persoalan Sertifikat Investasi 
adalah masalah yang diperselisihkan oleh para ulama; antara 
yang mengharamkan - seperti Mufti bulan Februari 1989 - den-
gan yang menghalalkan - seperti Mufti bulan September 1989. 
Apa dasar pertimbangan orang-orang yang berpendirian “lain” 
dari pendapat mayoritas yang sudah dikenal, yang mengharam-
kan sertifikat tersebut? Dengan ungkapan lain: Faktor apa yang 
merubah “Mufti Februari” menjadi “Mufti September”? Kalau 
kita menyebut itu sebagai “ijtihad”, apakah landasan ijtihad itu?

 Mari kita lihat duduk masalahnya secara jujur dan obyektif:

 Untuk menentukan status “sertifikat” itu, mufti pernah mela-
yangkan surat kepada Al-Bank Al-Ahli (Bank Nasional) untuk 
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“minta fatwa” tentang mu’āmalah (treatment) tersebut dan ha-
ki kat nya. Apa latar belakang dikeluarkannya? Akan kemana di-
guna  kan hasilnya? Dan siapakah yang membayar keuntungan 
yang diperolehnya?

 Kalau diamati, jawaban yang diberikan oleh Direktur Utama 
(Dirut) Bank Nasional Mesir atas pertanyaan terakhir tidak sesuai 
dengan pertanyaan yang diajukan oleh Darul-lfta’ (Lembaga 
Fatwa). Lembaga bertanya: Siapa yang membayar keuntu ngan 
yang ditarik dari “sertifikat-sertifikat” tersebut kepada peme-
gang nya?

 Sedangkan jawabannya: “Departemen Keuangan menanggung 
biaya bunga dari sertifikat investasi, berikut seluruh dana-dana 
yang berhubungan dengan itu”

 Jadi, direktur bank tidak mau terikat menyebut “bunga” sebagai 
“profit” (keuntungan). Karena, keduanya memang tidak sama. 
Dan dia mengalihkan beban itu kepada Departemen Keuangan, 
baik proyek itu beruntung atau mengalami kerugian.

 Inilah yang disinggung oleh keterangan Imam Akbar, Syekh Al-
Azhar, tentang sertifikat investasi dalam surat kabar “Al-Ahrām", 
beliau mengatakan: "Berdasarkan keterangan yang kami terima 
dari pejabat yang berwenang di bank, waktu membicarakan 
topik sertifikat investasi, bahwa dana dari sertifikat itu diguna-
kan untuk berbagai pelayanan. Dan negaralah yang memba-
yar keuntungan sertifikat-sertifikat itu dari kasnya. Ditegaskan 
dalam surat-surat keputusan menteri - sebagai peraturan pelak-
sana dari undang-undang itu- bahwa negara membayar bunga 
yang diberikan kepada para pemilik sertifikat. Inilah sebabnya, 
kenapa lembaga riset (Majma’ Buhūts) menangguhkan penen-
tuan hukum syara’ atas sertifikat tersebut.”
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 Diantara pertanyaan-pertanyaan aneh yang diajukan oleh 
Dārul-Ifta' kepada Bank Nasional, ialah pertanyaan terakhir yang 
berbunyi: "Apakah sertifikat investasi dapat dianggap sebagai 
pinjaman, ataukah sebagai deposito, dimana pemiliknya telah 
memberi izin untuk diinvestasikan nilainya?"

 Sebenarnya, pertanyaan ini merupakan persoalan fiqh dan syar’i 
yang semestinya diajukan oleh Bank kepada Mufti, bukan justru 
Mufti yang menanyakannya kepada pihak bank.

 Seolah-olah dengan cara seperti ini, mufti ingin mendikte pihak 
bank, jawaban yang mesti diberikannya. Inilah yang menjadi 
perhatian sangat diperhatikan oleh konsultan senior, Profesor 
Tariq Al-Basyari, dalam tulisannya di surat kabar Al-Wafd, edisi 
Jumat, tanggal 15 September 1989,

4) Dan yang penting setelah itu ialah: bahwa fatwa tersebut 
pada dasarnya berpegang kepada suatu studi yang dilakukan 
oleh sebuah panitia yang dibentuk oleh ”Lembaga Riset Is-
lam” yang anggotanya terdiri dari beberapa orang ulama dari 
em pat mazhab yang ada di Al-Azhar, dengan tujuan untuk 
 mem bahas masalah sertifikat investasi, status hukumnya, serta 
mengemuka kan laporan tentang hal itu. Sayangnya, sebagian 
besar ulama-ulama itu tidak termasuk anggota Lembaga Riset 
Islam (Majma’ al-Buhūts) itu sendiri.

 Disini, ada beberapa catatan yang akan saya kemukakan:

Pertama: Sidang tersebut tidak berhasil memperoleh kesim-
pulan atau keputusan terakhir. Bahkan, diantara 
me reka terjadi perselisihan antara pihak yang mem-
bolehkan, dengan pihak yang menentang. Oleh ka-
rena itu tidak lahir dari sidang tersebut sesuatu yang 
dapat kita anggap sebagai ”keputusan”, akan tetapi 
tidak lebih dari sekedar diskusi.
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Kedua:  Panitia tersebut sama sekali tidak memiliki wewe-
nang melahirkan sebuah keputusan untuk masalah 
ini. Karena tugas panitia itu hanyalah menyiapkan 
sebuah kajian (studi), lalu kemudian diajukan kepada 
Majma’ al-Buhuts, untuk memutuskannya, apakah 
menerima atau menolak. Yang jelas kelihatannya, 
bahwa pihak “lembaga riset” belum berhasil meru-
muskan kesimpulan yang dicapai oleh mayoritas 
anggota dan belum mengambil keputusan dalam 
masalah itu, meskipun telah berlalu belasan tahun 
sejak pembentukannya (yakni sejak tahun 1976).

Ketiga:  Anggota-anggota panitia tersebut dipilih atas dasar 
kedudukan mereka sebagai wakil dari mazhab-
mazhab yang ada pengikutnya. Jadi, mereka adalah 
ulama yang taklid dan konsekuen atas pendapat 
mazhab mereka masing-masing dan komitmen atas 
keputusan ahli tarjih dalam mazhab masing-mas-
ing. Mereka sama sekali tidak berhak untuk berijti-
had. Jadi, hal ini menuntut suatu konsekuensi, agar 
 hukum yang mereka sampaikan dalam kasus ini ada-
lah kesimpulan dari dasar-dasar (ushul) imam-imam 
mereka. Akan tetapi, justru ini yang tidak kelihatan 
sama sekali pada pendapat para syekh yang sembi-
lan orang, yang cenderung memperbolehkan treat-
ment (mu’āmalah) ini.

 Misalnya Alm. DR Sallam Madkur, tidak mengungkapkan kepa-
da kita, bagaimana dia sampai pada kesimpulan itu berdasarkan 
kaidah-kaidah dalam mazhab Hanafi.

 Alm. Syekh Yasīn Suailim, juga tidak menyebutkan bagaimana 
ia sampai pada kesimpulan itu, menurut kaidah-kaidah dalam 
mazhab Maliki.
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 Demikian juga Syekh Abdul ‘Āzhim Barakaat, bagaimana ia me-
nge luarkan hukum itu dari kaidah-kaidah mazhab Hambali.

 Namun, saya mendengar bahwa Al-Allamah Syekh Faraj As-
Sanhouri, ketua panitia, mengkritik para anggota sidang, bahwa 
kesimpulan yang mereka sampaikan itu tidak lebih dari sekedar 
pendapat pribadi mereka, bukan pendapat mazhab yang mere-
ka wakili.

 Yang jelas, apapun persoalannya, pendapat tersebut sama seka-
li tidak didukung dengan argumentasi yang dapat dijadikan se-
bagai alasan. Yang terpuji dalam masalah ini adalah sikap empat 
orang syekh yang mewakili mazhab Syafi'i, yang menurut pen-
dapat mereka bahwa sertifikat-sertifikat itu lebih dekat kepada 
jenis "mudharābah yang rusak”, karena dalam treatment itu, 
dana berasal dari salah satu pihak, dan usaha/kerja dari pihak 
lain. Akan tetapi, oleh karena disyaratkan sebelumnya bagian 
tertentu dari keuntungan, maka mu’āmalah tersebut dianggap 
sebagai “mudharābah yang rusak” secara syarā’

 Namun seharusnya, mereka dapat menambahkan selain sebab 
diatas, adanya unsur “jaminan” dari pihak mudharib (pekerja). 
Hal ini jelas-jelas bertentangan dengan ketentuan syarā' secara 
ijma’, bahwa posisi mudharib (pekerja) dalam transaksi ini ha-
nyalah sebagai “pemegang amanah” bukan sebagai “penjamin/ 
penanggungjawab.”

 Sedangkan syekh-syekh yang mewakili tiga mazhab lainnya, 
maka antar sesama mereka terjadi pertentangan dan kontradiksi. 
Terkadang mereka atau sebagian diantara mereka mengatakan 
bahwa bentuk mu’āmalah ini termasuk kedalam mudharābah, 
yaitu “mudharābah” yang sah. Saya tidak mengerti, bagaimana 
caranya ia menjadi “mudharabah yang sah”, padahal para ahli 
Fiqh (Fuqahā) sudah bersepakat menyebutkan bahwa fungsi 
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mudharib (pekerja) dalam kontrak itu harus sebagai "pemegang 
amanah", bukan sebagai "penjamin." Akan tetapi dalam kontrak 
ini, bank sebagai mudharib, telah menjamin aset dalam kondisi 
bagaimanapun, sekalipun bank tidak melanggar aturan, tidak 
berkhianat, dan tidak menyia-nyiakannya.

 Sebagaimana para ulama telah bersepakat bahwa menentukan 
sejumlah uang khusus buat salah satu pihak dalam kontrak itu, 
dapat mengakibatkan rusak (batal)nya kontrak, berdasarkan 
ijma’ seluruh ulama, sebagaimana dinukil oleh Ibnul - Munzīr, 
Ibnu Qudamā, dan lain-lain.

 Yang sangat mengejutkan, ialah pendapat Syekh Barākat mena-
yalahi ijma’ tersebut, atas nama mazhab Hambali yang dinukil-
nya. Padahal Imam Ibnu Qudama, sebagai imam mazhab ini, 
pengarang kitab “Al-Mughni” telah mengutarakan ijma’ ulama 
yang bertentangan dengan pendapat syekh Barakat. Saya ti-
dak mengerti, apa yang menjadi landasan beliau dari mazhab 
Aḥmad bin Hambal?

 Berlainan dengan hal tersebut, tampil pula DR. Madkur menge-
mukakan bahwa kontrak tersebut adalah sebuah transaksi 
(mu’āmalah) “baru.” Jadi, ia tidak tunduk pada salah satu bentuk 
transaksi yang sudah ada selama ini.

 Kemudian lebih lanjut beliau mengatakan bahwa sertifikat 
inves tasi itu merupakan bentuk mu’āmalah yang berman-
faat bagi pribadi dan bagi masyarakat juga. Tidak terdapat 
didalamnya unsur pemerasan dari salah satu pihak terhadap 
pihak lain. Jadi, menurut kesimpulan beliau bahwa keuntungan 
yang diberikan oleh bank itu bukan termasuk riba, oleh karena 
tidak ada unsur pemerasan dan tidak pula ada kemungkinan 
rugi dalam kontrak itu.
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 Ini semua asumsi yang tidak ada dalilnya, dan klaim yang tidak 
didukung oleh argumentasi. Mari kita bedah satu persatu!

1. Pendapat yang mengatakan bahwa kontrak tersebut merupa-
kan mu’āmalah modern (baru), jelas dipatahkan oleh mereka 
yang mengkategorikannya sebagai mudharābah atau qiradh, 
atas dasar bahwa mu’āmalah itu terdiri dari dua unsur, yaitu: 
dana dari satu pihak, dan tenaga dari pihak lain, baik ia diang-
gap sebagai mudharābah yang rusak ataupun dianggap seba-
gai mudharābah yang sah. Yang jelas, kedua kubu itu sepakat 
menganggapnya sebagai mudharābah.

 Kemudian, siapa yang berani mengatakan bahwa praktik yang 
memberikan sejumlah uang kepada seseorang, dan mengam-
bil hasilnya yang konstan setiap tahun atau setiap bulan, ada-
lah bentuk mudharābah baru, produk masa kini, dan tidak 
dikenal orang masa lalu? Siapa yang mengatakan itu suatu hal 
yang baru?

 Dahulu, Imam Fakhrur Razy menyebutkan dalam kitab tafsirnya: 
“sesungguhnya riba yang paling masyhur pada era jahiliyah 
adalah riba Nasi’ah, dimana seseorang menyerahkan hartanya 
kepada pihak lain, untuk jangka waktu tertentu, dengan syarat 
pemilik dana (financier) akan memperoleh setiap bulannya se-
jumlah uang tertentu, sedangkan modal tetap seperti semula.”

 Praktek ini sudah dikenal sejak dahulu oleh bangsa Arab dan 
non Arab, sejak masa sebelum Islam, dan masa setelah Islam: 
pada masa decline dan pada saat deviasi (penyimpangan dari 
ke be naran), meskipun peristiwanya sangat langka. para ahli 
Fiqh telah menegaskan contohnya, dan mengharamkannya.

 Jika ingin dirumuskan karakteristik transaksi tersebut, maka ia 
tidak terlepas dari salah satu dua alternatif:

Pertama: berupa pinjaman berbunga yang telah ditentukan 
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dan disyaratkan sebelumnya. Secara faktual, inilah 
yang disebutkan sendiri oleh undang-undang pen-
dirinya. Oleh sebab itu, ”hasil” yang diperoleh dari 
“sertifikat” itu disebut dengan bunga (interest), sesuai 
dengan kenyataannya.

Kedua:  atau berupa qiradh, menurut istilah mazhab Maliki 
atau mudharābah menurut mazhab Hanafi. Namun 
dalam hal ini ia menjadi “mudharābah yang rusak” 
akibat tidak memenuhi persyaratan-persyaratan hu-
kum bagi suatu kontrak “mudharābah”, seperti tidak 
terpenuhinya:

1. Persyaratan pembagian keuntungan secara bersama,

2. Kedudukan mudhārib sebagai "pemegang amanah".

 Oleh sebab itu, kedudukan sertifikat investasi telah keluar dari 
“kawasan halal”, masuk dalam “lingkaran haram” yang dilarang.

2. Pendapat yang mendakwakan bahwa “sertifikat’ merupakan 
bentuk treatment (mu’āmalah) yang bermanfaat bagi pribadi 
dan masyarakat, adalah mirip ucapan orang yang berpidato, bi-
cara mengambang, tidak ditopang dengan argumentasi yang 
dapat diterima.

 Siapakah yang dapat memastikan, kalau-kalau proyek itu me-
ngalami depresi dan rugi, sebagaimana dialami proyek-proyek 
yang disponsori Pemerintah (perusahaan umum), karena mana-
jemennya hancur, kontrolnya lemah, mentalitas pegawainya 
yang bobrok, korupsi merajalela, ditambah dengan kehilangan 
keyakinan atas “pahala dan siksa”, dan sebagainya. Tentu kita 
tidak dapat memastikannya.

 Akan tetapi, jika lembaga-lembaga itu ada pemilik-pemiliknya, 
yang akan merasakan rugi jika lembaga itu mengalami keru-
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gian, dan juga akan merasakan untung, kalau lembaga itu 
memperoleh keuntungan. Kemudian mereka siap memberikan 
bonus bagi orang yang mempunyai andil dalam memperoleh 
kesuksesan, dan sebaliknya menindak penyebab kerugian, ten-
tu masalahnya akan berbeda. 

 Dari sini, kita bisa menilai sejauh mana benarnya isu yang me-
ngatakan bahwa kemungkinan rugi dalam proyek itu tidak ada. 
Dan kita mengetahui berapa banyak perusahaan-perusahaan 
besar mengalami kerugian jutaan dollar setiap tahunnya. Tadin-
ya perusahaan-perusahaan itu menarik keuntungan jutaan do-
llar sebelum bergabung (venture) dengan “Perusahaan Umum.”

 Adapun asumsi yang mengatakan bahwa keuntungan yang 
diberikannya bukan termasuk riba, karena tidak terdapatnya 
unsur pemerasan dan menzalimi, ini hanyalah sekedar klaim 
(dakwaan). Padahal itulah sesungguhnya inti riba, yaitu “bunga” 
menurut istilah hukum, yang dibayarkan kepada pemilik-pemi-
lik sertifikat, dalam kondisi apapun, baik proyek yang dikerjakan 
itu rugi ataupun untung. Yang jelas, ia tidak ada hubungannya 
dengan untung, baik jumlahnya atau secara prinsip. Beban itu 
ditanggung oleh Departemen Keuangan. Demikian yang kami 
lihat dari jawaban “Bank Nasional.”

 Jika yang dimaksud dengan “riba” adalah: tambahan yang telah 
disyaratkan sebelumnya, melebihi Capital (modal), sebagai im-
balan dari “masa/waktu”, maka “bunga” jelas merupakan riba 
yang pasti, tanpa diragukan sedikitpun. Karena definisi riba dia-
tas terpenuhi secara utuh dalam “bunga.”

 Tentang isu yang menyebutkan tidak terdapatnya unsur peme-
rasan dan menzalimi, jelas tidak benar. Pada saat usaha menga-
lami kerugian, maka pemilik modal tidak pernah mau tahu. Dan 
bilamana ia meraih keuntungan yang berlipat ganda, pemilik 
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modal juga tidak pernah kecipratan kecuali hanya sedikit sekali. 
Jadi dimanakah letaknya keadilan? Namun yang perlu diingat, 
hal ini adalah membuat-buat alasan (illat) yang tidak disebut 
oleh nash atau ijma’. Hanya semata-mata pendapat yang hen-
dak mengalahkan nash-nash yang qath’ī (pasti dan absolut).

 Saya merasa terkejut mendengar orang yang mengatakan: bah-
wa diharamkannya menentukan keuntungan/hasil sejak awal, 
adalah ijtihad (hasil pikiran) para ahli Fiqh (Fuqahā'), yang tidak 
ada dalilnya dalam Al-Qur’ān atau Sunnah.

 Ucapan ini hanya keluar dari mulut orang-orang yang "buta" ter-
hadap Sunnah, dan "buta" dengan Ijma’, sebagai dua sumber dari 
sumber-sumber asasi hukum Islam. Padahal  keduanya telah me-
negaskan haramnya penentuan laba sejak awal, sebagaimana 
telah kita kupas dalam bab yang lalu, dengan berpedoman pada 
hadits Nabi yang diriwayatkan dalam “Ash-Shahihaīn" (Bukhāri 
dan Muslim) dan selainnya, yang mengharamkan ditetapkann-
ya bagian tertentu dari hasil bumi dalam kontrak "Al-Muzarā'ah" 
(pertanian), baik dengan cara menentukan hasil tanaman dari 
area tertentu, atau menetapkan kadar ter tentu, bagi salah satu 
pihak yang mengadakan usaha bersama (venture) dalam kon-
trak tersebut, yang mengakibatkan pihak tersebut memetik 
hasil sendirian, atau menanggung kerugian secara sendiri. Kalau 
itu terjadi pada "muzarā'ah", maka kontrak "mudharābah” sama 
dengan “muzarā'ah", menurut para Fuqahā'.

 Ada yang lebih aneh dari itu. Fatwa yang dikeluarkan dari Dārul 
Ifta’ menyebutkan: “Sebenarnya tidak ditemukan “penentuan” 
dalam artian yang rinci atas laba, dengan alasan bahwa rate 
of interest (tingkat bunga) berubah-ubah, mulai dari 4% ketika 
pertama kali sertifikat dikeluarkan, dan sekarang telah melebihi 
16%. Barangkali kita baru pertama kali mendengar pernyataan 
seaneh ini.
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 Memang “bunga” riba dimana saja di dunia ini tidak pernah 
ada yang tetap. Ia senantiasa mengalami naik turun, dan pa-
sang surut, dipengaruhi oleh beberapa faktor yang dikenal oleh 
ahli-ahli ekonomi. Lalu, apakah naik turunnya bunga yang terus 
menerus itu, yang pasti akan berpengaruh kepada kita, bisa me-
lepaskan bunga dari unsur “riba”nya yang pasti?

5) Selain dari faktor-faktor diatas, bagian akhir dari isi fatwa Mufti 
tersebut tidak konsisten dengan awalnya. Dari konteks ucapan 
yang lalu, terlihat jelas bahwa kontrak ini (sertifikat investasi) 
hukumnya halal dan boleh secara syara’, dan Mufti sendiri me-
ngakuinya. Inilah yang dibesar-besarkan oleh media massa se-
cara sengaja. Kemudian diakhir fatwa itu, dia kembali menegas-
kan: “mungkin ada yang bertanya, bagaimana sikap Dārul Ifta’ 
mengenai sertifikat investasi, dan mengenai status untungnya, 
setelah penjelasan yang panjang lebar ini?”

 “Jawabannya: berdasarkan ucapan Mufti sendiri, sebenarnya 
Dārul Ifta’ telah mengusulkan kepada pejabat yang berwenang 
di Bank Nasional, agar mengambil langkah-langkah yang perlu 
untuk merubah istilah “bunga” yang diberikan kepada pemi-
lik “sertifikat” menjadi “hasil investasi” (benefit), atau “untung 
inves tasi” (profit), dan membuang istilah ”bunga”(interest), ka-
rena yang akhir ini sangat mengganggu di benak orang, kare-
na identik dengan ”riba”, meskipun kita mengakui bahwa per-
bedaan nama atau istilah, sama sekali tidak akan merubah isi 
dan hakikat sesuatu.”

 ”Dan kami juga mengusulkan dikeluarkannya “Sertifikat” de-
ngan model lain, yaitu “sertifikat” yang mempunyai hasil tidak 
tetap, dan tidak pula ditetapkan sebelumnya keuntungan ter-
tentu. Jadi, laba sertifikat itu bisa naik turun. Dengan demiki-
an, pihak bank telah membuka pintu seluruh jenis transaksi 
(mu’āmalah) yang menentramkan batin dan jiwa kita.” 
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 Usulan yang kedua ini bisa diterima, tetapi itu sekaligus mem-
buktikan bahwa “sertifikat” dengan hasil tetap, benar-benar 
tidak menentramkan batin. Jadi, sesuai betul dengan apa yang 
disebutkan Mufti di awal fatwa tersebut menghimbau untuk 
menghindari berbagai bentuk syubhat, demi memelihara ke-
bersihan agama dan kehormatan, dan selaras dengan bunyi ha-
dits:

“Tinggalkanlah apa yang meragukan dalam dirimu, dan ambillah 
apa yang tidak meragukan.” 

 Namun perlu sekali ditambahkan disini, bahwa jenis sertifikat 
yang dipermasalahkan ini, sama sekali tidak diterima secara 
syara’, melainkan jika sertifikat itu tunduk kepada prinsip “un-
tung-rugi”, seperti halnya “investasi Islami”. Kemudian, apakah 
yang menghalangi kalau seluruh sertifikat yang ada, dibuat 
dalam satu jenis (menganut sistem untung-rugi), sehingga de-
ngan demikian, kita mendidik masyarakat untuk ikut memikul 
tanggung jawab, dan kita libatkan mereka dalam mengawasi 
proyek-proyek dan perusahaan dimana mereka termasuk seba-
gai salah seorang pemegang saham. Dengan cara seperti ini, ia 
turut merasakan laba dan ruginya. Dan ia berhak memilih orang 
yang dapat mewakilinya dalam pengelolaan sekaligus berhak 
menilai pelaksana-pelaksana yang terlibat dalam usaha terse-
but. Saya berkeyakinan bahwa mayoritas masyarakat kita tidak 
mustahil juga seluruh bangsa Arab - menyambut baik sistem ini, 
karena ia dapat menentramkan hati mereka dari keraguan pada 
pendapatan yang haram, makanan haram, dan menghidupi 
anak istri dari sumber yang haram.

 Akan halnya usulan yang pertama - yaitu mengenai usulan pe-
rombakan istilah “bunga” menjadi “untung” investasi - maka ba-
gian akhir dari usulan ini bertentangan dengan permulaannya. 
Selama diakui bahwa perbedaan nama dan istilah tidak akan 
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merubah isi dan hakikat, tambah lagi, yang menjadi tolak ukur 
dalam hukum suatu kontrak adalah isi, dan hakikatnya, bukan 
nama dan bentuk, sebagaimana yang ditegaskan oleh Mufti 
sendiri, lalu, apakah perbedaan nama suatu kontrak bisa meru-
bah hukumnya, padahal isi dan kandungannya tetap sama, 
tidak berubah?

 Hadits-hadits Nabi SAW sejak lama telah memperingatkan kita 
dari kedok orang-orang yang sengaja mempermak perbua-
tan-perbuatan haram dengan nama-nama yang bagus dan 
menarik, seperti khamar, dengan beraneka ragam merk dan 
namanya, riba disebut “bunga”, mata pencaharian yang haram 
diberi nama “sumbangan berhadiah”, dan sederetan perbuatan 
keji dan kejahatan yang dilakukan orang, tetapi dipolesi dengan 
istilah-istilah yang bisa diterima orang banyak. Tentunya, bagi 
orang yang berilmu, tidak pantas tertipu oleh nama, apalagi 
sampai menghalalkan apa yang diharamkan Allah, karena telah 
berubah nama dan merknya, padahal isi dan hakikatnya tetap 
sama.

 Sebuah cerita lucu tentang kisah seorang pandir ia menulis “ga-
ram” pada stoples yang berisi gula untuk menipu semut. Akan 
tetapi sang semut tidak pernah tertipu karena diubahnya merk 
ataupun karena ditukarnya stoples. Semut tetap mendatangi 
gula, melalui naluri perasaannya.

 Persis seperti itu sikap bangsa yang muslim dalam mengha-
dapi berbagai kebobrokan yang terselubung melalui naluri dan 
warisan yang ada padanya, ia dapat mengenal mana yang halal 
dan mana yang haram. Sebagaimana ada orang mengatakan: 
Jika Anda memberikan sepotong daging kepada seekor  kucing, 
ia akan menyantapnya di depan anda dengan bersimpuh dan 
tenang. Akan tetapi jika daging itu tadi dirampasnya, tidak 
sepenglihatan Anda, ia akan membawanya lari dan bersembu-
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nyi. Kenapa? Karena kucing itu mengetahui dengan naluri bah-
wa daging yang pertama tadi halal baginya dan diizinkan, ber-
beda dengan hasil rampasan. Jadi yang halal itu jelas dan yang 
haram pun nyata.

FATWA SYEKH SYALTOUT TENTANG “TABANAS 
POS” (POSTAL SAVING)

Konon, Tuan Mufti berpegang pada fatwa almarhum Syekh 
Maḥmud Syaltout yang membolehkan “bunga” tabanas pos.

Pada dasarnya, ber-istidlal (berargumentasi) dengan fatwa si A, 
pendapat si B dari ulama, bukanlah suatu argumentasi, karena setiap 
orang, siapapun dia, ucapannya ada yang dipakai, dan ada yang dito-
lak, kecuali yang maksum Rasul SAW. Dan cukup banyak atsar (ucapan 
Sahabat Rasul RA) yang memperingatkan tentang “keteledoran ula-
ma.” Begitu juga pendapat seseorang ulama mungkin dibantah oleh 
ulama yang lain, atau dibantah oleh sejumlah ulama. Dalam hal ini 
menurut para ulama, kedua pendapat yang saling bertolak belakang 
itu sama-sama gugur.

Yang bisa dijadikan dalil hanyalah hujjah syar’īyah (argumentasi 
legal) yang bersumber dari Kitabullah dan Sunnah yang shahih, serta 
kaidah-kaidah syara’ yang telah disepakati.

Selain dari itu, mungkin kita tidak mengetahui bahwa orang 
tersebut telah ruju’ dari pendapatnya tadi, dengan demikian maka 
pendapatnya yang pertama tidak boleh lagi diikuti. Hal ini juga dibe-
narkan oleh orang-orang yang membolehkan taqlid (mengekor) ke-
pada orang yang masih hidup atau yang sudah mati.

Seperti inilah informasi yang kami terima dari orang-orang yang 
dipercayai kejujurannya - diantaranya almarhum Allamah Syekh Abu 
Zahrah mengenai kasus almarhum Syekh Syaltout.
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Syekh Abu Zahrah pernah me-munaqasyah (debat) beliau ten-
tang fatwa tersebut diakhir hayatnya, sampai Syekh Syaltout ruju’ 
kembali dari fatwanya yang membolehkan bunga tabanas pos. Lalu, 
katanya: “Fatwa itu akan dibuang dari kitabku Al-Fatawa.” Kemudian, 
dijawab oleh Abu Zahrah: “Biarkan saja fatwa itu, akan tetapi berilah 
komentar bahwa tuan telah ruju’ dari fatwa tersebut. “Sayangnya, ke-
lihatan bahwa ajal telah mendahului niat Syekh Syaltout. Oleh sebab 
itu, kita tidak melihat bukti ruju’nya dalam kitab Al-Fatawa, ataupun 
kitabnya yang lain. Tetapi Syekh Abu Zahrah adalah orang yang tsiqo-
tun tsiqoh (dipercaya).

Dalam fatwanya yang lama, Syekh Syaltout berpegang pada dua 
pertimbangan:

Pertama:  Akad tersebut bagi instansi pos bukanlah berbentuk 
“pinjaman”. Ia hanyalah perluasan instansi tersebut 
dengan cara menambahi modalnya, agar investasi 
dan operasinya semakin meluas.

Kedua:  Kontrak tersebut merupakan bentuk mu’āmalah 
baru, yang tidak berlaku padanya hukum-hukum 
yang telah ditetapkan oleh ahli-ahli fiqh (fuqahā’) da-
hulu, untuk jenis-jenis perseroan, transaksi-transaksi 
klasik. Dan tidak terdapat padanya unsur pemerasan 
(istighlal) dan menzalimi seseorang.

Kekeliruan fatwa semacam ini bersumber dari kecerobohan tena-
ga praktisi yang memberikan gambaran kepada seorang faqih (ahli 
fiqh) tentang permasalahan yang sesungguhnya. Kadangkala orang 
tersebut sengaja tidak memberikan gambaran yang tepat dan pas, se-
hingga Mufti akan mengeluarkan fatwa sesuai dengan gambaran yang 
diberikan oleh si penanya kepadanya.

Sumber-sumber yang dipercaya pernah menyebutkan bahwa 
instasi Pos yang mengelola “tabanas pos”, sebenarnya tidak memiliki 
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sarana-sarana bisnis dan investasi. Akan tetapi, ia justru menyerahkan 
hasil-hasil dana itu kepada Bank, yang kemudian mengambil bunga-
nya, dan bunga itulah – atau sebagian bunga - yang disalurkan kepada 
para penabungnya. Jadi, intinya adalah meminjamkan uang kepada 
bank dengan imbalan bunga, akan tetapi dengan perantara Pos.

Jadi, permasalahan yang sesungguhnya bukanlah seperti apa 
yang digambarkan oleh almarhum Syekh kita dalam fatwanya; dimana 
instasi Pos mempergunakan uang yang didepositokan orang padanya, 
dalam usaha-usaha bisnis yang jarang sekali –kalau pun tidak pernah 
mengalami kerugian dan depresi.

Mukjizat apa yang membuat instasi Pos tidak pernah rugi se-
mentara nasib perusahaan-perusahaan umum lainnya begitu mere-
sahkan semua pihak, akibat kerugian yang dideritanya setiap tahun 
yang jika dihitung jumlahnya puluhan juta dollar, atau bahkan lebih. 
Kemusian Syekh tidak menganggap bahwa uang yang diserahkan 
ke “tabanas pos” adalah berupa pinjaman, karena terpengaruhi oleh 
kondisi umum bahwa setiap pinjaman lazimnya dari si kaya kepada si 
miskin. Alasan ini juga yang sering diulang-ulang oleh orang-orang 
yang men-”justifikasi” bunga bank. Hanya saja Syekh tidak menyebut-
kannya. 

Akan tetapi, kami melihat bahwa sebagian bentuk-bentuk 
mu’āmalah, dikategorikan oleh fuqaha sebagai “pinjaman”, sekalipun 
kelihatannya, sepintas lalu merupakan “sedekah” atau “pemberian”. 
Hal itu telah kita sentuh dalam bab yang lalu, akan tetapi disini akan 
lebih kita perjelas.

Ibnu Qudamā, dalam kitab "Al-Mughni" menyebutkan dalam 
bab "Al Mudharābah”: ((Jika penyedia dana (financier) mengatakan ke-
pada mudharib (pekerja): “ambillah uang ini, untuk didagangkan, dan 
keuntungannya buat anda seluruhnya. Status akad ini tetap sebagai 
“pinjaman”, bukan “mudharābah”, karena kata-katanya: “Ambil uang ini 
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dan dagangkan”, konotasinya bisa untuk “pinjaman” dan juga bisa un-
tuk “mudharābah”, akan tetapi, ia disertai dengan ciri-ciri “pinjaman”, 
maka dihukumkanlah sebagai “pinjaman.”

Andaikan pun ia tambahkan selain ucapan diatas: “Anda tidak 
perlu menjamin”, akad itu tetap merupakan “pinjaman”, hanya saja 
disyaratkan padanya “lepas dari jaminan”, tetapi, itu tidak merubah sta-
tusnya. Sama halnya, sekiranya ia katakan dengan tegas: “Ambil uang 
ini sebagai pinjaman, dan jaminannya bukan tanggungan anda”.11)

Jadi dalam hal ini yang dilihat adalah isi dan hakikat, bukan nama 
atau bajunya. Sepanjang dalam perjanjian itu terdapat tanda-tanda 
yang menunjukkan “hukum pinjaman” dan akibatnya, maka perjanjian 
itu dianggap sebagai “pinjaman”, meskipun tidak diberi nama “pinja-
man”.

Kemudian, fuqahā' juga mengemukakan ada beberapa bentuk 
pinjaman yang bukan kepada orang miskin, dan bukan untuk kepen-
tingan si peminjam sebagaimana lumrah-nya terjadi, akan tetapi justru 
untuk kepentingan si pemberi pinjaman.

Dalam kitab “Ad-Durrul Mukhtar”, kitab fiqh mazhab Hanafi, dise-
butkan: “Qadhi (hakim) meminjamkan harta wakaf, harta orang yang 
ghaib, barang temuan, harta anak yatim, kepada orang kaya, bila-
mana tidak ada washie (pengurusnya), dan tidak ada orang yang mau 
mengu sahakannya dalam bentuk mudharābah, atau tidak ada yang 
mau membelinya.

Kemudian, ungkapan ini dikomentari oleh ‘Allamah Ibnu ‘Abidin 
dalam “hasyiah “-nya, katanya: (“menyerahkan harta tersebut dalam 
bentuk pinjaman adalah lebih menguntungkan bagi anak yatim, kare-
na statusnya sebagai “pinjaman” akan menuntut jaminan, sementara 

11) Al-Mughni, karya Ibnu Qudamā: Vol 5, hal 29, cetakan Mesir.
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kalau “titipan”, statusnya hanya sebagai “amanah”).12)

Nah, dari ungkapan diatas, dapat anda lihat bahwa pinjaman 
boleh juga untuk orang kaya. Tujuannya adalah untuk menjamin harta 
wakaf, barang temuan, harta orang yang ghaib dan anak yatim. 

Dalam “Encyclopedi Fiqh Hambali” disebutkan: (“Tidak boleh 
me min jamkan harta anak yatim, bila hal ini tidak menguntungkan 
baginya. Yang dimaksudkan disini, ialah jika anak yatim itu punya 
harta, misalnya, ingin ditransfernya ke negeri lain, lalu dipinjamkannya 
uang itu kepada seseorang, agar diterimanya nanti di negeri lain tadi. 
Hal itu bertujuan untuk menjaga harta itu dari penipuan waktu proses 
mentransfernya, atau dari bahaya akibat perampokan dan kehilangan 
atau sejenisnya. Atau mungkin bisa rusak karena terlalu lama, atau 
juga kondisinya yang segar dan baru lebih berharga dari pada kondisi-
nya yang lama seperti tepung, maka dalam hal ini boleh.

Akan tetapi, jika tidak ada keuntungan dibalik itu bagi si yatim, 
melainkan hanya sekedar untuk menyenangkan si peminjam dan me-
menuhi kebutuhannya, maka dalam hal ini tidak boleh dipinjamkan.

Dan jika wali si yatim ingin bepergian jauh, ia tidak berhak mem-
bawa harta anak yatim itu bersamanya, maka dalam hal ini, meminjam-
kannya kepada seseorang yang dipercaya dan amanah adalah lebih 
baik ketimbang menitipkannya, karena status “titipan” itu tidak ada 
jaminannya).13)

Jadi, “pinjaman” disini untuk orang kaya dan demi kepentingan 
pihak pemberi pinjaman, yakni anak yatim. Sekiranya, harta itu dipin-
jamkannya kepada orang susah, hukumnya tidak boleh, karena harta 
itu terancam habis. Begitu juga, kalau dipinjamkan untuk kepentingan 

12) Ad Durrul Mukhtar dan Hasyiah Ibnu ‘Abidin (Rodd Al Muhtar): vol 4 hal 
472-473, cetakan Istanbul, Turki.

13) Lihat: Encyclopedi Fiqh Hambali. Vol 2. Hal 1076. Subjek: “Wilayah”.-19.
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si peminjam, bukan demi maslahat anak yatim tadi, maka hukumnya 
juga tidak boleh, karena ia termasuk dalam bab “sedekah”, bersedekah 
dengan harta anak yatim tidak boleh.

Perlu diperhatikan disini, bahwa tak seorang pun dari ahli fiqh 
dari mazhab manapun, yang pernah berpikir untuk mengambil tam-
bahan dari harta anak yatim tadi dari si peminjam (bunga). Sekiranya 
hal itu boleh, pastilah mereka (para fuqahā') tidak akan mendiamkann-
ya atau menyepelekannya, karena mereka tidak pernah mengabaikan 
hak anak yatim, tanpa mewajibkannya untuk dipenuhi.14)  

Diantara dalil yang menunjukkan bahwa “pinjaman” itu tidak se-
lamanya berupa bantuan suka rela, ialah kisah Zubair, ra yang telah 
kita sebutkan dalam bab yang lalu, dimana Zubair mensya ratkan ke-
pada orang yang menitipkan barang/hartanya kepada zubair, agar ba-
rang itu dijadikan sebagai “pinjaman” (Al-Qardh), pada hal sebenarnya 
Zubair tidak membutuhkannya, dan ia tidak mengharapkan benda-
benda itu, akan tetapi mereka sendiri yang datang secara sukarela, 
tanpa diminta.

Al-Hafizh Ibnu Hajar, dalam kitabnya “Fathul-Bāri", menegaskan: 
(Barang seseorang yang dipegang oleh orang lain adalah merupa-
kan "titipan", kecuali jika pemilik barang tersebut rela menyerahkan 
tanggungjawab kepada pemegangnya. Tujuannya melakukan itu, ka-
rena khawatir terhadap barangnya kalau hilang. Oleh sebab itu, ia me-
mandang perlu jaminan, agar si pemilik barang merasa lebih tenteram, 
dan pemegang amanah lebih terjamin kehormatan/wibawanya.)15)

14) Lihat: Makalah DR. Rāfiq Al-Misrī dengan judul: “Dalil-dalil diharamkan-
nya riba dalam pinjaman produksi dan bisnis”, dimuat dalam majalah “Al-
bunuk Al-Islamīyah” (bank islam), no. 41 Rajab 1409/April 1985, hal 26-
34. Dan lihat pula terjemah makalah DR. Fadlur Rahman tentang “Riba 
Bisnis” dalam majalah “Al-ba’ts Al-Islāmī”, no.7 dan 8 tahun 1968.

15) Fathul-Bāry: Vol 6 hal 230
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Dengan cara ini (pinjaman), ia telah leluasa menggunakan harta/
uang tersebut. la akan menikmati keuntungan, jika usaha itu berun-
tung, dan sebaliknya, ia akan menanggung resiko, bila rugi.

Dengan demikian, gugurlah keraguan (syubhat) yang ditimbul-
kan oleh fatwa Syekh kita, dan yang kemudian dijadikan pegangan 
oleh orang yang sesudahnya, bahwa “sertifikat investasi” bahkan de-
posito bank sendiri bukan merupakan “pinjaman”. Padahal “hukum 
perdata barat” sendiri memperlakukan deposito itu sebagai “pinja-
man”, sebagaimana yang ditetapkan dan dikenal oleh para ahlinya.

Adapun asumsi yang menyebutkan bahwa kontrak ini adalah 
mu’āmalah modern dalam semua segi, dan tidak termasuk kedalam 
jenis akad manapun yang pernah dikenal oleh fuqahā' kita, asumsi ini 
telah saya bantah dalam bab yang lalu. Demi Allah, saya tidak mengerti 
entah apa yang baru dalam kontrak itu, yang belum dikenal oleh para 
ulama dahulu, selain dari sekedar model, nama, atau pertambahan 
jumlahnya saja. Padahal, ini semua tidak ada pengaruhnya sama sekali 
dalam hukum halal atau haramnya.

Yang anehnya, ada sementara orang yang mengakui mu’āmalah 
tersebut haram, jika terjadi antara pribadi dengan pribadi, tetapi bila ia 
terjadi antara perusahaan atau sejumlah orang, maka hukumnya telah 
berubah menjadi halal.

KESIMPULAN HUKUM TENTANG SERTIFIKAT 
INVESTASI:

Kesimpulannya: bahwa sertifikat investasi model A dan B, ter-
masuk kedalam salah satu dua alternatif:

Pertama:  Termasuk dalam bab “pinjaman berbunga”. Hal itu je-
las, berdasarkan undang-undang pendiriannya, atau:

Kedua : Tergolong kepada “mudharābah” yang tidak meme-
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nuhi persyaratan syar’i (hukumnya). Oleh karena itu, 
ia kehilangan legalitas.

Tegasnya, kedalam jenis manapun ia tergolong dari dua alternatif 
diatas, hukumnya jelas haram. Dan inilah fatwa yang telah dipakai se-
lama puluhan tahun, sampai kepada mufti yang sekarang ini. Bahkan 
beliau sendiri pun masih konsisten mematuhinya, sebelum munculnya 
masalah yang terakhir ini.

Sedangkan sertifikat model C, inilah yang terjadi silang pendapat 
mengenai hukumnya. Sebagian ulama, ada yang mengharamkannya 
dan sebagian lagi menghalalkan, dan ada pula yang abstain.

Menurut saya, jenis ini, bisa diterima dengan dua syarat:

1. Bank tidak menggunakan hasil yang diperoleh itu, dengan cara 
riba, seperti meminjamkan hasil itu kembali kepada orang lain 
dengan mengutip bunga. Dan inilah praktik yang berlaku umum 
pada bank-bank dagang ribawi, dimana bank tidak menginves-
tasikan dana sendirian, akan tetapi dengan memodali orang lain 
dengan mengenakan bunga (riba).

2. Orang yang turut sena dalam model ini, niatnya jangan semata-
mata berkeinginan hendak meraih hadiah dari bank, karena jika 
ia masuk dengan niat tersebut, maka dari satu segi ia telah me-
nyerupai undian yang termasuk judi, meskipun ada beberapa 
perbedaan.

Semestinya, orang yang turut serta dalam jenis sertifikat ini, 
tidak mempunyai niat apapun, kecuali hanya sekedar  berkemungki-
nan memperoleh hadiah besar. Oleh karena bank, bukanlah sebuah 
organisasi kebajikan, yang diberi orang bantuan uang agar dimanfaat-
kannya, tanpa imbalan.

Namun, pada hakikatnya, semua cara ini hanyalah bentuk me-
nge kor Barat Kapitalis, yang tidak mengharamkan judi, dan tidak mela-
rang khamar.
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Biarkanlah Barat dengan agamanya, dan kita dengan agama kita 
sendiri. Kenapakah kita tidak memiliki spesifikasi dan kepribadian yang 
khas, baik dalam bidang ekonomi, politik, sistem dan perundang-un-
dangan?

CATATAN TENTANG DAKWAAN “DARURAT”
Sebelum saya akhiri munaqasyah ini, saya ingin mempertegas: 

bahwa ada sebuah kaidah yang tidak pernah ada khilaf padanya: yaitu 
(darurat mempunyai hukum yang sudah ditetapkan didalam syara’). 
Oleh karena “darurat”, syara’ membolehkan bagi pribadi untuk mema-
kan bangkai, darah dan daging babi karena kelaparan, seperti yang 
ditegaskan oleh Al-Qur’ān:

(“Barang siapa terpaksa, karena kelaparan tanpa sengaja berbuat 
dosa, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penya-
yang.”) QS : 5/3.

Darurat bagi umat, juga ada hukumnya. Syara’ membolehkan 
bagi umat, apa yang sebelumnya dilarang diluar darurat.

Akan tetapi, darurat - untuk dua skala diatas - menuntut 3 persya-
ratan:

Pertama:

Keadaan darurat memang benar-benar telah exist (terjadi). Dan 
bukan hanya semata-mata asumsi untuk memanfaatkan yang jelas-
jelas haram.

Untuk membuktikan kebenaran terjadinya “darurat”, tentu perlu 
fakta dan dalil yang dibenarkan oleh kalangan ilmuwan. Dan sangat 
perlu untuk ditanyakan kepada orang-orang yang berilmu dan ber-
pengalaman (ahliz-zikri) dalam bidang keuangan dan ekonomi, yang 
jujur dengan ilmunya, tidak mengikut selera nafsunya dan tidak men-
jual akhirat demi keuntungan dunianya. 
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Firman Allah:

ُِّئَك ِمثُْل َخِبٍي َواَل يُنَب
"Dan tidak ada yang dapat memberikan keterangan kepadamu, 
seperti yang diberikan oleh yang Maha Mengetahui.” Q.S: 35/14

Kedua :

Sudah tertutup didepan orang yang terdesak - baik dalam skala 
pribadi maupun pemerintah - pintu-pintu yang halal seluruhnya, sete-
lah berusaha menerobosnya. Dan tidak ditemukan alternatif yang le-
gal (bada’il syar’īyah) yang dapat memenuhi kebutuhan, dan bisa digu-
nakan untuk menyelamatkan diri dari kondisi darurat dan desakannya 
yang amat keras.

Adapun sekiranya, masih ada ditemukan pengganti, dan terbuka 
satu pintu bagi yang halal, maka tidak boleh sama sekali menembus 
jalan yang haram.

Ketiga :

Darurat tidak akan berubah status menjadi mubah (boleh), secara 
prinsip dan kaidah. Akan tetapi darurat hanyalah pengecualian semen-
tara waktu, yang akan berakhir setelah hilangnya keadaan darurat.

Oleh sebab itu, para ulama menambahkan kepada kaidah “Adh-
Dharurāt tubīh al-mahzhurāt" (keadaan darurat dapat membolehkan 
segala yang dilarang), kaidah lain, sebagai penyempurnaan dari kaidah 
pertama dan pengikatnya, yaitu: "mā ubīha lidh-dharurati yuqaddaru 
biqadrihā" (yang dibolehkan karena darurat, ada batasnya). Kaidah ini 
diambil dari firman Allah:

(“Barang siapa terpaksa, tanpa diingininya dan tidak melampaui 
batas, maka ia tidak berdosa”).
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Jadi, barangsiapa yang melampaui batas darurat – baik batas 
wak tu ataupun batas darurat - maka berarti ia telah melampaui batas 
dan berlebihan.

Perlu diketahui bahwa Pemerintah kerajaan Jordania, melalui 
Departemen Wakaf agamanya, dan International Development Bank 
(IDB), pernah berusaha menciptakan alternatif pengganti yang legal 
bagi investasi (bond) milik pemerintah ribawi - yang merupakan “sau-
dara kandung” dari sertifikat Investasi - dan untuk itu, telah diseleng-
garakan beberapa kali seminar, dan dibentuk komite khusus dibawah 
arahan “Lembaga Fiqh Islam”. Hasilnya adalah menciptakan alternatif 
yang memenuhi kriteria-kriteria syara’ yang prinsipil.

Lalu, kenapakah alternatif yang halal seperti ini tidak dimanfaat-
kan, apalagi sekarang ini telah memasuki fase operasionalnya, dan di-
akui oleh lembaga yang mewakili seluruh dunia Islam? 

SIKAP SEORANG MUSLIM
Lalu, apakah yang harus dilakukan oleh seorang muslim, dalam 

menghadapi fatwa yang simpang siur? Apakah ia mengambil penda-
pat pihak yang mengharamkan, ataukah pendapat yang menghalal-
kan? Apakah ia berpegang kepada pendapat mufti-mufti sebelumnya, 
atau pendapat mufti yang sekarang? Bahkan, apakah ia mengacu ke-
pada pendapat mufti yang sekarang, yang keluar pada Febuari 1989 
atau pendapat mufti yang sama pada bulan September 1989?

Atau dengan ungkapan lain: Apakah seorang akan berpegang 
kepada pendapat mufti yang “bebas”, atau pendapat mufti yang 
di”tekan”?

Jawabnya: Seorang muslim yang sangat concern dengan Islam-
nya, tentu tidak akan mengambil kecuali pendapat yang berdiri atas 
landasan dalil syar’i yang kokoh dan bersih dari semua faktor yang me-
lemahkannya.
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Maka, seandainya ia tidak menemukan dalil yang bisa menen-
tramkan batinnya, sementara pendapai-pendapat yang simpang siur 
justru membingungkannya, dan dalil-dalil yang, ada dalam penilaian-
nya sama bobotnya, atau ia tidak berkemampuan untuk mentarjih  
menimbang dalam masalah yang diperselisihkan oleh ulama, maka 
mestilah ia, dalam hal ini, berpegang kepada pendapat orang yang 
dipercayainya, setelah melihat keluasan ilmu orang tersebut, keko-
kohan agamanya, keahliannya dalam ilmu fiqh, bersifat wara’, luwes, 
yang dengan perangkat ilmu fiqh yang dimilikinya dapat menyelamat-
kan mereka dari menetapkan hukum dengan kejahilan, atau beristidial 
tanpa dalil, atau menempatkan dalil tidak pada proporsinya. Dengan 
kewaraan yang mereka miliki, mereka selamat dari mengikut hawa 
nafsu dirinya, atau hawa nafsu orang lain. Dan dengan sikap mereka 
yang luwes, menyelamatkan mereka dari kecenderungan berlebihan 
ataupun terlalu lunak. 

BEBERAPA BUTIR PENTING
Sebelum saya mengakhiri pembahasan tentang topik yang seri-

us ini, kiranya ada baiknya jika saya mengemukakan beberapa hakikat 
dan butir-butir penting bagi para pembaca:

Pertama :

Saya banyak dikenal orang sebagai penyeru ijtihad dan reformasi 
(pembaharuan). Dan sebab itu, saya banyak diserang oleh kelompok 
yang pro-taklid dan jumud. Akan tetapi, perlu diketahui, betapa jauh-
nya perbedaan antara “ijtihad” dengan “pendapat kontroversi” antara 
“pembaharuan” dengan “nyeleneh”.

Kami menyambut ijtihad dengan segala senang hati, jika ia mun-
cul dari ahlinya dan tepat pada tempatnya. Akan tetapi, jika ijtihad 
bagai sebuah pintu yang terbuka tebar untuk semua orang, baik untuk 
orang yang memiliki keahlian (capahbility), ataupun yang tidak punya, 
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maka ini namanya amburadul, yang tidak bisa diterima dalam dunia 
manusia, apalagi dalam dinullah.

Sebagaimana orang juga banyak tahu bahwa saya cenderung 
memperlonggar pemahaman hukum-hukum syara’. Metode saya, 
adalah keras dalam hal-hal yang menyangkut prinsip, dan longgar 
dalam masalah-masalah furū' (cabang). Akan tetapi jangan disamakan 
antara - “taysīr" (longgar/toleran) dengan “penyimpangan hukum" dan 
menyalahgunakan nash-nash yang sudah jelas, dan tidak sesuai de-
ngan makna sebenarnya. Kedua kutub ini tidak ada titik temunya.

Kedua :

Tadinya, saya berharap agar umat ini tidak sampai resah akibat 
kasus ini, membuang waktu dan energi untuk mempermasalahkan-
nya, antara yang menerima dan yang menolak. Kita sangat membu-
tuhkan waktu panjang untuk membangun dan menghasilkan amal 
yang positif mengembalikan umat ini kepada pemahaman Islam yang 
integral, melahirkan insan mukmin yang produktif dan maju dan ber-
naung dibawahnya sebuah masyarakat sholeh yang kooperatif dan 
maju.

Akan tetapi bantahan ini terpaksa kami lakukan, untuk menunai-
kan amanah, mengkoreksi pemahaman, menelanjangi syubhat, mem-
bantah kekeliruan dan kerancuan, meskipun pribadi saya tidak suka 
disibukkan dengan kritik-mengkritik, bahkan saya biasanya sengaja 
mendiamkan kritikan yang diarahkan kepada saya dalam masalah-
masalah juz’iyah (sepele), atau lainnya dalam kitah-kitab, makalah 
dan ceramah-ceramahku, bukan karena menganggap rendah dan 
mengecilkan mereka, akan tetapi memusatkan perhatian kepada hal-
hal yang saya anggap lebih bermanfaat dan urgent. Masing-masing, 
agaknya mempunyai pandangan tersendiri.

Kalaulah bukan karena dua ayat dalam Al-Qur’ān, yaitu:
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َُّٰه  َّن يَن يَْكُتُموَن َمآأَنَزلْنَا ِمَن ٱلَْبيِّنَِٰت َوٱلْهَُدٰى ِمْن بَْعِد َما بَي ِ ِإنَّ ٱلَّ

يَن  ِ َِّٰعُنوَن ِإالَّ ٱلَّ ُ َويَلَْعُنُُم ٱلل ِللنَّاِس يِف ٱْلِكتَِٰب ُأْولَٰىِئَك يَلَْعُنُُم ٱللَّ

ِحمُي  ]  اُب ٱلرَّ ْم َوأاََن ٱلتَّوَّ َّنُوْا فَُأْولَٰىِئَك أَتُوُب عَلهَْيِ َتبُوْا َوأَْصلَُحوْا َوبَي

البقرة:159-160[
(“......Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan ketera-
ngan (bayyīnah) dan petunjuk yang telah kami turunkan, setelah 
mana kami terangkan kepada manusia didalam Al-Qur'ān, mereka 
itu adalah orang-orang yang dilaknat Allah, dan dilaknat oleh semua 
(makhluk) yang dapat melaknat. Kecuali mereka yang bertaubat, 
dan mengadakan perbaikan, dan menjelaskan kebenaran, maka 
mereka itulah yang Kuterima Taubatnya dan Akulah Yang Maha  
Penerima Taubat dan Maha Penyayang”) (Q.S: 2/159. 160)

Kalau bukan mempertimbangkan dua ayat ini, saya lebih memi-
lih untuk diam. Dan saya punya alasan kesibukan memikirkan masalah-
masalah Islam dan problem umat Islam: problem pemikiran dan realita 
yang tidak ada ujung dan tepinya.

Ketiga :

Perlu saya tekankan sekali lagi bahwa sasaran dan target yang 
ingin kita capai, dan perjuangkan mati-matian dengan menghabiskan 
umur dan menguras pikiran, bukanlah satu butir kecil yang berkaitan 
dengan satu problem juz’īyah (parsial) baik di bidang ekonomi, sosial 
atau politik. Bukan itu, akan tetapi, suatu target yang sangat besar 
yang merupakan kunci kemuliaan dan kebahagiaan dari Allah bagi 
kita di dunia dan akhirat. Target itu adalah mewujudkan kehidupan 
yang Islami bagi umat kita secara sempurna dan paripurna, yang di-
arahkan oleh akidah Islamiah, didominasi oleh konsep-konsep Islami, 
dibim bing oleh akhlak Islami, dikontrol oleh tradisi-tradisi Islami, dan 
dihukum dengan syari'at Islam.
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Semestinya kita menyibukkan umat dengan problem besarnya 
yaitu: perpecahan, keterbelakangan, generasi yang sudah rusak, terse-
bar luasnya narkotika, menjamurnya korupsi dan manipulasi, rusaknya 
mentalitas, bobroknya moral, kegagalan kita memberikan terapi terha-
dap “bilharziasis", menghamburkan anggaran ratusan juta dollar untuk 
hal-hal yang kurang perlu, semisal: memperbesar pertahanan sipil dan 
spionase, merampas kekayaan umum, kerusakan alat-alat negara, pe-
nyiksaan biadap terhadap para tahanan dipenjara, pemalsuan pemili-
han umum, penguasaan Israel, kuku misionerisme di dunia, problem 
Libanon, masalah Afghanistan, kasus Eritria, ratusan problem dan krisis 
ekonomi, sosial, politik dan budaya memenuhi lembaran-lembaran 
surat kabar setiap hari dan tak kunjung berhenti.

Sementara dunia sekarang disibukkan dengan ancaman renca-
na abad kedua puluh satu yang mengancam kehidupan manusia dan 
“upaya-upaya jalan keluar (solusi)nya. Seperti: meluasnya pencemaran 
lingkungan, bahaya radiasi nuklir, goyangnya keseimbangan di planet 
kita akibat kelainan di lapisan ozon, panas bumi yang semakin tinggi, 
kemudian kemungkinan-kemungkinan yang diakibatkan oleh "revo-
lusi biologi", jika mengancam dunia manusia.

Dunia sibuk dengan bencana hari esok, sementara kita disibuk-
kan dengan krisis "hari ini", kenapa?

Penyebabnya, ialah karena kita tidak mau menghadapi setiap 
permasalahan dengan terus terang dan tegas, akan tetapi setengah-
setengah dalam urusan dunia kita, dan sangat disesalkan kita ingin 
pula menerapkannya dalam kehidupan agama kita.

Kita mengambil "demokrasi" hanya plang merknya, bukan  isinya, 
atau kita hanya mengambil bentuk dan gambarnya bukan hakikat 
aslinya. Persis demikian sikap kita terhadap Islam. Kita menyebut diri 
dengan identitas kita "muslim", dan memakai Islam sebagai plang 
merk, akan tetapi kita tidak jujur dengan diri kita sendiri dan kita meni-
pu Islam.
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Kalau tidak demikian, mengapakah kita tidak membentuk ke-
hidupan kita ini dengan Islam yang sesungguhnya: baik dalam pen-
didikan, kebudayaan, penerangan, adat istiadat dan hukum?

Kenapakah kita menempatkan agama hanya sebagai salah satu 
sendi dari kehidupan kita. Jatah yang kita berikan kepada agama ha-
nyalah satu halaman dalam satu pekan di surat kabar, hanya sebuah 
siaran dalam media massa (radio dan TV), itu pun di waktu-waktu ko-
song, hanya "hukum keluarga" dalam sistem hukum, hanya satu mata 
pelajaran/kuliah di sekolah dan perguruan tinggi. Diluar itu tidak ada 
tempat bagi agama.

Keempat:

Kerusakan (destruction) yang ditinggalkan oleh masa “keter-
belaka ngan , masa “penjajahan” dan masa pemerintahan tirani dan 
bobrok” adalah kerusakan yang amat berat, meninggalkan akses 
yang berkepanjangan, merasuk kedalam sendi-sendi kehidupan, dan 
menyebar keseluruh lapisan. Kerusakan yang demikian parah tidak 
mungkin diperbaiki dengan sistem “tambal sulam”. Akan tetapi, diper-
lukan sekali suatu perubahan total yang mencakup seluruh aspek ke-
hidupan, untuk memperbaiki yang rusak, meluruskan yang bengkok, 
menggerakkan yang statis, membuang yang lapuk dan bobrok, dan 
mempertahankan yang baiknya.

Sasaran perubahan yang pertama kali mesti kita mulai ialah 
perombakan mentalitas, yang mencakup pemikiran-pemikiran yang 
rancu, kecenderungan yang nyeleneh, dan aliran-aliran (trend) yang 
menyeleweng dan jahili, sehingga Allah merubah nasib manusia yang 
bejat, goncang dan terhempas dalam seluruh aspek kehidupan. So-
lusi ini sudah merupakan ketentuan Allah yang mutlak dalam dimensi 
sosial yang tidak akan berubah, sebagaimana yang diisyaratkan oleh 
Al-Qur’ān:
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(“Sesungguhnya Allah tidak merubah nasib suatu kaum, sehingga 
mereka sendiri merubah dirinya.”) Q.S: 13/11

Disinilah letak kewajiban para ulama, du’at (juru dakwah), pe-
mikir, pendidik, jiamaah organisasi-organisasi) Islam, dan semua orang 
yang mampu memberikan saham dalam upaya memperbaiki kondisi 
umat, baik dengan sumbangan pikiran, kekuasaan (power) atau ke-
mampuan.

Kelima:

Ekonomi Islam sebagai suatu sistem, tidak bisa dipisahkan dari ta-
syri’ (perundang-undangan) Islam, tidak bisa dipisahkan dari tarbiyah 
Islamiyah, kebudayaan Islam, penerangan Islam, dan keluarga muslim.

Ekonomi hanyalah merupakan bagian dari suatu kesatuan. Akan 
tetapi, meskipun demikian, ekonomi sebagai suatu bagian, ia mempu-
nyai urgensi dan pengaruh yang tersendiri.

Kemudian, perlu dimengerti bahwa ekonomi Islam bukan hanya 
sekedar konsep pemberantasan riba, sebagaimana yang dibayangkan 
oleh sebagian orang. Pengharaman riba tidak lain hanya salah satu 
sendi ekonomi Islam. Masih ditemukan sejumlah nilai instrumental 
yang strategis dalam sistem ekonomi Islam. Disana terdapat konsep 
zakat, konsep takaful Ijtimā'i (Sosial Solidarity - jaminan sosial), keadi-
lan sosial. Jauh sebelum itu, ada asas filsafat ekonomi Islam, antara 
lain: “bekerja membangun bumi”, “mengembangkan kehidupan”, dan 
“bekerja menegakkan kepemimpinan (khilāfah) di muka bumi”, yang 
merupakan tugas mulia dari Allah buat makhluk manusia, sehingga ia 
dipilih menjadi “Khalifah” dibumi, dan bertugas membangunnya.

Selain dari itu, dalam konsep ekonomi Islam diharamkan mono-
poli, berlaku curang, penipuan, bermewah-mewah, menanam barang 
di dalam tanah, menzalimi dan eksploitasi.

Juga dikenal nilai-nilai dasar ekonomi Islam, seperti “keseim-
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bangan”. yang merupakan pola hidup hamba-hamba Allah yang di-
sebutkan dalam Al-Qur’ān.

ِلَ قََواًما  ]  وْا َواَكَن بنَْيَ َذٰ يَن ِإَذآ أَنَفُقوْا لَْم يُْسِفُوْا َولَْم يَْقرُتُ ِ َوٱلَّ

الفرقان:67[
(“Apabila mereka membelanjakan (harta)nya, mereka tidak berle-
bihan, dan tidak pula kikir, akan tetapi justru pertengahan.") (QS: 
25/07)

Dalam nilai dasar ekonomi Islam juga terdapat “nilai dasar pemi-
likan” dengan kedua jenisnya: hak milik pribadi, dan hak milik umum, 
dan masing-masing mempunyai beban kewajiban tersendiri, dan 
mempunyai batasan-batasan serta persyaratan-persyaratan tertentu 
dalam memperolehnya, kemudian dalam menyeimbangkannya, se-
lanjutnya dalam memeliharanya dan mengemban tugas sebagai pe-
megang “amanah”. Inilah yang diisyaratkan dalam firman Allah SWT:

ا َجَعلَُك ُمسشْتَْخلَِفنَي ِفيِه َوأَنِْفُقْوا ِممَّ
(“… Dan nafkahkan sebagian dari hartamu yang Allah telah men-
jadikan kamu menguasainya..”) (QS: 57/7)

PENUTUP
Di awal-awal berkecamuknya pertentangan mengenai masalah 

“bunga Bank” dengan yang sejenisnya sertifikat investasi dan tabanas 
pos, saya didatangi oleh beberapa orang yang ikhlas, membisikkan: 
“Kami kira, Anda tidak perlu turut campur dalam permasalahan ini, bi-
arkan saja ditangani orang lain.”

Saya jawab: “Kalau orang lain menerima saran yang sama seperti 
nasehat yang disampaikan kepada saya, lalu siapa lagi yang akan me-
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nyampaikan “kalimat haq” dan risalah Allah? Mengapa kau merelakan 
untuk orang lain, apa yang tidak aku rela buat diriku sendiri?”

Ia mengatakan: “Tahukah anda, siapa yang akan menjadi lawan 
Anda dalam pertarungan ini?”

Jawab saya: “Bagi saya, tidak peduli, siapa yang akan saya hada-
pi, silahkan saja siapa! Yang saya ketahui dalam hal ini adalah bahwa 
 Allah telah mengambil janji (sumpah) orang-orang yang berilmu, un-
tuk menyampaikannya kepada orang banyak, dan tidak menyembu-
nyikannya, khususnya pada saat-saat yang membingungkan dan dire-
kayasanya (syubhat).”

Katanya: “Pada hakekatnya, Anda berhadapan dengan  “Negara” 
dan segala sarana yang dimilikinya, media masa, dan petugas kea-
manan. Anda juga akan berhadapan dengan “bank-bank konvensio-
nal” yang memiliki kekayaan (aset) yang melimpah ruah. Dibelakang-
nya berdiri “system kapitalisme internasional”, juga akan menjadi 
lawan anda, kelompok-kelompok komunis, sekularis dan orang-orang 
munafik. Bahkan seluruh kekuatan yang anti akan kembalinya Islam ke 
pentas kehidupan, dan senantiasa mengintai “kebangkitan Islam” dan 
dakwah Islamiyah.”

Saya katakan: “Saya mengerti semua itu. Akan tetapi, justru itu-
lah yang semakin mempertebal keimananku terhadap prinsip yang 
kupegang, dan semakin mengokohkan sikapku, sambil berharap ki-
tanya akan mendapat kehormatan untuk turut dalam rombongan 
orang-orang yang disebut Allah:

 ۗ َ أََحًدا ِإالَّ ٱللَّ َ�ْوَن  َ�ْونَُهۥ َواَل َيْ ِ َوَيْ لَِٰت ٱللَّ ِرَسٰ يَُبلُِّغوَن  يَن  ِ ٱلَّ

ِ َحِسيبًا  ] الحزاب:39[ َوَكَفٰى ِبٱللَّ
(“Mereka yang menyampaikan risalah-risalah Allah, dan mereka 
takut hanya kepada-Nya, dan mereka tidak takut kepada siapa-
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pun selain Allah, dan cukuplah Allah sebagai pembuat perhitun-
gan") (Q.S: 33/39)

Ia katakan lagi: “Bagaimana, sekiranya mereka berusaha men-
jelek-jelekkan, dan menyerang Anda melalui tulisan-tulisan para ko-
munis bayaran, yang menuding Anda dengan: “Jumud” dan “beku”, 
dan malahan mungkin mempermalukan agama yang Anda sanjung 
tinggi itu.

Saya jawab:

(“Sesungguhnya Allah senantiasa membela orang-orang yang 
beriman.”)

Rasul-rasul Allah dahulu, disiksa dan dituding dengan sekeji-ke-
jinya tuduhan. Akan tetapi, kemenangan ada ditangan mereka. Allah 
menolong mereka dengan mempermalukan musuh-musuh mereka.

Aku, dalam lembaran hidupku. Seringkali menjadi korban kezali-
man orang-orang yang zalim, dan kebiadaban para tiran. Akan tetapi, 
itu tidak berlangsung lama, sampai Allah mencopoti mereka dengan 
kasar. Mereka hilang, dan aku masih utuh.

Selang beberapa pekan digelarnya pertarungan diatas, data-
nglah seorang teman membawa untukku sebuah surat kabar dari pers 
sayap kiri (komunis) yang sudah dikenal. Surat kabar itu habis-habisan 
mencaci maki setiap orang yang bekerja sama dengan bank-bank Is-
lam, dan saya salah seorangnya. Surat kabar itu juga menuduh mereka 
mencari “rezeki” dibalik itu.

Saya katakan: “Sekarang mereka telah membuka kartunya, apa 
sebenarnya yang mereka targetkan di balik serangan keji itu. Sasaran 
mereka kali ini ialah “bank-bank Islam”, setelah mereka memukul “pe-
rusahaan-perusahaan investasi Islam”.

Saya ingin memberitahukan kepada Anda, bahwa sikap saya ter-
hadap masalah riba, dari dahulu sudah jelas dan terang, dan tercatat 
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dalam kitab saya “Halal dan Haram dalam Islam”.

Sekitar tiga puluh tahun yang silam, terjadi sebuah peristiwa 
yang mengesankan antara saya dengan seorang ulama Al-Azhar yang 
cukup kondang, yaitu almarhum Syekh Abdur Rahīm Foudah. Ketika 
itu beliau menjabat sebagai pimpinan redaksi majalah Al-Azhar. Saya 
bertemu beliau di kantor Al-Azhar.

Beliau mengatakan, "Saya mengucapkan selamat dua kali buat 
Anda atas Kitab Halal dan Haram". Saya pernah menghadiahkan kitab 
itu kepada beliau pada cetakan pertamanya. "Pertama karena metode 
Anda dalam penulisan fiqih tergolong baru dan langka. Kedua Anda 
bersikap terus terang dan tidak bermanis mulut kepada Syekh Al-
Azhar, Al-Imam Al-Akbar Syekh Maḥmud Syaltout, “sehubungan de-
ngan pendapatnya tentang tabanas pos dan lainnya."

Saya katakan, "siapa yang menyembah Syekh Syaltout, maka 
Syekh Syaltout akan mati, dan siapa menyembah Allah maka Allah se-
nantiasa hidup tidak akan mati. Hanya saja Syekh Syaltout tidak pernah 
meminta saya atau orang lain untuk taqlid kepadanya. Bahkan beliau 
menyerukan berijtihad. Andainya ia meminta saya untuk taqlid, pasti 
saya jawab: “Tidak, sekali lagi tidak!””

Kemudian saya katakan kepada Syekh Foudah, “Bagaimanapun 
kejadiannya, saya menyalahi Syekh Syaltout hari ini, maka kemarin saya 
sependapat dengannya. Dan menurut penilaian saya logika Syekh 
Syaltout yang lama lebih matang dan lebih jitu ketimbang logika yang 
baru, meskipun masalah perubahan ijtihad dan fatwa itu merupakan 
hak mujtahid, akibat perubahan zaman, tempat, tradisi dan kondisi 
segala macam.”

Saya pernah mengikuti pendapat Syekh Syaltout yang lama, 
dalam menafsirkan Surat ‘Āli Imran. Ketika itu saya ditugaskan oleh 
guru saya, Prof. DR. Muḥammad Al-Bahi, Direktur Jenderal Kebuda-
yaan Islam di Al-Azhar, untuk memimpin proyek penerbitan karya-kar-
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ya Syekh Syaltout, bersama dengan Saudara Doktor Aḥmad Al-Assal. 
Pendapat yang jitu itu pun saya kutip dalam buku saya “Syariat Islam 
Relevan” untuk diterapkan kapan dan dimana saja, sebagai “banta-
han terhadap mereka yang berusaha membenarkan berlakunya riba 
saat ini. Upaya mereka itu oleh Syekh Syaltout dianggap sebagai sikap 
"kurang ajar” kepada Allah dan “asal bunyi" saja.

Ada baiknya saya kutip disini ungkapan Syekh Syaltout dalam 
tafsirnya itu. Terlihat sekali ungkapan beliau tandas dan mantap.

Beliau mengatakan:

“Sebagian orang beranggapan bahwa riba pada saat ini sudah 
merupakan transaksi umum dan merupakan salah satu asas ekonomi. 
Dapat dilihat dari bank-bank dan perusahaan-perusahaan yang dalam 
kehidupan sehari-hari sulit untuk kita pisahkan, semuanya berpegang 
kepada riba dalam praktik mu’āmalahnya.

Adalah tidak bijaksana dan tidak menguntungkan bagi umat 
kalau kita menghancurkan itu semua, dan membuatnya unik dari 
bangsa lain dengan pola mu’āmalah yang bersih total dari riba. Dan 
kita melepas begitu saja institusi-institusi keuangan asing mengutip 
hasil dari hubungan internasional.

Kemudian, antara negara dan bangsa-bangsa di dunia terjalin 
hubungan-hubungan. Maka sudah tidak mungkin lagi suatu bangsa 
tertentu memaknai pola transaksinya sendiri, yang tidak dikenal oleh 
bangsa lain. Dan program pembangunan menuntut penghisapan 
dana dari bawah (pribadi) untuk dimanfaatkan bagi kepentingan rak-
yat umum dan seringkali menuntut agar pemerintah meminjam dari 
pihak lain atau dari negara-negara lain, sejumlah dana yang mesti di-
jamin dengan deed, yang keuntungannya sudah ditentukan. Dengan 
demikian, dana-dana tabungan yang menganggur dapat disedot ne-
gara, dan dialihkan menjadi manfaat dan keuntungan sehingga me-
ningkatkan taraf hidup umat dan membahagiakannya.



 Bunga BANK Adalah RIBA
139

Ada yang beranggapan demikian. Mereka berpandangan bahwa 
diharamkannya riba adalah merupakan penghambat untuk sampai 
umat ini ke tingkat peradaban modern. Itulah selama ini yang mem-
buatnya jadi lemah materi, lemah mental dan akhirnya diserang pen-
jajahan. 

Ada lagi sementara orang yang berpandangan bahwa jika se-
orang yang sedang membutuhkan lalu meminjam sejumlah uang 
dan bunga riba yang legal untuk menutupi kebutuhannya dan meng-
hindarkan dia dari pailit dan musnah, sungguh tidak masuk akal kalau 
ini dianggap membahayakan atau kerusakan. Bahkan justru me-
nyelamatkan dan bermanfaat.

Kemudian, didalam syari’at kita mengenai satu bentuk transaksi 
yang dibolehkan, yaitu menyerahkan sedikit uang tetapi cash untuk 
mendapatkan hasil yang besar belakangan, seperti transaksi salam. 
Nah, kalau syara’ membolehkan salam, maka riba juga seharusnya 
boleh, karena maksud dan tujuannya serupa.

Masalah ini sudah banyak dipersoalkan dan menyibukkan piki-
ran semenjak peradahan modern mencengkeramkan kukunya di 
pun cak kaum muslimin. Orang-orang munafik pun berusaha meragu-
kan relevansi Islam dalam setiap waktu dan tempat, melalui program 
yang te rencana dengan menyebar bibit fitnah serta menggoyahkan 
keyakinan orang akan Dinnullāh. Masalah yang sesungguhnya bukan-
lah sekedar soal riba atau sejenisnya dari transaksi-transaksi modern. 
Akan tetapi pada hakikatnya adalah masalah syari’at Islam secara ke-
seluruhan. Ummat Islam sudah berpaling dari hukum syari’atnya dan 
bergantung pada peraturan undang-undang umat lain yang berhasil 
mengalahkan mereka. Sudah merupakan watak orang kalah suka 
mengekor semua yang berasal dari pihak yang menang. Ia melihat 
bahwa segala sesuatu produk negara maju adalah baik dan benar. Ke-
mudian setan berperan memberikan dukungan padanya dan mengil-
haminya bahwa kunci kesuksesannya adalah sejauh mana ia berani 
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melepaskan ikatan-ikatan yang selama ini mengekangnya, seperti 
norma, kaidah, prinsip, adab (moral) dan norma adat.

Sekiranya Islam sekarang ini berkuasa dan memiliki negara, nis-
caya hukumnya-lah yang diikuti orang, niscaya umat dan bangsa-
bangsa lain akan memiliki sarana-sarana ekonomi praktis yang tidak 
butuh dengan riba dan sejenisnya yang diharamkan Islam, niscaya 
yang pokok dan fitrah adalah mengusahakan sumber-sumber alami 
seperti pertanian, industri, perdagangan, usaha-usaha perkongsian 
( joint-stock) dan usaha-usaha koperasi.

Tak seorang pun yang dapat mengatakan bahwa suatu bangsa 
tidak dapat membangun peradabannya atas prinsip gotong royong 
(bantu membantu), menolong kaum fakir dan orang yang butuh 
pertolongan dengan memberinya pinjaman sukarela, dengan suatu 
sistem yang dapat menjamin hak-hak si pemilik uang (kreditur) dan 
tidak pula memberatkan bagi yang berhutang (debitur) dan menguras 
harta mereka dengan zalim”)

Kemudian lanjut beliau:

“Sekarang kita perlu berhati-hati tentang suatu masalah cukup 
serius, yaitu ada sebagian sarjana yang suka sensasi setiap praktik 
modern, agar ia disebut “pemikir” dan “pembaharu”. Mereka  upayakan 
untuk mencari-cari dalil yang bisa membenarkan transaksi riba yang 
berlaku di bank-bank, tabanas pos, tabanas dan lain-lain. Ada dian-
tara mereka yang mengklaim bahwa riba yang diharamkan dalam 
Al-Qur’ān hanyalah riba yang berlipat ganda, beralasan kepada ayat 
Adh’āfan Mudho'afah (berlipat ganda). Ayat ini merupakan kriteria ha-
ram, yang tentunya punya arti kalau tidak demikian ia berarti hampa, 
dan ini tidak mungkin. Jadi, konsekuensinya menurut mereka, bahwa 
riba tidak berlipat ganda hukumnya boleh.

Ini jelas merupakan perkataan batil. Padahal Allah saat menye-
butkan ayat tersebut (Adh’āfan Mudho'afah) hanyalah sebagai kecaa-
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man atas perlakuan mereka, menonjolkan ulah mereka dan memper-
malukannya. Uslub yang serupa juga ditemukan dalam ayat lain:

َعَرَض  ِّتَبْتَُغوْا  ل نًا  َتَصُّ أََرْدَن  ِإْن  ٱلِْبغَآِء  عىََل  ِتُكْ  فَتََيٰ تُْكرُِهوْا  َواَل 

نَْيا  ] النّور:33[ ٱلَْحَيٰوِة ٱلُّ
“Dan janganlah kamu memaksa budak-budak wanita kamu ber-
zina, jika mereka mau membersihkan dirinya, agar kamu menda-
patkan kemewahan hidup dunia" ( QS, 24/33)

Tujuan ayat ini bukanlah mengharamkan para tuan memaksa 
budak-budak wanita mereka berzina, kalau mereka sendiri ingin baik 
dan menyucikan diri, sedangkan jika budak-budak wanita itu tidak 
ingin baik dan membersihkan dirinya, maka tuan-tuan tadi boleh 
memaksa budak-budaknya berzina. Pengertiannya tentu bukanlah 
demikian, akan tetapi Allah justru mengutuk ulah mereka dan mene-
lanjanginya dengan mengatakan, saking parahnya ulah kamu, kamu 
memaksa budak-budak wanitamu berzina, padahal mereka ingin me-
nyucikan dirinya. Ini jelas merupakan sikap yang paling durjana dari 
seorang tuan terhadap budak wanitanya.

Demikian halnya dengan ayat riba. Allah mengatakan kepada 
mereka, saking biadabnya kamu dalam menghalalkan riba, kamu me-
makannya dengan berlipat ganda. Janganlah kamu lakukan perbuatan 
itu! Larangan riba secara mutlak dan tegas muncul di beberapa tem-
pat selain dari ayat tersebut, antara lain Allah mengancam akan me-
musnahkan riba, biar sedikit ataupun banyak. Allah melaknat pema-
kan riba, pemberi makannya, penulis dan saksi-saksinya sebagaimana 
disebutkan dalam Hadits. Allah mengancam orang-orang yang tidak 
menghentikan riba dengan berperang melawan Allah dan Rasul-Nya. 
Dan Allah menganggapnya sebagai kezaliman yang luar biasa. Semua 
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ancaman-ancaman ini disebutkan dalam masalah riba secara umum, 
tanpa memandang sedikit atau banyaknya.

Ada sebagian orang yang cenderung menganggapnya  sebagai 
kondisi darurat yang menimpa umat kita. Mereka mengatakan, “Sepan-
jang kepentingan umat ini dalam bidang ekonomi bergantung pada 
riba dalam artian bahwa jika ia menolak maka berakibat goncangnya 
stabilitas ekonomi diantara bangsa-bangsa lain, maka dalam hal ini ia 
termasuk ke dalam kaidah al-dharūrat tubih al-mahdzūrāt (keadaan 
darurat membolehkan hal-hal yang terlarang).

Alasan ini juga adalah alasan yang dibuat-buat. Sebelumnya te-
lah kita tegaskan bahwa keberhasilan suatu bangsa sebenarnya tidak 
berkaitan dengan riba. Itu hanya semata-mata perasaan (ilusi) dan 
khayalan. Juga karena tidak berdaya dan lemah dalam menghadapi 
sistem-sistem yang dipakai oleh bangsa-bangsa yang kuat dan me-
nang.

Kesimpulannya: Setiap upaya yang bertujuan menghalalkan 
apa yang sudah jelas diharamkan Allah atau menjustify pelanggaran 
hukum Allah dengan cara apapun karena dalih menyesuaikan diri de-
ngan kondisi modern atau pola barat, sehingga melepaskan kepriba-
dian Islam, adalah sikap tidak sopan kepada Allah tanpa ilmu, lemah 
imannya dan kegoncangan dalam aqidah serta keyakinan.

Bahkan kita dengar ada oknum-oknum yang sengaja mengusul-
kan dilokalisasikannya prostitusi (pelacuran) terbuka dan melegalisir-
nya. Mereka menuntut memberlakukan kembali lokalisasi, karena 
dalam pandangan mereka pelacuran terbuka itu lebih mudah pada ba-
haya besar yang diakibatkan oleh tersebarnya pelacuran terselubung.

Beginilah kaum muslimin mulai melabrak satu persatu hukum 
(ketentuan) agama mereka, sampai akhirnya tidak tinggal satupun lagi 
yang bisa mempertahankan kepribadian Islam mereka.
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Kita berlindung pada Allah dari kehinaan ini. Kita mengharapkan 
Allah, agar memagari kita dari jurang-jurang fitnah).”16)

16) Lihat Tafsir Al-Qur’ān: sepuluh juz pertama, karya Syekh Maḥmud Syal-
thout, halaman 147-152.
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Lampiran 1

Keputusan Muktamar Islam Kedua  “Lembaga 
Riset Islam” Al-Azhar, di Kairo

Muktamar kedua “Lembaga Riset Islam”, diselenggarakan di Kai-
ro pada Muḥarrām 1385 H/Mei 1965 M, dihadiri oleh para wakil dan 
utusan dari 35 negara Islam. Sidang ini adalah akhir dari suatu mar-
halah yang telah selesai, dan merupakan awal dari marhalah (fase) 
baru dalam mengemban risalah yang dipikul oleh “Lembaga” yaitu 
risalah (tugas) menyebarkan prinsip-prinsip dan kebudayaan Islam, 
dan memperkenalkannya kepada seluruh masyarakat dan lingkungan, 
dengan memperlihatkannya dalam bentuk orisinil yang benar, beru-
paya mencarikan solusi-solusi dari berbagai problem yang muncul 
dalam kehidupan kaum muslimin atas dasar prinsip-prinsip Islam dan 
semisalnya, serta dibawah naungan Al-Kitab dan As-Sunnah.

Atas dasar spirit (rūh) inilah, para ulama dari berbagai penjuru 
negara Islam bertemu dengan saudara-saudara mereka dari anggo-
ta "Lembaga Riset Islam" dalam muktamar kedua ini. Ada sejumlah 
makalah disampaikan, dan berlangsung munaqasyah, membahas se-
jumlah besar problem yang menyentuh kehidupan umat Islam dalam 
urusan mereka dan di negeri masing-masing.

Berikut ini pernyataan yang dikeluarkan dari hasil keputusan 
dan kesimpulan muktamar, dan kita hanya mengutip disini keputusan 
muktamar yang disepakati (ijma’) menyangkut masalah praktik-prak-
tik perbankan :

1. Interest (bunga) dari semua jenis pinjaman, hukumnya riba dan 
diharamkan. Tidak ada perbedaan antara “pinjaman konsumtif” 
dan “pinjaman produktif”. Karena nash-nash Al-Kitab dan Sun-
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nah secara umum – dengan pasti dan jelas mengharamkan ke-
dua jenis itu.

2. Riba (bunga) yang banyak dan sedikit sama haramnya. Seba-
gaimana dipahami secara benar firman Allah : 

“Hai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu makan riba 
berlipat ganda”).

3. Meminjamkan sesuatu dengan bunga (riba), tidak dibenarkan 
apapun alasannnya, biar karena keperluan atau alasan darurat. 
Dan meminjam dengan bunga juga diharamkan. Dan dosanya 
tidak terangkat melainkan karena kondisi terpaksa (darurat) dan 
setiap orang tergantung pada imannya, dalam menentukan 
batas darurat.

4. Beberapa praktik bank seperti “current account”, membayar 
check”, “Letter of credit”, “draft intern” yang merupakan dasar 
hubu ngan antara pedagang dengan bank-bank, semuanya me-
ru pakan transaksi bank yang imbalan yang diambil dari peker-
jaan ini tidak termasuk riba.

5. Semua jenis tabungan berjangka, kredit berbunga, dan semua 
pinjaman memakai bunga (interest), adalah transaksi riba dan 
diharamkan.

Inilah hasil keputusan “Lembaga Riset Islam” pada Muktamar 
kedua mengenai “praktik-praktik perbankan”, yang dihadiri oleh ang-
gota-anggota Majma’ sendiri dan para utusan yang turut serta dalam 
muktamar tersebut.

Daftar Nama Anggota “Lembaga Riset Islam” Tahun 1965

No. Nama Negara Profesi

1. Al Imam al-Akbar, Syekh 
Hasan Ma'mun

Mesir Presiden  Al-Azhar.
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2. Prof. DR. Ibrahim Ābdel 
Majid al-labban

Mesir Mantan dekan 
Darul-Ulum, Cairo.

3. Piof. DR. Ishak Musa 
 Al-husaini

Palestina Guru Besar di 
American Univer-
sity in Beirut dan 
Pasca Sarjana, 
Univ. Arab

4. Prof. DR. Sulaiman Hazin Mesir Rektor Universitas-
Assyouth.

5. Prof. DR. Ābdel Ḥalim 
Maḥmud

Mesir Dekan Fakultas

Ushuluddin, Univ. 
Al-Azhar.

6. Prof. Ābdel Ḥamid 
Ḥasan

Mesir Mantan Guru Besar 
Fak. Darul Ulum, 
Cairo.

7. Syeikh Ābd. Raḥman 
Ḥasan

Mesir Mantan Sekjen 
 Al-Azhar.

8. Syeikh Ābd. Raḥman 
Qalhud

Libia Mantan Menteri

Kehakiman.
9. Prof. Ābdullah Kanun Maroko Guru Besar Univer-

sitas Maroko, dan 
mantan Gubernur 
Tanja.

10. Prof. DR. Otsman Khalil 
Otsman

Mesir Guru Besar Ilmu 
Hukum di Fak. Hu-
kum, Univ. Kairo.

11. Prof. DR. Āli Hasan Abd. 
Qadir

Mesir Dekan Fak. Syariah, 
Univ. Al-Azhar.
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12. Prof. Syekh Āli Al-Khafif Mesir Mantan Guru 
Besar Hukum-
Islam (Syari'ah) di 
Fak. Hukum, Univ. 
Kairo.

13. Syeikh Āli Ābdur Rahman. Rep. Sudan Mantan Menteri 
Dalam Negeri, 
Sudan.

14. Syeikh Muḥammad Abu 
Zahrah

Mesir Mantan Guru Besar 
Hukum-Islam di 
Fak. Hukum Univ. 
Kairo.

15. Syeikh Muḥammad 
Aḥmad Farāq As-San-
houry

Mesir Mantan Menteri 
Wakaf

16. Prof. DR. Muḥammad 
Al-Bahi

Mesir Mantan Menteri 
Wakaf

17. Prof. DR. Maḥmud 
Habballāh

Mesir Sekjen "Lembaga 
Riset Islam" Al 
Azhar.

18. Prof. Muḥammad 
Khalfallāh Aḥmad

Mesir Pembantu Rektor 
Univ. Einsyams.

19. Prof. DR. Muḥammad 
Ābdullah Al-Ārabi

Mesir Mantan Dekan 
"Institute of Islamic 
Studies” dan Guru 
Besar Fak. Hukum, 
Univ. Kairo.

20. Prof. DR. Muḥammad 
Ābdullah Madhi

Mesir Sekjen Al-Azhar
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21. Syeikh Muḥammad Āli 
As-Sayis

Mesir Mantan Dekan 
Fakultas Ushulud-
din, Al Azhar.

22. Syeikh Muḥammad Al-
Fadhil ibn. 'Asyuur

Rep. Tuni-
sia

Rektor Univ. 
Zaituna, dan Mufti 
Tunis.

23. Doktor Muḥammad 
Mahdy 'Allam

Mesir Penasehat Menteri 
Kebudayaan dan 
Penyuluhan.

24. Syeikh Muḥamad al-
Hasan

Mesir Mantan Sekjen Al 
Azhar.

25. Syeikh Nadim Al-Jisr Rep. Liba-
non

Mufti Tripoli dan 
Lebanon Utara.

26. Prof. Wafiq Al-Qassar Rep. Liba-
non

Mantan-Dekan 
Fak. Hukum.

Disamping sejumlah besar ulama yang mewakili 35 negara Islam, 
yang tidak bisa kami sebutkan disini daftar nama-nama mereka.
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Lampiran 2

Keputusan “Lembaga Fiqih Islam” 
 Organisasi Komperensi Islam (OKI)

Keputusan mengenai hukum berhubungan 
 dengan bank dengan sistem “interest” dan 

hukum berhubungan dengan bank-bank Islam.

Dewan “Lembaga Fiqh Islam” yang bernaung dibawah Organisa-
si Komperensi Islam, dalam Sidang muktamar kedua di Jeddah, pada 
tanggal 10-16 Rabi’ats-Tsānī 1406 H/22-25 Desember 1985 M :

- Setelah menghadirkan beberapa makalah mengenai praktik 
perbankan modern.

- Setelah menimbang pokok-pokok pikiran yang berkembang 
dalam sidang, dan membahasnya dengan sungguh-sungguh, 
jelas terlihat dampak-dampak negatif dari hubungan tersebut 
terhadap sistem perekonomian dunia, dan khususnya bagi ne-
gara-negara dunia ketiga.

- Setelah menimbang akibat yang ditimbulkan oleh sistem ‘’inte-
rest” tersebut berupa kehancuran, akibat bertentangan dengan 
ketentuan yang terdapat dalam Al-Qur’ān tentang pelarangan 
riba secara parsial dan total. Larangan tersebut terlihat dengan 
jelas dari beberapa bentuk: antara lain : menyerukan agar ber-
taubat dari “riba”, menuntut agar dikembalikan modal dasar se-
mata-mata, tanpa pertambahan atau pengurangan, biar sedikit 
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atau banyak, begitu juga dengan ancaman perang yang dah-
syat melawan Allah dan Rasul-Nya bagi orang yang memperta-
hankan riba.

Memutuskan :

Pertama : bahwa setiap tambahan (interest) atas hutang yang 
telah tiba saat pelunasannya, dan orang yang berhu-
tang tidak mampu membayarnya, dan sebagai im-
balan atas penundaan itu, demikian pula tambahan 
(interest) atas pinjaman yang ditetapkan diawal per-
janjian: kedua bentuk ini adalah riba yang diharam-
kan dalam syara’.

Kedua : bahwa alternatif yang dapat menjamin pengaliran 
uang dan membantu aktivitas ekonomi, menurut 
bentuk yang dikehendaki Islam ialah transaksi yang 
sesuai ketentuan hukum syara’, khususnya yang ke-
luar dari lembaga-lembaga fatwa yang berwenang 
melihat seluruh bentuk-bentuk hubungan (kontrak) 
yang dilakukan oleh bank-bank Islam dalam praktik 
operasinya.

Ketiga :  menetapkan kesungguhannya dalam mengajak pe-
me rintah-pemerintah negara Islam agar memberi-
kan dukungan kepada bank-bank Islam yang telah 
ada, dan membantu pendiriannya di seluruh negeri 
Islam, demi memenuhi kebutuhan kaum Muslimin 
agar tidak terjadi kontradiksi dalam kehidupan se-
orang Muslim antara realita dan konsekuensi akidah/
keyakinannya.

Wallāhu Ā'lam
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Lampiran 3

Keputusan “Lembaga Fiqh Islam” Rabithah 
‘Ālam Islami Keputusan VI  tentang 

topik: meratanya bank-bank  kenversional, 
 hukum berhubungan  dengannya, dan 
 hukum mengambil bunga (interest)

Dewan “Lembaga Fiqh Islam” dalam sidangnya yang kesembi-
lan, yang diselenggarakan di aula Rabithah ‘ālam Islami di Mekkah Al-
Mukarrāmah, sejak mulai hari Sabtu, 12 Rajab 1406 H sampai dengan 
hari sabtu, 19 Rajab 1406 H, telah membahas topik : (“meratanya bank-
bank konvensional, hukum berhubungan dengannya, dan tidak terpe-
nuhinya alternatif-alternatif lain penggantinya”). Masalah ini dialihkan 
kepada Dewan, atas instruksi dari yang terhormat, Sekretaris Jenderal 
Rabithah, Wakil Pimpinan Dewan.

Dewan telah mendengarkan pendapat-pendapat dari anggota-
anggota yang terhormat sekitar kasus berat ini, yang melanggar ke-
tentuan yang jelas-jelas diharamkan, berdasarkan Al-Kitab, As-Sunnah, 
dan Ijma’, dan telah merupakan pengetahuan dasar dalam Islam. Kaum 
Muslimin telah sepakat seluruhnya bahwa riba adalah salah satu dari 
“tujuh dosa besar”. Dan Al-Qur’ān telah mengancam pelakunya akan 
diperangi oleh Allah dan Rasul-Nya, firman-Nya :

(“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan 
tinggalkanlah sisa-sisa riba, jika kamu orang-orang yang beri-
man. Maka jika kamu tidak mengindahkannya, maka ketahuilah 
bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Jika kamu ber-
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taubat, maka bagimu modal dasarmu, kamu tidak menganiaya 
dan tidak pula dianiaya”). QS 2/278-279.

Dan dilaporkan dari Nabi SAW dalam sebuah hadis shahih, bah-
wasannya beliau telah melaknat pemakan riba, pemberinya, penulis 
dan dua orang saksinya, kata Nabi: Mereka itu semua statusnya sama. 
(Riwayat Muslim)

Sebagaimana dilaporkan oleh Ibnu Abbas dari Nabi SAW,  beliau 
bersabda :(“Apabila telah muncul wabah “zina” dan “riba” di suatu 
nege ri, maka berarti mereka telah siap menanti kedatangan azab  Allah 
SWT”). Hadits yang serupa diriwayatkan oleh Ibnu Mas’ūd.

Kemudian, berbagai penelitian ekonomi modern telah mem-
bukti kan bahwa "riba" adalah bahaya yang mengancam  perekonomian 
dunia, mengancam politik, moral, dan keselamatannya. Riba, juga ada-
lah biang keladi dari berbagai krisis yang melanda dunia. Dan tidak ada 
jalan keluar dari krisis-krisis tersebut melainkan dengan membasmi 
virus berbahaya ini - yakni riba - dari "tubuh" dunia, dan terapi inilah 
yang sudah diajukan Islam semenjak empat belas abad yang silam.

Atas berkat nikmat Allah SWT, kaum muslimin mulai mengemba-
likan tsiqoh (rasa percaya) mereka kepada diri mereka, dan kesadaran 
mereka akan kepribadiannya, karena kesadaran mereka terhadap 
agama mereka, sehingga konsep pemikiran mereka telah ruju’, yang 
tadinya telah memasuki babak keruntuhan mental akibat peradaban 
barat, berikut sistem kapitalisnya, sampai-sampai menelorkan sosok-
sosok manusia yang berani mengobrak-abrik ketentuan (nash) yang 
jelas dan pasti, untuk menghalalkan apa yang telah diharamkan Allah 
dan Rasul-Nya.

Kita telah melihat sejumlah Muktamar, Seminar ekonomi, yang 
diselenggarakan di beberapa negeri Islam, dan juga diluar dunia Islam, 
memutuskan secara aklamasi (ijma’) haramnya bunga bank, dan mem-
buktikan kepada manusia mungkinnya menciptakan alternatif-alter-
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natif pengganti yang syar’i (legal) dari bank-bank dan institusi-institusi 
yang berdiri atas dasar “riba”.

Setelah itu, dimasukilah langkah operasional, yaitu mendirikan 
bank-bank Islam, yang bersih dari riba dan transaksi-transaksi yang 
dilarang dalam syara’. Itu bermula dari sesuatu yang kecil, akan tetapi 
dalam tempo yang relatif singkat, ia telah membesar dan membeng-
kak sampai jumlahnya sekarang - di negeri-negeri Islam dan diluarnya 
- lebih dari sembilan puluh bank.

Jadi, dari sini terbukti dustanya tuduhan kalangan sekularis dan 
korban invasi kebudayaan asing, yang dahulu pernah mengklaim bah-
wa penerapan syari’at Islam dalam bidang ekonomi adalah mustahil. 
Karena alasan mereka : Tidak ada ekonomi tanpa bank, dan tidak ada 
bank tanpa bunga.

Atas taufiq Allah, sebagian negeri-negeri Islam seperti Pakistan, 
berhasil merombak “Bank-Bank Nasional”nya, sehingga tidak memakai 
sistem riba sama sekali (tidak mengambil dan tidak memberi). Dan 
malahan meminta agar bank-bank asing yang ada di negeri itu ber-
sedia menyesuaikan dirinya dengan kebijaksanaan negara. Jika tidak, 
maka dengan terpaksa negara harus mengambil sikap. 

Hal ini merupakan sunnah (tradisi) baik, yang mendapat ganja-
ran, apalagi diikuti oleh orang lain.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka Dewan 
memutuskan, sebagai berikut :

Pertama: Wajib bagi kaum Muslimin seluruhnya menghentikan 
larangan Allah berhubungan secara riba (memberi 
dan mengambil) dan saling membantu pelaksana-
annya dalam bentuk apapun. Sehingga tidak me-
mancing turunnya azab Allah, dan  mengumumkan 
perang dengan Allah dan Rasul-Nya.
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Kedua :  Dewan menyambut dengan segala senang hati, 
ber dirinya bank-bank Islam, yang merupakan alter-
natif pengganti dari bank-bank ribawi. Dan “yang 
dimaksud dengan bank (masharif) Islam ialah setiap 
bank yang aturan pokoknya menetapkan wajib kon-
sisten dengan ketentuan hukum syari’at Islam yang 
mulia dengan segenap mu’amalah (hubungan)nya, 
dan mewajibkan bagi administrasinya mendirikan 
 riqabah  syar’iyah (pengawasan hukum syara’). 

 Dan dewan mengajak kaum Muslimin – dimanapun 
mereka berada - agar memberikan dukungan terha-
dap bank-bank ini dengan segala potensi yang dimi-
likinya, dan tidak menghiraukan isu-isu/gosip yang 
sengaja menjelek-jelekkannya dengan memutarba-
likkan fakta. 

 Dewan memandang sangat perlunya mendirikan 
bank-bank ini di segenap penjuru negeri Islam, dan 
dimana saja terdapat komunitas muslim biar di luar 
negeri mereka. Sehingga akan terbentuk dari bank-
bank Islam tersebut suatu jaringan yang kuat bagi 
perekonomian Islam yang integral.

Ketiga :  Haram hukumnya bagi seorang muslim berhubu-
ngan dengan bank-bank riba, didalam maupun di-
luar negeri, selama memungkinkan baginya  untuk 
ber hubungan dengan bank Islam, karena tidak 
ada alasan lagi baginya, setelah ada alternatif yang 
 Islami. Dan wajib baginya meninggalkan yang haram 
setelah ditemukan yang halal dan bersih.

Keempat :  Dewan mengajak para pejabat di negeri-negeri 
Islam, dan para staf di jajaran bank-bank konven-
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sional, agar berusaha dengan sungguh-sungguh 
membersihkannya dari “kotoran riba”, dalam rangka 
memenu hi seruan Robb mereka dalam firman-Nya: 
(“Dan tinggalkanlah seluruh sisa-sisa riba, jika kamu 
orang-orang beriman”). 

 Dan dengan demikian, mereka telah turut berupaya 
membebaskan masyarakat mereka dari warisan hu-
kum dan ekonomi kolonialis.

Kelima :  Semua harta kekayaan yang bersumber dari inter-
est (bunga) bank adalah harta yang haram menurut 
syara’, yang tidak boleh dimanfaatkan oleh seorang 
muslim - yang mendepositokan uangnya – untuk di-
rinya. atau keluarganya dalam urusan apa saja. Dan 
harta itu wajib digunakan buat kepentingan-kepen-
tingan umum, seperti untuk pembangunan sekolah, 
rumah-rumah sakit dan sejenisnya. Pemberian ini 
bukan merupakan sedekah akan tetapi tergolong 
dalam pembersihan dari yang haram.

Namun, bunga-bunga bank itu, tidak boleh sama sekali diserah-
kan kepada bank ribawi, karena dalih “takwa”. Malahan, jika bank itu 
diluar negeri maka menyerahkan bunga bank itu lebih besar  dosanya, 
karena biasanya, dana yang besar itu diserahkan mereka kepada 
yayasan-yayasan Missionaris Kristen dan Yahudi.

Jadi, berarti, harta kaum muslim sendiri yang mereka gunakan 
sebagai senjata untuk menyerang orang-orang Islam dan menyesat-
kan anak-anak mereka dari akidahnya.

Akan tetapi, perlu diketahui, tidak boleh meneruskan hubungan 
dengan bank-bank ribawi itu, dengan bunga ataupun tanpa bunga.

Dewan juga menghimbau para staf di jajaran bank-bank Islam 
agar menyeleksi anasir-anasir Islami yang baik, dan bekerja atas dasar 
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kepahaman dan kesadaran akan hukum-hukum Islam dan nilai ethis-
nya, sehingga seluruh tindakan dan transaksi mereka benar-benar 
sesuai dengan aturan Islam.

Wallāhu waliy – yut - taufiq

Washallal-lāhu 'ala sayyidinā Muḥamad, wa ‘ālihi

Wa shahbihi wasallam tasliman katsīron

Walhamdulillāhi Rabbil Ālamīn
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Lampiran 4

Keputusan Muktamar Bank Islam  Kedua 
1403 H / 1983 M di Kuwait

Disini, cukup kita sebutkan enam butir pertama dari keputusan 
muktamar, antara lain sebagai berikut :

1. Muktamar menekankan bahwa apa yang disehut dengan “inte-
rest” dalam istilah ekonomi Barat dan pengikut-pengikut mere-
ka, adalah “riba” yang diharamkan secara syara”.

2. Muktamar menghimbau kaum Muslimin yang punya harta, 
agar mengarahkan harta mereka pertama-tama ke bank-bank, 
institusi-institusi, dan perusahaan-perusahaan Islam yang ada 
didalam negeri-negeri Arab dan negara-negara Islam. Jika lem-
baga-lembaga itu tidak ada, barulah ke bank-bank luar negeri. 
Dan “bunga” yang diperolehnya dari sana adalah hasil yang keji. 
Dan mereka mesti mengambil “bunga” itu dan menyerahkan-
nya bagi kepentingan umum kaum Muslimin.

 Kemudian mempertahankan deposito uang di bank-bank dan 
institusi ribawi, adalah perbuatan yang diharamkan dalam syara’, 
sepanjang masih berkemungkinan untuk menghindarinya.

3. Muktamar juga menyatakan dukungannya terhadap bank-bank 
Islam yang telah ada, dan membantu berdirinya bank-bank Is-
lam yang belum, agar manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh 
lapisan masyarakat umat Islam.
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4. Muktamar menghimbau agar bank-bank Islam yang ada men-
jalin kerja sama yang lebih erat antara sesamanya dalam semua 
bidang, khususnya kerja sama untuk mendirikan “Bank Islam In-
ternasional” agar mampu menghindari hubungan-hubungan-
nya dengan bank-bank Ribawi (konvensional), selama hal itu 
me mungkinkan.

5. Muktamar menekankan wajibnya menetapkan kesepakatan se-
jak awal, antara bank, foundation, dan perusahaan-perusahaan 
Islam dengan pemilik dana investasi, tentang besarnya keun-
tungan (profit) yang akan diperoleh oleh masing-masing pihak. 
Dan kesepakatan ini tidak boleh ditangguhkan belakangan.

6. Pihak bank Islam, investor dan pekerja (pengusaha) boleh me-
ngadakan kesepakatan untuk menetapkan jumlah uang terten-
tu menjadi hak bank, atau investor, atau pengusaha apabila ke-
untungan yang diperoleh melebihi batas yang ditentukan. Dan 
persyaratan ini tidak akan mengakibatkan batalnya pembagian 
keuntungan.
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Lampiran 5

Al – Azhar

Komisi Fatwa

Pertanyaan dari Sdr. Musthafa Muḥammad Hasanain :

“Perusahaan penerbangan ‘Egypt Air’ membuat ‘tabungan asu-
ransi’ khusus, bagi karyawan-karyawannya, dengan ketentuan bahwa 
sejumlah uang tertentu akan dibayarkan kepada karyawan diakhir 
masa tugas atau ketika membutuhkannya, sesuai dengan peraturan 
tabungan. Uang tersebut adalah sebagai imbalan atas iuran tetap dari 
karyawan, ditambah dengan iuran dari yayasan. Ditambahkan ke-
dalam tabungan tersebut - setiap akhir tahun - gaji satu bulan dari ke-
untungannya. Perlu diketahui bahwa direksi tabungan tersebut meng-
investasikan dana tersebut ke lembaga-lembaga berikut :

a. 50% dari modal diinvestasikan untuk ‘Sertifikat Investasi’ model 
B.

b. Dan yang selebihnya ke ‘Faisal Islamic Bank’. Lalu apakah 
 inves tasi tersebut tergolong halal, ataukah haram? Dan perlu 
disebutkan bahwa ada diantara anggotanya yang mensyarat-
kan agar investasi itu ke ‘Bank Faisal’ bagaimana hukumnya ?” :

Jawab:

Segala puja dan puji bagi Allah, shalawat bersama salam bagi Ra-
sul Allah, dan para sahabatnya sekalian. Setelah itu, Lembaga Riset Is-
lam memutuskan bahwa asuransi sosial dalam semua jenisnya adalah 
boleh, sedangkan menginvestasikan uang dari anggota-anggotanya 
ke “Sertifikat Investasi” model A dan B, dan melakukan kontrak untuk 
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itu, hukumnya haram - karena UU No. 8 tahun 1962 menetapkan bah-
wa investasi tersebut adalah pinjaman berbunga. Sedangkan pinja-
man berbunga itu adalah: riba - dan riba hukumnya haram.

Akan halnya sikap sebagian anggota yang mensyaratkan agar in-
vestasi modal mereka dilakukan di “Bank Faisal” atau bank-bank Islam 
lainnya, ataupun “Perusahaan - Perusahaan Investasi Islam”, semua itu 
halal, tanpa ada syubhat.

Wallāhu Ālam

28 -2-1988 M

      TID

Ketua Komisi Fatwa

di Al – Azhar
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Lampiran 6

Fatwa Mufti Mesir tentang Haramnya  Bunga 
Bank, Tertanggal 20 Februari 1989

Pertanyaan yang diajukan oleh seorang penduduk bernama : 
Yusuf Fahmi Husain, ke Dārul Ifta', dan tercatat dalam daftar registrasi 
no: 515/thn 1989, berbunyi : "bahwa yang bersangkutan telah mema-
suki masa pensiun. Perusahaan tempatnya bekerja menyerahkan 
uang sebesar 40,000 pound Mesir sebagai uang jasa. Uang pensiunan 
yang diterimanya tidak mencukupi kebutuhan keluarga. Untuk me-
nutupi kekurangan itu, yang bersangkutan menitipkan uang tersebut 
di "Bank Mesir" dalam bentuk "Sertifikat Deposito", dengan "hasil" bu-
lanan, oleh karena untuk menyimpan uang tersebut di "Perusahaan 
Inves tasi Swasta” keamanannya tidak terjamin.

Ketika beliau berpikir ingin meletakkannya dalam sebuah pro-
yek, ia tidak menemukan jalan. Apalagi kondisi kesehatannya tidak 
memungkinkan lagi untuk melakukan kerja keras. Kemudian yang 
bersangkutan pernah membaca komentar dalam surat kabar "Akhbar 
El-Youm" dari beberapa orang ulama dan syeikh menyebutkan bah-
wa deposito yang diletakkan di bank-bank digunakan untuk proyek-
proyek industri dan bisnis, dan “sertifikat-sertifikat investasi" itu mem-
peroleh hasil yang halal bukan riba.

Kemudian yang bersangkutan juga menyaksikan bahwa salah 
satu bank Islam yang berhubungan dengan menantu orang tersebut, 
melakukan praktik yang sama dengan praktik bank-bank konvensio-
nal lainnya, sementara keuntungan dari bank Islam tadi lebih kecil.
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Oleh karena yang bersangkutan sangat sensitif dengan uang 
yang masuk ke rumahnya, beliau bertanya ke Dārul Ifta’ tentang pan-
dangan Islam dalam hal ini karena ada sebagian ulama yang menyata-
kan hahwa “hasil” tersebut adalah halal, sementara yang lain menga-
takan “hasil” itu adalah riba.

Ini adalah teks pertanyaan yang diajukan ke Dārul Ifta’ dan ter-
catat dalam daftar dengan nomor : 515/Tahun 1989. Mari kita lihat apa 
jawaban mufti Thantowi.

Jawaban : Setelah mukaddimah.........

Allah berfirman dalam Al-Qur’ān : surat Al-Baqarāh : 278-279 
Sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan dari Abu Sa'īd, katanya : 
Rasulullah bersabda : "Emas dengan emas, perak dengan perak, biji 
gandum dengan biji gandum, kurma dengan kurma, garam dengan 
garam, mesti sama banyaknya, dan langsung tangan dengan tangan”.

Barangsiapa yang memberi tambahan atau minta tambahan, 
maka ia telah melakukan "riba". Pemberi dan penerima dalam hal ini 
sama". Riwayat Ahmad, Bukhari dan Muslim.

Kaum muslimin telah sepakat mengharamkan riba. Dan penger-
tian riba menurut istilah ahli fiqh (Fuqaha) Islam ialah “Pertambahan 
harta akibat pertukaran antara harta dengan harta, tanpa ada imbalan-
nya”.

Pelarangan riba dengan pengertian ini adalah masalah yang di-
sepakati dalam semua syari’at samawi.

Oleh karena itu, maka mendepositokan uang di Bank, memberi 
pinjaman pada bank, atau meminjam dari padanya dalam bentuk apa-
pun, dengan imbalan bunga yang ditetapkan sebelumnya, waktu dan 
besarnya, maka pinjaman itu dianggap sebagai “pinjaman berbunga”. 
Dan semua pinjaman dengan bunga yang ditetapkan sebelumnya 
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adalah haram. Karena bunga yang diperoleh oleh saudara penanya 
tergolong dalam “riba tambahan”, yang diharamkan dalam syara’ 
sesuai dengan ketentuan nash syar’i.

Dan kami mengimbau setiap muslim agar senantiasa mengusa-
hakan jalan yang halal dalam menginvestasikan hartanya, dan men-
jauhi dari segala cara yang mengandung syubhat haram, karena ia 
akan ditanya nanti di hari kiamat tentang hartanya, dari mana sum-
bernya dan kemana dibelanjakannya?

14 Rajab 1409 H/20 Februari 1989

Mufti Rep. Arab Mesir

         DR. Muḥammad Thanthowi
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Lampiran 7

Teks Pernyataan Tuan Mufti yang  keluar 
dari Darul Ifta’, pada 8-9 1989

Akhir-akhir ini, masalah praktik-praktik perbankan banyak dibi-
carakan. Begitu pula tentang status keuntungan yang diperoleh dari 
padanya, apakah halal atau haram?

Dārul Ifta’ Mesir memandang perlu untuk mengemukakan pen-
dapatnya mengenai sebagian transaksi-transaksi bank, setelah ba-
nyak dibicarakan oleh orang-orang yang berpendapat baik dan yang 
kurang baik.

Adalah merupakan watak orang-orang yang berpikir, kapan dan 
dimana saja, untuk mengusahakan yang halal dan baik dengan segala 
kemampuan dalam seluruh mu’āmalah dan tindakan mereka. Karena 
mematuhi perintah Allah :

ِت  َِّبُعوْا ُخُطَوٰ ا يِف ٱْلَْرِض َحلَٰاًل َطيًِّبا َواَل تَت َا ٱلنَّاُس ُكُوْا ِممَّ يََٰأيُّ

ِبنٌي  ] البقرة:168[ َُّهۥ لَُكْ عَُدوٌّ مُّ ِنۚ ِإن ٱل�شَّْيَطٰ
(“Hai manusia! makanlah semua yang ada dibumi, yang halal 
dan baik. Dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah sye-
tan. (Karena) sesungguhnya ia adalah musuh kamu yang nyata). 
QS:2/168.

Dengan menaati himbauan Rasulullah dalam sebuah hadits yang 
shahih : (“Sesungguhnya yang halal itu telah nyata dan yang haram 
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juga nyata. Tetapi diantara keduanya itu banyak masalah yang kabur 
(mutasyābihat) yang tidak banyak diketahui orang. Maka barangsiapa 
yang menghindari syubhat maka ia telah membersihkan agama dan 
kehormatannya, dan siapa yang jatuh dalam syubhat, berarti ia jatuh 
dalam yang haram...”), maksudnya barangsiapa yang menjauhi perka-
ra-perkara yang bercampur padanya yang hak dan yang bathil, maka 
sesungguhnya ia membersihkan dirinya, agamanya dan kehormatan-
nya dari semua yang keji dan kotor.

Dalam hadits lain Rasulullah bersabda :

دع ما يريبك إل ما ال يريبك
(“Tinggalkanlah apa yang meragukanmu dan ambil yang tidak 
meragukan”), maksudnya, tinggalkanlah apa yang anda sang-
sikan haramnya dan ambillah apa yang tidak anda ragukan ha-
lalnya.

Transaksi-transaksi Bank
Setelah menerangkan beberapa hakikat-hakikat diatas, maka 

Darul-Ifta’ berkeyakinan bahwa : pendapat orang tentang berba-
gai transaksi bank tidak dapat diambil seluruhnya. Dalam artian : 
mu’āmalah (praktik-praktik) yang dilaksanakan oleh bank semuanya 
haram, atau semuanya halal. Akan tetapi, pendapat (itu bisa diterima 
setelah meninjau setiap masalah, kemudian baru dikeluarkan hukum 
syara’ yang munāsib (koheren) untuk itu. Karena praktik-praktik bank 
itu sangat kompleks, tujuan-tujuannya juga berbeda-beda, dengan 
sarana juga beraneka ragam.

Namun demikian, kami dapat mengatakan secara global, bahwa 
praktik-praktik transaksi itu :

- Ada diantaranya yang disepakati (ijma’) ulama bolehnya menu-
rut syara’, dan keuntungan yang diperoleh dari jalan itu, halal.
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- Ada pula yang disepakati ulama, tidak boleh secara syara’, dan 
“keuntungan” yang datang dari jalan itu hukumnya haram.

- Dan ada yang menjadi perselisihan pendapat ulama tentang 
hukumnya dan mengenai keuntungannya.

Mu’amalah yang Halal :
Adapun mu’āmalah yang disepakati halalnya, dan keuntungan-

nya pun juga halal, yaitu semua mu’āmalah yang dibolehkan oleh 
syari’at Islam, seperti jual beli, mudharobah, musyarakah (ventura), 
sewa-menyewa dan lain-lain dari mu’āmalah yang merupakan pertu-
karan manfaat antara seseorang dengan orang lain, dengan cara yang 
tidak menyalahi syari’at Allah. Dapat kita kemukakan sebagai contoh 
antara lain : Praktek-praktek mu’āmalah yang dilakukan oleh bank-
bank Islam yang dianggap bertolak dari mudharōbah syar’iyah, atau 
bentuk mu’āmalah lain yang dihalalkan Allah, dimana keuntungan 
(profit) bisa lebih dan kurang tanpa ditetapkan sebelumnya, waktu 
atau besarnya. Kemudian keuntungan itu dapat dinikmati oleh semua 
pihak dan kerugiannya juga dipikul bersama dengan cara yang adil.

Saya tegaskan bahwa mu’āmalah ini berikut keuntungannya 
ada lah halal dan boleh secara syara’. Dan hukum tentang mu’āmalah 
ini berlaku bagi bank-bank yang menyebut dirinya “Islami”, maupun 
bank-bank yang tidak menyebut dirinya “Islami”. Karena yang menjadi 
standar dalam mu’āmalah adalah isi dan hakikat, bukan nama atau 
merknya.

Mu’āmalah yang Haram :
Adapun mu’āmalah-mu’āmalah yang disepakati ulama haram-

nya dan tidak boleh menurut syara’, ialah setiap mu’āmalah yang me-
ngandung unsur tipuan, penekanan (eksploitasi), pemalsuan, zalim 
dan semua perbuatan tercela yang bertentangan dengan syari’at  Allah.
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Dan seluruh keuntungan yang diperoleh dari mu’āmalah terse-
but adalah haram karena hasil dari perbuatan yang haram, hukumnya 
juga haram.

Sebagai misal, seseorang menjual barang yang rusak/cacat, 
tetapi menyebutnya bagus. Maka perbuatan ini merupakan salah satu 
bentuk penipuan. Di dalam hadits disebutkan :

(“Siapa yang menipu kami (orang-orang muslim), maka ia bukan 
golongan kami”)

Atau seseorang menjual sesuatu barang kepada orang lain, teta-
pi karena si pembeli tidak mengetahui harga pasar lalu ini dimanfaat-
kan oleh si penjual dan menjual barang itu kepadanya dengan harga 
yang berlipat, begitu juga sekiranya membeli barang dengan harga 
separuh lebih murah dari harga sesungguhnya di pasar karena tidak 
tahu harga standar barang tersebut.

Atau seseorang meminjamkan uang kepada orang lain sebesar 
seratus pound - misalnya - untuk jangka waktu tertentu. Maka bila 
waktu pelunasan itu telah tiba, orang yang berhutang tadi tidak mam-
pu melunasi hutangnya, kemudian hal ini dimanfaatkan si berpiutang 
dengan memaksakan kepada yang berhutang agar memilih salah satu 
dari dua alternatif, melunasi hutangnya atau membayar tambahan 10 
pound lagi setelah satu bulan - misalnya. Maka hal ini adalah riba yang 
nyata, dimana Islam mengumumkan perang dari Allah dan Rasul-Nya, 
melawan pelaku perbuatan tersebut.

Perbedaan Pendapat Para Ahli Hukum :
Sedangkan bentuk mu’āmalah (transaksi) yang diperselisihkan 

oleh para ahli hukum (fuqaha’) mengenai statusnya dan status ke-
untungannya, maka sebagian besar menyangkut berbagai transaksi 
modern.
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Dapat kita ambil sebagai contoh “investasi” yang dikeluarkan 
oleh “Bank Nasional Mesir”, dimana menurut pihak bank, bahwa hasil 
dana yang terkumpul - sampai bulan April 1989 saja - telah mencapai 
empat milyar pound Mesir (lebih kurang dua milyar dollar AS).

Dārul Ifta’ memandang bahwa dalam masalah yang sangat serius 
ini - secara kejujuran ilmiah - tidak ditetapkan suatu fatwa apapun me-
lainkan setelah menanyakannya kepada pihak yang berwenang dalam 
masalah ini, dan para ahli dalam bidang ini, karena memutuskan suatu 
hukum tentang sesuatu masalah adalah merupakan bagian dari gam-
baran masalah tersebut.

Mengingat hal itu, maka saya mengirimkan beberapa pertan-
yaan khusus mengenai sertifikat tersebut kepada yang terhormat Sau-
dara Direktur Utama (Dirut) “Bank Nasional Mesir”. Kemudian beliau 
memberikan jawabannya sebagai berikut :

Yang terhormat Bapak DR. Moḥammad Sayyid Tantowi, mufti 
Mesir. Sehubungan dengan surat bapak tertanggal 13 Agustus 1989, 
berikut ini pertanyaan-pertanyaan Dārul Ifta’ dan jawaban dari pihak 
bank.

Mufti (M): Bagaimanakah identifikasi “sertifikat investasi” dan 
latar belakang lahirnya ?

Bank (B) : Sertifikat investasi adalah salah satu jenis tabungan 
yang dikuasakan oleh pemerintah kepada “Bank Na-
sional Mesir uantuk menerbitkannya, dalam rangka 
turut serta mendorong kesadaran menabung dan 
memodali program pembangunan. Artinya : hubu-
ngan yang sesungguhnya dalam hal ini adalah anta-
ra negara dan pribadi-pribadi. Sertifikat dikeluarkan 
sesuai dengan UU No. 8 Tahun 1965.

(M) :  Untuk kepentingan apa saja digunakan hasil dana 
sertifikat investasi ?.



 Bunga BANK Adalah RIBA
170

(B) :  Hasilnya digunakan untuk memodali proyek-proyek 
pembangunan yang telah terdaftar dalam anggaran, 
dan diserahkan kepada Departemen keuangan. Arti-
nya : hasil dana tersebut diberikan kepada negara 
untuk memodali program pembangunan.

(M) :  Siapakah yang membayar keuntungan yang diper-
oleh dari sertifikat investasi, dan biaya-biaya lain 
yang berhubungan dengannya ?.

(B) :  Yang membayar “benefit” yang diperoleh dari ser-
tifikat itu adalah Departemen Keuangan. Demikian 
juga dengan seluruh biaya-biaya yang berhubungan 
dengannya.

(M):  Apakah sertifikat itu dianggap sebagai “pinjaman” 
atau sebagai “deposito” yang diizinkan oleh pemi-
liknya untuk menginvestasikan nilainya?

(B):  Sertifikat investasi dianggap sebagai “deposito” yang 
telah diizinkan oleh pemiliknya untuk diinvestasikan 
nilainya.

Inilah jawaban resmi dari saudara Muḥammad Nabil Ibrahim, Di-
rektur Utama “Bank Nasional Mesir” atas pertanyaan-pertanyaan yang 
diajukan oleh Dārul-Ifta'.

Sertifikat Investasi
Bila kita beralih kepada pendapat para fuqaha’ tentang hukum 

sertifikat investasi menurut syara’, dan keuntungannya, kita menemu-
kan pembahasan yang cukup panjang, yang ujungnya tidak tercapai 
kesepakatan dalam satu pendapat.

Disini, kami cukup menyebutkan ringkasan pendapat-pendapat 
yang ada di Komisi Penelitian Hukum (fiqh), Lembaga Riset Islam, yang 
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dibentuk untuk membahas masalah ini pada tahun 1976 - dibawah 
pimpinan Syeikh Muh. ammad Faraq Sanhouri, beranggotakan empat 
belas orang ahli hukum, mewakili mazhab yang empat:

1. Lima orang diantara mereka mewakili “mazhab Hanafi” yaitu 
Syekh Abdullah Al-Musyidd, Muh. ammad Al-Husaini Syahatah, 
Abdul Hakim Ridwan, Muh. ammad Sallam Madkur, dan Zakaria 
Al-Barry.

2. Empat orang dari mereka mewakili “mazhab Maliki”, antara lain : 
Syekh Yasin. Suwailim, Abdul Jalil Isa, Sayyid Khalil Al Jarihy dan 
Suleiman Ramadhan.

3. Tiga dari mereka mewakili “mazhab Syafii”, mereka adalah: 
Syekh Muh. ammad Jiratui-Lah, Tontowi Mushthafa, dan Jadar-
Rab Ramadhan.

4. Satu orang mewakili “mazhab Hambali”, yaitu: Syekh Abdel-
Azhīm Barokat.

Keputusan-Keputusan Komisi
Adapun keputusan Komisi tersebut, adalah sebagai berikut:

- Empat orang dari mereka yang hadir berpendapat sertifikat 
tersebut berikut keuntungannya, haram menurut syara’.

 Syekh Muh. ammad Jiratul-Lah mengatakan: “Transaksi ini tidak 
ditemukan dasarnya dalam mazhab Syafi’i. Dan ia mirip dengan 
“Qiradh” - atau Mudharābah - karena dana dari satu pihak, dan 
usaha dari pihak lain.

 Transaksi ini lebih dekat kepada “Qiradh yang rusak”, disebab-
kan ditetapkannya bagian tertentu dari keuntungan”.

 Pendapat ini didukung oleh Syekh Tontowi Mushtofa, Syekh 
Jadar-Rabb Ramadhan, dan Syekh Suleiman Ramadhan, dengan 
redaksi yang sedikit berbeda.
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- Sembilan orang yang lain berpendapat bahwa “Setifikat” terse-
but dan keuntungannya boleh menurut syara’.

 Syekh Yasin Sulaim mengatakan: “Saya telah merumuskan ten-
tang masalah ini, mengikuti garis Lembaga Riset Islam dalam 
pembahasan fiqh, maka ringkasannya sebagai berikut:

1. Bahwa praktik “Sertifikat Investasi”, adalah sebuah bentuk 
mu’āmalah modern, yang belum pernah dikenal dikalangan 
fuqaha’ dahulu.

2. Bahwa sistem mu’āmalah “Sertifikat Investasi”, adalah priba-
di-pribadi menyerahkan uangnya, dan negara yang mengin-
vestasikannya.

3. Setiap bentuk mu’āmalah investatif, diterapkan padanya asas 
hukum yang berlaku umum, yaitu: “Asal dari setiap manfaat 
adalah boleh, dan asal dari setiap mudharat adalah haram”.

4. Maka konsekuensi dari penerapan kaidah diatas kepada tran-
saksi “Investasi”, bahwa “Sertifikat” adalah bentuk mu’āmalah 
yang bermanfaat bagi pribadi-pribadi yang me nyerahkan 
uangnya, dan bermanfaat pula bagi negara, yang mengin-
vestasikan dana tersebut. Dan tidak ada dalam mu’āmalah 
tersebut unsur mudharat (bahaya), atau penganiayaan (ek-
sploitasi) dari salah satu pihak terhadap pihak lainnya.

Berdasarkan itu, maka sertifikat investasi dengan ketiga jenis/
modelnya adalah boleh menurut syara’.

Kenapa Halal?
Syekh Abdel ‘Azhiim Barakat mengemukakan: “Dalam Sertifikat 

Obigasi berhadiah model C, dana yang diserahkan itu berupa pinja-
man dan dana itu berpindah menjadi milik Bank. Statusnya adalah 
boleh secara syara’, malahan “sunnah”.
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Dan hadiah yang merupakan hasil dari undian, mengambilnya 
halal, karena ia merupakan pemberian (hibah) dari Bank atau negara 
bagi pemilik modal. Sedangkan menerima hadiah, hukumnya sunnah, 
dan menolaknya makruh”.

Adapun Sertifikat model A dan B, maka statusnya adalah sebagai 
“mudharābah yang sah”, karena “benefit” (hasil) dalam kedua model 
itu milik bersama pemilik modal dan pekerja (pengusaha). Dan me-
lakukan kedua jenis transaksi ini adalah halal dan boleh secara syara’. 
Karena maslahat benar-benar terwujud padanya, sedangkan mafsa-
dah (kerugian)-nya masih diragukan (bayangan). Suatu hukum tidak 
ditetapkan atas dasar bayangan.

Sedangkan mengenai persyaratan yang dibuat ulama untuk sah-
nya suatu mudharābah - yaitu bahwa bagian tertentu dari  keuntungan 
untuk kedua belah pihak mesti ditetapkan dengan jelas, misalnya 
setengah atau sepertiga – tujuannya ialah agar salah satu pihak tidak 
mendominasi keuntungan, sementara yang lain tidak kebagian, jika 
ditentukan bagian yang akan diambil oleh salah satu pihak, misalnya 
lima atau sepuluh. Karena berkemungkinan usaha itu tidak menghasil-
kan keuntungan kecuali hanya itu, akibatnya pihak lain tidak kebagian 
sama sekali. Namun dalam kasus ini, permasalahannya berbeda. Ka-
rena proyek-proyek yang dikerjakan itu telah dirancang berdasarkan 
prinsip-prinsip ekonomi yang terjamin hasilnya. Dan keuntungan yang 
diperoleh oleh pemilik modal sekian persen dari modalnya, sebenar-
nya kecil jika dibandingkan dengan besarnya untung yang diperoleh 
dari hasil penginvestasian dana tadi. Jadi, kedua belah pihak dalam 
transaksi ini sama-sama mengutip keuntungan dan tidak ada peme-
rasan (eksploitasi) ataupun monopoli keuntungan”.

Sedangkan DR. Muh. ammad Sallam Madkur menegaskan: Bahwa 
transaksi “Sertifikat Investasi” dengan tiga modelnya, adalah tran-
saksi baru, dan tidak tunduk pada salah satu jenis akad yang dikenal 
sebelumnya. Ia adalah mu’āmalah yang bermanfaat bagi pribadi dan 
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masyarakat. Tidak terdapat padanya pemerasan dari salah satu pihak 
terhadap pihak lain. Dan keuntungan yang diberikan oleh Bank, tidak 
termasuk “riba”, karena tidak terdapat unsur pemerasan dan kemung-
kinan akan rugi juga tidak ada.

Penghasilan “Tabungan Pos”
Jauh sebelum ini, dahulu Imam Akbar, almarhum Syekh Mah. mud 

Syaltout telah mengumumkan pendapatnya mengenai status peng-
hasilan dari “Tabanas Pos”.

Dalam bukunya “Al-Fatawa”, cetakan Al-Azhar, pada halaman 
323, menyebutkan: “Berdasarkan penerapan hukum-hukum syara’ dan 
kaidah-kaidah Fiqh yang tepat, kami berpendapat bahwa keuntun-
gan dari “Tabungan Pos’ adalah halal, tidak haram.  Pertimbangannya 
ialah uang yang didepositokan bukanlah merupakan hutang lemba-
ga “Tabungan Pos”. Dan lembaga juga tidak pernah meminjam dari 
penabung. Akan tetapi yang terjadi, pihak penabung yang datang 
ke “Tabungan Pos” secara sukarela, berharap agar uangnya diterima 
yayasan. Dan ia mengetahui bahwa lembaga akan menggunakan 
uang itu dalam proyek bisnis, yang kecil kemungkinannya akan me-
ngalami kerugian, kalau tak boleh dibilang tidak pernah rugi”.

Nah, tidak diragukan lagi bahwa keuntungan investasi, persis 
sama - dari semua sisi - dengan keuntungan Tabanas Pos yang dipu-
tuskan oleh Syekh Syaltout hukumnya halal dan tidak haram itu.

Motivasi Lahirnya “Sertifikat Investasi”
Dari keterangan-keterangan diatas, jelas bagi kita bahwa: mo-

tif lahirnya sertifikat ini - sebagaimana yang diterangkan oleh Direk-
tur Bank Nasional - adalah kebutuhan negara terhadap dana untuk 
memodali program pembangunan, dan membudayakan semangat 
menabung. Kemudian yang membayar keuntungan kepada pemilik 
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sertifikat adalah negara. Dan sertifikat investasi dianggap sebagai de-
posito, dimana pemiliknya telah memberikan izin untuk diinvestasikan 
nilainya. Jadi bukan sebagai pinjaman untuk Bank.

Sebagaimana terlihat dari sekitar pendapat-pendapat yang 
ber kembang didalam komisi penelitian hukum bahwa: mereka yang 
mengharamkan sertifikat itu, diantara argumentasi mereka yang ter-
penting adalah: bahwa penentuan keuntungan sebelumnya - baik 
waktu dan besarnya - mengakibatkan rusaknya mudharābah, karena 
bisa saja terjadi kerugian bagi Bank.

Hal ini dijawab oleh mereka yang berpendapat bahwa sertifikat 
tersebut hukumnya boleh secara syara’; bahwa penentuan keuntu-
ngan sebelumnya dimaksudkan untuk melindungi kepentingan pemi-
lik modal, dan menghindarkan perselisihan antara dia dengan pihak 
Bank. Sedangkan didalam Al-Quran dan Sunnah Rasul tidak ditemu-
kan nash yang melarang penentuan tersebut, sepanjang hal itu ber-
langsung atas dasar sukarela dari kedua belah pihak.

Karena, mudharābah itu - sebagaimana dikatakan oleh Syekh 
Abd Wahab Khallaf - adalah berdasarkan pada kesepakatan masing- 
masing pihak. Dan kita sekarang ini hidup di zaman, dimana kejujuran 
orang telah banyak melemah. Jadi, sekiranya pemilik dana tidak mem-
punyai bagian keuntungan yang sudah tetap, maka akan dimakan 
oleh partnernya.

Lebih daripada itu sebenarnya penentuan besarnya keuntungan 
secara terperinci, tidak ada pada hakikatnya. Buktinya, persentase ke-
untungan itu berubah-ubah, dari sejak lahirnya sertifikat ini besarnya 
4%, dan sekarang telah melebihi 16%. Dan bank tidak menentukan 
sebelumnya persentase keuntungan, melainkan setelah mengadakan 
perhitungan yang dalam dan halus, dengan penuh tanggungjawab. 
Tak seorang pun yang dapat memaksanya.
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Bila sekiranya terjadi kerugian diluar perhitungan, maka nasabah 
yang berhubungan dengannya juga turut menanggung resiko. Itu 
tidak bisa dibantah.

Waba’du: Inilah pokok pikiran sekitar beberapa bentuk tran-
saksi Bank, yang lebih terfokus pada pembicaraan 
hukum syara’ tentang sertifikat investasi, berikut ke-
untungannya, menurut pandangan Dārul-Ifta’ Mesir, 
yang banyak dipertanyakan orang tentang hukum-
nya.

 Allah menyaksikan bahwa saya banyak meruju’ ma-
sa lah ini kepada sejumlah ahli fiqh dan ekonomi. 
Banyak masukan yang saya dapatkan dari pendapat 
dan pikiran mereka.

 Kami bermohon kepada Allah agar menjauhkan kita 
semua dari kekeliruan dalam ucapan dan perbua-
tan, dan tidak menghukum kami jika kami lupa atau 
tersalah. Sesungguhnya Dia-lah sebaik-baik tempat 
meminta dan berharap. Washallallāhu 'alā Sayyidinā 
Muh. ammad wa'ala ālihi washahbih wasallama.
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