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Pengantar

Hukum  Syara’  adalah  aturan  yang  mengikat  keseluruhan  aspek  hidup  seorang 

Muslim. Inilah aturan-aturan yang lazim diketahui sebagai Halal, Haram, Makruh, 

Sunnah, dan Mubah. Apapun yang dilakukan oleh seorang Muslim, akan masuk pada 

salah  satu  dari  aturan-aturan  tersebut.  Setiap  pelanggaran  terhadap  aturan,  akan 

berakibat pada kesengsaraan hidup, baik itu di dunia maupun di akhirat nanti.

Hukum Syara’ itu sendiri dihasilkan dari kaidah-kaidah yang disebut Ushul Fiqih. 

Ilmu Ushul  Fiqih inilah yang mengolah agar  Sumber-sumber Hukum Islam dapat 

menjadi  suatu  produk  Hukum.  Dahulu,  di  jaman  Rasulullah 

Shallallahu’alayhiwasallam masih  hidup,  para  Sahabat,  meniru  tindakan  dan 

perbuatan Beliau. Begitu pula ketika ada suatu permasalahan, para Sahabat langsung 

bertanya kepada Beliau untuk mendapatkan suatu Hukum.

Sumber-sumber Hukum Islam Qur’an dan Hadist, adalah bahan mentah yang harus 

diolah.  Tidak  diijinkan  bagi  seseorang  yang  tidak  memiliki  kemampuan  sebagai 

seorang ahli Fiqih (Faqih) untuk menghasilkan suatu produk Hukum. Pengambilan 

Hukum itu sendiri ada prosedur dan aturan ketat yang harus ditaati, yang terdapat 

dalam Ilmu Ushul Fiqih. Setiap Madzhab memiliki kaidah Ushul Fiqihnya sendiri-

sendiri, tetapi banyak hal-hal yang umum disepakati seperti misalnya Hukum tentang 

Riba dan Zina. Semua ahli Fiqih (Fuqaha) sepakat bahwa Hukum nya adalah Haram.

Lantas apa yang harus kita lakukan ketika mengetahui bahwa suatu perbuatan adalah 

Haram.  Haram  adalah  suatu  perbuatan  yang  jika  dilakukan  berdosa  dan  jika 
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ditinggalkan  berpahala.  Ketika  kita  mendapati  bahwa  suatu  hal/perbuatan  adalah 

Haram maka tinggalkanlah!

Tentu saja akan menjadi rumit ketika yang harus kita tinggalkan adalah sesuatu yang 

sudah membelit kehidupan kita mulai dari A sampai Z. Di sinilah peran penting ilmu 

Fiqih,  dan Faqih  yang menguasainya,  yang telah bekerja keras siang dan malam, 

bertahun-tahun,  guna  menghasilkan  suatu  produk  Hukum  Syara’,  sekaligus  cara 

bersikap menghadapi yang Haram itu.

Para  pembaca  sekalian,  bersiaplah  mengarungi  luasnya  lautan  ilmu  Allah 

Subhanahuwata’ala. Karena dalam buku kecil ini, pembaca akan diberitahu mengenai 

ilmu, yang telah dibuat seolah tidak berarti, oleh para penganut Islam modernis, yakni 

ilmu  Fiqih,  yang  sesungguhnya  berperan  sebagai  penolong  yang  sangat  berharga 

dalam  kehidupan  kita,  di  mana  sudah  jarang  yang  menghargai  ilmu  Fiqih  ini. 

Pembaca  akan  mengetahui,  bahwa  pengabaian  terhadap  Hukum  Syara’,  terutama 

yang Haram yang dibahas di sini, telah menjadi sumber penderitaan jutaan orang di 

seluruh dunia.

Para pembaca yang budiman, bersabarlah membaca buku kecil ini. Karena uraian di 

bagian awal, mengenai Pengantar Memahami Hukum Syara’,adalah ilmu yang telah 

hilang. Alangkah baiknya kita kaji kembali.

Para pembaca yang budiman, selamat membaca.

Pengantar Memahami Hukum Syara'2

Hukum Syara' di kalangan ulama Ushul Fiqih diartikan sebagai 'Aturan yang dibuat 

oleh  Allah  yang  menuntut  tanggung  jawab  dari  seseorang  yang  sudah  harus 

mempertanggungjawabkan sendiri perbuatannya, yaitu Mukallaf  (Baligh, Waras).

Sedang diantara para ulama Fiqih (Fuqaha), diartikan sebagai akibat yang dihasilkan 

dari ketentuan Ilahi. Ini berarti bahwa ketika diminta apa bukti wajibnya Shalat, para 

2 Dinukil dari Syarah Matan Ibnu 'Ashir al-Mursyidul Mu'in oleh Abdullah bin Hamid Ali, seorang 
alumni univ. Qarawiyyin Fez Maroko.
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ahli Ushul Fiqih akan menjawab bahwa dalilnya adalah Firman Allah:

“Wa Aqiimushalaat”

Sedang bagi para ulama Fiqih, Aturan Hukum adalah pemahaman yang dihasilkan 

dari Firman Allah. Dalam hal ini adalah Kewajiban Shalat. Perbedaan di antara dua 

golongan ulama ini adalah yang menjadi tujuan masing-masing. Tugas ulama Ushul 

Fiqih adalah untuk menentukan apa yang menjadi bukti sah dan untuk menjelaskan 

aturan penafsiran teks,  sedangkan ulama Fiqih (Faqih) bertugas mengambil aturan 

yang sudah digariskan oleh ulama Ushul Fiqih untuk menetapkan aturan praktek bagi 

setiap perbuatan secara tersendiri.

Contoh lain:

Contoh dari Aturan Hukum Allah yang berbentuk 'Tuntutan' adalah:

“Wa Aatuzzakaah”

Aturan  ini  menandakan  dua  hal  yakni  'Perintah  yang  menghendaki  Kepatuhan' 

(Zakat) atau sebuah 'Tindakan yang disarankan' (Sedekah).

Contoh dari  Aturan Hukum yang berbentuk 'Ketetapan',  adalah Firman Allah bagi 

orang-orang yang telah lepas dari masa Ihram Haji: 

“Dan setelah Kalian selesai dari Haji, berburulah”

Ini tidak berarti bahwa pernyataan di atas menjadi Kewajiban untuk berburu setelah 

Haji.  Ketetapan  tersebut  bermakna  bahwa  setelah  seseorang  menyelesaikan  Haji, 

maka saat itulah dia diijinkan melakukan hal-hal yang diijinkan saat tidak sedang ber-

Haji. Dan Salah satu dari larangan saat ber-Haji adalah berburu.

Contoh dari Aturan Hukum karena 'Adanya Sebab' adalah 'Masuknya Waktu Shalat' 

dalam  menentukan wajibnya Shalat  bagi  orang yang sudah wajib Shalat.  Makna 

http://www.amalmadinah.org/


5 www.amalmadinah.org | Hukum Syara' mengenai Riba | Syaikh Umar Ibrahim Vadillo

Istilah  dari  'Adanya  Sebab'  adalah  'Sesuatu  yang  keberadaannya  mewajibkan 

keberadaan perkara tertentu, dan ketiadaannya mengharuskan ketiadaan perkara itu. 

Sehingga  dalam  hal  ini,  keberadaan  waktu  Shalat  mengharuskan  keberadaan 

wajibnya melakukan Shalat.  Dan Ketiadaan waktu Shalat  mengharuskan ketiadaan 

wajibnya Shalat.

Contoh dari 'Syarat' menjadi Aturan Hukum adalah 'Syarat' harus punya Wudu untuk 

Sahnya  Shalat  (Syarat  sah).  Makna  Istilah  dari  'Syarat'  adalah  'Sesuatu  yang 

ketiadaannya  mengharuskan  ketiadaan  sesuatu  tetapi  keberadaannya  tidak 

mengharuskan keberadaan atau ketiadaan sesuatu tersebut. Dengan kata lain, dengan 

ketiadaan  Wudu  menghasilkan  ketiadaan  sahnya  Shalat.  Jadi  Ketiadaan  Wudu 

mengharuskan ketiadaan sahnya Shalat. Tetapi keberadaan Wudu tidak mengharuskan 

keberadaan  sahnya  Shalat,  karena  mungkin  bisa  jadi  ada  syarat  sah  lain  yang 

kurang/tidak dikerjakan. 

Contoh dari 'Hilangnya Penghalang' menjadi Aturan Hukum semisal haidh sebagai 

Penghalang  perempuan  dari  bolehnya  melakukan  Shalat  atau  Puasa.  Sebuah 

'Penghalang' dimaknai sebagai sesuatu yang keberadaannya mengharuskan ketiadaan 

sesuatu,  tetapi  ketiadaan  haidh  tidak  serta-merta  berarti  bahwa Shalat  atau  Puasa 

adalah sah karena bisa saja syarat-syarat dari Shalat atau Puasa tidak dikerjakan atau 

ada yang kurang, atau ada Penghalang lain seperti Nifas.

Hukum Syara':

1- Wajib (Fardu): Hukum Syara' ini diberikan kepada suatu perbuatan yang 

mengerjakannya diberi pahala dan meninggalkannya berdosa seperti Shalat.

2- Sunnah (mandūb): Hukum Syara' ini diberikan kepada perbuatan yang 

mengerjakannya diberi pahala dan meninggalkannya tidak berdosa seperti 'Umroh'.

3- Tidak disukai (makrūh): Hukum Syara' ini diterapkan kepada perbuatan yang 

meninggalkannya diberi pahala tetapi melakukannya tidak berdosa, seperti tidur 
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setelah Maghrib.

4- Dilarang (ħarām): Hukum Syara' ini diberikan kepada perbuatan yang 

melakukannya adalah berdosa sedangkan meninggalkannya berpahala seperti Zina 

dan Riba.

5- Sah dan boleh (mubāħ): Hukum Syara' ini diberikan kepada perbuatan yang 

melakukan dan meninggalkannya adalah sama hukumnya, yakni tidak berpahala dan 

tidak berdosa, baik itu dalam mengerjakannya atau meninggalkannya, seperti berolah 

raga tanpa alasan.

Mubah menghadapkan Haram dengan Mandub ketika Mengerjakan dan

menghadapkan Wajib dan Makruh ketika Tidak Mengerjakan.

Apa yang dimaksud dengan dua hal yang berlawanan adalah dari hal Haram dan dari 

Mandub. Jadi aturan Mubah yang diterapkan kepada suatu perbuatan adalah aturan 

yang mengizinkan perbuatan tersebut dari segi Haram dilakukan, dengan demikian 

tidak  berdosa  untuk  melakukannya  jika  perbuatan  itu  masuk  kategori  Mubah, 

sedangkan dari segi Mandub, tidak berpahala mengerjakannya jika perbuatan tersebut 

masuk kategori Mubah. Ringkasnya adalah sebagai berikut: 

Mubah, jika dikerjakan, menghadapkan Haram dan Mandub. Tetapi perbuatan Mubah 

yang  dikerjakan  tidak  Haram,  dan  Tidak  Mandub.  Mubah  jika  di-tinggalkan, 

menghadapkan Makruh dan Wajib. Tetapi perbuatan Mubah yang ditinggalkan, tidak 

berpahala  seperti  halnya  Makruh  dan  tidak  berdosa  seperti  halnya  Wajib.  Lebih 

ringkas  lagi  adalah:  Mubah bukan Haram, bukan Mandub,  bukan Makruh,  bukan 

Wajib.

Perbuatan 'Wajib' (Fardu) terbagi menjadi dua:

1- Fardu Kifayah adalah seperti Shalat Jenazah. Fardu Kifayah adalah kewajiban 
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yang dosanya akan menimpa semua orang dalam suatu golongan jika tidak ada 

seorangpun dari golongan itu yang berdiri untuk mengerjakannya.

2- Fardu 'Ain adalah seperti Shalat Wajib Lima Kali sehari. Fardu 'Ain adalah 

kewajiban yang hanya dapat dilakukan oleh tiap individu orang yang diperintah untuk 

melakukannya.

Perbuatan yang disarankan (Sunnah/Mandub) juga terbagi menjadi dua:

1- Sunnah Kifayah seperti misalnya Adhān, Iqamat, atau Satu orang dari sebuah 

kumpulan menjawab Salam kepada orang yang mengucapkannya kepada kumpulan 

itu. Ini berarti bahwa dengan satu atau lebih orang yang memenuhi pengerjaan 

Sunnah ini, setiap orang yang lain dalam kumpulan itu menerima pahalanya.

2- Sunnah 'Ain seperti misalnya Shalat Witir. Namun demikian hanya orang yang 

melakukan Shalat Witir saja yang mendapat pahala.

Pengantar Ushul Fiqih Maliki3

Imam Malik tidak merekam 'Asas-asas yang Mendasari Pengambilan Aturan Hukum 

Syariat'4 (Ushul Fiqih) dalam Madzhabnya. Tapi dalam Ushul Fiqih ini Imam Malik 

serupa dengan Imam Abu Hanifah yang hidup sezaman dengan Imam Malik, namun 

berbeda dari muridnya Imam Asy-Syafi'i, yang melakukan penyusunan Ilmu Ushul 

Fiqih secara jelas sistematis dan merinci asal-muasalnya serta menjadikannya sebagai 

dasar  wajib  untuk  menyimpulkan  'Aturan  Hukum  Syariat'5 tentang  suatu 

permasalahan.

3 Dinukil dari Kata Pengantar 'Kitab Ushul Fiqih Maliki' karya Muhammad Abu Zahrah
4 Asas-asas yang Mendasari Pengambilan Hukum Syariat' merupakan terjemahan dari Ushul Fiqih 

dalam bahasa Inggrisnya adalah Fundamental Principles
5 Dengan demikian, mempelajari Ushul Fiqih dalam Madzhab Syafi'i adalah wajib jika bermaksud 

untuk menghasilkan 'Aturan Hukum Syariat' tentang suatu persoalan.
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Meskipun  begitu  Imam Malik  meng-isyaratkan  Kaidah  Ushul  Fiqihnya  di  dalam 

beberapa fatwa yang dikeluarkannya dan dalam soal-soal serta Hadist-hadist baik itu 

yang muttasil,  munqati',  atau mursal isnad juga Hadist  balaghat6,  walaupun beliau 

tidak menjelaskan kaidah Ushul Fiqihnya atau mempertahankan serta menjelaskan 

asal-usul yang menjadi sebab pengambilan Kaidah Ushul Fiqih yang digunakannya 

juga sebab kenapa Imam Malik menggunakan kaidah yang demikian.

Misalkan, dalam Kitab al-Muwatta ada Hadist-hadist mursal, munqati', dan balaghat 

tetapi tidak dijelaskan bagaimana Imam Malik memilih Hadist-hadist tersebut karena 

kitab  al-Muwatta  tidak  membahas  persoalan  tentang  isnad.  Imam  Malik  sering 

meriwayatkan  Hadist  mursal  dan  Hadist  balaghat  tanpa  mempersoalkannya.  Ini 

karena perhatian terbesar Imam Malik dalam memilih Hadist adalah memilih Perawi. 

Yakni ketika Imam Malik yakin dengan sifat baik, kecerdasan, dan pengetahuan dari 

si Perawi, maka Imam Malik meniadakan perlunya mempersoalkan sanad dari Hadist 

yang diriwayatkannya.

Imam Malik mengambil praktik keseharian dari penduduk Madinah ('Amal Madinah) 

sebagai  Sumber  Hukum  dan  menjelaskan  asal-usul  yang  menyebabkannya 

mengambil cara yang demikian. Kitab al-Muwatta menunjukkan bahwa Imam Malik 

menggunakan 'Amal Madinah dalam membuat Qiyas (analogi). 

Dengan demikian dalam kitab al-Muwatta  Anda akan mendapati  Pernyataan Jelas 

atau  Isyarat  dari  Asas-asas  yang  Mendasari  Pengambilan  Aturan  Hukum  atau 

Keputusan  Hukum,  sekalipun  Imam  Malik  tidak  benar-benar  menjelaskan  atau 

menetapkannya secara khusus.  Misal,  Imam Malik tidak menjelaskan 'Illat7 dalam 

Qiyas dan yang semacamnya. 

Fuqaha Maliki telah menetapkan Aturan Hukum syariat sebagaimana para Fuqaha 
6 Hadist Balaghat adalah hadist yang dicirikan dengan kata 'Balaghanii', banyak terdapat dalam Kitab 

al-Muwatta yang disusun oleh Imam Malik
7 Tujuan penetapan hukum
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Hanafi telah lakukan, yakni mempelajari Aturan Sekunder8 dan menghasilkan Ushul 

Fiqih  guna menghasilkan Aturan  Hukum Syariat.  Fuqaha Maliki  menyebut  Ushul 

Fiqih ini sebagai 'Ushul Fiqih Maliki'. Misalkan,  Fuqaha Maliki me-ngatakan bahwa 

Imam  Malik  menggunakan  Asas-asas  Tekstual  tertentu  yang  disebut  'Mafhum 

Mukhalafah'  (penafsiran yang menyimpang dari  makna jelas teks yang diberikan), 

'Fahwa al-Khatab'  (makna tersirat  dari  teks  yang  diberikan),  dan  'Dzahir'  (makna 

samar  dari  teks  yang  diberikan).  Mereka  berkata  bahwa  Imam  Malik  juga 

menyebutkan tentang teks umum yang tidak dikhususkan (general unspecific texts). 

Yang  sebenarnya  adalah:  Walaupun  Asas-asas  ini  diriwayatkan  sebagai  telah 

dirumuskan  oleh  Imam Malik,  kenyataannya  berasal  dari  Aturan-aturan  sekunder 

yang diriwayatkan dari Imam Malik; dan bukti khusus bahwa Asas-asas ini berasal 

dari Konteks Aktual9 yang dirumuskan oleh Fuqaha yang datang setelah Imam Malik. 

Penarikan Kesimpulan dari Teks hanya dapat sah ketika bukti yang diperlukan ada.10

Kita tidak wajib harus menerima Kaidah-kaidah ini sebagai Ilmu Ushul Fiqih Maliki 

karena  kaidah-kaidah  tersebut  merupakan  rumusan  dari  para  ulama  yang  datang 

setelah  Imam  Malik  tetapi  tidak  pula  membantahnya,  selain  itu  Kaidah-kaidah 

tersebut  juga  tidak  diriwayatkan  oleh  Imam Malik  sendirian.  Namun  kita  terikat 

untuk menolak Kaidah-kaidah yang menurut kita berlawanan dengan Kaidah yang 

sudah jelas maupun Pernyataan Tegas yang sudah pasti dibuat oleh Imam Malik atau 

Kaidah-kaidah yang berlaku bagi beberapa Aturan Sekunder yang dibuat oleh Imam 

Malik walaupun tidak menyeluruh. 

Kaidah-kaidah Ushul Fiqih yang digunakan oleh seorang ulama hendaknya diambil 

dan dihormati kecuali jika terdapat Kaidah Ushul Fiqih Maliki yang sudah jelas, yang 

bertentangan dengan Kaidah dari ulama tersebut. Dalam hal yang demikian kaidah 

8   Aturan Sekunder secondary rule, yakni istilah dalam disiplin 'Ilmu Hukum' untuk tata cara dalam 
penyusunan aturan hukum Primary rule.
9 Konteks aktual yang dimaksud adalah karya-karya dari Imam Malik
10 Maksud dari paragraf ini adalah: Imam Malik tidak pernah merekam Kaidah Ushul Fiqih. Kaidah 

Ushul Fiqih Maliki disusun oleh para pengikut Imam Malik yang datang sesudah Imam Malik.
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ulama tersebut harus ditolak jika terbukti ber-tentangan dengan Kaidah Ushul Fiqih 

Maliki yang sudah jelas diterima11.

Kaidah Ilmu Ushul Fiqih Maliki tertulis di berbagai Kitab Ilmu Ushul yang ditulis 

oleh para pengikut Maliki serta tertulis pula pada Syarah Kitab-kitab Ushul tersebut 

yang dilakukan oleh pengikut Maliki lainnya. Mereka menjelaskan setiap Kaidah di 

mana  di  situ  ada  pendapat  Imam  Malik  'Begini  dan  Begini'  tetapi  Kaidah  itu 

kenyataannya hanya disimpulkan dari  Aturan Sekunder.  Di dalam kitab at-Tanqih, 

Anda  akan  melihat  bahwa  al-Qarafi  me-nyebutkan  sebuah  Kaidah  dan  kemudian 

menyertakan pendapat Imam Malik tentang Kaidah Ushul Fiqih itu yang bisa beda 

atau  sama  dengan  Pandangan  Mayoritas.  Kumpulan  Pendapat  yang  mendominasi 

Ushul  Fiqih  Madzhab  Maliki  itu,  sekuat  apapun  dinyatakan  penentuan  sebabnya 

berasal  dari  Imam Malik,  adalah  tanpa  diragukan  menjadi  Landasan  tempat  para 

pengikut Maliki berlabuh dan dari  situlah Hukum Syara'  madzhab Maliki berasal, 

baik  itu  para  ulama  dari  generasi  awal  ataupun  yang  datang  kemudian,  dalam 

madzhab yang sangat produktif ini12.

Kami  akan  menjelaskan  Ilmu  Ushul  secara  umum kemudian  menuju  kepada  be-

berapa  rincian  untuk  memperagakan  asas-asas  mendasar  untuk  menghasilkan 

kesimpulan  dalam  Madzhab  Maliki,  alasan  untuk  mengembangkan  dan  me-

nyebarkannya, sejumlah besar pertanyaan yang dengannya dihasilkan ke-simpulan itu 

dan  kesesuaiannya  untuk  berbagai  lingkungan.  Kami  akan  ber-usaha  untuk 

menjernihkan asas-asas  yang khusus  baginya  dan yang di-pertimbangkan menjadi 

salah satu yang membedakannya dari madzhab lain dan memberinya kelenturan yang 

tidak  ditemukan  pada  madzhab  lain  bahkan  melaluinya  sebuah  madzhab  yang 

11 Dengan kata lain, ini adalah penolakan berdasarkan ukuran, dalam hal ini ukurannya adalah Kaidah 
Ushul Fiqih Maliki.

12 Maksudnya adalah, walapun para ulama Maliki menyatakan semua kaidah ushul fiqih dirumuskan 
oleh Imam Malik, namun kenyataannya tidak demikian, itu adalah bentuk penghormatan murid 
kepada guru. Yang jelas, kaidah ushul fiqih Maliki diperlukan sebagai landasan berpijak bagi para 
ulama Maliki dalam menghasilkan Aturan-aturan Hukum Syariat (Hukum Syara'). Dan para ulama 
Maliki sangat produktif dalam hal ini.
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didirikan di atas 'Amal yang merupakan kelebihan Madzhab Maliki dari Madzhab 

lain.

Dalam kitab Tartib al-Madarik Qadi 'Iyad menjelaskan landasan umum Fiqih Islam 

yakni: 

1- al-Quran, : Teks Gamblang (Nushus jamak dari Nash), Teks Samar (Dzawahir 

jamak dari Dzahir) dan Makna Tersirat (Mafhumat);

2- Sunnah – Mutawatir (Periwayatan Ganda), Termasyhur (Masyhur) dan Hadist 

Tunggal;

3- kemudian Ijma,  4- kemudian Qiyas.

Kemudian beliau menjelaskan Asas-asas yang digunakan oleh Imam Malik beserta 

kedudukan dari Asas-asas tersebut.

Jika Anda melihat langsung pada Metode dari para Imam ini dan Penetapan Asas-asas 

mereka dalam Fiqih dan Ijtihad dalam Ilmu syari'at,  Anda akan menemukan bahwa 

Imam Malik menekuni Metodologi yang Jelas sehubungan dengan Asas-asas ini dan 

menempatkan  mereka  menurut  tingkatannya  secara  berturut-turut.  Imam  Malik 

meletakkan Kitab Allah di urutan Pertama dan me-nyandingkan 'Amal dengan Kitab 

Allah,  menempatkan  Keduanya  sebelum  Qiyas  dan  Pendapat.  Imam  Malik 

meninggalkan Riwayat apapun yang dianggap Tidak Sah oleh orang yang masyhur 

ke'alimannya,  atau  ketika  dia  temukan  bahwa sebagian  besar  penduduk  Madinah 

melakukan sesuatu yang berbeda dan berlawanan terhadap riwayat itu. Imam Malik 

tidak  menaruh  perhatian  pada  orang-orang  yang  menafsirkan  hal-hal  menurut 

pendapat  mereka  sendiri13.  Imam  Malik  secara  tegas  menyatakan  bahwa  aturan 

berdasarkan  Pendapat  semacam  itu  adalah  Salah  dan  Tidak  Berdasar  (Tartib  al-

Madarik, p. 16) .

Qadi 'Iyad juga mengurutkan dasar Madzhab Imam Malik sebagai Kitab dan Sunnah, 

13 Seperti para ulama Modernis dan Reformis Islam yang akan dibahas pada Pembahasan Utama 
berkenaan dengan Masalah Riba
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Praktik/Amalan/Kebiasaan Penduduk Madinah dan Qiyas, tetapi tidak menyebutkan 

yang  lainnya.  Qadi  'Iyad  tidak  menyebutkan  Ijma'  atau  Asas-asas  Metodologis 

lainnya  yang  membedakan  Madzhab  Maliki,  seperti  Masalih  Mursala,  Sadd  adh-

Dhara'i,  Adat-istiadat  ('Urf),  dan  Asas-asas  Tertentu  Lain  yang  orang  lain  telah 

sebutkan.

Dalam  Syarah  kitab  al-Bahja  Enambelas  Asas-asas  Mendasar  diurutkan  sebagai 

berikut:

• Makna Gamblang Teks (Nash) al-Qur'an. 

• Makna Samar (Dzahir) yang berasal dari Teks yang Umum dan Tidak Khusus. 

•  Teks  yang  dijadikan  Bukti  (Dalil),  yang  mungkin  memiliki  Penafsiran  yang 

Menyimpang dari Makna Jelasnya.

•  Makna yang Terkandung (mafhum) dalam Teks, yang memiliki Makna Tambahan 

bertepatan dengan Makna Jelasnya.

• Teks yang Menjelaskan (Tanbih), yang meriwayatkan Alasan Pokok untuk Hukum 

Syara' (seperti pernyataan 'Itu Najis'). 

• Lima kategori yang sama sehubungan Sunnah; 

• Konsensus (ijma'). 

• Analogi (qiyas). 

• Amal/perilaku/kebiasaan Penduduk Madinah ('Amal Ahli'l-Madinah)14. 

• Ucapan Sahabat (Qawl as-Sahabi) 

• Memilih meninggalkan Qiyas Jali dan menggantikannya dengan Qiyas Khafi, atau 

Ketentuan yang Kulli kepada Ketentuan yang Ististna'i karena menurut Mujtahid itu 

ada Alasan yang Lebih Kuat (Istihsan) 

•  Melarang perbuatan yang dibolehkan karena khawatir terjerumus pada perbuatan 

yang dilarang (Sadd adh-Dhara'i'). 

14 Untuk memahami pentingnya ‘Amal Madinah, bacalah artikel ‘Amal Madinah di 
www.amalmadinah.org 

http://www.amalmadinah.org/
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• Ada ketidaksepakatan tentang Asas Ketujuhbelas yakni 'Menghormati Perbedaan 

Pendapat' (Muroatul Khilaf) Abu'l-Hasan berkata bahwa 'Istishab'(Menetapkan 

Hukum atas sesuatu berdasarkan keadaan sebelumya) adalah salah satu dari mereka. 

(al-Bahja, p. 126, vol. 2) 

Daftar ini  adalah Bersifat  Logis. Teks yang Tegas dari al-Quran (Nash), dan Teks 

Samar  (Dzahir),  Buktinya,  dan  Penjelasannya adalah  terhubung semuanya kepada 

Sumber Mendasar yang sama, Qur'an, dan Lima Unsur yang Sama juga berlaku pada 

Sunnah.  Semua itu  dijelaskan secara  tersendiri  karena  tidak  memiliki  bobot  yang 

sama  ketika  penarikan  kesimpulan  dipertimbangkan.  Makna  Samar  (Dzahir)  teks 

Qur'an tidaklah  sekuat  Makna Tegas  (Nash)  dan suatu  Teks yang dapat  memiliki 

Makna Menyimpang (Berlainan) tidaklah sekuat Teks Bermakna Gamblang (Jelas) 

dan seterusnya.

Dalam kitab at-Tabaqat, as-Subki menyatakan bahwa ada lebih dari Lima Ratus Asas-

asas  Mendasar  dalam  Madzhab  Maliki.  As-Subki  tentu  mengacu  pada  Qowa'id 

(Kaidah-kaidah) yang berasal dari Aturan Sekunder. Ada perbedaan antara Qowa'id 

Aturan Sekunder dengan Ushul Fiqih Maliki. Ushul fiqih Maliki adalah sumber bagi 

penarikan  kesimpulan  (deduksi),  Metode  Deduksi  yang  juga  melibatkan  Tingkat 

Kekuatan  Sumber  Hukum  dan  Pemilihan  Sumber  Hukum  mana  yang  lebih 

didahulukan ketika Sumber-sumber Hukum itu saling berlawanan. Qowa'id Aturan 

Sekunder adalah Peraturan Umum yang menjelaskan Metode Pengujian Ijtihad dalam 

Madzhab dan Ikatan-ikatan yang menghubungkan Perkara-perkara kecil yang terkait. 

Qowa'id  Aturan Sekunder  adalah Konsep Baru dan saat  ini  menggantikan Aturan 

Sekunder  karena  Qowa'id Aturan  Sekunder  adalah  Asas-asas  Pemersatu  yang 

dihasilkan dari Aturan Sekunder.

Adalah jelas  bahwa Ilmu Ushul  harus ada sebelum Aturan Sekunder karena Ilmu 

Ushul adalah Syarat Sah yang digunakan oleh Faqih dalam Penarikan Kesimpulan. 

Jadi Qur'an adalah lebih dahulu sebelum Sunnah, Nash Qur'an adalah Lebih Kuat 

http://www.amalmadinah.org/


14 www.amalmadinah.org | Hukum Syara' mengenai Riba | Syaikh Umar Ibrahim Vadillo

daripada Dzahir  Qur'an dan semua prosedur lain yang digunakan dalam membuat 

Ijtihad. Faktanya adalah walaupun Asas-asas ini diungkapkan oleh Aturan Sekunder 

namun tidak  menandakan bahwa Aturan  Sekunder  mendahului  Asas-asas.  Namun 

lebih kepada Asas-asas ini ada lebih dulu dan Aturan Sekunder berfungsi Menandai 

dan Mengungkap Asas-asas sebagaimana anak-anak menandai orang tua mereka dan 

buah menandai pohonnya serta biji-bijian menandai jenis bijinya.

Penomoran paling tepat dari Asas-asas dalam Madzhab Maliki adalah sebagaimana 

yang diberikan oleh al-Qarafi dalam kitabnya Tanqih al-Ushul. Al-Qarafi menyatakan 

bahwa Asas-asas yang Mendasari Madzhab Maliki adalah:

1- Qur'an,

2- Sunnah,

3- Kesepakatan Penduduk Madinah,

4- Qiyas,

5- Qoul Sahabat, bersama dengan Masalih Mursala (Pertimbangan 

Kepentingan Umum),

6- 'Urf (Adat-istiadat)

7- 'Adat (Penggunaan Umum),

8- Sadd adh-Dhara'i (Melarang perbuatan yang dibolehkan karena khawatir 

terjerumus pada perbuatan yang dilarang),

9- Istishab (Menetapkan Hukum atas sesuatu berdasarkan keadaan 

sebelumya), dan

10- Istihsan (Memilih meninggalkan Qiyas Jali dan menggantikannya dengan 

Qiyas Khafi, atau ketentuan yang Kulli kepada ketentuan yang Ististna'i 

karena menurut Mujtahid itu ada alasan yang lebih kuat)

Yang disebutkan di atas adalah Ilmu Ushul Fiqih Madzhab Maliki.

Pentingnya Sunnah dalam Penafsiran Qur’an

http://www.amalmadinah.org/
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Qur'an adalah keseluruhan Syariah, Pelindung Agama, Sumber Kebijaksanaan, Tanda 

ke-Nabian  (Mukjizat)  serta  Cahaya  Mata  dan  Hati.  Tidak  ada  Jalan  Keselamatan 

kecuali Jalan Qur'an. Anda harus melepas pegangan apapun yang berlawanan dengan 

Qur'an. Tidak satupun dari pernyataan-pernyataan di atas memerlukan penegasan atau 

penarikan kesimpulan karena telah lazim diketahui dalam Agama dan di kalangan 

kaum Muslimin.  Dikarenakan  demikian  adanya,  siapapun  yang  ingin  melengkapi 

Pengetahuan Syariat dan ingin memahami Tujuan Hidupnya dan termasuk golongan 

orang-orang  yang  Mengikuti  Qur'an,  maka  harus  mengambil  Qur'an  sebagai 

Pendamping Setianya siang dan malam, dalam pencarian kebenaran dan tindakan... 

Jika seseorang mampu untuk melakukannya,  dia  akan segera memiliki  murid dan 

mendapati dirinya berada di antara Para Pendahulu (al-Awwaluun). Dia tidak akan 

mampu melakukan itu  tanpa dibantu oleh  Sunnah yang menjelaskan Kitab,  yakni 

karya-karya dari para Imam Awwal (seperti Imam Malik) dan Kaum Salaf (Sahabat, 

Tabi’in dan Tabi’it Tabi’in), yang akan membimbingnya dalam tujuan mulianya.  (p. 

247, vol. 3) 

Demikianlah Pandangan Imam Malik mengenai Qur'an. Sehingga Imam Malik hanya 

membaca Qur'an atau meriwayatkan Hadist atau menghasilkan Fatwa dari Qur'an dan 

Hadist  untuk  menjawab  pertanyaan-pertanyaan  yang  diajukan  kepadanya.  Imam 

Malik  tidak  memandang  Qur'an  dengan  Pandangan  Mendebat.  Tidak  pernah 

diriwayatkan bahwa Imam Malik pernah berkata bahwa Qur'an terdiri dari Ungkapan 

dan Makna atau  hanya Makna15;  demikian  pula  Imam Malik  tidak  terlibat  dalam 

diskusi apapun dengan Mutakallimun tentang Qur'an sebagai Makhluk karena Imam 

Malik tidak menganggap persoalan yang demikian untuk diperdebatkan. Imam Malik 

percaya  bahwa kapanpun  seorang  manusia  beradu  pendapat  dengan  manusia  lain 

mengenai  hal  ini,  dia  telah  mengurangi  keyakinan  bahwa  malaikat  Jibril  telah 

menyampaikan Wahyu kepada Muhammad shallallahu'alayhiwasallam.

15 Yang berpendapat bahwa Qur'an hanya Makna, menganggap bahwa Terjemah Qur'an ke bahasa 
apapun diterjemahkan adalah Qur'an juga 
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Dalam hal Hukum Syara' yang diambil dari Kitab Allah, seorang Pengambil Hukum 

Syara' harus mempelajari Susunan Bahasa Qur'an, Sifat Dasar Ayat yang ada dalam 

Qur'an,  Makna  yang  Disampaikan  oleh  Ayat  tersebut,  Makna  Sebuah  Ayat 

berdasarkan  Ungkapannya  (ekspresi),  dan  Tujuan  dari  Ayat  tersebut.  Karena  itu 

seorang Pengambil  Hukum Syara'  harus  mengenali  Makna Ungkapan seperti  sifat 

Kesegeraaan dan sifat, yang mana sifat-sifat itu menerangkan persoalan yang dibahas 

oleh  Ayat  tersebut.  Setiap  penggalan  Ayat  memiliki  Tempatnya  sendiri  dalam 

keseluruhan Uraian dan juga Derajat Kekuatan Tertentu. Menghasilkan Hukum Syara' 

dari Qur'an memerlukan pemahaman terhadap semua yang disebut di atas.

Imam  Malik  mengetahui  bahwa  Qur'an  mengandung  semua  Syariat  dan  bahwa 

Sunnah adalah penjelasan terhadap Qur'an. Qur'an tidak dapat dipahami dengan benar 

dan  menyeluruh  kecuali  jika  Penjelasnya  yakni  Sunnah  Nabi  dilibatkan  untuk 

memahami Qur'an. Imam Malik haus akan Sunnah itu, bukan semata karena Sunnah 

adalah Sumber Hukum Islam Kedua, tetapi karena Sunnah juga menjelaskan serta 

menguraikan  Qur'an  dan  memberikan  Rincian  Khusus  bagi  Yang  Umum  dan 

Membatasi yang Tidak Terbatas.

Qur'an adalah dalam bahasa Arab dan diwahyukan dalam bahasa Arab. Penduduk 

Arab  yang  demikian  fasih  saja  memandang  bahwa keindahan  Qur'an  tidak  dapat 

ditiru dan membuat semua orang yang berusaha menirunya kewalahan. Imam Malik 

menganggap Tidak Pantas bagi seseorang untuk mencoba menjelaskan Qur'an kecuali 

jika orang itu  memiliki  Pengetahuan Mendalam tentang Bahasa  Arab,  Perbedaan-

perbedaan Dialek, dan Gaya Penyampaian.

Sunnah  adalah  Jalan  Lurus  untuk  Meresapi  Makna  Kitab.  Itulah  sebabnya  Tidak 

Benar untuk Berpedoman Hanya kepada Qur'an tanpa mencari bantuan penjelasan 

dari Sunnah. 
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Demikianlah sedikit  pengantar  mengenai  Hukum. Berikutnya  kita  akan memasuki 

bahasan utama yakni tentang Riba.

Sedikit Gambaran Kehidupan Modern Saat Ini

Secara umum diasumsikan bahwa dari sudut pandang kesejahteraan material, hal-hal 

tidak pernah lebih baik dari hari ini. Meskipun demikian pembunuhan besar-besaran 

terjadi  di  berbagai  negara  dengan  digunakannya  senjata  pemusnah  massal  pada 

penduduk, pembantaian massal ekosistem dan fauna, serta korban kelaparan terbesar 

dalam sejarah manusia terjadi saat ini. 

Semua penderitaan masa lalu dan kini16 dilupakan karena digembar-gemborkannya 

standar hidup manusia sekarang melebihi semua zaman. Tetapi standar hidup itu tidak 

sama  bagi  semua  orang  di  dunia.  Pada  saat  perbaikan  materi  telah  dicapai  bagi 

sejumlah kecil orang, sebagian besarnya lagi masih hidup dengan batasan minimal 2 

dollar per hari. Ketidakseimbangan kesejahteraaan ini bergandengan tangan dengan 

ketidakseimbangan  militer  dan  politik  yang  menghasilkan  satu  negara  besar  kuat 

menjadi pengatur dunia.

Selama masa beralihnya kesejahteraan hanya kepada beberapa gelintir orang saja ini, 

Umat Muslim telah kehilangan status politik dan ekonomi yang begitu makmur di 

masa lalu. Kesatuan politik yang diwakili oleh Kekhalifahan yang memberikan umat 

Muslim kehebatan dalam segenap urusan duniawi, dihancurkan, dan sebagai gantinya 

terpecah  belah  menjadi  negara-negara  kecil  di  bawah PBB.  Penghasilan  sebagian 

besar  manusia  digabungkan  dengan  GDP nya  tidak  mencapai  1/10  nya  Amerika. 

Secara  politik  juga  terpecah  belah  dan  menjadi  pecundang  dalam  penghasilan 

ekonomi. Umat Muslim menghadapi ketertindasan dalam sistem ekonomi saat ini. Di 

bawah rejim ini, erosi terus-menerus kehidupan budaya dan sosial adalah tidak dapat 

dihindari yang menghasilkan kemarahan dan frustasi kaum muda.

16 Perang Dunia, Depresi Ekonomi, Perang Dingin dll.
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Ketidakseimbangan sistem ekonomi saat ini dihasilkan dari dibuangnya ke-terkaitan 

ekonomi  dari  politik.  Sistem  ekonomi  yang  menyebabkan  ke-tidakseimbangan 

dibiarkan  begitu  saja,  sedangkan  tirani  politik  individu  (diktator)  menjadi  fokus 

perjuangan politik  untuk digulingkan.  Dalam keadaan seperti  ini,  sistem ekonomi 

yang  begitu  zalim,  tidak  ada  yang mempertanyakan  dan  karena  itu  keberlanjutan 

kezalimannya juga dibiarkan.

Inti  dari  sistem  ketidakseimbangan  inilah  yang  disebut  Kapitalisme.  Kapitalisme 

adalah berdasarkan pada Riba. Riba sendiri adalah ketidakseimbangan. Riba tersistem 

melalui perbankan, telah merubah kontrak-kontrak bisnis kriminal yang dilegalkan 

lewat  undang-undang  Negara  Fiskal,  menjadi  alat  untuk   mendominasi  ekonomi. 

Selama  kita  masih  menjadi  budak  riba,  masyarakat  Muslim  kita  akan  tetap 

diperbudak.

Sebuah  masyarakat  yang  salah  paham  tentang  dinamika  dunia  saat  ini  akan 

menemukan  bahwa  sulit  untuk  berfokus  dalam  Penentuan  Tujuan.  Semua  tujuan 

tersapu bersih oleh emosi yang ada saat sekarang ini. Dan perbuatan yang diniatkan 

baik hilang karena kurangnya Arah Panduan. Dalam keadaan ini,  tidak ada usaha 

apapun yang membuahkan hasil.

Memahami Riba  adalah  penting  untuk memahami  kapitalisme.  Pemahaman Islam 

mengenai  Riba  membuka  jalan  untuk  mengembalikan  Muamalah  dan  dengan 

demikian  menciptakan  alat  untuk  menyelesaikan  permasalahan  yang  ditimbulkan 

oleh  sistem  ekonomi.  Riba  bukan  hanya  negatif.  Riba  membuka  jalan  bagi 

dihalalkannya  semua  transaksi  haram.  Ketika  Umat  Muslim  bingung  mana  yang 

Halal dan mana yang Haram, musuh Islam dengan mudah menghancurkan semua 

usaha umat Islam untuk berbuat baik. Dalam dokumen ini kami ingin menyalakan 

sedikit  cahaya korek api  untuk menerangi  gelapnya Hutan Belantara Riba supaya 

minimal tergambar satu langkah ke depan untuk menuju Muamalah.
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Allah SWT Berfirman dalam al-Qur'an:

 

“Wa ahallallahul bai'a wa harramar riba17”

Allah telah menghalalkan perdagangan dan mengharamkan riba

Riba  adalah  Lawan  dari  Perdagangan,  Riba  adalah  sebentuk  korupsi  dalam 

perdagangan.  Perdagangan tidak dapat  berjalan bersama dengan Riba,  begitu pula 

riba tidak dapat berjalan dengan perdagangan. Namun Riba telah menjadi Inti Wajah 

Kaum Kafir hari ini: Kapitalisme. Karena alasan ini,  riba adalah isu politik paling 

penting  yang  dihadapi  umat  Muslim  hari  ini.  Riba  mempengaruhi  setiap  aspek 

kehidupan dan kejahatan riba dapat dilacak jejaknya kepada dua institusi: Bank dan 

Negara.  Meskipun  penting,  pemahaman  ini  masih  menetap  di  awang-awang  bagi 

kebanyakan Muslim. Kebanyakan orang dengan sederhana berfikir bahwa riba hanya 

sekedar bunga. Realitas riba yang sesungguhnya adalah jauh lebih rumit dari sekedar 

bunga.  Kesalahpahaman ini  bukan terjadi  begitu  saja.  Kesalahpahaman ini  adalah 

hasil  dari  proses  pendidikan  yang  salah  dan  indoktrinasi  yang  menghasilkan  dua 

fenomena:

Pertama: Penghancuran kekuatan politik Kekhalifahan, dan

Kedua: Proses Reformasi Islam yang mengikuti hancurnya Kekhalifahan.

Kesalahpahaman  ini  membuka  gerbang  untuk  meng-Islamkan  institusi  terpenting 

Kapitalisme: Bank. Sedangkan dalam Muamalah institusi terpentingnya adalah Pasar 

Terbuka.

Pendefinisian  ulang  Riba  membuat  para  penyokong  bank  Syariah  untuk 

membenarkan perbuatan riba  mereka.  Karena itulah penting untuk beralih  kepada 

pemahaman yang benar dalam istilah riba ini menurut Fiqih, supaya kita semua dapat 

17 Untuk memahami penafsiran ayat ini dengan benar, dapat membaca ‘Tinjauan Ushul Fiqih Maliki 

seputar ayat Riba’ dapat di-download di http://www.amalmadinah.org/?page_id=37
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melihat  apa  yang  HARAM  dan  apa  yang  HALAL.  Ini  sangat  penting  untuk 

menyelesaikan masalah-masalah yang diakibatkan oleh kapitalisme, dan kekuasaan 

ilusi yang dibangun oleh kapitalisme.

Kami akan mencoba untuk menerangkan sejelas mungkin Isu Riba dalam Hukum 

Syariah (Hukum Syara') dan untuk membetulkan kembali kesalahpahaman yang 

diciptakan oleh para ulama reformis dan modernis.

Riba dalam bahasa Arab, secara kata berarti 'Kelebihan'. Qadi Abu Bakr ibnu al-Arabi 

dalam “Ahkamul Qur'an” mendefinisikan riba sebagai: 'Setiap kelebihan nilai barang 

yang diberikan atas nilai dari barang yang diterima. Kelebihan ini merujuk kepada 

dua perkara:

1] manfaat lebih yang timbul dari kelebihan yang tidak dapat dibenarkan dalam berat 

dan ukuran

2] manfaat lebih yang timbul dari penundaan yang tidak dapat dibenarkan

Ibnu Rusyd berkata:

“Para Fuqaha sepakat tentang riba dalam perdagangan terdiri dari dua jenis:

Penundaan (Nasi'ah) dan Kelebihan yang Ditetapkan (Tafadul).”

Karena itu riba ada dua:

1] Riba al-Fadl (kelebihan dari surplus)

2] Riba al-Nasiah (kelebihan dari penundaan)

Riba al-Fadl merujuk kepada Jumlah. Riba al-Nasiah merujuk kepada Penundaan 

Waktu.
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Riba al-Fadl sangat mudah dimengerti. Dalam sebuah Utang, Riba al-Fadl adalah 

Bunga yang dikenakan. Tetapi secara umum, Riba al-Fadl digambarkan: Ketika 

Pihak Pertama meminta Tambahan atas barang yang diterima. Contoh: Pihak Pertama 

memberikan sesuatu senilai 100 untuk mendapatkan kelebihan misal menjadi 110.

Juga Haram ketika terjadi dua penjualan dalam satu kontrak (dikenal sebagai dua 

transaksi  dalam  satu  transaksi).  Juga  Haram  ketika  Pihak  Pertama  mewajibkan 

penjualan  sesuatu  pada  satu  harga  dan  menjual  kembali  setelah  beberapa  waktu 

kepada penjual semula dengan harga yang dikurangi.

“Para  Modernis  dan  Reformis”  telah  melakukan  “Akrobat  Fiqih18”  untuk 

menyamarkan Riba sebab peminjaman uang ke bank terlalu kentara ribanya. Akrobat 

Fiqih yang dimaksud salah satunya adalah pada kontrak Murabahah ala Bank Syariah 

yang sebetulnya adalah Hutang Berbunga atas dasar Penundaan Waktu.

Riba  al-Nasiah  adalah  lebih  halus.  Riba  al-Nasiah  adalah  kelebihan  waktu 

(penundaan)  buatan  yang  ditambahkan  pada  transaksi.  Riba  al-Nasiah  adalah 

penundaan yang tidak dapat dibenarkan. Riba al-Nasiah merujuk pada Kepemilikan 

('ayn)  dan  Hutang (dayn)  atas  alat  pembayaran (emas,  perak dan bahan makanan 

pokok yang digunakan sebagai alat pembayaran). ‘Ayn adalah barang dagangan yang 

nyata, sering dirujuk sebagai Tunai. Dayn adalah janji pembayaran atau hutang atau 

apapun  yang  pembayarannya  ditunda.  Menukar  (sarf)  dayn  dengan  ‘ayn  adalah 

sejenis Riba al-Nasiah. Menukar dayn dengan dayn juga Haram hukumnya. Dalam 

sebuah kegiatan Tukar-menukar hanya diijinkan menukar ‘ayn dengan ‘ayn.

Penjelasan ini didukung oleh banyak Hadist. Imam Malik meriwayatkan dalam kitab 

al-Muwatta19:

18 Pendefinisian ulang kontrak-kontrak Muamalah seolah-olah itu adalah Islami untuk menipu 
pelanggan terutama umat Muslim yang haus akan transaksi yang Syar'i. Istilah ini dinukil dari Amir 
Zaim Said @ZaimSaidi http://twitter.com/ZaimSaidi 

19 Kitab al-Muwatta adalah salah satu dari Kutubus Sittah. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah berkata: 
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 “Yahya meriwayatkan kepadaku dari Malik bahwa dia telah mendengar bahwa 

al-Qasim ibnu Muhammad berkata, "'Umar ibnu al-Khattab berkata, 'Se-dinar 

dengan se-dinar, dan se-dirham dengan se-dirham, and se-sa' dengan se-sa'. 

Sesuatu untuk dikumpulkan kemudian tidak untuk dijual untuk sesuatu yang 

ada di tangan.'"

Yahya meriwayatkan kepadaku dari Malik bahwa Abuz-Zinad mendengar Sa'id 

al Musayyab berkata "Riba yang hanya ada pada emas atau perak atau sesuatu 

yang ditimbang dan diukur dari sesuatu yang dimakan dan diminum."

Sedangkan ulama Madzhab Hanafi Abu Bakr al-Kasani (wafat. 587H) menulis:

“Adapun untuk riba al-nasa’ yakni perbedaan (kelebihan) antara akhir 

penundaan dan periode penundaan dan perbedaan (kelebihan) antara 

Kepemilikan (‘ayn) dan Hutang (Dayn) dalam hal-hal yang diukur dan 

ditimbang dengan jenis yang berbeda dan juga dalam hal-hal yang diukur dan 

ditimbang dengan keseragaman jenis. 

Adapun menurut Imam Asy-Syafi’i (rahimahullah) , “Riba adalah perbedaan 

antara akhir periode penundaan dalam bahan makanan dan logam berharga 

(dengan nilai kurs) secara rinci.”'

Riba al-nasiah secara khusus mengacu kepada penggunaan dayn dalam 

pertukaran (sarf) pada jenis yang sama. Tetapi keharamannya diperluas kepada 

Jual-Beli secara umum ketika dayn yang mewakili ayn melewati batasan 

‘dibolehkannya penggunaan secara pribadi’ dan menggantikan‘ayn sebagai alat 

tukar. 

Imam Malik, rahimahullah, menggambarkan hal ini dalam kitabnya 'Al-

Muwatta':

Setelah Kitab Allah, tidak ada yang lebih penting dari kitab al-Muwatta.
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'Yahya meriwayatkan kepadaku dari Malik bahwa dia mendengar Nota Utang 

(sukukun) diberikan kepada orang-orang di masa kepemimpinan Khalifah 

Marwan ibnu al-Hakam untuk barang-barang di pasar al-Jar. Orang-orang 

menjual dan membeli nota utang di antara mereka sebelum mereka mengirim 

barang. Zayd ibn Thabit, salah seorang Sahabat Rasulullah SAW, mendatangi 

Khalifah Marwan ibn Hakam dan berkata, “Marwan! Apakah Engkau 

menghalalkan Riba?” Marwan berkata, “Saya berlindung kepada Allah! Apa 

itu?” Zayd berkata, “Nota-nota utang ini yang dengannya orang-orang berjual 

beli sebelum mereka mengirimkan barang.” Marwan lantas mengirimkan 

pengawal untuk mengikuti orang-orang dan merampas nota-nota utang itu dari 

tangan orang-orang dan mengembalikannya kepada para pemiliknya.'

Zayd ibnu Thabit secara khusus menyebut Riba kepada Nota-nota utang itu 

(dayn) 'yang orang-orang perdagangkan sebelum mengirim barang-barang'. 

Adalah diijinkan menggunakan emas dan perak atau bahan makanan untuk 

melakukan pembayaran, tetapi Anda tidak dapat MENGGUNAKAN janji 

pembayaran. Di dalam Janji Pembayaran terkandung kelebihan yang tidak 

diijinkan. Jika Anda memiliki dayn, Anda harus menarik dulu ‘ayn yang 

diwakili oleh dayn itu baru kemudian dapat bertransaksi. Anda tidak dapat 

menggunakan dayn sebagai uang.

Secara umum Aturan Islamnya adalah ‘Anda tidak boleh menjual Sesuatu yang 

Ada dengan Sesuatu yang Tiada. Praktek semacam ini disebut Rama’dan itu 

adalah Riba. Imam Malik melanjutkan:

 'Yahya meriwayatkan kepadaku dari Malik dari ‘Abdullah ibn Dinar dari 

‘Abdullah ibn ‘Umar bahwa ‘Umar ibn al-Khattab berkata: “Jangan menjual 

Emas dengan Emas kecuali Semisal dengan Semisal. Dan jangan mengambil 

kelebihan darinya. Jangan menjual Perak dengan Perak kecuali Semisal, dan 
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jangan mengambil kelebihan darinya. Jangan menjual ‘Sesuatu yang Ada’ 

dengan ‘Sesuatu yang Tiada. Jika seseorang memintamu menunggu 

pembayaran sampai dia masuk ke rumah, jangan meninggalkannya. Saya 

takutkan Rama’ padamu. Rama adalah Riba.”'

Rama’ hari ini adalah praktek yang lazim di pasar-pasar kita. Mata uang Dayn 

(uang kertas, nota utang) telah menggantikan penggunaan mata uang‘ayn 

(Dinar, Dirham). Praktek hari ini adalah apa yang Umar ibn al-Khattab 

maksudkan ketika dia berkata 'Saya takutkan Rama’ padamu.'

Menjual dengan Penundaan bukan hanya di-Haramkan pada logam, termasuk 

juga Makanan. Malik berkata, 'Rasulullah SAW, melarang menjual makanan 

sebelum melakukan pengiriman terhadap makanan tersebut.'

Karena itu apa yang di-haramkan dalam Riba al-nasiah, adalah Penambahan 

dari Penundaan yang dibuat-buat yang bukan sifat alami transaksi. Apa yang 

dimaksud dengan ‘Dibuat-buat’ dan ‘Sifat alami transaksi? Setiap transaksi 

memiliki fitrahnya masing-masing dari segi Waktu dan Harga.

Berikut ini Penjelasannya:

Dalam Utang-piutang, dihalalkan adanya Penundaan tetapi Diharamkan adanya 

Kelebihan Jumlah. Seseorang meminjamkan sejumlah uang, kemudian setelah 

beberapa waktu, pinjaman itu dikembalikan tanpa Penambahan. Dalam Utang-

piutang, Kelebihan Waktu adalah Halal, tetapi Penambahan Jumlah Pembayaran 

adalah Haram. Ini adalah Riba al-Fadl.

Dalam Tukar-menukar Tiada Penundaan dan Tiada Kelebihan Jumlah. Satu Pihak 

menyerahkan sejumlah uang Tanpa Penundaan dan Jumlah yang Sama diberikan oleh 

Pihak Lainnya Tanpa Penundaan Pula. Penundaan adalah Haram dalam Tukar-

menukar. Jika ingin penundaan menjadi Halal, maka transaksinya harus dirubah 

menjadi Utang-piutang. Anda tidak dapat menyebut Utang-piutang sebagai ‘Tukar-
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menukar yang Ditunda. Penundaan dalam Tukar-menukar adalah Riba al-Nasiah.

Sewa-menyewa melibatkan Penundaan dan Kelebihan sekaligus dan itu Halal. Ketika 

Anda menyewa rumah, Anda Mengambil-alih Kepemilikan rumah selama beberapa 

waktu (kelebihan waktu) dan Anda menyerahkan kembali kepada pemilik rumah itu 

atas Kepemilikan Rumah selama beberapa waktu ditambah (kelebihan) pembayaran 

uang sewa. Kelebihan-kelebihan ini baik itu Waktu dan Jumlah uang yang dibayarkan 

adalah Halal. Tetapi Anda hanya dapat menyewa ‘Barang-barang yang dapat 

disewakan’. Anda dapat menyewa mobil, rumah, kuda, tetapi Anda tidak dapat 

menyewa uang atau bahan makanan (barang-barang yang fungible). Berpura-pura 

menyewakan uang adalah ‘Merusak Fitrah Transaksi’ dan itu menjadikannya sebagai 

Riba.

Dengan demikian setiap transaksi memiliki fitrahnya masing-masing. Anda tidak 

dapat mengambil sifat alamiah suatu transaksi dan menerapkannya pada transaksi lain 

tanpa ‘Merusak Fitrah Transaksi’. Menambahkan sifat-sifat yang tidak dapat 

dibenarkan atau kelebihan kepada sebuah transaksi adalah Riba.

Dikarenakan  Dayn  itu  sendiri  adalah  suatu  Penundaan,  penggunaan  dayn  adalah 

Haram digunakan sebagai alat pembayaran (uang). Adapun hukum dayn itu sendiri 

adalah Halal, yang diharamkan adalah menggunakannya sebagai uang. Dayn adalah 

Kontrak Pribadi antara dua individu dan Harus Tetap Pribadi. Transfer Dayn dari satu 

orang  kepada  orang  lain  dapat  dilakukan  secara  Islami,  tetapi  dengan  cara 

Penghapusan Dayn Pertama baru setelah itu dapat Menciptakan Dayn Berikutnya. 

Dayn diharamkan Beredar Bebas. Pemilik Dayn harus mencairkan kepemilikan uang 

yang  diwakili  oleh  dayn  yang  dipegangnya  sebelum  bertransaksi.  Dayn  Haram 

digunakan dalam Tukar-menukar dan tidak dapat digunakan sebagai alat pembayaran. 

Dan secara khusus di-haramkan menggunakan dayn untuk membayar zakat.

 

Kesalahpahaman Reformis Islam dalam Memahami Riba 
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Para Reformis dan Modernis Islam telah Sengaja menyamakan Riba dengan Riba al-

Fadl dan menyepelekan Riba al-nasiah. Ucapan ‘Riba adalah Bunga’ adalah bagian 

dari kesalahpahaman ini.

Kesalahpahaman mereka diawali oleh para Reformis awal, terutama Rashid Redha. 

Rashid Redha mengajukan klasifikasi baru mengenai Riba. Redha membuat 

perbedaan dalam perlakuan hukum yakni apa yang dia sebut ‘Riba berdasarkan 

Qur’an’ dan ‘Riba berdasarkan Sunnah’. Redha mengajukan bahwa Bentuk Pokok 

Riba adalah diharamkan oleh Qur’an, dan keharaman ini berlaku sepanjang waktu. 

Sebaliknya, Sunnah mengharamkan Riba yang Lebih Ringan - menurutnya – Apa 

yang Secara Umum Diharamkan (Haram) tetapi Dibolehkan (Mubah) karena suatu 

keharusan (darurah). 

Ridha mengajukan bahwa Riba yang diharamkan oleh Qur’an adalah Riba Jahiliyah. 

(yakni ketika seorang penjual tidak dibayar hak nya setelah waktu yang ditentukan, 

penjual tersebut akan menaikkan harga) yang secara salah telah dia samakan dengan 

riba al-nasiah. Dan dia secara salah mengatakan bahwa Riba al-nasiah hanya haram 

ketika melibatkan Bunga Majemuk, dan karenanya Bunga Tunggal dia hukumi 

sebagai Mubah (boleh). Dia kemudian mengeluarkan Hukum Syara' bahwa Bunga 

Tunggal yang dikenakan atau dibayarkan oleh Bank sebagai Tidak Haram dalam 

artian Mubah berdasarkan Ketetapan dari Qur’an semata Tanpa Menyertakan Sunnah 

dalam pengambilan Hukum Syara’ ini20.

Dia  juga  mengajukan  bahwa  peng-haraman  ‘Riba  berdasarkan  Sunnah’ mengacu 

Pertukaran  Khusus.  Contoh:  Dua  orang  yang  saling  Tukar-menukar  Emas,  maka 

jumlah emas harus sama dalam berat di kedua pihak dan emas yang dipertukarkan 

harus berpindah tangan di situ dan saat itu juga (Tunai). Dia beralasan bahwa tidak 

seperti  Riba  Jahiliyah,  transaksi  seperti  ini  tidak  dikenal  di  kalangan orang Arab, 

karena sulit membayangkan kenapa dua orang melakukan pertukaran dalam jumlah 
20 Inilah yang dimaksud oleh Imam Malik di awal Uraian bahwa Penafsiran al-Qur'an Tidak Dapat 

Diterima tanpa Menyertakan Sunnah sebagai Penjelas.
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yang  sama,  untuk  komoditas  yang  sama,  pada  satu  waktu  pula.  Riba  al-Fadl 

dipandang  sebagai  praktek  barter  yang  ditinggalkan,  yakni  ketika  orang-orang 

mempertukarkan emas dengan emas (dan yang semacamnya), namun transaksi seperti 

ini  tidak  dipraktekkan  lagi  karena  itu  'Tidak  perlu  digubris  larangan  Haram dari 

Sunnah ini', demikian kira-kira menurut Rasyid Ridha.

Hadist Terkenal yang memuat ucapan ‘Tangan ke Tangan’ dan ‘Semisal dengan 

Semisal’ adalah mengacu pada Riba, tidak dipahami oleh ulama Modernis. Mereka 

tidak dapat memahami Sangkut Paut dari Istilah-istilah tersebut dengan Riba..

‘Emas dengan Emas’, ‘Semisal dengan Semisal’, ‘Tangan ke Tangan’, adalah 

Gambaran Keseimbangan Transaksi yang ada dalam Sunnah21. Satu aspek merujuk 

kepada Persamaan Jumlah yang mengacu pada Riba al-Fadl; aspek lainnya mengacu 

pada Kesegeraan Transaksi yang merujuk pada Riba al-Nasiah. Semua Gambaran 

Keseimbangan ini berfungsi meniadakan kemungkinan Pertukaran ‘Emas yang Tiada’ 

- (Dayn) dengan ‘Emas yang ada’ - (‘Ayn). Hal yang demikian adalah Sangat Terkait 

karena Pengabaian hal ini 'Membuka Celah' bagi Kafirun untuk menipu umat Muslim 

agar menyerahkan emas mereka dengan cara menukar Emas dengan Nota Utang 

Emas Palsu (yang merupakan bentuk asli uang kertas pada awalnya). Pengabaian 

Riba berdasarkan Sunnah ini juga digunakan oleh kaum Modernis untuk meng-Halal 

kan uang kertas. 

Padahal Hadist tersebut secara Positif mengacu pada Transaksi Pertukaran Dinar dan 

Dirham dengan Pecahan yang Berbeda22. Dan secara Negatif mengacu kepada 

Ketidakmungkinan menggunakan Surat Janji Pembayaran dalam Pertukaran.

Baik Positif atau Negatif, keduanya Saling Terkait dan penting bagi Umat Muslim.

 
21 Keseimbangan dalam Qur'an juga dapat dilihat pada Hukum Hudud 'Mata dengan Mata', 'Tangan 

dengan Tangan', 'Hidung dengan Hidung', 'Telinga dengan Telinga'.
22 Seperti 1 keping dinar emas dengan 2 keping 1/2 dinar. 1 keping pecahan 5 dirham dengan 5 

keping pecahan 1 dirham.
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Kesimpulan dari Pandangan Ridha adalah sebagai berikut:

A] Riba al-Nasiah hanyalah Riba al-Jahiliyyah. Dan hanya Bunga Majemuk yang 

diharamkan.

B] Riba al-fadl hanya terkait dengan Tukar-menukar dan bukan Aturan Pokok 

sehingga dapat diabaikan. Lagi pula Riba al-Fadl dapat di-boleh-kan (Mubah) dengan 

alasan darurah. demikan kata Ridha.

Para pengikut Ridha pada dasarnya memakai klasifikasi yang sama tetapi berbeda 

dengan Ridha pada Isu Bunga Majemuk. Para Pengikut Ridha sepakat bahwa Bunga 

Tunggal Juga Haram, tetapi mereka sepakat bahwa dalil Darurah membuat Bunga 

Tunggal yang Haram hukumnya menjadi Mubah (boleh) dan Mereka juga 

memandang bahwa Riba al-Fadl bukan hal pokok karena dipandang penerapannya 

hanya pada masalah barter.

Bantahan terhadap kaum Modernis Reformis dari kalangan Madzhab Maliki23

Yang benar adalah baik itu Riba al-Nasiah dan Riba al-Fadl adalah di-Haramkan oleh 

Qur’an. Sebab kenyataannya Riba berdasarkan Qur’an dan Riba berdasarkan Sunnah 

persisnya adalah Sama. Gampangnya: Sunnah bertindak sebagai Syarah (penjelas) 

yang Hidup bagi Qur’an.

Riba yang dimaksud sebagai Riba al-Jahiliyyah oleh Rashid Ridha, mengandung Riba 

al-Nasiah dan Riba al-Fadl sekaligus. Dalam transaksi yang disebut Riba Jahiliyah, 

ada unsur Pembayaran Ditunda (Nasiah) dan sebagai gantinya diberikan Tambahan 

(Fadl).

Tetapi Riba al-Nasiah menyertakan lebih dari sekedar Riba al-Jahiliyah.

23 Di Universitas Islam al-Azhar Mesir adalah tempat guru Rashid Ridha yaitu Muhammad Abduh 
pernah menjabat sebagai mufti al-Azhar semasa kolonial Barat. Di al-Azhar pula para Fuqaha 
Maliki telah dihabisi Semuanya, bersih tiada tersisa. Demikian Amir Zaim Saidi menuturkan.
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Implikasi dari Posisi Modernis dan Reformis

Dengan menyepelekan sifat alami Riba al-Nasiah (Penundaan), kaum Modernis dan 

Reformis telah menghindari isu yang berkenaan dengan Uang Kertas. Marilah kita 

lihat isu yang dilupakan oleh kaum Modernis. Uang kertas dapat dianggap sebagai 

‘Ayn atau sebagai Dayn.

 

A] Jika kita menerima fakta bahwa uang kertas adalah dayn, maka artinya wajib 

untuk membayar jumlah tertentu ‘Ayn, karena itu uang kertas tidak dapat digunakan 

untuk pertukaran dan Haram dalam dua praktek:

 

1- Dayn tidak dapat ditukar dengan Dayn. Uang kertas dengan Uang kertas adalah 

Hutang ditukar Hutang, Haram hukumnya. Imam Malik berkata: '[Transaksi yang 

Tidak Disetujui dari] Penundaan dengan Penundaan adalah menjual Hutang dengan 

Hutang.'

2- Dayn atas Emas dan Perak Tidak Dapat Ditukar dengan Emas dan Perak, karena 

Melawan Larangan Mendasar:

'Yahya meriwayatkan kepadaku dari Malik dari Nafi’ dari Abu Sa’id al-Khudri bahwa 

Rasulullah SAW, berkata, “Jangan24 Menjual Emas dengan Emas kecuali Semisal 

dengan Semisal dan Jangan Melebihkan satu bagian di atas bagian lain. Jangan 

Menjual Perak dengan Perak, kecuali Semisal dengan Semisal dan Jangan 

Melebihkan satu bagian di atas bagian lain. Jangan Menjual Sesuatu yang Tiada 

dengan Sesuatu yang Ada.'

B] Jika kita menerima bahwa Uang Kertas adalah ‘Ayn, maka Nilainya adalah Berat 

Kertasnya, bukan Angka yang tertulis di atasnya. Jika Nilai Uang Kertas dilebihkan 

berdasarkan Paksaan, Nilainya menjadi Rusak dan transaksinya Batal menurut 

24  Dalam Kaidah Ilmu Ushul Fiqih, Larangan, (Fi’il Nahi), 'Jangan' ‘Laa’, bermakna Haram
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Syari’at Islam. Uang Kertas digunakan oleh Negara Fiskal25 sebagai Pajak Ilegal dan 

Tidak dapat Mewakili Alat Pembayaran dalam Islam.

Memahami  Riba  al-Nasiah  adalah  Fundamental  untuk  Mampu  memahami  posisi 

umat  Muslim terhadap  Uang  Kertas.  Alasan  kenapa  ulama Modernis  'memelintir' 

definisi Riba adalah jelas untuk men-Sahkan sekaligus Menyembunyikan Kejahatan: 

Perbankan. Pembenaran ini kemudian menjadi Pembenaran atas Bank Islam26. Asas 

Darurah,  digabungkan  dengan  Penghilangan  Riba  al-Nasiah  telah  mengijinkan 

mereka membenarkan uang kertas dan membenarkan  Fractional Reserve Banking27 

yang merupakan dasar dari Sistem Perbankan Modern yang saat ini menjadi sumber 

utama bencana kemanusiaan yang tidak disadari oleh kebanyakan orang. Fractional 

Reserve Banking juga dipraktekkan oleh Bank Syariah. Insya Allah akan diterangkan 

di bagian berikutnya. Pemahaman yang tepat tentang Riba al-Nasiah Membongkar 

Uang  Kertas  sebagai  Sebentuk  Riba,  Karena  Uang  Kertas  dimaksudkan  untuk 

digunakan dalam cara yang tidak diijinkan oleh Hukum Syariah.

Lebih Jauh dengan Uang Kertas

Yang  pertama  kali  harus  dilakukan  sebelum  menentukan  Hukum  Syara'  adalah 

Memahami Permasalahan yang hendak dihukumi dalam hal ini adalah Uang Kertas. 

Baru setelah itu mencari Hukumnya dari Qur'an dan Fiqih.

Uang  Kertas  telah  berubah  berangsur-angsur  dalam  kurun  sejarah  yang  cukup 

panjang.  Apa yang kita  pahami sekarang bahwa Uang Kertas  sebagai  'Alat  Tukar 

yang Sah', bukanlah fungsi sebenarnya dari uang kertas itu untuk menjadi 'Alat Tukar 

yang Sah'. Perubahan berangsur-angsur ini telah melewati Tiga Tahap:

25 Untuk memahami apa itu Negara Fiskal, dapat membaca uraian terpisah di 
http://www.amalmadinah.org/?p=88
26 Bank Islam atau nama lainnya adalah 'Bank Syariah' atau pengelabuan terhadap umat Muslim yang 

haus akan transaksi Syari'ah. Untuk lebih memahami mengenai gerakan pembaruan Islam ini dapat 
membaca di http://www.amalmadinah.org/?p=66

27 Gambaran singkat mengenai Fractional Reserve Banking ini dapat dibaca di buku Euforia Emas 
yang disusun oleh Amir Zaim Saidi download di http://amalmadinah.org/?page_id=37 
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1] Uang Kertas sebagai Nota Utang yang dijamin oleh Emas atau Perak.

2] Proses Penghilangan Jaminan Emas atau Perak dari Nota Utang.

3]  Uang Kertas  sebagai  Selembar Kertas  yang Tidak Dijamin oleh  Logam Mulia 

apapun, yang Nilainya Ditentukan Secara Paksa oleh Negara.

Berikut ini Penjelasan dari Tiga Tahap itu:

1- Tahap Pertama

Di masa lalu, Uang Kertas dikeluarkan oleh Bank dan mewakili sejumlah Emas atau 

Perak yang dikenal dengan Logam Mulia. Namun demikian, Uang Kertas itu tidak 

pernah dijamin 100% oleh Logam Mulia, dulunya Bank Penerbit Uang Kertas Wajib 

membayar sejumlah Logam Mulia yang nilainya tertera di atas Nota Utang Kertas itu 

jika ditagih.  Pada tahap ini  Uang Kertas mewakili  sejumlah Hutang Bank kepada 

Pemegang Uang Kertas.

Bagaimana pandangan Hukum Islam mengenai hal ini?

Sebelum dibahas, kita lanjutkan dulu uraian kejadian yang ada pada tahap pertama 

ini.

Pada  tahap  ini  sejumlah  Emas  dititipkan  ke  Bank  dan  Bank  mengeluarkan  Nota 

Utang sebagai tanda bahwa Pemilik Emas punya simpanan Emas di Bank itu.

A) Dalam Islam masalah di atas berkenaan dengan persoalan Amanah: Emas Anda 

dipercayakan kepada seorang Bendahara. Bagaimana Hukum Islam mengenai hal ini? 

Allah ta'ala berfirman dalam Qur'an Surat al'Imran (3, 75):
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Memang ada di antara orang-orang Ahli Kitab yang jika kamu 

titipkan kepadanya sejumlah besar uang dikembalikannya 

kepadamu. Tetapi ada pula yang jika dititipi satu dinar pun 

tidak mau mengembalikan, kecuali jika kamu terus-menerus 

menagihnya. Ini oleh karena itikad jahatnya, yang 

berpendapat: "Tak ada kewajiban atas kami terhadap bangsa 

Arab buta agama. Begitulah mereka sengaja membuat 

kebohongan terhadap Allah sedang mereka itu mengetahui

 

Hukum Syara' mengenai Penitipan Amanah seperti ini, menurut Qadi Abu Bakr ibn 

al-Arabi dalam kitabnya ‘Ahkamul Qur'an’, adalah sebagai berikut:

“Haram bagi Muslim Menitipkan Amanah kepada Kuffar di luar Dar al-Islam28,”

Maksud dari ayat ini adalah Haram bagi Muslim menitipkan uang kepada Kafir di 

manapun karena sekarang ini kita tidak punya Darul Islam.

Boleh  menitipkan  kepada  seorang  kafir  jika  tempat  penitipan  berada  di  wilayah 

kekuasaan  Otoritas  Muslim  namun  Haram  jika  penitipan  harta  berada  di  bawah 

Otoritas Kafir.

B)  Jika  Amanah  berada  di  dalam  Otoritas  Muslim,  maka  Nota  utang  Haram 

28 Untuk memahami Daulah Islam, bacalah artikel ini 
http://wakalanusantara.com/detilurl/Memahami.Makna.Daulah./322 
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digunakan sebagai Uang.

Berikut ini Sumber Hukum Islam berupa Sunnah dari kitab al-Muwatta Imam Malik:

Imam Malik berkata: “Seseorang hendaknya tidak membeli hutang yang dimiliki oleh 

orang lain apakah ada atau tiada, tanpa konfirmasi orang yang berhutang, begitu pula 

hendaknya seseorang tidak membeli hutang yang dimiliki oleh orang mati bahkan 

jika seseorang mengetahui apa yang almarhum tinggalkan. Karena membelinya 

adalah transaksi yang tidak pasti dan seseorang tidak mengetahui apakah transaksi itu 

akan diselesaikan atau tidak”

Dalam Penciptaan  Nota  Utang,  Orang yang berhutang harus  menjamin  nilai  nota 

hutang  kepada  orang  yang  menerima  nota  utang.  Dengan  demikian,  nota  utang 

pertama dicairkan dulu, baru kemudian boleh membuat nota utang baru. Nota utang 

tetap dijaga sebagai kontrak pribadi antara dua pihak. Alasannya adalah orang yang 

mengeluarkan nota utang bisa jadi mengeluarkan nota melebihi yang dapat dia bayar.

Contoh: si A mengambil 10kg Beras dari si B - Si A mengeluarkan nota utang yang 

menyatakan bahwa A berhutang 10kg Beras kepada si B - Sebelum nota pertama yang 

dikeluarkan si A dicairkan untuk membayar utang beras yang 10kg itu, maka si A 

tidak boleh mengeluarkan nota utang baru kepada si B. 

Bank menerbitkan Nota uang kertas melebihi yang dapat ditanggung untuk dibayar. 

Jika setiap penyimpan di bank menarik nilai dari yang tertera di uang kertas yang 

dipegangnya, bank tidak akan mampu memenuhi kewajibannya.

Nota Utang Haram Digunakan dalam kegiatan Tukar-menukar (Sarf).

Dalam bab Pertukaran uang dalam kitab Muwatta Imam Malik berkata:

“Yahya meriwayatkan kepadaku dari Malik dari Ibn Shihab dari Malik ibn Aws ibn 

al-Hadathan an-Nasri bahwa suatu kali dia diminta menukar 100 dinars. Dia berkata, 
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‘Talhah ibn ‘Ubaydullah memanggilku dan kami membuat kesepakatan saling 

menguntungkan bahwa dia akan melakukan pertukaran denganku. Dia mengambil 

emas dan membolak-balikkan di tangannya dan kemudian berkata, “Saya tidak dapat 

melakukannya sampai bendaharaku datang membawakan uang dari al-Ghaba.” ‘Umar 

ibn al-Khattab mendengarkan dan ‘Umar berkata, “Demi Allah! Jangan 

meninggalkannya sampai Engkau mengambil darinya!” Kemudian dia berkata, 

“Rasulullah SAW, bersabda, ‘Emas dengan Perak adalah Riba kecuali Tangan ke 

Tangan (Tunai). Gandum dengan gandum adalah Riba kecuali tangan ke tangan. 

Kurma dengan kurma adalah Riba kecuali tangan ke tangan. Barley dengan barley 

adalah Riba kecuali tangan ke tangan.’”

Dalam Islam Tukar-menukar harus Tunai, dua jenis yang dipertukarkan harus ada di 

tempat pada saat itu juga (Tunai), jika tidak masuk kategori Riba dan Riba adalah 

Haram.

Persoalan ini mengatur bahwa Nota Utang ditukar Nota Utang adalah Haram karena 

itu berarti Hutang ditukar Hutang.

'Yahya meriwayatkan kepadaku dari Malik bahwa dia mendengar Nota Utang 

(sukukun) diberikan kepada orang-orang di masa kepemimpinan Khalifah Marwan 

ibn al-Hakam untuk barang-barang di pasar al-Jar. Orang-orang menjual dan membeli 

nota utang di antara mereka sebelum mereka mengirim barang. Zayd ibn Thabit, 

salah seorang Sahabat Rasulullah SAW, mendatangi Khalifah Marwan ibn Hakam 

dan berkata, “Marwan! Apakah Engkau menghalalkan Riba?” Marwan berkata, “Saya 

berlindung kepada Allah! Apa itu?” Zayd berkata, “Nota-nota utang ini yang 

dengannya orang-orang berjual beli sebelum mereka mengirimkan barang.” Marwan 

lantas mengirimkan pengawal untuk mengikuti orang-orang dan merampas nota-nota 

utang itu dari tangan orang-orang dan mengembalikannya kepada para pemiliknya.'

Ini berarti Anda tidak dapat menggunakan nota utang untuk berdagang seolah-olah itu 

adalah uang. Kegunaan nota utang bukanlah untuk uang melainkan kontrak pribadi 
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yang harus tetap pribadi dan tidak menjadi umum.

2- Tahap Kedua

Tahap ini merujuk kepada proses yang berlangsung bertahun-tahun ketika uang kertas 

secara tetap diturunkan nilainya (dibayar kurang dari nilai janji bayar yang tertulis di 

atasnya) sampai janji bayar benar-benar dicabut. Penghilangan total wajib bayar ini 

dilakukan  pada  dolar  pada  tahun  1973  ketika  presiden  AS Nixon  secara  sepihak 

menarik janji bayar 1 troy ons emas untuk setiap 35 dollar AS.

Bagaimana posisi Islam mengenai nota utang ketika pihak-pihak yang terlibat secara 

sepihak meng-ingkari janji untuk membayar?

Tentu saja tidak dapat diterima. Itu adalah pelanggaran kontrak.  Jika ini dilakukan 

dengan direncanakan terlebih dahulu dan tidak ada ganti  bayar  yang diterima,  itu 

adalah pencurian murni. Pencurian dihukum dalam Islam.

Menggunakan Uang Kertas berarti Anda sepakat dengan Nota Utang dari lembaga 

yang jelas-jelas pencuri (bank) yang tidak mengakui kesalahannya atau membayar 

kewajiban utangnya di masa lalu.

3- Tahap Ketiga

Akhirnya kita sampai kepada uang yang kita miliki sekarang. Tidak ada janji bayar 

logam mulia apapun. Hanya nilai hukum berdasarkan kewajiban warga negara suatu 

negara unuk menerima mata uang nasional sebagai alat  untuk menebus utang. Ini 

adalah  Hukum  Legal  Tender.  Itu  memberi  negara  kewenangan  untuk  Menyita 

Kesejahteraan bangsa dan membayar kesejahteraan itu dengan nota uangnya sendiri.

Hal seperti ini Haram dalam Islam.

Imam Malik  berkata  uang  adalah  “setiap  komoditas  yang  secara  umum diterima 
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sebagai media pembayaran. Hal ini berakibat pada dua hal:

A) Uang haruslah sebuah komoditas. Karenanya bisa saja berbentuk kertas. Tetapi 

kertas  adalah  berat  kertasnya bukan nilai  yang tertulis  di  atasnya.  Uang haruslah 

sesuatu yang berwujud (‘ayn). Uang tidak dapat berupa janji bayar.

B) Uang harus umum diterima karena itu tidak dapat dipaksakan. Tidak seorangpun 

dapat berkata 'wajib bagimu terima uangku'. Bahkan tak seorangpun dapat membuat 

Dinar  Emas dan Dirham Perak wajib bagi  setiap orang.  Dinar  Emas dan Dirham 

Perak menjadi uang adalah pilihan bebas masyarakat bukan hasil dari undang-undang 

yang dipaksakan. Sedangkan Uang kertas dipaksakan kepada orang. Paksaan ini tidak 

dapat diterima dalam Islam untuk dua alasan:

- Memaksa Uang Kertas sebagai Uang adalah Penipuan: Negara mewajibkan Anda 

untuk menerima sesuatu di atas nilai aslinya (nilai aslinya adalah nol)

- Bersifat Memaksa. Anda diwajibkan untuk menerima uang kertas suka atau tidak.

Pelanggaran Hukum yang lebih jauh dilakukan oleh Hukum Negara yang membatasi 

penggunaan  barang  dagangan  lain  sebagai  alat  pembayaran29.  Dengan  demikian 

menguatkan monopoli Negara atas mata uang. Secara khusus berkenaan dengan Emas 

dan Perak. Emas dan perak, dipajaki, atau penggunaannya diatur dan terkadang tidak 

diijinkan. Dalam beberapa kasus ekstrim Emas disita oleh hukum dari warga negara 

perseorangan, sebagaimana yang telah terjadi di Amerika.

Kesimpulan Akhir Uang Kertas

Uang kertas Haram dalam hukum Islam. Apakah dalam bentuknya yang sekarang 

atau dalam bentuk lain yang telah terjadi di masa lalu. Uang Syar'i adalah Dinar Emas 

29 Di Indonesia telah terbit undang-undang nomor 7 tahun 2011 tentang mata uang. Undang-undang 
ini telah dibantah oleh Amir Zaim Saidi dalam artikelnya yang juga dimuat di harian umum 
Republika, Jumat, 24 Agustus 2012, 
http://wakalanusantara.com/detilurl/Salah.Paham.Dinar.dan.Dirham./1258 
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dan Dirham Perak. Setiap barang dagangan yang umum diterima sebagai alat tukar 

juga diterima sebagai Sah dalam Islam.

Lebih Jauh dengan Bank

Riba  telah  jelas  diharamkan  dalam  Qur'an  dan  Sunnah.  Allah  dan  RasulNya 

sallallahualayhi wasallam, telah menyatakan perang kepada orang-orang yang tidak 

berpantang dari riba. Berikut ini beberapa ayat terkait yang menjelaskan tentang Riba. 

Allah berfirman dalam Qur'an:

Orang-orang yang makan riba itu tidak dapat berdiri tegak melainkan 

seperti berdirinya orang yang kesurupan. Itu disebabkan pendapat mereka 

yang mengatakan: bahwa jual beli itu sama dengan sistim riba. Padahal 

Allah telah menghalalkan sistim jual beli dan mengharamkan sistim riba. 

Maka barangsiapa yang telah menerima pengajaran dari Tuhannya lalu dia 

berhenti, maka untuk dia ialah yang sudah diambilnya dahulu. Urusannya 

terserah kepada Allah. Tetapi siapa yang mengulang kembali, mereka itu 

adalah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. (2,274)

Allah akan menghapuskan sistim riba dan akan memperkembangkan 

sistim sedekah. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam 

kekafirannya, selalu berbuat dosa. (2,275)

Hai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah! Tinggalkanlah 

sisa-sisa dari sistim riba itu, jika kamu benar-benar beriman.(2,277)

Jika kamu tidak mau mengerjakan Meninggalkan sisa-sisa sistim riba, 

dengan pengertian masih memungutnya.. maka ketahuilah bahwa Allah 

dan Rasul-Nya akan memerangimu. Tetapi jika kamu mau bertobat 

Berhenti memungut riba., maka kamu berhak menerima kembali uang 
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pokok modalmu. Kamu tidak merugikan dan tidak pula dirugikan.(2,278)

Hai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu memakan riba yang 

berlipat ganda Yang dimaksud di sini ialah riba nasi'ah, yaitu harus 

ditambah pembayaran karena masa perjanjian diperpanjang., dan 

bertakwalah kepada Allah supaya kamu beruntung.(3,130)

Lagi pula karena mereka memungut riba dari yang bukan Yahudi yang 

mereka telah dilarang mengerjakannya. Lagi pula karena mereka memakan 

harta orang lain dengan jalan tidak halal. Kami sediakan untuk orang-

orang yang tidak beriman di antara mereka itu siksaan yang sangat pedih.

(4,159-160)

Rasulullah,  sallallahualayhi  wasallam,  bersabda sebagai  berikut  mengenai betapa 

berat dosa dari Riba: 

Abu Hurairah berkata bahwa Rasulullah, sallallahu alayhi wa 

sallam, bersabda: “Riba ada tujuh puluh jenis, dosa riba yang paling ringan sama 

seperti  seorang  laki-laki  yang  menikah  (yakni  menyetubuhi)  ibu  kandungnya 

sendiri.” (diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Baihaqi) 

Abdallah ibnu Hanzalah meriwayatkan bahwa Rasulullah, sallallahu

alayhi wasallam, bersabda: “Satu dirham Riba, yang seseorang terima dengan sadar, 

adalah lebih buruk daripada berzina tigapuluh enam kali.” 

(Ahmad)  Baihaqi  meriwayatkannya,  pada  otoritas  Ibnu Abbas,  dengan tambahan 

bahwa Nabi, sallallahu alayhi wa sallam, lanjut berkata: “Neraka lebih cocok bagi 

orang yang dagingnya berasal dari yang Haram.” 

(diriwayatkan oleh Ahmad) 

Abu  Hurairah  meriwayatkan  Rasulullah,  sallallahu  alayhi  wa  sallam,  bersabda: 
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“Pada  malam aku  dibawa  ke  langit  aku  mendatangi  orang-orang  yang  perutnya 

sebesar rumah yang berisi  ular  yang dapat  terlihat  dari  luar  perut.  Aku bertanya 

kepada malaikat Jibril siapakah mereka itu dan Jibril mengatakan kepadaku mereka 

adalah orang-orang yang memakan riba.” (diriwayatkan oleh Ahmad, Ibnu Majah) 

Samurah bin Jundab meriwayatkan bahwa Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam, 

berkata: “Malam tadi saya bermimpi dua orang datang dan membawaku ke sebuah 

tempat hingga sampai ke sungai darah, di mana seseorang berdiri di tengahnya, di 

pinggir sungai berdiri seorang lagi memegang batu. Orang di tengah sungai berusaha 

keluar, tetapi orang yang satunya melemparkan batu ke mulut orang yang berusaha 

keluar dan memaksa orang itu untuk kembali ke tempatnya semula. Kapanpun orang 

itu  mencoba  keluar  dari  sungai  darah,  dia  lempar  batu  dan  dipaksa  kembali  ke 

tengah. Aku bertanya: “Siapa ini? Aku diberitahu bahwa: “Orang di tengah sungai 

adalah orang yang makan riba.” (diriwayatkan oleh Bukhari) 

Rasulullah,  sallallahu  alayhi  wa  sallam,  mengutuk  orang  yang  memungut  Riba, 

orang  yang  memberi  Riba,  orang  yang  merekam transaksi  riba  dan  orang  yang 

menjadi  saksi  transaksi  riba.  Rasul  bersabda,  mereka  semua  sama  berdosa. 

(diriwayatkan oleh Muslim) 

Tentu saja ada alternatif pengganti Riba. Sebagaimana dijelaskan oleh Rumi, “Apa 

yang Halal adalah mungkin.” Rumi juga berkata Orang munafik adalah orang yang 

berkata  “Apa  yang  halal  tidak  mungkin.”  Melakukan  yang  Halal  adalah 

diperintahkan kepada setiap Muslim. Di antara alternatif yang disediakan Syariah 

bagi  transaksi  berbasis  Riba,  adalah  Syirkat  (atau  Musyarokah)  dan  Qirad  (atau 

Mudarabah). Keduanya adalah dua kontrak bisnis utama dalam Syariah. Asas-asas 

kontrak bisnis Syariah ini ada pedomannya. Masalahnya adalah penerapan kontrak 

bisnis Islami ini dalam lingkungan yang tidak cocok untuk kontrak-kontrak itu.
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Jawaban bagi masalah ini bukanlah merubah kontrak tetapi merubah 

lingkungan.

Di  sinilah  letak  perbedaan  utama  dengan  saudara-saudara  kita  di  Bank  Syariah. 

Mereka  melestarikan  lingkungan  dan  instrumen  kapitalis  dengan  mengorbankan 

aturan  yang diberlakukan oleh  Syariah.  Mereka  melakukan ini  secara  salah  atas 

nama ijtihad dan darurah.

Sebaliknya  kita,  berdiri  untuk  mendirikan  kembali  lingkungan  Islami  melalui 

restorasi beberapa alat kunci dan institusi perdagangan (infrastruktur Islam), yang 

penting untuk Syirkat dan Qirad untuk dapat beroperasi secara layak. 

Isu yang berkenaan dengan hal ini

Banyak Muslim yang memiliki rekening bank berbunga. Bunga tanpa diragukan lagi 

adalah Riba dan karena itu Haram.

Hukum Syara' yang bagaimanakah bagi kita sekarang ini ketika kita dipaksa untuk 

memiliki  rekening  bank?  Kebanyakan  orang  berfikir  darurah.  Darurah  adalah 

instrumen  Hukum yang  diterapkan dalam kasus-kasus  di  mana  seseorang  benar-

benar butuh sehingga diijinkan untuk berbuat yang mana dalam keadaan normal hal 

itu Haram. Karakteristik paling kritis dari darurah adalah Ukuran Sementara. Jika 

Anda  berada  di  gurun  gersang  dan  hanya  punya  babi  untuk  dimakan,  maka 

hukumnya Fardu (Wajib) membunuh dan memakan babi tersebut.  Memakan babi 

tidak  Halal,  namun dalam keadaan ini  itu  adalah  Fardu.  Berbeda halnya  dengan 

orang yang beternak babi sambil berkata: “Darurah”.

Saat Anda berada dalam situasi darurah, wajib untuk mengerahkan segenap daya 

upaya  untuk  keluar  dari  situasi  darurah  itu.  Tidak  diizinkan  untuk  tetap  tinggal 

dalam situasi darurah itu selamanya. 
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Isu  yang  kita  pikirkan  di  sini  adalah  “apa  yang  harus  dilakukan  oleh  Muslim 

terhadap bunga yang diterima pada simpanan mereka di bank?” Bagaimana cara 

yang benar memperlakukan bunga ini, mengingat keadaan sekarang sudah seperti 

ini? 

Kebanyakan orang memutuskan antara pilihan-pilihan berikut ini: 

1] membiarkan bunga sebagai bagian dari situasi darurah 

2] mensedekahkan bunga bank

3] mengembalikan bunga secara langsung atau membuat akun bank khusus tanpa 

bunga. 

Pilihan  manapun  yang  diambil  tidak  termasuk  berusaha  keluar  dari  darurah, 

melainkan hanya melanggengkan darurah dan ini tidak boleh. Pilihan nomor 1 jadi 

sumber pemasukan bagi pemilik akun bank.

Pilihan nomor 2 jadi sumber pemasukan bagi penerima sedekah.

Pilihan nomor 3 hanya akan lebih memperkaya bank, membuat pilihan ketiga ini 

jadi pilihan yang terburuk. 

Ada pilihan ke-4 yang merupakan salah satu yang kita ajukan: menggunakan bunga 

bank untuk keluar dari keadaan darurah.

Ketika status darurah terjadi, perbuatan yang diperintahkan adalah berusaha 

keluar dari situasi darurah, bukan malah melanggengkannya.

Karena itu prioritasnya adalah merubah kondisi  darurah.  Bunga dapat  membantu 

keluar  dari  keadaan darurah pada saat  kita  diwajibkan untuk menggunakan akun 

bank.  Bagaimana  caranya?  Dengan  mendirikan  alternatif  yang  tepat  bagi  sistem 

perbankan30,  bukan  bank  yang  lainnya,  tetapi  sebuah  institusi  yang  dapat 

30 Mendirikan alternatif ini utamanya adalah mendirikan pasar-pasar terbuka.
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mengizinkan pembayaran tanpa berkenaan dengan aktifitas perbankan. Institusi itu 

hendaknya mengizinkan kita untuk melakukan pembayaran dan menabung dengan 

tata cara Islam.

Darurah  berkenaan  dengan  lingkungan  ekonomi.  Karena  itu  untuk  memahami 

masalah kita tidak cukup berfokus pada transaksi perdagangan, kita akan melihat 

lebih  luas,  menjajaki  keadaan  yang  mengelilingi  transaksi  perdagangan.  Dengan 

demikian  kita  perlu  menyelidiki  bagaimana  institusi  perbankan  telah  menjadi 

institusi  yang  hampir  memonopoli  penciptaan  dan  penanganan  uang.  Kita  perlu 

melihat tabi'at dari perbankan, dan juga tabi'at dari uang kredit yang kita gunakan. 

Akhirnya  kita  perlu  memahami  uang  dalam  Islam,  dan  bagaimana  kita  dapat 

mendirikan kembali bingkai ekonomi Islam di mana bank bukan lagi hal darurah 

bagi kita, sambil kita tetap dapat memuaskan semua kebutuhan ekonomi kita. 

Kunci untuk memahami situasi ekonomi kita sekarang adalah konsep Riba dalam 

Syariah.  Tanpa pemahaman yang tepat terhadap apa yang Haram kita tidak akan 

mampu membuat  penilaian  Hukum Syara'  yang benar  terhadap suatu  hal.  Untuk 

memahami  Riba  kita  perlu  menghapus  beberapa  kesalahpahaman,  seperti 

menyamakan  bunga  dengan  Riba  –  sebab  kenyataanya  bunga  dan  riba  tidaklah 

sama.  Menyamakan bunga dengan Riba  adalah  membingungkan.  Kalimat  seperti 

‘bebas bunga’ atau ‘bunga nol persen’ tidak berarti sebuah transaksi adalah bebas 

Riba.  Kalimat-kalimat  semacam  itu  adalah  penipuan  yang  mengarahkan  umat 

Muslim kepada praktek Haram.

Persoalan penting lain adalah untuk menyatakan bahwa Bank Syariah adalah Haram, 

sebagaimana  halnya  bank  konvensional  Haram  tanpa  terkecuali.  Bank  Syariah 

mempraktekkan  Riba  yang  sama  dengan  bank  konvensional,  kecuali  bahwa 

perbedaan-perbedaan  istilah  yang  dijadikan  kosmetik  pemanis  biar  menarik, 

layaknya  pelacur  yang menarik  umat  Muslim untuk berzina  dengan  mengatakan 

bahwa zina  di  pelacuran  syariah  adalah  zina  Islami.  Mereka  menyesatkan  umat 

Muslim yang awam dengan digunakannya istilah-istilah Arab dan penyalahtafsiran 
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kontrak-kontrak Islam dan juga pengenalan beberapa praktek Haram tertentu seperti 

‘dua transaksi dalam satu’, yang pada umumnya tidak diketahui keharamannya oleh 

kebanyakan  orang.  Bank  Syariah  melanggengkan  praktek  Haram dengan  alasan 

darurah  guna  membenarkan  penafsiran  individu  mereka  terhadap  Syariah,  yang 

membenarkan praktek perbankan. Bank Syariah tidak diniatkan untuk merubah atau 

menghilangkan  situasi  darurah,  karena  hal  yang  demikian  akan  membongkar 

kebohongan mereka. Kita akan membahas persoalan ini lebih mendetail nanti ketika 

kita melihat metodologi yang digunakan oleh kaum Islam modernis untuk merubah 

pengertian Riba, sehingga membolehkan mereka menerima institusi perbankan dan 

uang kertas. 

Akhirnya kita harus memahami pentingnya apa yang Halal, bagaimana ajaran Islam 

mengenai yang Halal. Kita telah kehilangan Muamalah Islam dan satu-satunya cara 

untuk mengembalikan praktek Syariah adalah mengembalikan beberapa aspek kritis 

infrastruktur  ekonomi  Islam  (pasar  terbuka)  yang  membuat  Muamalah  menjadi 

layak. Oleh karena itu masalah ini akhirnya harus menghasilkan pemulihan model 

ekonomi  kita  sendiri.  Dalam  model  Islam,  kita  memiliki  rujukan  untuk 

mengembalikan cara berdagang yang benar dan menghilangkan riba dari hidup kita.

Kesalahpahaman Riba

Akibat Perbuatan Reformis Agama dan Kapitalisme

Kapitalisme  menimpa  agama  ketimbang  berinteraksi  dengannya.  Supremasinya 

dalam masyarakat sekarang ini begitu mutlak sehingga kalimat seperti  pajak dan 

tingkat suku bunga memerintah lebih pasti dari keberadaan Allah. Hukum agama 

telah dibelokkan guna mengikuti perintah perbankan. Keluar dari revolusi, masuk 

perang  dan  bencana  ekonomi,  kapitalisme  telah  mengatur  dan  memaksakan 

kekuasaan strukturalnya ke seluruh dunia. Keberhasilannya telah begitu menyeluruh 

hingga tidak ada lagi halangan bahkan secara intelektual. Menghilangnya para raja 
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(yang mewakili hubungan kepada hukum tradisi) dan datangnya demokrasi sebagai 

pengganti,  menyediakan tanah yang subur untuk pertumbuhan bagi  pembentukan 

dunia berdasarkan pemikiran kapitalis. 

Prestasi gemilang ini mengubah hukum di wilayah agama yang sebelumnya tidak 

tersentuh.  Pemikiran  kapitalisme  memasuki  penilaian  hukum  agama  bahwa 

kapitalisme  diterima  sebagai  sebuah  'anugerah  Tuhan'  dan  digambarkan  seperti 

penemuan mobil  atau radio (maksudnya kemajuan).  Kunci kepada hal  ini  adalah 

adaptasi larangan tradisi riba melalui pendefinisian yang hati-hati dari istilah riba. 

Perubahan kepada Kapitalisme menjadi lengkap dalam agama kristen selama proses 

rumit  Reformasi  Protestan.  Prinsip-prinsip  baru  ini  menghasilkan  ‘kristenisasi 

perbankan’ dan  pengucilan  Hukum  Kanonik  kepada  moralitas  puritan  personal. 

Umat  Muslim  juga  memiliki  reformasi  sebagaimana  halnya  kaum  protestan. 

Reformis  Islam mengadopsi  pola  yang  sama;  adopsi  moralitas  puritan  utamanya 

kelakuan seksual, dan 'Islamisasi perbankan'. 

Apa yang kita sebut modernisme dalam Islam adalah sama dengan apa yang kaum 

Protestan sebut dalam dunia kristen. Dua golongan ini berbagi cetakan yang sama 

dan  hasilnya  pun  sama  bagi  kapitalisme,  yaitu  pendefinisian  ulang  riba  yang 

mengizinkan perbankan diterima sebagai bagian dari agama. 

Dua hal yang diperlukan oleh perbankan agar diterima oleh agama: 

1] Penerimaan bunga yang dikenakan pada pinjaman, baik secara jelas atau tersamar. 

2] Penerimaan Fractional Reserve Banking, yakni sistem penciptaan nota utang 

sebagai pengganti logam mulia (asalnya, emas dan perak). 

Hukum Kanonik, sebagaimana diwarisi dari para penulis skolastik dan para pendeta 

gereja  kristen,  mengenai  persoalan  riba  sebagai  hampir  identik  kepada  bunga. 

Penafsiran ini berangkat dari paradigma pengikut Aristoteles yang menuntut bahwa 
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nilai  dan  kontra  nilai  harus  identik.  Pengikut  Aristoteles  secara  berangsur 

meninggalkannya demi definisi yang lebih simpel dan praktis yakni ‘riba sebagai 

bunga’. Akhirnya revolusi  protestan mendefinisi ulang riba dari segala macam riba 

(tanpa  peduli  besar  kecilnya  jumlah)  menjadi  hanya  ‘bunga  yang  berlebihan’. 

Penafsiran  Protestan  setuju  bahwa  setiap  bunga  yang  sesuai  dengan  rate  pasar 

diizinkan, dan hanya bunga yang ‘berlebihan’ kesenjangannya dengan pasarlah yang 

dianggap  riba31.  Tetapi  dalam prakteknya,  tanpa  batasan  yang  disepakati  berapa 

persenkah bunga menjadi riba, definisi tersebut sungguh sia-sia dan tak berarti. 

Definisi pengikut Aristoteles hampir sama dengan pandangan Islam. Qadi Abu Bakar 

Ibnu  al-‘Arabi  mendefinisikan  riba  sebagai:  “Setiap  kelebihan  yang  tidak  dapat 

dibenarkan  antara  nilai  barang-barang  yang  diberikan  dengan  nilai  barang  yang 

didapat.”  Ide  umumnya  adalah  walaupun  memiliki  penilaian  subjektif  terhadap 

barang,  dalam transaksi  semacam itu  harus  ada  kesamaan  dalam satu  nilai  yang 

objektif.  Para  ahli  ekonomi  seperti  Bentham32 menentang  pandangan  pengikut 

Aristoteles atas dasar preferensi nilai  subjektif  (yang terlihat sebagai nilai  nyata). 

Dari sudut pandang pengikut Aristoteles ‘jika hanya pertukaran’ tidak masuk akal 

karena semua pertukaran berdasarkan definisi ini adalah tidak seimbang. Ini karena 

perspektif  subjektif  dan  pihak-pihak  yang  terlibat  dalam  pertukaran  selalu 

mengharapkan ‘utilitas’ yang lebih tinggi (nilai subjektif) dari barang yang diterima 

ketimbang barang yang dilepas. Dengan demikian, dari perspektif utilitarian, seperti 

halnya berkata “perdagangan sama dengan riba”. Dan Allah memperingatkan orang-

orang yang berkata “perdagangan sama dengan riba” (Qur’an 2:274). 

Setelah pandangan utilitarianismenya Bentham, semua bunga dalam bentuk apapun 

dianggap  boleh.  Pemikiran  ekonomi  yang  datang  setelah  itu  didasarkan  pada 

31 Pemahaman seperti ini di Indonesia juga dipaksakan lewat film-film yang ditayangkan di televisi di 
mana rentenir jalanan dibilang sebagai lintah darat sedangkan bank dibolehkan padahal keduanya 
adalah sama, riba. Bahkan perbankan memiliki dampak merusak yang lebih besar bagi semua 
orang ketika meminjamkan uang yang diciptakan dari ketiadaan. Demikian Amir Zaim Saidi 
menuturkan.

32  Jeremy Bentham http://en.wikipedia.org/wiki/Jeremy_Bentham
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'kebolehan riba' oleh Bentham. Lebih jauh lagi, dari perspektif utilitarian ini tidak 

hanya bunga yang diterima tetapi ide tentang keseimbangan tidak lagi disangkut-

pautkan dan karena itu diabaikan. Ini  menjelaskan ketidakmampuan para ekonom 

untuk memahami definisi  Islam mengenai Riba, yang didasarkan pada persamaan 

intrinsik dari transaksi semacam itu. Meninggalkan para ekonom dalam kebingungan 

tiada  akhir  ketika  mencoba  memahami  ekuivalensi  dalam  Islam,  sebagaimana 

dinyatakan dalam kalimat “emas dengan emas, tangan ke tangan, semisal dengan 

semisal.” Kebingungan mengenai ekuivalensi ini’ adalah hal yang biasa bagi semua 

ahli ekonomi. 

Makna Riba dalam Islam adalah lebih mendetail dan menyeluruh ketimbang Hukum 

Kanonikal. Ekuivalensi Aristoteles diperluas dan dicontohkan dalam Syariat. Syariat 

menawarkan  pemahaman  lengkap  transaksi  perdagangan  dan  Riba.  Pemahaman 

yang diperluas ini menyertakan penjelasan mendetail dari makna 'kelebihan' dalam 

dua bentuk: perbedaan dan penundaan. Sebaliknya pemahaman Riba dalam dunia 

kristen hanya semata riba adalah bunga. Hukum Islam adalah lebih menyeluruh dan 

jelas.  Misalkan,  dalam  transaksi  tertentu  yang  tidak  dibenarkan,  dikenalkan 

penundaan  yang  dibuat-buat  yang  tidak  dapat  dibenarkan  karena  dipandang 

'kelebihan', dan karena itu menimbulkan Riba. Bentuk riba ini telah mengecoh semua 

ilmuwan kristen di masa lalu. Celah yang lolos dari pemahaman kristen inilah yang 

berakibat riba akhirnya masuk ke dalam dunia kristen melalui instrumen perbankan 

dan utamanya penggunaan nota  utang (yang di  dalamnya ada  unsur  penundaan). 

Kami ingin menekankan pentingnya Riba an-nasiah sebagai cara mengenali bentuk 

riba yang signifikan yang mengecoh para ilmuwan kristen. 

Para Reformis Islam

Di Mesir, selama akhir abad ke-19, sekelompok ulama palsu memulai versi Islam 

mereka  sendiri  yakni  reformasi  mirip  kaum  protestan.  Di  antara  hal-hal  yang 

mencoba mereka rubah adalah definisi  Riba supaya dapat mengakomodir praktek 
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perbankan di masa itu.  Dari  Muhammad ‘Abduh sampai ulama modern yang pro 

perbankan  di  sana  menjalankan  kegiatan  belajar  mengajar  yang  tidak  terganggu, 

yakni  menambah  unsur  baru  kepada  pendefinisian  Islam,  dan  mengurangi  unsur 

yang  ada.  Kegiatan  inilah  yang  kita  sebut  modernisme.  Pencapaian  akhir  dari 

kegiatan ini adalah ditemukannya Bank Syariah. 

Inspirasi  di balik gerakan modernis adalah Jamal-ud-Din al  Afghani (1839-1897), 

sedangkan  otaknya  adalah  Muhammad  ‘Abduh  (1845-1905),  dan  yang 

menyebarkannya adalah Rashid Reda (1865-1935). Gerakan ini pertama kali muncul 

sebagai  penolakan terhadap kolonialisasi  Barat,  tetapi  penolakan emosional  yang 

disertai oleh kekaguman terhadap Barat. 

Karena  posisinya  sebagai  Mufti  Besar  Mesir  –  sebuah  posisi  yang  diberikan 

kepadanya  pada  tahun  1899  oleh  Lord  Cromer,  Gubernur  Inggris  di  Mesir  – 

Muhammad ‘Abduh menjadi tokoh yang paling berperan dalam perusakan Islam. 

Fatwa  pertamanya  sebagai  Mufti  Besar  adalah  sebagai  berikut:  “Bunga  dalam 

simpanan tabungan adalah Boleh”. Dia menulis (5 Desember 1903): 

“Penetapan Riba tidak diizinkan dalam bentuk apapun; sementara kantor  

pos  menginvestasikan  uang  yang  diambil  dari  masyarakat,  yang  tidak  

diambil  dari  pinjaman berdasarkan kebutuhan,  karena itu  mungkin  untuk  

menerapkan  investasi  uang  itu  berdasarkan  aturan  bagi  hasil.”*  

[*maksudnya bagi hasil sama seperti Qirad] (Al-Manar, vol. VI, part 18, p.  

717) 

Penting  untuk  diperhatikan  bahwa  ketika  dia  mencela  Riba,  dia  menerima 

perbankan. Ini adalah kelakuan semua ulama modernis. Dengan penetapan Hukum 

Syara' 'Boleh' terhadap Riba ini, dia membuka pintu kepada penerimaan perbankan 

Syariah. Walaupun dia tidak pernah memformulasikan ide Bank Syariah – karena dia 

tidak melihatnya sebagai penting untuk menyebutnya Syariah – tapi dia mendirikan 
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dasar bagi ulama modern selanjutnya yang menyusun formulasi bank Syariah dari 

dasar yang didirikannya. Sebab dasar itu berarti menafsirkan ulang bunga sebagai 

keuntungan,  sebagaimana halnya  Syirkat  atau Qirad.  Penafsiran  kritis  ini  dicapai 

oleh pengenalan satu set definisi buatan dan skema penipuan. 

Muhammad Rashid Redha adalah  pendiri  majalah  Al-Manar,  yang disebarkan ke 

seluruh Dunia Islam. Dia berpartisipasi dalam lingkaran para penyokong konstitusi 

yang  sama  dan  anti  Daulah  Utsmani  sebagaimana  Al-Afghani  dan  'Abduh.  Dia 

memusuhi Madzhab tradisional untuk memaksakan pendapatnya sendiri.  Dia juga 

keras  dalam  memusuhi  Tasawwuf.  Pendapatnya  mengenai  Barat  dan  Riba  jelas 

terlihat dalam tulisannya: 

“Tidak ada dalam agama kita yang tidak sesuai dengan arus peradaban,  

terutama aspek yang dianggap berguna oleh semua bangsa beradab, kecuali  

berkaitan dengan beberapa pertanyaan tentang Riba dan saya siap untuk  

bersangsi [dari sudut pandang Syari'ah] bahwa semua pengalaman Eropa 

sebelum kita  menunjukkan bahwa 'kemajuan negara33'  adalah dibutuhkan 

untuk  membesarkan  Islam.  Tetapi  saya  tidak  akan  menbatasi  diri  pada  

Madzhab yang ada, melainkan hanya bergantung kepada Qur'an dan Hadist  

Sahih.” (Al-Manar, vol. XII, p. 239) 

Kalimat  “kecuali  berkaitan  dengan  beberapa  pertanyaan tentang  Riba”  bermakna 

bahwa, misalkan, dia memandang tidak apa-apa memiliki polis asuransi jiwa (Al-

Manar, vol. XXVII, p. 346, juga vol. VII, p. 384-8, dan vol. VIII, p. 588).

Dia juga mencela Ushul Fiqih dengan menyalahgunakan Qiyas untuk memperluas 

wilayah  ke-Haraman  hingga  menyinggung  pemungutan  bunga  modal34,  dan 

sebaliknya malah menyarankan untuk memungut bunga atas uang yang tersimpan di 
33 Kemajuan negara yang dimaksud adalah pembangunan dan proyek di sana sini yang dibiayai dari 

Riba: Bank, Uang Kertas, Pajak (Negara Fiskal).
34 Kurang lebih maksudnya menyamakan Qirad sebagai memungut bunga atas modal yang diberi
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bank atau kantor pos sambil mengatakan bahwa itu bukan riba yang dilarang35. (Al-

Manar, vol. VII, p. 28). 

Rashid  Reda  menciptakan  penggolongan  Riba  baru  yang  menjadi  pedoman  bagi 

semua  ulama  modern  setelahnya.  Redha  membuat  perbedaan  perlakuan  hukum 

terhadap Riba yakni “Riba Berdasarkan Qur’an” dan “Riba Berdasarkan Sunnah”. 

Reda mengatur sedemikian rupa bahwa bentuk pokok Riba adalah yang diharamkan 

oleh  Qur’an,  dan  keharaman  ini  berlaku  sepanjang  waktu.  Sedangkan  Riba 

Berdasarkan Sunnah, mengharamkan riba yang lebih ringan – menurutnya – yang 

umumnya diharamkan tetapi diizinkan karena keadaan darurah. 

Kesalahpahaman Mengenai Riba An-Nasiah

Ulama modern pro perbankan telah mewarisi ‘kebingungan mengenai ekuivalensi’ 

yang  sama  yang  menghantui  para  ekonom  sejak  Bentham.  Mereka  tidak  dapat 

memahami makna ‘emas dengan emas, semisal dengan semisal, tangan ke tangan’. 

Mereka menyesatkan orang dengan mengganti makna kalimat dengan pemahaman 

yang lebih sederhana yakni bunga. Dengan demikian mereka mengabaikan dua hal: 

satu, makna menyeluruh ‘semisal dengan semisal’ yang artinya lebih dari sekedar 

bunga; dua, mereka sungguh mengabaikan isu penundaan. 

Kesalahan mereka pada dasarnya  sama dengan Ridha.  Kesalahan pertama adalah 

mengidentifikasikan Riba  dengan bunga.  Mereka  berkata  bahwa Riba  dan bunga 

adalah hal yang sama dan dapat dipertukarkan istilahnya. Kedua, kesalahan dalam 

penggolongan Riba yang menghasilkan pemahaman yang tidak memadai mengenai 

Riba an-nasiah. 

Di antara para ulama modernis ini, beberapa telah datang dengan klasifikasi yang 
35 Tujuan dari pendapat ini jelas, jangan modali orang untuk berdagang, tapi simpan saja uang di 

bank, nanti dikasih bunga yang disebut 'bagi hasil' dan itu tidak haram, demikian kira-kira yang 
dimaksud oleh Ridha.
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sama sekali baru: 

Riba Hutang dan Riba Jual-beli. Keduanya mereka sebut ‘Riba al- Duyun’ dan ‘Riba 

al-Buyu’.  Riba  al-duyun  merujuk  kepada  kontrak  yang  ada  penundaan,  seperti 

Hutang dan Jual-beli yang ditunda. Riba al-buyu’ merujuk kepada kontrak yang tidak 

ada penundaan,  seperti  Jual-beli  pada umumnya dan kegiatan Tukar-menukar.  Di 

bawah penggolongan ini mereka bersikeras dalam menyebut penerapan Riba al-fadl 

(kelebihan)  kepada  transaksi  yang  terjadi  dalam  jual  beli36.  Dan  mereka 

mengidentifikasi  Riba  an-nasiah  dengan  Riba  al-jahiliyyah  dan  juga  kelebihan 

pembayaran dalam hutang. Ini adalah sama dengan penggolongannya Reda, kecuali 

mereka menggunakan istilah baru. 

Para modernis ini menyalahtafsirkan Ayat (2:275) dengan mengartikan “Allah telah 

melarang Bunga”. Dan mereka benar-benar salah mengerti dengan memahami secara 

literal Hadis “Tidak ada Riba kecuali dalam nasiah.” Menurut kami Hadist ini tidak 

mengecualikan bentuk lain Riba. 

Sedang  menurut  mereka  keharaman  Riba  an-nasiah  secara  esensial  menyiratkan 

bahwa Syari’ah  tidak  mengizinkan  bunga.  Bagi  mereka,  perkara  yang  dimaksud 

adalah “kelebihan pengembalian yang ditentukan di awal” (Chapra 1985, Towards a 

Just Monetary System. Leicester: The Islamic Foundation. p. 57).

Keharaman Riba yang diartikan sebagai “kelebihan pengembalian yang ditentukan di 

awal”  –  bersama  dengan  istilah  “bebas  bunga”  –  adalah  aspek  kunci  lain  yang 

menjadi tesis mereka, namun itu tidak dapat menggantikan makna sejati Riba yang 

sesungguhnya. 

Apa yang penting mengenai  isu ini  adalah bahwa mereka menyamakan Riba an-

36 Ini sama saja dengan menyebut Jual Beli Sama dengan Riba seperti yang dilakukan oleh ekonom 
seperti Bentham
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nasiah dengan pinjaman, dan itu dihilangkan dari makna Tukar-menukar dan kontrak 

lain. Setelah itu kita akan melihat implikasi dari hal ini. 

Mereka  mengakui  bahwa  ada  Riba  al-fadl  tetapi  mereka  juga  sudah  merubah 

maknanya.  Mereka  berkata  bahwa  Riba  al-fadl  dijumpai  dalam pembelian  tunai 

(tangan  ke  tangan)  dan  penjualan  komoditas.  Meliputi  semua  transaksi  yang 

melibatkan pembayaran tunai pada satu pihak dan kesegeraan pengiriman komoditas 

di lain pihak. Ini membuat mereka pusing tujuh keliling mengenai makna penundaan 

dalam  tukar-menukar.  Mereka  menyepelekan  fakta  bahwa  kelebihan  yang  tidak 

dapat  dibenarkan (tafadul)  yang terjadi  dalam sebuah hutang adalah Riba al-fadl 

juga. Kekosongan ini diisi dengan definisi pribadi mereka mengenai Riba an-nasiah, 

yang membuat mereka menghilangkannya dari  makna yang sesungguhnya. Untuk 

memberikan  kemiripan  supaya  tampak  sah  bagi  posisi  salah  mereka,  mereka 

mengutip semua otoritas dan Hadist tetapi merubah konteks dan memelintir makna 

mengenai jenis Riba apa yang dapat diterapkan37, dengan demikian menggelincirkan 

orang  dari  pemahaman  menyeluruh  mengenai  Riba  ini.  Pendek  kata,  ini  adalah 

benar-benar Penipuan. 

Salah satu contoh penipuan, mereka berpendapat bahwa dari keharaman Riba al-fadl 

munculah Sabda Nabi,  sallallahualayhi wasallam, yang meminta bahwa jika emas, 

perak,  gandum,  barley,  kurma  dan  garam  saling  dipertukarkan  maka  hendaknya 

ditukar  di  tempat  itu  juga  dan  sama  ukuran  takaran  serta  timbangan.  Walaupun 

mereka mengakui bahwa enam jenis komoditas yang disebutkan berfungsi sebagai 

uang pada jaman itu, mereka tidak mensejajarkan ini dengan tukar-menukar uang. 

Mereka berkata bahwa uang kertas bukan bagian dari keharaman karena bukan salah 

satu  dari  komoditas  yang  disebut  dalam  Hadist  tersebut.  Omongan  ini  jelas 

melenceng karena nota utang berlaku baik itu sebagai ‘ayn atau dayn. Jika sebagai 

‘ayn nilainya adalah nol. Jika sebagai dayn, maka nota utang mewakili pembayaran 
37 Maksudnya dapat diterapkan dalam dunia yang dibentuk oleh Riba sekarang ini, yakni bagaimana 

caranya supaya definisi Riba tidak mengganggu praktek perbankan dan beredarnya uang kertas, 
beserta semua turunannya seperti jual beli valuta asing, saham dan lain-lain
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yang ditunda yang tidak dibolehkan dalam kegiatan tukar-menukar. 

Ketika  menjelaskan  signifikansi  Riba  al-fadl  dan  kenapa  itu  juga  diharamkan, 

Chapra menyediakan alasan berikut ini:

Di  permukaan,  tampak  sulit  untuk  memahami  kenapa  seseorang  ingin 

menukarkan jenis komoditas yang sama misal  emas dengan emas atau 

perak dengan perak atau komoditas lainnya, ditambah lagi harus di tempat 

itu juga.  Dia berkata bahwa apa yang secara esensial  dimaksud adalah 

keadilan dan permainan yang fair  pada tempat transaksi; harga dan nilai 

barang hendaknya adil dalam semua transaksi ketika pembayaran tunai 

(terlepas  dari  apa  yang  menjadi  uang)  dibuat  oleh  satu  pihak  dan 

komoditas atau jasa dikirim sebagai balasannya oleh pihak yang satunya.

Dia  berkata  bahwa segala  sesuatu  yang diterima sebagai  “ekstra”  oleh 

salah satu dari dua pihak kepada transaksi adalah Riba al-fadl, yang dapat 

didefinisikan  dalam  kalimat  Ibnu  al-Arabi  sebagai  kelebihan  atas  apa 

yang dibenarkan oleh nilai sebaliknya. Karena itu dia berpendapat bahwa 

keadilan hanya dapat terjadi jika dua titik dari sebuah timbangan memuat 

barang-barang dengan nilai yang sama. Dan akhirnya dia menyimpulkan 

bahwa poin ini dijelaskan dengan sepatutnya oleh Nabi, sallallahualayhi  

wasallam,  ketika  Nabi  merujuk  kepada  enam  komoditas  penting  dan 

menekankan bahwa jika satu timbangan memiliki satu dari komoditas ini, 

timbangan  lain  juga  harus  memiliki  komoditas  yang  sama,  “semisal 

dengan semisal”.

Lebih jauh dia melanjutkan pendapat bahwa untuk menjamin keadilan, 

Nabi, sallallahu alayhi wa sallam, bahkan mencegah transaksi barter dan 

meminta bahwa sebuah komoditi untuk dijual terlebih dulu dengan uang 

perak  dan  uang  perak  itu  digunakan  untuk  membeli  komoditas  yang 

diperlukan. Ini karena tidak mungkin dalam transaksi barter, kecuali bagi 

http://www.amalmadinah.org/


53 www.amalmadinah.org | Hukum Syara' mengenai Riba | Syaikh Umar Ibrahim Vadillo

seorang ahli, untuk secara tepat menentukan ekuivalensi yang adil pada 

satu  barang  dengan  barang-barang  lain.  Dengan  demikian  ekuivalensi 

hanya  dapat  dibuat  berdasarkan  ukuran  'kira-kira'  sehingga  mengarah 

kepada  ketidakadilan  satu  pihak  atas  pihak  yang  lain.  Karena  itu 

penggunaan uang membantu mengurangi kemungkinan pertukaran yang 

tidak adil. (Ibid, pp. 58-59). 

Posisi ini menghilangkan kemungkinan Riba Nasi'ah dalam kegiatan Tukar-menukar. 

Dia  berkata  bahwa transaksi  semacam 'emas dengan emas'  tidak terjadi  lagi  dan 

karena itu isu ini menjadi tidak relevan. Kenyataannya adalah transaksi ini terjadi 

setiap  hari,  yakni  setiap  kali  nota  utang  digunakan.  Mereka  hanya  menganggap 

bahwa apa yang diharamkan hanyalah bunga pinjaman dan 'kelebihan' dari tukar-

menukar jenis barang yang sama. Adapun semua hal lain disepelekan. 

Mengikuti argumentasi sebelumnya Chapra lebih jauh menyimpulkan bahwa semua 

komoditas  yang  dipertukarkan  di  pasar  kemungkinan  terkena  Riba  al-fadl.  Dia 

berkata  bahwa  keharamannya  hanya  dimaksudkan  untuk  menjamin  keadilan  dan 

menghilangkan semua bentuk eksploitasi  melalui pertukaran 'yang tidak adil'  dan 

menutup semua pintu belakang Riba karena,  dalam Syari'at  Islam, segala sesuatu 

yang menjadi sarana kepada yang haram juga haram.

Dia berpendapat bahwa Nabi, sallallahualayhi wasallam, juga menyamakan dengan 

Riba, kecurangan halus para pelaku perdagangan di pasar dan harga yang terus naik 

dalam lelang dengan bantuan agen.

Dengan  demikian  dia  berkata,  uang  ekstra  yang  diperoleh  melalui  eksploitasi 

semacam  itu  dan  juga  kegiatan  penipuan  adalah  Riba  al-fadl.  Riba  al-fadl 

menurutnya  adalah  setiap  bentuk  ketidakadilan,  dan  dia  merekatkan  kasusnya 

dengan Hadist Nabi, sallallahu alayhi wa sallam, yang berbunyi: “Tinggalkanlah hal 

yang  menciptakan  keraguan  dalam  pikiranmu  untuk  mendukung  hal  yang  tidak 
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menciptakan keraguan.” Dan juga Khalifah Umar yang berkata: “Berpantang bukan 

hanya dari Riba tapi juga dari Ribah” Ribah bermakna ‘ragu’ yang merujuk kepada 

income yang mirip Riba atau yang muncul dalam pikiran mengenai halal-haramnya. 

Meliputi income yang berasal dari ketidakadilan atau eksploitasi terhadap orang lain 

(Ibid, p.61). 

Dengan  demikian  Riba  al-fadl  sepenuhnya  didefinisikan  ulang  dalam  istilah 

ketidakadilan  dan  Riba  an-nasiah  dikesampingkan  menjadi  sekedar  riba  yang 

berkenaan dengan pinjaman, di mana kenyataannya definisi itu tidak cocok kecuali 

dalam kasus “hutang dengan hutang” yakni dalam kasus 'hutang dibayar hutang'. 

Merujuk kepada Fakhruddin al-Razi, Chapra menyimpulkan bahwa Riba an-nasiah 

dan Riba al-fadl adalah unsur esensial dari ayat:

“Allah telah menghalalkan Jual-beli dan mengharamkan Riba.”

Dan  dia  berkata  bahwa  saat  Riba  an-nasiah  berhubungan  dengan  pinjaman  dan 

diharamkan  dalam  ayat  itu,  Riba  al-fadl  berhubungan  dengan  perdagangan  dan 

tersirat dalam bagian pertama. Dia berkata bahwa ketidakadilan yang ditimbulkan 

melalui  Riba  dapat  langgeng  melalu  transaksi  bisnis,  dan  Riba  al-fadl  merujuk 

kepada semua ketidakadilan dan eksploitasi,  lelang, ketidakpastian, atau spekulasi 

bisnis, dan monopoli serta monopsoni (Ibid, p.61). 

Sekarang  kita  akan  menjajaki  kalimat  ini  “Riba  an-nasiah  berhubungan  dengan 

hutang” kita dapat memahami dasar kesalahan mereka. Apa yang Chapra dan lainnya 

katakan adalah bahwa Riba nasiah merujuk kepada Riba yang terjadi dalam transaksi 

yang memiliki  penundaan (seperti  hutang),  sedangkan posisi  yang tepat  Riba an-

nasiah  adalah  “penundaan  yang  tidak  dibenarkan”  yang  terjadi  di  segala  jenis 

transaksi (misalnya dapat terjadi pada Tukar-menukar). Kenyataannya walaupun ada 

penundaan dalam hutang, itu bukanlah penundaan yang haram. Penundaan dalam 
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hutang  adalah  Halal  (kecuali  dalam kasus  “hutang  dengan  hutang”).  “Kelebihan 

yang  tidak  dibenarkan”  dalam hutang  adalah  'kelebihan  pembayaran'.  Karena  itu 

penundaan  bukan  penyebab  Riba  dalam  kasus  hutang,  melainkan  kelebihan 

pembayaranlah  yang  jadi  penyebab  Riba.  Jenis  Riba  yang  diasosiasikan  dengan 

pengenaan bunga pinjaman adalah Riba al-fadl dan bukan Riba an-nasiah. 

Kesalahan  ini  bukan kesalahan  yang  sederhana,  sebab membawa akibat  penting. 

Dengan mendefinisi  ulang Riba an-nasiah,  justru menghilangkan makna sehingga 

kehilangan  kemampuan  mendefinisikan  ke-Haraman  dalam  penundaan  yang 

diharamkan.  Ini  akan  mencegah  para  Bankir  Syariah  dari  kemampuan 

mempertanyakan keharaman penggunaan nota utang dalam pertukaran dan transaksi 

lain di mana penggunaan dayn adalah haram. Kesalahan ini adalah pintu belakang 

pembenaran uang kertas. 

Para Bankir Syariah setuju bahwa bunga yang dikenakan oleh bank konvensional 

“adalah identik dengan kelebihan yang ditetapkan di awal sebagai kewajiban yang 

harus dibayar, yang merupakan salah satu dari dua jenis riba yang diharamkan oleh 

Syariat  Islam.”  Tetapi  mereka  menyepelekan  pertanyaan  apapun  tentang 

kemungkinan  Riba  oleh  penundaan  dalam  pertukaran  dan  transaksi  lain,  juga 

pemahaman kritis  tentang uang kertas.  Akademi  Fiqih Islam yang didirikan oleh 

Organisasi  Konferensi  Islam  (OIC)  dalam  sesi  kedua  yang  diselenggarakan  di 

Jeddah,  Saudi  Arabia,  22-28  December  1985,  mendeklarasikan  bahwa  “setiap 

kelebihan atau keuntungan pada pinjaman yang telah jatuh tempo, sebagai imbalan 

atas  perpanjangan  tanggal  jatuh  tempo,  dalam  hal  peminjam  tidak  mampu 

membayar,  dan setiap  kelebihan atau keuntungan pinjaman pada saat  dimulainya 

perjanjian pinjaman, keduanya adalah bentuk Riba, yang diharamkan oleh Syariah” 

(Ausaf Ahmed 1995, Evolusi Bank Islam. Dalam Ensiklopedia Bank Islam, London: 

Institut Asuransi dan Bank Islam. p.17). 

Kesimpulannya, klasifikasi kaum modernis mereduksi Riba kepada dua isu: 
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Bunga dalam pinjaman dan setiap jenis monopoli atau monopsoni, atau peningkatan 

harga terus-menerus di pasar. Yang pertama mereka sebut semena-mena sebagai Riba 

an-nasiah, dan yang kedua Riba al-fadl. Klasifikasi ini memelintir makna dari dua 

jenis  Riba  itu  dan  menyepelekan  isu  penting  penggunaan  uang  kertas  dalam 

pertukaran  dan  seluruh  permasalahan  uang  kertas.  Dalam esensinya,  ide  mereka 

tentang Riba adalah bunga pinjaman. 

Menyamakan Riba dengan Bunga Pinjaman

Ulama  pro  perbankan  menyamakan  bunga  dengan  Riba.  Menurut  mereka,  Riba 

merujuk kepada iuran yang harus dibayar oleh peminjam kepada yang meminjami 

bersama dengan utang pokok sebagai syarat pinjaman atau perpanjangan utang yang 

jatuh  tempo  (Chapra  1985,  p.64).  Dengan  kata  lain,  Riba  adalah  kelebihan 

pengembalian  yang  ditentukan.  Di  masa  lalu  telah  ada  sengketa  apakah  Riba 

merujuk  kepada  sekedar  bunga  atau  semua  jenis  riba,  tetapi  sekarang  ada 

kesepakatan di antara para ulama modern bahwa istilah Riba meliputi semua bentuk 

bunga  dan  bukan  hanya  bunga  yang  “berlebihan”  [sebagaimana  dipercaya  oleh 

Ridha dan yang lainnya] (Khan, W. M. (1985), Menuju Sistem Ekonomi Islam Bebas 

Bunga. Leicester, Islamabad: Yayasan Islam, Asosiasi Internasional Ekonomi Islam. 

p.52). 

Ulama modern telah menyimpulkan bahwa karakteristik terpenting Riba adalah hasil 

pasti dari uang ketika berubah jumlah. Dengan kata lain, ketika uang beranak uang, 

tanpa ditukar dengan barang atau jasa, maka disebut Riba. Karakteristik dasarnya 

menurut mereka adalah: 

1. Harus berhubungan dengan pinjaman; 

2. Kelebihan disepakati di awal yang harus dibayar ketika jatuh tempo; 

3. Waktu yang ditetapkan untuk pembayaran ulang; dan 

4. Semua unsur untuk pembayaran ulang ini diambil sebagai syarat pinjaman.
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Dalam  semua  pandangan  yang  mereduksi  Riba  ini  keseluruhan  isu  Penundaan 

disepelekan. 

Bank Syari'ah adalah Sama Saja dengan Bank Biasa

Hasil  akhir  dari  penyimpangan  makna  Riba  ini  adalah  pembenaran  perbankan. 

Premis  mereka  adalah  ‘perbankan  tanpa  bunga’  adalah  Halal.  Kenyataannya 

walaupun Bank Syariah mendefinisikan diri sebagai Bank Tanpa bunga, sebenarnya 

juga mengenakan bunga tetapi dengan nama yang berbeda.  Mereka menyebutnya 

'bagi  hasil',  terkadang  deviden,  terkadang  mark-up  melalui  bermacam  skema 

penipuan. Tetapi terpisah dari metode penipuan penyembunyian bunga itu, masalah 

utamanya,  Bank  Syariah  adalah  sama  dengan  Bank  biasa.  Bank  Syariah  seperti 

halnya semua Bank, mempraktekkan ‘fractional reserve banking’. Fractional reserve 

banking  adalah  esensi  uang  fiat.  Melalui  metode  ini  mereka  menggunakan  dan 

menciptakan uang fiat dan akibatnya mereka mendukung sistem uang saat ini.

Pertama-tama,  dalam Islam, orang (bankir)  yang menerima titipan (wadi’ah)  dari 

orang  lain  tidak  boleh  berdagang  dengan  uang  itu.  Hal  ini  dianggap  sebagai 

pelanggaran kontrak. Pada masa lalu umat Muslim berurusan dengan pembayaran 

secara  langsung  atau  melalui  jaringan  yang  terdiri  dari  para  wakil,  yang  tidak 

menciptakan kredit,  mereka hanya melaksanakan perintah pelanggan, yakni untuk 

membayar atau menerima pembayaran. Uang dan kredit tidak dicampur. Dan wakil 

tidak menggunakan uang titipan untuk perdagangan mereka sendiri. 

Kedua, dalam Islam Anda tidak dapat menggunakan hutang sebagai uang. Dalam 

kasus uang kertas yang tidak didukung oleh logam mulia apapun, bankir berdagang 

dengan  nota  utang  yang  nilainya  ditentukan  oleh  paksaan  Negara.  Uang  jaman 

sekarang kenyataannya adalah pajak. Tidak ada cara untuk membolehkan ini dalam 

Islam.  Bankir  Islam  tidak  hanya  berdagang  dengan  uang  kertas,  mereka 

menyumbang penciptaan lebih banyak uang kertas melalui penciptaan deposit. Harus 

http://www.amalmadinah.org/


58 www.amalmadinah.org | Hukum Syara' mengenai Riba | Syaikh Umar Ibrahim Vadillo

diperhatikan bahwa fungsi bank deposit adalah seperti uang. 

Untuk mengilustrasikan penciptaan uang, kami akan memberikan sebuah contoh. Di 

Kanada angka-angka yang dipublikasikan oleh  Bank Kanada menjelaskan bahwa 

pada 1998 perbandingan semua cadangan Tunai  bank di  Kanada ($3.893 milyar) 

dibandingkan dengan total aset ($1393 milyar) telah meloncat kepada tingkat 1:358, 

angka yang tidak pernah terjadi dalam sejarah, selama 50 tahun pertama abad ke-20, 

rasio tidak pernah melebihi 1:15. Karenanya untuk setiap 1 dolar simpanan di Bank 

Kanada, bank telah menyulap $357 dari ketiadaan yang mereka investasikan atau 

pinjamkan dengan bunga. 

Contoh ini menunjukkan bahwa bank sebenarnya adalah kontributor utama suplai 

uang negara.

Apa yang  fractional  reserve banking izinkan bagi  bank adalah untuk meminjami 

melebihi cadangan dalam bentuk tunai. Sehingga apa yang terjadi ketika setiap orang 

mulai merasa curiga tentang sistem fractional reserve banking saat ini, dan menarik 

simpanan di bank?

Tidak ada jumlah uang tunai yang cukup. Keruntuhan bank, dapat disaksikan pada 

peristiwa tragis Great Depression tahun 1930-an. Untuk peristiwa yang lebih kini, 

terjadi  di  tahun  1985,  ketika  sejumlah  bank  regional  di  timur-laut  Amerika 

menghadapi  kebangkrutan  saat  menerbitkan  kredit  ketika  tiap  individu  menarik 

simpanan. Kita juga menyaksikan sebuah bank runtuh baru-baru ini di Argentina, 

tahun 2001. Polisi berjaga-jaga, dan nasabah ditolak masuk ke bank untuk menarik 

tabungan. Sementara itu pejabat terpilih dan pemerintahan di berbagai negara telah 

berusaha  untuk  menutup  bank,  untuk  mencegah  terjadinya  bank  runtuh  dan 

menimbulkan  bencana  keuangan  yang  tidak  terkendali  dan  secara  esensial 

menghancurkan sistem perbankan saat ini. 
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Solusi  yang  diambil  ketika  bank  runtuh  adalah  menggunakan  pajak  dari  warga 

negara melalui jaminan bank sentral untuk menghilangkan masalah sampai masalah 

berikutnya muncul kembali. 

Negara  melindungi  bank  dari  keruntuhan  dengan  cara  menjamin  simpanan 

masyarakat, akhirnya menambah masalah dengan pemecahan cadangan bank sentral 

yang ditarik  supaya bank dapat  beroperasi  kembali.  Industri  bank saat  ini  diatur 

dengan  tatacara  sedemikian  rupa  sehingga  ada  kartel  sah  pembuat  uang.  Negara 

melindungi  kartel  bank  ini  dengan  berbagai  macam  kebijakan  dan  peraturan 

perundang-undangan.

Bank  Syariah  tanpa  terkecuali  adalah  bagian  dari  sistem  ini.  Bank  Syariah 

mempraktekkan fractional reserve banking yang menjadi dasar dari mayoritas uang 

yang beredar38. Mereka tidak memiliki uang yang cukup untuk mendukung semua 

uang yang dibuat. Selisih tersebut dimasukkan ke dalam perekonomian sebagai uang 

beredar yang memberikan kontribusi terhadap fenomena inflasi39.

Ide  pertama  Bank  Syariah  berasal  dari  idenya  ‘Abduh,  yang  menyamakan  bank 

dengan Syirkat dan Qirad. Prinsip yang memicu Bank Syariah tersebut adalah ide 

bahwa bank menginvestasikan uangnya – karena mereka tidak memberi pinjaman, 

mereka  hanya  berinvestasi  –  sehingga  dapat  dibuat  Halal.  Mereka  berpendapat 

bahwa  mereka  tidak  mengenakan  bunga  karena  mereka  menginvestasikan  uang 

mereka kepada bisnis lain. Satu-satunya reformasi yang diperlukan, menurut mereka, 

dalam Islamisasi  perbankan  investasi  bukanlah  membayar  bunga  kepada  pemilik 

akun rekening.

Itu bukanlah penyelesaian masalah melainkan cara lain untuk menghasilkan lebih 

38 Tanpa FRB, bank Syariah tidak dapat disebut bank. Demikian Syaikh Umar Ibrahim Vadillo 
menerangkan di depan para profesor dan doktor di Universitas Islam Malaysia tahun 2009.

39 Dirasakan oleh masyarakat sebagai keadaan di mana harga-harga terus-menerus naik karena 
semakin banyak jumlah uang yang beredar.
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banyak keuntungan. Sehingga menurut mereka investasi perbankan tanpa membayar 

bunga kepada pemilik akun adalah Halal. 

Apa yang Bankir Syariah tidak dapat hindari adalah penyakit perbankan terutama 

inflasi. Karena mereka tidak dapat membenarkan inflasi dari perspektif Islam, yang 

lantas mereka katakan adalah masalah inflasi itu adalah tanggung jawab pemerintah, 

bukan bank. Ini tidak benar. Pemerintah menertibkan inflasi, tetapi produser utama 

pasokan uang adalah bank, termasuk Bank Syariah. Ketika mereka akhirnya ditekan 

mengenai masalah inflasi ini mereka berpendapat seperti biasanya bahwa ini adalah 

masalah darurah. 

Secara alami,  ide Dinar Emas dan Dirham Perak (mata uang Syari'ah)  bagi  para 

bankir adalah mengerikan, dan yang memalukan, termasuk pula para Bankir Syariah 

– karena perbankan tidak dapat beroperasi dengan rejim moneter emas dan perak 

murni. Mereka memerlukan uang kertas, apakah menjadi bagian dari standar emas, 

atau bahkan lebih baik, dengan uang fiat baru yang dipaksakan penggunaannya oleh 

Negara.  Bank Syariah adalah bagian dari  sistem perbankan. Bank Syariah adalah 

Haram sedangkan prakteknya adalah akal bulus yang paling licik melawan Syariah 

yang terjadi sepanjang sejarah. Bank Syariah telah membuat yang Haram jadi Halal. 

Karenanya kejahatan mereka adalah ganda. Pertama menggunakan yang Haram, dan 

kedua, merubah Hukum Syariah untuk membenarkan praktek mereka. 

Murabahah, Apa yang Termasuk dan Apa yang Tidak Termasuk

Murabahah  adalah  kontrak  penjualan  yang  terkenal  dalam  Islam  yang  telah 

disesatkan oleh Bank Syariah. Murabahah memenuhi antara 80 sampai 90 persen 

transaksi Bank Syariah. Kami mengatakan bahwa tanpa versi Murabahah ala Bank 

Syariah, Nama Syariah dalam sebuah Bank takkan mampu dipertahankan. Di bawah 

label  Murabahah,  yang  merupakan  sebuah  penjualan,  Bank  Syariah  melakukan 

pembiayaan berdasarkan praktek keharaman yang dikenal sebagai “dua penjualan 

dalam satu”. Praktek “dua penjualan dalam satu” ini adalah praktek tersamar yang 
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menyembunyikan riba seolah-olah keuntungan. 

Berikut ini yang dikatakan oleh Bank Syariah mengenai Murabahah?

“Murabahah: Secara Literal bermakna mark-up. Kontrak ini umumnya digunakan  

dalam pembiayaan perdagangan. Di bawah praktek ini, bank membeli atas  

namanya sendiri barang-barang yang pembeli inginkan. Bank kemudian menjual  

barang itu kepada pembeli untuk mendapatkan keuntungan. Pembeli lalu  

menyelesaikan pembayaran kepada bank dengan cara diangsur.” 

Gambaran ini adalah apa yang kita sebut “dua penjualan dalam satu” dan itu haram. 

Imam Malik menulis dalam kitab Muwatta: 

“Yahya meriwayatkan kepadaku dari Malik bahwa dia mendengar Rasulullah  

Sallallahualayhi wasallam, melarang dua penjualan dalam satu penjualan.” 

“Yahya meriwayatkan kepadaku dari Malik bahwa dia mendengar seorang laki-laki  

berkata kepada temannya, ‘Belikan aku unta ini sekarang juga supaya aku dapat  

membeli unta itu darimu dengan cara kredit.’ ‘Abdullah ibnu ‘Umar ditanya tentang  

hal itu dan dia tidak setuju serta melarangnya.” 

Sebelum  kita  membahas  persoalan  ini  secara  terperinci,  kita  akan  mempelajari 

makna asli Murabahah. Dalam Fiqih (Syariah) kontrak Murabahah adalah kontrak 

penjualan,  yang  bermakna  ada  penawaran  dan penerimaan  harga  barang  tertentu 

dalam transaksi  tunggal.  Perselisihan  khas  yang  timbul  dari  kontrak  Murabahah 

berhubungan  dengan  definisi  harga  dasar  di  atas  yang  dia  tambahkan  mark-up. 

Dalam sebuah kontrak Murabahah, harga dasar dikaitkan dengan harga akhir. Mark-

up yang digunakan sebagai contoh dalam kitab Muwatta Imam Malik adalah 10%. 

Imam Malik membuat contoh berikut tentang seseorang yang menjual barang dalam 

Murabahah: 
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“jika seseorang menjual barang seharga seratus dinar dengan harga seratus  

sepuluh dinar” 

Dalam  penjualan  biasa,  penjual  tidak  wajib  menyebutkan  harga  kulakan,  tetapi 

dalam Murabahah Anda menyatakan harga kulakan plus mark-up nya. 

“Jika seseorang menjual barang dalam Murabahah dan dia berkata, ‘Barang itu  

senilai seratus dinar bagiku.’ 

Praktek umumnya adalah penjual membeli barang di satu kota dan kemudian pergi 

ke  kota lain untuk menjualnya  dalam Murabahah,  mengatakan:  “Barang itu  saya 

kulakan harga segini dan saya jual harga segitu” atau cukup dengan berkata “saya 

jual barang itu dengan keuntungan sepersepuluh (10 persen)” 

Dalam  Murabahah  tradisional,  barang-barang  adalah  milik  penjual  sebelum  dia 

menawarkannya. Dalam Murabahah nya Bank Syariah, pembeli datang kepada bank 

dan berkata, Saya ingin beli ini dan itu. Kemudian Bank Syariah membelikannya 

secara Tunai dan menjualnya kepada klien seharga pembelian plus mark-up dengan 

syarat penundaan. Praktek ini adalah “dua penjualan dalam satu” dan itu Haram. 

Persoalan kritis Murabahah yang menyita perhatian ulama kita adalah definisi harga 

dasar,  sehingga  tidak  ada  penyalahgunaan.  Ada  beberapa  biaya  yang  disertakan 

dalam harga dasar dan ada yang tidak disertakan. Ketika sebuah biaya disertakan 

maka disebutnya penjual membuat mark-up pada biaya. 

Ibnu Rushd menjelaskan perkara ini sebagai berikut: 

Mayoritas Fuqaha setuju bahwa jual-beli ada dua jenis: Jual-beli Musawanah 

dan Jual-beli Murabahah. Disebut Murabahah ketika penjual menyebutkan harga 

kulakan, dan kemudian mengambil kelebihan berupa keuntungan dalam dinar atau  
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dirham. 

Ibnu Rushd menganalisa semua ketidakcocokan dalam masalah ini dalam bab al-

Murabahah dalam kitab Bidayatul Mujtahid. Dia menjelaskan isu berkenaan dengan 

apa yang boleh dan apa yang tidak. Secara umum boleh bagi penjual dengan jalan 

Murabahah  membeli  dengan  syarat  penundaan  dan  juga  menjual  dengan  syarat 

penundaan.  Hanya  ada  satu  unsur  yang  dipertimbangkan  sebagaimana  dijelaskan 

oleh Ibn Rushd: 

Malik berkata tentang orang yang menjual barang secara kredit dalam satu periode  

dan menjual barang itu dengan cara Murabahah, Imam Malik tidak mengizinkannya 

kecuali dia mengungkapkan periodenya. Imam Asy-Syafi’i berkata bahwa jika hal  

ini terjadi, pembeli akan memiliki periode (kredit) mirip dengan nya. 

Maksudnya adalah kontrak Murabahah itu ada aturannya. Yaitu pertimbangan harga 

dasar  atas  keuntungan  adalah  tetap  dan  didefinisikan  dengan  jelas.  Harga  dasar 

menyertakan harga kulakan dan semua biaya yang dikeluarkan dalam transportasi, 

dll, sangat mirip dengan kasus agen Qirad. Penjual harus menyatakan biaya ekstra 

kepada pembeli, dan tidak ada salahnya mengurangi harga jika ada kesepakatan. 

Murabahah bukanlah kontrak perdagangan seperti halnya Qirad. Murabahah adalah 

Jual-beli dan karenanya diatur oleh Hukum Jual-beli40. Apa yang diharamkan dalam 

Jual-beli adalah haram juga dalam Murabahah, dan apa yang dibolehkan dalam jual-

beli  adalah  dibolehkan juga  dalam Murabahah.  Perbedaannya  dari  jual-beli  biasa 

40 Untuk lebih memahami Hukum Jual-beli dalam Islam, dapat membaca berbagai Kitab Fiqih dan 
Hadist bagian Bab Jual-beli (al-Buyu'). Untuk memahami langsung dari bahasa Arabnya, 
dapat  mengikuti  diklat-diklat  yang  diselenggarakan  di  pesantren-pesantren  yang  mengajarkan 
kitab Fiqih, biasanya sebulan Ramadhan penuh. Dalam bahasa Indonesia dan Inggris juga sudah 
banyak  terjemahannya,  yang  umumnya  cukup  akurat  dan  bagus  terjemahannya.  Pergilah  ke 
sebuah toko kitab kuning, Anda akan temukan apa yang Anda cari di situ. Apa yang diajarkan di  
kitab-kitab Fiqih itu adalah hukum-hukum yang sudah berjalan dan bertahan beratus-ratus tahun 
lamanya sebelum akhirnya disapu bersih. Inilah hukum-hukum yang wajib diterapkan kembali 
supaya dapat menjalankan yang Halal. Sebab semua aspek kehidupan seorang Muslim diatur oleh  
Hukum Syara'. 
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adalah cara menyatakan harga. 

Praktek Murabahah41 versi Bank Islam

Barangkali tokoh pemikir Bank Islam yang paling kondang adalah ulama Pakistan 

Taqi Osmani, yang esai nya tentang Murabahah mengatakan: 

"Murabahah" kenyataannya adalah istilah Fiqih Islam dan merujuk kepada jenis  

penjualan tertentu yang tidak berhubungan apapaun dalam pembiayaan dalam arti  

aslinya.... 

Murabahah, dalam konotasi Islam nya yang asli, hanya sekedar penjualan. Ciri  

yang membedakannya dari jenis penjualan lain adalah, Penjual dalam Jual-beli  

Murabahah mengatakan kepada pembeli berapa biaya yang dia kenakan dan 

berapa keuntungan yang akan dia kenakan sebagai tambahan biaya. 

Definisi  ini  benar  kecuali  kalimat  “berapa keuntungan yang akan42 dia  kenakan  

sebagai  tambahan  biaya”  seharusnya  berbunyi  “berapa  keuntungan  yang  dia  

kenakan43 sebagai  tambahan  biaya”.  Perbedaan  future  dengan  present adalah 

esensial untuk dimengerti guna memahami bagaimana praktek penjualan Murabahah 

ala  Bank Islam terjadi.  Future menyiratkan ada pra-kesepakatan sebelum penjual 

kulakan barang untuk dijual kepada pembeli, tetapi definisi dari Taqi Osmani dan 

perbedaan kalimat ini bukanlah poin utama. 

Posisi Taqi Osmani, seperti sebagian besar ulama Perbankan Syariah, adalah bahwa 

Murabahah  hanya  dijadikan  prinsip,  yaitu,  kesanggupan  menyatakan  mark-up 

penjualan,  dan  yang  mereka  lakukan  kemudian  adalah  menggabungkan  prinsip 

41 Untuk data eksak mengenai praktek Murabahah Bank Syariah di Indonesia, dapat membaca buku 
“Tidak Syar'inya bank Syari'ah di Indonesia” yang ditulis oleh Amir Zaim Saidi, buku ini 
dinobatkan sebagai 'buku berbahaya' oleh para penyokong bank Islam yang tidak terima bank 
bikinannya dibilang haram.

42 He is going to charge
43 He is charging
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Murabahah ini  dengan penjualan atas  dasar  syarat  penundaan.  Yang disebut  oleh 

Bank Syariah sebagai  Murabahah bukanlah Murabahah,  tetapi  hanyalah sebentuk 

Riba. 

Taqi  Osmani,  seperti  semua bankir  Syariah lainnya,  menyepelekan larangan “dua 

penjualan dalam satu”. Kini kita akan kembali membahas larangan ini. 

Larangan Dua Penjualan dalam Satu

Ibnu Rushd menjabarkan persoalan ini dalam kitab Bidayatul-Mujtahid: 

“Tema yang terkait dengan subjek di bab ini adalah hadist yang menegaskan bahwa 

Rasulullah  shallallahualayhi wasallam,  mengharamkan dua penjualan dalam satu, 

menurut  Hadist  dari  Ibnu ‘Umar dan Ibnu Masud dan Abu Hurairah.  Abu Umar 

berkata bahwa semua Hadist ini telah diriwayatkan oleh otoritas terpercaya. Karena 

itu  para  Fuqaha  secara  umum  setuju  pada  implikasi  Hadist  ini,  tetapi  berbeda 

mengenai detailnya – Maksud saya bentuk di mana istilah ini diterapkan dan di mana 

tidak  dapat  diterapkan.  Mereka  juga  sepakat  kepada  beberapa  bentuknya.  Dua 

Penjualan dalam satu ini dapat terjadi dengan tiga cara: 

1-  Pertukaran dua komoditas yang diberi harga dengan dua harga, 

2-  Menukar satu komoditas yang diberi harga dengan dua harga, 

dan yang 

3- Menukar dua komoditas yang diberi  harga dengan satu harga, 

dalam kasus mana salah satu dari dua harga disatukan. 

1- Penjualan dua komoditas yang diberi harga, dengan dua harga digambarkan dalam 

dua cara:  pertama saat  seseorang berkata  kepada orang lain,  “saya akan menjual 

kepadamu komoditas ini seharga sekian dengan syarat Anda menjual kepada saya 

rumah itu seharga sekian;” dan kedua dia mengatakan kepada seseorang, “saya akan 
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menjual kepada Anda benda ini seharga satu dinar atau komoditas lain ini seharga 

dua dinar.”

2- Penjualan satu komoditas dengan dua harga juga digambarkan dengan dua cara: 

pertama,  salah  satu  dari  harga  dibayar  tunai  sementara  harga  yang  lain  dibayar 

kredit,  dan  hal  yang  kedua,  seperti  halnya  seseorang  yang  berkata  “saya  akan 

menjual kepadamu baju ini secara tunai dengan harga segini dengan syarat bahwa 

saya  membelinya  dari  Anda (secara  kredit)  selama periode  sekian  waktu  dengan 

harga sekian”. 

3- Penjualan dua komoditas dengan harga tunggal adalah seperti mengatakan, “saya 

akan menjual  kepadamu salah  satu dari  dua barang ini  dengan harga sekian dan 

sekian.” 

... namun jika dia berkata, “saya akan membelikanmu baju ini secara tunai seharga 

sekian dengan syarat bahwa Anda membeli dari saya (secara kredit) dalam sebuah 

periode,” tidak diizinkan secara bulat (oleh ‘ijma), menurut mereka (para fuqaha), 

karena itu adalah salah satu kategori ‘ina, yakni penjualan oleh seseorang dari apa 

yang tidak dia miliki dan juga melibatkan kasus larangan jahl mengenai harga. 

Ketiga-tiganya adalah Haram.

Imam Malik menulis dalam kitab al-Muwatta:

“Yahya meriwayatkan kepadaku dari Malik bahwa dia mendengar al-Qasim ibnu 

Muhammad ditanya tentang seseorang yang membeli barang-barang seharga 

sepuluh dinar tunai atau limabelas dinar kredit. Dia tidak mengizinkan dan 

melarangnya.” 

Malik berkata bahwa jika seseorang membeli barang-barang dari orang lain baik itu 
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dengan harga sepuluh dinar tunai atau limabelas dinar kredit, yang mana salah satu 

dari  dua  harga  itu  diwajibkan  kepada  pembeli,  maka  perbuatan  semacam  itu 

janganlah dilakukan karena jika dia menunda pembayaran yang sepuluh dinar, maka 

akan menjadi limabelas dengan cara kredit, dan jika dia membayar sepuluh, dia akan 

belanja dengan sepuluh dinar itu untuk barang senilai limabelas jika kredit. 

Malik berkata bahwa tidak dibolehkan bagi seseorang membeli barang dari orang 

lain baik itu dengan satu dinar dibayar tunai atau dengan dua dinar secara kredit dan 

bahwa  satu  dari  dua  harga  diwajibkan  kepadanya.  Itu  tidak  dilakukan  karena 

Rasulullah  shallallahualayhi  wasallam,  melarang  dua  penjualan  dalam  satu 

penjualan. Ini adalah sejenis jual-beli: 'dua penjualan dalam satu'. 

Semua dalil ini membuktikan bahwa praktek Murabahah nya Bank Syariah adalah 

Haram sebab kenyataannya bukan Murabahah tetapi dua penjualan dalam satu, yang 

diharamkan oleh Rasulullah shallallahualayhi wasallam. 

Larangan dua  penjualan  dalam satu  juga  menyertakan  praktek  tersembunyi  yang 

menjadi biasa di pasar-pasar kita saat ini dan telah didukung oleh Bankir Syariah, 

yakni  merujuk kepada orang yang menjual  barang dengan dua harga,  satu harga 

dibayar tunai, satu harga dicicil secara kredit. Ini adalah Haram dan harus diberantas. 

Jika  penjual  bermaksud  menunda  penerimaan  pembayaran,  maka  harganya  tidak 

boleh naik44.

Taqi Osmani menegaskan bahwa transformasi Murabahah kepada pembiayaan, yang 

bertujuan Islamisasi  pembiayaan,  adalah  tidak  benar  dalam Syari'ah  tetapi  hanya 

ukuran sementara: 

“Asalnya,  Murabahah  adalah  jenis  suatu  penjualan  dan  bukan  mode  

44  Melainkan harus sama, baik itu dibayar tunai, atau dicicil secara kredit, ini adalah Halal dan 
masuk kepada kategori transaksi Hutang-piutang, bukan Jual-beli. Dalam Hutang Piutang, Penundaan 
Pembayaran adalah Halal, tetapi Kelebihan Pembayaran adalah Haram
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pembiayaan.  Mode  ideal  menurut  Syari'ah  adalah  mudarabah  (qirad)  

atau musyarakah (syirkat) yang telah dibahas pada bab pertama. Namun,  

dalam perspektif ekonomi saat ini,  ada kesulitan praktis tertentu dalam  

menggunakan  instrumen  mudarabah  dan  musyarakah  pada  beberapa  

wilayah  pembiayaan.  Karena  itu  ahli  Syari'ah  kontemporer  telah  

membolehkan,  sesuai  dengan kondisi  tertentu,  penggunaan Murabahah  

pada basis pembayaran yang ditunda sebagai mode pembiayaan. Tetapi  

ada dua poin esensial yang harus benar-benar dipahami dalam hal ini: 

1-  Hendaknya  jangan  pernah  diabaikan  bahwa,  asalnya,  Murabahah  

bukanlah  model  pembiayaan.  Itu  hanyalah  perangkat  untuk  lolos  dari  

"bunga" dan bukan instrumen ideal untuk melaksanakan tujuan ekonomi  

Syariah yang sebenarnya. Karena itu instrumen ini hendaknya digunakan  

sebagai  langkah  transit  yang  diambil  dalam  proses  men-Syariah-kan  

ekonomi, dan penggunaannya hendaknya dibatasi hanya bagi hal-hal di  

mana mudarabah atau musyarakah tidak dapat dipraktekkan. 

Namun,  ide  ‘langkah  transit’  belum  disampaikan  kepada  pelanggan  mereka. 

Pelanggan diberitahu bahwa praktek  Murabahah adalah  Halal.  Masalah  terburuk, 

adalah  praktek  langkah  transit  yang  dimaksud  bukanlah  kembali  ke  Syariah, 

melainkan integrasi  lebih  jauh dengan sistem kapitalis,  yang  mereka  sebut  men-

Syariah-kan ekonomi45.  Maksud dari  men-Syariah-kan ekonomi bukan keluar dari 

kapitalisme yang saat  ini  mengelilingi  kita,  tetapi  menyesuaikan Hukum Syariah 

supaya  cocok dengan kapitalisme,  sebab Syariah  dan kapitalisme adalah  dua hal 

yang saling berlawanan.

Murabahah sebagaimana yang dipraktekkan oleh Bank Syariah adalah benar-

benar Penipuan

45 Di Indonesia tahun 2013, telah diluncurkan Gerakan Ekonomi Syariah oleh Bank Indonesia.
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Tariq al-Diwani menulis dalam esai nya “Bank Islam tidaklah Islam” (artikel tersedia 

di http://www.islamic-finance.com/indexnew.htm) 

“The Contractum Trinius, adalah akal-akalan hukum yang digunakan oleh  

pedagang Eropa jaman pertengahan untuk  meng-hutangi  orang dengan  

riba,  suatu  hal  yang  dilarang  keras  oleh  Gereja  saat  itu.  Kontrak  itu  

adalah gabungan tiga kontrak yang disatukan, yang jika sendiri-sendiri,  

kontrak itu dianggap boleh oleh Gereja, tapi jika bersama-sama digabung,  

menghasilkan  pengembalian  tetap  yang  disetujui  di  awal  (hutang  

berbunga). Contoh, pura-puranya Si A memodali Rp100 ke Si B selama  

setahun (penundaan). Si A kemudian pura-puranya menjual kepada Si B  

hak  menerima keuntungan dari  permodalan tersebut  sebesar  Rp30 dan  

dibeli oleh Si B dengan harga Rp15. Kemudian, A akan mengasuransikan  

diri terhadap kerugian dengan cara kontrak ketiga yang disetujui oleh B  

dengan biaya dibayar oleh B ke A sebesar Rp5. Hasil dari tiga kontrak  

berbarengan itu  adalah:  disepakati  di  awal  pembayaran bunga sebesar  

Rp10 (kelebihan) pada pinjaman sebesar Rp100 yang ditetapkan oleh A 

untuk  dibayar  oleh  B  di  akhir  tahun  (bunga  10% per  tahun  ditambah  

jaminan sebesar 5% total Rp15). 

Saya telah membaca tentang contractum trinius beberapa bulan sebelum  

menemukan  kejahatan  di  balik  kontrak  Murabahah  Bank  Syariah.  Itu  

adalah jenis kontrak yang Si A gunakan untuk pembelian barang X dari Si  

B.  Bank akan menengahi transaksi dengan meminta A berjanji  membeli  

barang X dari  bank dalam hal  bahwa bank membeli  barang X dari  B.  

Dengan janji yang dibuat di awal ini, bank mengetahui bahwa jika bank  

membeli barang X dari B bank dapat menjual barang itu kepada A dengan  

segera. Bank setuju bahwa A membayar barang X tiga bulan setelah bank  

mengirim barang itu kepada A. Sebagai balas jasanya, A setuju membayar  

bank sekian persen untuk pembelian barang X sebagai kelebihan dari yang  
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dibayarkan  oleh  bank  kepada si  B.  Akibatnya  adalah bunga tetap  atas  

balas jasa pembiayaan yang dilakukan oleh bank, Kontrak dimulai dengan  

bank membeli barang X dari B dibayar tunai untuk dikreditkan kepada A 

dengan harga lebih mahal. 

Kumpulan  trik  hukum  itu,  baik  di  jaman  pertengahan  atau  yang  

dipraktekkan  oleh Murabahah nya Bank Syariah, tidak lebih dari akal-

akalan  untuk  menghindar  dari  sebutan  Riba,  yakni  contractum  trinius  

Syariah  jaman  modern  yang  dipraktekkan  oleh  Bank  Syariah.  Fakta  

bahwa  teks  kontrak  ini  begitu  sulit  didapat  adalah  salah  satu  Fakta  

memalukan  Perbankan  Syariah.  Jika  memang  bersih,  kenapa  

dirahasiakan? Berikut ini adalah kutipan dari kontrak Murabahah yang  

sering  digunakan  oleh  dua  lembaga  utama  selama  tahun  1990-an.  

Penerima  dana  (beneficiary)  adalah  klien  yang  membutuhkan  

pembiayaan, dan klausa sebelumnya mengharuskan Penerima bertindak  

sebagai agen dari Bank dalam mengambil pengiriman barang.” 

Penipuan ini tidak dibolehkan dalam Hukum Syariah. Itu hanyalah akal-akalan untuk 

menghadirkan yang Haram sebagai Halal.

Bahaya dari Pengambilan Semata Prinsipnya Saja dari Kontrak Muamalah

Pada  saat  kontrak  Muamalah  diambil  prinsipnya  saja,  maka  penafsiran  akan 

tercerabut dari ‘Amal46. Hasilnya adalah bahwa ekonomi Syariah dapat bebas dibikin 

bentuk apapun untuk tujuan 'men-Syariah-kan kapitalisme’.

Dengan  menggunakan  karya  dari  orang  seperti  Taqi  Osmani,  satu  pasukan  baru 

Bankir Syariah 'berijtihad'  dan membangun dasar, melalui metodologi dan prinsip 

yang  sama,  mereka  bergerak  kepada  lapisan  selanjutnya  'men-Syariah-kan 

46 Praktek asli yang berlaku dari kontrak-kontrak Muamalah yang sesungguhnya.
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kapitalisme’.  Ketika  sampai  kepada  men-Syariah-kan  obligasi  dan  turunannya, 

sumber-sumber  asli  Syariah  benar-benar  dilupakan  dan  tidak  lagi  menggunakan 

pijakan pengambilan “hukum syara'” oleh generasi bankir Syariah yang sebelumnya. 

Hasilnya adalah khayal di atas khayal. ‘Men-Syariah-kan’ pasar masa depan adalah 

yang terakhir, namun bukan langkah terakhir, perkembangan penipuan ini menjadi 

tak  terkendali  dengan sebutan  ‘ekonomi Syariah’.  Mengenai  isu ini  lihat  Sebuah 

Bantahan  Yuridis  terhadap  Taqi  Osmani  ditulis  oleh  Hadhrat  Maulana  Mufti 

Habibullaah dari Pakistan. Mufti Habibullaah menulis:" 

“Saya telah membuat studi mendalam tentang buku Mufti Muhammad Taqi  

Utsmani Sahib, berjudul Islaam Aur Jadeed Ma' eeshat Wa Tijaarat (Islam  

dan Kehidupan serta Perdagangan Modern).  Saya menyimpulkan bahwa  

Mufti Sahib telah bertindak percuma membangun sistem kapitalis dengan  

bantuan  Islam dan  Syariah.  Sementara  Islam menolak  sistem  ini,  Mufti  

Saheb malah membuat Syariah tunduk kepada sistem kapitalisme. Tetapi  

kami  (Muslim)  kehidupan  sosial  dan  politiknya  tunduk  kepada  Syariah.  

Mufti  Saheb  telah  berusaha  menambahkan  kata  Jadeed  (modern),  guna  

menyajikan  sistem  kapitalis  dalam  nuansa  syariah.  Ini  adalah  upaya  

membangun keuntungan moneter bagi para kapitalis yang akan menuntun  

umat Muslim jadi percaya bahwa keuntungan mereka adalah keuntungan  

halal.  Jadi,  mereka  akan  memanfaatkan  keuntungan  tersebut  tanpa  

memahami  dosa  atau  tidaknya.  Yang  demikian  benar-benar  tak  bernilai  

apapun baik itu di dunia maupun juga di akhirat nanti.” 

Teknik yang digunakan adalah merubah Hukum Syariah ke dalam prinsip abstrak 

tanpa konteks ‘amalnya dan kemudian penerapan bebas prinsip-prinsip ini dengan 

qiyas kepada kontrak yang sama sekali baru. Dengan demikian proses ini dianggap 

sebagai “Men-Syariah-kan sebuah Kontrak47”. Berikut ini adalah contoh bagaimana 

47 Kontrak kapitalis yang dicarikan dalilnya (prinsip-prinsip nya) dari Hukum Syariah supaya dapat 
disebut Syari'ah, demikian penjelasan Aviliani, seorang ekonom INDEF
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Mudarabah secara  prinsip  ditafsirkan sebagai  bagi-hasil  dan  Musyarakah sebagai 

persamaan  partisipasi.  Implikasinya  adalah  Mudarabah  adalah  sebagai  sebuah 

kontrak  Syariah  yang  disahkan  oleh  Fiqih  menjadi  segala  bentuk  bagi-hasil 

berdasarkan kontrak kapitalis. 

“Pengambilan semata  prinsip Mudarabah-Musyarakah ini  (bagi-hasil  &  

persamaan  partisipasi)  kepada  kontrak  pembiayaan  lebih  dekat  kepada  

partisipasi  kooperatif  dan  aktif  antara  pemegang  saham  ketimbang  

pendayagunaan harta mengendap yang dimiliki  oleh seorang kaya untuk  

memodali  partner  usahanya.”  (Prof.  Dr.  Masudul  Alam  Choudhury,  

Ekonomi  Politik  Islam,  sebuah  Kritik  kepada  Ekonomi  Islam.  

Dipublikasikan  dalam  jurnal  Ekonomi  Politik  Alternatif.  Vol  I,  No  I,  

January 99; Penang, 1999, p. 9.) 

Pencatutan istilah ekonomi yang tampaknya tidak berbahaya ini memiliki implikasi 

ganda.

Satu,  pencatutan  istilah  telah  menyederhanakan  dan  menggantikan  sifat  alamiah 

yang rumit dari ‘amal yang sesungguhnya, guna mendukung prinsip-prinsip (yang 

de facto disebut prinsip-prinsip Syariah) yang secara diam-diam membawa semua 

konotasi dan latar belakang filosofi yang berbeda.

Dua, prinsip-prinsip Syariah ini digunakan untuk melabeli dan membenarkan situasi 

lain yang sama sekali berbeda dari kontrak aslinya. 

Mudarabah atau Qirad adalah lebih dari sekedar ‘bagi hasil’. Banyak kewajiban dan 

larangan  dalam 'Amal  Syariah  nya  yang  tidak  tercakup  oleh  istilah  ‘bagi-hasil’. 

Syarikat  atau  Syirkat  berbeda  dari  ‘persamaan  partisipasi’.  Apa  yang  dipahami 

dengan persamaan partisipasi dalam kapitalisme dan dalam Hukum Syariah adalah 

benar-benar berbeda. 
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Tahap-tahap Proses Islamisasi

Tahap pertama dari  ijtihad modernis/reformis dilakukan oleh Muhammad ‘Abduh 

yang melegalkan bunga dengan dasar kemiripan dengan bagi-hasil dalam Syariah, 

yaitu Qirad. Qiyas (analogi) kaum modernis adalah sebagai berikut: Semangat Qirad 

adalah untuk berbagi keuntungan dari bisnis yang sah, oleh karena itu, dari bisnis 

yang sah kami dapat menawarkan beberapa bentuk 'keuntungan yang dibatasi atau 

bunganya. 

Tahap  kedua  Islamisasi  Riba  adalah  ijtihad  Hasan  al-Banna  mengenai  legalisasi 

dividen sebagai laba yang sah. Qiyas nya terdiri dari ucapan bahwa deviden sama 

seperti sejenis ‘keuntungan praktis’, walaupun deviden diputuskan oleh mayoritas 

pemegang saham dan mereka independent dari hasil perusahaan. 

Tahap ketiga, adalah pembangunan Bank Islam/Syariah, di antara tokoh yang dapat 

disebutkan adalah:

Yusuf Qardawi

(Pemimpin Ikhwanul Muslimin dan Kepala Dewan Islam Bank Islam Abu Dhabi) 

dan

Khurshid Ahmad

(Pemimpin Jama'atul Islamiyah dan salah seorang Bapak Ekonomi Syariah).

Mereka  memperkenalkan  penggunaan-penggunaan  istilah  Arab  untuk 

menyembunyikan  praktek  Riba.  Inilah  proses  yang  paling  berbahaya.  Proses  itu 

mencerminkan  penolakan  mutlak  Hukum Syariah  dan  merubahnya  dengan  qiyas 

kepada ‘prinsip-prinsip Syariah’ sebagai proses reformasi, yang demikian itulah yang 

dilakukan terhadap Murabahah. 

Metodologi Kaum Modern
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Kenyataannya pembiayaan Syariah adalah laboratorium utama kaum modernis untuk 

berinovasi,  yang ditentukan oleh definisi  untuk men-Syariah-kan realitas modern. 

Laboratorium ini  merupakan  lahan  subur  berinovasi  karena  tidak  tersentuh  oleh 

realitas politik.  Terinspirasi  oleh pengalaman Ahmad al-Najjar pada rejim Nasser 

Mesir, Organisasi Konferensi Islam (OIC) meluncurkan Bank Pembangunan Islam 

pada tahun 1973. Lalu memulai di tahun 1975 dengan Bank Islam Dubai, mencetak 

sektor swasta Bank Islam komersial yang dibuka untuk bisnis dan bersaing dengan 

sukses dengan bank konvensional, pertama di banyak negara Arab dan kemudian di 

negara  Muslim  lain  dan  bahkan  negara  non-Muslim.  Namun  meskipun 

pertumbuhannya  cepat,  sekarang  mereka  tampak  terhenti.  Gejala  penyebabnya 

adalah Bank Islam Dubai memerlukan paket penyelamatan pada tahun 1998, dan 

sejumlah bank komersial Islam lainnya menunjukkan tanda-tanda terjegal. Satu dari 

masalah  dasar  mereka  adalah  bahwa  mereka  tidak  memiliki  cukup  persenjataan 

instrumen finansial  untuk bersaing dengan bank konvensional.  Akibatnya  mereka 

mengupah  sejumlah  insinyur  keuangan  dan  sarjana  hukum  inovatif  untuk 

berkontribusi  menciptakan  konsep  penipuan  baru  berdasarkan  prinsip-prinsip 

Syariah dengan harapan bahwa mereka dapat memperoleh 'angin kedua'. 

Pada  dasarnya  ada  dua  pendekatan  dalam  pembiayaan  Syariah.  Yang  pertama 

mengambil  pendekatan  makro  ekonomi Syariah  dan “menambang korpus hukum 

klasik  untuk  prinsip-prinsip  Syariah  yang  mendasar”  sehingga  dapat  menarik 

kesimpulan  dalam hal  ekonomi  bebas  bunga.  Pendekatan  lain  adalah  pendekatan 

mikro yang kurang lebih berfokus dengan hukum Syariah atau Fiqih terhadap “aksi 

nyata perseorangan yang memiliki signifikansi agama utama” yang kemudian diubah 

menjadi  prinsip-prinsip  Syariah  siap-pakai.  Mikro  formal,  perspektif  berdasarkan 

transaksi,  adalah  salah  satu  yang  paling  mempengaruhi  praktek  dan  pembiayaan 

bank Syariah saat ini. Ini dilakukan dengan mereduksi Fiqih kepada beberapa aturan 

sederhana  yang  biasanya  keliru  sebagai  pernyataan  Hukum  Klasik.  Akibat  dari 

percampuran pendekatan ini adalah kebingungan. 
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Ekonom menjawab dengan ketus  bahwa pendapat  para  Fuqaha Salih jaman dulu 

seharusnya dirasionalisasi,  yang tidak setuju dianggap melawan kemajuan agama 

Islam. 

Metode yang disukai mereka untuk menguraikan fatwa mereka dan menerapkannya 

pada situasi kontemporer ada empat:

1- Dengan ijtihad atau penafsiran baru dengan diterangi oleh ‘prinsip-prinsip’ Qur’an 

dan Hadist; 

2- Dengan pilihan (ikhtiyar) di antara pandangan yang telah diajukan oleh ulama di 

masa lalu dan diadaptasi oleh berbagai kriteria yang mungkin (metode talfiq, comot 

dari  madzhab  sana  sini),  termasuk  dalil  kepentingan  umum  atau  maslahat 

(maksudnya pragmatisme), kepada situasi saat ini;

3- Dengan keharusan (darurah); dan

4- Dengan kecerdasan licik seputar hukum (yang mereka sebut  hila, jamak.  hiyal) 

atau penggunaan hukum secara pandai untuk mendapatkan pengesahan. 

Adapun para fuqaha tradisional menghindari ijtihad, adapun jika ada hal yang baru, 

dapat  ditentukan  hukum syara'  nya  berdasarkan  sumber  hukum yang  sudah ada, 

sedangkan ijtihad adalah metode yang lebih disukai oleh kaum modernis, terutama 

dalam  pembahasan  kontemporer  tentang  pilihan,  yang  merupakan  instrumen 

finansial  kritis  bagi  masa  depan  pembiayaan  Syariah.  Profesor  Kamali,  seorang 

ekonom Syariah  yang dihargai,  saat  menyebut  ijtihad,  secara  jelas  menggunakan 

metode talfiq dan kriteria kepentingan umum (pragmatisme) dalam analisa hukum 

instrumen-instrumen ini. 

Contoh terbaik dari  penggunaan kelicikan hukum adalah Murabahah.  Murabahah 
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sebagaimana  kami  analisa  sebelumnya,  telah  dirubah  menjadi  alat  pembiayaan 

dengan  menggabungkan  dua  transaksi  dalam  satu.  Ulama  modern  terakhir  kali 

berpendapat  bahwa  time  value  of  money adalah  hujjah  yang  sah  (walaupun 

sebenarnya tidak sah) sedangkan mereka menolak disebut membuat uang dari uang. 

Di bawah kelicikan hukum ini, bank yang membiayai penjualan Murabahah harus 

benar-benar membeli barang dan kemudian mengajukan ke pembeli. Namun dalam 

prakteknya, bank Syariah di Pakistan, Malaysia termasuk Indonesia telah menyusun 

kaidah Murabahah lain, dimana kreditur segera melepaskan barang dagangan kepada 

pembeli  tanpa  pernah  benar-benar  memiliki  atau  bahkan  sepenuhnya 

mengidentifikasi barang itu. Akademi Fiqih Organisasi Islam telah mengutuk praktek 

ini,  sedangkan banyak  bank Syariah  yang  terlibat  dalam kelicikan  tersebut  tidak 

memiliki  keahlian  perdagangan  dan  pergudangan  guna  memenuhi  kondisi  nyata 

Murabahah seandainyapun hendak dilakukan oleh perbankan. Bagian utama kredit 

yang dikucurkan oleh Bank Syariah adalah dalam bentuk Murabahah tetapi porsi 

artifisialnya tidak diketahui.

Setiap pembongkaran kelicikan hukum yang dilakukan oleh bank Syariah ini, dapat 

mengakibatkan  keseluruhan  operasi  pembiayaan  bank  Syariah  ini  dalam bahaya. 

Karena serangan yang terus-menerus ini, bank Syariah terus-menerus membutuhkan 

intrumen  finansial  baru  guna  mempertahankan  kegiatan  penipuan  mereka  serta 

mengecoh lebih banyak lagi orang. 

Darurah  telah  digunakan  sebagai  alat  untuk  men-Syariah-kan  kapitalisme. 

Penggunaan sesuatu yang darurah harus disertai dengan pengembalian yang Halal, 

dimulai  dengan  Zakat.  Isu  Zakat  adalah  fundamental  bagi  Deenul  Islam dan 

fundamental bagi restorasi kehidupan ekonomi Syariah48. Zakat tidak dapat dibayar 

dalam dayn49. Bantahan Bankir adalah bahwa dalam keadaan saat ini, Muslim tidak 
48 Mengenai Zakat ini dapat di baca di tulisan http://www.amalmadinah.org/?p=160
49 Panduan zakat dalam Madzhab Maliki dapat didownload di http://amalmadinah.org/?page_id=37 

dengan judul 'Zakat' di bawah bagian kitab al-Mursyidul Mu'in.
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dapat membayar zakat jika tidak dalam uang kertas. Bahkan jika Anda menerima 

versi realitas ini, Muslim tidak dapat terus berkubang dalam darurah. Prinsip darurah 

adalah  pengampunan,  dan  sementara  itu  segala  usaha  dikerahkan untuk merubah 

keadaan. Namun alih-alih melakukan itu, ulama pro perbankan menggunakan prinsip 

darurah ini untuk membenarkan penggunaan uang kertas. Kenyataannya adalah umat 

Muslim  tidak  dapat  dicegah  dari  mencetak  dan  menggunakan  Dinar  Emas  dan 

Dirham Perak yang Syar'i. Menggunakan darurah dengan cara ini adalah alasan yang 

dibuat-buat  yang  berfungsi  untuk mempertahankan  status  quo,  yaitu  sebagai  alat 

untuk meng-Haramkan yang Halal.

Ijtihadnya  kaum modernis  bukanlah  ijtihad.  Ijtihad  mereka  diasosiasikan  dengan 

penolakan taqlid,  yang mereka sebut  mengikuti  Fiqih tradisional  secara buta.  Itu 

adalah bentuk lain kelicikan hukum untuk membuat yang Haram jadi Halal. Kunci 

penyimpangan  mereka  adalah  penolakan  Fiqih  tradisional  (madzhab50),  yang 

dipandang  seperti  halnya  warisan  abad  pertengahan.  Sebagai  gantinya  mereka 

menuju langsung kepada Qur’an dan Hadist. Teks kehilangan konteks atau putusan 

hukum  yang  kemudian  berubah  menjadi  prinsip-prinsip  Syariah,  seperti  prinsip 

bebas bunga atau prinsip pengesahan  time value, dan kemudian prinsip-prinsip itu 

diterapkan kepada kontrak apapun mulai dari obligasi sampai kepada turunannya, 

termasuk  pertukaran,  saham,  dan  juga  kartu  kredit,  pinjaman  serta  perdagangan 

hutang. 

Penggunaan  istilah  maslahat,  atau  kepentingan  umum,  adalah  sebentuk  alat 

Islamisasi.  Dengan  menggunakan  penjelasan  yang  memadai,  maslahat  dapat 

ditafsirkan sebagai apapun. Berdasarkan prinsip maslahat, penggunaan uang kertas 

dapat dibilang sebagai kepentingan umum. Kenapa Anda harus membawa koin emas 

yang berat di saku Anda jika Anda dapat menggunakan uang kertas yang lebih ringan 

atau  bahkan  kartu  kredit  yang lebih  ringan  lagi?  Argumen  semacam itulah  yang 

50 Mengenai pentingnya ber-madzhab, dijelaskan dalam buku “Akar Pendidikan Islam” yang dapat 
dipesan di www.amalmadinah.org 
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mereka gunakan untuk membenarkan praktek kapitalisme yang sedemikian jahat. 

Masalah  T-Bills51 ala  Islam  adalah  sangat  penting  tidak  hanya  untuk  kebijakan 

moneter, tetapi juga bagi Bank Syariah, selalu membutuhkan tempat berlindung yang 

aman untuk parkir kelebihan likuiditas mereka. Dalam hal ini dan masalah serupa 

lainnya yang ada hanya ada konsensus mengenai apa yang diizinkan atau apa yang 

tidak diizinkan dalam imajinasi  lembaga semacam Dewan Syariah Nasional.  Ada 

spektrum  penuh  argumen  hukum  dan  praktik  negara.  Hampir  semua  obligasi 

pemerintah yang ada dapat diterima oleh beberapa Bank Syariah sedangkan sebagian 

yang  lain  tidak  menerima,  tergantung  pada  penafsiran  masing-masing  Dewan 

Syariahnya. Jadi Model Malaysia, model Negara Pakistan dan Iran, dan Model Islam 

Arab menggunakan kriteria yang berbeda pada isu-isu baru ini.  Sementara Model 

Malaysia telah mengakomodasi Bank Syariah dalam sistem dual bank syariah dan 

konvensional,  itu tidak berarti  jelas bahwa praktek Malaysia akan terbukti  secara 

Syariah dapat diterima di negara-negara Arab. Tidak ada rumus Syariah yang berlaku 

umum untuk sekuritas pemerintah yang secara relatif bebas resiko. 

Blok  bangunan  standar  lain  keuangan  konvensional  modern  adalah  'pilihan',  hak 

tanpa kewajiban untuk membeli atau menjual sesuatu di masa mendatang pada harga 

tertentu.  Profesor  asal  Malaysia  Mohammad  Hashim  Kamali  telah  menyajikan 

pembelaan  hukum  yang  ‘provokatif’  untuk  bermacam  jenis  derivatif  Islami 

berdasarkan pasar berjangka bagi komoditas. Sebagian besar argumennya tergantung 

pada  kapasitas  kelembagaan  pasar  untuk  mengontrol  unsur-unsur  gharar,  atau 

spekulasi,  yang  melekat  di  pasar  derivatif.  Professor  Kamali  menunjukkan 

penghargaan yang sangat besar kepada kontrak-kontrak pembiayaan modern yang 

menurutnya belum diajarkan oleh Fuqaha tradisional. Adapun bankir dan ekonom 

telah memperluas pemahaman mengenai hukum seputar pembiayaan, namun, dari 

hari  ke  hari  semakin  mengkristal  konsensus  baru  mengenai  Derivatif  Syariah. 

51 Kewajiban hutang jangka pendek, definisi selengkapnya lihat di sini 
http://www.investopedia.com/terms/t/treasurybill.asp 
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Keuangan Syariah telah memperoleh 'keluwesan'  yang cukup besar  dari  langkah-

langkah  awal  yang  diambil  oleh  Bankir  Syariah  pertama.  Semua  itu  tidak  akan 

selesai sampai benar-benar terintegrasi kepada sistem perbankan kafir. 

Meskipun dimengerti bahwa banyak orang Muslim menemukan diri mereka dalam 

situasi di mana mereka menganggap bahwa perbankan diperlukan bagi kehidupan 

mereka,  tidak dibenarkan untuk menyebutnya Syariah.  Jika Muslim dipaksa  oleh 

keadaan untuk menciptakan bank, mereka harus menyebutnya "Bank Haram". Nama 

ini akan membuat orang sadar bahwa semua transaksi yang terjadi di bank dilarang 

dan  akan  mendorong  orang  untuk  menghilangkan  ketergantungan  pada  sistem 

perbankan. 

Cara untuk menghilangkan ketergantungan pada sistem perbankan adalah dengan 

menghadirkan yang Halal. Ini dimulai dengan:

1- Pengenalan kembali mata uang Syariah kita, Dinar Emas dan Dirham Perak, dan 

Pembuatan sistem pembayaran tanpa lewat bank, yakni menghindari percampuran 

uang dengan kredit.

Enam langkah untuk mengenalkan kembali mata uang Syariah kita:

1.Mencetak koin di bawah standar World Islamic Mint (telah dilakukan oleh 
Amirat Indonesia di bawah kepemimpinan Amir Zaim Saidi).

2.Distribusi dan penjualan koin serta mempublikasikan harga kepada khalayak 
ramai. (Sudah)

3.Pembentukan jaringan usaha yang menerima Dinar dan Dirham. (telah 
dibentuk dan beroperasi Jawara Dinar www.jawaradinar.com ).

4.Pengenalan Wadiah bagi yang ingin menitipkan koin Dinar dan Dirhamnya 
(telah tersedia di Wakala Induk Nusantara www.wakalanusantara.com ).

5.Pembuatan sistim pembayaran berdasarkan berdasarkan Dinar dan Dirham 

http://www.amalmadinah.org/
http://www.wakalanusantara.com/
http://www.jawaradinar.com/


80 www.amalmadinah.org | Hukum Syara' mengenai Riba | Syaikh Umar Ibrahim Vadillo

Fisik nyata, yang akunnya terkait ke kartu debet (sedang dalam tahap 
perencanaan).

6.Pembuatan sistem online dan mobile lainnya yang terkait kepada akun 
(sedang dalam tahap perencanaan)

2- Setelah sistem pembayaran Syariah terbentuk, tahap berikutnya adalah Pembuatan 

Pasar  Syariah  (pasar  bebas  sewa)52,  Pengenalan  kembali  karavan,  gilda  dan 

pengadilan Syariah yang mengawasi praktek Muamalah dan kontrak bisnis supaya 

sesuai dengan praktek Syariah yang asli: Syirkat dan Qirad. 

Muamalah  Syariah

Syariah memiliki model ekonominya sendiri.  Model ini bukanlah model kapitalis, 

bukan pula model sosialis. Model ini adalah bagian utama dari Qur’an dan Sunnah. 

Yang  memiliki  sejarah  1400  tahun,  dari  awal  Islam  sampai  pembubaran 

Kekhalifahan  di  abad  ke-20.  Model  ini  melindungi  dan  mengakui  kepemilikan 

pribadi dan juga kepemilikan Allah (awqaf, jamak dari waqaf) dan didasarkan pada 

hukum Syariah.

Model Syariah menggunakan komoditas fisik sebagai uang. Dinar Emas dan Dirham 

Perak  dikenal  sebagai  mata  uang  Syari'ah.  Kedua  komoditas  (emas  dan  perak) 

memiliki  status  khusus  karena  mereka  disebutkan  dalam  Al-Qur'an  dan  mereka 

adalah ukuran untuk hal-hal dasar seperti zakat dan isu-isu tentang hudud. Dinar dan 

Dirham sangat penting dalam melestarikan mata uang yang stabil, yaitu, mata uang 

yang berfluktuasi nilai tetapi tidak menderita inflasi. Tidak mengalami inflasi karena 

tidak bisa diganti dengan uang kredit (menggelembung), karena uang kredit tidak 

memiliki validitas dalam Hukum Syariah.

52 Penjelasan mengenai pentingnya Pasar Syariah bebas Sewa ini dapat dibaca pada dokumen 
“Beberapa Ide Terkait Perdagangan Islam” yang dapat didownload di http://amalmadinah.org/?
page_id=37 
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Pencetakan Dinar dan Dirham sudah menjadi kenyataan53. Muslim di seluruh dunia 

mulai menggunakannya sebagai alat pembayaran dan untuk membayar zakat. Sebuah 

sistem pembayaran berdasarkan Dinar dan Dirham yang memfasilitasi pembayaran 

di tingkat internasional dan benar-benar mengikuti Hukum Syariah didirikan pada 

tahun  1999.  Hal  ini  disebut  e-dinar.  Ini  adalah  alternatif  praktis  untuk  transfer 

perbankan dan memungkinkan individu untuk menghindari penggunaan uang kredit 

jika mereka ingin. Implikasi hukum dari pengembangan alat ini adalah bahwa kasus 

darurah tidak lagi dibenarkan. Ada cara alternatif. Hal ini selanjutnya menunjukkan 

bahwa tidak ada kebutuhan untuk tetap berada di dalam sebuah sistem yang tidak 

dapat diterima, dan bahwa untuk membangun Halal adalah jelas mungkin.

Mata uang Syariah Dinar Emas dan Dirham Perak adalah unsur kunci pengembalian 

Muamalah Syariah: sebuah tata cara lengkap perdagangan di mana Hukum Syariah 

diterapkan tanpa ada yang dikurangi. Tata cara yang demikian adalah syarat untuk 

menjalani hidup yang Syar'i. Tatacara Muamalah itu Wajib dikembalikan di jaman 

sekarang. Pemulihan kembali Mu'amalah terdiri dari pemulihan infrastruktur penting 

dari  perdagangan, seperti  Pasar Terbuka,  Mata Uang, kafilah,  syirkat dan hisbah. 

Lembaga-lembaga ini telah lama menghilang dan yang diperlukan untuk pemahaman 

dan penerapan kontrak bisnis Syariah, dan Qirad Syirkat. Tanpa Qirad dan Syirkat 

sekaligus  praktek  segolongan  orang yang  bermaksud  mengembalikan  Muamalah, 

tampak tidak mungkin atau tidak dapat dipraktekkan. Dengan demikian, pemulihan 

Muamalah  harus  serempak  dengan  penerapan  kontrak-kontrak  Syariah.  Sebab 

pemulihan Muamalah dan kontrak-kontrak Islami adalah saling membutuhkan. 

Untuk keluar dari situasi darurah diperlukan perubahan keadaan dalam perdagangan 

yang  kita  lakukan,  maksudnya  adalah  pengembalian  praktek  Muamalah. 

Dikarenakan kita sekarang berada dalam sistem perbankan, dan menggunakannya, 

53 Dokumentasi kegiatan Muamalah & zakat dengan Dinar Emas dan Dirham Perak dapat dilihat di 
website www.wakalanusantara.com , www.jawaradinar.com dan www.baitulmalnusantara.org 
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kita  hendaknya  menggunakan  bunga  yang  diberikan  bank  untuk  mendukung 

pengembalian yang Halal. Kami berpendapat bahwa penggunaan terbaik bunga yang 

diberikan  oleh  bank  adalah  untuk  mendirikan  infrastruktur  Islam54 yang  akan 

membebaskan kita dari ketergantungan terhadap bank. 

Pengembalian  Mu’amalah  tidak  dapat  dilakukan  sendirian  melainkan  harus 

berjamaah.  Umat  Muslim harus  membentuk Amirat  lokal  dan  menunjuk seorang 

Amir  Jamaah sebagai  pemimpin  dengan cara  bai'at55.  Pada  tingkat  internasional, 

telah  didirikan  World  Islamic  Trade  Organisation pada  tahun  1993  langkah 

utamanya adalah membuat  Islamic Mint,  yang mencetak Dinar Emas dan Dirham 

Perak.  Dinar  dan Dirham sekarang tersedia di  seluruh dunia dan dicetak di  lima 

negara.  WITO  juga  membuat  e-Dinar yang  tersedia  online  (www.e-dinar.com). 

Website  ini  menawarkan  solusi  instan  bagi  orang-orang  yang  ingin  beralih  dari 

sistem perbankan.

Beberapa Kaidah Dasar Kontrak Bisnis dalam Syariah

54 Infrastruktur Islam adalah Pasar Terbuka. Pasar Terbuka ini adalah institusi terpenting dalam Islam 
berdampingan  dengan  Masjid.  Adapun  dalam kapitalisme,  institusi  terpentingnya  adalah  Bank, 
demikian Syaikh Umar Ibrahim menuturkan di bagian awal tulisan ini. Dengan kata lain, Pasar 
Terbuka ini  harus  didahulukan,  jika tidak,  usaha untuk menghadirkan kembali  Muamalah akan 
menjadi  tampak tidak  mungkin  dan  tampak tidak  dapat  dipraktekkan.  Demikianlah  pandangan 
kebanyakan  orang.  Namun  demikian,  praktek  Muamalah  sudah  mulai  dijalankan  dengan  cara 
mengadakan event-event seperti 'Festival Hari Pasaran', dan 'Forum Bisnis Muamalah', di mana di 
situ  terjadi  transaksi  Muamalah  menggunakan  mata  uang  Dirham  Perak.  Selain  itu  juga  ada 
pembagian Zakat dalam Dirham Perak, di mana penarikan Zakat dipungut dalam Dinar Emas dan 
Dirham  Perak  oleh  seorang  Amir.  Ini  merupakan  tatacara  ber-Zakat  yang  sesungguhnya,  dan 
pembagiannya  pun  dalam  Dirham  Perak  kepada  Mustahik  yang  berhak,  untuk  kemudian 
dibelanjakan komoditas kepada pedagang yang menerima pembayaran dalam Dirham Perak, yang 
tergabung  dalam  paguyuban  Jaringan  Wirausaha  Penerima  Dirham  JAWARA 
(www.jawaradinar.com). Para pejuang Muamalah ini telah membuktikan bahwa Muamalah yang 
Halal dapat dilakukan. 

55 Mengenai pentingnya pembentukan Amirat dapat dibaca dalam buku “Akar Pendidikan Islam” 
ditulis oleh Syaikh Abdul Qadir As-Sufi, yang dapat dipesan di email jbahriatul@yahoo.com . Di 
Nusantara sudah terbentuk Amirat Indonesia dengan komunitas yang aktif menjalankan Muamalah 
di berbagai kota. Untuk bergabung, follow akun twitter http://twitter.com/zaimsaidi  dan ikuti 
pengajian rutinnya. Ingatlah bahwa beralih dari sistem perbankan ini tidak dapat dilakukan 
sendirian melainkan harus berjamaah, sebab jika bergerak sendirian Anda akan lumpuh, demikian 
penuturan Amir Zaim Saidi, dari Amirat Indonesia, yang juga berada di bawah bimbingan dari 
Syaikh Umar Ibrahim Vadillo yang menulis fatwa ini.
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Pengaturan kontrak Muamalah memainkan peran penting dalam kehidupan sosial 

Muslim dan  diatur  ketat  dalam Hukum Syariah.  Semisal  dalam kegiatan  Tukar-

menukar,  di  situ tidak boleh ada penundaan dan tidak boleh ada kelebihan. Atau 

dalam Hutang-piutang, di situ tidak boleh ada kelebihan pembayaran tapi boleh ada 

penundaan  waktu.  Berbeda  dengan  Jual-beli,  boleh  mengambil  kelebihan  berupa 

keuntungan tetapi tidak boleh ada penundaan (harus tunai, tangan ke tangan).

Semua kontrak bisnis harus ditulis dengan perincian yang jelas. Misalkan, Syirkat, 

persekutuan  usaha  dalam  Syariah.  Sedangkan  Qirad,  disebut  juga  Mudharabah, 

adalah  pinjaman  untuk  usaha  dagang.  Syirkat  dan  Qirad  utamanya  memiliki 

ketentuan yang harus dijabarkan di awal antara pihak-pihak yang terlibat dan tidak 

bisa dirubah.

Kontrak Bisnis akan menentukan bagaimana masyarakat berkembang dan bersikap. 

Hasil  yang  didapat  oleh  masyarakat  dari  kontrak  bisnis  Syariah  yang  dijalankan 

dengan benar akan berbeda dengan hasil yang didapat dari kontrak bisnis kapitalis. 

Itulah sebabnya hampir dua pertiga Fiqih Syariah membahas tentang perdagangan 

dan bisnis56.

Hukum Syariah,  berasal  dari  Al-quran  dan  Sunnah  Rasulullah,  sallallahu  alaihi  

wasallam,  menguraikan  tatacara  bagaimana kontrak  transaksi  jual-beli  dan  usaha 

harus dilakukan.

Transaksi  perdagangan berdasarkan  pada  pertukaran  kepemilikan  barang.  Jika 

pertukaran melibatkan pembayaran yang ditunda, maka kontrak harus ditulis. Tetapi 

tidak perlu jika transaksi dilakukan secara tunai dari ‘tangan ke tangan’.

56 Yang hilang dari Islam saat ini adalah Muamalah, aturan bisnis, dan aturan perdagangan. Dan pada 
saat Muslim tidak peduli lagi terhadap Muamalah serta malah mengikut sistem kuffar, bank, saham, 
dan lain-lain, di situlah Muslim dikalahkan oleh Kuffar. Kekalahan Muslim dari kuffar dikarenakan 
hilangnya Muamalah dari kehidupan Muslim. Demikian Amir Zaim Saidi menuturkan.
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Transaksi bisnis atau perdagangan adalah sah menurut hukum Islam jika seimbang: 

nilai barang yang diberikan harus sama dengan nilai barang yang diterima. Jika tidak 

sama maka pertukaran itu menjadi bersifat riba. 

Sebuah bisnis terdiri dari dua atau lebih transaksi komersial yang saling terhubung 

dengan tujuan mendapat keuntungan. Ketika dua atau lebih orang menjalankan suatu 

bisnis maka diperlukan sebuah kontrak tertulis antara pihak-pihak yang terlibat. 

Cara utama memahami keadilan (ekuivalensi57) dalam sebuah usaha menurut Hukum 

Syariah adalah bahwa semua transaksi yang terlibat adalah Wajar. Sebagai tambahan, 

ketika  sebuah  kontrak  bisnis  ditulis,  ada  beberapa  syarat  yang  harus 

dipertimbangkan. Kita akan membahas yang terpenting di antara syarat-syarat ini. 

Barang-barang yang membentuk investasi awal baik milik satu orang (kontrak tidak 

diperlukan)  atau  milik  lebih dari  satu orang (kontrak  harus  ditulis).  Hal  ini  juga 

mungkin bahwa barang milik satu orang, tetapi bahwa mereka berasal dari pinjaman 

bisnis - maka kontrak juga harus ditulis.

Karena itu ada dua bentuk dasar yang mungkin dari kontrak bisnis: 

a]  Investor  (setiap  orang)  mentransfer  kepemilikan  investasi  kepada  diri 

mereka sendiri, sebagai sebuah kelompok usaha yang dijalankan oleh mereka 

sendiri; atau 

b]  Satu  atau  beberapa  investor  (setiap  orang)  mentransfer  kepemilikan 

investasi kepada pihak lain, bisa seseorang, bisa beberapa orang yang disebut 

agen, yang menjalankan usaha milik investor

57  Inilah yang menjadi sumber kebingungan para ekonom dan pembaharu Islam, tentang ekuivalensi, 
sehingga menyamakan jual-beli dengan riba, dan ini dikecam oleh Allah Subhanahu wata’ala

http://www.amalmadinah.org/


85 www.amalmadinah.org | Hukum Syara' mengenai Riba | Syaikh Umar Ibrahim Vadillo

Kontrak  yang  pertama  di  dalam  bahasa  Arab  disebut  ‘Syirkat’–  kita  akan 

menyebutkan persekutuan – dan kontrak yang kedua di dalam bahasa Arab disebut 

‘Qirad’ – kita akan menyebutkan pinjaman bisnis. 

Syirkat (persekutuan)

Persekutuan  adalah  makna  umum  bagi  orang-orang  yang  berbagi  kepemilikan 

barang.  Karena  itu  persekutuan  memerlukan  kepemilikan  bersama  atas  sejumlah 

barang.  Dan  jika  barang-barang  ini  diinvestasikan  dalam bisnis  maka  harus  ada 

kontrak bisnis. 

Kepemilikan  bersama  atas  sejumlah  barang  dalam bahasa  Arab  disebut  ‘Syirkat 

Milik’. Sedangkan persekutuan bisnis dalam bahasa Arab disebut ‘Syirkat Akid’.

"Syirkat,  dalam arti  primitif,  menandakan gabungan dari  dua atau lebih  

perkebunan,  sedemikian  rupa  sehingga  salah  satu  dari  mereka  tidak  

dibedakan dari yang lain. Dalam bahasa hukum, itu menandakan penyatuan  

dua  atau  lebih  orang  dalam  satu  usaha.  Istilah  Syirkat  dapat  diperluas  

kepada kontrak meskipun sebenarnya tidak berhubungan karena kontrak itu  

sendiri adalah penyebab hubungan.

(The Hedaya58, translation by Hamilton, pp 217-31)

Syirkat  adalah  Halal.  Di  jaman  Nabi,  sallallahualayhi  wasallam,  orang  terbiasa 

mempraktekkan Syirkat. Dalam Kitab Muwatta, Imam Malik berkata: 

“Yang berlaku di antara kami, Syirkat adalah Boleh, menyerahkan tanggung jawab 

kepada wakil (at-tawliyah) dan penarikan kembali (al-iqalah) ketika berurusan  

dengan makanan dan hal-hal lain, ketika kepemilikan diambil atau tidak, ketika  
58 Kutipan dari The Hedaya oleh Burhanuddin Abu Bakr Al-Marginani, ditulis pada abad ke-8, 

diterjemahkan oleh Charles Hamilton di bawah perlindungan dari Warren Hastings, Gubernur di 
Bengal diterbitkan 1870 di London. 
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transaksi secara tunai, dan tidak ada keuntungan, kerugian atau penangguhan 

harta. Jika keuntungan, kerugian atau penundaan atau bentuk harga salah satu dari  

dua memasuki setiap transaksi tersebut, maka menjadi penjualan yang Halal, dan 

menjadi Haram oleh apa yang membuat penjualan Haram, dan itu bukanlah syirkat,  

atau pengalihan tanggungjawab kepada seorang wakil, atau penarikan kembali.”

Syirkat ada dua jenis tergantung bagaimana asal mulanya: 

Syirkat Milik, atau persekutuan atas hak terhadap properti, dan

Syirkat Akid, atau persekutuan kontrak bisnis. 

Satu  yang  menarik  dalam  menggali  kontrak  bisnis  Syirkat,  yang  biasa  disebut 

Syirkat Akid atau persekutuan bisnis, kondisi yang paling signifikannya adalah: 

Prinsip Takafu’ (proporsionalitas) 

Pembagian kemitraan di  mana semua mitra  bekerja dan jumlah modal tiap mitra 

disesuaikan dengan jumlah modal yang disetor oleh masing-masing mitra. Jika ada 

perbedaan modal  di  antara  mitra  sedangkan semua mitra  bekerja  sama kerasnya, 

maka  mitra  yang  sedikit  modalnya  dapat  mengimbangi  dengan  kerja  yang  lebih 

keras lagi

“Saya telah mendengar dari Malik bahwa Syirkat tidak dibolehkan kecuali jika ada 

keseimbangan (takafu‘) dalam modal. (Imam Sahnun, Mudawwana, 12: 41)”. 

Keharusan untuk Ikut Andil dalam Bekerja

Syirkat mengharuskan partisipasi semua anggota dalam kerja nyata. Ketika semua 

pekerjaan diberikan kepada satu orang, sedangkan yang lain menyediakan modal dan 

peralatan, bukan andil kerja yang sama, itu bukanlah syirkat yang sah. Pihak yang 
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tidak  bekerja  tidak  berhak  memperoleh  pemasukan  dan  hanya  berhak  atau 

pengembalian  investasi  beserta  keuntungannya  yang  disepakati,  dan  jika 

investasinya  bukan  dalam  bentuk  tunai  (Dinar  atau  Dirham)  misalkan  peralatan 

kerja, maka yang berlaku adalah pengenaan biaya sewa untuk penggunaan alat-alat 

itu. 

Surplus modal tidak dapat digunakan sebagai investasi dalam Syirkat tanpa secara 

fisik  terlibat  dalam  bekerja.  Sehingga  Anda  tidak  dapat  menjadi  pemodal  yang 

berinvestasi dalam produksi yang pengerjaannya dilakukan oleh orang lain. Kontrak 

yang cocok bagi pemodal yang tidak mau ikut kerja adalah pinjaman bisnis atau 

Qirad.  Dalam Syirkat  semua mitra  wajib bekerja  sama capeknya.  Mereka adalah 

pemilik yang sederajat kedudukannya karena itu sederajat pula tanggung jawabnya.

Apa pendapat Anda tentang kesepakatan ketika saya menempatkan seseorang di  

warung dan berkata kepadanya: Aku akan menerima barang dan Anda akan 

melakukan pekerjaan dengan syarat bahwa apapun yang Allah berikan pada kita  

akan dibagi rata' "dia berkata: "Menurut Malik, hal ini tidak dibolehkan59

Saya berkata: “Bagaimana pendapat Anda mengenai Syirkat antara tiga orang 

yang satu menyediakan batu gerinda, yang satu menyediakan rumah, dan yang satu 

menyediakan hewan untuk membantu pekerjaan, dengan syarat bahwa pemilik  

hewan mengerjakan sendiri semua pekerjaan?” Dia berkata: “Pemilik hewan 

mengerjakan sendiri semua pekerjaan, dan dia wajib membayar biaya sewa bagi  

rumah dan gerinda.” Saya berkata: “Bagaimana jika pemilik hewan itu tidak  

mendapat penghasilan?” Dia berkata “Ya, dia tetap harus bayar biaya sewa 

sekalipun tidak mendapat penghasilan.”

Ibnu  Qasim  menolak  keabsahan  Syirkat  berdasarkan  dana  tunai  semata  (Dinar 

Dirham) yang menetapkan bahwa semua pekerjaan dilakukan hanya oleh salah satu 

59 Imam Sahnun Mudawwanah, Kitab Mudawwanah adalah Syarah/Komentar dari Kitab al-Muwatta 
Imam Malik.
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mitra. Dia menjelaskan penolakannya sebagai berikut:

“Dasar penolakan ini menurut Imam Malik, sebuah Syirkat tidak diijinkan kecuali  

jika mereka mengkombinasikan kerja secara proporsional berdasarkan nilai modal  

barang yang disetor oleh masing-masing mitra.”

Tidak ada pemodal kapitalis yang dapat untung dari kegiatan produksi orang lain 

tanpa  terlibat  dalam bekerja.  Semua  pemilik  dalam kepemilikan  bersama barang 

produksi dapat menghitung andil kerja berdasarkan nilai barang yang dimiliki oleh 

masing-masing  dan  ini  terlepas  dari  pembagian  keuntungan.  Kedua  prinsip  ini 

menunjukkan kepalsuan Bursa Saham. 

Pendirian Bursa Saham adalah hasil dari konsep palsu tentang kepemilikan. Konsep 

palsu kepemilikan ini berdasarkan kepada “kepemilikan mayoritas”. Dengan dasar 

ini Anda dapat menjadi pemilik perusahaan meskipun tidak memiliki keputusan atas 

properti. Kepemilikan dituangkan di atas selembar kertas, tetapi di kertas itu juga 

ditulis bahwa Anda tidak boleh memutuskan – Karena itu Anda tidak dapat memiliki 

properti.  Ini  adalah  jenis  kontrak  yang  salah.  Kontrak  pemilikan  saham  dengan 

mayoritas kepemilikan menurut Hukum Syariah tidak dapat diterima dan dianggap 

sebagai bentuk penipuan.

Esensi Kepemilikan

Kepemilikan  bukanlah  sebuah  dokumen  yang  menandai  bahwa  Anda  memiliki 

sesuatu. Kepemilikan berarti Anda berhak dan juga mampu memutuskan bagaimana 

untuk menggunakan properti Anda. Kalau tidak begitu maka Anda bukan pemilik. 

Keputusan penggunaan properti adalah esensi kepemilikan.

Kepemilikan  ada  setiap  kali  sesuatu  digunakan  atau  dikonsumsi,  meskipun 

kepemilikan secara hukum diatur hanya ketika kelangkaan muncul. Misal, tidak ada 
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peraturan untuk memancing di laut, tetapi karena armada penangkap ikan meningkat, 

menangkap  ikan  dengan  rakus,  dan  ikan  menjadi  langka,  peraturan  kepemilikan 

menjadi perlu. Setiap orang menggunakan udara untuk bernafas, tetapi penggunaan 

jalur penerbangan udara ada aturannya. Sebelum ada aturan, di situ ada kepemilikan, 

tetapi  ketika sebuah pesawat  udara diatur  untuk menggunakan jalur  penerbangan 

udara, tidak ada seorangpun yang menggunakannya. Itu adalah kepemilikan efektif. 

Karena itu, diatur atau tidak, kepemilikan telah menjadi realitas eksistensial yang 

terhubung  kepada  penggunaan  sesuatu.  Kepemilikan  terdiri  dari  kapasitas 

menggunakan sesuatu. Memiliki kapasitas memutuskan adalah kepemilikan efektif. 

Undang-undang perdagangan modern mengizinkan jenis kepemilikan terpisah dari 

kapasitas memutuskan. Hal ini mengarahkan kepada ide kepemilikan eksklusif hanya 

pada namanya saja kepemilikan, tetapi tanpa kemampuan membuat keputusan. Hal 

ini  tidak  mungkin  terjadi  dalam Syariah  karena  kepemilikan  adalah  kemampuan 

membuat keputusan.

Ketika  kepemilikan  dibahas  secara  tersendiri,  tidak  sulit  memahami  bagaimana 

keputusan dibuat.  Tetapi bagaimana jika terjadi kepemilikan kolektif?  Jika semua 

pemilik  harus  memiliki.  Karena  itu  dalam Hukum Syariah,  kepemilikan  bersama 

mengajukan dua syarat ini. 

1-  Semua pemilik memiliki status pengambilan keputusan yang sama, 

tanpa peduli berapa besar jumlah properti yang terlibat sebagai modal. 

2-  Hasil bisnis dibagi di antara pemilik dalam proporsi berdasarkan 

partisipasi dalam bisnis dan dituangkan dalam kontrak. 

Jika  syarat  pertama  tidak  terpenuhi,  maka  tidak  dapat  lagi  disebut  kepemilikan 

bersama, artinya ada salah satu mitra yang merampas kepemilikan. Hukum Syariah 

menuntut bahwa setiap kali ada persetujuan komersial antara dua pihak atau lebih, 
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sebuah kontrak harus ditulis. Kontrak inilah yang menentukan keputusan pribadi atas 

bisnis. Dalam kontrak bisnis itu dengan jelas disebutkan hal-hal yang lumrah terjadi 

dalam  bisnis:  siapa  penanam  modal,  siapa  agen  penjual  (jika  ada  satu),  berapa 

jumlah  modal,  apa  tujuan  bisnis,   berapa  lama  waktu  bisnis,  dan  berapakah 

pembagian hasil. Karena itu ketika Anda menandatangani kontrak, Anda mengetahui 

dalam hal apa Anda terlibat. Ketika Anda berinvestasi, Anda mengetahui dalam hal 

apa Anda berinvestasi. Sekarang, yang Anda miliki dalam investasi modern adalah 

perjanjian  bisnis  yang  tidak  mempertimbangkan  kontrak  sesuai  Hukum Syariah. 

Yang terjadi  sekarang adalah,  pemodal  meminjamkan uang kepada pemilik  yang 

tidak diketahui, untuk usaha yang tidak diketahui, tanpa batas waktu yang diketahui, 

yang pembagian keuntungannya diputuskan oleh pemilik yang juga tidak diketahui 

berapa-berapanya. Semua ini dilakukan di bawah kepalsuan kepemilikan mayoritas. 

Kepalsuan Kepemilikan Mayoritas

Konsep palsu ini diadakan guna menciptakan mekanisme kendali dan manipulasi, 

yang berakhir pada pendirian Bursa Saham. Bursa ini didirikan berdasarkan prinsip 

bahwa siapapun yang memiliki mayoritas saham, dialah pemilik perusahaan. Sistem 

ini membolehkan kendali pasar hanya oleh segelintir orang. Misal:

Tuan Abdullah yang memiliki 51% saham perusahaan A mengendalikan 

perusahaan A tersebut. Jika dia menggunakan modal perusahaan A untuk 

membeli 51% saham perusahaan B, maka dia akan memiliki kendali atas 

perusahaan B walaupun dia hanya memiliki kira-kira 1/4  modal. Jika dia 

menggunakan modal perusahaan B untuk membeli 51% saham perusahaan 

C, dia akan mengendalikan perusahaan C, walaupun dia hanya memiliki 

1/8 modal.  Tuan Abdullah selanjutnya dapat membeli  perusahaan D, E, 

F ... dengan cara yang sama. 

Kepalsuan  konsep  kepemilikan  mayoritas  telah  memungkinkan  perampasan 

kepemilikan  hukum  jutaan  kepemilikan  minoritas.  Melalui  prosedur  ini,  Tuan 
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Abdullah memiliki kekuatan atas sejumlah besar modal yang bukan miliknya. Dia 

dapat memutuskan hasil  pendapatan,  yang disebut deviden. Tetapi deviden bukan 

bagi hasil layaknya bisnis biasa. Perusahaan harus dilikuidasi untuk mengetahui hasil 

bisnis.  Sistem  kepemilikan  mayoritas  membuat  perusahaan  ini  ada  tanpa 

membuahkan hasil,  tanpa likuidasi.  Karena  pemilik  mayoritas  dapat  memutuskan 

berapa  banyak  yang  akan  diinvestasikan  ulang  dan  berapa  banyak  yang  akan 

dibayarkan  sebagai  deviden,  Anda  diikat  oleh  perusahaan  dan  tidak  berhak 

berpendapat. 

Dalam  Hukum Syariah,  Anda  tidak  dapat  memaksa  pemodal  untuk  berinvestasi 

ulang tanpa persetujuannya. Karena itu hasil keuntungan usaha harus dibagi secara 

tuntas,  dengan  melikuidasi  perusahaan  setelah  periode  yang  ditetapkan  dalam 

kontrak sebagai durasi berjalannya perusahaan. Jika semua setuju untuk lanjut maka 

lanjutlah bisnis itu, jika tidak, perusahaan akan dilikuidasi untuk mulai lagi dengan 

kontrak  baru.  Dengan  demikian  kepemilikan  selalu  dilindungi.  Sistem mayoritas 

kepemilikan  hanya melindungi  mayoritas  pemilik,  tetapi  tidak  melindungi  semua 

pemilik. 

Qirad (pinjaman bisnis)

Qirad biasanya dirujuk kepada tiga kata yang berbeda: Mudharabah (istilah Iraq); 

Istilah ini adalah sebutan orang Iraq untuk Qirad; menurut Imam al-Sarakhsi, kata ini 

berasal dari ungkapan ‘al-darb fi al-ard’ yang berarti ‘melakukan perjalanan’. Istilah 

ini  digunakan  karena  sang  agen  yang  dapat  modal  memiliki  hak  mengklaim 

keuntungan atas usaha dan kerja yang dia lakukan. Ia dianggap sederajat  dengan 

pemodal dalam hal yang berkaitan dengan pengaturan keuntungan dan pengeluaran 

biaya  transport  dll.  Sebagai  gantinya,  pemodal  berhak  menerima  bagi  hasil  atas 

modal yang diberikannya sekalipun tidak kerja sama sekali. 

Qirad atau Muqaradah (istilah Madinah); kata ini berasal dari bahasa Arab ‘qard’, 

menyerahkan hak atas modal oleh pemilik kepada pengguna modal [suatu pinjaman]. 
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Agen dalam bahasa Arab disebut ‘al-‘amil’ dan pemodal dalam bahasa Arab disebut 

‘sahibul-mal’ atau ‘rabbul-mal’- 

Commenda (istilah Eropa jaman pertengahan), asal dari kontrak  accomendacio of  

the jus commune. Pemodal disebut commendator dan agen disebut tractator. Kontrak 

ini diperkenalkan ke Eropa, terutama Eropa bagian Selatan melalui pelabuhan Italia 

pada akhir abad ke-10 dan awal abad ke-11 Masehi. 

Ibnu Rushd berkata; 

“Ada kesepakatan pendapat di antara Muslim berkenaan dengan legalitas  

Qirad. Itu dilakukan sebelum Islam datang dan Islam menggunakannya.  

Ada kesepakatan bahwa Qirad dilakukan dengan pemberian modal dari  

seseorang  kepada  orang  lain  untuk  bisnis.  Pengguna  modal  menerima  

proporsi keuntungan yang disetujui, misalkan, sepertiga, seperempat, atau  

bahkan  seperdua.”  (Ibnu  Rushd,  dalam  kitab  Bidayat  Mujtahid  wa  

Nihayatul-Muqtasid, Cairo, 1329, p. 205) 

Nabi,  sallallahualayhi  wasallam,  bertindak  sebagai  al-'amil  untuk  Sayyidah 

Khadijah  pada  saat  Nabi  belum  menikah.  Semua  Fuqaha  Muslim  setuju  pada 

peristiwa itu sebagai suatu dalil sahnya bisnis qirad dan mereka juga berpendapat 

berdasarkan 'Amal qirad yang dilakukan oleh para Sahabat Nabi,  sallallahualayhi  

wasallam,  selama hidup  beliau  dan  setelahnya.  Nabi,  sallallahualayhi  wasallam, 

mengetahui itu dan membolehkannya. 

Syarat utama Qirad adalah: 

1-   Agen  Qirad  yang  diminta  untuk  membeli  kredit  atau  melakukan  pertukaran 

kemudian  menggunakan  dana,  punya  hak  untuk  minta  gaji  atas  kerja,  tanpa 

kehilangan hak memperoleh keuntungan dari dana yang dia pinjam. 
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2-   Agen  tidak  boleh  dibebani  dengan  proses  produksi,  seperti  menjahit  atau 

membordir. Qirad bukanlah untuk produksi, hanya untuk perdagangan.

3-  Setiap pinjaman yang dikabulkan, bahkan dalam bentuk Qirad, yang mana dana 

itu ditujukan untuk membayar barang dagangan yang pemodal ketahui sudah dibeli, 

itu bukanlah sebuah Qirad. Itu hanya pinjaman biasa. 

4- Agen bebas menjual dan membeli apapun yang dia ingin, di tempat dan waktu 

yang dia ingin. 

5- Qirad tidak boleh berdasarkan kewaktuan. Tidak diijinkan bagi agen menetapkan 

waktu qirad untuk sekian periode waktu

6- Tidak ada jaminan apapun dalam Qirad mengenai untung ruginya suatu usaha. 

Pemodal  tidak  dibolehkan  menetapkan  syarat  mengenai  prinsip-prinsip  diluar 

ketentuan Qirad.

Apa yang harus dilakukan selanjutnya

Dari perspektif Syariah, apa yang dapat seseorang lakukan dengan bunga bank yang 

dia dapat dari tabungannya? Masalahnya bukanlah bunga, tetapi kenapa dia sampai 

bisa punya rekening bank. Karena itu solusinya bukanlah meninggalkan bunga bank, 

yang  tidak  menyelesaikan  masalah.  Solusinya  adalah  merubah  keadaan  dari 

keterpaksaan penggunaan yang Haram: yakni situasi darurah sekarang ini.

Kita melawan ide pelanggengan status darurah sebagaimana dilakukan oleh Bank 

Syariah. Posisi kita sebagai Muslim adalah mengambil peran aktif merubah situasi 

dari  keterpaksaan  kita  sekarang  menggunakan  yang  Haram.  Karena  itu  kami 
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mengajukan penggunaan bunga bank untuk mempromosikan alternatif yang Halal.

Kita sebagai Muslim memiliki kewajiban merubah situasi. Kita mengetahui bahwa 

kita sedang melakukan yang Haram. Kita tidak dapat terus bertahan dalam keadaan 

darurah, karena darurah hanyalah dibolehkan untuk sementara. Tujuan kita adalah 

menggunakan seluruh daya dan upaya untuk menghapus ketergantungan kita pada 

sistem perbankan selangkah demi selangkah setiap waktu terus-menerus. 

Namun  kesulitan  sudah  terbayang  di  depan.  Tapi  kita  harus  ingat  bahwa  kita 

melakukan  ini  di  jalan  Allah.  Allah  telah  menyatakan  perang  terhadap  Riba, 

kewajiban  kita  adalah  meninggalkannya,  karena  memang  lebih  sulit  untuk  tetap 

tinggal di situ daripada keluar dari situ60. 

Bergabunglah dengan Amirat Indonesia, sebab keluar dari Riba ini harus dilakukan 

berjamaah, kegiatan di Amirat Indonesia di antaranya adalah Pengajian pembahasan 

berbagai  macam  bidang  keilmuan  khususnya  ilmu  Deenul  Islam dan  Transaksi 

Muamalah dengan dirham dan lain lain.

Untuk  mendapatkan  jadwal  pengajian,  follow  akun  twitter  ini 

http://twitter.com/sekolahmuamalah 

60 Maksudnya adalah lebih mudah Anda pergi ke gunung yang sepi, tinggal menyendiri tanpa 
melakukan apapun, ketimbang Anda masih di tempat ramai, terkena debu riba, tapi berusaha untuk 
meninggalkan riba.
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