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 املر سيد على والسالم والصالة , والدين نيا الد أمور على نستعني وبه , العلمني رب هللا احلمد

 وصحبه اله وعلى , النور إىل الظلمات من الناس لتخرج املبعوث حممد مولنا و نا سيد سلني

 من الناس لتخرج إليك أنزلنه كتاب قلى الر : تعاىل اهللا قال , ين الد يوم اىل بإحسان تبعه ومن

 أكملت اليوم :أيضا تعاىل اهللا قال و .احلميد العزيز صراط إىل رهبم بإذن الالنور إىل الظلمات

 : بعد اما   االية .ينا د اإلسالم لكم رضيت و نعميت عليكم أمتمت و ينكم د لكم
 
 

A. LATAR BELAKANG 
 
Segala puji syukur bagi Allah yang telah menjadikan bagi kita Islam sebagai 

agama. Shalawat serta salam semoga tercurah atas Nabi pilihan Sayyidina Muhammad 
saw yang telah diutus sebagai rahmat untuk menebarkan kasih sayang Allah SWT di 
muka bumi ini dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang dan tak 
lupa pula, para sahabat dan salaf al-shalihin yang mengantarkan kita untuk memahami 
hukum-hukum Allah SWT, terutama para guru min ahli silsilatith Thariqah 
Naqsyabandiah, khususnya guru kita, Syaikhina wa Murrabbi Ruhina H.S.M. Irfa’i 
Nahrawi an-Naqsyabandi QS. yang telah membimbing kita untuk memahami kehendak-
Nya.  

Allah SWT melepas manusia dari alam syurgawi menuju ke bumi raya dengan 
tugas untuk mengeksplorasi (mengambil dan mendayagunakan) kekayaan di muka 
bumi, yang telah diciptakan Allah SWT, agar manusia bahagia. Memang, tidak ada 
seorangpun di dunia ini yang ingin sengsara dan menderita, semua inginkan 
kebahagiaan dan kesejahteraan sehingga beragam cara yang mereka tempuh dan 
banyak jalan yang mereka lalui untuk meraihnya. Mereka saling berlomba bahkan 
saling menjatuhkan. Akhirnya kebahagiaan yang mereka dambakan tak kunjung 
datang. Hanya kesengsaraan dan penderitaan yang didapatkan. Di sinilah manusia 
membutuhkan sesuatu yang dapat menghantarkan untuk meraih tujuan dan citanya. 
Sesuatu inilah yang disebut agama.  

Agama dari segi bahasa terdiri dari dua kata. A yang berarti aturan dan gama 
yang berarti hidup. Jadi, agama adalah aturan hidup. Sedangkan menurut istilah, 
agama adalah seperangkat aturan yang mengatur hubungan manusia dengan dunia 
ghaib, khususnya dengan Tuhan, mengatur hubungan manusia dengan sesama 
manusia, dan hubungan manusia dengan lingkungannya.  

Puji syukur kepada hadirat ilahi rabbi dengan belas kasih sayang-Nya mengutus 
para Nabi dan Rasul untuk membawa risalah sebagai petunjuk demi keselamatan dan 
kebahagiaan manusia. Dan rahmat-Nya yang terbesar adalah diutusnya Sayyidina 
Muhammad ibn Abdillah dengan membawa agama Islam sebagai penyempurna risalah-
risalah sebelumnya. Rasullullah Saw menegaskan essensi  ajaran agama Islam adalah 
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nasihat (berbuat baik), untuk Allah SWT , Kitab -Nya, Utusan-Nya, Pemimpin Kaum 
Muslimin dan umumnya orang Islam.1  

Namun betapa ironisnya bila kita sebagai muslim tidak mengetahui kedudukan 
kita dan agama dalam diri kita. Kita sebagai manusia dalam kodratnya adalah makhluk 
sosial (zoon politicon) yang saling bergantungan satu dengan lainnya. Tetapi manusia 
juga memiliki kecenderungan watak yang mementingkan diri sendiri (individualis). Oleh 
karena itu diperlukan adanya suatu aturan agar tercapai keadilan, kedamaian, dan 
kesejahteraan. Aturan-aturan ini terdapat dalam ajaran agama. Jadi jelas untuk apa kita 
beragama, yaitu untuk meraih keadilan, kedamaian, dan kesejahteraan dengan 
mengikuti aturan-aturan tersebut secara benar. 

Agama Islam mengatur seluruh kehidupan manusia baik kehidupan individu 
dalam hubungannya dengan Tuhan, maupun hubungan individu dengan sesama 
manusia. Seorang muslim yang sempurna adalah orang yang dengan ikhlas 
menjalankan seluruh aturan tersebut dilandasi keimanan yang mantap. Inilah yang 
dikategorikan sebagai muslim wasathan (muslim proporsional). Tetapi adapula 
sebagian umat Islam yang lemah imannya menjadikan aturan-aturan agama sebagai 
permainan dengan memanipulasi hukum berdasarkan kepentingannya2 sesuai firman 
Allah SWT dalam surat Luqman ayat 6:  

 

 قلى هزوا ها يتخذ و صلى علم بغري اهللا سبيل عن ليضل يث احلد هلو يشترى من الناس من و
  6 )لقمان ( مهني عذاب هلم لئكأو

 
“Dan diantara manusia (ada) orang yang mempergunakan perkataan yang tidak 
berguna untuk menyesatkan (manusia) dari jalan Allah tanpa pengetahuan dan 
menjadikan jalan Allah itu olok-olokan.” 
 
 Bahkan sebagian yang lain rela menjual agama hanya demi kepentingan kehidupan 
dunianya3 sesuai firman Allah SWT: 

 ينصرون هم وال العذاب عنهم خيفف وال صلى باألخرة نيا الد اشتروااحلياة ين الذ لئك وأ
 86 )البقرة(

                                                 
1 Arbain Nawawi, hadis ke tujuh,  

 ,ولكتابه , هللا :قال ؟ ملن :قلنا .النصيحة ين الد : قال النىب ان الدارى اوس بن متيم رقية ايب عن

  وعامتهم ,املسلمني والئمة ,ولرسوله

    (مسلم رواه)
Artinya : Dari Abu Ruqayyah Tamiim bin Aus Ad Daari, ra sesungguhnya Nabi SAW telah 

bersabda :” Agama itu adalah nasehat “ Kami bertanya : “ Untuk siapa ? “ Sabda beliau : Untuk Allah , 
kitab Nya , rasul Nya para pemimpin umat islam dan bagi seluruh kaum muslim.” ( HR. Muslim ) 
Nasihat maksudnya menjadikan kebaikan. Hlm 16 

 
2 QS. Luqman [31] : 6 
3 QS. Al-Baqarah [2] : 86 
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“Itulah orang-orang yang membeli kehidupan dunia dengan (kehidupan) akhirat, maka 
tidak akan diringankan siksa mereka dan mereka tidak akan ditolong.” 
 

 
Demi tercapai  tujuan agama tersebut, kami melihat fakta kehidupan di era global  

di mana terbukanya komunikasi dan informasi dunia sehingga terjadilah tukar menukar 
dan akulturasi budaya, serta perkembangan iptek yang semakin maju menuju pada titik 
kulminasi. Kiblat pandang dunia telah tertuju padanya. Mereka mengacungkan jempol, 
berbangga dan membusungkan dada atas keberhasilan tersebut, terutama bidang 
ekonomi sebagai sumber kebutuhan biologis yang dituntut demi kelangsungan hidup 
untuk mendapat nafkah (sandang, pangan, papan) sehingga tidak jelaslah antara halal 
dan haram. Mereka inilah yang dikategorikan sebagai muslim harfin (muslim marginal). 

Setelah melihat kehidupan yang semakin berat dan permasalahan-
permasalahan yang semakin meningkat, maka kita sebagai putera Naqsyabandi 
senantiasa mendambakan kebahagiaan di dunia dan akhirat dalam naungan cinta kasih 
Allah SWT. Do’a adalah sebagai senjata pemungkas bagi kaum muslimin, tetapi 
bagaimana kalau do’a tersebut terhalang akibat sesuap makanan haram yang kita 
makan?  

Kita sebagai putera Naqsyabandi yang bernaung dalam Forstas tidak ingin 
bertopang dagu terhadap permasalahan yang dihadapi umat. Kita sadar tidak akan 
mampu bersaing dan berlomba dengan mereka. Kondisi semakin maju, tetapi kita 
terbelenggu dalam gaya dan cara mereka sehingga harapan dan kejayaan hidup akan 
mudah terpatahkan tanpa adanya pertolongan Allah SWT.    

Berdasarkan uraian di atas, adalah wajar jika terjadi perbedaan pendapat di 
kalangan para sarjana/cendekiawan yang merancukan ketetapan hukum suatu masalah 
disebabkan adanya kepentingan-kepentingan yang berbeda. Seperti halnya terjadi 
dalam persoalan riba yang akan dibahas dalam risalah ini. Lain halnya di kalangan para 
‘ulama al- sholihin, yang mana kriteria mereka dijelaskan dalam al- Qur’an sebagai 
orang pandai yang dengan ilmunya itu menjadikan takut kepada Allah SWT4, sehingga 
tidak akan pernah terjadi persengketaan atau pertikaian pendapat yang menjadikan 
rancu suatu hukum dikarenakan mereka tidak memiliki kepentingan kecuali 
kemashalahatan umat dengan dijiwai rasa khosyiah dan taqwa kepada Allah SWT. 

Dalam Al-Qur’an Surat al-baqarah [2] : 275-279 dengan tegas Allah SWT 
melarang praktek riba dan mengancam praktisinya akan dikekalkan dalam neraka. 
Bahkan Allah SWT menantang mereka yang membangkang dengan peperangan 
melawan Allah SWT dan Rasul-Nya. Sejalan dengan itu Rasulullah Saw melaknat 
praktek riba dengan sabdanya :  

 سواء هم وقال ,يه وشاهد ,وكاتبه ,وموكله ,الربا اكل اهللا رسول لعن
 

“Rasulullah melaknat orang yang makan (mengambil dan menggunakan) riba, calo 
(makelar) nya, sekretarisnya dan dua orang saksinya. Rasulullah bersabda : “Mereka semua 
sama saja” 

 
 
B. TUJUAN 

1. Agar kaum muslimin khususnya jamaah Thareqat Naqsyabandi tidak tercurah dan tidak 
terpana oleh hasil kemajuan Iptek yang membentuk gaya kehidupan modern dan 
memalingkan kita dari Allah SWT sehingga tanpa terasa lambat laun semakin jauh dari 

                                                 
4 QS. Fathir [35] : 28 
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Allah SWT dan semakin sepi kasih sayang-Nya. Bukankah telah kita ketahui bahwa 
hidup semakin hari semakin berkembang, semakin pahit dan semakin dahsyat: masalah 
keluarga, ekonomi maupun sosial? Mampukah kita menghadapi permasalahan ini tanpa 
hidayah dan taufiq dari Allah SWT? 

2. Agar kita terbebas dari makanan atau rizki yang diharamkan Allah SWT. Bagaimana 
kalau sesuap nasi yang haram menjadikan doa kita terhalang selama 40 hari dan 
bagaimana pula apabila daging yang tercipta dari barang yang haram ini mewajibkan 
neraka atas diri kita? 

Maka kami berharap dengan sampainya risalah ini, agar kita bersama Thareqat 
Naqsyabandi bisa senantiasa dekat dengan Allah SWT, merasakan kehidupan Surgawi 
bersama kekasih Allah SWT dan para pewaris-Nya. Kita ingin ratapan-ratapan doa kita 
didengar oleh Allah SWT dan kita ingin di mana saja, kapan saja dan dalam musim 
apapun juga dapat merasakan belaian kasih sayang Allah SWT dan kita akan 
mendapatkan kemudahan-kemudahan dalam masalah-masalah kehidupan yang 
semakin berat dan semakin dahsyat. Bukankah bersama Yang Maha Kuat segala 
kesulitan-kesulitan akan menjadi sirna? Usaplah air matamu, cahaya kemenangan di 
depan kita. Kita sematkan baju pengabdian dan kekhalifahan untuk meraih keberhasilan 
dan kejayaan dunia dan surgawi. 

 

 العليم السميع وهو السماء ىف وال األرض ىف شيئ هامس مع يضر ال الذي اهللا بسم
  

 
C. RUMUSAN MASALAH DAN PENEGASAN JUDUL 

Untuk menghindari kesalahan interpretasi dalam memahami risalah ini perlu kami 
tegaskan beberapa definisi: 
1. Filterisasi   : tindak penyaringan 
2. Tindak Ekonomi  : langkah/usaha manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup. 
3. Muara   : tempat bertemunya aliran sungai dan laut 
4. Globalisasi  :pengglobalan seluruh aspek kehidupan; perwujudan 

(perombakan/peningkatan/perubahan) secara menyeluruh di segala aspek kehidupan.  
 

Jadi yang kami maksud dari judul tersebut di atas adalah: setelah kami melihat 
permasalahan-permasalahan tindak ekonomi dalam masyarakat kita pada khususnya dan 
masyarakat luas pada umumnya, di saat budaya dan peradaban Barat ini bertemu dengan 
budaya Islam sehingga menjadikan kabur / tidak jelas tentang permasalahan hukum, lebih-lebih 
ditunjang oleh kebutuhan yang tidak bisa terhindarkan, akibatnya banyak mereka menyamakan 
jual beli dengan riba, padahal jual beli dihalalkan oleh Allah SWT, sedangkan riba diharamkan, 
bahkan pelaku riba diancam oleh Allah SWT dengan azab yang berat dan juga dilaknati. 

Maka kami bermaksud menghadirkan risalah ini dengan judul tersebut untuk 
memberikan kejelasan mana riba yang dilaknat dan jual beli yang dihalalkan Allah SWT 
sehingga memudahkan bagi kita untuk menghindari tindakan-tindakan yang dilaknati oleh Allah 
SWT. 

 
 

D. SELAYANG PANDANG TENTANG RIBA 
 Secara hukum riba adalah suatu bentuk mu’amalah yang diharamkan oleh Allah 
SWT dalam al-Qur’an, Rasulullah dalam al- Hadits serta disepakati para fuqoha’ (ahli 
hukum islam) dan tentunya hal ini tidak diingkari oleh kaum mu’minin kecuali mereka 
yang lemah imannya.  

Bahkan seluruh umat manusia pasti akan bersyukur atas larangan ini apabila   
mengerti dan paham terhadap riba dan akibat yang menimpanya. Maha Benar Allah 
dengan rahmat kasih sayang-Nya telah menyelamatkan umat manusia dari ancaman-
ancaman riba  yang dapat mengakibatkan kerusakan jiwa pelakunya.  
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Oleh karena itu agar dapat terhindar dari akibat-akibat buruk tersebut, marilah  
kita memahami riba secara komprehensif (menyeluruh). 

 
 
E. PENGERTIAN RIBA 
 

a. Riba menurut bahasa  
Riba menurut bahasa berarti tambahan, bunga atau anakan (bhs. Jawa). 

Tambahan di sini maksudnya tambahan atas pokok harta baik sedikit maupun 
banyak. 

 
b. Riba menurut Syara’ 

Riba menurut istilah Syara’ adalah menukar/mengganti sesuatu dengan 
sesuatu yang sebanding dan ada tambahan,5 yang mana tambahan tersebut 
diambil dari pokok harta baik sedikit ataupun banyak6. 

Definisi ini telah mencakup semua jenis riba, baik dalam tukar-menukar 
ataupun hutang – piutang. 

  
c. Riba dalam Al-Qur’an 

Berkaitan dengan masalah  pengharaman riba, Allah ‘Azza wa Jalla 
berfirman dalam QS. Al-Baqarah [2] : 275-281 : 

 ن لشيطا ا يتخـبطه  الذى يقـوم كما إال ن يقـومو ال  لربوا ا ن كلو يأ ين االذ
 ا حرم و لبيع ا اهللا حل ا و  م  لربوا ا مثل لبيع ا منا إ لوا قا  بأهنم  لك ذا  ج ملس ا من 

 عا من و  اهللا ىل إ مره أ و سلف ما فله  نتهى فا  ربه من موعظة ه جاء فمن  ج لربوا
ـٍـك فأ  د  ير و لربوا ا اهللا ميحق  (275) ن و خلد فيها هم ج ر لنا ا صحب ا لـ
 ا وعملوا  منوا ا ين لذ ا ن إ (276 ) ثيم ا ر كفا كل حيب ال واهللا  ج قت لصد ا ىب

 خوف ال و  رهبم عند جرهم ا هلم  لزكوة ا اتو وءا    لصلوة ا موا قا وا  لصلحت
 من بقى ما  روا وذ   اهللا تقوا ا  منوا ا ين لذ ا يها يأ (277) حيزنون هم ال و عليهم

 ج له رسو و  اهللا من حبرب نوا ذ فأ تفعلوا مل ن فإ  (278) مؤمنني كنتم  ن ا  لربوا ا
 ن كا ن وا  (279)لمونتظ وال  تظلمون ال ج لكم موا ا وس رء فلكم تبتم ن وا 

 (280) تعلمون كنتم ن ا لكم خري قوا تصد ن وا   ميسرة ىل ا فنظرة  عسرة ذوا
 يظلمون ال   وهم كسبت ما نفس كل توىف مث اهللا ىل إ فيه ترجعون يوما تقوا وا 

(281) 
 

“ Orang-orang yang mengambil dan menggunakan harta riba, mereka tidak akan mampu 
berdiri dengan tegak kecuali seperti berdirinya orang yang dipukul oleh syaithan sehingga hilang 
kesadarannya (gila). Keadaan tersebut disebabkan karena mereka berpendapat bahwa 

                                                 
5 Al tabataba’i 
6 sayyid sabiq 
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“Sesungguhnya jual beli itu tidak lain sama dengan riba”, padahal Allah telah menghalalkan jual 
beli dan mengharamkan riba. Barang siapa yang hatinya menjadi lembut dan ingin berbuat baik 
karena telah mendapat peringatan dari Tuhannya kemudian dia mau berhenti (dari 
memanfaatkan harta riba), maka Allah akan memaafkan dan memberi toleransi terhadap 
dosanya yang lalu. sebelum turunnya ayat larangan ini- dan urusannya dikembalikan kepada 
Allah. Namun barang siapa yang kembali memakan riba, maka mereka adalah termasuk 
penghuni neraka yang kekal di dalamnya. (275) 

Allah akan mengurangi harta riba serta menghilangkan keberkahannya dan Allah akan 
menambahkan dan menumbuhkembangkan harta shadaqah serta melipatgandakan pahalanya 
di masa depan. Dan Allah tidak menyukai orang-orang yang sangat keras dan ingkar hatinya lagi 
terus menerus berbuat dosa. (276) 

Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal shaleh, mendirikan 
shalat dan membayar zakat, mereka berhak mendapat ganjaran dari sisi Tuhannya dan mereka 
tidak akan mengalami ketakutan ataupun tertimpa kesedihan. (277) 

Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkanlah riba yang 
masih tersisa jika kamu sekalian beriman. (278) 

Maka apabila mereka tidak mau melakukannya, yakinkan kepada mereka akan 
peperangan dengan Allah dan Rasul-Nya. Namun bila kamu sekalian mau bertaubat, maka bagi 
kalian pokok harta kalian semula. Dengan demikian, kalian tidak melakukan kedhaliman dan 
tidak pula didhalimi. (279) 

Dan apabila ada orang yang mengalami kesulitan, maka tunggu dan tangguhkanlah 
hingga ia dalam kemudahan. Sedangkan jika kalian menyedekahkannya, maka itu lebih baik jika 
kalian mau mengerti. (280) 

Dan takutlah akan hari di mana pada hari itu kalian dikembalikan kepada Allah, 
kemudian akan dipenuhi bagi setiap jiwa dari setiap perbuatannya dan  kalian sama sekali tidak 
akan didhalimi. (281)” 

 
Dari surat  Al-baqarah di atas dapat diambil beberapa kesimpulan: 

1. Riba tidak bisa disamakan dengan jual-beli. 
2. Sifat riba bertentangan dengan sifat shadaqah. 
3. Riba merupakan tambahan pokok harta. 

‘Ali al–Shabuni, penulis tafsir ayat – ayat ahkam, dalam menafsirkan ayat 
tersebut mengambil pengertian bahwa riba nasi’ah adalah riba jahiliyah, dimana 
orang yang mengadakan peminjaman sejumlah harta untuk jangka waktu 
tertentu, seperti setahun atau sebulan, dengan syarat ada tambahan karena 
panjangnya tenggang waktu .  

 
d. Riba dalam Hadits 

 
Rasulullah Saw bersabda : 

 , بالتمر والتمر , بالشعري والشعري , بالرب والرب , بالفضة والفضة , بالذهب الذهب
 فيه واملعطي خذ اآل , ارىب فقد استزاد او زاد فمن . بيد يدا , مبثل مثال , بامللح وامللح
 سواء

“Emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, sya’ir (gabah) 
dengan sya’ir, kurma dengan kurma, garam dengan garam, ditukar dengan ukuran yang sama 
dan dibayar secara utuh. Barang siapa yang menambahkan atau meminta tambahan maka 
sungguh dia telah melakukan riba (tambahan yang diharamkan). Dalam hal ini, baik yang 
memberi maupun yang menerima sama saja”.  

 
Dan dalam hadits yang lain Rasulullah Saw bersabda :  
 

 بيد يدا كان اذا شئتم كيف فبيعوا صناف اال هذه اختلفت فاذا
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“Apabila benda-benda tersebut berbeda (dalam jenis tetapi satu  dalam ‘illat), maka 

jualah sesuka hatimu secara serah terima (kontan dan seketika)”,  
 

Dari hadits tersebut, dapat diambil pengertian bahwa riba adalah tukar menukar 
suatu barang ribawi (barang yang disebutkan dalam hadist di atas atau yang 
semisalnya) dengan barang ribawi lain yang sejenis disertai dengan adanya 
tambahan dari salah satunya dan dilakukan tidak dengan serah terima (kontan). 
 

e. Larangan-Larangan Riba dalam Al-Qur’an  
 
1. Allah SWT. berfirman : 
 

 زكاة  من  آتيتم وما, اهللا عند يربو فال  الناس أموال ىف لريبوا  ربا من  آتيتم وما
 39) الروم . (املضعفون هم فأولئـك اهللا وجه  تريدون 

                                                                          
"Dan apa saja yang kamu berikan melaui sistem riba dengan harapan akan menambah 

harta manusia, maka sesungguhnya harta itu tidak akan berkah di sisi Allah. Sedangkan apa 
saja zakat yang kamu bayarkan untuk mengharapkan ridho Allah maka sesungguhnya harta 
itulah yang akan bertambah secara berlipat ganda”. 
 

3. Allah SWT berfirman : 
 

 ,كثريا اهللا سبيل عن بصدهم و هلم أحلت طيبات عليهم حرمنا هادوا الذين من فبظلم
 عذابا منهم للكافرين وأعتدنا بالباطل الناس أموال كلهمأ و عنه هنوا وقد الربا وأخذهم
  (161-160) النساء أليما

      
“Maka disebabkan kedholiman orang-orang Yahudi, kami haramkan atas mereka 

(memakan makanan) yang baik-baik (yang dahulunya) dihalalkan bagi mereka, dan 
karena mereka banyak menghalangi (manusia) dari jalan Allah. Dan disebabkan mereka 
makan riba, padahal sesungguhnya mereka telah dilarang daripadanya, dan karena 
mereka memakan harta orang dengan jalan yang batil. Kami telah menyediakan untuk 
orang-orang yang kafir diantara mereka itu siksa yang pedih.” 
 

4. Allah SWT. berfirman : 
 

 130)عمران آل (مضاعفة فا أضعا الربا تأكلوا ال آمنوا الذين ياأيها  
 

“Wahai orang-orang yang beriman janganlah kamu memakan harta riba yang berlipat ganda”.  
 

5. Allah SWT. berfirman : 
 

 ن لشيطا ا يتخـبطه  الذى يقـوم كما إال ن يقـومو ال  لربا ا ن كلو يأ ين لذ ا
 ا حرم و لبيع ا اهللا حل أ و  م  لربا ا مثل لبيع ا منا إ لوا قا  بأهنم  لك ذ  ج ملس ا من 
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 د عا من و  اهللا ىل إ مره أ و سلف ما فله  نتهى فا  ربه من موعظة ه جاء فمن  ج لربا
 ىب ير و لربا ا اهللا ميحق  (275) ن و خلد فيها هم ج ر لنا ا صحاب أ لــئك فأو 
 ا وعملوا  منوا آ ين لذ ا ن إ (276 ) ثيم أ ر كفا كل حيب ال واهللا  ج قات لصد ا

 خوف ال و  رهبم عند جرهم أ هلم  لزكاة ا توا وآ    لصالة ا موا قا وأ  لصاحلات
 من بقى ما  روا وذ   اهللا تقوا ا  منوا أ ين لذ ا يها ياأ (277) حيزنون هم ال و عليهم

 ج له رسو و  اهللا من حبرب نوا ذ فأ تفعلوا مل ن فإ  (278) مؤمنني كنتم  ن إ  لربا ا
 ن كا ن وإ  (279)تظلمون وال  تظلمون ال ج لكم موا أ وس رء فلكم تبتم ن وإ 

 (280) تعلمون كنتم ن إ لكم خري قوا تصد ن وأ   ميسرة ىل إ فنظرة  عسرة ذوا
 يظلمون ال   وهم كسبت ما نفس كل توىف مث اهللا ىل إ فيه ترجعون يوما تقوا وا 

(281) 
“ Orang-orang yang mengambil dan menggunakan harta riba, mereka tidak akan mampu 

berdiri dengan tegak kecuali seperti berdirinya orang yang dipukul oleh syaithan sehingga hilang 
kesadarannya (gila). Keadaan tersebut disebabkan karena mereka berpendapat bahwa 
“Sesungguhnya jual beli itu tidak lain sama dengan riba”, padahal Allah telah menghalalkan jual 
beli dan mengharamkan riba. Barang siapa yang hatinya menjadi lembut dan ingin berbuat baik 
karena telah mendapat peringatan dari Tuhannya kemudian dia mau berhenti (dari 
memanfaatkan harta riba), maka Allah akan memaafkan dan memberi toleransi terhadap 
dosanya yang lalu-sebelum turunnya ayat larangan ini- dan urusannya dikembalikan kepada 
Allah. Namun barang siapa yang kembali memakan riba, maka mereka adalah termasuk 
penghuni neraka yang kekal di dalamnya. (275) 

Allah akan mengurangi harta riba serta menghilangkan keberkahannya dan Allah akan 
menambahkan dan menumbuhkembangkan harta shadaqah serta melipatgandakan pahalanya 
di masa depan. Dan Allah tidak menyukai orang-orang yang sangat keras dan ingkar hatinya lagi 
terus menerus berbuat dosa. (276) 

Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal shaleh, mendirikan 
shalat dan membayar zakat, mereka berhak mendapat ganjaran dari sisi Tuhannya dan mereka 
tidak akan mengalami ketakutan ataupun tertimpa kesedihan. (277) 

Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkanlah riba yang 
masih tersisa jika kamu sekalian beriman. (278) 

Maka apabila mereka tidak mau melakukannya, yakinkan kepada mereka akan 
peperangan dengan Allah dan Rasul-Nya. Namun bila kamu sekalian mau bertaubat, maka bagi 
kalian pokok harta kalian semula. Dengan demikian, kalian tidak melakukan kedhaliman dan 
tidak pula didhalimi. (279) 

Dan apabila ada orang yang mengalami kesulitan, maka tunggu dan tangguhkanlah 
hingga ia dalam kemudahan. Sedangkan jika kalian menyedekahkannya, maka itu lebih baik jika 
kalian mau mengerti. (280) 

Dan takutlah akan hari di mana pada hari itu kalian dikembalikan kepada Allah, 
kemudian akan dipenuhi bagi setiap jiwa dari setiap perbuatannya dan  kalian sama sekali tidak 
akan didhalimi. (281)” 

 
f. Larangan-Larangan Riba dalam Hadits 
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 والفضة , بالذهب الذهب بيع عن ينهى .م .ص  اهللا رسول مسعت قال عبادة عن
 بسواء سواء إال بامللح وامللح , ربالتم والتمر , بالشعري والشعري , بالرب والرب , بالفضة
  أرىب فقد أزداد أو زاد فمن بعني عينا

“Dari Ubadah katanya”saya mendengar Rosulullah saw melarang jual beli (hutang) emas 
dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, sya’ir dengan sya’ir, kurma 
dengan kurma, garam dengan garam, ditukar dengan ukuran yang sama dan seimbang. Barang 
siapa yang menambahkan atau meminta tambahan maka sungguh dia telah melakukan riba 
(tambahan yang diharamkan).” 

 

 بيد يدا انك اذا شئتم كيف فبيعوا صناف اال هذه اختلفت فاذا
  

“Apabila benda-benda tersebut berbeda (dalam jenis tetapi satu  dalam ‘illat), maka 
jualah sesuka hatimu secara serah terima (kontan dan seketika)” 

,  

 فكل . مبثل مثال اال الطعام بيع عن هنى انه : النىب عن اهللا عبد بن معمر عن مسلم روه
  حكمها وياخذ عليها يقاس الستة االجناس هذه قامم يقوم ما

 
“Diriwayatkan Imam Muslim dari Mua’amar bin abdullah dari Nabi Saw: bahwasanya 

Beliau melarang menjual makanan kecuali sama ukurannya. Maka setiap apa yang menempati 
tempatnya keenam jenis ini di qiaskan  kepadanya dan di ambil hukumnya.” 

 

 عنه اهللا رضى حنيفة ابو وكان هدية خذ يا فال اقرض من :وسلم عليه اهللا صلى قال
 .ربا فهو نفعا جر قرد كل ويقول غرميه جدار ظل يف الجيلس

                                                         
“Rasulullah SAW. bersabda: barang siapa yang menghutangi maka janganlah 

mengambil hadiah (manfaat), dan Abu Hanifah ra. Tidak duduk dibawah atap rumah orang yang 
dihutangi dan Abu Hanifah ra. Berkata: semua piutang yang menarik keuntungan adalah riba”.  

   

 سواء هم وقال ,يه وشاهد ,وكاتبه ,وموكله ,الربا آكل .م.ص اهللا رسول لعن
 

“Rasulullah melaknat orang yang makan (mengambil dan menggunakan) riba, calo 
(makelar) nya, sekretarisnya dan dua orang saksinya. Rasulullah bersabda : “Mereka semua 
sama saja”(HR. Bukhari Muslim) 

. 
 ,وهاء هاء إال ربا بالرب والرب ,وهاء هاء إال ربا بالذهب الذهب .م.ص اهللا رسول قال

  وهاء هاء إال ربا بالشعري والشعري بالتمر والتمر
“Rasulullah saw bersabda “emas dilunasi dengan emas itu riba kecuali apabila 

seimbang, gandum dengan gandum juga riba kecuali apabila seimbang, kurma dengan kurma itu 
riba kecuali apabila seimbang dan sya’ir (canthel) dengan sya’ir itu riba kecuali apabila 
seimbang.” (H.R. Bukhari) 
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 ,أموالكم رؤوس لكم ,موضوع اجلاهليه ربا من ربا كل ن إ أال .م.ص الل رسول قال
 تظلمون وال التظلمون

 
“Rasulullah saw bersabda ketahuilah sesungguhnya setiap riba yang berlaku pada masa 

jahiliyah adalah dilarang bagi kalian cukuplah harta pokoknya saja. Janganlah kalian berbuat 
dhalim dan terdhalimi.” (H.R. Baihaqi) 

 

 عبد بن رباالعباس أضعه ربا وأول ,موضوع اجلاهليه ربا و .م.ص اهللا رسول قال
 كله موضوع وإنه ,املطلب

 
“Rasulullah saw bersabda “Riba jahiliyah itu dilarang dan riba yang pertama kali dilarang 

adalah riba ‘Abbas Bin Abdul Muthalib. Dan sesungguhnya semua riba itu dilarang.” (H.R. 
Baihaqi) 

 
 
F. MACAM-MACAM RIBA DAN ‘ILLAT (ALASAN) PENGHARAMANNYA 
 

a. Macam-macam Riba 
Riba ada 4 macam, meskipun para Ulama ada yang membagi dua7 ataupun tiga8 

macam, perbedaan ini hanya dalam masalah nama atau pengelompokannya saja, 
tetapi pada prinsipnya Beliau-beliau ini mengharamkan keempat macam praktik riba 
dalam tukar-menukar barang dan hutang-piutang yang akan kami jelaskan dibawah ini. 
 

1. Riba fadli adalah tukar menukar barang ribawi yang semisal dan illatnya dengan 
memberikan kelebihan atau tambah.9 
Misalnya 2 kg beras dengan 1 kg beras, kalung emas 3 gr dengan 2 gr gelang 
emas dengan kadar yang sama, gandum 1 kg dengan 2 kg gandum.  
 
Berdasarkan hadits Nabi saw. tersebut di bawah ini: 

 
 , بالتمر والتمر , بالشعري والشعري , بالرب والرب , بالفضة والفضة , بالذهب الذهب
 فيه واملعطي خذ اآل , ارىب فقد استزاد او زاد فمن . بيد يدا , مبثل مثال , بامللح وامللح
 ء سوا

 
“Emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, (jagung) canthel dengan 
canthel, kurma dengan kurma, garam dengan garam, ditukar dengan ukuran yang sama dan 
dilakukan secara kontan, seketika. Barang siapa yang menambahkan atau meminta tambahan 
maka sungguh dia telah melakukan riba. Dalam hal ini, baik yang memberi maupun yang 
menerima sama saja”. 
 

                                                 
7 Menurut Sayyid sabiq, Ali as shabuni ada dua : Nasi’ah dan Fadhli 
8 Menurut Imam As Syafi’I ada tiga : Nasi’ah, Fadhli dan Yad. Lihat Drs. Muh. Zuhri, Riba Dalam Al-Qur’an Dan 
Masalah Perbankan, hlm. 105. 
9 M. Shalih bin Umar As-Samarani, Syaich, Majmu’ah as-Syari’ah al-Kafiyah il ‘Awam, hlm 151 `  
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  Yahya menyampaikan kepadaku (hadist) dari Malik, dari Humayd ibn Qays Al-makki 
bahwa Mujahid berkata: “Aku sedang bersama ‘Abdullah bin ‘Umar ketika seorang seniman 
(pandai emas) datang kepadanya dan berkata: Wahai Abu ‘Abd ar-Rahman, aku membentuk 
emas (menjadikan karya seni) dan kemudian menjual apa yang telah aku buat lebih (mahal) dari 
berat (emas) nya. Aku mengambil jumlah (harga) yang sebanding dengan karya tanganku.’ 
‘Abdullah melarangnya untuk melakukan itu, maka siseniman mengulangi pertanyaannya, dan 
‘Abdullah terus melarangnya sampai ia berada di pintu masjid atau di dekat hewan yang akan ia 
tunggangi. Kemudian Abdullah bin Umar berkata: “ satu dinar (mata uang emas) untuk satu 
dinar, dan satu dirham untuk satu dirham. Tidak ada kelebihan diantara mereka. Ini adalah 
perintah dari nabi kita dan nasehat kami untuk engkau.”  
Dari hadist di atas dapat diambil kesimpulan bahwa ongkos pembuatan (jasa) emas tidak 
dihitung atau tidak dapat ditambah dalam tukar-menukar. 
 

2. Riba yad adalah tukar menukar salah satu barang ribawi dengan barang yang 
semisal tanpa serah terima secara langsung walaupun pembayarannyan secara 
utuh(salah satu ditangguhkan penyerahannya) meskipun kontan (tidak kredit).  
Misalnya beras ditukarkan dengan jagung secara kontan tetapi dalam 
penyerahannya salah satu komoditi (barang dagangan) tersebut ditunda10.  
Rasulullah Saw bersabda :  

 

 بيد ا يد شئتم كيف فبيعوا صناف اال هذه اختلفت فاذا
 
“Apabila benda-benda tersebut berbeda (jenisnya), maka juallah sesuka hatimu secara serah 
terima (kontan dan seketika)”. 
 

3. Riba Nasi’ah adalah tukar menukar barang ribawi yang dilakukan dengan tidak 
secara kontan, salah satu barang ditunda penyerahannya (ditangguhkan), 11atau 
tambahan yang disyaratkan yang diambil dari orang yang berhutang dengan 
memperhitungkan waktu12.  
Misalnya: 

satu kalung emas dengan satu kalung emas yang memiliki kadar dan 
gram yang sama, dalam pelaksanaannya salah satu barang ditunda waktu 
penyerahannya. 
Contoh lain, 

meminjamkan uang dengan persyaratan pengembalian hutang dilakukan 
secara tempo 1 bulan, jika dalam tempo yang tidak bisa mengembalikan maka 
ditambah sebesar 10% dari pokok hutang dan seterusnya.  
 
Dasar hukum surat Al Baqarah (2) : 275 – 281  dan Hadits Nabi SAW. :  
 

 كنا) : فقاال الصرف عن ارقم بن وزيد عازب بن الرباء سالت : املنهال ابو يقول
 ان : فقال , الصرف عن صلعم اهللا رسول فسالنا ,صلعم اهللا رسول عهد على تاجرين
   .3/76 )البخارى رواه(  يصلح فال نساء كان وان , باس فال بيد يدا كان

 

                                                 
10 ibid., hlm 152 
11 ibid. 
12 ‘Ali as-Shabuni, Rawai’ul Bayan, op.cit., J. I, hlm, 391  
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"Abu al Minhal berkata: saya bertanya kepada al Burra’ bin Azib dan Zaid bin Arqam 
tentang pentasarupan maka keduanya berkata : Kami berdua adalah pedagang pada zaman 
Rasulullah Saw, maka kami bertanya kepada Beliau tentang pentasarupan (barang ribawi), maka 
Beliau Saw bersabda: Apabila secara serah terima maka tidak apa-apa, dan apabila secara 
tunda maka tidaklah baik" HR. Imam Bukhari13 

 
4. Riba Qordhi adalah tambahan manfaat/keuntungan yang disyaratkan oleh 

penghutang kepada orang yang berhutang. 
Misalnya 

Si Fulan meminjamkan uang Rp. 1.000.000,- kepada Si Fulanah dengan 
mengembalikan uang tersebut Rp. 1.000.000,-  dengan syarat Si Fulanah 
membeli dagangannya atau membersihkan rumahnya.  
Contoh lain:  

Menjual motor dengan mengatakan :” Saya jual motorku ini dengan harga 
Rp. 10.000.000,- apabila kontan, atau Rp. 12.000.000,- apabila kredit (hutang)”.  

Hal ini juga termasuk riba, karena disini pemilik motor mau menghutangi 
pembelinya dengan syarat menembah 2.000.000. 

 
Dasar hukumnya adalah hadits Nabi SAW. Dan Qaidah Fiqhiyah sebagai berikut: 

 اهللا رضى حنيفة ابو وكان هدية خذ يا فال اقرض من :وسلم عليه اهللا صلى قال
 .ربا فهو نفعا جر قرد كل ويقول غرميه جدار ظل يف الجيلس عنه

                                                         
“Rasulullah SAW. bersabda: barang siapa yang menghutangi maka janganlah 

mengambil hadiah (manfaat), dan Abu Hanifah ra. Tidak duduk dibawah atap rumah orang yang 
dihutangi dan Abu Hanifah ra. Berkata: semua piutang yang menarik keuntungan adalah riba”.14  

   
 

b. ‘Illat Pengharaman Riba 
 

Tidak semua benda yang dipertukarkan mengandung unsur riba, maka 
apabila bukan barang ribawi atau tidak terdapat  ‘illat riba maka  cukup dengan ridha 
sama ridha. Tetapi apabila termasuk barang ribawi harus memenuhi syarat-syarat 
tertentu tidak cukup dengan keridhaan dari keduabelah pihak. Adapun barang-
barang yang mengandung unsur ribawi disabdakan oleh Rasulullah Saw : 

 
 , بالتمر والتمر , بالشعري والشعري , بالرب والرب , بالفضة والفضة , بالذهب الذهب
 فيه واملعطي خذ اآل , ارىب دفق استزاد او زاد فمن . بيد يدا , مبثل مثال , بامللح وامللح
 ء سوا

 
“Emas ditukar dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, sya’ir15 dengan 
sya’ir, kurma dengan kurma, garam dengan garam, ditukar dengan ukuran yang sama dan 
dilakukan secara kontan, seketika. Maka barang siapa yang menambahkan atau meminta 

                                                 
13 Dr. Rofiq Yunus Al Mishri, Al Jami’ Ushul Ar Riba  Darul Qalam, Damsyik, Hlm70 
14 At-Targhib wa at-Tarhib, hlm 75 
15 sya’ir sejenis jagug cantel  
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tambahan sungguh dia telah melakukan riba. Dalam hal ini, baik yang memberi maupun yang 
menerima sama saja”.  
 
Dalam hadits tersebut disebutkan ada enam macam jenis barang ribawi, 

merupakan sesuatu yang pokok yang sangat dibutuhkan manusia. Oleh karena itu 
apabila kita lihat ‘illat pengharamannya maka : 

Emas dan perak merupakan dua unsur pokok dalam mata uang yang merupakan 
patokan ataupun standar harga dalam bertransaksi demi tegaknya perdagangan. 

Adapun yang lainnya (gandum, jagung, kurma dan garam) yang empat ini 
merupakan unsur-unsur makanan dan sumber kekuatan yang dengannya dapat 
tegaklah kehidupan. 

Dari penjelasan di atas – menurut sayyid sabiq - ‘illat pengharaman yang 
dinisbatkan pada emas dan perak adalah harga atau nilai,  adapun yang lainnya 
dari beberapa jenis adalah makanan. 

Maka apabila ditemukan persamaan illat ribawi baik didalam nilai/harga selain 
emas dan perak, ataupun didalam makanan selain gandum, Sya’ir, kurma dan 
garam, maka ambilah hukumnya jangan menjualnya kecuali sebanding dan kontan 
seketika. Berdasarkan Sabda Nabi Saw : 

 

 ما فكل . مبثل مثال اال الطعام بيع عن هنى انه : النىب عن اهللا عبد بن معمر عن مسلم روه 
  حكمها ياخذو عليها يقاس الستة االجناس هذه مقام يقوم

 
"Diriwayatkan Imam Muslim dari Mua’amar bin abdullah dari Nabi Saw: bahwasanya Beliau 

melarang menjual makanan kecuali sama ukurannya. Maka setiap apa yang menempati tempatnya 
keenam jenis ini di qiaskan  kepadanya dan di ambil hukumnya."16 

 
Dalam jual beli barang ribawi (emas, perak dan makanan), tidak sah kecuali 

dengan syarat – syarat yang telah ditentukan oleh syara’. Maka :   
1. Apabila barang yang ditukar sama dalam jenis dan illatnya. Misalnya menukarkan 

Emas dengan Emas, Perak dengan Perak, Beras dengan Beras adalah tidak 
sah, kecuali memenuhi 3 syarat yaitu: 

1. Pembayaran secara kontan (tidak kredit) 
2. Serah terima (seketika itu juga  tidak menunda salah satunya). 
3. Sama ukuran dan kadarnya. 

 
2. Apabila barang yang ditukar itu sama dalam illatnya, tetapi beda dalam jenisnya. 

Misalnya Emas dengan Perak. Maka harus memenuhi 2 syarat : 
- Pembayaran secara kontan (tidak kredit). 
- Serah terima (seketika itu juga  tidak menunda salah satunya). 

 
3. Apabila barang yang ditukar itu beda dalam illat dan jenisnya. Misalnya emas 

dengan jagung, beras dengan pakaian, televisi dengan televisi maka tidak harus 
memenuhi ketiga syarat di atas, dan cukup dengan ijab kabul saja. 

 
 
 

                                                 
16 Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah, (Darul Fikri Bairut), Hlm 179 
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G. FASE PENGHARAMAN RIBA 
 
Dari orang yang beristihsan, pada bagian ini, kami akan memaparkan fase-fase 

yang dilalui dalam penetapan keharaman riba, sehingga kita dapat mengetahui rahasia 
penerapan hukum Islam dalam mengobati penyakit-penyakit sosial. Satu hal yang 
harus diketahui bahwa penerapan syari’at Islam berjalan di atas sunnah  درج  artinya , الت
dalam menetapkan suatu hukum dilakukan secara bertahap/berangsur-angsur. 

Penetapan pengharaman riba berjalan melalui empat fase, sebagaimana fase 
diharamkannya khamr. Dengan kata lain dalam hal penetapan hukum riba dan khamr 
ini berlaku kaidah  التدرج (berangsur/bertahap).  

Adapun empat fase diharamkannya riba adalah : 
1. Fase Pertama 

Allah SWT. Berfirman : 
 

 زكـاة   من  آتيتم وما ,  اهللا عند يربو فال  الناس اموال ىف لريبو  ربا من  آتيتم وما
                                                 املضعفون هم فأولئـك اهللا وجه  تريدون 

                          
"Dan apa saja yang kamu berikan melaui sistem riba dengan harapan akan menambah harta 
manusia, maka sesungguhnya harta itu tidak akan berkah di sisi Allah. Sedangkan apa saja 
zakat yang kamu bayarkan untuk mengharapkan ridho Allah maka sesungguhnya harta itulah 
yang akan bertambah secara berlipat ganda”. 
  

Ayat yang mulia ini diturunkan di Makkah (Makkiyah). Di dalam ayat 
tersebut tidak terdapat isyarat yang mengharamkan riba secara eksplisit. Di 
dalamnya hanya menunjukkan isyarat kebencian Allah yang sangat terhadap 
riba, dan sesungguhnya riba tidak akan mendapat pahala di sisi Allah. Dapat 
dikatakan bahwa ayat tersebut merupakan suatu bentuk (  سلبيه  موعظه ) , yakni 
pernyataan sikap Allah dengan maksud agar riba tidak lagi dipraktekkan.  
 

2. Fase Kedua 
Allah SWT Berfirman : 

 
 وأخذهم , كثريا اهللا سبيل عن وبصدهم هلم أحلت طيبات عليهم حرمنا هادوا الذين من فبظلم
                                                                                      عنه واهن وقد الربا

 
”Karena sebab kedholiman yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi, sikap menentang mereka 
dari jalan Allah dan karena mereka mengambil riba yang telah dilarang Allah untuk 
mengambilnya, maka kami haramkan thayyibat (makanan yang baik) yang sebelumnya 
dihalalkan kepada mereka”  
 

Ayat ini diturunkan setelah Rasulullah Saw hijrah ke Madinah 
(madaniyyah), merupakan suatu pelajaran yang dikisahkan Allah kepada kita 
(kaum muslimin) tentang orang-orang Yahudi yang berhak mendapatkan laknat 
dan kemarahan Allah karena telah mengambil dan menggunakan riba padahal 
Allah telah mengharamkannya.  

Ayat ini merupakan bentuk pengharaman riba dengan cara تلويح (sindiran), 
tidak dengan ريح  karena pelajaran yang dikisahkan ,(terang-terangan) ص
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merupakan hikayat dari kejahatan yang dilakukan oleh orang Yahudi dan di 
dalamnya tidak ada dalil yang secara tegas menunjukan bahwa riba diharamkan 
atas kaum muslimin. Fase kedua ini sejalan dengan pengharaman khamr dalam 
ayat:  

 

  للناس منافع و كبري إمث فيهما قل وامليسر اخلمر عن يسألونك
 
Ayat pengharaman secara sindiran, tidak secara terang-terangan.   
 

3. Fase Ketiga 
Allah SWT. Berfirman : 

 
 الربا تأكلوا ال أمنوا الذين ياأيها  أضعافامضاعفة

“Wahai orang-orang yang beriman janganlah kamu memakan harta riba yang berlipat ganda”.  
 

Ayat ini merupakan ayat madaniyyah (diturunkan setelah hijrah). 
Pengharaman riba di dalamnya dinyatakan secara eksplisit (jelas), akan tetapi 
hanya bersifat sebagian ( (ى ى )tidak secara menyeluruh ,جزئ  Dalam . (آل
keterangan ayat ini riba yang diharamkan hanya terbatas untuk riba yang 
dinamakan riba fahisy, yaitu riba yang keburukan dan kekejiannya mencapai 
puncak yang paling tinggi dan kejahatannya mencapai tingkat yang paling besar. 
Dikatakan demikian karena hutang akan terus bertambah hingga menjadi 
berlipat ganda dari jumlah semula, padahal orang yang berhutang dalam 
keadaan benar-benar membutuhkan dan sangat terdesak. 

Penerapan kaidah ini serupa dengan fase ketiga diharamkanya khamr, 
yaitu pengharaman secara terbatas hanya pada waktu-waktu shalat saja, bukan 
secara keseluruhan. Sebagaimana Firman Allah : 
   

 وانتم الصالة تقربوا ال أمنوا الذين ياأيها تقولون ما تعلموا حىت سكارى
  
 “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mendekati sholat dalam keadaan mabuk 
sehingga kamu mengetahui apa yang kamu ucapkan”.  
 
 
 

4. Fase Keempat  
Pada tahap terakhir ini turunlah ayat Al-Qur’an tentang pengharaman riba 

secara  ى اطع  الكل  dan tidak membedakan antara (keseluruhan, hhtotal dan jelas)  الق
sedikit ataupun  banyaknya riba. Dan berdasar keterangan yang ditunjukkan oleh 
nash-nash yang mulia ini maka sampailah “parlemen langit” pada keputusan 
pengharaman riba secara mutlak dengan diturunkannya firman Allah : 
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 تفعلوا مل ن فإ . مؤمنني كنتم  ن إ لربا ا من بقى ما  روا وذ  اهللا تقوا ا منوا أ ين لذ ا يها ياأ
 ال و  تظلمون ال ج لكم موا أ وس رء فلكم تبتم ن وإ  ج له رسو و  اهللا من حبرب نوا ذ فأ

                      تظلمون
“Hai orang-orang yang beriman tinggalkan apa saja yang tersisa dari riba bila kamu masih ingin 
menjadi orang yang beriman. Bila mereka tidak melakukannya maka yakinkanlah akan 
peperangan dengan Allah dan Rasul-Nya. Dan apabila kalian bertaubat maka kalian berhak atas 
uang pokok semula, janganlah berbuat dholim dan kamu tidak akan didholimi”.  
 

Ayat yang mulia ini merupakan fase terakhir di dalam pengharaman riba 
yang serupa dengan fase terakhir di dalam pengharaman khamr dalam fase 
keempat  di mana khamr diharamkan secara tegas dan mantap tanpa toleransi. 
Allah berfirman : 

 
 الشيطان عمل من رجس واألزالم واالنصاب وامليسر اخلمر إمنا أمنوا الذين يها ياأ 

 تفلحون لعلكم فاجتنبوه
                       

“Wahai orang-orang yang beriman sesungguhnya khamr, perjudian, (berkurban untuk) berhala, 
dan mengadu nasib dengan panah adalah merupakan perbuatan syaitan yang najis/menjijikkan, 
maka tinggalkanlah semoga kamu berbahagia”.  
 

Dengan statemen (pernyataan) ini menjadi jelas bagi kita tentang rahasia 
penerapan hukum Islam dalam mengobati penyakit-penyakit sosial yang ada 
pada bangsa Arab jahiliyah secara berangsur-angsur. 

 
 
H. SEBAB TURUNNYA AYAT 

 
Ayat ini diturunkan berdasarkan konteks sosial pada zaman Jahiliyah . 

Sahabat Abas dan Khalid bin Walid membentuk kongsi (berserikat ) yang memberikan  
hutang dengan sistem Riba kepaada Bani Tsaqif ,ketika Islam datang kedua sahabat ini 
telah memiliki harta yang sangat banyak dari hasil riba ,kemudian Allah menurunkan 
ayat :  

 
  مؤمنني كنتم ان الربا من بقي ما وذروا اتقوااهللا امنوا الذين ياايها

 “Hai orang-orang yang beriman tinggalkan apa saja yag tersisa dari riba bila kamu masih ingin menjadi 
orang yang beriman.” 
 

Rosullah saw. bersabda : “Ketahuilah sesungguhnya setiap riba yang berlaku pada 
zaman Jahiliyah itu dilarang, riba yang pertama kali Aku ( Nabi ) larang adalah riba 
‘Abbas dan setiap pertumpahan darah (balas dendam ) pada zaman Jahiliyah dilarang 
dan darah yang pertama aku larang adalah darah Rabi’ah bin Al-Harits bin ‘Abdul 
Muthalib.” 
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I. HIKMAH PENGHARAMAN RIBA MENURUT SYARI’AT ISLAM 
 
Allah SWT dengan sifat-Nya Yang Maha Kasih Sayang telah menurunkan Al-

Qur’an Al-Karim berikut Penjelasnya (Rasulullah) dimuka bumi ini sebagai rahmat dan 
petunjuk bagi umat manusia, agar selamat dan memperoleh kebahagiaan di dunia dan 
akhirat. Salah satu bukti tersebut adalah diharamkannya riba yang sebenarnya 
menghalangi kebahagiaan manusia itu sendiri baik di dunia apalagi di akhirat. 

Namun kehidupan masyarakat sampai hari ini baik tersadari maupun tidak 
sangat dekat sekali dengan praktek riba. Seakan-akan hal itu telah membudaya dalam 
memasyarakat kita -dan merupakan jalan satu-satunya untuk memenuhi kebutuhan 
hidup demi terciptanya kebahagiaan-, sehingga sulit untuk dipisahkan. Padahal Allah 
Swt akan menghilangkan keberkahan harta riba dan menumbuh kembangkan 
shadaqah. 

Untuk itu agar kita tidak terjerumus dalam anggapan yang keliru, perlulah kiranya 
kita pahami filsafat/hikmah pengharaman riba sebagai motifasi dalam melaksanakan 
perintah Allah Ta’ala. 

Dr. Muhammad ‘Ali As-Shobuni dalam memahami hikmah/rahasia pensyari’atan 
hukum riba -dalam kitabnya Rowai’ al Bayan- mengatakan bahwa: 

Syariat Islam menjadikan riba sebagai kejahatan sosial dan Agama yang paling 
besar dan memberikan sikap yang keras tanpa toleransi kepadanya. Sehingga Al-
Qur’an al-Karim mengancam para praktisi riba dengan azab yang sangat pedih didunia 
dan akhirat. Dan cukuplah bagi kita untuk bisa mengerti agungnya kejahatan orang-
orang yang ingkar ini dengan melihat penggambaran al-Quran yang sangat 
mengerikan. Mereka diserupakan dengan orang yang tersentuh dan dipukul oleh jin 
sehingga menjadi linglung seperti orang gila yang terkena musibah pada akal dan 
jasadnya.  

Tidaklah Islam memberi kecaman terhadap suatu perkara dari perkara-perkara 
jahiliyah melebihi kecaman terhadap praktek riba. Dan tidak pula memberi penekanan 
terhadap kemunkaran sebagaimana penekanan terhadap masalah riba.  

Maka dalam pandangan Islam, riba adalah kejahatan dari segala kejahatan, 
dasar kerusakan, pangkal keburukan dan dosa, wajah buruk yang tidak pantas dan 
bertolak belakang dengan shodaqoh, kebajikan dan kasih sayang.  Karena shodaqoh 
adalah pemberian & tenggang rasa, kebersihan dan kesucian, tolong menolong dan 
mong tinemong (bhs. Jawa). Sedangkan riba adalah kebakhilan, kiter-kiter (bhs. Jawa), 
kotoran, keserakahan, sewenang-wenang dan egois.  

Shodaqoh adalah melimpahkan harta tanpa minta diganti atau dikembalikan. 
Sedangkan riba adalah meminta kembali hutang disertai tambahan haram yang diambil 
dari jerih payah orang yang berhutang atau –bahkan- dari dagingnya.  

Riba diambil dari hasil jerih payah orang yang berhutang maksudnya apabila 
orang yang berhutang tersebut telah menggunakan harta pinjamannya dalam suatu 
usaha sehingga menghasilkan keuntungan sebagai hasil kerja kerasnya. Sedangkan 
riba diambil dari daging orang yang berhutang maksudnya jika orang yang berhutang 
tersebut tidak mendapat keuntungan atau mengalami kerugian dalam usahanya, atau ia 
(orang yang manghutangi) mengambil harta yang digunakan (penghutang) untuk 
menafkahi diri dan keluarganya. 

Tidaklah mengherankan jika Islam mengganggap bahwa riba merupakan 
kemungkaran, kejahatan sosial dan agama yang paling besar dan memproklamirkan 
perang terhadap praktisi riba melalui firman-Nya 
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 له رسو و  اهللا من حبرب نوا ذ فأ تفعلوا مل ن فإ
 

(Dan jika mereka tidak mau melakukannya, maka yakinkanlah akan peperangan  
dengan Allah dan Rasul-Nya). 

 
Demikian itu karena melihat bahayanya yang gawat   dan potensinya untuk 

menjadi tempat tumbuhnya keburukan yang akan semakin meningkat. 
Berikut ini kami paparkan sebagian bahaya-bahaya tersebut secara global 

ditinjau dari beberapa sudut pandang/dimensi : 
1. Bahaya riba dari sudut pandang kejiwaan :  

Sesungguhnya riba melahirkan watak pelakunya cinta pada 
kesewenangan dan keegoisan, sehingga ia tidak mengenal kecuali dirinya 
sendiri, dan tidak memperhatikan kecuali kebaikan dan keuntungannya sendiri.  

Sebagai akibatnya, akan punahlah jiwa pengorbanan dan perjuangan. 
Punah pula makna cinta pada kebaikan dalam diri individu dan masyarakat 
digantikan dengan watak materialistis, anarkis (semena-mena), dan egois. 
Sehingga tali-tali persaudaraan antara sesama manusia semakin renggang, dan 
kelak manusia (praktisi riba) itu menjadi semakin liar dan buas, mendewakan 
harta benda, menghisap darah manusia dan merampas apa saja yang ada 
ditangan manusia. Jadilah mereka (praktisi riba) itu seperti serigala ganas 
berwajah manusia terpercaya. Inilah kepunahan makna kebaikan dan kesadaran 
dalam manusia berganti keserakahan dan ketamakan. 

 
2. Bahaya riba dari sudut pandang sosial :  

 
Riba membayakan dimensi kemasyarakatan karena dapat melahirkan 

permusuhan dan kebencian diantara individu dalam masyarakat, mendorong 
hilangnya ikatan-ikatan kemanusiaan dan sosial, mengotori setiap lambang kasih 
sayang dan cinta kasih, tolong menolong dan kebaikan dalam jiwa manusia.  

Bahkan, riba menanamkan hasud dan kebencian dalam hati manusia 
sehingga dapat menghancurkan sendi-sendi persaudaraan. Terbentuklah sosok 
manusia yang hatinya tidak cenderung pada kelembutan dan kasih sayang, dan 
tidak mengetahui makna persaudaraan dalam ikatan kemanusiaan. Bakal 
hilanglah setiap penghormatan atau kasih sayang dari setiap generasi dan 
terbentuklah pandangan yang hina terhadapnya. 
 

Maka cukuplah laknat dan kehinaan bagi para praktisi riba, karena 
sesungguhnya mereka adalah musuh bagi masyarakat dan generasi-generasi 
negaranya. Bahkan mereka adalah musuh bagi kemanusiaan, karena mereka 
menghisap darah manusia dengan mempersulit kebutuhan dan keberadaan 
mereka. 

 
3. Bahaya riba dari pandangan ekonomi :  

 
Riba dapat menyebabkan terbaginya manusia dalam dua 

kelompok/tingkatan. Kelompok pertama adalah para elite/borjuis yang hidup 
dalam keglamoran, kemewahan dan berfoya-foya serta bersenang-senang atas 
jerih payah dan hasil keringat dari orang lain. Sementara kelompok kedua hidup 
dalam kepapaan dan penderitaan serta tersingkir. Hal ini menyebabkan 
timbulnya pertikaian diantara dua kelompok tersebut. Dapat dikatakan 
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sesungguhnya riba adalah praktek yang menyebabkan terkumpul dan 
tertimbunnya harta pada segelintir manusia.  

Sesungguhnya riba menjadi sumber bencana yang menimpa kehidupan 
berangsa dan bermasyarakat karena akan bermunculan Mihnah dan Fitnah serta 
menyebakan munculnya pemberontakan-pemberontakan.  

Innalilahi wa inaalillahi rojiun.   
 
 
J.  BANK SYARIAH SEBAGAI LEMBAGA KEUANGAN YANG  
 MENGACU PADA SYARIAT ISLAM 

 
a. Tujuan, Sistem, Prinsip, Piranti Keuangan Bank Syariah 
 
 Pada dasarnya operasi Bank Syariah (Bank Islam) tidak jauh berbeda dengan 
bank konvensional (bank komersil/umum) yaitu sebagai lembaga perantara. Bank 
Syariah berperan sebagai lembaga perantara antara satuan-satuan kelompok 
masyarakat atau unit-unit ekonomi yang mengalami kelebihan dana dengan unit-unit 
lain yang mengalami kekurangan dana. Melalui bank kelebihan dana tersebut dapat 
disalurkan kepada pihak yang memerlukan dan memberikan manfaat kepada kedua 
belah pihak. 

Bank berbasis bunga melaksanakan peran tersebut melalui kegiatannya sebagai 
peminjam dan pemberi pinjaman. Para pemilik dana tertarik untuk menyimpan dana di 
bank berdasarkan tingkat bunga yang dijanjikan. Demikian pula bank memberikan 
pinjaman kepada pihak-pihak yang memerlukan dana berdasarkan kemampuan mereka 
membayar tingkat bunga tertentu. Hubungan antara bank dengan nasabahnya adalah 
hubungan antara kreditur dengan debitur. 

Berbeda dengan bank konvensional, hubungan antara bank syariah dengan 
nasabahnya bukan hubungan antara debitur dengan kreditur, melainkan hubungan 
kemitraan penyandang dana dengan pengelola dana. Oleh karena itu, tingkat laba bank 
syariah bukan saja berpengaruh terhadap tingkat bagi hasil untuk para pemegang 
saham, tetapi juga berpengaruh terhadap bagi hasil yang dapat diberikan kepada 
nasabah penyimpan dana. Dengan demikian kemampuan manajemen untuk 
melaksanakan fungsinya sebagai penyimpan harta, pengusaha dan pengelola investasi 
yang baik akan sangat menentukan kualitas usahanya sebagai lembaga perantara dan 
kemampuannya menghasilkan laba. 

Adapun prinsip-prinsip pokok yang menyebabkan antara bank umum dan syariah 
tidak sama adalah bahwa pemasukan bank syariah tidak berasal dari selisih tingkat 
bunga dari pembiayaan (kredit) yang disalurkan. Namun pemasukan itu tergantung dari 
usaha peminjaman (debitur). 
 Aktivitas keuangan dan perbankan dapat dipandang sebagai wahana bagi 
masyarakat modern untuk membawa mereka kepada, paling tidak, pelaksanaan dua 
ajaran Al Qur’an yaitu: 
• Prinsip At Ta’awun, yaitu saling membantu dan saling bekerja sama di antara 

anggota masyarakat untuk kebaikan, sebagaimana dinyatakan dalam Al Qur’an : 
“….dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan ketaqwaan, dan jangan tolong 
menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran…” (QS 5:2). 
 

• Prinsip menghindari Al Iktinaz, yaitu menahan uang (dana) dan membiarkannya 
menganggur yang tidak berputar dalam transaksi yang bermanfaat bagi masyarakat 
umum, sebagaimana yang dinyatakan dalam Al Qur’an: 
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“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan 
batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu…” (QS 
4:29). 

  
Perbedaan pokok antara perbankan islam dengan perbankan konvensial adalah 

adanya larangan riba (bunga) bagi perbankan islam. Bagi islam riba dilarang, sedang 
jual beli (al bai’) dihalalkan. 
 Sejak awal dasarwarsa 1970-an, umat islam di berbagai negara telah berusaha 
untuk mendirikan bank islam. Tujuannya, pada umumnya, adalah untuk 
mempromosikan dan mengembangkan penerapan prinsip-prinsip syariat islam dan 
tradisinya kedalam transaksi keuangan dan perbankan serta bisnis lain yang terkait. 
Prinsip utama yang dianut oleh bank islam adalah: 
• Larangan riba (bunga) dalam berbagai bentuk transaksi 
• Menjalankan bisnis dan aktivitas perdagangan yang berbasis pada perolehan 

keuntungan yang sah menurut syariat dan memberikan zakat. 
 
 Islam memiliki hukum sendiri untuk memenuhi kebutuhan manusia untuk 
mendanai kegiatannya, yaitu melalui akad-akad bagi hasil, sebagai metode pemenuhan 
kebutuhan permodalan, dan akad-akad jual beli untuk memenuhi pembiayaan. Bank 
islam tidak menggunakan metode pinjam-meminjam uang dalam rangka kegiatan 
komersial karena setiap pinjam-meminjam uang yang dilakukan dengan persyaratan 
atau janji pemberian imbalan adalah termasuk riba. Oleh karena itu mekanisme 
operasional perbankan syariah dijalankan dengan menggunakan dengan piranti-piranti 
keuangan yang mendasarkan pada prinsip-prinsip berikut ini: 
Prinsip bagi hasil: 

1. Mudharabah 
Yaitu bank memberikan modal, para nasabah bank memberikan keahlian mereka, 
sedangkan keuntungan dibagi menurut rasio yang disetujui. 
Ada dua tipe mudharabah, yaitu mutlaqah (tidak terikat) dan muqayyadah (terikat). 
• Mudharabah mutlaqah: pemilik dana memberikan keleluasaan penuh kepada 

pengelola untuk menggunakan dana tersebut dalam usaha yang dianggapnya 
baik dan menguntungkan pengelola bertanggung jawab untuk mengelola usaha 
sesuai dengan praktek kebiasaan usaha normal yang sehat (uruf). 

• Mudharabah muqayyadah: pemilik dana menentukan syarat dan pembatasan 
kepada pengelola dalam penggunaan dana tersebut dengan jangka waktu, 
tempat, jenis usaha dan sebagainya. Pengelola menggunakan modal tersebut 
dengan tujuan yang dinyatakan secara khusus, yaitu untuk menghasilkan 
keuntungan. 

2. Murabahah 
Dengan operasi murabahah, para klien bank membeli satu komoditi menurut rincian 
tertentu dan menghendaki agar bank mengirimkannya pada mereka berdasarkan 
imbuhan harga teretentu menurut persetujuan mula antara kedua pihak. 
 
3. Musharakah 
Dengan musyarakah, baik bank maupun klien menjadi mitra usaha dengan 
menyumbang modal dalam berbagai tingkatan dan mencapai kata sepakat atas 
rasio laba dimuka untuk sesuatu waktu tertentu. 

 
b. Prinsip Jual Beli (Al Bai’) 

Pengertian jual beli meliputi berbagai akad pertukaran antara suatu barang dan 
jasa dalam jumlah tertentu atas barang dan jasa lainnya. Penyerahan jumlah atau 
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harga barang dan jasa tersebut dapat dilakukan dengan segera ataupun secara 
tangguh. Oleh karenanya, untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan syarat-syarat Al 
Bai’ menyangkut berbagai tipe jual beli tangguh. 

Akad berarti perikatan, perjanjian atau permufakatan. Setiap akad harus 
memenuhi unsur-unsur pokok (rukun akad), yaitu: 
• Sighat (ijab qabul): ijab berarti pernyataan melakukan ikatan dan qabul berarti 

pernyataan menerima ikatan. 
• Muta’aqidaani yaitu pihak-pihak yang berakad 
• Ma’qud fiih (obyek akad). 
 

Sebelum terjadi ikatan, masing-masing pihak boleh mengajukan syarat-syarat 
asalkan dapat diterima oleh akal sehat. Akad yang shahih (cukup rukun dan syaratnya) 
berlaku dan mengikat, sebaliknya akad yang tidak shahih (kekurangan rukun dan 
syaratnya) tidak berlaku dan tidak mengikat. 

 
c. Macam-Macam Jual Beli 

Dalam fiqh muamalah, telah diidentifikasi dam diuraikan macam-macam jual beli, 
termasuk jenis jual beli yang dilarang umat islam. Macam atau jenis jual beli itu antara 
lain: 

1. Bai’ al mutlaqah yaitu pertukaran barang atau jasa dengan uang. Uang berperan 
sebagai alat tukar. Jual beli semacam ini menjiwai semua produk-produk 
lembaga keuangan yang didasarkan atas prinsip jual beli. 

2. Bai’ al muqayyadah yaitu jual beli dimana pertukaran terjadi antara barang 
dengan barang (barter). Aplikasi jual beli semacam ini dapat dilakukan sebagai 
jaln keluar bagi transaksi eksport yang tidak dapat menghasilkan valuta asing 
(devisa). Karena itu dilakukan pertukaran barang dengan barang yang dinilai 
dalam valuta asing. Transaksi semacam ini lazim disebut counter trade. 

3. Bai’ al sharf yaitu jual beli atau pertukaran antara satu mata uang asing dengan 
mata uang asing lain, seperti antara rupiah denga dolar, dolar dengan yen dan 
sebagaimya. Mata uang asing yang diperjual belikan itu dapat berupa uang 
kartal (bank notes) atau berupa uang giral (telegrafic transfer atau mail transfer). 

4. Bai’ al murabahah adalah akad jual beli barang tertentu dalam transaksi jual beli 
tersebut penjual menyebutkan dengan jelas barang yang diperjual belikan, 
ternasuk harga pembelian dan keuntungan yang diambil. 

5. Bai’ al musawamah adalah jual beli biasa, dimana penjual tidak memberi 
tahukan harga pokok dan keuntungan yang didapatnya. 

6. Bai’ al muwadha’ah yaitu jual beli dimana penjual melakukan penjualan dengan 
harga yang lebih rendah daripada harga pasar atau dengan potongan (discount). 
Penjualan semacam ini biasanya hanya dilakukan untuk barang-narang atau 
aktifa tetap yang nilai bukunya sudah sangat rendah. 

7. Bai’ as salam adalah akad jual beli dimana pembeli membayar uang (sebesar 
harga) atas barang yang telah disebutkan spesifikasinya, sedangkan barang 
yang diperjual belikan itu akan diserahkan kemudian, yaitu pada tanggal yang 
disepakati. Bai’ as salam biasanya dilakukan untuk produk-produk pertanian 
jangka pendek.  

8. Bai’ al istishna’ hampir sama dengan bai’ as salam yaitu kontrak jual beli dimana 
harga atas barang tersebut dibayar lebih dulu tetapi dapat diangsur sesuai 
dengan jadwal dan syarat-syarat yang disepakati bersama, sedangkan barang 
yang dibeli diproduksi dan diserahkan kemudian. 

 



"KAJIAN MASALAH RIBA" 
FORSTAS, PP Qashrul 'Arifin Yogyakarta 

Page 22 of 25 

Diantara jenis-jenis jual beli tersebut, yang lazim digunakan sebagai modal 
pembiayaan syariah adalah pembiayaan berdasarkan prinsip bai al murabahah, bai’ as 
salam dan bai’ al istishna’. 
 
d. Prinsip Sewa dan Sewa-Beli 

Sewa (ijarah) dan sewa-beli (ijarah wa iqtina’ atau disebut juga ijarah muntahiyah bi 
tamlik) oleh para ulama dianggap sebagai model pembiayaan yang dibenarkan oleh 
syariah islam. Al ijarah atau sewa adalah kontrak yang melibatkan suatu barang 
(sebagai harga) dengan jasa atau manfaat atas barang lainnya. Prinsip sewa dan sewa 
beli adalah sebagai berikut:  

• Prinsip qard 
Qard adalah meminjamkan harta kepada orang lain tanpa mengharapkan imbalan. 
Dalam literatur fiqih, qard dikategorikan sebagai akad tathawwu’, yaitu akad saling 
membantu dan bukan transaksi komersial.  
Bank juga dapat menggunakan akad ini sebagai produk pelengkap untuk 
memfasilitasi nasabah yang membutuhkan dana talangan segera untuk jangka 
waktu yang sangat pendek. 
 

• Prinsip al wadi’ah 
Wadi’ah menurut bahasa adalah sesuatu yang diletakkan pada yang bukan 
pemiliknya untuk dijaga. Dengan demikian maka pengertian istilah wadi’ah adalah 
akad antara pemilik barang (mudi’) dengan penerima titipan (wadi’) untuk menjaga 
harta/modal (ida’) dari kerusakan atau kerugian dan untuk keamanan harta. Ada dua 
tipe wadi’ah, yaitu: 

1. Wadi’ah yad amanah 
Adalah akad titipan dimana penerima titipan adalah penerima kepercayaan, 
artinya ia tidak harus mengganti segala resiko kehilangan atau kerusakan yang 
terjadi pada asset titipan, kecuali bila hal itu terjadi karena akibat kelalaian yang 
atau kecerobohan yang bersangkutan atau bila status titipan telah berubah 
menjadi wadi’ah yad dhamanah. 

2. Wadi’ah yad dhamanah 
Adalah akad titipan dimana penerima titipan adalah penerima kepercayaan 
sekaligus penjamin keamanan asset yang dititipkan. Penerima simpanan 
bertanggung jawab penuh atas segala kehilangan atau kerusakan yang terjadi 
pada asset titipan tersebut. 
 

e. Penggunaan Dana Bank Syariah 
Alokasi penggunaan dana bank syariah pada dasarnya dapat dibagi dalam dua 

bagian penting dari aktifa bank yaitu: 
1. Aktifa yang menghasilkan 
2. Aktifa yang tidak menghasilkan 

 
Aktifa yang menghasilkan adalah berupa infestasi dalam bentuk: 
• pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil 
• Pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan 
• Pembiayaan berdasarkan prinsip jual beli 
• Penbiayaan berdasarkan prinsip sewa 
Surat-surat berharga syariah dan infestasi lainnya 

• Aktifa yang tidak menghasilkan terdiri dari: 
• Aktifa dalam bentuk tunai 
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Aktifa dalam bentuk tunai terdiri dari uang tunai dalam vault, cadangan likuiditas yang 
harus dipelihara pada bank central, giro pada bank dan barang-barang tunai lainnya 
yang masih dalam proses penagihan. 
 
Qard (pinjaman) 

Pinjaman Qard al hasan adalah salah satu kegiatan bank syariah dalam 
mewujudkan tanggung jawab sosialnya sesuai dengan ajaran islam. Untuk kegiatan ini 
bank tidak memperoleh penghasilan karena bank dilarang untuk meminta imbalan 
apapun dari para penerima qard 
Penanaman dana dalam aktiva tetap dan inventaris 

Penanaman dana dalam bentuk ini juga tidak menghasilkan pendapatan bagi 
bank, tetapi merupakan kebutuhan bank untuk memfasilitasi pelaksanaan fungsi 
kegiatannya. Fasilitas ini terdiri dari bangunan gedung, kendaraan, dan peralatan 
lainnya yang dipakai oleh bank dalam rangka penyediaan layanan kepada nasabahnya. 

Jadi sumber pendapatan bank syariah terdiri dari : 
• Bagi hasil atas kontrak mudharabah dan kontrak musyarakah 
• Keuntungan atas kontrak jual beli 
• Hasil sewa atas kontrak ijarah dan ijarah wa iqtina, dan  
• Fee dan biaya administrasi atas jasa-jasa lainnya 

 
f. Sumber-Sumber Sana Bank Syariah 

Pertumbuhan setiap bank sangat dipengaruhi oleh perkembangan 
kemampuannya menghimpun dana masyarakat, baik berskala kecil maupun besar 
dengan masa pengendapan yang memadai. Sebagai lembaga keuangan, masalah 
bank yang paling utama adalah dana. Tanpa dana yang cukup, bank tidak dapat 
berbuat apa-apa, atau dengan kata lain bank menjadi tidak berfungsi sama sekali. 

Dana adalah uang tunai yang dimiliki atau dikuasai oleh bank dalam bentuk 
tunai, atau aktiva lain yang dapat segera diubah menjadi uang tunai. Uang tunai yang 
dimiliki atau dikuasai oleh bank tidak hanya berasal dari pemilik bank itu sendiri, tapi 
berasal dari titipan atau penyertaan dana orang lain atau pihak lain yang sewaktu-waktu 
atau pada satu saat tertentu akan ditarik kembali, baik sekaligus ataupun secara 
berangsur-angsur.  

 Sumber dana bank syariah terdiri dari: 
1. Modal inti 

Adalah dana modal sendiri, yaitu dana yang berasal dari para pemegang saham 
bank, yakni pemilik bank. Modal inti terdiri dari: 
• Modal yang disetor oleh para pemegang saham, hal ini dikarenakan sumber 

utama dari modal perusahaan adalah saham.  
• Cadangan, yaitu sebagian laba bank yang tidak dibagi, yang disisihkan untuk 

menutup timbulnya resiko kerugian dikemudian hari.  
• Laba ditahan, yaitu sebagian laba yang seharusnya dibagikan kepada para 

pemegang saham, tetapi oleh para pemegang saham sendiri (melalui rapat 
umum pemegang saham) diputuskan untuk ditanam kembali dalam bank. 

2. Quasi ekuitas (mudharabah account) 
Bank menghimpun dana bagi hasil atas dasar prinsip mudharabah, yaitu akad kerja 
sama antara pemilik dana dengan pengusaha untuk melakukan suatu usaha 
bersama, dan pemilik dana tidak boleh mencampuri pengelolaan bisnis sehari-hari. 
Keuntungan yang diperoleh dibagi antar keduanya dengan perbandingan yang telah 
disepakati sebelumnya. Kerugian finansial menjadi beban pemilik dana, sedangkan 
pengelola tidak memperoleh imbalan atas usaha yang dilakukan.  
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 Berdasarkan prinsip ini, dalam kedudukannya sebagai pengusaha, bank 
menyediakan jasa bagi para investor berupa: 

 
• Rekening investasi umum 
• Rekening investasi khusus 
• Rekening tabungan mudharabah 

 
3. Titipan (wadi’ah) atau simpanan tanpa imbalan 

Dana titipan adalah dana pihak ketiga yang dititipkan pada bank, yang umumnya 
berupa giro atau tabungan. Motivasi utama orang menitipkan dana pada bank 
adalah untuk keamanan dana mereka dan memperoleh keleluasaan untuk menarik 
kembali dananya sewaktu-waktu.  

 
 
K.  KESIMPULAN 
 
Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan diatas maka, kita dapat mengambil 
kesimpulan bahwa:   

1. Riba dapat menyebabkan kegilaan atau keruwetan bagi pelakunya. 
2. Riba dapat berakibat pada kecenderungan sikap individualis pada prilakunya 

dalam bermasyarakat. 
3. Riba mengakibatkan kesenjangan ekonomi dalam masyarakat (antara kaya dan 

miskin). 
4. Riba dapat menghalangi kemustajaban do’a seorang hamba. 
5. Pengharaman riba merupakan bentuk anugrah kasih sayang Allah, agar manusia 

saling tolong-menolong, dan tidak terjadinya kedholiman antar sesama. 
    

Mengingat dampak-dampak yang membahayakan  dalam praktek riba ini, marilah kita 
selamatkan keluarga kita dari hal-hal yang akan menjauhkan diri dari Allah SWT. 
Dengan mempererat tali persaudaraan antar sesama keluarga sehingga, terbentuklah 
kekuatan yang akan mengantisipasi penyakit riba dalam diri kita, 

Maka kami sebagai putera Naqsyabandi bermaksud untuk wushul dan dekat 
pada Allah SWT, yang menjadikan gerak-gerik langkah kehidupan ini sebagai usaha 
mencari cinta kasih Allah, dibawah komando Guru kita sebagai Sulthonan Nasiro. 
Dibimbing dan dibina untuk berdiri merapatkan barisan bersama para Sholihin, Suhada, 
Sidiqin dan Nabiyin sebagai militer untuk berjuang membebaskan keluarga kita, 
saudara-saudara kita dari segala penjajahan. Demi tegaknya kedaulatan hidup umat 
manusia yang hakiki dan berjuang terus berjuang untuk mengembalikan istana surgawi 
yang  telah dirusak oleh tangan-tangan  yang tidak bertangungjawab. 

      Demikian risalah ini disusun sebagai hikmah kepada guru, semoga 
mendapatkan berkah dari beliau dan bermanfaat bagi kita semua. Amin ya robbal 
a’lamin.  
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