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 الرحيم الرحمن اهللا بسم
 

 , والدين نيا الد امور على نستعين وبه ,العلمين رب هللا الحمد
 ومن وصحبه اله وعلى , محمد سيدنا المرسلين سيد على والسالم والصالة

 . ين الد يوم الى بإحسان تبعه
 الظلمات من الناس لتخرج إليك أنزلنه آتاب قلى الر : تعالى اهللا قال

 .الحميد العزيز صراط إلى ربهم بإذن الالنور إلى
 عليكم أتممت و ينكم د لكم أآملت اليوم : أيضا تعالى اهللا قال و

 : بعد اما )االية( . ينا د اإلسالم لكم رضيت و نعمتي
 

 وبرآاته اهللا ورحمة عليكم السالم
 

SEBUAH PEMIKIRAN UNTUK KAUMKU 

Oleh: MR Hadrat Syaikh Muhammad Irfa’I Nahrawi An-Naqsyabandi QS 

 

Masalah ekonomi adalah masalah yang sangat mendasar 

dalam perikehidupan umat manusia. Karenanya manusia bisa 

menjadi syukur dan bisa pula menjadi kufur, mulia,  ataupun 

hina. Masalah ini adalah titian umat manusia menuju 

kebahagiaan ataupun kesengsaraan. Masalah ekonomi merupakan 

tolok ukur kesuksesan ataupun kegagalan kehidupan umat 

manusia di bumi raya ini. Suatu bangsa dikatakan maju bila taraf 

perekonomiannya mengalami kemajuan. Dikatakan terbelakang 

bila taraf perekonomian terpuruk    

 Berapa lama bangsa Indonesia dilanda kepahitan hidup 

yang amat dahsyat, dimulai dari krisis ekonomi yang ditandai 

dengan beban hutang luar negeri yang sangat besar. Mau tidak 

mau hal ini akan di bebankan dipundak rakyat sampai kepada 

krisis Multidimensi. Himpitan yang sangat dahsyat ini, akhirnya 
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meledak. Gaung reformasi menumbangkan pemerintahan lama 

berdirilah pemerintahan baru dengan tujuan akan menata kembali 

tatanan-tatanan yang tidak tepat dan dianggap sudah tidak 

kondusif terhadap cita-cita bangsa menuju kesentosaan hidup 

yang diliputi oleh sutra keadilan dan kemakmuran.  

 Berapa banyak usaha yang telah dilakukan oleh pakar-

pakar ahli dari tokoh-tokoh bangsa, berapa banyak biaya yang 

telah dibelanjakan. Namun pada kenyataannya apa yang kita 

dapatkan? Ya, seperti apa yang kita saksikan. Bom meledak 

dimana mana, demontrasi dari berbagai kalangan, penjarahan-

penjarahan hutan yang tak teratasi sampai hari ini. Keluhan 

rakyat membahana laksana kicauan beburung dirimba, ada yang 

bilang pasarnya sepi, bayar sekolah mahal, penghasilan menurun, 

kebutuhan semakin membengkak, lebih parah lagi senasib dengan 

negaranya tertimbun hutang yang menggunung. 

Ini suatu keprihatinan yang kita semua tidak boleh tinggal 

diam. Ini adalah tanggungjawab kita bersama, baik pemerintahan 

maupun rakyat. Karena itulah, kami yang termasuk dari bagian 

bangsa ini mencoba ikut menganalisa terutamanya bidang 

ekonomi dengan harapan bisa memberikan solusi, setidak-

tidaknya memberikan sumbangan pemikiran untuk melengkapi 

gramatika perbendaharaan perekonomian yang telah dikemas oleh 

para pakar. 

Ini satu hal yang mengharuskan kita mengetuk–ketuk 

kepala. Kalaulah produk pemikiran dari koalisi pakar ahli dari 

dalam dan luar negeri,  kaum akademik dan praktisi ekonomi baik 

yang formatif dan non formatif belum mampu menyajikan 

hidangan yang bisa mengenyangkan jiwa rakyat, setidak-tidaknya 

memberikan harapan atau ketenangan, enam tahun kita 

menunggu datangnya angin timur yang akan memberikan 
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kesejukan dan harapan untuk masa depan yang lebih cerah. 

Namun sampai hari ini cercah cahaya pagi yang kita harapkan itu 

belum bisa kita saksikan.  Adakah matahari sudah tidak terbit 

lagi, jenuhkah ia hidup bersama kita ataukah tertutup awan tebal 

ataukah dimangsa gerhana ataukah mata kita yang telah buta. 

Ini adalah suatu hal yang sangat luar biasa. bukankah ini 

merupakan suatu dalil nyata betapa piciknya akal ini, betapa 

terbatasnya akal ini akal memang hanya akan mampu 

menampung hal-hal yang bisa ditangkap oleh indra saja, akal 

tidak akan mampu menangkap hal-hal diluar tangkapan indra. 

Jadi, walaupun bagaimana besarnya otak manusia paling 

banyak hanya mampu menampung isi alam raya, padahal 

kehidupan ini sangat luas area jarak tempuh perjalananya 

meliputi alam dunia dan alam akherat. Kehidupan alam bumipun 

takkan terpisahkan dengan alam langit, manusia adalah umat, 

bukan kesatuan yang satu, tetapi tercipta dari beberapa unsur; 

unsur bumi sebagai wadah atau kendaraanya tercipta dalam 

jasad, sementara motor pengeraknya dalam wujud rohani tercipta 

dari alam langit.  

Akibatnya kepandaian mereka terbatas hanya pada 

kelahiran saja tidak mampu menangkap rahasia dibalik setiap 

yang ada, karena itulah manusia mudah menjadi sombong 

dikiranya akan mampu menguasai dan menundukkan dunia ini, 

manusia menjadi buta bahwa dibalik semua yang ada baik yang 

merupakan material, kesenangan, kedudukan dan kekuasaan ada 

campur tangan Tuhan baik langsung (konstan) maupun tidak 

langsung (secara mukjizati). 

Akibat yang paling parah dari ini manusia menjadi mudah 

terperdaya bahkan tertipu oleh sihir keindahan dunia angan-

angannya sendiri ataupun syaiton lebih dari itu kita sebagai umat 
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yang bertuhan yang tidak henti-hentinya selalu memohon dan 

berdo’a kepada Allah, minta diberi keselamatan, kesejahteraan, 

murah rezeki, kebaikan didunia maupun di akhirat. Lalu apa arti 

do’a kita itu, kalau rezki kita tidak selamat dari apa yang di 

haramkan oleh Allah. Bila sesuap makanan yang haram 

menjadikan terhalangnya do’a kita empat puluh hari dan rasullah 

SAW bersabda: 

“Banyak orang yang prihatin dan selalu berdo’a menyebut 

Allah…Allah sedangkan makanan, pakaian dan tempatnya dari 

barang haram, dan selalu disuapi dengan barang haram dari dasar 

apa do’anya akan dikabulkan.     

Maka untuk itu mau tidak mau untuk menyelesaikan 

persoalan hidupnya diperlukan adanya cahaya agama yang 

mampu menangkap rahasia-rahasia yang ada dibalik yang ada. 

Untuk menumbuhkan hal ini otak manusia perlu dirangsang 

dengan ilmu samawi atau  ilmu langit yang dibawa oleh para Rasul 

dan para Wali sehingga adengan hal ini akan tumbuh sel-sel otak 

yang maha dahsyat Magic Station /Heaven Station yang diambil 

dari alam Malaikat yang dikatakan Jabarut State manusia dalam 

martabat ini dikatakan manusia alam Jabarut.  

Saudaraku yang terhormat, setelah kita melihat kenyataan 

seperti tersebut diatas ini adalah bukti nyata bahwa walaupun 

Republik Indonesia yang di anugerahkan kepada kita bumi swarna 

dwipa subur makmur lohjinawi, untain jamrud khatulistiwa, sutra 

hijau bertreteskan mutu manikam akan mampu menghantarkan 

bangsa Indonesia kepada kebahagian dan kejayaan benar-benar 

membutuhkan cahaya agama. Memang Republik kita ini bukan 

negara agama, tetapi tak akan bisa hidup tanpa adanya cahaya 

agama. Benarlah bila dikatakan agama adalah unsur mutlak 

dalam nation building (pembangunan nasional). Hal ini 
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sebenarnya telah diakui oleh para pendahulu kita secara implisit 

coba kita lihat kembali dalam teks pembukaan undang-undang 

1945 ada kata “Dengan rahmat Allah Yang Maha Kuasa ….” Dan 

juga bisa kita lihat dalam butir yang pertama falsafah bangsa 

Indonesia yang kemudian disebut Pancasila, maka demi 

suksesnya reformasi yang akan menghantarkan bangsa indonesia 

kepada kesejahteraan hidup dan demi selamatnya Negara 

Kesatuan Republik Indonesia cahaya agama sangat dibutuhkan 

untuk memandu lajunya pembaharuan sistem (reformasi) dan 

penataan peraturan (undang-undang} yang lebih kondusif. 

Bukankah hal tersebut telah dipandu oleh cahaya agama 

dengan  keterlibatannya para tokoh-tokoh agama yang ikut terjun 

langsung dalam birokrasi pemerintahan, baik eksekutif maupun 

legislatif. Yah, benar seperti itu tapi kenyataannya kenapa belum 

menunjukkan kemajuan yang berarti, bangsa ini masih kedodoran 

dalam menata peri kehidupan terutama masalah ekonomi, 

persatuan dan kesatuan. Ini adalah suatu fakta bahwa agamapun 

takkan memberi arti apa-apa, bila agama ini tidak dipeluk secara 

kaffah. Agama tidak dikatakan agama apabila tidak utuh, 

ayampun tidak dikatakan ayam bila tidak ada kepalanya, bila 

boleh dikatakan ayam, yah dikatakan ayam yang mati alias 

bangkai. Tak akan mungkin tumbuh berkembang, tak akan 

mungkin bisa menghadiahkan telur pada bangsa ini. Menurut 

hemat kami agama yang dipeluk tanpa kaffah adalah bukan 

agama yang sebenarnya, pemeluk agama yang tidak kaffah 

bukanlah kaum beragama yang sebenarnya, tetapi adalah kaum 

yang menjadikan agama sebagai alat untuk mendukung dan 

memanjakan hawa nafsu belaka. 

Apa yang terlahir dan tercipta dari akibat yang demikian? 

Solusiya bukan solusi, tetapi jalan yang membara; himpunan 
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menuju Negara Kesatuan Repulik Indonesia (NKRI) persatuan dan 

kesatuannya tak akan menghasilkan suatu patok yang akan 

menguatkan tali persaudaraan. Ini hanyalah himpunan kerikil dan 

bebatuan yang akan menjadi gunung berapi yang siap meledak, 

tidak ada suatu malapetaka yang lebih dasyat bagi suatu negara 

bila agama telah dijadikan alat.                   

Masalah ekonomi bukan hanya menjadi tolok ukur 

kemajuan dan kemunduran suatu bangsa, tetapi juga nafas 

kehidupan. Bagaimana bangsa ini sampai kejayaannya dan 

bagaimana bahagia akan diraihnya bila masalah ini tersendat-

sendat (tersengal-sengal) dan tidak mendapatkan udara yang 

bersih?. 

Bagaimana bila monopoli mewabah praktisi-praktisi 

ekonomi kelas tinggi, sedangkan praktisi ekonomi kelas bawah 

(kelas rumput) karena keterpaksaannya mereka harus tunduk 

pada aturan atau sistem yang ditentukan oleh orang yang akan 

mengail didalam kekeruhan. Mereka tidak berpikir tentang 

kemaslahatan umat; kepentingan individu dan golongan lebih 

diutamakan. Lebih parah lagi apabila mereka telah menghalalkan 

segala macam cara: baik karena keterpaksaannya ataupun 

keserakahannya. Kalau begitu bagaimana mungkin perkembangan 

bangsa ini akan tumbuh sehat.  

Bila hal tersebut benar-benar telah terjadi, ini benar-benar 

telah bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan inilah 

wujud kecongkaan, kesombongan dan kebodohan yang teramat 

sangat disadari atupun tidak disadari ini adalah wujud tantangan 

perang  terhadap Tuhan. 
 استغنى راه ان ليطغى االنسان إن آال

“Awas sungguh manusia sungguh keterlaluan, dia mengira 

dirinya akan mampu menguasai bumi tanpa izin Tuhan” 
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Maka untuk itu wahai saudara-saudaraku, demi tercapainya 

kemudahan dan kemurahan rizki marilah kita luangkan waktu 

sejenak untuk mendekatkan diri kepada Allah untuk memohon 

ampunan, kasih sayang dan petunjuk-Nya. Marilah kita duduk 

sejenak untuk mentela’ah dustur samawi untuk meneliti dan 

menilik kembali adakah praktek-praktek ekonomi kita ini sudah 

tepat dan tidak bermuatan kemarahan Tuhan. Wahai saudaraku 

kaum muslimin! Allah membedakan antara jual beli dan riba. 

Allah memerintah kepada kita agar kita teliti dalam berniaga dan 

bekerja, sebab dalam iklim tempat tumbuhnya perekonomian: 

niaga dan usaha/kerja ada udara yang sangat membahayakan 

penuh dengan virus-virus yang bisa menghancurkan bangunan 

kehidupan sosial: keluarga, masyarakat ataupun berbangsa dan 

bisa merusak kehidupan beragama yaitu riba. Demi 

tercapainya/terciptanya kesejahteraan hidup individu, keluarga 

maupun berbangsa agar murah rezeki kami mengajak mengenali 

virus yang sangat berbahaya ini agar kita tidak mengirup udara 

yang membahayakan dan agar kita tidak terjerumus dalam 

kesulitan dan keterpurukan tanpa terasa. 

Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 275-281       

 

 جالمس من الشيطان يتخـبطه  الذى يقـوم آما إال يقـومون ال الربا آلون يأ الذين

 جاءه فمن  جالربا وحرم البيع اهللا وأحل  مالربا مثل البيع إنما قالوا بأنهم ذلك 

 أصحاب لــئـك فأ  عاد ومن  اهللا إلى وأمره ماسلف لهف فانتهى ربه من موعظة

 (275) خالدون فيها هم جالنار

 

 (276) آفارأثيم آل يحب ال واهللا  جالصدقات ويربى الربا اهللا يمحق
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 عند أجرهم لهم الزآاة وأتوا الصالة وأقاموا الصالحات وعملوا امنوا الذين إن

 (277)  يحزنون والهم عليهم والخوف  ربهم

 

 (278) مؤمنين آنتم إن الربا من مابقى وذروا اهللا اتقوا أمنوا الذين ياأيها

 

 ال جلكمموأرءوسا فلكم تبتم وإن جورسوله اهللا من بحرب فأذنوا تفعلوا لم فإن

 (279) تظلمون وال تظلمون

 

 (280) تعلمون إنكنتم خيرلكم تصدقوا وأن ميسرة إلى فنظرة ذوعسرة آان وان

 

  اليظلمون   وهم ماآسبت نفس آل توفى ثم اهللا إلى فيه ونترجع يوما واتقوا

(281) 
 

“ Orang-orang yang memakan 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 makan 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) 
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“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, 

yakinkanlah kepada mereka akan peperangan dari 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 fakir dan mengalami kesulitan, 

maka tunggu dan tangguhkanlah hingga ia mampu (cukup) serta 

dalam kemudahan. Dan janganlah kalian mengambil selain pokok 

hartanya. 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 
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jiwa bayaran dari setiap perbuatannya dan  kalian sama sekali 

tidak akan didhalimi.” (281) 

 

Dari ayat-ayat diatas dapat diambil beberapa kesimpulan 

sebagai berikut: 

1. Riba merupakan tambahan (anakan/bunga) yang diaambil dari 

harta pokok. 

2. Jual-beli tidak sama dengan riba. 

3. Sifat riba yang keji berlawanan dengan sifat shodaqah yang 

penuh cinta dan kasih sayang. 

4. Hendaknya menangguhkan hutang bagi orang yang berhutang 

yang mengalami kesulitan. 

5. Allah dan Rosulnya akan memerangi bagi para pelaku (praktisi) 

riba yang tidak mau bertobat. 

6. Janji Allah pasti akan terealisasi (terwujud). 

 

Wahai saudaraku kaum Muslimin ! 

 
Setelah kita memahami ayat Al Baqarah diatas, perlu 

sekiranya kita mengetahui makna riba secara global(menyeluruh). 

Allah memperingatkan bagi para pelaku riba bahwa 

sesungguhnya mereka akan dibangkitkan dari kuburnya pada hari 

kiamat seperti orang yang kesurupan dan kerasukan syetan, 

mereka akan cacat dan terjatuh, dan mereka tidak mampu berdiri 

tegak. Hal itu diakibatkan karena mereka telah menghalalkan riba 

yang telah diharamkan Allah. Mereka berkata: riba itu sama saja 

dengan jual beli, mengapa harus diharamkan? Padahal Allah 

sungguh-sungguh menolak kerancuan (perkataan) mereka karena 

sesungguhnya jual beli adalah  mempertukarkan sesuatu yang 

memberi manfaat, maka Allah menghalalkannya, sedangkan riba 
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merupakan tambahan yang merugikan satu pihak dan Allah 

sungguh-sungguh mengharamkannya. Bagaimana mungkin 

keduanya sama? 

Kemudian Allah memberi peringatan bagi mereka yang 

berhenti berbuat riba setelah datang ayat yang melarangnya, 

bahwa masih terbuka pintu maaf dan pengampunan dari Allah 

atas perbuatan mereka. Dan Allah tidak akan mengambil tindakan 

dari perbuatan riba yang telah mereka lakukan. Adapun bagi 

mereka yang saling berbuat riba setelah datangnya larangan dari 

Allah, maka ia berhak mendapatkan hukuman hidup yang kekal 

di dalam neraka Jahanam. Dan Allah sungguh-sungguh 

mengancam akan memusnahkan harta para pelaku riba. 

Adakalanya harta mereka dihilangkan secara keseluruhan 

ataupun terhalangnya berkah dari harta mereka. Riba, meskipun 

bertambah banyak,  maka akibatnya adalah menuju kepada 

sedikit. Sebagaimana penjelasan Nabi saw. bahwa Allah pasti akan 

menghancurkan dan menghapuskan riba karena sesungguhnya 

riba adalah perbuatan yang kotor: 

 الخبيث آثرة أعجبك ولو بالطيب ثالخبي يستوي ال قل

"Katakanlah bahwa hal yang kotor itu tidak sama dengan hal 

yang baik meskipun  banyaknya hal yang kotor itu 

menakjubkanmu." 

 

Allah akan memberikan berkah dan mengembangkan harta 

orang yang bersedekah. Akan tetapi, Allah tidak mencintai orang 

yang hatinya ingkar yang berbuat dosa dalam perkataan dan 

perilaku mereka.  

  Kemudian datang ancaman dan peringatan keras bagi orang 

yang saling berbuat riba, khususnya bagi orang-orang mukmin. 

Pada dasarnya riba dan iman tidak dapat bersatu. Oleh sebab itu 
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Allah mengumumkan "perang" terhadap para pelaku riba. 

Sebagaimana firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 279 yang 

artinya: 

 

"Apabila kalian tidak melakukannya (menghentikan riba), maka 

umumkanlah akan adanya peperangan dari Allah dan Rosulnya, 

namun apabila kalian bertaubat, maka bagi kalian cukuplah harta 

pokok kalian saja. Janganlah kalian berbuat aniaya dan teraniaya." 

 

Apakah orang Islam yang telah mendengar ancaman ini 

akan  tetap saling berbuat riba? Ya Allah, jagalah kami dari 

berbuat kejahatan yang keji dan bersihkanlah kami dari makan 

makanan yang haram dan berbuat riba. Sesungguhnya Engkau 

Maha Mendengar dan Maha Mengabulkan Doa. Amin!!! 

 

SAUDARAKU KAUM MUSLIMIN YANG DIRAHMATI ALLAH 

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. Penerapan syari’at Islam berjalan di atas 

sunnah  درج  artinya dalam menetapkan suatu hukum dilakukan , الت

secara bertahap/berangsur-angsur sebagaimana fase 

diharamkannya khamr.  

Ada empat fase diharamkannya riba adalah : 
 
1. Allah SWT. Berfirman : 

 

 وما ,  اهللا عند يربو فال  الناس اموال فى ليربو  ربا من  آتيتم وما
 المضعفون هم فأولئـك اهللا وجه  تريدون  زآاة  من  آتيتم
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“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 tertulis. Di dalamnya hanya menunjukkan isyarat 

kebencian Allah 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. Allah SWT Berfirman : 

 
 سبيل عن وبصدهم لهم أحلت طيبات عليهم حرمنا هادوا الذين من فبظلم

 عنه نهوا وقد الربا وأخذهم , آثيرا اهللا
”Karena sebab kedholiman yang dilakukan oleh orang-orang 

Yahudi, sikap menentang mereka dari jalan Allah dan karena 

mereka mengambil riba yang telah dilarang Allah, 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 
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Allah karena telah mengambil dan menggunakan riba padahal 

Allah telah mengharamkannya.  

Ayat ini merupakan bentuk pengharaman riba dengan cara 

ويح ريح tidak dengan ,(sindiran) تل  karena ,(terang-terangan) ص

pelajaran pada ayat tereebut merupakan hikayat dari kejahatan 

yang dilakukan oleh orang Yahudi dan di dalamnya tidak ada dalil  

secara tegas menunjukan bahwa riba diharamkan atas kaum 

muslimin. Fase kedua ini sejalan dengan pengharaman khamr 

dalam ayat:  

 

 للناس منافع و آبير إثم فيهما قل والميسر الخمر عن يسألونك
  

Ayat pengahraman secara sindiran, tidak secara terang-terangan.  

  

3. Allah SWT. Berfirman : 

 أضعافامضاعفة الربا تأآلوا ال أمنوا الذين ياأيها
“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 jelas, 

akan tetapi hanya bersifat sebagian ( ى( جزئ , tidak secara 

menyeluruh ( ى  Dalam keterangan ayat ini riba yang diharamkan .(آل

hanya terbatas pada riba fahisy, yaitu riba yang keburukan dan 

kekejiannya mencapai puncak yang paling tinggi dan besar.  

Dikatakan demikian karena hutang akan terus bertambah 

hingga menjadi berlipat ganda dari jumlah semula, padahal orang 

yang berhutang dalam keadaan sangai membutuhkan dan 

mendesak. 
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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 : 

   

 تقولون ما تعلموا حتى سكارى وانتم الصالة تقربوا ال أمنوا الذين ياأيها
 “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 الق  (keseluruhan, dan jelas) yang 

tidak membedakan antara sedikit ataupun  banyaknya riba. Dan 

berdasarkan keterangan nash-nash yang mulia ini maka 

sampailah keputusan dari “parlemen langit” atas  pengharaman 

riba secara mutlak dengan diturunkannya firman Allah :  

 تفعلوا لم ن فإ . مؤمنين آنتم نإ لرباا من بقى ما روا وذ اهللا تقوا ا منوا أ ين لذ ا يها ياأ
 ال و  تظلمون ال ج لكممواأ وسرء فلكم تبتم ن وإ  ج لهرسو و اهللا من بحرب نواذ 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 atas 



Sebuah Pemikiran untuk Kaumku 
Oleh: MR Hadrat Syaikh Muhammad Irfa’I Nahrawi An-Naqsyabandi QS 

Page 16 of 25 

pengharaman khamr yang diharamkan  secara tegas dan mantap 

tanpa toleransi. Allah berfirman : 

 عمل من رجس واألزالم واالنصاب والميسر الخمر إنما أمنوا الذين ياأيها
  تفلحون لعلكم فاجتنبوه الشيطان

“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 pernyataan ini maka  jelaslah bagi kita tentang 

rahasia penerapan hukum Islam dalam mengobati penyakit-

penyakit sosial yang ada pada bangsa Arab jahiliyah secara 

berangsur-angsur. 

 

SAUDARAKU KAUM MUSLIMIN YANG BERBAHAGIA 

Syariat Islam menjadikan riba sebagai kejahatan sosial dan 

agama yang paling besar dan memberikan sikap yang tegas tanpa 

teloransi kepadanya. Sehingga Al-Qur’an al-Karim mengancam 

para pelakunya nya dengan azab yang sangat pedih didunia dan 

akhirat. Dan cukuplah bagi kita untuk bisa mengerti betapa 

besarnya kejahatan yang dilakukan oleh 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 

jahiliyah melebihi kecaman terhadap praktek riba. Dan tidak pula 

memberi penekanan terhadap kemunkaran sebagaimana 

penekanan terhadap masalah riba.  
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Maka dalam pandangan Islam, riba adalah kejahatan dari 

segala kejahatan, dasar kerusakan, sumber 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 keuntungan yang diambil dari hasil jerih payah atas 

usaha keras orang yang berhutang.. Sedangkan riba diambil dari 

daging orang yang berhutang maksudnya jika orang yang 

berhutang tersebut tidak mendapat keuntungan atau mengalami 

kerugian dalam usahanya, bahkan telah menggunakan hutang 

tersebut untuk menafkahi diri dan keluarganya. 

Tidaklah mengherankan jika Islam mengganggap bahwa riba 

merupakan kemungkaran, kejahatan sosial dan agama yang 

paling besar dan mengumumkan perang terhadap praktisi riba 

melalui firman-Nya: 

 ورسوله اهللا من بحرب نوا فأذ تفعلوا لم فإن
(Dan jika mereka tidak mau melakukannya, maka 

yakinkanlah akan peperangan dengan Allah dan Rasul-nya). 

  

Demikian itu karena melihat bahayanya yang gawat   dan 

tempat tumbuhnya bibit keburukan yang akan semakin 

berkembang. 
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Berikut ini kami paparkan bahaya-bahaya tersebut secara umum 

ditinjau dari beberapa sudut pandang/dimensi : 

1. Bahaya riba dari sudut pandang Kejiwaan :  

Sesungguhnya riba dapat melahirkan watak cinta pada 

kesewenangan, dan keegoisan dalam diri manusia, 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 

seseorang dan masyarakat digantikan dengan watak yang gila 

harta, 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 

(pelaku riba) itu seperti serigala ganas berwajah manusia 

terpercaya. Sehingga punahanlah makna kebaikan dan kesadaran 

dalam manusia berganti dengan keserakahan dan ketamakan. 

 

2. Bahaya riba dari sudut pandang sosial/masyarakat :  

Riba sangat membayakan dalam sudut pandang 

kemasyarakatan karena dapat melahirkan permusuhan dan 

kebencian diantara sesama dalam masyarakat, mendorong 

hilangnya ikatan-ikatan kemanusiaan dan sosial, mengotori setiap 

lambang kasih sayang  cinta kasih, tolong menolong dan kebaikan 

dalam jiwa manusia.  

Bahkan, riba menanamkan hasud dan kebencian dalam hati 

manusia sehingga dapat menghancurkan sendi-sendi 
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persaudaraan. Terbentuklah sosok manusia yang hatinya tidak 

cenderung pada kelembutan dan kasih sayang, dan tidak 

mengetahui makna persaudaraan dalam ikatan kemanusiaan. 

Maka bakal hilanglah setiap penghormatan atau kasih sayang dari 

setiap generasi dan terbentuklah pandangan yang hina 

terhadapnya.  

 Cukuplah laknat dan kehinaan bagi para pelaku riba, 

karena sesungguhnya mereka adalah musuh bagi masyarakat dan 

generasi-generasi negara. Sungguh 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 orang-orang 

kaya yang hidup dalam  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 

sesungguhnya riba adalah praktek yang menyebabkan terkumpul 

dan tertimbunnya harta pada segelintir manusia.  

  
Sesungguhnya riba menjadi sumber bencana yang menimpa 

kehidupan berbangsa dan bermasyarakat karena akan 

menimbulkan Mihnah dan Fitnah serta menyebakan munculnya 

pemberontakan-pemberontakan.  

 

Innalilahi wa inaalillahi rojiun.  
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  Wahai saudaraku kaum muslimin betapa bahayanya riba: 

melahirkan watak yang egois dan sewenang-wenang, menghapus 

kasih sayang dan persaudaraan lebih berat lagi memancing 

kemarahan tuhan (didalamnya terkandung intimidasi dari Allah). 

Allah akan memporak-porandakan harta riba dan menghilangkan 

berkahnya, artinya pemakai riba itu takkan bisa tenang hatinya, 

takkan pernah mendapatkan kepuasan terhadap apa yang 

didapatnya dan pikirannya pun takkan bisa istirahat. 

  Kalau begitu bagaimana mungkin akan terlahir sosok 

manusia yang istiqomah, keluarga yang sakinah dan masyarakat 

yang toto tentrem kertoraharjo. Ya Allah, Ampunilah kami, 

saudara-saudara kami dan bangsa kami. 

  Untuk itu marilah saudaraku, mari kita kenal makhluk yang 

namanya riba, makhluk halus yang akan merusak tatanan jiwa, 

melahirkan kesulitan hidup, menghancurkan manusia ke jurang 

duka nestapa dan dosa, melemparkan manusia dari kehidupan 

surga dengan harapan agar kita tidak tergiur oleh kata-kata manis 

yang keluar dari bibir merah riba laknatullah.  

Sebelum kita mengenal lebih lanjut tentang riba ada baiknya  

terlebih dahulu kita mengetahui tentang barang-barang ribawi 

yang  sesuai dengan hadits Rasulullah SAW berikut ini:  
 , بالشعير والشعير , بالبر والبر , بالفضة والفضة , بالذهب الذهب

 او زاد فمن . بيد يدا , بمثل مثال , بالملح والملح , بالتمر والتمر
 ء سوا فيه والمعطي خذ اآل , اربى فقد استزاد

 

“Emas ditukar 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 

dilakukan secara kontan, seketika. Maka barang siapa yang 
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menambahkan atau meminta tambahan sungguh dia telah 

melakukan riba. Dalam hal ini, baik yang memberi maupun 

yang menerima sama saja”. 

 

Dari hadis tersebut para fuqoha’ (pakar hukum Islam Salaf ) 

menjelaskan kepada kita bahwa barang-barang yang bermuatkan 

unsur-unsur riba (benda ribawi, yang kita harus berhati-hati 

supaya dalam niaga kita tidak terkotori dan menjadi rusak) 

mereka memilah menjadi dua jenis : 

1. Benda yang biasanya dijadikan sebagai alat tukar-menukar 

(jual-beli) baik materinya maupun nilainya yaitu: emas, perak 

dan uang. 

2. Barang barang yang berupa kebutuhan-kebutuhan yang 

dhoruri (yang dibutuhkan demi tegaknya kelangsungan hidup 

baik makanan atau minuman) seperti beras, jagung, gandum, 

buah-buahan, garam dan sebagainya. 

 

Adapun riba : Virus ganas yang akan menghacurkan 

keberkahan yang ada dalam rizqi kita dan juga sering mengikis 

bahkan meludesekan rizki, para fuqaha’ mengkotegorikan ada 

empat ras 1.  Riba Nasi’ah (riba perempuan/anak beranak) 2. Riba 

Fadhli (tambahan lebih) 3. Riba Yad (tambahan serah terima) 4. 

Riba Qardhi (tambahan pinjam-meminjam/deposito): 

 

1. Riba Nasi’ah adalah Tambahan yang dihasilkan dari transaksi 

pinjam-meminjam uang ataupun barang  dengan syarat bagi 

sipeminjam untuk memberikan tambahan (bunga) yang besar 

kecilnya diperhitungkan (diprosentasekan) menurut uang 

pokok yang dipinjamkan disetiap waktu yang disepakati setiap 

bulan atau setiap minggu atau setiap hari dan seterusnya. 
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seperti : Si A meminjam uang kepada si B 1.000.000,-  dengan 

syrat si A akan memberikan tambahan satu persen dari uang 

yang dipinjam (10.000,-) untuk setiap bulannya. Bunga 

tersebut tetap atau menurun. 

 

2. Riba Qardhi adalah utang piutang ataupun pinjam-meminjam 

baik berupa uang ataupun barang dengan syarat yang 

diharuskan kepada sipeminjam baik syarat itu beupa 

tambahan uang ataupun apa saja  

- Seperti : Si A meminjamuang kepada Si B 1.000.000,-00 Si 

B mau meminjamkan asalkan Si A memberikan tambahan. 

Berupa apa saja dan berapa saja jumlahnya. 

- Seperti halnya juga jika Si A mau meminjamkan barang 

Mobil umpamanya kepada Si B asalkan Si B mau membeli 

padinya Si A. 

Syarat tersebut maksudnya apabila mengandung muatan 

mengambil kesempatan dalam kesempitan 

 

3. Riba Fadli (tambahan lebih) adalah tukar menukar benda 

ribawi (seperti di sebut di atas) yang sejenis dengan salah 

satunya lebih banyak baik timbangan,  ukuran, atau 

takarannya.  

- Si A menukarkan beras jawa 1 kg dengan beras ketan dari 

Si B 7 ons atau sebaliknya. Atau 1 kg lombok merah dengan 

2 kg cabe hijau. 

 

4. Riba Yad tukar menukar benda ribawi yang sejenis tetapi tidak 

langsung serah terima. Contoh :  

- Si A memiliki gelang perak 10 gr akan ditukar oleh si B 

dengan gelang emas 10 gr tapi menyerahkannya tahun 
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depan, akan tetapi apabila langsung serah terima tidak 

termasuk riba dan tidak dilarang jika tidak ada unsur 

penipuan/akal-akalan.  

 

Demikianlah ras-ras riba yang dikecam oleh Allah bagi 

pelakunya baik dua orang yang bertransaksi, sekretaris, saksi, 

atupun maklarnya. Inilah ketentuan-ketentuan Allah yang di 

ambil dari kitabullah maupun sunah Rasul oleh para Fuqaha’ (ahli 

hukum Islam) yang berkualitas mujtahid yang kami kehendaki 

madzhab empat dengan pembahasan/analisa yang teliti dan 

sungguh-sungguh juga dengan persyaratan-persyaratan yang 

lengkap dan mu’tabar (diakui).  Maka tidak perlu dibahas lagi, 

kami mohon kepada saudara-saudaraku kaum muslimin yang 

sepaham agar kita tidak terkecoh oleh drama-drama yang dibuat 

oleh orang-orang yang ingin berbuat tipudaya kepada kaum 

muslimin. Agar kita tidak membuang-membuang waktu hanya 

mengulang-ulang bicara tentang hukum-hukum Islam  yang telah 

diputuskan oleh para pendahulu kita, mestinya tinggal kita 

melanjutkan perjuangan yang mulia tersebut, bagaimana agar 

hukum-hukum tersebut bisa terealisasi ditengah masyarakat kita 

kaum muslimin. Kami khawatir bila kaum muslimin lebih-lebih 

kalau kaum pelajar atau santrinya diperlakukan oleh dunia 

bagaikan anak kecil dan diberikan boneka mainan dalam bentuk 

hukum-hukum Islam.  

 

 WAHAI SAUDARAKU KAUM MUSLIMIN !  

 Mari kita jaga kesatuan dan kesatuan umat atau dalam 

istilah Islam dimaksudkan persaudaraan. Bila terjadi perbedaan 

pendapat diantara kita, perbedaan ras ataupun golongan 

janganlah kita terbawa oleh arus  iblis atau syaitan yang hanya 
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akan menanamkan kedengkian, kebencian dan permusuhan 

diantara kita, firman Allah : 

 االية ... اخويكم بين فاصلحوا اخوة المؤمنون انما
  Apabila terjadi tanazu’ (beda pendapat yang tidak bisa 

disatukan) mari kita kembalikan pada Allah dan Rasu-Nya dan 

kita sadari bahwa kita hidup di negeri Bhinika Tunggal Ika yang 

merupakan kesatuan dari beberapa suku dan agama yang berbeda 

disatukan dalam NKRI,  marilah kita ambil sikap yang tepat dan 

benar katakanlah kepada sesama kita  

 لكماعما ولكم اعمالنا لنا
Kita saling memakai kepahaman yang telah kita yakini 

kebenarannya dan kita katakan kepada saudara sebangsa 

 

 الدين ولى دينكم لكم
“Bagimu Agamamu dan bagiku Agamaku” 

 

Mari berdo’a agar kita semua mendapatkan petunjuk Allah 

agar kedamaian ketentraman terwujud dalam kehidupan kita. 

Bagaimana kemajuan akan diraih bila ketenangan tiada, 

pohonpun takkan tubuh berkembang bila ketenangan belum 

dicapainya.  

 Sekali lagi saudaraku kaum muslimin terhadap semua hal 

yang telah jelas diharamkan Allah dalam arah kemajuan zaman ini 

tidak perlu kita perhitungkan lagi menguntungkan ataupun tidak, 

sebab nilai tertinggi dari rahasia diharamkan Allah itu adalah 

untuk menguji orang yang beriman adakah dia akan tetap 

menghormati Allah ataukah menghormati hal-hal yang 

mendukung kemauan hawa nafsunya, dua surga bagi orang yang 

senantiasa menghormati kehormatan-kehormatan Allah dimana 

saja, kapan saja dan dalam apa saja. 
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 Demikianlah sumbangan pemikiran yang kami haturkan 

semoga bermanfa’at dan segala kehilafan yang tidak menjadikan 

enak dalam hati, perasaan maupun pikiran saudara sekalian, 

harapan kami dengan seminar ini tidak lain agar tercurahnya 

ampunan dan kasih sayang Allah untuk kita semuanya demi 

terbinanya syurga di bumi republik kita ini walaupun tidak 

semuanya tapi mestinya harus ada agar kesejukannya bisa 

dirasakan oleh seluruh bangsa sehingga seluruh bangsa ini akan 

bersyukur karena mereka bisa merasakan Islam adalah rahmat 

bagi seluruh alam. 

 

 اللهم ايانا واستطعافهم علينا جراة اهل وتطاول الفتن واحداق هذا زمان من ارحمنا اللهم
 معافا اجلنا تبلغنا حتى خلقك جميع من حصين حرز و عمني عياذ في منك اجعلنا

 

Ya Allah sayangilah kami semua dalam menghadapi masa krisis 

seperti ini, Ya Allah sayangilah kami dan selamatkanlah kami  dari 

fitnah-fitnah bangsa yang akan mempermaikan kami menghinakan 

kami dan melumpuhkan sendi-sendi kekuatan kami, Ya Allah 

bentengilah kami dari segala kejahatan yang akan melemparkan 

kami kelembah keterpurukan, Ya Allah ijinkanlah kami semua 

untuk membangun negeri ini. 

 

 وصحبه اله وعلى محمد اسيدن على صل اللهم , ورسوله عبده محمد ان واشهد اهللا اال الاله ان اشهد

 وبرآاته اهللا ورحمة عليكم والسالم . العالمين رب هللا والحمد وسلم

 

  


