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ABSTRAK 

 

Sulistiana, Farida. 2015. “Persepsi Para Tokoh Nahdlatul Ulama (NU) Kabupaten 

Ponorogo Terhadap Bunga Bank”. Skripsi. Jurusan Syari‟ah dan Ekonomi 

Islam. Program Studi Muamalah. Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) 

Ponorogo. Pembimbing: Dr. H. Luthfi Hadi Aminuddin, M.Ag. 

 

Kata Kunci : Nahdlatul Ulama (NU), Bunga Bank 

 

Penelitian ini berangkat dari latar belakang adanya kontroversi terkait perbedaan 

pendapat para ulama tentang hukum bunga bank. Kemudian Nahdlatul Ulama (NU) 

dalam Munasnya menghasilkan keputusan bahwa hukum bunga bank adalah tafs}i>l. 

Pendapat tersebut menarik karena memiliki beberapa variasi yang menunjukkan 

kelenturan berfikir dalam Nahdlatul Ulama (NU). Di Kabupaten Ponorogo sendiri, 

jumlah warga Nahdlatul Ulama (NU) sangat besar dan memiliki kecenderungan untuk 

menjadikan para tokoh Nahdlatul Ulama (NU) baik yang berasal dari struktural organisasi 

maupun dari segi kultural tersebut sebagai panutan dalam kehidupan sehari-hari. 

 

 Dari latar belakang di atas, maka penulis ingin mengkaji permasalahan 

mengenai: (1) Bagaimanakah pandangan para tokoh Nahdlatul Ulama (NU) Kabupaten 

Ponorogo terhadap bunga bank. (2) Bagaimanakah pendapat para tokoh Nahdlatul Ulama 

(NU) Kabupaten Ponorogo tentang hukum bermu‟a>malah dengan bank konvensional. 

 

Menurut jenisnya penelitian ini termasuk penelitian lapangan (field research), 

sedangkan jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 

kualitatif. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah metode deduktif. Untuk 

teknik pengolahan data, penulis menggunakan cara editing, organizing dan penemuan 

hasil penelitian. Dalam penelitian ini landasan teori yang digunakan adalah mengenai 

bunga bank dalam tinjauan fiqh. 

 

Adapun hasil dari penelitian adalah (1) hukum bunga bank menurut para tokoh 

Nahdlatul Ulama (NU) Kabupaten Ponorogo terbagi menjadi tiga, yaitu halal, haram dan 

tafs}i>l. (2) hukum bermu‟a>malah dengan bank konvensional menurut para tokoh 

Nahdlatul Ulama (NU) Kabupaten Ponorogo terbagi menjadi tiga, yaitu dibolehkan tanpa 

syarat, dibolehkan dengan syarat dan tafs}i>l.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Ekonomi Islam sebagai sebuah sistem ekonomi mempunyai ciri 

dan identitas sendiri yang menjadi pembeda antara ekonomi Islam dengan 

sistem ekonomi konvensial lainnya. Salah satu hal yang paling menonjol 

dari sisi perbedaan tersebut adalah bahwa Islam menjadikan etika bukan 

hanya sebagai akibat dari sebuah akivitas bisnis tapi lebih dari itu, etika 

dalam Islam merupakan sebuah norma dan pertanggung jawaban kepada 

Allah.
1
 

Selain itu hal mendasar lain yang menjadi pembeda antara ekonomi 

Islam sekaligus identitas ekonomi Islam itu sendiri adalah dengan 

dihilangkannya variabel bunga dalam sistem ekonomi, karena bunga 

dianggap sebagai salah satu bentuk dari praktik riba yang dilarang dalam 

al-Qur’a>n dan h}adi>th. Konsekuensi dari hal tersebut adalah diskursus 

mengenai  riba begitu hidupnya dalam dunia Islam. Hal ini menjadikan 

kesan seolah-olah doktrin riba hanyalah khusus dalam terminologi Islam.
2
 

Besarnya perhatian dan titik tekan Islam tehadap sistem transaksi 

yang menggunakan bunga dan dianggap riba menjadikan sebagian 

masyarakat dan para ahli ekonomi sering lupa bahwa hukum larangan riba, 

                                                           
1
 Sumar‟in, Konsep Kelembagaan Bank Syari’ah (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), 21. 

2
 Ibid. 
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sesungguhnya merupakan kajian klasik yang menjadi bahan diskusi bagi 

kaum agamawan monoteisme dan agama samawi. Artinya selain Islam, 

yahudi dan agama nasrani sesungguhnya terlebih dahulu dan telah sangat 

paham dengan konsep dan bentuk pelarangan riba. Riba bukan hanya 

persoalan masyarakat Islam, tapi berbagai kalangan di luar Islam pun 

memandang serius persoalan riba. 
3
 

Riba secara bahasa berarti ziya>dah (tambahan). Dalam pengertian 

lain, secara linguistik riba juga berarti tumbuh dan membesar. Menurut 

istilah teknis, riba berarti pengambilan tambahan dari harta pokok atau 

modal secara bathil.
4
 Sedangkan pengertian bunga dalam Kamus Besar 

Bahasa Indonesia adalah balas jasa untuk penggunaan uang atau modal 

yang dibayarkan pada waktu yang disetujui yang umumnya dinyatakan 

sebagai prosentase dari modal pokok.
5
 Dilihat dari definisi tersebut, riba 

dan bunga nampak berbeda. 

Ada beberapa pendapat mengenai penjelasan riba, namun secara 

umum terdapat benang merah yang menegaskan bahwa riba adalah 

pengambilan tambahan, baik dalam transaksi jual beli maupun pinjam 

meminjam secara bathil atau bertentangan dengan prinsip mu’a>malah 

dalam Islam.
6
 

                                                           
3
 Ibid. 

4
 Muhammad Syafi‟i Antonio, Bank Syari’ah dari Teori ke Praktik ( Jakarta: Gema 

Insani Press, 2001), 37. 
5
 Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan 

Bahasa, 1998), 37. 
6
 Antonio, Bank Syari’ah, 37. 
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 Perbedaan pendapat mengenai riba ini lebih dipengaruhi 

penafsiran atas pengalaman masing-masing ulama‟ mengenai riba di dalam 

konteks hidupnya. Sehingga walau berbeda dalam definisinya, tetapi 

substansinya sama.
7
 

Penafsiran secara teknis dari pengertian riba menimbulkan masalah 

kontroversial di antara para ahli hukum dan ilmuwan muslim. Kontroversi 

yang paling utama berkisar mengenai masalah apakah Islam melarang riba 

atau bunga (interest), ataukah Islam melarang pembebanan dan 

pembayaran dari kedua hal tersebut. Terdapat tiga aliran mengenai hal ini, 

yaitu aliran yang berpandangan pragmatis, konservatif dan sosio-

ekonomis.
8
 

Perbedaan pendapat mengenai ruang lingkup larangan riba muncul, 

karena ayat tentang larangan riba di dalam al-Qur’a>n diperkirakan turun 

menjelang Rasulullah wafat. Beliau tidak sempat menjelaskan secara 

terperinci tentang larangan riba itu. Ketika bunga bank dikaitkan dengan 

larangan riba, dan karena Rasulullah tidak pernah membicarakan 

mengenai masalah bunga bank itu, maka hukum bunga bank harus 

dipecahkan melalui ijtihad oleh para cendekiawan muslim.
9
 

Tidak berlebihan kiranya apabila dikemukakan, terutama 

diperlukan bagi mereka yang kurang memahami mengenai sumber-sumber 

hukum Islam, bahwa sumber hukum Islam yang utama adalah al-Qur’a>n. 

                                                           
7
 Sumar‟in, Konsep Kelembagaan, 22. 

8
 Sutan Remy Sjahdeini, Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum 

Perbankan Indonesia  (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2007), 9-10. 
9
 Ibid. 
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Sedangkan apabila ketentuan mengenai masalah yang bersangkutan tidak 

ada atau tidak jelas dalam al-Qur’a >n, maka sumber hukum kedua yang 

harus diacu adalah al-H{adi>th. Apabila ternyata ketentuan mengenai hal itu 

tidak pula terdapat atau tidak dapat dengan jelas diketahui dari al-H{adi>th, 

maka kaum muslim harus berijtihad. Artinya memecahkan apa hukumnya 

mengenai masalah yang bersangkutan dengan menggunakan akalnya. 

Ijtihad yang dianggap paling otoritatif adalah ijtihad yang diambil oleh 

sebagian besar ulama‟ (Jumhur Ulama‟).10
 

Menurut pandangan pragmatis, al-Qur’a>n melarang usury yang 

berlaku selama sebelum era Islam, tetapi tidak melarang bunga (interest) 

dalam sistem keuangan modern. Pendapat ini didasarkan pada al-Qur’a>n 

surat a>li-‘Imra>n ayat 130 yang melarang penggandaan pinjaman melalui 

proses yang usurious. 

            11 
 

 Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba 

dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya 

kamu mendapat keberuntungan.  

 

Dengan demikian, menurut pandangan pragmatis, transaksi-

transaksi yang berdasarkan bunga dianggap sah. Bunga menjadi dilarang 

secara hukum apabila jumlah yang ditambahkan pada dana yang 

                                                           
10

 Ibid. 
11

 Al-Qur’a>n, 3:130. 
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dipinjamkan itu luar biasa tingginya, yang bertujuan agar pemberi 

pinjaman dapat mengeksploitasi penerima pinjaman.
12

 

Lebih lanjut pandangan yang pragmatis mengemukakan bahwa di 

dalam al-H{adi>th tidak terdapat suatu bukti yang kuat bahwa yang dilarang 

oleh Islam adalah termasuk juga bunga menurut sistem keuangan 

modern.
13

 

Para ahli hukum muslim yang mendukung diperkenankannya 

bunga bank antara lain adalah Muhammad Abduh, Rashid Rida, Mahmud 

Saltut, Abd. Al-Wahab Al-Khalaf, dan Ibrahim Z. Al-Badawi.
14

 

Pada sekitar tahun 1903, hukum mengenai bunga yang dipungut 

oleh Tabungan Pos di Mesir dipersoalkan orang. Para ahli hukum Islam 

dituntut untuk mencurahkan perhatian mereka guna menjawab masalah ini. 

Kontroversi antara yang menghalalkan dan mengharamkannya muncul. 

Beberapa tokoh menegaskan bahwa bunga Tabungan pos itu halal. Alasan 

yang dikemukakan oleh Syekh Mahmud Saltut (1893-1963) adalah bahwa 

harta yang diserahkan oleh penyimpan dana bukan merupakan utang 

Tabungan Pos kepadanya. Ketika penyimpan dana menyerahkan uangnya 

di kantor Tabungan Pos, Ia menyadari bahwa uangnya akan digunakan 

untuk menghasilkan jasa/manfaat. Ia juga mengerti bahwa jasa Tabungan 

Pos yang berupa pemutaran uang dalam bentuk perdagangan, dan jarang 

terjadi kerugian dalam perdagangan tersebut.
15

 

                                                           
12

 Sjahdeini, Perbankan Islam, 10. 
13

 Ibid. 
14

 Ibid., 11-12. 
15

 Ibid. 
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Berlawanan dengan pandangan yang pragmatis, pandangan yang 

konservatif berpendapat bahwa riba harus diartikan baik sebagai bunga 

(interest) maupun usury. Menurut pendapat mereka, penafsiran yang 

demikian itu didukung oleh al-Qur’a >n, maupun al-H{adi>th.
16

 

Setiap imbalan yang telah ditentukan sebelumnya atas suatu 

pinjaman sebagai imbalan (return) untuk pembayaran tertunda atas 

pinjaman adalah riba dan oleh karena itu dilarang dalam Islam. Riba yang 

demikian ini disebut riba al-nasi>’ah, yaitu imbalan yang diberikan oleh 

penerima pinjaman kepada pemberi pinjaman, karena penerima pinjaman 

telah diberi penundaan waktu untuk mengembalikan pinjaman itu.
17

 

Chapra sebagai penganut pandangan yang konservatif, dengan 

tegas mengemukakan bahwa riba al-nasi>’ah mengacu pula pada bunga 

pinjaman yang dikenal di dalam sistem perbankan modern. Menurutnya, 

dalam pengertian inilah istilah riba telah digunakan dalam al-Qur’a>n surat 

al-Baqarah ayat 275: 

                                           

                                                           
16

 Ibid. 
17

 Ibid. 
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      18 
 

 

 Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri 

melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan 

lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian 

itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), 

Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah Telah 

menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang 

telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti 

(dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya 

dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) 

kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang 

itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.” 

 

Chapra mengemukakan bahwa tidak ada perbedaan apakah imbalan 

ditetapkan secara pasti atau secara persentasi terhadap pokok, atau 

ditetapkan suatu jumlah yang mutlak yang harus dibayar di muka atau 

pada waktu jatuh temponya, atau ditetapkan suatu pemberian atau jasa 

yang diterima sebagai suatu syarat bagi pinjaman itu.
19

 

Sedangkan menurut pandangan sosio-ekonomis, dikemukakan 

bahwa bunga mempunyai kecenderungan pengumpulan kekayaan di 

tangan segelintir orang saja. Pemasok dana yang berbunga itu seharusnya 

tidak tergantung pada ketidakpastian yang dihadapi oleh penerima 

pinjaman. Pengalihan resiko dari satu pihak kepada pihak yang lain 

merupakan pelanggaran hukum. Perjanjian yang demikian itu tidak adil 

dan dapat menimbulkan rasa hanya mementingkan diri sendiri saja 

(selfishness), yang bertentangan dengan perintah Islam mengenai 

persaudaraan. Menurut prinsip-prinsip keuangan Islam, baik pemberi 

                                                           
18

 Al-Qur’a>n, 2:275. 
19

 Sjahdeini, Perbankan Islam, 13-18. 



9 

 

 

pinjaman maupun penerima pinjaman harus menghadapi resiko atau 

mukhatara.
20

 

Demikianlah pembahasan mengenai bunga bank memang bukan 

merupakan kajian yang baru dalam Islam. Namun hingga saat ini pun, 

ulama Islam pada umumnya dan ulama Islam Indonesia pada khususnya 

masih berbeda pendapat mengenai halal dan haramnya.  

Kemudian seiring dengan hadirnya bank-bank shari>’ah yang tidak 

menerapkan sistem bunga dan kini jaringannya sudah semakin luas dan 

menjangkau kota-kota kecil, maka menarik kiranya jika persoalan bunga 

bank ini dikaji kembali. Mengingat bahwa selama ini kondisi darurat 

sering dijadikan salah satu alasan dibolehkannya bermu’a >malah dengan 

dunia perbankan yang menggunakan sistem bunga.  

Kemudian Nahdlatul Ulama (NU) sendiri sebagai salah satu 

organisasi keagamaan Islam yang terbesar di Indonesia, membahas hukum 

bunga dalam Musyawarah Nasional (Munas) di Lampung pada tahun 

1992. Pada waktu itu, musyawirin masih berbeda pendapat tentang hukum 

bunga bank konvensional. Beberapa pendapat yang dikemukakan sebagai 

berikut:
21

 

Pertama, pendapat yang mempersamakan antara bunga bank 

dengan riba secara mutlak sehingga hukumnya haram. Pendapat ini dengan 

beberapa variasi. 

                                                           
20

 Ibid. 
21

 KH. Abdul Azis Masyhuri, Masalah Keagamaan Hasil Muktamar dan Munas 

Ulama Nahdlatul Ulama  ( Surabaya: P.P. Rabithah Ma‟ahidil Islamiyah, t.th.), 368. 
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Kedua, pendapat yang tidak mempersamakan antara bunga bank 

dengan riba sehingga hukumnya halal (boleh). Pendapat ini juga dengan 

beberapa variasi. 

Ketiga, pendapat yang mengatakan hukumnya syubhat (tidak 

identik dengan haram). Ketetapan hukum syubhat membawa konsekuensi 

pada usaha untuk sekuat mungkin meninggalkan bunga, kecuali dalam 

kondisi tertentu, maka tidak mengapa untuk bertransaksi menggunakan 

bunga. 

Pandangan dari Nahdlatul Ulama (NU) ini tampak menarik, karena 

berbeda dari pandangan organisasi-organisasi keagamaan yang lain. 

Nahdlatul Ulama (NU) mempunyai kelenturan berfikir dalam memandang 

suatu permasalahan. Begitu pula dalam memandang permasalahan bunga 

bank ini. Nahdlatul Ulama (NU) memiliki beberapa variasi pendapat yang 

bisa dipilih untuk dijadikan acuan oleh masyarakat muslim dalam 

bermu’a >malah khususnya dalam dunia perbankan. Di sini terlihat 

bahwasannya Nahdlatul Ulama (NU) menerapkan ajaran Islam yang 

bersifat tawassut}, i’tida >l, tawazzun dan tasammuh. 

Nahdlatul Ulama (NU) sendiri memiliki forum diskusi keagamaan 

yang fungsinya adalah untuk merespon dan memberikan solusi 

problematika aktual yang muncul dalam kehidupan masyarakat. Salah satu 

dari forum tersebut adalah Bahtsul Masa>il al-Di>niyyah. Forum ini biasa 

diikuti oleh syuriyah dan ulama-ulama NU yang berada diluar struktur 

organisasi termasuk para pengasuh pesantren. Inilah salah satu karakter 
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dari Nahdlatul Ulama yang sangat menarik, yaitu dinamika di dalam 

organisasi tidak selalu bersifat formal-struktural namun sering bersifat 

informal dan non-struktural. Pihak-pihak di luar struktur PBNU diakui dan 

sering dilibatkan dalam pengambilan keputusan-keputusan organisasi.
22

 

Di Kabupaten Ponorogo sendiri, mayoritas masyarakat muslimnya 

adalah warga Nahdlatul Ulama (NU). Baik secara struktural yang aktif 

dalam kegiatan keorganisasian maupun secara kultural yang tidak aktif 

dalam keorganisasian namun menerapkan ajaran-ajaran Nahdlatul Ulama 

(NU) dan melestarikan tradisi-tradisi Nahdlatul Ulama (NU) seperti 

yasinan, tahlilan dan istighasah. Warga Nahdlatul Ulama (NU) kultural ini 

biasanya lebih banyak berasal dari lingkungan pondok pesantren  seperti 

para kyai, pengasuh pondok pesantren, para santri dan masyarakat 

sekitarnya.  

Pada kenyataannya, pendapat dari para tokoh dan ulama Nahdlatul 

Ulama (NU) baik yang struktural maupun kultural di sini sangat 

berpengaruh karena cenderung dijadikan panutan oleh warga Nahdlatul 

Ulama (NU) khususnya dan masyarakat muslim pada umumnya dalam 

kehidupan sehari-hari mereka. 

Dari sini, penulis kemudian tertarik untuk melakukan penelitian 

mengenai hukum bunga bank dan hukum bermu’a>malah dengan bank 

konvensional menurut persepsi para tokoh Nahdlatul Ulama (NU) yang 

ada di Kabupaten Ponorogo, sehingga penelitian ini diberi judul 

                                                           
22

 Muhammad Ghafur W., Memahami Bunga dan Riba ala Muslim Indonesia  

(Yogyakarta: Bina Ruhani Insan Press, 2008), 74. 
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“PERSEPSI PARA TOKOH NAHDLATUL ULAMA (NU) 

KABUPATEN PONOROGO TERHADAP BUNGA BANK”. 

B. Penegasan Istilah 

Supaya konsep yang dimaksudkan penulis dalam penelitian yang 

berjudul Persepsi Para Tokoh Nahdlatul Ulama‟ (NU) Kabupaten 

Ponorogo Tentang Bunga Bank ini tidak dimaknai lain oleh pembaca, 

maka perlu dijelaskan mengenai istilah-istilah sebagai berikut: 

1. Persepsi adalah tanggapan (penerimaan) langsung dari sesuatu; 

serapan.
23

Persepsi yang dimaksud disini lebih kepada pendapat atau 

pandangan para tokoh. 

2. Tokoh adalah seseorang yang terkemuka atau kenamaan dibidangnya, 

atau seseorang yang memegang peranan penting dalam suatu aspek 

kehidupan tertentu di masyarakat. Sedangkan tokoh yang dimaksud di 

sini adalah para tokoh dari Nahdlatul Ulama (NU) di Kabupaten 

Ponorogo, baik secara struktural maupun kultural. 

3. Nahdlatul Ulama‟ (NU) adalah salah satu organisasi keagamaan 

terbesar yang ada di Indonesia. Nahdlatul Ulama (NU) yang dimaksud 

di sini adalah Nahdlatul Ulama (NU) Kabupaten Ponorogo. 

4. Bunga adalah tambahan y ang dikenakan dalam transaksi pinjaman 

uang (al-qard}) yang diperhitungkan dari pokok pinjaman tanpa 

mempertimbangkan pemanfaatan/hasil pokok tersebut, berdasarkan 

                                                           
23

 Kamus besar bahasa indonesia (KBBI) Online-“definisi kata persepsi”, dalam 
http://kbbi.web.id/persepsi, (diakses pada tanggal 06 April 2015, jam 19.00). 

http://kbbi.web.id/persepsi
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tempo waktu, diperhitungkan secara pasti di muka, dan pada umumnya 

berdasarkan persentase.
24

  

C. Rumusan Masalah 

Berpijak pada penjelasan dalam latar belakang masalah di atas, 

maka dapat disebutkan beberapa rumusan masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimanakah pandangan para tokoh Nahdlatul Ulama‟ (NU) 

Kabupaten Ponorogo terhadap bunga bank? 

2. Bagaimanakah pendapat para tokoh Nahdlatul Ulama (NU) Kabupaten 

Ponorogo tentang hukum bermu’a>malah dengan bank konvensional? 

D. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka dapat dijelaskan 

mengenai tujuan penelitian tersebut adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui pandangan para tokoh Nahdlatul Ulama‟ (NU) 

Kabupaten Ponorogo terhadap bunga bank. 

2. Untuk mengetahui pendapat para tokoh Nahdlatul Ulama (NU) 

Kabupaten Ponorogo tentang hukum bermu’a>malah dengan bank 

konvensional. 

E. Manfaat Penelitian 

1. Bagi kepentingan ilmiah (teoritis), yaitu sebagai sumbangsih pemikiran 

untuk perkembangan ilmu pengetahuan dalam hukum Islam terutama 

yang berkaitan dengan bunga bank. 

                                                           
24

 Buchari Alma dan Donni Juni Priansa, Manajemen Bisnis Syari’ah (Bandung: 

Alfabeta, 2009), 281. 
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2. Bagi kepentingan terapan (praktis), yaitu sebagai sumbangan moril 

yang berarti bagi masyarakat, yang dapat digunakan sebagai bahan 

acuan dalam melakukan aktivitas perekonomian khususnya yang 

berkaitan dengan dunia perbankan . 

F. Telaah Pustaka 

Kajian mengenai riba dan bunga bank dalam bentuk penelitian, 

antara lain adalah skripsi karya Masyuhadi yang berjudul “Pemikiran 

Yu>suf al-Qard}awi tentang Bunga Bank Konvensional”. Dalam penelitian 

tersebut disimpulkan bahwa menurut pendapat Yu>suf al-Qard}awi tentang 

bunga bank adalah haram.
25

  

Kemudian skripsi karya Adib Tasma Uddin yang berjudul “Bunga 

bank dalam pandangan Abu> Zahrah”. Dalam penelitian tersebut dijelaskan 

mengenai metode istinba>t} yang digunakan oleh Abu> Zahrah terkait hukum 

tentang riba dan bunga bank, serta solusi yang ditawarkan oleh Abu> 

Zahrah tentang sistem ekonomi yang bebas bunga sekaligus 

relevansinya.
26

  

Penelitian selanjutnya adalah skripsi karya Lukman Agung 

Triwibowo, dalam skripsi yang berjudul “Bunga bank menurut pandangan 

Fazlur Rahma>n dan Muhammad Shahru>r. Dalam skripsi tersebut 

                                                           
25

 Masyuhadi, “Pemikiran Yu>suf al-Qard}awi tentang Bunga Bank Konvensional,” 

(Skripsi, STAIN Ponorogo, Ponorogo, 2007), 67. 
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dijelaskan mengenai pendapat kedua tokoh tersebut yang sama-sama 

membolehkan bentuk interest.
27

  

Kemudian skripsi karya Anjar Kususiyanah yang berjudul 

“Pandangan Muhammad Syahru>r tentang Riba Perspektif Hukum Islam”. 

Dalam skripsi tersebut dijelaskan mengenai pendapat Muhammad Syahru>r 

yang membolehkan riba pada jenis pinjaman produktif dengan batas 

maksimal 100% dari pokok pinjaman, dan tidak memperbolehkan riba 

pada jenis pinjaman konsumtif.
28

 

Sejauh pengamatan penulis, belum ada penelitian yang secara 

langsung membahas tentang persepsi para tokoh Nahdlatul Ulama‟ (NU) 

Kabupaten Ponorogo tentang bunga bank. 

G. Metode Penelitian 

1. Jenis penelitian. 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah field 

research (penelitian lapangan), yaitu peneliti langsung terjun ke 

lapangan untuk memperoleh data-data yang dibutuhkan. Peneliti 

mendatangi dan melakukan wawancara atau interview dengan para 

tokoh Nahdlatul Ulama (NU) yang ada di Kabupaten Ponorogo. 

2. Pendekatan Penelitian 

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

pendekatan kualitatif yaitu penelitian yang bermaksud untuk 

                                                           
27

 Lukman Agung Triwibowo, “Bunga Bank Menurut Pandangan Fazlur Rahma>n dan 

Muhammad Shahru>r,” (Skripsi, STAIN Ponorogo, Ponorogo, 2012), 75. 
28

 Anjar Kususiyanah, “Pandangan Muhammad Syahru>r tentang Riba Perspektif 

Hukum Islam,” ( Skripsi, STAIN Ponorogo, Ponorogo, 2011), 58. 
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memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek 

penelitian.
29

Jadi, penelitian dilakukan dengan melakukan wawancara 

secara langsung dengan para informan. 

3. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini mengambil lokasi di kota Ponorogo. Peneliti 

mengambil lokasi di kota Ponorogo karena menurut pengamatan 

peneliti, banyak kaum muslimin di wilayah ini yang sudah terbiasa 

bermu’a >malah dengan bank konvensional, namun belum begitu 

memahami tentang hukum dari bunga bank itu sendiri. 

4. Data dan Sumber Data 

Untuk mempermudah penelitian, peneliti berupaya menggali 

data dari lapangan yang berkaitan dengan bunga bank, meliputi: 

a. Data tentang pandangan para tokoh Nahdlatul Ulama (NU) 

Kabupaten Ponorogo terhadap bunga bank. 

b. Data tentang pendapat para tokoh Nahdlatul Ulama (NU) Kabupaten 

Ponorogo tentang hukum bermu’a>malah dengan bank konvensional. 

Kemudian sumber data dalam penelitian ini adalah hasil 

wawancara dengan para informan, yaitu para tokoh Nahdlatul Ulama 

(NU) Kabupaten Ponorogo. 

5. Tehnik Pengumpulan Data 

a. Interview (wawancara), yaitu bentuk komunikasi antara dua orang, 

melibatkan seseorang yang ingin memperoleh informasi dari seorang 

                                                           
29

 Lexy J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif  (Bandung: PT Remaja Rosda 

Karya, 2005), 6.  
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lainnya dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan, berdasarkan 

tujuan tertentu.
30

Dalam hal ini, penulis melakukan wawancara secara 

bebas dengan informan key, yaitu sembilan orang tokoh Nahdlatul 

Ulama (NU) di Kabupaten Ponorogo, sebagai berikut: 

1) Kyai Moehatim Hasan, SH., beliau menjabat sebagai Katib 

Syuriah Nahdlatul Ulama (NU) Kabupaten Ponorogo. 

2) Kyai Syahrul Munir, S.Pd.I, beliau menjabat sebagai Wakil Katib 

Syuriah Nahdlatul Ulama (NU) Kabupaten Ponorogo sekaligus 

Pengasuh PonPes “Hudatul Muna” Jenes Ponorogo. 

3) KH. Drs. Muh. Muhsin, beliau menjabat sebagai Wakil Rais 

Syuriah Nahdlatul Ulama (NU) Kabupaten Ponorogo. 

4) Kyai Drs. Bakhtiar Harmi, M.Pd.I, beliau menjabat sebagai Wakil 

Rais Syuriah Nahdlatul Ulama (NU) Kabupaten Ponorogo. 

5) KH. Drs. Imam Sayuti Farid, SH. M.S.I., beliau menjabat sebagai 

Rais Syuriah Nahdlatul Ulama (NU) Kabupaten Ponorogo 

sekaligus pengasuh PonPes “Ittihadul Ummah” Jarakan 

Ponorogo. 

6) Kyai Muhammad Asvin Abdur Rohman, M.Pd.I, beliau adalah 

ketua LBM NU (Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama) 

Kabupaten Ponorogo. 
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7) KH. Mahmudin Marsaid S.Pd.I, beliau adalah Wakil Rais Syuriah 

Nahdlatul Ulama (NU) Kabupaten Ponorogo sekaligus salah satu 

pengasuh PonPes “Thoriqul Huda” Babadan Ponorogo. 

8) KH. Fatkhurrohman Efendi, SE., Ak., beliau adalah pengasuh 

PonPes “Mambaul Hikmah” Ponorogo. 

9) KH. Syamsuddin, SH., beliau adalah pengasuh PonPes “KH. 

Syamsuddin” Durisawo Ponorogo. 

b. Dokumentasi, yaitu perolehan data-data dari dokumen dan lain-

lain.
31

Dokumen yang dimaksud dalam penelitian ini antara lain 

dokumen tentang pengesahan Nahdlatul Ulama (NU) Cabang 

Ponorogo oleh Nahdlatul Ulama (NU) Pusat dan dokumen tentang 

daftar nama-nama pengurus Nahdlatul Ulama (NU) Cabang 

Ponorogo yang pertama kali. 

6. Tehnik Pengolahan Data 

Setelah seluruh data terkumpul, selanjutnya penulis melakukan 

pengolahan data dengan tahapan sebagai berikut:
32

 

a. Editing, yaitu memeriksa kembali semua data yang telah diperoleh 

terutama dari segi kelengkapan, kejelasan makna, kesesuaian dan 

keselarasan satu sama lain. 

                                                           
31
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32
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b. Organizing, yaitu menyusun dan mensistematiskan data-data yang 

diperoleh dalam kerangka paparan yang telah direncanakan 

sebelumnya. 

c. Penemuan hasil, yaitu melakukan analisis lanjutan terhadap hasil 

pengolahan data dengan menggunakan kaidah-kaidah, teori-teori, 

serta dalil sehingga diperoleh suatu kesimpulan. 

7. Tehnik Analisis Data 

Analisiss data merupakan proses mengorganisasikan dan 

mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar 

sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis seperti 

yang diuraikan dari data.
33

 

Secara rinci, langkah-langkah analisis data dilakukan sebagai 

berikut: 

a. Reduksi data. Ialah proses penyederhanaan data dengan memilih hal-

hal yang pokok sesuai dengan rumusan masalah penelitian. 

Dalam hal ini, pemilihan data disesuaikan dengan pendapat  

fuqaha> tentang bunga bank dan pendapat fuqaha> tentang hukum 

bermu’a>malah dengan bank konvensional untuk menganalisis 

persepsi para tokoh Nahdlatul Ulama (NU) Kabupaten Ponorogo 

terhadap bunga bank dan hukum bermu’a>malah dengan bank 

konvensional. 
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b. Display data. Ialah suatu proses pengorganisasian data sehingga 

mudah untuk dianalisis dan disimpulkan.  

c. Conclution. Yakni dengan mengambil kesimpulan yang merupakan 

langkah ketiga dalam proses analisis. Dalam hal ini terbagi menjadi 

dua metode, yaitu: 

1) Metode deduktif, yaitu pembahasan yang diawali dengan 

menggunakan dalil-dalil, teori-teori yang bersifat umum dan 

selanjutnya dikemukakan kenyataan-kenyataan yang bersifat 

khusus.
34

 

2) Metode induktif, yaitu pembahasan yang diawali dengan 

menggunakan kenyataan yang bersifat khusus dari hasil 

penelitian, kemudian diakhiri dengan kesimpulan yang bersifat 

umum.
35

 

Dalam hal ini, penulis menggunakan metode deduktif, 

yaitu dengan menggunakan teori-teori umum tentang pandangan 

para fuqaha>’ terhadap bunga bank dan hukum bermu’a>malah 

dengan bank konvensional kemudian melakukan analisis data 

terhadap pendapat para tokoh Nahdlatul Ulama (NU) Kabupaten 

Ponorogo tentang bunga bank dan hukum bermu’a>malah dengan 

bank konvensional untuk memperoleh kesimpulan yang khusus. 
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H. Sistematika Pembahasan 

Sistematika skripsi ini dalam pembahasannya dibagi menjadi lima 

bab, di mana pada tiap bab terdiri dari sub bab-sub bab sebagai berikut: 

BAB I : PENDAHULUAN 

Meliputi latar belakang masalah, penegasan istilah, 

rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, 

tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika 

pembahasan. 

BAB II : BUNGA BANK DALAM TINJAUAN FIQH 

Meliputi pengertian bunga bank, pendapat fuqaha> 

tentang bunga bank dan pendapat fuqaha> tentang hukum 

bermu’a>malah dengan bank konvensional 

BAB III :PERSEPSI PARA TOKOH NAHDLATUL ULAMA 

(NU) KABUPATEN PONOROGO TERHADAP 

BUNGA BANK 

Meliputi pandangan para tokoh Nahdlatul Ulama (NU) 

Kabupaten Ponorogo terhadap bunga bank dan pendapat 

para tokoh Nahdlatul Ulama (NU) Kabupaten Ponorogo 

tentang hukum bermu’a>malah dengan bank konvensional 

BAB IV :ANALISIS TERHADAP PERSEPSI PARA TOKOH 

NAHDLATUL ULAMA (NU) KABUPATEN 

PONOROGO TERHADAP BUNGA BANK 
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Meliputi analisis terhadap pandangan para tokoh 

Nahdlatul Ulama (NU) Kabupaten Ponorogo tentang 

bunga bank dan analisis terhadap pendapat para tokoh 

Nahdlatul Ulama (NU) Kabupaten Ponorogo tentang 

hukum bermu’a>malah dengan bank konvensional 

BAB V :PENUTUP 

Berisi kesimpulan dan saran hasil penelitian 
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BAB II 

BUNGA BANK DALAM TINJAUAN FIQH 

 

A. Pengertian  Bunga Bank 

Sebagaimana dikutip oleh Muh. Zuhri dalam buku yang berjudul 

“Riba dalam Al-Qur’a>n dan Masalah perbankan”, pengertian bunga 

menurut Sri Edi Swasono (seorang pakar muslim dalam disiplin Ilmu 

Ekonomi)  adalah harga uang dalam transaksi jual beli.
36

 

Sedangkan pengertian bunga (interest) menurut ekonom 

konvensional, sebagaimana dikutip oleh Muhammad Ghafur W., dalam 

buku yang berjudul “Memahami Bunga dan Riba ala Musim Indonesia”, 

adalah biaya atas pinjaman uang. Pendapat lain menyebutkan bahwa 

bunga adalah “harga” dari penggunaan uang atau bisa juga dipandang 

sebagai “sewa” atas penggunaan uang untuk jangka waktu tertentu.37
 

Sedangkan menurut Adam Smith dan David Ricardo sebagaimana 

dikutip oleh Buchari Alma dan Donni Juni Priansa dalam “Manajemen 

Bisnis Syari‟ah”, bunga adalah kompensasi yang dibayar oleh yang 

meminjam uang kepada pemilik uang guna keuntungan baginya, bila 

orang yang meminjam uang tadi mempergunakan uang tersebut. 

Kemudian sebagaimana dikutip oleh Buchari Alma dan Donni Juni 

Priansa dalam buku yang sama pula, menurut N.W. Senior: pembentukan 

                                                           
36

 Muh. Zuhri, Riba dalam Al-Qur’an dan Masalah Perbankan (Sebuah Tilikan 
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modal membutuhkan simpanan, yaitu menahan atau mengorbankan 

pendapatannya yang tidak dipergunakan untuk konsumsi dan barang siapa 

yang membentuk modal, mengadakan simpanan, memberi suatu 

pengorbanan, “Bunga” dianggap sebagai pengganti kerugian bagi 

pengorbanan tersebut dan bunga adalah harga yang dibayar untuk 

pertarakan (Abstinense). Pertarakan artinya tidak menggunakan uang 

untuk sementara, karena dipinjamkan kepada orang lain. Selanjutnya 

menurut Vohm Bohm Bawenk, masih dikutip oleh Buchari Alma dan 

Donni Juni Priansa dalam buku yang sama, bunga merupakan agio (nilai 

lebih) tiap satuan waktu dari pada nilai yang diberikan kepada pemakaian 

sekarang, atas pemakaian yang akan datang. Menurut Keynes, 

sebagaimana dikutip pula oleh Buchari Alma dan Donni Juni Priansa 

dalam “Manajemen Bisnis Syari‟ah”, bahwa bunga adalah interest for the 

use of money. Bunga adalah balas jasa bagi pemilik modal, berhubung 

adanya modal pada orang lain, dimana pemilik modal kehilangan 

kesempatan mempergunakan modalnya bila saja diinginkannya.
38

 

Bunga dianggap sebagai mediasi yang tidak cocok bagi kegiatan 

ekonomi, karena bunga yang dihasilkan oleh pelaku riba tidak dihasilkan 

dengan cara produksi, tapi diambil dari harta orang lain atau dari sumber 

masyarakat tanpa didahului oleh proses produksi. Selain itu, bunga yang 

dibayarkan kepada sekelompok masyarakat akan menyebabkan kemalasan 
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dan penyimpangan karena kedudukan nilai tambahnya yang dihasilkan 

tanpa usaha dan kerja keras.
39

 

 Bunga biasa dinyatakan dalam bentuk % per satuan waktu yang 

disepakati (hari, bulan, tahun atau satuan waktu yang lain) dan dinamakan 

tingkat bunga. Misalnya, seseorang meminjam uang senilai Rp 1 juta 

untuk jangka waktu 1 tahun dengan bunga 12 % per tahun, maka pada saat 

jatuh tempo (satu tahun, misalnya), ia harus membayarkan sejumlah = Rp 

1 juta (1+12%), yaitu Rp 1.120.000,-. Dalam kasus tersebut, bunga sebesar 

12 % per tahun senilai Rp 120.000,-.
40

 

Tinggi rendahnya bunga yang berlaku secara umum tergantung 

pada besar kecilnya penawaran-permintaan uang, sebagaimana proses 

pembentukan harga pada barang dan jasa pada umumnya. Pada saat 

jumlah penawaran dana lebih besar dari permintaan (kebutuhan), maka 

bunga cenderung akan menurun, dan begitu pula sebaliknya.
41

 Menurut 

Bank Indonesia, tingkat suku bunga yang terjadi di masyarakat 

dipengaruhi oleh berbagai faktor: likuiditas masyarakat, ekspektasi inflasi, 

besarnya suku bunga di luar negeri, ekspektasi perubahan nilai tukar dan 

premi atas resiko.
42

 

Kontroversi tentang bunga telah ada sejak kemunculannya. Para 

filosof Yunani dan Romawi kenamaan  pun turut berkomentar atas bunga, 

seperti Plato (427-347 SM), Aristoteles (384-322 SM), Cato (234-149 SM) 
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dan Cicero (106-43 SM). Pada umumnya, mereka mengecam dan 

mengutuk praktik pemungutan bunga pinjaman atas uang yang 

berlangsung pada saat itu. Plato, misalnya mengecam bunga karena dapat 

menyebabkan perpecahan, perasaan tidak puas dalam masyarakat dan 

bentuk eksploitasi orang kaya terhadap orang miskin. Aristoteles 

mengatakan bahwa bunga adalah bentuk ketidakadilan karena ia berasal 

dari sesuatu (keuntungan berusaha) yang belum pasti terjadi.
43

 

Pada masa itu, pengambilan tambahan uang atas pinjaman memang 

lebih dikenal dengan rente (usury), yaitu bunga uang yang jumlahnya 

cukup besar, berbeda dengan bunga (interest) yang nilainya relatif kecil. 

Lebih jelas lagi, usury diartikan juga sebagai “praktik meminjamkan uang 

dengan mengenakan bunga, khususnya bunga yang lebih tinggi dari batas 

maksimum bunga yang diperbolehkan menurut undang-undang. Pada 

masa lalu memang terdapat batasan maksimal bunga yang boleh 

diterapkan (usury laws).
44

 

Usaha pembungaan atas pinjam meminjam uang ini merupakan 

cikal bakal kegiatan perbankan modern (dikelola dengan administrasi yang 

tertib dan teratur) yang muncul di Italia pada abad pertengahan (abad ke-

14) yang dikuasai oleh beberapa keluarga untuk membiayai kegiatan 

kepausan dan produksi wol. Bank yang pertama kali berdiri terdapat di 
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kota Venesia dan Genoa yang merupakan kota-kota pusat perdagangan 

yang sangat terkenal. 
45

 

Praktik pembungaan secara resmi di Indonesia dimulai sejak 

munculnya bank pertama, yaitu Bank priyayi, tahun 1985 di Purwokerto, 

dengan pendirinya Raden Bei Patih Aria Wiryaatmaja dari kalangan 

keraton. Selanjutnya lembaga perbankan mulai berkembang di daerah-

daerah lain dengan berdirinya Bank Rakyat (Volksbank); antara lain di 

Garut (1898), Sumatera Barat (1899), dan Manado (1899).
46

 

Ekonom Barat memahami bahwa bunga adalah “harga”, “sewa” 

atau “biaya” dari sejumlah uang yang dipinjam oleh orang lain. Inilah 

beberapa alasan pemungutan bunga menurut mereka: 

1) Bunga adalah tambahan sejumlah uang yang diberikan kepada pemberi 

pinjaman karena ia telah menahan keinginannya untuk menggunakan 

uang tersebut saat ini. Pemberi pinjaman telah mengorbankan 

keinginannya saat ini dalam menggunakan uangnya, sehingga ia 

meminta adanya kompensasi berupa tambahan sejumlah uang yang 

disebut bunga. 

2) Sejumlah uang yang dipinjamkan kepada orang lain membuat pemberi 

pinjaman kehilangan kesempatan untuk menggunakan uang tersebut 

untuk keperluan lain. Sebagai ganti atas hilangnya kesempatan 

(opportunity cost) pemilik dana untuk menggunakan uangnya tersebut, 

maka peminjam memberikan tambahan sejumlah uang yang disebut 
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bunga (pemilik dana mau meminjamkan dananya jika diberikan ganti 

atas hilangnya kesempatannya menggunakan uang tersebut saat ini). 

3) Ada anggapan bahwa setiap uang yang dipinjam akan memberikan 

keuntungan bagi yang meminjamnya. Bila ia gunakan untuk usaha, 

dapat mendatangkan keuntungan, sedang bila untuk konsumsi akan 

mendatangkan kepuasan. Karenanya, pemberi pinjaman berhak menarik 

sekian persen dari keuntungan yang dirasakan oleh peminjam. Lalu 

muncul pertanyaan, jika uang pinjaman tersebut digunakan untuk 

usaha, lalu kemudian rugi, apakah pemberi pinjaman akan mau 

menanggung kerugiannya juga?. Dalam sistem bunga, kerugian yang 

diderita peminjam dana (debitur) menjadi resiko debitur sepenuhnya. 

Pemberi pinjaman (kreditur) tetap meminta pengembalian utuh yang 

telah dipinjamkannya. 

4) Perkembangan ekonomi menunjukkan bahwa harga barang cenderung 

mengalami kenaikan (inflasi) dari waktu ke waktu, sehingga nilai uang 

Rp 1 juta saat ini lebih tinggi nilainya dibanding Rp 1 juta satu tahun 

lagi. Sebagai kompensasi dari penurunan nilai uang tersebut, maka 

dipungutlah bunga oleh si pemberi pinjaman atas debitur. Memang lalu 

muncul pertanyaan, bagaimana jika harga-harga cenderung menurun 

(deflasi)?. Biasanya kejadian ini dianggap sangat jarang terjadi, dan 

memang faktanya demikian di sebagian besar negara.
47
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B. Pendapat Fuqaha> Tentang Bunga Bank 

1. Pendapat yang mengharamkan bunga bank 

Sebagaimana dikutip oleh Buchari Alma dan Donni Juni Priansa 

dalam bukunya, “Manajemen Bisnis Syari‟ah”, bahwa Mahmud Abu 

Saud ( seorang penasehat Bank Negara Pakistan) mengupas keburukan 

bunga dilihat dari segi materil dan ia berpendapat, bahwasannya tiap 

bunga yang dikenal dalam suatu sistem ekonomi pada masa sekarang 

ini adalah riba.
48

 

Kemudian sebagaimana dikutip pula oleh Buchari Alma dan 

Donni Juni Priansa dalam buku yang sama, „Abdulla>h Thabbarah 

berpendapat bahwa yang dipungut oleh bank adalah riba, dengan 

demikian hal tersebut dilarang oleh agama Islam. Selanjutnya ia 

berkata, bahwa Agama Islam telah menetapkan modal dan usaha 

tersebut bersekutu dan sama-sama menanggung laba serta rugi.
49

 

H. M. Boestami Ibrahim sebagaimana dikutip oleh Buchari 

Alma dan Donni Juni Priansa dalam buku yang berjudul “Manajemen 

Bisnis Syari‟ah” mengatakan bahwa bunga bank itu haram hukumnya. 

Tidak perlu kita berhela kesana kesini dan sebagainya. Tuhan Maha 

Mengetahui apa yang terang dan apa yang tersembunyi. Bunga itu 

haram dari segala seginya. Dengan keadaan terpaksa itu yang haram 

akan tetap haram. Sedikit haram, banyakpun haram, baik secara 

langsung ataupun dengan perantaraan. Dengan memandang hikmah 
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larangan shari>’ah serta memperhatikan Qa>’idah Ushu>l soal bank 

tersebut adalah haram.
50

 

Kemudian sebagaimana dikutip oleh Muhammad Ghafur W., 

dalam bukunya “Memahami Bunga dan Riba Ala Muslim Indonesia”, 

Yu>suf Qard}awi, seorang ulama masa kini asal Timur Tengah yang 

pendapat-pendapatnya dapat diterima dan diikuti oleh banyak umat 

Islam di berbagai negara, berpendapat bahwa tidak ada keraguan lagi 

kalau bunga yang berlaku saat ini adalah riba yang diharamkan dalam 

Islam. Banyak argumentasi ilmiah yang menjelaskan dampak-dampak 

buruk bunga dari lembaga keuangan yang banyak dikuasai oleh kaum 

Nasrani dan Yahudi. Beliau juga tidak menyepakati bahwa bunga yang 

termasuk riba adalah bunga yang tinggi dan berlipat ganda.
51

 

Teori Islam menegaskan bahwa uang tidak dapat melahirkan 

uang, namun bekerjalah yang dapat melahirkan uang. Jika seseorang 

tidak bekerja dengan tangannya sendiri, maka dengan uangnya ia 

bergabung dengan orang-orang yang bekerja dan bersama-sama 

mendapatkan keuntungan atau menanggung kerugian. Jika hanya satu 

pihak yang mendapat keuntungan, maka hal tersebut tidak adil dan 

bukan wujud dari kebersamaan dalam tanggungjawab. Beliau 

menegaskan kembali bahwa bunga adalah riba, karenanya ia adalah 
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haram, dan bank konvensional disebutnya sebagai rentenir (lintah darat) 

terbesar pada zaman sekarang ini.
52

 

Yu>suf Qard}awi sebagaimana dikutip oleh Muhammad Ghafur 

W., dalam bukunya “Memahami Bunga dan Riba ala Muslim 

Indonesia” memberikan bantahan atas pendapat para pemikir muslim 

yang berpendapat bahwa bunga yang berlaku saat ini tidak sama dengan 

riba, diantaranya:
53

 

a) Riba yang dipraktikkan pada masa lalu adalah riba produktif (untuk 

usaha), bukannya riba konsumtif terhadap orang-orang miskin. Riba 

yang dihapus pertama kali adalah yang dipraktikkan oleh Abbas 

(paman Nabi) dan ia adalah riba produktif (tidak mungkin orang 

sedermawan Abbas memungut riba dari orang-orang miskin). 

b) Allah SWT melaknat semua orang yang terlibat dalam praktik 

pembungaan, termasuk orang yang berutang (membayar riba). 

Bagaimana mungkin Allah melaknat seseorang yang berutang untuk 

sekedar makan, padahal memakan barang yang haram pun 

dibolehkan jika dalam kondisi terpaksa. Hal ini membuktikan bahwa 

praktik riba yang terjadi saat itu lebih banyak terjadi pada pinjaman 

produktif (untuk usaha), bukannya pinjaman atas orang-orang 

miskin.
54
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c) Praktik pembungaan (riba) meniadakan kesamaan dan keadilan 

dalam usaha karena hanya salah satu pihak yang menanggung resiko 

(peminjam), sedangkan pihak bank tidak bertanggungjawab atas 

potensi kerugian yang ditanggung peminjam. Inilah ketidakadilan 

yang ingin dicegah oleh Islam. 

d) Argumentasi kaum modernis bahwa bunga yang diharamkan (riba) 

adalah yang berlipat ganda, “ad}’a>fa> mud}a>’afah” dianggap keliru. 

Berlipat ganda bukanlah merupakan syarat praktik riba yang 

dilarang, namun penegasan bahwa pada waktu itu praktik yang 

terjadi adalah berlipat ganda. Karenanya meskipun saat ini bunga 

tidak berlipat ganda, ia tetaplah riba yang dilarang.
55

 

Sebagaimana dikutip oleh A.A. Islahi dalam ‚Konsepsi 

Ekonomi Ibn Taimiyah‛, bahwasannya Ibn Taimiyah menganalisis 

larangan bunga, hanya secara ringkas saja. Tetapi, yang sedikit itu 

dikatakan dalam hubungan yang sangat signifikan. Beliau mengatakan 

bahwa praktik bunga sangat jelas dilarang dalam al-Qur’a>n dan tak ada 

perbedaan pandangan di antara para penganut Islam tentang masalah 

ini. Juga, bunga itu dilarang karena menyengsarakan orang yang 

membutuhkan dan memperoleh sejumlah milik dengan cara yang salah. 

Motif itu bisa ditemukan dalam seluruh kontrak yang mengandung 

unsur riba. Lebih dari itu, ia tidak membedakan antara pinjaman untuk 

kepentingan produktif dan untuk kepentingan konsumsi. Menurutnya, 
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jika memang ada perbedaan yang masuk akal tentang perbedaan itu, 

pastilah al-Qur’a>n akan menjelaskan perbedaan di antara keduanya, 

seperti diturunkan ayat-ayat bagi penduduk yang akan melakukan 

perdagangan dan meminjam, termasuk diantaranya pinjaman untuk 

tujuan bisnis.
56

 

Sedangkan ormas-ormas Islam yang memberikan fatwa tentang 

keharaman bunga bank adalah: 

a) Fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah Tentang Bunga 

Bank 

Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah menyikapi 

kontroversi hukum bunga/interest dengan mengadakan Halaqah 

Nasional Tarjih yang dilakukan pada Ahad, 18 Juni 2006 yang lalu. 

Dalam Halaqah tersebut dibahas juga permasalahan bunga lembaga 

keuangan, baik bank maupun bukan bank. Majelis Tarjih mengkaji 

ulang secara mendalam ayat-ayat al-Qur’a>n dan H{adi>th yang 

melarang secara tegas riba. Beberapa pertimbangan yang diambil 

Majelis Tarjih dalam memandang masalah bunga adalah:
57

 

1) Sistem ekonomi berbasis bunga (interest) semakin diyakini 

sebagai berpotensi tidak stabil, tidak berkeadilan, menjadi sumber 

berbagai penyakit ekonomi modern serta merupakan pemindahan 

sistematis uang dari orang yang memiliki lebih sedikit uang 
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kepada orang yang memiliki lebih banyak uang, seperti tampak 

dalam krisis hutang Dunia Ketiga dan di seluruh dunia; 

2) Terdapat argumen yang kuat untuk mendukung sistem keuangan 

bebas bunga yang sejalan dengan ajaran Islam dan ajaran Kristen 

awal, sehingga perlu mengeliminir peran bunga; 

3) Ekonomi Islam yang berbasis prinsip shari>’ah dan bebas bunga 

telah diperkenalkan sejak beberapa dasawarsa dan institusi 

keuangan Islam telah diakui keberadaannya dan tersebar di 

berbagai tempat; 

4) Guna mendorong persyarikatan dan seluruh warga 

Muhammadiyah serta umat Islam dalam mempraktekkan ekonomi 

berdasar prinsip shari>’ah dan bebas bunga. 

Dengan berbagai pertimbangan yang ada, maka sebagaimana 

dikutip oleh Muhammad Ghafur W., dalam “Memahami Bunga dan 

Riba Ala Muslim Indonesia”, Majelis Tarjih dan Tajdid 

Muhammadiyah mengeluarkan fatwa Nomor: 08 Tahun 2006 

tersebut sebagai berikut:
58

 

1) Ekonomi Islam adalah sistem ekonomi yang berbasiskan nilai-

nilai shari>’ah antara lain berupa keadilan, kejujuran, bebas bunga, 

dan memiliki komitmen terhadap peningkatan kesejahteraan 

bersama. 
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2) Untuk tegaknya ekonomi Islam, Muhammadiyah sebagai gerakan 

dakwah Islam a>mar ma’ru>f nahi> munkar dan tajdi>d, perlu terlibat 

secara aktif dalam mengembangkan dan mengadvokasi ekonomi 

Islam dalam kerangka kesejahteraan bersama. 

3) Bunga (interest) adalah riba karena (1) merupakan tambahan atas 

pokok modal yang dipinjamkan, padahal Allah berfirman, Dan 

jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu 

pokok hartamu, (2) tambahan itu bersifat mengikat dan 

diperjanjikan, sedangkan yang bersifat suka rela dan tidak 

diperjanjikan tidak termasuk riba. 

4) Lembaga Keuangan Shari>’ah diminta untuk terus meningkatkan 

kesesuaian operasionalisasinya dengan prinsip-prinsip shari>’ah. 

5) Menghimbau kepada seluruh jajaran dan warga Muhammadiyah 

serta umat Islam secara umum agar bermu’a>malah sesuai dengan 

prinsip-prinsip shari>’ah, dan bilamana menemui kesukaran dapat 

berpedoman kepada kaidah “Suatu hal bilamana mengalami 

kesulitan diberi kelapangan” dan “Kesukaran membawa 

kemudahan”. 

6) Umat Islam pada umumnya dan warga Muhammadiyah pada 

khususnya agar meningkatkan apresiasi terhadap ekonomi 

berbasis prinsip shari>’ah dan mengembangkan budaya ekonomi 

berlandaskan nilai-nilai shari>’ah. 
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b) Muktamar Oganisasi Konferensi Islam (OKI) 

Sidang yang dilakukan di Karachi, Pakistan pada Desember 

1970, telah menyepakati dua hal:
59

 

1) Praktik bank dengan sistem bunga tidak sesuai dengan shari>’ah 

Islam 

2) Perlu segera didirikan bank-bank alternatif yang menjalankan 

operasinya sesuai dengan prinsip-prinsip shari>’ah 

c) Fatwa Dewan Mufti Negara Mesir 

Tercatat sekurang-kurangnya sejak tahun 1900 hingga 1989 

Mufti Negara Republik Arab Mesir memutuskan bunga bank 

termasuk kategori riba yang diharamkan.
60

 

d) Lembaga Kajian Islam Dunia (LKID) 

Para ulama besar dunia yang terhimpun dalam Lembaga 

Kajian Islam Dunia (LKID) telah memutuskan hukum yang tegas 

terhadap bunga bank. Dalam konferensi II LKID yang 

dislenggarakan di Universitas Al-Azhar Kairo, Muharram 1385 H/ 

Mei 1965, ditetapkan bahwa tidak ada sedikitpun keraguan atas 

keharaman praktik pembungaan uang seperti yang dilakukan bank-

bank konvensional.
61
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e) Majma’ Fiqh Islami, Organisasi Konferensi Islam, dalam Keputusan 

No. 10 Majelis Majma‟ Fiqh Islami, pada konferensi OKI ke II, 

Jeddah-Arab Saudi, 10-16 Rabi‟utsani 1406 H/ 22-28 Desember 

1985, memutuskan bahwa: 

Seluruh tambahan dan bunga atas pinjaman yang jatuh tempo dan 

nasabah tidak mampu membayarnya, demikian pula tambahan (atau 

bunga) atas pinjaman dari permulaan perjanjian adalah dua 

gambaran dari riba yang diharamkan secara shari>’ah.
62

 

f) Rabithah Alam Islamy, dalam Keputusan No. 6 Sidang ke-9, 

Makkah 12-19 Rajab 1406 H, memutuskan bahwa “bunga bank yang 

berlaku dalam perbankan konvensional adalah riba yang 

diharamkan.”63
 

2. Pendapat yang menghalalkan bunga bank 

Sebagaimana dikutip oleh Buchari Alma dan Donni Juni Priansa 

dalam “Manajemen Bisnis Syari‟ah”, Abdullah Achmad berpendapat 

bahwa bunga bank itu tidak dilarang, berhubung tarifnya telah 

diumumkan terlebih dahulu. Karena tarifnya telah diumumkan 

sedangkan orang yang datang meminjam itu rela membayar 

bunganya.
64

 

Menurut Tant}awi (Syekh Al-Azhar Kairo) sebagaimana dikutip 

oleh Lativa M. Algaoud dan Mervyn K. Lewis dalam buku yang berjudul  
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“Perbankan Syari‟ah”, bunga bank merupakan andil dari keuntungan 

komersial bank dan sebagai suatu bagian keuntungan, maka ia 

diperbolehkan.
65

 

Kemudian sebagaimana dikutip oleh Muhammad Ghafur W., 

dalam buku yang berjudul “Memahami Bunga dan Riba ala Muslim 

Indonesia”, seorang ulama asal Pakistan, Fazlur Rahma>n, mengatakan 

bahwa banyak muslim yang berniat baik dengan kesadaran moral yang 

sangat tinggi secara tulus percaya bahwa al-Qur’a>n telah melarang 

semua bunga bank selamanya, tetapi secara menyedihkan tidak perduli 

terhadap apa itu riba secara historis, mengapa al-Qur’a>n mencelanya 

sebagai bentuk eksploitasi yang mencolok dan kejam lalu melarangnya, 

dan apa fungsi bunga bank saat ini.
66

 

Ahmad Hassan, seorang tokoh Persatuan Islam (PERSIS), 

sebagaimana dikutip oleh Muhammad Ghafur W., dalam buku 

“Memahami Bunga dan Riba ala Muslim Indonesia” berpendapat 

bahwa bunga bank yang ada di Indonesia tidak termasuk riba yang 

diharamkan al-Qur’a>n, karena tidak adanya unsur penganiayaan di 

dalamnya. Secara tegas ia menyatakan bahwa kelebihan yang kita 

terima dari bank bangsa manapun, asal saja secara yang ada sekarang 

ini, tak tepat dikatakan haram, malah tidak mau terima renten dari bank 

itu, dapat dipandang salah lantaran melepaskan hak kita bukan pada 
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tempatnya. Sekurang-kurangnya uang itu boleh ia kasihkan ke sekolah-

sekolah Islam.
67

 

Menurut pendapat Syafruddin Prawiranegara (seorang tokoh 

Masyumi), sebagaimana dikutip oleh Muhammad Ghafur W., masih 

dalam buku “Memahami Bunga dan Riba ala Muslim Indonesia”, 

bahwa bunga bank tidak termasuk riba. Karena pada dasarnya bunga 

bank adalah jasa yang dikeluarkan atau dipungut dari dan untuk 

pembiayaan administrasi bank tersebut. Bank telah menghimpun dana 

dari penabung kemudian meminjamkannya kepada nasabah peminjam. 

Tentu saja bank membutuhkan dana bagi operasionalisasi kegiatannya, 

karena itu memungut bunga adalah sebuah keharusan.
68

 

Dikutip oleh Muhammad Ghafur W., dalam “Memahami Bunga 

dan Riba ala Muslim Indonesia, bahwa menurut Quraish Shihab, ada 

tiga kata kunci dalam usaha memahami makna riba, yaitu: (a) ad’a>fan 

muda>’afah; (b) wadharu> ma> baqiya min al-riba>; dan (c) wa lakum 

ru’u>su ’amwa>likum, la taz}limu>n wa la> tuz}lamu>n. Terkait dengan bunga 

(bank, misalnya), dalam sebuah diskusi di sebuah stasiun TV pada 

Ramad}an 1428 H/ 2007, Quraish Shihab menerangkan bahwa ia 

bukanlah sesuatu yang haram, mengingat bunga yang berlaku saat ini 

tidak mengandung unsur penganiayaan dan penindasan antar 

manusia.
69Kemudian dikutip oleh Ghufron A. Mas‟adi dalam “Fiqh 
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Muamalah Kontekstual” bahwa menurut Quraish Shihab yang 

diharamkan adalah bunga bank atau tambahan yang dipungut secara 

dhulm (penindasan/pemerasan), tidak semua bunga. 
70

 

Sedangkan ormas Islam yang memberikan fatwa tentang 

kehalalan bunga bank adalah: 

Fatwa Majma al-Buhu>ts al-Isla>miyah 

Pada 27 Ramadhan 1423 H/ 2 Desember 2002 M, Majma al-

Buhu>ts al-Isla>miyah, salah satu badan tertinggi Al-Azhar, mengadakan 

rapat membahas soal bank konvensional, yang dipimpin oleh Syekh Al-

Azhar. Forum itu memutuskan: “Mereka yang bertransaksi dengan atau 

bank-bank konvensional dan menyerahkan harta dan tabungan mereka 

kepada bank agar menjadi wakil mereka dalam menginvestasikannya 

dalam berbagai kegiatan yang dibenarkan, dengan imbalan keuntungan 

yang diberikan kepada mereka serta ditetapkan terlebih dahulu pada 

waktu-waktu yang disepakati bersama orang-orang yang bertransaksi 

dengannya atas harta-harta itu, maka transaksi dalam bentuk ini adalah 

halal tanpa syubhat (kesamaran), karena tidak ada teks keagamaan di 

dalam al-Qur’a>n atau dari Sunnah Nabi yang melarang transaksi di 

mana ditetapkan keuntungan atau bunga terlebih dahulu, selama kedua 

belah pihak rela dengan bentuk transaksi tersebut.” 71
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Mereka mendasarkan pendapat pada firman Allah: 

                72
 

 

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan 

harta diantara kamu dengan jalan yang bathil. Tetapi 

(hendaklah) dengan perniagaan yang berdasar kerelaan di 

antara kamu” 

 

  Dikemukakan juga dalam fatwa tersebut bahwa boleh jadi ada 

yang berkata: “Bank-bank tersebut dapat merugi, maka bagaimana 

mereka menetapkan keuntungan terlebih dahulu bagi investor? 

Jawabannya: “Kalau bank itu merugi dalam satu transaksi, dia dapat 

memperoleh keuntungan dalam banyak transaksi lainnya. Dengan 

demikian keuntungan ini dapat menutupi kerugian itu.
73

 

3. Pendapat yang membolehkan bunga bank dengan syarat 

Muhammad Shahrur (seorang pemikir muslim modern dari 

Syiria), sebagaimana dikutip oleh Muhammad Ghafur W., dalam 

“Memahami Bunga dan Riba ala Muslim Indonesia” berpendapat 

bahwa hukum Islam tidaklah berlaku hanya hitam dan putih, melainkan 

terdapat batas atas/maksimal (al-had al-a’la>) dan batas bawah/minimal 

(al-had al-adna>>). Ia mencontohkan kasus peniadaan hukum potong 

tangan (memaafkan) oleh sahabat Umar bin Khattab bagi pencuri di 

masa paceklik merupakan batas minimalnya, sedangkan hukum potong 
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tangan bagi pencuri dalam kondisi lain adalah hukuman maksimalnya. 

Menurutnya, Umar tidak melanggar hukum Allah di dalam al-Qur’a>n, 

namun Ia memahami batas-batas hukum Allah, bahwa hukum potong 

tangan bagi pencuri adalah hukuman maksimal yang dapat diterapkan.
74

 

Sebagaimana dikutip oleh Muhammad Ghafur W., dalam buku 

yang sama, shahrur berpendapat bahwa praktik riba yang dilarang oleh 

al-Qur’a>n adalah riba dari pinjaman orang-orang kaya terhadap orang-

orang yang sebenarnya berhak menerima sedekah. Mereka adalah 

orang-orang miskin yang biasa menerima pinjaman lunak untuk 

memenuhi kebutuhan hidup mereka, terkadang pinjaman tersebut tidak 

dikembalikan (menjadi sedekah) atau dikembalikan tanpa bunga (qard}ul 

h}asan). Adapun pinjaman yang diberikan kepada orang-orang yang 

tidak berhak menerima sedekah (mampu) untuk berbagai kepentingan, 

maka boleh saja meminta tambahan selama tidak melebihi pokok 

hutang aslinya.
75

 

Kegiatan jual beli dengan menarik keuntungan dari orang-orang 

miskin (berhak menerima sedekah) adalah sesuatu yang halal. Namun, 

menurut Shahrur, pemungutan tambahan, bunga atau riba atas pinjaman 

terhadap orang-orang yang berhak menerima sedekah adalah haram 

atau dilarang agama. Demikianlah garis besar pemikiran Shahrur 

tentang bunga dan riba dalam Islam. Prinsipnya, selama bunga tidak 
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berlipat ganda (lebih dari 100% per tahun), seperti perbankan saat ini, 

maka ia adalah halal.
76

 

Menurut Sanhuri, seperti dikutip oleh Muhammad Ghafur W., 

dalam “Memahami Bunga dan Riba ala Muslim Indonesia”, bunga atas 

modal dengan batas-batas yang dinyatakan adalah halal, sebagai 

pengecualian dari pengharaman yang asli. Individu yang memiliki 

modal, yang ia tabung dengan kerja keras dan usahanya, ia memiliki 

kewajiban untuk tidak berbuat z}alim dan hak untuk tidak diz}alimi. 

Pendapat ini tidak secara mutlak menghalalkan bunga, karenanya ia 

berpendapat bahwa harus ditetapkan batas-batas bagi suku bunga, 

metode pembayaran, dan total bunga yang harus dibayar sehingga dapat 

ditentukan sikap atas setiap kasus yang dihadapi. Pendapat tersebut 

memunculkan kritik dari para ulama yang mendukung pandangan 

bunga sama dengan riba, yaitu tidak mungkin ada tingkat-tingkat 

keharaman. Sesuatu yang ketika dalam jumlah besar adalah haram, 

maka dalam jumlah kecilpun juga jelas haramnya.
77

  

Anwar Iqbal Quraishi dalam Islam and The Theory of Interest 

sebagaimana dikutip oleh Buchari Alma dan Donni Juni Priansa dalam 

“Manajemen Bisnis Syari‟ah” menyatakan bahwa untuk menjadikan 

suatu bangsa yang kuat, maka Islam melarang bunga majemuk atau 

riba, tapi bukan bunga sederhana. Adalah berlawanan dengan Islam, 

bahwa tiap bunga walaupun bunga rendah dilarang. Bagi bank yang 
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menghendaki menolong pertumbuhan kegiatan industri dan 

perdagangan maka bunga dibolehkan. Dan tugas kita adalah 

menyatakan atau mengeluarkan buah pikiran untuk menjernihkan dasar 

prinsip Islam, yang berhubungan dengan masalah bunga dan tidak 

berusaha merahasiakan kelemahan umat Islam. Adalah sangat 

disayangkan sekali, bahwa banyak orang Islam menabung uangnya di 

bank dan menerima bunga, namun bunga ini tidak digunakan untuk 

membangun ekonomi Islam yang lebih kokoh, tapi mereka gunakan 

untuk kepentingan pribadi semata.
78

 

Buya HAMKA berpendapat dalam Tafsir Al-Azhar sebagaimana 

dikutip oleh Buchari Alma dan Donni Juni Priansa dalam “Manajemem 

Bisnis Syari‟ah”, bahwa tidak boleh ada riba, tapi sangat dianjurkan ada 

Qard}a> H{asana>, yaitu ganti rugi yang layak, bagi kreditur (orang yang 

berpiutang). Qard}a> H{asana> akan sangat terasa bila perekonomian 

menghadapi masa inflasi, dimana nilai uang terus merosot. Nilai uang 

yang merosot sangat merugikan orang yang punya uang, padahal ia 

telah menolong orang yang berutang. Jika sudah sekian bulan atau 

sekian tahun dibayar dengan jumlah uang yang sama tentu ini akan 

sangat merugikan pihak yang punya uang. Oleh sebab itu, perlu Qard}a> 

H{asana> yang tidak merugikan pihak lain.
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Surat A<l<<<i ‘Imra>n ayat 130 menyatakan: 

              80
 

 

 “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba 

dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah 

supaya kamu mendapat keberuntungan” 

 

Ulama Mesir, Muhammad Abduh yang pernah menjabat Mufti 

Besar Mesir dan muridnya Muhammad Rasyid Ridha, sebagaimana 

dikutip oleh Muhammad Ghafur W., dalam “Memahami Bunga dan 

Riba ala Muslim Indonesia” berpendapat bahwa riba yang diharamkan 

adalah bentuk riba yang dipraktikkan pada zaman pra-Islam, atau 

disebut riba jahiliyah. Riba ini terjadi ketika peminjam tidak dapat 

melunasi utangnya pada jatuh tempo, maka kemudian pemberi 

pinjaman memberikan tambahan “beban” atas keterlambatan pelunasan 

tersebut. Secara lebih ringkas, Abduh dan Ridha berpendapat bahwa 

penambahan (bunga) yang pertama dalam suatu utang tertentu adalah 

halal, tetapi jika pada saat jatuh tempo, ditetapkan untuk menunda jatuh 

tempo tersebut dengan imbalan suatu tambahan lagi, maka tambahan 

yang kedua ini dapat diharamkan.
81

 

Dr. Muhammad Hatta sebagaimana dikutip oleh Muhammad 

Ghafur W., dalam “Memahami Bunga dan Riba ala Muslim Indonesia” 

berpendapat bahwa membahas bunga di dalam transaksi pinjam-
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meminjam uang haruslah dibedakan alokasi penggunaannya, yaitu 

untuk kegiatan produktif ataukah konsumtif. Ketika uang pinjaman 

digunakan untuk produktif, maka Hatta mengidentikkannya dengan 

faktor produksi tenaga kerja yang memperoleh upah. Uang pinjaman 

yang digunakan sebagai modal usaha atau modal kerja produktif, sudah 

sewajarnya jika peminjam memberikan kompensasi atas penggunaan 

uang tersebut berupa bunga. Peminjam sudah menggunakan uang 

tersebut untuk kegiatan produktif dan menghasilkan keuntungan, 

sehingga tidak adil jika ia tidak memberikan hak kepada pemberi 

pinjaman berupa bunga atas sejumlah dana yang dipinjamnya. Pada 

masa itu tentu belum berkembang ide tentang pinjam meminjam dengan 

konsep bagi hasil usaha. Pada kondisi lain, pinjaman uang bagi 

pinjaman konsumtif dipandang kurang tepat (etis) karena peminjam 

biasanya (pada masa lalu) berasal dari masyarakat miskin yang 

meminjam uang untuk memenuhi kebutuhan pokok hidupnya. Namun 

demikian, Hatta tetap tidak berpendapat bahwa bunga adalah haram. 

Bunga tetaplah sesuatu pungutan yang diperbolehkan, selama 

presentasenya diumumkan dari awal perjanjian dan diketahui oleh 

semua pihak yang terlibat.
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C. Pendapat Fuqaha> Tentang Hukum Bermu’a>malah Dengan Bank 

Konvensional 

 

1. Fuqaha >’ yang berpendapat bahwa hukum bermu’a >malah dengan bank 

konvensional adalah haram 

 

Diantara fuqaha> yang berpendapat demikian adalah ‘Abdul 

‘Azi>z bin ‘Abdulla>h bin Baz ((Mufti Umum Kerajaan Arab Saudi dan 

Ketua Lembaga Riset dan Fatwa). Berikut ini adalah kutipan tulisan 

langsung dari beliau, sebagaimana dikutip oleh Muhammad Ghafur W., 

dalam “Memahami Riba dan Bunga ala Muslim Indonesia :
83

 

“....Ini adalah sebagian dalil Kitabulla>h dan sunnah rasul-Nya 

Muhammad Shallalla>hu ‘alaihi wasallam yang menjelaskan 

haramnya riba dan bahayanya terhadap pribadi dan umat. Dan 

yang bermu’a>malah dengannya, saling memberinya telah 

terjerumus ke dalam perbuatan dosa besar, dan termasuk 

memerangi Allah dan Rasul-Nya.” 

 

Maka nasihatku bagi setiap muslim yang menginginkan 

perjumpaan dengan Allah dan hari akhirat untuk bertakwa 

kepada Allah terhadap diri dan hartanya, dan supaya mereka 

mencukupkan diri terhadap apa yang dibolehkan Allah dan 

Rasul-Nya serta berhenti dari yang diharamkan Allah dan Rasul-

Nya, karena sesungguhnya apa yang dibolehkan Allah itu telah 

mencukupi dari apa ang diharamkann-Nya. Dan bagi setiap 

muslim untuk selalu menasehati dirinya jika dia ingin kebaikan 

dan keselamatan dari adzab Allah dan beruntung dengan 

kerid}aan dan rahmat-Nya, yaitu dengan menjauhkan diri dari ikut 

serta dalam bank-bank riba, atau menyimpan dan meminjam di 

dalamnya dengan bunga. 

Karena itu, menanamkan saham di dalamnya atau meminjam dan 

menyimpan uang di dalamnya dengan bunga termasuk dalam 

mu’amalah ribawiyah serta tolong menolong dalam perbuatan 
dosa dan permusuhan yang telah Allah larang dengan firman-

Nya: “Dan tolong menolonglah kalian dalam kebaikan dan 
takwa, dan janganlah kalian tolong menolong dalam perbuatan 

dosa dan permusuhan.” 

Bertakwalah kepada Allah wahai hamba Allah dan 

selamatkanlah dirimu dan janganlah engkau tertipu dengan 
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banyaknya bank-bank riba, jangan pula tertipu dengan 

tersebarnya mu’a>malah riba ini di setiap tempat, serta banyaknya 

orang yang bermu’a>malah bersamanya, karena yang demikian 

bukanlah dalil akan bolehnya mu’a>malah ini, akan tetapi justru 

itu adalah dalil yang menunjukkan banyaknya orang yang 

berpaling dari perintah Allah serta menyelisihi shari’at-Nya. 

Allah ta’ala berfirman: 
 “Dan jika kamu menuruti kebanyakan orang-orang yang di 

muka bumi ini, niscaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan 

Allah...” 

 

2. Fuqaha>’ yang membolehkan bermu’a>malah dengan bank konvensional  

 

Muhammad Abduh sebagaimana dikutip oleh Muhammad 

Ghafur W., dalam “Memahami Bunga dan Riba ala Muslim Indonesia” 

membolehkan seseorang untuk menyimpan uang di bank dan juga 

membolehkan mengambil bunga simpanannya. Pendapatnya didasarkan 

pada mas}lah}ah mursalah (kebaikan/kesejahteraan bersama).
84

 

Salah seorang Mufti Mesir yang pernah menjabat sebagai 

Pimpinan Tertinggi Al-Azhar, Syekh Al-Azhar Sayyid Muhammad 

Thantawi>, sebagaimana dikutip oleh Muhammad Ghafur W., dalam 

“Memahami Bunga dan Riba ala Muslim Indonesia” cenderung 

membolehkan bank konvensional (misalnya deposito dan berbagai 

bentuk produk lainnya) walau dengan penentuan bunga terlebih dahulu. 

Menurutnya, di samping penentuan tersebut menghalangi adanya 

perselisihan atau penipuan di kemudian hari, juga karena penentuan 

bunga dilakukan setelah perhitungan yang teliti, dan terlaksana antara 

nasabah dengan bank atas dasar kerelaan mereka.
85
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Menurut beliau, perbankan menjadi salah satu pilar utama dari 

pembangunan ekonomi secara khusus dan pembangunan nasional 

secara umum, yang manfaatnya kembali kepada seluruh masyarakat. 

Pendapat Syekh Thantawi> ini berpegang pada fatwa Syekh Mahmu>d 

Syaltut yang membolehkan bunga pada tabungan post (postal saving) 

yang dipraktikkan di Mesir pada saat itu.
86

  

Syekh Mahmud Syaltut dan Ahmad Hassan sebagaimana dikutip 

oleh Suhrawardi K. Lubis dalam “Hukum Ekonomi Islam” berpendapat 

bahwa kegiatan bermu’a>malah yang dilakukan antara kaum muslimin 

dengan bank bukan merupakan perbuatan yang dilarang. Alasannya 

adalah karena bunga bank seperti di negara kita ini bukanlah riba yang 

diharamkan karena tidak bersifat ganda sebagaimana dinyatakan dalam 

surat a>li-‘Imra>n ayat 130.
87

 

3. Fuqaha>’ yang berpendapat bahwa hukum bermu’a>malah dengan bank 

konvensional adalah dibolehkan dengan syarat 

 

Menurut KH. Mas Mansur, sebagaimana dikutip oleh Buchari 

Alma dan Donni Juni Priansa dalam “Manajemen Bisnis Syari‟ah” 

bahwa hukum bank, mendirikan, mengurus, mengerjakan dan yang 

berhubungan dengan hal tersebut adalah dilarang. Semua ulama yang 

tahu soal seluk beluk hukum agama harus mengatakan haram tentang 

hukum bank tersebut. Tetapi keadaan yang nyata membuktikan 
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kepentingannya. Ulama Ushu>l dengan bersendi pada ayat-ayat al-

Qur’a>n dan H{adi>th sah}ih} telah membuat beberapa kaidah, antara lain: 

1. Keadaan yang memaksa memperbolehkan kita untuk melakukan apa 

yang terlarang. 

2. Kesempitan-kesempitan dapat membawa kepada kelonggaran. 

3. Segala perkara yang sempit jalannya, mendapatkan keleluasaan. 

4. Di waktu menghadapi dua bahaya, kita diharuskaan mengerjakan 

yang lebih ringan di antara keduanya. 

5. Bahaya atau sesuatu yang mungkin menimbulkan bahaya harus kita 

usahakan untuk melenyapkannya. 

Berdasarkan kaidah-kaidah tersebut, beliau akhirnya 

berkesimpulan bahwa bank itu haram hukumnya, tetapi dibolehkan 

mengerjakannya selama dalam keadaan terpaksa atau darurat.
88

 

Menurut Dr. Setiawan Budi Utomo, dalam kondisi kebutuhan 

sekedar memanfaatkan jasa pelayanan pembayaran tanpa maksud 

investasi dan mengharapkan bunga pada tabungan atau giro 

konvensional, maka hal itu dapat ditolerir dan masuk kategori rukhs}ah, 

sebab menurut kaidah fiqh bahwa kebutuhan itu dapat dikategorikan 

sebagai keadaan darurat yang dibatasi sebatas kebutuhannya saja.
89

 

Abu Zahrah ( Guru Besar pada Fakultas Hukum Universitas 

Kairo), Abul A’la Al-Maudu>di (Pakistan), Muhammad „Abdulla>h Al-

A’ra>bi (Penasihat Hukum Pada Islamic Congres Kairo) sebagaimana 
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dikutip oleh Suhrawardi K. Lubis dalam “Hukum Ekonomi Islam” 

berpendapat bahwa bunga bank itu riba nasiah. Riba nasiah adalah 

kegiatan yang dilarang oleh hukum Islam. Oleh karena itu, kaum 

muslimin tidak diperbolehkan mengadakan hubungan mu’a>malah 

dengan bank yang memakai sistem bunga, kecuali dalam keadaan 

darurat atau terpaksa.
90

 

Menurut Must}afa> Ahmad al-Zarqa>’ (Guru Besar Hukum Islam 

dan Hukum Perdata Universitas Syiria), sebagaimana dikutip oleh 

Rohmat Syafe‟i dalam “Ilmu Ushul Fiqh” bahwa sistem perbankan 

yang kita terima sekarang ini merupakan realitas yang tidak dapat kita 

hindari, karena kita memerlukan fasilitasnya demi kemudahan dalam 

melaksanakan aktifitas ekonomi baik dalam lingkup yang sederhana 

(transfer uang) sampai pada lingkup internasional. Sedangkan pada 

masa ini, bank atau lembaga yang tidak menggunakan sistem bunga 

masih langka dijumpai, bahkan belum ada bila di daerah yang sangat 

terpencil atau pedalaman. Oleh karena itu, umat Islam diperbolehkan 

bermu’a >malah (bertransaksi) dengan bank konvensional atas 

pertimbangan kondisi darurat dan hanya diperbolehkan sementara saja 

sampai bank tanpa sistem bunga ada untuk menyelamatkan umat Islam 

dalam cengkeraman bank dengan sistem bunga (konvensional bank).
91
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BAB III 

PERSEPSI PARA TOKOH NAHDLATUL ULAMA (NU) 

KABUPATEN PONOROGO TERHADAP BUNGA BANK 

 

A. Profil Nahdlatul Ulama (NU) Ponorogo 

Nahdlatul Ulama (NU) Ponorogo disahkan oleh Jam‟iyah 

Nahdlatul Ulama (NU) pusat Surabaya pada tanggal 11 Maret 1930 M 

bertepatan dengan tanggal 10 Syawal 1348 H. Pendirinya adalah Para 

Kyai dari Pondok-pondok Pesantren yang ada di Ponorogo, antara lain 

Pondok Pesantren yang ada di Tegalsari dan Durisawo. Tempat 

didirikannya NU di Ponorogo adalah di Pondok Pesantren Durisawo.
92

 

Pondok pesantren yang paling masyhur ketika itu adalah Pondok 

Pesantren “Gebang Tinatar” yang ada di Tegalsari. Karena pada masa-

masa selanjutnya semakin surut, maka para santri dari Ponorogo kemudian 

banyak yang belajar di Pondok Pesantren “Lirboyo” kediri. Para santri 

inilah yang kemudian mendirikan Nahdlatul Ulama (NU) di Ponorogo.
93

 

Pengurus Pertama Nahdlatul Ulama (NU) Cabang Ponorogo (28 

Syawal 1348 H) adalah: 

I. SYURIAH 

1. KH. Moh Mansyur dari Josari 

2. KH. Jaelani dari Tegalsari 
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3. K. Moh. Shodik dari Ngunut 

4. K. Suyuthie dari Ngunut 

5. K. Kurmen dari Puhrubuh 

6. KH. Zaeni dari Cokromenggalan 

7. KH. Sjamsuddin Affandi dari Durisawo 

8. K. Moh. Ramli dari Gentan 

9. KH. Abu Dawud dari Durisawo 

II. TANFIDZIAH 

1. H. Moh. Ibrahim dari Banyudono 

2. H. Bisri dari Bangunsari 

3. Imam Subakir dari Banyudono 

4. Hamdan dari Surodikraman 

5. H. Moh. Irsyad dari Banyudono 

6. H. Moh. Sholeh dari Mangkujayan 

7. H. Moh. Bajuri dari Bangunsari 

8. H. Moh. Anwar dari Nologaten 

9. H. Moh. Fadeli dari Nologaten 

10. Kartodinimo dari Nologaten 

11. Fahrudin dari Bangunsari 

12. Marto Timang dari Bangunsari 

13. H. Moh. Ihsan dari Banyudono 

14. H. Baedhowi dari Banyudono 

15. H. Ichwan dari Panjeng 
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16. H. Moh. Edris dari Panjeng 

III. TOKOH-TOKOH DAN DERMAWAN NU 

1. KH. Oemar Achmadi dari Kauman 

2. Kusnomihardjo dari Bangunsari 

3. Abdurohim dari Nologaten 

4. H. Masum Yusuf dari Banyudono 

5. KH. Qomaruddin Mufthi dari Jenes 

6. Sastrosuwito dari Mangkujayan 

7. KH. Chozin Dawudy dari Banyudono 

8. KH. Dimyati dari Durisawo 

9. Achmad Ibrahim dari Bangunsari 

10. K. Manhudi dari Bangunsari 

11. Hj. Djahuri dari dari Cokromenggalan 

12. Sahuri dari Cokromenggalan 

13. Hj. Siti Fatimah Mawardi dari Cokromenggalan 

14. Hj. Bisri dari Bangunsari 

15. Hj. Ngaisah dari Bangunsari 

16. H. Abdul Rozak dari Cekok 

17. H. Sidik dari Banyudono 

18. Hj. Siti Chodijah dari Banyudono 

19. H. Oemar Sidik dari Banyudono 

20. H. Soleh Somowarso dari Surodikraman 

21. H. Islam Subandi dari Patihan Wetan 
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22. H. Muchni dari Cokromenggalan 

23. H. Soimin dari Nologaten 

Sedangkan Susunan Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (NU) 

Ponorogo masa Khidmat Tahun 2014-2019 adalah: 

I. MUSTASYAR 

1. KH. Fatchurrodji Thontowi 

2. KH. Husen Aly 

3. KH. Drs. A. Choliq Ridlwan 

4. Drs. KH. Heryaman Zaenuri, M.Ag 

5. KH. M. Ma‟ruf Mochtar 

6. KH. Jiryan Hasbulloh 

7. KH. Abdul Qodir Murdani 

8. Drs. KH. Mujahidin Farid 

9. KH. Adnan Qohar 

II. SYURIAH 

RAIS  : Drs. KH. Imam Sayuthi Farid, SH. M.Si. 

Wakil Rais : KH. Drs. Ansor M. Rusydi 

   : KH. Drs. M. Muhsin 

   : K. Drs. Bakhtiar Harmi, M.Pd.I 

   : KH. Abdussami‟ Hasyim 

   : KH. Moh. Sholihan 

   : KH. Mahmudin Marsaid, S.Pd.I 

   : KH. Muchtar Sunarto 
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   : K. Ayyub Ahdian Syam, SH. 

KATIB  : KH. Moh. Moehatim Hasan, SH. 

Wakil Katib : H. Ach. S. Heriyanto, BA 

   : K. Syahrul Munir S.Pd.I 

III. A‟WAN  : KH. Ahmad Sunani 

: KH. Romdloni Fahrur  

: KH. Drs. Ahmad Muzayyin 

: KH. Ahmad Zawawi 

: KH. Slamet Rosyidi 

: KH. Murhadi 

: KH. Moh. Hasanun 

: KH. Mustaghfirullah 

: KH. Achmad Dahlan 

: KH. Imam Muhadji, S.Pd.I 

: KH. Muh. Dimyati 

: KH. Masduki 

IV. TANFIDZIYAH 

KETUA  : Drs. Fatchul Aziz, MA 

Wakil Ketua : Moh. Irhamni, BA 

   : dr. H. Ach. Sunarno 

   : Drs. H. Sugeng Al Wahid, M.Si. 

   : DR. Ahmadi Bardan, M.Ag. 

   : Drs. H. Askap Jamzuri 
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   : H. Sugeng Hariono, ST. 

   : K. Kholid Ali Husni, S.Ag. 

   : Drs. H. Fadlal M. Kirom, M.Si 

Sekretaris  : DR. H. Luthfi Hadi Aminuddin, M.Ag. 

   : Murdiyanto An-Nawi, M.Si 

   : Taufiq Asyhari, S.Pd 

   : Arwan Hamidi, S.Th.I 

Bendahara  : Ir. H. Joko Susanto 

Wakil Bendahara : Thohir Fauzy, S.Pd.I. 

   : Alim Nur Faizin, S.IP., M.Si 

B. Profil Para Tokoh Nahdlatul Ulama (NU) Kabupaten Ponorogo 

1. KH. Moehatim Hasan, SH. 

Lahir di Ponorogo pada tanggal 18 februari 1952. Beliau 

menempuh pendidikan di tingkat SR (Sekolah Rakyat) pada tahun 

1958-1964. Kemudian melanjutkan ke tingkat SMP dan SMEA di 

Ponorogo juga. Setelah itu beliau melanjutkan pendidikan di 

Universitas “Suryo” Ngawi, mengambil jurusan Hukum. 

 Pada saat duduk di bangku SR kelas 4, beliau sudah masuk 

sebagai anggota IPNU tingkat ranting. Kemudian menjadi sekretaris, 

dan selanjutnya menjadi ketua ranting. Sampai pada tahap selanjutnya 

beliau menjadi anggota GP Ansor di tingkat ranting, kemudian di 

tingkat kecamatan. Beliau pernah menjabat sebagai ketua mulai dari 
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tingkat ranting sampai tingkat cabang NU. Dan sampai sekarang beliau 

masih tetap berkecimpung di NU, menjabat sebagai Katib Suriyah.
94

 

2. Kyai Syahrul Munir, S.Pd.I 

Beliau lahir di Nganjuk pada tanggal 9 Maret 1977, adalah putra 

pertama dari Bapak H. Muchlas dan Ibu Ni‟amah. Beliau menempuh 

bangku SD pada tahun 1983-1989 di SDN Tanjung Kalang VI 

Kecamatan Ngronggot Kabupaten Nganjuk. 

Kemudian beliau melanjutkan pendidikan di MTsN Tanjungtani 

Prambon Nganjuk dan lulus pada tahun 1992, dan melanjutkan ke 

Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Purwoasri Kediri, lulus pada tahun 

1995. Selanjutnya beliau nyantri di Pondok  Pesantren “Lirboyo” Kediri 

mulai tahun 1995-2004. 

Pada tahun 2004-2009 beliau mengajar di Pondok Pesantren 

“Lirboyo”. Selama belajar dan mengajar di Pondok Pesantren 

“Lirboyo”, beliau aktif di lembaga Bahtsul Masa>il dan menjabat sebagai 

ketua LBM (Lembaga Bahtsul Masa>il) di Ponpes “Lirboyo” selama dua 

periode (2006-2008). 

Pada Tahun 2010, beliau melanjutkan pendidikannya di STAIN 

Ponorogo dengan mengambil program studi Pendidikan Agama Islam 

(PAI) dan lulus pada tahun 2014. Beliau juga aktif di lembaga 

Nahdlatul Ulama (NU) Ponorogo dan menjabat sebagai wakil Katib 

Syuriah NU Ponorogo. Beliau aktif pula di Lembaga Bahtsul Masa>il 
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NU Ponorogo. Selain itu, beliau juga anggota MUI komisi 1. Sampai 

saat ini beliau juga masih mengajar di Ponpes “Hudatul Muna”, SMP 

Ma‟arif 2 Ponorogo, dan aktif di berbagai Majelis Ta’li >m Ponorogo, 

salah satunya Majelis Ta’li >m “al-Hikmah” Ponorogo.
95

 

3. KH. Drs. M. Muhsin 

Beliau lahir di Nganjuk, pada tanggal 11 Oktober 1960. 

Menempuh pendidikan Madrasah Ibtidaiyah (MI) di Nganjuk, 

kemudian nyantri sekitar 6 tahun. Setelah itu beliau masuk ke 

Universitas Tri Bhakti Kediri sambil nyantri di PonPes “Al-Ikhlas” 

kediri. Kemudian beliau melanjutkan studi di IAIN Wali Songo 

Semarang.  Tahun 1994 beliau hijrah ke Ponorogo, dan mulai 

berkecimpung di kepengurusan Nahdlatul Ulama (NU) Ponorogo sejak 

tahun 1995 sebagai Wakil Katib. Saat ini beliau menjabat sebagai 

Wakil Rais di NU Cabang Ponorogo. 

Selain aktif di NU, beliau juga aktif di kepengurusan Majelis 

Ulama Indonesia (MUI) Ponorogo dan menjabat sebagai Koordinator 

Komisi Fatwa Hukum dan Perundang-undangan. Beliau juga adalah 

salah satu Dosen Syari‟ah di STAIN Ponorogo.96
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4. Kyai Drs. Bakhtiar Harmi, M.Pd.I 

Beliau lahir di Bangka, pada tanggal 15 Agustus 1964. 

Kemudian menempuh bangku SD di Bangka, dan melanjutkan 

pendidikan di Pondok Pesantren “al-Islam” Kemuja Bangka. 

Selanjutnya menempuh pendidikan Madrasah Aliyah di 

Mualimin Ma‟arif Durisawo Ponorogo. Dan melanjutkan pendidikan di 

INSURI Ponorogo hingga lulus S2. Beliau juga pernah nyantri di 

Pondok Pesantren Durisawo dan Jarakan. 

Beliau aktif di kepengurusan NU Cabang Ponorogo mulai tahun 

2004 sebagai Katib Suriyah, dan sekarang menjabat sebagai Wakil 

Rais. Selain itu beliau juga adalah dosen dan dekan di INSURI 

Ponorogo.
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5. Drs. KH. Imam Sayuthi Farid, SH. M.S.I. 

Beliau adalah pengasuh PonPes “Ittiha>dul Ummah” Jarakan 

Ponorogo. Beliau aktif di kepengurusan NU Cabang Ponorogo sebagai 

Rais Suriyah. Beliau juga aktif dalam kepengurusan MUI Cabang 

Ponorogo sebagai Ketua. Selain itu, saat ini beliau juga menjabat 

sebagai Rektor INSURI Ponorogo.
98

 

6. Kyai M. Asvin Abdur Rohman, M.Pd.I 

Beliau lahir di Ponorogo, pada tanggal 27 Maret 1979. Beliau 

adalah putra dari KH. Mansur Hilal dan Nyai Istianah. Beliau 
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menempuh bangku sekolah dasar di MI Ma‟arif Mayak Ponorogo lulus 

tahun 1992. Kemudian melanjutkan di MTs “Darul Huda” mayak 

ponorogo lulus tahun 1995. 

Bangku Aliyah juga ditempuh di MAK “Darul Huda” Mayak 

Ponorogo dan lulus tahun 1998. Kemudian mengambil Fakultas 

Tarbiyah di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, lulus tahun 2004. 

Selanjutnya mengambil program pascasarjana di INSURI Ponorogo dan 

lulus pada tahun 2007. Pada tahun 2010 kemarin, beliau mengambil 

program Doktor di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. 

Selain itu, beliau juga menempuh pendidikan non-formal di 

Madrasah Diniyah “Miftahul Huda” Ponorogo (1990-1998), Pondok 

Pesantren “Darul Huda” Ponorogo (1990-1998), Pondok Pesantren 

Sarang Rembang Jawa Tengah di bawah asuhan KH. Maimun Zubar 

dan KH. Ustukhri Irsyad ( 1998-2000), Pondok Pesantren “Al-

Munawwir” Krapyak  Yogyakarta di bawah asuhan KH. Zaenal Abidin 

Munawwir (2000-2004), PTS Al-Ma‟had Al-Aly PP. “Al-Munawwir” 

Krapyak Yogyakarta Tahun 2004. 

Beliau adalah staf pengajar di Madrasah Diniyah “Nurussalam” 

Krapyak Yogyakarta (2000-2004). Beliau juga staf pengajar di PonPes 

“Darul Huda” Mayak Ponorogo mulai tahun 2005 sampai sekarang, 

dan sebagai Dosen di INSURI Ponorogo mulai tahun 2005 sampai 

sekarang. 
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Beliau menjabat sebagai sekretaris LBM NU Cabang Ponorogo 

(2009-2014). Kemudian mulai tahun 2014 sampai sekarang beliau 

menjabat sebagai Ketua LBM NU Cabang Ponorogo.
99

 

7. KH. Mahmudin Marsaid, S.Pd.I 

Beliau adalah salah satu pengasuh di PonPes “Thoriqul Huda” 

Cekok Babadan Ponorogo. Sedangkan dalam kepengurusan NU Cabang 

Ponorogo, beliau menjabat sebagai Wakil Rais.
100

 

8. KH. Fatkhurrhman Efendi, SE.,Ak. 

Beliau adalah pengasuh PonPes “Mambaul Hikmah” Ponorogo. 

Semasa remaja, beliau nyantri di PonPes “Tebu Ireng” Jombang. Beliau 

adalah lulusan Fakultas Ekonomi  Universitas Brawijaya Malang.
101

 

9. KH. Syamsuddin, SH. 

Beliau adalah pengasuh PonPes “KH. Syamsuddin” Durisawo 

Ponorogo. Semasa Remaja, beliau nyantri di PonPes “Al-Falah” Ploso 

Kediri. Beliau adalah lulusan Fakultas Hukum Universitas Merdeka 

Ponorogo.
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C. Persepsi Para Tokoh Nahdlatul Ulama (NU) Kabupaten Ponorogo 

terhadap Bunga Bank 

 

1. Pandangan Para Tokoh Nahdlatul Ulama (NU) Kabupaten Ponorogo 

Terhadap Bunga Bank 

 

a. Pandangan yang menghalalkan bunga bank 

1) KH. Moehatim Hasan, SH. 

Beliau menjelaskan bahwa dalam Musyawarah Nasional 

Nahdlatul Ulama‟ (NU), terdapat perbedaan pendapat tentang 

hukum bunga bank konvensional, yaitu sebagai berikut: 

1. Ada pendapat yang mempersamakan antara bunga bank 

dengan riba secara mutlak, sehingga hukumnya haram. 

2. Ada pendapat yang tidak mempersamakan bunga bank dengan 

riba, sehingga hukumnya boleh. 

3. Ada pendapat yang mengatakan hukumnya syubhat (tidak 

identik dengan haram). 

Pendapat pertama dengan beberapa variasi antara lain sebagai 

berikut: 

a) Bunga itu dengan segala jenisnya sama dengan riba 

sehingga hukumnya haram. 

b) Bunga itu sama dengan riba dan hukumnya haram. Akan 

tetapi boleh dipungut sementara belum beroperasinya 

sistem perbankan yang Islami (tanpa bunga). 

c) Bunga itu sama dengan riba, hukumnya haram. Akan tetapi 

boleh dipungut sebab adanya kebutuhan yang kuat. 
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Pendapat kedua juga dengan beberapa variasi antara lain 

sebagai berikut: 

a) Bunga konsumtif sama dengan riba, hukumnya haram, dan 

bunga produktif tidak sama dengan riba, hukumnya halal. 

b) Bunga yang diperoleh dari bank tabungan giro tidak sama 

dengan riba, hukumnya halal. 

c) Bunga yang diterima dari deposito yang dipertaruhkan ke 

bank hukumnya boleh. 

d) Bunga bank tidak haram, kalau bank itu menetapkan tarif 

bunganya terlebih dahulu secara umum.
103

 

Sedangkan menurut  pendapat beliau secara pribadi, bunga 

bank tidak termasuk riba. Alasannya adalah ketika ada nasabah 

yang meminjam uang di bank, kemudian nasabah tersebut 

membayar bunga pinjaman, sesungguhnya sebagian dari bunga 

tersebut digunakan untuk membayar bunga tabungan bagi 

nasabah penabung. Kemudian sebagian lagi digunakan untuk 

biaya operasional bank, seperti membayar gaji karyawan, biaya 

listrik dan lain sebagainya. Selain itu, pihak bank juga 

menanggung resiko jika terdapat nasabah yang  macet. Bank 

bukanlah berbentuk perseorangan melainkan sebuah lembaga. 

Jadi, wajar jika bank menarik bunga dari para nasabah yang 

meminjam uang. Asalkan bunga tersebut tidak memberatkan 
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nasabah, bahkan justru dengan adanya bank tersebut membantu 

kelancaran usaha nasabah.
104

 

Mengenai Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) No.1 

Tahun 2004 yang menyatakan keharaman bunga bank, beliau 

secara pribadi tetap menghormati. Karena, Majelis Ulama 

Indonesia (MUI) juga mempunyai dasar atas penetapan fatwa 

tersebut.
105

 

2) Kyai Drs. Bakhtiar Harmi, M.Pd. I 

Menurut pendapat beliau, bunga bank yang berlaku di 

Indonesia sekarang ini, khususnya bank pemerintah, masih masuk 

kategori halal. Alasannya adalah karena keberadaan bank di 

negara kita ini merupakan suatu kebutuhan yang masuk kategori 

d}aru>rah106. Seperti disebutkan dalam kaidah fiqh: 

ا بْيح اْلمْحضْو ا  ْو  الض
 

 “ Keadaan darurat membolehkan sesuatu yang dilarang” 

 

Kemudian seluruh h}adi>th Rasulullah yang menjelaskan 

tentang riba adalah tentang barter barang dengan barang bukan 

tentang uang.
107
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Diriwayatkan oleh Ubadah bin Samit bahwa Rasulullah 

saw. bersabda:  

ْم  هب واْلفض باْلفض واْلب باْلب والشعْي بالشعْى وال هب بال ال

ه  ْ ه لف اْخ ا بى فا ً ْم واْلمْلح باْلمْلح مْثاً بمْثل سواًء بسواء ي بال

ا بي  ً ا  اا ي    ْ 108اْاْ  اا فبْيعْوا  ْي   ْش
 

 

 “Jika emas dijual dengan emas, perak dijual dengan perak, 
gandum dijual dengan gandum, sya’ir dijual dengan sya’ir, 
kurma dijual dengan kurma, dan garam dijual dengan 

garam, maka jumlah (takaran atau timbangan) harus sama 

dan dibayar dengan kontan (tunai). Jika jenis barang tadi 

berbeda, maka silakan engkau membarterkannya sesukamu, 

namun harus dilakukan secara kontan (tunai).” (HR. 

Muslim). 

 

Kemudian semangat mu’a>malah dari sisi 

h}ikmatuttashri>’nya itu seharusnya tidak saling merugikan,
109

 

ketika meminjam uang kepada orang lain seharusnya kita tidak 

merugikan orang tersebut. Sebagai contoh, ketika sekarang kita 

meminjam uang kepada orang lain sebesar lima juta rupiah 

kemudian kita belikan beras memperoleh 5 ton beras, maka lima 

tahun yang akan datang  jika kita kembalikan uang tersebut 

sebesar lima juta rupiah juga, kemudian uang tersebut  dibelikan 

beras juga, barangkali cuma memperoleh 3 ton  beras. Itu artinya  

merugikan orang yang meminjami. Maka wajar jika orang yang 

meminjam itu membayar bunga. 
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Jikalau ingin tidak membayar bunga, maka pinjam 

meminjam itu seharusnya berupa barang, bukan uang. Jadi 

misalnya sekarang kita meminjam emas sebesar 100 gram, maka 

lima tahun yang akan datang, kita juga akan mengembalikan emas 

tersebut sebesar 100 gram. Ketika sekarang ini harga 100 gram 

emas adalah empat puluh juta rupiah, maka lima tahun yang akan 

datang bisa jadi harga emas 100 gram tersebut adalah sebesar 

tujuh puluh juta rupiah. Inilah makanya h}adi>th Rasulullah yang 

membahas riba itu semuanya menyebut barang, bukan uang.
110

 

Yaitu tukar menukar barang dengan syarat ketika 

mengembalikann ada kelebihan. Nilai uang sekarang dengan lima 

tahun yang akan datang tentu akan jauh berbeda, apalagi mata 

uang Indonesia. 

Bunga bank termasuk wilayah mu’a >malah. Dalam 

bermu’a>malah harus ada saling ridha antara kedua belah pihak. 

Saling ridha disini maknanya tidak boleh merugikan salah satu 

pihak, karena merugikan orang lain termasuk aniaya. 

 Firman Allah dalam al-Qur’a>n surat al-Nisa> ayat 29: 

                          111
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 “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan 

harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan 

perniagaan yang berlaku suka sama suka di antaramu. Dan 

janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah maha 

penyayang kepadamu.” 

 

Sementara para ulama‟ di Indonesia rata-rata berpendapat 

bahwa bunga bank itu hukumnya ada tiga macam, yaitu haram 

mutlak, syubhat dan halal mutlak. Maka beliau berpendapat 

bahwa bunga bank itu bukan riba, sepanjang yang  dipinjam itu 

adalah uang.
112

 Hal ini sebenarnya adalah sama dengan yang 

disebut bagi hasil. Karena pada prakteknya bank yang berlabel 

shari>’ah pun penghitungan bagi hasilnya juga sama dengan 

bunga. 

Terkait Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang 

mengatakan bahwa bunga bank itu adalah riba dan hukumnya 

haram, dari sisi kontens beliau tidak sepakat. Akan tetapi beliau 

tetap menghormati ijtihad dari MUI tersebut. Karena masalah 

bunga bank memang termasuk bukan masalah qath’i tetapi 

masalah z}anni, karena itu wilayah ijtihad.
113

 

b. Pandangan yang mengharamkan bunga bank 

Kyai Syahrul Munir S.Pd.I 

Beliau menjelaskan bahwa sebagian besar ulama‟ 

berpendapat bahwa bunga bank itu haram. Karena setiap transaksi 
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dengan pihak bank  selalu  mencantumkan nilai lebih (bunga). Dan 

bunga disini termasuk riba yang diharamkan.
114

 Dalam sebuah 

h}adi>th disebutkan: 

ْ     ْفًعا ف   باٌ ل       و 
 

“Setiap hutang yang mengambil manfaat adalah riba.” 

 

Kemudian, untuk mensiasati supaya kita tidak termasuk 

golongan orang-orang yang memakan harta riba, solusinya adalah 

dengan mentas}arrufkan bunga tersebut kepada orang-orang fakir 

dan orang-orang miskin. Hal semacam ini hukumnya boleh. 

Bunga disini, dalam Islam adalah termasuk harta yang tersia-sia. 

Ketika akan kita manfaatkan tetapi belum jelas kehalalannya, 

kemudian kalau kita sedekahkan akan mendatangkan manfaat 

bagi orang yang membutuhkan.
115

 

Mengenai fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) No.1 

Tahun 2004 Tentang Bunga Bank yang di dalamnya dinyatakan 

tentang keharamannya, menurut beliau itu memang sudah benar. 

Karena Majelis Ulama Indonesia (MUI) menetapkan fatwa haram 

tersebut adalah ketika bunga tersebut disyaratkan dalam akad/ 

transaksi.
116
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c. Pandangan yang menghukumi tafs}i>l. 

1). KH. Drs. M. Muhsin 

Menurut Nahdlatul Ulama‟ (NU) dalam bah}tsul masa>il 

dan kemudian ditetapkan dalam Musyawarah Nasional 

(MUNAS), maka bunga bank itu hukumnya tafs}i>l, yaitu mubah, 

makruh, syubhat dan haram.
117

 Karena dilihat dari praktek 

manajemen dan dampak mas}lah}ahnya itu macam-macam. 

Dihukumi mubah, ketika bunga bank tersebut dikelola tidak 

merugikan siapapun, justru mendatangkan mas}lah}ah. Contohnya 

untuk kegiatan ekspor-impor yang memberikan banyak 

kemudahan kepada para pengusaha, dan bunganya pun tidak 

dirasa memberatkan bagi para pengusaha tersebut. Maka bunga 

yang seperti ini tidak termasuk riba. Dikatakan tidak mengandung 

unsur riba, karena bunga yang ditarik yang relatif kecil tersebut 

merupakan konsekuensi dari transaksi dua arah. Pihak nasabah 

mendapat keuntungan dengan mendapatkan pinjaman modal, 

sedangkan pihak bank mendapatkan keuntungan dari 

perkembangan modal tersebut. Meskipun tidak secara jelas 

dikatakan sebagai akad mud}a>rabah}, akan tetapi substansinya 

adalah akad mud}a>rabah}. Karena nasabah peminjam adalah pelaku 

bisnis. Hampir setiap pengusaha dalam skala besar menggunakan 

jasa bank. Kemudian pemberi modal jika tidak mengambil 
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keuntungan dari modal tersebut, maka tidak akan ada biaya untuk 

operasional bank itu sendiri. Jadi intinya bunga bank yang tidak 

termasuk riba adalah bunga bank yang terkendali. Jadi  tujuannya 

bukan untuk menumpuk kekayaan dan tidak pula memberatkan 

pelaku usaha sebagai penerima pinjaman.
118

 

Firman Allah dalam al-Qur’a>n surat a>li-Imra>n ayat 130: 

              119
 

 
 “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan 

riba dengan berlipat ganda. Dan bertakwalah kepada Allah 

supaya kamu mendapat keberuntungan.” 

 

Kemudian dihukumi haram, ketika bunga tersebut 

dipungut dari kegiatan non-produktif, contohnya untuk 

membangun rumah, dan bunganya tersebut cukup besar sehingga 

dirasa memberatkan. Namun ketika bunganya itu kecil dan tidak 

memberatkan seperti dalam Kredit Perumahan Rakyat (KPR), 

maka hukumnya mubah. Sebab, dilihat dari sudut mas}lah}ahnya 

sendiri, hal tersebut justru berdampak baik, yaitu membantu 

orang-orang yang ingin memiliki rumah akan tetapi tidak bisa 

membeli secara tunai. Contohnya para pegawai yang 

mengandalkan gaji tiap bulan, ketika ingin membeli rumah secara 
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tunai harus mengumpulkan uang bertahun-tahun dan mungkin 

juga tidak akan segera terkumpul. Maka alternatifnya adalah 

dengan meminjam kepada pihak bank. Makruh, ketika digunakan 

untuk kegiatan produktif, namun bunganya besar sehingga dirasa 

memberatkan. 
120

  

Menurut beliau, bunga bank yang dikatakan riba itu adalah 

yang berlipat ganda sehingga merugikan salah satu pihak. 

Sedangkan ketika bunga bank tersebut dalam batas terkendali, 

tidak berlipat ganda dan tidak ada pihak yang dirugikan, maka itu 

tidak termasuk riba.
121

 

Terkait Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), yang 

mengatakan bahwa bunga bank itu haram karena telah memenuhi 

kriteria riba na>si’ah, beliau setuju dengan hal tersebut. Akan 

tetapi, Nahdlatul Ulama (NU) tidak semata-mata melihat bahwa 

semua bunga bank tersebut riba.
122

 

2) Drs. KH. Imam Sayuti Farid SH. M.S.I 

Menurut beliau, sesuai dengan hasil Muktamar Nahdlatul 

Ulama‟ (NU) ke 28 di Yogyakarta pada tahun 1989, bunga bank 

itu masih menjadi perbedaan pendapat (khila>fiyah) di kalangan 

para ulama‟. Sebagian ulama‟ menyatakan bunga bank adalah 

haram karena ada unsur spekulasi. Sebagian lain berpendapat 
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bunga bank halal karena adanya kesepakatan antara dua pihak dan 

dilakukan dengan kerelaan hati tanpa paksaan. Kemudian 

sebagian lain berpendapat bahwa bunga bank bisa menjadi 

syubhat (tidak jelas halal-haramnya).
123

 

Menurut pendapat beliau secara pribadi, bunga bank yang 

tidak termasuk riba adalah bunga bank yang terkendali, sehingga 

tidak memberatkan nasabah yang meminjam. Ketika diantara 

kedua belah pihak saling ridha dan dengan adanya kesepakatan 

tersebut tidak ada pihak yang dirugikan, maka tidak ada unsur 

riba disini.
124

 

Terkait Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang 

mengatakan bahwa bunga bank itu haram karena telah memenuhi 

kriteria riba nasi>’ah, beliau membenarkan dan menghormati. 

Akan tetapi Nahdlatul Ulama (NU) tidak serta merta memandang 

seluruh bunga bank itu riba dan haram hukumnya. 
125

Ketika 

diantara kedua belah pihak saling ridha dan tidak ada yang 

dirugikan bahkan justru saling menguntungkan, maka tidak ada 

unsur riba di sini. Karena yang dikatakan riba itu ketika 

mengandung unsur aniaya. 

3) Kyai M. Asvin Abdur Rohman, M.Pd.I 
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Menurut pendapat beliau, bunga bank itu jika dikenakan 

pada pinjaman untuk kegiatan konsumtif, maka termasuk riba. 

Namun, jika bunga tersebut dikenakan pada pinjaman untuk 

kegiatan produktif atau sebagai modal usaha, maka tidak bisa 

serta merta dikatakan riba.
126

 Karena ketika dana yang dipinjam 

dari pihak bank tersebut digunakan untuk modal usaha, 

semestinya dari usaha tersebut akan mendatangkan keuntungan. 

Kemudian sebagian dari keuntungan tersebut akan dikembalikan 

kepada pihak bank. Sehingga pengembalian yang berupa 

prosentase tersebut bukanlah dari bunga melainkan dari bagi 

hasil. Akan tetapi, sejak awal akadnya harus jelas, bahwa pihak 

bank memberikan pinjaman sebagai modal usaha.
127

  

Terkait Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) NO.1 

Tahun 2004 tentang pengharaman bunga bank, beliau 

membenarkan karena dalam fatwa tersebut memang tidak ada 

pemilahan dalam hal penggunaan dana pinjamannya. Namun  

beliau menyampaikan sebuah kritik bahwa seharusnya dalam 

fatwa tersebut ada pemilahan dalam hal penggunaan dana 

pinjaman  yang digunakan untuk kegiatan produktif dan 

konsumtif. Karena ketika dana pinjaman tersebut digunakan 

untuk kegiatan yang sifatnya produktif, maka pengusaha akan 

terbantu dengan adanya modal usaha, sehingga wajar kalau 
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pemilik modal juga mendapatkan laba. Karena pada dasarnya, 

prinsip mu’a>malah adalah saling menguntungkan. Justru ketika 

difatwakan mutlak haram seperti itu bisa menimbulkan 

masalah.
128

 

4) KH. Mahmudin Marsaid, S.Pd.I 

Hukum asal dari bunga itu adalah haram, sesuai dengan 

h}adi>th Nabi Muhammad saw. : 

ْ     ْفًعا ف   باٌ ل   و   
 

“Setiap hutang yang mengambil manfaat adalah riba” 

 

 Kemudian terkait bunga pada pinjaman, ketika dikenakan 

pada pinjaman konsumtif, hukumnya mutlak haram. Alasannya 

adalah bunga tersebut akan memberatkan si peminjam. Karena 

ada unsur memberatkan inilah sehingga bunga tersebut termasuk 

riba dan hukumnya haram. Namun ketika pinjaman tersebut 

digunakan untuk kegiatan produktif yang menghasilkan laba dan 

bisa digunakan untuk membayar bank, juga tidak dirasa 

merugikan maka hukumnya mubah. Karena dalam hal ini tidak 

ada pihak yang dirugikan, justru peminjam merasa terbantu 

dengan adanya pinjaman modal tersebut.
129

 

Terkait Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang 

mengharamkan bunga bank, beliau berpendapat bahwa memang 
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benar hukum asal dari bunga bank itu adalah haram. Majelis 

Ulama Indonesia (MUI) sebagai lembaga pemberi fatwa, tentu 

mengambil hukum dari hukum asal, bukan furu>’ (cabang). Karena 

sifat manusia, ketika diberikan pilihan antara yang dirasa berat 

dengan yang dirasa ringan, tentu akan memilih yang ringan. 

Maksudnya jika Majelis Ulama Indonesia (MUI) memberikan 

fatwa bahwa hukum bunga bank itu ada 3 macam, yaitu haram, 

makruh dan mubah maka tentu masyarakat akan memilih hukum 

yang mubah dan dikhawatirkan akan menganggap mudah 

(menganggap enteng) hukum tersebut.
130

 

5) KH. Fatkhurrohman Efendi, SE.,Ak. 

Pendapat beliau tentang bunga bank sama dengan hasil 

Munas Nahdlatul Ulama (NU) tahun 1992. Jadi hukum bunga 

bank adalah tafs}i>l, yaitu halal, haram dan syubhat. Beliau 

menambahkan dasar dari pendapatnya dengan sebuah kaidah fiqh 

yang artinya bahwa jika kita menemui dua kemadlaratan, maka 

kita hendaknya memilih madlarat yang paling ringan.
131

 

6) KH. Syamsuddin, SH. 

Menurut pendapat beliau, secara umum bunga yang 

disyaratkan dalam suatu akad adalah termasuk riba.  

ْ     ْفًعا ف   باٌ ل     و 
  

                                                           
130

 Ibid. 
131

 Lihat transkrip wawancara nomor: 15/8-W/F-1/10-VIII/2015 dalam lampiran 

skripsi ini. 



77 

 

 

“Setiap hutang yang mengambil manfaat adalah riba” 

Kemudian ada ulama yang berpendapat bahwa ketika 

bunga tersebut dikenakan pada pinjaman yang produktif sehingga 

menguntungkan kedua belah pihak, maka adanya bunga di sini 

tidak termasuk riba sehingga diperbolehkan. Namun ketika 

dikenakan pada pinjaman yang sifatnya konsumtif sehingga 

memberatkan peminjam, maka bunga di sini tidak diperbolehkan. 

Kemudian ada juga ulama yang berpendapat bahwa yang 

dikatakan riba itu ketika bunga itu luar biasa tinggi dan di luar 

batas kewajaran. Jadi, menurut beliau hukum bunga itu kasuistik, 

tergantung praktek yang terjadi seperti apa.
132

 

2. Pendapat  Para Tokoh Nahdlatul Ulama (NU) Kabupaten Ponorogo 

Tentang Hukum Bermu’a>malah Dengan Bank Konvensional 

a. Pandangan yang membolehkan bermu’a>malah dengan bank 

konvensional tanpa syarat 

Kyai Drs. Bakhtiar Harmi, M.Pd.I 

Beliau menjelaskan bahwa pada kenyataannya, banyak orang 

yang sangat membutuhkan keberadaan bank.
133

 Bagi PNS misalnya 

yang mengandalkan gaji tiap bulan, untuk bisa membeli rumah ya 

dengan pinjam bank. Dan kenyataannya, dalam masyarakat juga 

tidak ada yang mau meminjami uang dalam jumlah besar dan jangka 

waktu yang lama tanpa bunga. 
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Jadi kesimpulannya keberadaan bank itu suatu keharusan, 

sebab negara tidak akan bisa berjalan tanpa bank. Keberadaan bank 

termasuk kategori d}aru>ri.134
 Dan prinsip bermu’a>malah tidak boleh 

saling merugikan. Sehingga bunga bank yang keberadaanya 

disahkan oleh pemerintah Indonesia masuk kategori halal. 

Pada kenyataannya praktek di bank-bank yang menyebut 

dirinya shari>’ah masih sama dengan praktek di bank-bank 

konvensional. Bahkan cenderung lebih banyak biaya yang ditetapkan 

oleh bank shari>’ah.
135

 Kalau mereka menyebut bagi hasil, seharusnya 

pihak bank menyampaikan laporan keuangan tiap bulan kepada 

nasabah. Justru ketika namanya saja diberi label shari>’ah untuk 

menarik nasabah, akan tetapi prakteknya masih sama dengan bank 

konvensional maka justru disini ada unsur kebohongan. 

Jadi, hukum bermu’a >malah dengan bank konvensional itu 

adalah boleh. Sebab bunga itu tidak selalu riba. Bahkan ketika suatu 

saat nanti bank shari>’ah sudah bisa menerapkan shari >’ah secara 

konsekuen pun, kita tidak harus berpindah ke bank shari>’ah. Namun 

lebih afdhol memang kita bermu’a>malah dengan bank yang murni 

shari>’ah.
136
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b. Pandangan yang membolehkan bermu’a>malah dengan bank 

konvensional dengan syarat 

 

1) KH. Moehatim Hasan, SH. 

Menurut beliau, bermu’a>malah dengan bank konvensional 

itu dibolehkan dengan alasan darurat. Karena pada kenyataannya, 

bank-bank yang berlabel shari>’ah sekarang ini masih belum 

menerapkan shari>’ah secara murni. Bahkan terkadang jasa yang 

ditetapkan lebih besar dari bank konvensional.
137

 

2) Kyai Muhamad Asvin Abdur Rohman, M.Pd.I 

Menurut beliau, jikalau masih ada jalan lain selain 

bermu’a>malah dengan bank konvensional, maka sebaiknya kita 

tidak bermu’a>malah dengan bank konvensional tersebut. Akan 

tetapi, jika memang sudah tidak ada jalan lain, dalam arti 

kondisinya sudah darurat, maka hukumnya boleh.
138

 

3) KH. Syamsuddin, SH. 

Menurut beliau, bermu’a>malah dengan bank konvensional 

misalnya sekedar untuk menabung tanpa mengharapkan bunga 

atau memanfaatkan jasa bank seperti transfer itu diperbolehkan 

asalkan akadnya jelas. Yang terkadang menjadi masalah adalah 

ketika kita meminjam uang di bank, maka akan terasa antara yang 

shar’i > dan tidak shar’i >. Akan tetapi, entah itu bank konvensional 
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ataupun shari>’ah yang paling penting adalah praktek di dalamnya, 

bukan sekedar namanya saja.
139

 

4) KH. Fatkhurrohman Efendi, SE., Ak. 

Menurut beliau, jikalau memang bank shari>’ah memang 

solusi dari pengharaman riba, maka seluruh komponen 

masyarakat muslim seharusnya menjadi nasabah bank shari>’ah. 

Akan tetapi pada prakteknya terkadang keberadaan bank shari>’ah 

tidak menjangkau wilayah-wilayah tertentu, terutama daerah yang 

terpencil. Sementara keberadaan bank merupakan sesuatu yang 

sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Dan terkadang dari segi 

profesionalitas, misalnya kecepatan pelayanan dalam pembuatan 

ATM dan lain-lain di bank shari>’ah masih belum secepat 

pelayanan di bank konvensional. Sedangkan masyarakat kita itu 

maunya serba cepat dan praktis.
140

 

c. Pandangan yang menghukumi tafs}i>l 
  

1) Kyai Syahrul Munir, S.Pd.I 

Menurut beliau, transaksi dengan bank itu hukumnya 

tafs}i>l:141
 

a) Haram, jika bunganya disyaratkan dalam akad. 
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b) Makruh, jika tidak mensyaratkan bunga dalam akad namun 

mengharapkan adanya keuntungan (ziya>dah). 

c) Mubah, jika tidak mensyaratkan bunga dalam akad dan tidak 

mengharapkan keuntungan. 

Ketentuan tafs}il di atas jika terlepas dari unsur i’a>nah ala>-

al-ma’s}iyah, sedangkan mengenai unsur i’a>nah ala> al-ma’s}iyah 

yang dilakukan nasabah ketika bertransaksi dengan bank, 

hukumnya tidak haram selama tidak ada keyakinan (tahaqquq) 

atau dugaan kuat (z}ann) uang yang diakadi tersebut digunakan 

untuk sesuatu yang diharamkan. 

Ketika kita meminjam uang di bank karena alasan d}aru>rah, 

maka boleh-boleh saja.
142

 Karena pada kenyataannya, kehidupan 

kita secara umum memang tidak bisa lepas dari dunia perbankan. 

Apalagi kalau kita membutuhkan dana dalam jumlah yang besar. 

Walaupun juga ada sebagian orang yang memang benar-benar 

tidak mau bersentuhan dengan dunia perbankan. Contohnya 

adalah Ima>m al-ghaza>li, beliau adalah salah satu ulama‟ yang 

tidak mau bermu’a>malah dengan dunia perbankan. 

Mengenai hukum menabung di bank, tergantung motif 

dari nasabah itu sendiri ketika menabung di bank. Ketika 

motifnya memang untuk mendapatkan bunga, maka hukumnya 

haram. Namun ketika tidak mengharapkan bunga sama sekali, 
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niatnya hanya mencari keamanan  maka hukumnya menjadi 

mubah. Mengenai bunga yang diperoleh dari tabungan, sebaiknya 

disedekahkan saja kepada orang yang membutuhkan. Kemudian 

ketika menabung dan motifnya adalah untuk mencari keuntungan, 

maka hukumnya menjadi makruh.
143

 

Nah, kita sendiri sebagai seorang muslim, sebaiknya kalau 

memang bisa tidak usah bermu’a>malah dengan pihak bank.
144

 

Akan tetapi  kenyataan yang terjadi pada masyarakat kita 

sekarang ini, ketika kita membutuhkan dana, solusi  yang paling 

mudah adalah dengan meminjam kepada pihak bank. Selagi kita 

berhati-hati dan bisa menjaga nilai-nilai shari>’ah, maka 

meminjam uang di bank hukumnya boleh.
145

 Asalkan syarat dan 

rukun dalam transaksi terpenuhi, dan kita mengetahui bahwa uang 

yang ada dalam bank tersebut tidak digunakan untuk sesuatu yang 

jelas-jelas haram, maka hukumnya boleh. 

2) KH. Drs. M. Muhsin 

Hukum bermu’a >malah dengan bank konvensional itu 

sendiri adalah kembali kepada ‘illat } masing-masing. Jadi bisa 

haram, makruh, syubhat dan mubah. Contohnya ketika dirasa 

memberatkan, maka hukumnya haram. Kemudian ketika itu tidak 
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memberatkan, bahkan cenderung banyak mas}lah}ahnya, maka 

hukumnya mubah.
146

 

Kenyataan yang terjadi sekarang adalah sebenarnya sudah 

banyak berdiri bank shari>’ah akan tetapi belum bisa menerapkan 

shari>’ah secara murni. Pertama, bagi hasil tidak hanya diterapkan 

pada usaha produktif saja, akan tetapi untuk kegiatan konsumtif 

juga. Misalnya untuk membangun rumah dan ibadah haji. 

Tentunya untuk kegiatan konsumtif tersebut seharusnya tidak ada 

bagi hasil. Kedua, dikatakan bagi hasil akan tetapi besarnya sudah 

ditetapkan diawal dan angsurannya juga flat. Padahal ketika 

nasabah sudah membayar angsuran, otomatis modalnya 

berkurang. Ketika modalnya berkurang, hasilnyapun berkurang 

secara otomatis bagi hasilnya pun seharusnya berkurang. Jadi 

intinya entah itu dikatakan bunga atau bagi hasil asalkan 

terkendali maka itulah yang baik. Sehingga tidak ada pihak yang 

dieksploitasi. Bahkan kecenderungan yang terjadi, bagi hasil yang 

ditetapkan oleh bank shari>’ah jumlahnya lebih besar dari bunga 

yang ditetapkan oleh bank konvensional. Sehingga Nahdlatul 

Ulama‟ (NU) sendiri belum melihat adanya perbedaan antara 

bank konvensional dengan bank shari>’ah kecuali hanya pada 

akadnya saja. Jadi sebenarnya keuntungan bermu’a>malah dengan 

bank shari>’ah adalah semangat untuk merubah nama dan status 
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menjadi bank shari>’ah saja, sedangkan dari segi isinya masih 

belum bisa merubah.
147

 Karena acuan yang digunakan dalam 

penentuan margin oleh bank shari>’ah sendiri adalah Suku Bunga 

Bank Indonesia (SBBI), bukan kenyataan yang sebenarnya terjadi 

di lapangan, tidak melihat bagaimana kondisi usaha nasabah itu 

sendiri. 

Namun, jika suatu saat nanti bank shari>’ah yang ada sudah 

bisa menerapkan shari>’ah secara murni, maka kita sebagai muslim 

harus berpindah kepada bank yang jelas-jelas shar’i >.148
 

3) KH. Drs. Imam Sayuti Farid, SH. M.S.I 

Menurut beliau, hukum bermu’a>malah dengan bank itu 

bisa haram, bisa makruh dan bisa saja mubah. Jadi tergantung 

kepada „illat  masing-masing, seperti halnya hukum bunga itu 

sendiri.
149

 

Jika bank shari>’ah sudah murni sesuai shari’>ah, maka 

sebagai umat Islam kita harus beralih ke bank shari>’ah tersebut.
150

 

4) KH. Mahmudin Marsaid, S.Pd.I 

Menurut beliau, hukum bertransaksi dengan bank 

konvensional itu adalah tafs}i>l, yaitu haram, makruh dan syubhat. 

Hukumnya haram, ketika seseorang menabung di bank dan 
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tujuannya semata-mata hanya untuk mendapatkan bunga. Karena 

dalam sistem perbankan, ada penarikan manfaat dari salah satu 

pihak, sehingga merugikan pihak lain. Kemudian dikatakan 

makruh ketika niat kita menabung di bank hanya semata-mata 

menyimpan uang dan tidak mengharapkan adanya bunga, namun 

ketika pihak bank memberikan bunga tetap diambil. Syubhat, 

ketika niat menabung hanya untuk mencari keamanan, karena 

ketika disimpan di rumah dirasa kurang aman. Jadi intinya 

tergantung niat masing-masing individu. Namun hukum asal dari 

bunga itu memang haram. Sedangkan makruh dan syubhat itu 

merupakan pengembangan saja. Karena pada kenyataannya 

sekarang ini, hidup kita tidak bisa terlepas sama sekali dengan 

dunia perbankan
151

. Kemudian ketika kita menabung tanpa 

mengharapkan imbalan bunga dari pihak bank akan tetapi pihak 

bank tetap memberikan bunga, maka bunga tersebut tidak apa-apa 

jika kita ambil. Karena jika bunga tersebut tidak kita ambil, maka 

dikhawatirkan akan diambil oleh pihak bank kemudian digunakan 

untuk kegiatan non Islam. Jadi, tidak apa-apa bunga tersebut kita 

ambil tapi diniati sebagai hadiah dari pihak bank sebagai rasa 

terimakasih kepada nasabah. 

Kenyataan yang terjadi di lapangan saat ini adalah 

sebenarnya sudah berdiri bank-bank yang berlabel shari>’ah 
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namun belum murni menerapkan shari>’ah. Jadi, selama masih 

seperti itu, tidak ada bedanya antara bank konvensional dan 

shari>’ah.
152
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BAB IV 

ANALISIS TERHADAP PERSEPSI PARA TOKOH 

NAHDLATUL ULAMA (NU) KABUPATEN PONOROGO 

TERHADAP BUNGA BANK 

 

A. Analisis Terhadap Pandangan Para Tokoh Nahdlatul Ulama (NU) 

Kabupaten Ponorogo Tentang Bunga Bank 

 

Bunga bank bukanlah merupakan pembahasan yang baru dalam 

fiqh. Namun sampai saat ini, fuqaha> masih berbeda pendapat mengenai 

hukum bunga bank tersebut. Ada fuqaha> yang berpendapat bahwasannya 

bunga bank adalah riba sehingga hukumnya mutlak haram. Ada pula 

fuqaha> yang berpendapat bahwa bunga bank itu tidak bisa serta merta 

dikatakan riba. Karena masing-masing fuqaha> mempunyai pandangan 

ataupun dasar tentang kriteria riba. Ada fuqaha>  yang berpendapat bahwa 

yang dikatakan riba itu ketika bunga tersebut berlipat ganda, atau ketika 

mengandung unsur aniaya dan merugikan salah satu pihak, dan ada pula 

yang berpendapat bahwa bunga bank itu dikatakan riba ketika dipungut 

pada pinjaman yang sifatnya konsumtif. Sedangkan pada pinjaman yang 

sifatnya produktif, maka tidak termasuk riba. 

Sedangkan berdasarkan hasil penelitian tentang hukum bunga bank 

yang  dilakukan di kalangan para tokoh Nahdlatul Ulama (NU) Kabupaten 

ponorogo, dapat penulis uraikan sebagai berikut: 

1) Pendapat yang mengatakan bahwasannya hukum bunga bank adalah 

halal 
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 Tokoh yang berpendapat demikian adalah Kyai Bakhtiar Harmi 

dan Kyai Moehatim Hasan. Kyai Bakhtiar Harmi berpendapat bahwa 

bunga bank yang dipraktekkan di Indonesia saat ini, khusunya bank 

pemerintah masih masuk kategori halal. Beliau mengemukakan 

setidaknya ada tiga alasan. Yang pertama karena alasan darurat, yang 

kedua karena seluruh h}adi>th nabi yang membahas riba itu menyebut 

barang, bukan tentang uang. Kemudian yang ketiga, semangat 

mu’a >malah dari sisi h}ikmatuttashri>’nya itu seharusnya tidak saling 

merugikan.
153

 Maksudnya, nilai uang sekarang dan beberapa tahun 

kemudian tentu akan berbeda, yaitu cenderung mengalami penurunan. 

Jadi, jika kita meminjam uang selama beberapa tahun dan 

mengembalikan dengan jumlah yang sama, tentu akan merugikan orang 

yang meminjami tersebut. Pendapat yang dikemukakan oleh Kyai 

Bakhtiar Harmi tersebut senada dengan pendapat Ahmad Hassan 

(Tokoh PERSIS), sebagaimana dikutip oleh Muhammad Ghafur W., 

dalam buku yang berjudul “Memahami Bunga dan Riba ala Muslim 

Indonesia” yang dengan tegas mengatakan bahwa kelebihan yang 

diterima dari bank pada masa sekarang ini tidak tepat jika dikatakan 

haram. Justru jika kita tidak mau mengambil renten (bunga) dari pihak 

bank itu merupakan sesuatu yang salah, karena itu berarti kita 

melepaskan hak tidak pada tempatnya. Setidaknya bunga tersebut bisa 
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diambil dan disedekahkan ke sekolah-sekolah Islam.
154

 Senada pula 

dengan pendapat Buya HAMKA dalam Tafsir Al-Azhar, sebagaimana 

dikutip oleh Buchari Alma dan Donni Juni Priansa dalam buku yang 

berjudul “Manajemem Bisnis Syari‟ah” bahwa sangat dianjurkan 

adanya Qard}a> H{asana> (ganti rugi yang layak) bagi kreditur. Qard}a> 

H{asana> akan sangat terasa bila perekonomian menghadapi masa inflasi, 

dimana nilai uang terus merosot. Nilai uang yang merosot sangat 

merugikan orang yang punya uang, padahal ia telah menolong orang 

yang berutang. Jika sudah sekian bulan atau sekian tahun dibayar 

dengan jumlah uang yang sama tentu ini akan sangat merugikan pihak 

yang punya uang.
155

 Kemudian menurut Syekh Al-Azhar Kairo, 

Thantawi sebagaimana dikutip oleh Lativa M. Algaoud dan Mervyn K. 

Lewis dalam “Perbankan Syari‟ah”, bunga itu diperbolehkan karena 

merupakan andil dari keuntungan komersial bank dan merupakan 

bagian dari keuntungan.
156

 

Sedangkan menurut pendapat Kyai Moehatim Hasan, bunga 

yang ditarik oleh pihak bank itu hukumnya halal karena bank itu 

merupakan sebuah lembaga yang membutuhkan dana untuk 

operasionalnya, maka wajar jika ada bunga di dalamnya.
157

 

                                                           
154

 Muhammad Ghafur W., Memahami Bunga dan Riba Ala Muslim Indonesia 

(Yogyakarta: Bina Ruhani Insan Press, 2008), 114. 
155

 Buchari Alma dan Donni Juni Priansa, Manajemen Bisnis Syari’ah (Bandung: 

Alfabeta, 2009), 287-288. 
156

 Lativa M. Algaoud dan Mervyn K. Lewis, Perbankan Syariah (Prinsip, Praktek, 

Prospek) (Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2004), 60. 
157

Lihat transkrip wawancara nomor: 01/1-W/F-1/21-IV/2015 dalam lampiran skripsi 

ini. 



90 

 

 

Pendapat tersebut senada dengan pendapat Syafruddin 

Prawiranegara sebagaimana dikutip oleh Muhammad Ghafur W., dalam 

“Memahami Bunga dan Riba ala Muslim Indonesia”, yang mengatakan 

bahwa bunga bank itu bukan riba, karena pada dasarnya bunga bank 

adalah jasa yang dikeluarkan atau dipungut dari dan untuk pembiayaan 

administrasi bank tersebut.
158

 

2) Pendapat yang mengatakan bahwa hukum bunga bank adalah tafs}i>l 

Kyai Muhammad Asvin Abdur Rohman berpendapat bahwa 

hukum asal bunga bank itu memang haram. Namun, beliau 

membedakan antara bunga yang dikenakan pada pinjaman yang bersifat 

konsumtif dan yang bersifat produktif. Dimana untuk pinjaman yang 

sifatnya konsumtif dihukumi haram karena termasuk riba, sedangkan 

untuk pinjaman produktif tidak bisa serta merta dikatakan riba. Karena, 

dari kegiatan produktif semestinya akan menghasilkan keuntungan yang 

kemudian dibagi dengan pihak bank. Syaratnya, dari awal akad harus 

jelas bahwa pinjaman tersebut digunakan untuk kegiatan yang 

produktif.
159

 Kemudian Kyai Mahmudin Marsaid  juga berpendapat 

bahwa hukum asal dari bunga itu adalah haram. Beliaupun 

membedakan antara bunga pada pinjaman yang sifatnya produktif dan 

konsumtif. Pada pinjaman yang sifatnya konsumtif dihukumi riba 

karena bunga tersebut akan memberatkan si peminjam, sehingga 

termasuk riba yang hukumnya haram. Sedangkan pada kegiatan yang 
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sifatnya produktif, peminjam justru terbantu dengan adanya pinjaman 

yang digunakan untuk modal usaha sehingga menghasilkan keuntungan 

dan bisa digunakan untuk membayar bunga juga.
160

Demikian pula 

menurut KH. Syamsuddin, bahwa ketika bunga tersebut dikenakan pada 

pinjaman yang produktif sehingga menguntungkan kedua belah pihak, 

maka adanya bunga di sini tidak termasuk riba sehingga diperbolehkan. 

Namun ketika bunga dikenakan pada pinjaman yang konsumtif 

sehinnga memberatkan peminjam, maka bunga di sini tidak 

diperbolehkan. Kemudian ada juga ulama yang berpendapat bahwa 

yang dikatakan riba itu ketika bunga itu luar biasa tinggi dan di luar 

batas kewajaran. Jadi, hukum bunga itu bersifat kasuistik, tergantung 

praktek yang terjadi seperti apa.
161

 

 Pendapat tersebut senada dengan pendapat Dr. Muhammad 

Hatta sebagaimana dikutip oleh Muhammad Ghafur W., dalam 

“Memahami Bunga dan Riba ala Muslim Indonesia” yang mengatakan 

bahwa ketika uang pinjaman digunakan untuk modal kerja produktif, 

sudah sewajarnya jika peminjam memberikan kompensasi atas uang 

tersebut berupa bunga. Peminjam sudah menggunakan uang tersebut 

untuk kegiatan produktif dan menghasilkan keuntungan, sehingga tidak 
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adil jika ia tidak memberikan hak kepada pemberi pinjaman berupa 

bunga atas sejumlah dana yang dipinjamnya.
162

 

Kyai Muhsin dan Kyai Imam Sayuti Farid juga membedakan 

antara pinjaman produktif dan konsumtif,
163

 dan mensyaratkan bunga 

yang tidak termasuk riba adalah yang tidak berlipat ganda dan tidak 

mengandung unsur aniaya.
164

 

Pendapat kedua tokoh Nahdlatul Ulama (NU) Kabupaten 

Ponorogo tersebut senada dengan pendapat Muhammad Syahrur, 

sebagaimana dikutip oleh Muhammad Ghafur W., dalam bukunya 

“Memahami Bunga dan Riba ala Muslim Indonesia” bahwa prinsipnya 

selama bunga tersebut tidak berlipat ganda (lebih dari 100%) seperti 

perbankan saat ini, maka ia adalah halal.
165

 Anwar Iqbal Quraishi, 

sebagaimana dikutip oleh Buchari Alma dan Donni Juni Priansa dalam 

buku yang berjudul “Manajemen Bisnis Syariah” juga berpendapat 

bahwa yang dilarang adalah bunga majemuk, bukan bunga sederhana. 

Bagi bank yang menghendaki menolong pertumbuhan kegiatan industri 

dan perdagangan maka bunga dibolehkan.
166

 

 

 

Firman Allah dalam al-Qur’a>n surat a>li-Imra>n ayat 130: 
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              167 
 

 “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba 

dengan berlipat ganda. Dan bertakwalah kepada Allah supaya 

kamu mendapat keberuntungan.” 

 

Namun pendapat semacam ini disanggah oleh Yusuf Qard}awi 

sebagaimana dikutip oleh Muhammad Ghafur W., dalam bukunya 

“Memahami Bunga dan Riba Ala Muslim Indonesia”, dengan alasan: 

pertama, bahwa riba yang pertama kali dihapus adalah riba yang 

dipraktekkan oleh Abbas (paman Nabi). Riba tersebut adalah riba 

produktif. Sebab tidak mungkin orang sedermawan Abbas memungut 

riba dari orang-orang miskin.
168

 Kemudian yang kedua, Allah SWT 

melaknat semua orang yang terlibat dalam praktik pembungaan, 

termasuk orang yang berutang (membayar riba). Bagaimana mungkin 

Allah melaknat seseorang yang berutang untuk sekedar makan, padahal 

memakan barang yang haram pun dibolehkan jika dalam kondisi 

terpaksa. Hal ini membuktikan bahwa praktik riba yang terjadi saat itu 

lebih banyak terjadi pada pinjaman produktif (untuk usaha), bukannya 

pinjaman atas orang-orang miskin.
169

 Yang ketiga, “berlipat ganda” 

bukanlah merupakan syarat praktik riba yang dilarang, namun 

penegasan bahwa pada waktu itu praktik yang terjadi adalah berlipat 
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ganda. Karenanya meskipun saat ini bunga tidak berlipat ganda, ia 

tetaplah riba yang dilarang.
170

 

Kemudian Kyai Fatkhurrohman Efendi berpendapat bahwa 

hukum bunga bank adalah tafs}i>l, yaitu halal, haram dan syubhat.
171

 

Pendapat beliau sama dengan hasil Munas Nahdlatul Ulama (NU) tahun 

1992 di Lampung. 

3) Pendapat yang mengatakan bahwa hukum bunga bank adalah haram 

Sedangkan menurut Kyai Syahrul Munir sebagian besar ulama‟ 

berpendapat bahwa bunga bank itu haram. Karena setiap transaksi 

dengan pihak bank  selalu  mencantumkan nilai lebih (bunga). Dan 

bunga disini termasuk riba yang diharamkan
 172

Sesuai dengan h}adi>th 

Rasulullah saw.: 

ْ     ْفًعا ف   باٌ ل     و 

“Setiap hutang yang mengambil manfaat adalah riba” 

Pendapat tersebut sejalan dengan pendapat para Fuqaha> seperti 

Mahmud Abu Saud dari Pakistan dan Abdullah Thabbarah sebagaimana 

dikutip oleh Buchari Alma dan Donni Juni Priansa dalam buku yang 

berjudul  “Manajemen Bisnis Syari‟ah” yang mengatakan bahwasannya 

bunga yang dipraktekkan dalam perekonomian saat ini adalah riba.
173

 

H.M. Boestami Ibrahim juga memiliki pandangan yang sama, 
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sebagaimana dikutip oleh Buchari Alma dan Donni Juni Priansa dalam 

“Manajemen Bisnis Syari‟ah”, bahwa bunga itu haram dari segala 

seginya, baik itu sedikit ataupun banyak.
174

 Demikian pula menurut 

pendapat Yu>suf Qard}awi sebagaimana dikutip oleh Muhammad Ghafur 

W., dalam bukunya “Memahami Bunga dan Riba Ala Muslim 

Indonesia”, beliau mengatakan tidak ada keraguan lagi bahwa bunga 

yang dipraktekkan dalam dunia perbankan saat ini adalah riba yang 

diharamkan dalam Islam. Beliau juga membantah semua argumentasi 

tentang penghalalan bunga bank.
175

Sebagaimana dikutip oleh A.A. 

Islahi dalam ‚Konsepsi Ekonomi Ibn Taimiyah‛, beliau pun 

berpendapat bahwa praktik bunga sangat jelas dilarang dalam al-

Qur’a>n. Selain itu, karena bunga menyengsarakan orang yang 

membutuhkan dan merupakan suatu jalan untuk memperoleh suatu 

kepemilikan dengan cara yang salah.
176

 

B. Analisis Terhadap Pendapat Para Tokoh Nahdlatul Ulama (NU) 

Kabupaten Ponorogo Tentang Hukum Bermu’a>malah Dengan Bank 

Konvensional 

 

Sejalan dengan kontroversi mengenai halal dan haramnya bunga 

bank, maka hukum bermu’a>malah dengan dunia perbankan pun masih 

menjadi perdebatan di kalangan para ulama hingga saat ini. Ada ulama 

yang membolehkan umat Islam bermu’a>malah dengan bank konvensional, 
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dan banyak juga ulama yang mengharamkan. Tentunya masing-masing 

mempunyai dasar atas pendapat tersebut.  

Sedangkan dari hasil penelitian yang telah penulis lakukan di 

kalangan para tokoh Nahdlatul Ulama (NU) Kabupaten Ponorogo, terdapat 

perbedaan pandangan di antara para tokoh tersebut: 

1) Pendapat  yang membolehkan tanpa syarat 

 Tokoh yang berpendapat bahwa hukum bermu’a >malah dengan 

bank konvensional yang ada saat ini adalah halal, yaitu  Kyai Bakhtiar 

Harmi. Menurut beliau, bunga bank itu tidak selalu riba, sehingga 

hukum bermu’a>malah dengan bank konvensional itu hukumnya 

mubah.
177

 

Pendapat tersebut memiliki kesamaan dengan pandangan 

Muhammad Abduh. Sebagaimana  dikutip oleh Muhammad Ghafur W., 

dalam “Memahami Bunga dan Riba ala Muslim Indonesia”, beliau 

membolehkan seseorang untuk menyimpan uang di bank dan juga 

membolehkan mengambil bunga simpanannya. Pendapatnya didasarkan 

pada mas}lah}ah mursalah (kebaikan/kesejahteraan bersama).
178

 Syekh 

Al-Azhar Sayyid Muhammad Thantawi, sebagaimana dikutip pula oleh 

Muhammad Ghafur W., dalam “Memahami Bunga dan Riba ala 

Muslim Indonesia” juga cenderung membolehkan bank konvensional 

(misalnya deposito dan berbagai bentuk produk lainnya) walau dengan 
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penentuan bunga terlebih dahulu. Menurutnya, di samping penentuan 

tersebut menghalangi adanya perselisihan atau penipuan di kemudian 

hari, juga karena penentuan bunga dilakukan setelah perhitungan yang 

teliti, dan terlaksana antara nasabah dengan bank atas dasar kerelaan 

mereka.
179

Kemudian sebagaimana dikutip oleh Suhrawardi K. Lubis 

dalam “Hukum Ekonomi Islam”, Syekh Mahmud Syaltut dan Ahmad 

Hassan berpendapat bahwa kegiatan bermu’a>malah yang dilakukan 

antara kaum muslimin dengan bank bukan merupakan perbuatan yang 

dilarang. Alasannya adalah karena bunga bank seperti di negara kita ini 

bukanlah riba yang diharamkan karena tidak bersifat ganda.
180

 

2) Pendapat yang membolehkan dengan syarat 

Kyai Moehatim Hasan membolehkan bermu’a >malah dengan 

bank konvensional dengan alasan darurat. Selain itu, pada prakteknya 

bank-bank yang berlabel shari>’ah pada masa sekarang ini, mayoritas 

belum murni shari>’ah.181 

Kyai Muhammad Asvin Abdur Rohman juga berpendapat 

bahwa hukum bermu’a>malah itu dibolehkan ketika dalam kondisi 

darurat. Ketika masih ada jalan lain selain bermu’a>malah dengan bank 

konvensional, maka sebaiknya hal ini dihindari.
182
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Pendapat kedua tokoh di atas, senada dengan pendapat KH. Mas 

Mansur sebagaimana dikutip oleh Buchari Alma dan Donni Juni 

Priansa dalam “Manajemen Bisnis Syari‟ah”, yang menyimpulkan 

bahwa bunga bank itu haram hukumnya, akan tetapi dibolehkan 

mengerjakannya selama dalam kondisi darurat.
183

 Abu Zahrah, Abul 

A‟la Al-Maududi, dan  Muhammad Abdullah Al-A‟rabi sebagaimana 

dikutip oleh Suhrawardi K. Lubis dalam “Hukum Ekonomi Islam” 

berpendapat bahwa kaum muslimin tidak diperbolehkan mengadakan 

hubungan mu’a>malah dengan bank yang memakai sistem bunga, 

kecuali dalam keadaan darurat atau terpaksa.
184

  

Menurut kyai Fatkhurrohman Efendi, jikalau memang bank 

shari>’ah memang solusi dari pengharaman riba, maka seluruh 

komponen masyarakat muslim seharusnya menjadi nasabah bank 

shari>’ah. Akan tetapi pada prakteknya terkadang keberadaan bank 

shari>’ah tidak menjangkau wilayah-wilayah tertentu, terutama daerah 

yang terpencil. Sementara keberadaan bank merupakan sesuatu yang 

sangat dibutuhkan oleh masyarakat.
185

 

Pendapat tersebut senada dengan pendapat Mustafa Ahmad al-

Zarqa‟, sebagaimana dikutip oleh Rohmat Syafe‟i dalam “Ilmu Ushul 

Fiqh”, berpendapat bahwa sistem perbankan yang kita terima sekarang 

ini merupakan realitas yang tidak dapat kita hindari, karena kita 
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memerlukan fasilitasnya demi kemudahan dalam melaksanakan 

aktifitas ekonomi baik dalam lingkup yang sederhana (transfer uang) 

sampai pada lingkup internasional. Sedangkan pada masa ini, bank atau 

lembaga yang tidak menggunakan sistem bunga masih langka dijumpai, 

bahkan belum ada bila di daerah yang sangat terpencil atau pedalaman. 

Oleh karena itu, umat Islam diperbolehkan bermu’a>malah (bertransaksi) 

dengan bank konvensional atas pertimbangan kondisi darurat.
186

 

Menurut pendapat penulis, alasan darurat tersebut merujuk pada 

salah satu kaidah fiqh yang berbunyi: 

ا بْيح اْلمْحضْو ا  ْو  الض

“ Keadaan darurat membolehkan sesuatu yang dilarang” 

 

Menurut KH. Syamsuddin, bermu’a>malah dengan bank 

konvensional misalnya sekedar untuk menabung tanpa mengharapkan 

bunga atau memanfaatkan jasa bank seperti transfer itu diperbolehkan 

asalkan akadnya jelas.
187

 Pendapat ini senada dengan pendapat Dr. 

Setiawan Budi Utomo, dalam kondisi kebutuhan sekedar memanfaatkan 

jasa pelayanan pembayaran tanpa maksud investasi dan mengharapkan 

bunga pada tabungan atau giro konvensional, maka hal itu dapat 

ditolerir dan masuk kategori rukhs}ah, sebab menurut kaidah fiqh bahwa 
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kebutuhan itu dapat dikategorikan sebagai keadaan darurat yang 

dibatasi sebatas kebutuhannya saja.
188

 

3) Pendapat yang menghukumi tafs}i>l 

 Kyai Syahrul Munir berpendapat bahwasannya bertransaksi 

dengan bank konvensional itu hukumnya tafs}i>l. Yaitu haram ketika 

disyaratkan bunga dalam akad, kemudian makruh ketika tidak 

mensyaratkan bunga dalam akad namun mengharapkan keuntungan, 

dan mubah ketika tidak mensyaratkan bunga dan tidak mengharap 

keuntungan. Beliau juga membolehkan mu’a>malah dengan bank 

konvensional dengan alasan darurat.
189

 

Kemudian Kyai Mahmudin Marsaid juga berpendapat bahwa 

hukum bermu’a>malah dengan bank konvensional itu adalah tafs}i>l. 

Hukumnya haram, ketika seseorang menabung di bank dan tujuannya 

semata-mata hanya untuk mendapatkan bunga. Kemudian makruh 

ketika niat kita menabung di bank hanya semata-mata menyimpan uang 

dan tidak mengharapkan adanya bunga, namun ketika pihak bank 

memberikan bunga tetap diambil. Syubhat, ketika niat menabung hanya 

untuk mencari keamanan, karena ketika disimpan di rumah dirasa 

kurang aman.
190
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Jadi, menurut pendapat penulis pendapat tersebut berkaitan 

dengan hukum bunga dan niat dari masing-masing individu ketika akan 

bermu’a >malah dengan pihak bank. Karena hukum asal bunga adalah 

haram, maka tidak boleh disyaratkan dalam transaksi, yang akan 

mengakibatkan transaksi tersebut menjadi haram juga. 

Kyai M. Muhsin berpendapat bahwa hukum bermu’a>malah 

dengan bank konvensional itu tergantung kepada ‘illat masing-masing. 

Jadi hukumnya bisa haram ketika dirasa memberatkan, dan hukumnya 

mubah ketika tidak memberatkan bahkan cenderung banyak mas}lah}ah 

yang didapatkan.
191

 Kyai Imam Sayuti Farid juga sependapat dengan 

Kyai M. Muhsin, bahwa hukum bermu’a>malah dengan bank 

konvensional itu kembali kepada ‘illat masing-masing.
192

 

Jadi, menurut pendapat penulis, pandangan kedua tokoh tersebut 

tentang bermu’a>malah dengan bank konvensional didasarkan pada 

mas}lah}ahnya. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

1. Hukum bunga bank menurut persepsi para tokoh Nahdlatul Ulama 

(NU) Kabupaten Ponorogo terbagi menjadi tiga macam, yaitu halal, 

haram dan tafs}i>l. Alasan yang dikemukakan atas penghalalannya adalah 

karena bunga bank tersebut digunakan untuk biaya operasional bank; 

karena keberadaan bank merupakan sebuah kebutuhan yang masuk 

kategori darurat dan karena dari segi hikmatuttashri>’nya, 

bermu’a >malah itu seharusnya tidak saling merugikan. Kemudian alasan 

atas pengharamannya adalah karena bunga bank tersebut selalu 

disyaratkan dalam setiap transaksi sehingga dihukumi riba. Sedangkan 

tafs}i>l, yaitu dibedakan antara pinjaman yang sifatnya produktif dan 

konsumtif, serta dikaitkan dengan besarnya bunga tersebut apakah 

dalam batas terkendali ataukah berlipat ganda.  

2. Hukum bermu’a>malah dengan bank konvensional menurut persepsi 

para tokoh Nahdlatul Ulama (NU) Kabupaten Ponorogo terbagi 

menjadi tiga macam, yaitu: dibolehkan tanpa syarat, dibolehkan dengan 

syarat dan tafs}i>l. Alasan dibolehkan tanpa syarat adalah karena 

keberadaan bank merupakan kebutuhan yang  sifatnya darurat dan 

bunga itu tidak selalu riba. Kemudian alasan dibolehkan dengan syarat 

yaitu ketika kondisinya darurat dan akadnya harus jelas. Sedangkan 



103 

 

 

tafs}i>l, yaitu haram ketika disyaratkan bunga dalam akad; makruh ketika 

tidak mensyaratkan bunga dalam akad nnamun mengharapkan 

keuntungan; mubah ketika tidak mensyaratkan bunga dan tidak 

mengharapkan keuntungan. Alasan yang lain yaitu kembali kepada 

‘illat masing-masing. 

B. Saran 

1. Kepada bank-bank shari>’ah mungkin harus memperluas jaringannya 

hingga ke daerah-daerah pelosok serta meninjau kembali terkait 

pelaksanaan ataupun prakteknya, sehingga bisa benar-benar sesuai 

dengan prinsip shari>’ah. 

2. Kepada masyarakat muslim, meskipun terdapat perbedaan pendapat 

tentang hukum bunga bank dan perbedaan pendapat tentang hukum 

bermu’a >malah dengan bank konvensional, namun sebaiknya 

masyarakat memilih salah satu pendapat yang paling diyakini. 

Masyarakat tidak perlu risau lagi karena masing-masing pendapat 

mempunyai alasan ataupun dasar yang jelas dalam penetapannya. 

 

 

 


