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ABSTRAK 

 

MAJID, RIZA TAUFIQI. Riba dalam al-Qur’an (Studi Pemikiran Fazlurrahman dan 
Abdullah Saeed). Tesis, Program Studi Ekonomi Syari’ah, Pascasarjana,  
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing: Dr. Aksin, 
M.Ag. 

 

Kata Kunci: Riba, Hermeneutika Double Movement, Hermeneutika Kontekstual. 

 

Krisis moneter yang terjadi saat ini membuat perdebatan penafsiran 
beberapa pemikir Islam tentang keharaman dan kehalalan bunga bank. Beberapa 
dari mereka beranggapan bahwa bunga bank yang umumnya berlaku dalam sistem 
dunia perbankan dewasa ini adalah termasuk riba. Setidaknya terdapat dua 
pendapat mendasar yang membahas tentang riba yaitu penafsiran secara tekstualis 
dan penafsiran secara kontekstualis. Paham tekstualis dipelopori oleh gerakan neo-
revivalisme Islam, sedangkan paham kontekstualis dipelopori oleh kaum neo-
modernisme Islam. Dalam tulisan ini, akan membahas bagaimana hermeneutika 
double movement Fazlurrahman dan hermeneutika kontekstual Abdullah Saeed 
digunakan sebagai model interpretasi ayat riba dalam al-Qur’an pada masa 
pewahyuan dan konteks ketika ayat riba akan ditafsirkan. Sehingga penafsirannya 
ini bergerak dalam upaya untuk menemukan makna-makna yang universal dan 
makna yang partikular saat ini untuk menciptakan keadilan sosial secara utuh. 

Penelitian ini bertujuan untuk: (1) melihat teori hermeneutika double 
movement Fazlurrahman dan hermeneutika kontekstual Abdullah Saeed sebagai 
metodologi dalam mengurai ayat-ayat riba dalam al-Qur’an, (2) melihat konsep 
riba dalam al-Qur’an menurut Rahman dan Saeed secara utuh, bagaimana 
historisitas riba pada saat sebelum pewahyuan dan bagaimana tafsir ayat riba pada 
konteks kekinian setelah melalui analisis secara mendalam dengan menggunakan 
teori hermeneutika double movement Fazlurrahman dan hermeneutika kontekstual 
Abdullah Saeed. 

Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (library research) khususnya 
studi tokoh dengan pendekatan historis, filosofis dan hermeneutis. Langkah-
langkah penelitian ini adalah: Pertama, menginventarisir data dan menyeleksinya, 
khususnya karya-karya Fazlurrahman dan Abdullah Saeed dan buku-buku lain 
yang terkait. Kedua, mengkaji data tersebut secara komprehensif kemudian 
mengabstraksikannya melalui metode deskriptif. Teknik pengumpulan data pada 
penelitian ini adalah pengumpulan pustaka. Metode analisis data dengan beberapa 



 

 

metode, yaitu analisis deskriptif, taksonomi, dan interpretatif. Metode analisis 
deskriptif digunakan untuk mendeskripsikan latar belakang dan teori 
hermeneutika Fazlurrahman dan Abdullah Saeed. Metode analisis taksonomi 
digunakan untuk memusatkan penelitian pada domain tertentu dari tokoh. Metode 
analisis interpretatif digunakan untuk menginterpretasikan dan menganalisis 
secara mendalam teori hermeneutika Fazlurrahman dan Abdullah Saeed.  

Berdasarkan analisis data penelitian ini menghasilkan dua kesimpulan. 
Pertama, Fazlurrahman menyimpulkan bahwa larangan riba dalam al-Qur’an 
menekankan aspek moral daripada menekankan aspek legal-formal pelarangan 
riba. Riba yang dilarang dalam al-Qur’an adalah riba jahiliyyah yang 
mempraktikkan riba yang berlipat ganda (ad}’a>fan muda}>’afatan) QS. Ali Imran: 
130. Pada waktu ayat ini turun, terdapat kelompok masyarakat yang secara 
ekonomi sangat tertekan sehingga menjadi korban eksploitasi orang-orang kaya 
yang meminjamkan uangnya. Dengan kata lain, ideal moral dari ayat tersebut 
adalah larangan melakukan eksploitasi terhadap kaum ekonomi lemah. Dengan 
demikian, selagi bank tidak menerapkan tambahan yang berlipat ganda 
(eksploitatif) maka hal itu dapat dibenarkan 

Kedua, dalam menafsirkan ayat riba dalam al-Qur’an, Abdullah Saeed lebih 
menekankan aspek moral (h}ikmah) daripada aspek literalnya. Statemen lakum 
ru’usu amwa>likum (bagimu pokok hartamu) telah diberi penekanan moral melalui 
penjelasan la> taz}limu>n wa la> tuz}lamu>n (kamu tidak melakukan penganiayaan dan 
tidak pula kamu dianiaya). Statemen pertama “penambahan dalam pinjam 
meminjam di atas pokok pinjaman” dianggap sebagai ‘illah, sementara statemen 
yang kedua “kamu tidak melakukan penganiayaan dan tidak pula kamu dianiaya” 
merupakan h}ikmah. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Ketika terjadi krisis moneter di berbagai belahan dunia, sejumlah pendapat 

bermunculan mengenai sebab utama yang melatarbelakangi krisis ini. Stiglitz, 

menyebutkan bahwa krisis keuangan terjadi sebagai akibat kesalahan di hampir 

semua putusan ekonomi. Barry Eichengreen, melihat akar krisis selain berasal dari 

keserakahan pelaku pasar (greed and corruption on wall street), juga menunjukkan 

beberapa kebijakan ekonomi dalam beberapa dasawarsa terakhir sebagai sebab 

utama terjadinya krisis. Fahim Khan melihat krisis berasal dari kesalahan 

mendasar praktik ekonomi yang melindungi institusi keuangan dan perbankan 

untuk bermain dan berspekulasi (gambling and speculation) di pasar keuangan. 

Sementara Luthfi Hamidi menyebutkan bahwa krisis moneter yang sering terjadi 

di berbagai belahan dunia tersebut tidak terlepas dari faktor suku bunga, di 

samping hutang yang tidak terkendali dan faktor derivatif.1 

Keresahanpun juga terjadi dikalangan pemikir-pemikir muslim. 

Adiwarman A. Karim misalnya, menyatakan bahwa kondisi moneter dunia saat ini 

sedang mengalami bubble pricing problems, yaitu harga saham yang terus 

menggelembung seperti gelembung udara dan pada saatnya akan pecah. 

Menurutnya bunga bank yang tinggi bisa menjadi contoh bubble pricing problems. 

Tingkat suku bunga yang tinggi tidak memungkinkan bagi pengusaha untuk 

 
1 Abdul Ghofur, “Konsep Riba dalam al-Qur’an”, jurnal economica, Vol. VII, Ed. 1, (Mei 

2016), 2. 



 

 

membayarnya. Namun, karena mereka perlu likuiditas, kredit dengan bunga tinggi 

diambil juga. Yang terjadi adalah ketidakmampuan pengusaha untuk membayar 

sehingga terjadi kredit macet dalam jumlah yang besar. Dampak lebih jauh adalah 

eksistensi bank-bank itu akan terancam. Penyebabnya, disatu sisi bank harus 

membayar bunga deposito tinggi, sedangkan pendapatan bunganya anjlok karena 

kredit macet. Mereka pun akhirnya beroperasi dengan negative spread.2 

Krisis moneter yang terjadi saat ini membuat perdebatan penafsiran 

beberapa pemikir Islam tentang keharaman dan kehalalan bunga bank. Beberapa 

dari mereka beranggapan bahwa bunga bank yang umumnya berlaku dalam sistem 

dunia perbankan dewasa ini adalah termasuk riba. Setidaknya terdapat dua 

pendapat mendasar yang membahas tentang riba yaitu penafsiran secara tekstualis 

dan penafsiran secara kontekstualis. Paham tekstualis dipelopori oleh gerakan neo-

revivalisme Islam, sedangkan paham kontekstualis dipelopori oleh kaum neo-

modernisme Islam.3 

Gerakan neo-revivalis menafsirkan bahwa bunga bank merupakan riba. 

Awal mula munculnya gerakan neo-revivalis sebagai reaksi terhadap gelombang 

sekularisasi yang melanda dunia Islam dan sekaligus perlawanannya terhadap 

gerakan westernisasi.4 Peneliti sosial, Candra Muzaffar, mengatakan “landasan 

hidup ini sebagaimana yang secara eksplisit telah disebutkan dalam al-Qur’an dan 

Sunnah secara kaffah mengatur jalan kehidupan dengan segala kesucian dan 

 
2 Adiwarman A. Karim, Ekonomi Islam: Suatu Kajian Kontemporer (Jakarta: Gema 

Insani, 2007), 18. 
3 Abdullah Saeed, Bank Islam dan Bunga: Studi Kritis dan Interpretasi Kontemporer 

tentang Riba dan Bunga (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), 27. 
4 Ibid., 12. 



 

 

kemurnianNya tanpa harus dicampuri oleh penafsiran baru yang dilakukan dengan 

mempertimbangkan waktu dan keadaan”. Teori ini telah berkembang luas dan 

banyak memberikan sumbangsih terhadap teori perbankan syariah khususnya 

tentang penafsiran tradisional bahwa bunga bank adalah riba.5 

Salah satu tokoh gerakan neo-revivalisme dan pendiri Ikhwanul Muslimin 

di Mesir, Hasan al-Banna, sejak tahun 1930-an melakukan kritik keras terhadap 

pelaksanaan sistem keuangan yang didasarkan atas bunga. Menurutnya, sistem 

keuangan berdasarkan bunga sama dengan riba yang dilarang dalam al-Qur’an. 

Oleh karena dilarang, maka sistem keuangan berdasar bunga baik institusi maupun 

individu harus dihilangkan.6 Sedangkan al-Mawdudi dalam risalahnya “al-riba” 

membedah teori riba secara lebih detail. Menurutnya, segala bentuk bunga bank 

baik ringan maupun berat tetap haram karena termasuk riba.7 

Afzalurrahman juga memberikan argumennya tentang keharaman bunga 

bank. Menurutnya sesuatu kelebihan di atas modal pinjaman baik itu dalam bentuk 

tunai, emas perak maupun bahan pangan atau penggunaan barang lainnya dengan 

mengabaikan kondisi perekonomian adalah riba, dan karenanya haram. Tingkat 

bunga nol dianggap sebagai bunga yang sah di negara Islam dan lebih dari angka 

tersebut dianggap tidak adil. Mengutip ayat dalam al-Qur’an surat al-Baqarah ayat 

278-279, Afzalurrahman berpendapat keharaman riba.8 

 
5 Abdullah Saeed, Bank Islam dan Bunga: Studi Kritis dan Interpretasi Kontemporer 

tentang Riba dan Bunga, 13-14. 
6 Ibid., 16. 
7 Nur Chamid, Jejak Langkah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam (Yogyakarta: Pustaka 

pelajar, 2010), 318. 
8 Ibid., 382. 



 

 

 فَأَذنُواْ  تَفَعُلواْ  ملَّ  فَِإن .مُّؤِمِننيَ  ُكنُتم  ِإن اْ لرِّبـَوٰ ٱ ِمنَ  بَِقيَ  َما َوَذُرواْ  ََّ ٱ تـَُّقواْ ٱ َءاَمُنواْ  لَِّذينَ ٱ يـَُّهاََٰ 
  .ُتظَلُمونَ  َوَال  َتِظُمونَ  َال  ِلُكمأَموَٰ  ُرُءوسُ  فـََلُكم تُبُتم َوِإن ۦَۖوَرُسولِهِ  َِّ ٱ مِّنَ  ِحبَرب 

 
“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan 
sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. 
Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka 
ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika 
kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; 
kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya. 
 
Para fuqahâ’ dan cendekiawan Islam sejak zaman Rasulullah hingga 

sekarang telah sepakat bahwa riba adalah bentuk mu’amalah yang diharamkan 

hingga akhir zaman. Namun demikian, ada yang berpendapat bahwa transaksi yang 

terjadi di bank merupakan bentuk mu’amalah modern (baru) dalam dunia Islam, 

sehingga status hukumnya perlu mendapat penjelasan.9  

Kaum neo-modernis terkemuka Fazlurrahman memandang bunga bank 

berbeda dengan riba. Menurutnya pelarangan riba dalam al-Qur’an cenderung 

menekankan pada aspek moral yaitu adanya kezaliman. Seperti yang dirumuskan 

dalam al-Qur’an, “la> taz}limu>n wa la> tuz}lamu>n”  yang artinya kalian tidak berbuat 

zalim dan tidak pula dizalimi. Berbeda dengan kaum neo-revivalis yang cenderung 

menekankan aspek legal formal pada pandangan bahwa semua bentuk bunga 

adalah riba.10 

Pada abad ke-21 saat ini, kecenderungan berfikir kaum neo-modernis yang 

kontekstual semakin berkembang. Abdullah Saeed melalui bukunya “Interpreting 

 
9 Abdullah Saeed, Menyoal Bank Syariah: Kritik atas Interpretasi Bunga Bank Kaum Neo-

Revivalis (Jakarta: Paramadina, 2006), 6. 
10 Ibid., 60. 



 

 

the Qur’an: Towards a Contemporary Approach” menjelaskan metodologi tafsir 

kontekstual.11 Spektrum hermeneutika tafsir kontekstual merentang dari 

pendekatan yang bergantung hampir sepenuhnya pada makna literal teks (hard 

textualism) hingga pendekatan yang mempertimbangkan sejumah elemen 

kontekstual (soft textualism). Saeed memang tidak menganggap tidak penting 

suatu pendekatan tekstual. Pendekatan tekstual yang sangat bergantung pada 

makna literal ayat dengan mempertimbangkan kompleksitas penerapan praktisnya 

telah menjadi pendekatan utama dalam tradisi tafsir, khususnya yang berkait 

dengan ayat-ayat hukum atau etika (ethico-legal) dan dalam literatur fikih. 

Namun, pendekatan tekstual gagal memberikan keadilan yang utuh atas ayat-ayat 

tertentu yang ditafsirkan. Akibatnya, ayat-ayat al-Qur’an tersebut dipandang tidak 

relevan bagi kondisi masyarakat muslim kontemporer yang semakin kompleks, 

atau dipraktikkan secara tidak semestinya, sehingga justru merusak prinsip-prinsip 

dasar al-Qur’an.12 

Fazlurrahman dan Abdullah Saeed sebagai seorang pemikir kontekstualis, 

dalam memahami sebuah fenomena tertentu selalu memperhatikan situasi dan 

kondisi yang melatarbelakangi munculnya fenomena tersebut, baik dari segi moral, 

agama, maupun setting sosial historis.13 Fazlurrahman saat dimintai pandangan 

pemerintah Pakistan mengenai bunga bank yang diidentifikasi sebagai riba, ia 

berpandangan bahwa situasi sosio-historis masyarakat Pakistan berbeda dengan 

 
11 Sheyla Nichlatus Sovia, “Interpretasi Kontekstual: Studi Pemikiran Hermeneutika al-

Qur’an Abdullah Saeed”, skripsi (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga), 39. 
12 Abdullah Saeed, al-Qur’an Abad 21: Tafsir Kontekstual (Bandung: Mizan, 2016), 12. 
13 Muhammad Syarif Hasyim, “Bunga Bank: Antara Paradigma Tekstual dan 

Kontekstual”, jurnal hunafa, Vol. 5, No. 1, (April 2008), 47-48. 



 

 

Arab ketika ayat riba turun. Ia memahami bahwa di masyarakat Arab, terdapat 

kelompok masyarakat yang secara ekonomi sangat tertekan sehingga menjadi 

korban eksploitasi orang-orang kaya yang meminjamkan uangnya. Dengan kata 

lain, ideal moral dari ayat tersebut adalah larangan melakukan eksploitasi terhadap 

kaum ekonomi lemah. Dengan demikian, selagi bank tidak menarik bunga yang 

berlipat ganda (eksploitatif) maka hal itu dapat dibenarkan.14 

Abdullah Saeed merupakan murid Fazlurrahman. Memahami pemikiran 

Abdullah Saeed tentu belum sempurna jika belum memahami pemikiran Rahman 

karena Saeed adalah seorang “rahmanian” yakni penerus gagasan Fazlurrahman. 

Artinya, dengan memahami pemikiran Rahman maka akan dengan mudah dapat 

memahami pemikiran Saeed.15 Hermeneutika tafsir kontekstual diakuinya dalam 

beberapa kesempatan, sebagai kelanjutan dari apa yang telah dilakukan 

Fazlurrahman dengan hermeneutika double movement-nya. 

Dalam tulisan ini, akan membahas bagaimana hermeneutika Fazlurrahman 

dan metodologi hermeneutika Abdullah Saeed digunakan sebagai model 

interpretasi ayat riba dalam al-Qur’an pada masa pewahyuan dan konteks ketika 

ayat riba akan ditafsirkan. Sehingga penafsirannya ini bergerak dalam upaya untuk 

menemukan makna-makna yang universal dan makna yang partikular saat ini 

untuk menciptakan keadilan sosial secara utuh. Seperti yang dikatakan Gadamer, 

dalam ilmu hermeneutika yang terpenting bukanlah maksud sang pengarang, juga 

 
14 Abdul Mustaqim, Epistemologi Tafsir Kontemporer (Yogyakarta: LKiS, 2010), 282-

284. 
15 Abid Rohmanu, Paradigma Teoantroposentris: dalam Konstelasi Tafsir Hukum Islam 

(Yogyakarta: IRCiSoD, 2019), 10. 



 

 

bukan karya tersebut sebagai sesuatu yang dengan sendirinya berada diluar sejarah, 

namun apa yang selalu hadir dalam perjumpaan-perjumpaan historis 

kemanusiaan.16 

B. Rumusan Masalah 

Dalam penelitian ini, berdasarkan pada latar belakang masalah di atas 

penulis mengambil rumusan masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana teori hermeneutika Fazlurrahman dan Abdullah Saeed? 

2. Bagaimana konsep riba dalam al-Qur’an menurut Fazlurrahman dan Abdullah 

Saeed? 

C. Tujuan Penelitian 

Dalam penelitian ini, berdasarkan pada rumusan masalah di atas penulis 

bertujuan: 

1. Melihat teori hermeneutika Fazlurrahman dan Abdullah Saeed sebagai 

metodologi dalam mengurai ayat-ayat riba dalam al-Qur’an. Maka sebelum 

membahas lebih dalam bagaimana konsep riba, perlu dijelaskan secara detail 

bagaimana konsep epistemologinya dan bagaimana hermeneutika Rahman dan 

Saeed digunakan dalam menafsirkan ayat-ayat riba dalam al-Qur’an. 

2. Melihat konsep riba dalam al-Qur’an menurut Rahman dan Saeed secara utuh, 

bagaimana historisitas riba pada saat sebelum pewahyuan dan bagaimana tafsir 

ayat riba pada konteks kekinian setelah melalui analisis secara mendalam 

dengan menggunakan teori hermeneutika Fazlurrahman dan Abdullah Saeed. 

 
16 Richard E. Palmer, Hermeneutika: Teori Baru Mengenai Interpretasi (Yogyakarta: 

Pustaka Pelajar, 2005), 193. 



 

 

D. Kegunaan Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi sebagai 

berikut: 

1. Kegunaan Teoritis 

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi secara teoritis 

dalam perkembangan keilmuan di bidang ekonomi Islam, khususnya epistemologi 

ekonomi Islam demi menjaga ruang-ruang dialektika dikalangan akademisi agar 

tidak terbelenggu dalam satu penafsiran kebenaran tentang riba. Selain itu, 

harapan besar dari penulis, penelitian ini dapat dijadikan rujukan untuk penelitian 

selanjutnya dalam pengembangan epistemologi ekonomi Islam. 

2. Kegunaan Praktis 

a. Bagi Akademisi  

Dapat digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan penelitian yang lebih 

lanjut baik untuk penulis sendiri atau penulis lain khususnya dalam tema tentang 

riba, karena dengan perkembangan zaman yang semakin dinamis dan pesatnya 

kemajuan teknologi, ayat riba perlu penafsiran-penafsiran baru agar keadilan sosial 

dapat terwujud. 

b. Bagi Lembaga Pendidikan  

Dapat digunakan sebagai tambahan referensi dalam perkembangan 

keilmuan di bidang ekonomi Islam, khususnya epistemologi ekonomi Islam. 

c. Bagi Lembaga Keuangan Syariah 

Dapat digunakan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN) dan Dewan 

Pengawas Syariah (DPS) di Lembaga Keuangan Syariah sebagai bahan rujukan 



 

 

dalam memutuskan hukum suatu produk dan jasa serta rujukan dalam 

pengembangan jasa dan produk di Lembaga Keuangan Syariah. 

d. Bagi Pembaca 

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan tambahan pengetahuan, 

wawasan dan wacana bagi pembaca serta memberikan kritik dan saran oleh 

pembaca sebagai kontrol sosial terhadap Lembaga Keuangan Syariah tentang 

praktik-praktik riba yang dilarang oleh al-Qur’an. 

E. Kajian Terdahulu 

Pembahasan tentang riba bukanlah hal yang baru, karena riba telah 

dibicarakan sejak masa awal Islam. Sedari dulu para ulama tafsir, fikih dan ulama 

lainnya juga telah membicarakan riba di berbagai tulisan mereka. Pada awalnya 

pembahasan tersebut tidak tertuang dalam kitab yang spesifik membahas tentang 

riba, hingga sampai pada masa ulama kontemporer, mereka memulai menulisnya 

dalam kitab yang spesifik. Hingga sekarang, pembahasan riba masih terus 

didengungkan oleh kalangan akademisi, baik dalam bentuk karya ilmiah seperti 

skripsi, tesis, disertasi, jurnal, ataupun buku. Karya ilmiah tentang riba tergolong 

sangat banyak, namun permasalahan yang akan penulis kaji dalam penelitian yang 

berjudul “Riba Dalam Al-Qur’an (Studi Pemikiran Fazlurrahman dan Abdullah 

Saeed)” masih terbilang sedikit. Berikut karya ilmiah yang membahas tentang riba 

di antaranya adalah: 

Buku yang disusun oleh team kodifikasi purna siswa 2005 M Madrasah 

Hidayatul Mubtadi-ien Lirboyo dengan judul Kontekstualisasi Turats: Telaah 



 

 

Regresif dan Progresif.17 Buku ini ditulis untuk memformulasikan kembali 

bangunan pemikiran keislaman agar dapat menjawab problematika aktual-faktual 

sebagai konsekuensi logis terjadinya perubahan situasi dan kondisi sosial sehingga 

Islam rahmatan lil ‘a>lami>n dapat terwujud. Dalam buku ini penulis tertarik pada 

sub-bab potensi riba pada uang kertas. Didalam sub-bab ini dijelaskan fase-fase 

pelarangan ayat riba kemudian ditafsirkan dengan metode interpretasi korelatif-

hermeneutis. Melalui metode interpretasi korelatif ayat riba tidak dipahami secara 

terpisah, tetapi secara kronologis sangat berkaitan. Berdasarkan metode 

interpretasi korelatif riba bukan hanya yang berlipat ganda tetapi juga riba yang 

banyak maupun sedikit, wajar atau tidak wajar, merugikan atau tidak merugikan 

dan menzalimi atau tidak menzalimi. Selain dengan metode interpretasi korelatif, 

dengan metode interpretasi gramatis-hermeneutis, buku ini membedah kata-kata 

dari surat Ali Imran ayat 130 yang berbunyi ad}’a>fan mud}a>’afan (berlipat ganda) 

dari aspek linguistiknya. Berdasarkan disiplin gramatika Arab, kata ad}’a>fan 

mud}a>’afan diposisikan sebagai h}a>l dari riba yang dipraktikkan saat itu dan sama 

sekali bukan merupakan sharat}. Karena jika diposisikan sebagai sharat}, maka 

konsekuensinya akan memunculkan kesimpulan bahwa jika terjadi 

pelipatgandaan, maka riba yang haram, sedang kalau tambahan itu kecil maka 

bukan riba yang haram. 

 
17 Team KOPRAL, Kontekstualisasi Turats: Telaah Regresif dan Progresif (Kediri: MHM 

Lirboyo, 2005), 209. 



 

 

Buku yang ditulis oleh Abid Rohmanu dengan judul Paradigma 

Teoantroposentris: dalam Konstelasi Tafsir Hukum Islam.18 Buku ini ditulis 

karena dilatarbelakangi oleh kegelisahan mengenai fragmentasi dan diferensiasi 

ilmu-ilmu keislaman, khususnya teologi dan hukum Islam. Akibatnya, hukum 

Islam mengalami krisis epistemologis dan krisis paradigmatis. Buku ini 

menjadikan teori penafsiran hukum double movement Rahman dan teori 

penafsiran kontekstual Saeed sebagai model. Ruh dan semangat dari teori mereka 

yang link the past and present, yakni menautkan antara masa lalu teks dengan 

tuntutan kemaslahatan kontemporer membuat hukum Islam mempunyai nilai-nilai 

yang sesuai dengan ajaran dalam al-Qur’an yang berkeadilan dan menjunjung 

semangat moralitas yang tinggi sehingga spirit al-Qur’an tetap sesuai dengan 

kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks. 

Penelitian yang dilakukan oleh Siti Mu’alifah (2018) dengan judul Studi 

Komparatif Pemikiran Muhammad Syafi’i Antonio dan Abdullah Saeed Tentang 

Riba.19 Penelitian ini berangkat dari latar belakang adanya perbedaan pandangan 

Muhammad Syafi’`i Antonio dan Abdullah Saeed mengenai konsep riba. 

Muhammad Syafi’i Antonio berpendapat bahwa riba adalah haram dan dilarang. 

Sedangkan Abdullah Saeed berpendapat bahwa riba yang dilarang adalah riba pra-

Islam (riba jahiliyah). Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif khususnya 

penelitian pustaka dan dianalisis dengan metode induktif-komparatif. Hasil yang 

 
18 Abid Rohmanu, Paradigma Teoantroposentris: dalam Konstelasi Tafsir Hukum Islam, 

5-7. 
19 Siti Mu’alifah, “Studi Komparatif Pemikiran Muhammad Syafi’i Antonio dan Abdullah 

Saeed Tentang Riba”, skripsi (Ponorogo: IAIN, 2018). 



 

 

diperoleh dari penelitian ini adalah: (1) Persamaan tentang riba Syafi’i Antonio 

dan Abdullah Saeed sama-sama menggunakan (Q.S ar-Rum: 39, Q.S al-Imron: 

130, dan Q.S al-Baqarah: 278-279) sebagai dasar pengharaman riba. Sedangkan 

perbedaannya, (a) dalam penafsiran pada (Q.S al-Baqarah: 278-279). Menurut 

Syafi’i Antonio menjelaskan bahwa apapun jenis tambahan yang diambil dari 

pinjaman itu haram. Adapun menurut Abdullah Saeed ayat tersebut bahwa riba 

yang diharamkan, yaitu riba yang merujuk pada masa pra-Islam (adanya 

kedzaliman). (b) Riba dengan bunga, Syafi’i Antonio berpendapat bahwa bunga 

termasuk riba dikarenakan kurang komprehensif dalam pembahasan tentang 

pengertian “darurat” dan berlipat ganda. Sedangkan Abdullah Saeed berpendapat 

bunga diperbolehkan asal tidak ada kezaliman. Bunga berbeda dengan riba karena 

riba yang diharamkan adalah adanya unsur eksploitasi (riba jahiliyyah). Dari 

pendapat kedua tokoh pendapat M. Syafi’i Antonio yang lebih relevan dengan 

pendapat mufassir. (2) Adapun pemikiran tentang riba dalam skema murabahah 

Syafi’i Antonio margin bukan bunga. Syafi’i Antonio membedakan antara bunga 

dan margin. Sedangkan Abdullah Saeed sistem dalam ba'i mura>bahah berbasis 

mark-up (laba/margin) hanyalah sekedar perubahan nama. Bahwa teknik mark-up 

dan batas laba dalam perdagangan dan sewa tidak lain adalah bunga. 

Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Subekhi (2015) 

dengan judul Bunga Bank dan Riba dalam Pandangan Abdullah Saeed dan 

Relevansinya dengan Bunga Bank di Indonesia.20 Penelitian ini berangkat dari 

 
20 Muhammad Subekhi, “Bunga Bank dan Riba Dalam Pandangan Abdullah Saeed dan 

Relevansinya Dengan Bunga Bank Di Indonesia”, jurnal qolamuna, Vol. 1, No. 1, (Juli 2015). 



 

 

pertanyaan apa konsep riba menurut pandangan Abdullah Saeed? Bagaimana 

Pandangan Abdullah Saeed terhadap bunga bank dan relevansinya dengan bunga 

bank di Indonesia? Metode ijtihad apa yang digunakan oleh Abdullah Saeed? 

Penelitian ini termasuk library research yang bersifat analisis-deskriptif. Hasil 

penelitian bahwa riba yang diharamkan dalam pandangan Abdullah Saeed sendiri 

adalah sesuatu transaksi pinjam-meminjam atau yang menyerupainya yang 

didalamnya terdapat unsur penganiayaan dan kezaliman. Berdasarkan pandangan 

Abdullah Saeed, bunga bank bukan termasuk riba yang diharamkan, dengan alasan, 

Pertama tidak adanya konsep bunga bank dalam al-Qur’an dan Sunnah Secara 

keseluruhan penyebutan serta pengharaman riba dalam al-Qur’an adalah riba yang 

bersifat ekploitatif, sedangkan penambahan atas dasar sukarela tidak disebut riba, 

meskipun hal tersebut tidak mendatangkan tambahan pahala di sisi Allah. Kedua, 

tidak ditemukannya unsur eksploitasi dalam bunga bank seperti halnya yang 

terjadi dalam riba. 

Berdasarkan telaah pustaka yang telah penulis lakukan, kebanyakan karya 

ilmiah tentang riba terdahulu terfokus pada aspek hukum riba (halal-haram) dan 

mengaitkannya dengan bunga bank saat ini tanpa mengetahui bagaimana 

sebenarnya aspek historis penurunan ayat riba tersebut. Ada satu sumber yang 

menafsirkan ayat riba dengan teori interpretasi korelatif-hermeneutis dan 

interpretasi gramatis-hermeneutis, tetapi dalam menafsirkan ayat tersebut 

cenderung makna gramatikal Arab yang akhirnya jatuh dalam penafsiran tekstual. 

Dalam karya ini, penulis akan menganalisis dan membahas secara utuh bagaimana 

konsep riba dalam al-Qur’an, bagaimana historisitas riba sebelum pewahyuan dan 



 

 

historisitas riba setelah turunnya ayat riba serta yang terpenting bagaimana tafsir 

ayat riba pada konteks kekinian setelah melalui analisis secara mendalam dengan 

menggunakan teori hermeneutika Fazlurrahman dan Abdullah Saeed. Dari analisa 

diharapkan akan memuncukan perspektif baru tentang riba yang sesuai dengan 

kondisi saat ini. 

F. Metodologi Penelitian 

a. Jenis Penelitian 

Dalam tesis ini penelitian yang digunakan adalah penelitian pustaka 

(library research) khususnya studi tokoh yaitu penelitian yang ditekankan pada 

penelusuran dan penelaahan sumber-sumber tertulis dan bahan bacaan lain yang 

ada kaitannya dengan tema yang dibahas untuk selanjutnya dikaji dan ditelaah 

secara mendalam.21 

b. Rencana Pendekatan dan Teori 

Rencana pendekatan dan teori dalam penelitian ini adalah historis, 

filosofis22 dan hermeneutis23. Pendekatan historis dipakai untuk menelusuri 

kehidupan Fazlurrahman dan Abdullah Saeed serta mendeskripsikan diskursus 

teori hermeneutika Fazlurrahman dan Abdullah Saeed tentang riba. Pendekatan 

filosofis berarti melakukan telaah atas paradigma berfikir Fazlurrahman dan 

Abdullah Saeed. Sedangkan hermeneutis berarti melakukan interpretasi ayat riba 

dengan mencari makna yang tersembunyi atas sebuah fenomena, memperhatikan 

 
21 Arief Furchan dan Agus Maimun, Studi Tokoh: Metode Penelitian Mengenai Tokoh 

(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), 15. 
22 Ibid., 23. 
23 Kurdi, Hermeneutika A-Qur’an dan Hadis (Yogyakarta: eLSAQ Press, 2010), 213. 



 

 

konteks sosio historis turunnya ayat riba dan merumuskan hirarki nilai dalam ayat 

riba. Adapun langkah-langkah penelitian ini adalah sebagai berikut: Pertama, 

penulis menginventarisir data dan menyeleksinya, khususnya karya-karya 

Fazlurrahman dan Abdullah Saeed dan buku-buku lain yang terkait. Kedua, penulis 

dengan cermat akan mengkaji data tersebut secara komprehensif kemudian 

mengabstraksikannya melalui metode deskriptif. Hal ini dilakukan dengan 

menganalisis bangunan penafsiran yang ditawarkan Rahman dan Saeed, yang di 

dalamnya mencakup hal-hal yang menjadi pendasaran bagi bangunan gagasannya 

dan tawaran hermeneutikanya secara teoritis, teknis dan sedikir menyinggung 

pada wilayah praktis. 

c. Teknik Pengumpulan Data 

Metode yang digunakan dalam teknik pengumpulan data pada penelitian 

ini adalah pengumpulan pustaka. Teknik pengumpulan data lewat pustaka yaitu 

penyusun menelusuri sumber data baik itu karya ilmiah, seperti skripsi, tesis, 

disertasi maupun buku-buku yang berhubungan dengan bahasan yang akan dikaji. 

d. Sumber Data 

Sumber data penelitian ini terdiri dari karya ilmiah, seperti skripsi, tesis, 

disertasi maupun buku-buku yang berhubungan dengan bahasan yang akan dikaji, 

yaitu karya-karya Fazlurrahman dan Abdullah Saeed sendiri diantaranya Tema 

Pokok al-Qur’an, Islam dan Modernitas Tentang Transformasi Intelektual 

Fazlurrahman, Islam Sejarah Pemikiran dan Peradaban, Paradigma Prinsip dan 

Metode: Penafsiran Kontekstualis atas al-Qur’an, Pengantar Studi al-Qur’an, 

Bank Islam dan Bunga, Menyoal Bank Syariah, Pemikiran Islam: Sebuah 



 

 

Pengantar dan al-Qur’an Abad 21: Tafsir Kontekstual. Selain buku-buku karya 

Rahman dan Saeed, ada beberapa jurnal yang menjadi rujukan dalam penelitian 

ini, diantaranya jurnal Abdul Ghofur yang berjudul Konsep Riba dalam al-Qur’an, 

jurnal Wasilul Chair yang berjudul Riba dalam Perspektif Islam dan Sejarah, jurnal 

Muhammad Subekhi dengan judul Bunga Bank dan Riba dalam Pandangan 

Abdullah Saeed dan Relevansinya dengan Bunga Bank di Indonesia dan jurnal 

Sheyla Nichlatus Sovia dengan judul Interpretasi Kontekstual (Studi Pemikiran 

Hermeneutika al-Qur’an Abdullah Saeed). 

e. Analisis Data 

Metode analisis data dengan beberapa metode, yaitu analisis deskriptif, 

taksonomi, dan interpretatif.24 Metode analisis deskriptif digunakan untuk 

mendeskripsikan latar belakang dan teori hermeneutika Fazlurrahman dan 

Abdullah Saeed. Metode analisis taksonomi digunakan untuk memusatkan 

penelitian pada domain tertentu dari tokoh. Metode analisis interpretatif 

digunakan untuk menginterpretasikan dan menganalisis secara mendalam teori 

hermeneutika Fazlurrahman dan Abdullah Saeed khususnya tentang ayat-ayat 

riba. Interpretasi dilakukan hanya dalam batasan alur pemikiran. Hal ini digunakan 

untuk menemukan dan memahami apa yang dimaksud Rahman dan Saeed tentang 

riba. 

 
24 Syahrin Harahap, Metodologi Studi Tokoh & Penulisan Biografi (Jakarta: Prenada, 

2014), 35. 



 

 

G. Sistematika Pembahasan 

Untuk memudahkan penulis dalam menyusun dan menyelesaikan tesis ini 

serta memudahkan pembaca dalam menelaah dan memahami disusunlah sebuah 

sistematika pembahasan yang akan disusun dalam lima bab sebagai berikut: 

Bab pertama, berisi pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, 

rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian terdahulu, metode 

penelitian dan sistematika pembahasan. Bab ini menggambarkan kerangka 

pemikiran penulis dalam melakukan penelitian serta dalam upaya menemukan 

masalah secara sistematis. 

Bab kedua, bab ini akan membahas biografi intelektual Fazlurrahman dan 

Abdullah Saeed, karya-karya yang telah diterbitkan. 

Bab ketiga, bab ini akan membahas tentang pengertian hermeneutika, 

bagaimana teori hermeneutika Fazlurrahman dan Abdullah Saeed yeng menjadi 

metode istinbat} dalam menafsirkan ayat-ayat riba dalam al-Qur’an. 

Bab keempat, bab ini akan membahas bagaimana pengertian riba, dasar 

hukum riba, historisitas turunnya ayat riba, macam-macam riba dan bagaimana 

hikmah pengharaman riba. Pada bab ini yang paling penting bagaimana tafsir 

Fazlurrahman dan Abdullah Saeed tentang riba dalam ayat al-Qur’an. 

Bab kelima, bab ini akan membahas penutup dari tesis yang berisi tentang 

hasil penelitian yang dilakukan dalam bentuk kesimpulan dan saran-saran yang 

konstruktif bagi penelitian-penelitian sejenis dimasa selanjutnya. 



 

 

BAB II 

BIOGRAFI INTELEKTUAL DAN KARYA  

FAZLURRAHMAN DAN ABDULLAH SAEED 

A. Biografi Intelektual Fazlurrahman 

1. Riwayat Hidup 

Fazlurrahman lahir di India Britania, di satu daerah yang kini menjadi 

bagian dari Pakistan, tepatnya di distrik Hazara di Barat Laut Pakistan pada 21 

September 1919.25 Beliau dibesarkan dalam tradisi keluarga yang salih 

bermadzhab Hanafi, sebuah madzhab Sunni yang lebih bercorak rasionalis 

dibandingkan dengan madzhab lainnya, seperti madzhab Maliki, Syafi’i dan 

Hanbali. Rahman kecil diasuh oleh ayah dan ibunya sendiri dengan lingkungan 

keluarga yang sangat religius. Ayahnya, Maulana Syihabuddin adalah seorang ahli 

agama dari Deoband di India.26 Keluarganya dikenal sebagai kalangan yang ‘alim 

yang tekun menjalankan syariat agama. Ia menikah dengan Bilqis Rahman.27 

Semasa kecil, sang ayah telah sering memberikan pelajaran agama kepada 

Rahman. Hal itulah yang membentuk watak dan keyakinan-keyakinan Rahman 

tentang agama. Semenjak usia 10 tahun Rahman telah berhasil menghafal al-

Qur’an secara tuntas 30 juz. Selain hafal al-Qur’an, ia juga pandai dibidang hadits. 

Namun sejak umur belasan tahun, Rahman telah merasa skeptis terhadap hadits. 

Menurutnya, pada masa awal sejarah Islam, sebagian besar hadits yang ada tidak 

 
25 Fazlurrahman, Islam: Sejarah Pemikiran dan Peradaban (Bandung: Mizan, 2017), ix. 
26 Abdullah Saeed, Pemikiran Islam: Sebuah Pengantar (Yogyakarta: Baitul Hikmah, 

2014). 
27 Abdul Mustaqim, Epistemologi Tafsir Kontemporer, 88. 



 

 

bersumber dari Nabi Muhammad, tetapi bersumber dari para sahabat, tabi’in dan 

generasi muslim ketiga (atba>’ at-t}a>bi’i>n). Hal ini bukan karena hadits-hadits nabi 

memang sedikit jumlahnya, melainkan karena ulah generasi-generasi kemudian. 

Rahman tampaknya begitu terkesan dengan pendidikan ayahnya sehingga ia selalu 

menyebutnya dalam banyak tulisannya.28 

Rahman menghabiskan sebagian besar masa mudanya untuk belajar dan 

mengajar di Inggris, Kanada, Pakistan dan Amerika Serikat. Ketika di Inggris, dia 

menulis disertasinya tentang Ibnu Sina di Universitas Oxford, kemudian mengajar 

filsafat Islam selama delapan tahun di Universitas Durham. Kemudian pindah ke 

Kanada, di sana dia diangkat sebagai associate professor di Institute of Islamic 

Studies McGill University. Pada periode berikutnya dia kembali ke pakistan untuk 

bekerja sebagai visiting professor dan kemudian menjadi direktur Islamic Research 

Institut. Dari tahun 1961 sampai 1968, Rahman menyarankan kepada presiden 

Pakistan, Ayyub Khan, tentang bagaimana Pakistan seharusnya diarahkan pada 

jalan tengah antara Islam modernis dan Tradisionalis.29 

Selama di Pakistan, Rahman di kritik oleh orang-orang yang ingin 

mempertahankan dominasi praktik-praktik sosial keagamaan yang sudah berjalan 

dari waktu ke waktu. Dan ketika kritik tersebut memuncak pada ancaman 

pembunuhan, dia kemudian mencari perlindungan ke Amerika Serikat. Di sana, 

 
28 Fazlurrahman, Islam: Sejarah Pemikiran dan Peradaban, ix. 
29 Abdullah Saeed, Pengantar Studi Al-Qur’an, cet II (Yogyakarta: Baitul Hikmah, 2018), 

321. 



 

 

Rahman bekerja sebagai professor dalam bidang pemikiran Islam di Universitas 

Chicago, hingga beliau wafat di Chicago pada 26 Juli 1988.30 

2. Riwayat Pendidikan  

Rahman memulai pendidikan formal pertama di madrasah yang dulunya 

didirikan oleh Muhammad Qasim Natonawi pada 1867. Setelah menamatkan 

pendidikan menengah, Rahman kemudian melanjutkan studinya di Departemen 

Ketimuran Universitas Punjab. Selanjutnya, ia mengambil master di Punjab 

University, dan pada 1942 berhasil meraih gelar MA dalam bidang sastra Arab. 

Disinilah babak kritisismenya semakin teruji. Sebab, pada masa ini Rahman tidak 

hanya mempelajari filsafat Islam, tetapi juga mendalami bahasa-bahasa Barat yang 

mana hal itu sangat membantunya dalam menelusuri literatur-literatur keislaman 

yang ditulis oleh para orientalis.31 

Akan tetapi, walaupun Rahman berguru pada orientalis, ia tetap kritis 

tehadap pandangan-pandangan mereka. Misalnya, kritiknya pada para orientalis 

yang tidak mengakui adanya hadits dan meragukan otentisitas al-Qur’an. 

Menurutnya, kepala suku biasa saja dikutip kata-katanya, apalagi Nabi sebagai 

pemimpin umat. Rahman juga menegaskan bahwa otentisitas al-Qur’an sudah 

final dan tidak perlu lagi dipersoalkan. Yang perlu dikritisi adalah pemahaman para 

mufassir atas al-Qur’an itu sendiri.32 

Sikap kritis Rahman terhadap khazanah-khazanah Islam klasik dan 

pandangan-pandangan Barat, menegaskan posisinya sebagai tokoh neo-

 
30 Abdullah Saeed, Pengantar Studi Al-Qur’an, 322. 
31 Abdul Mustaqim, Epistemologi Tafsir Kontemporer, 89. 
32 Ibid. 



 

 

modernisme. Menurutnya, kaum muslimin harus mengkaji dunia Barat beserta 

gagasan-gagasannya secara kritis dan objektif. Bila ini tidak dilakukan maka umat 

Islam akan gagal dalam menghadapi dunia modern. Untuk itu, tugas utama umat 

Islam adalah mengembangkan metodologi yang tepat dan logis untuk memelajari 

al-Qur’an guna mendapatkan petunjuk bagi masa depannya. 

Setelah menyelesaikan program masternya, Rahman meninggalkan 

Pakistan untuk melanjutkan program studi di Oxford University Inggris. Beliau 

memperoleh gelar D.Phil. dari Oxford atas disertasinya di bidang filsafat tentang 

pemikiran filsafat Ibnu Sina pada tahun 1949.33 

Keputusan Rahman untuk belajar di Oxford dianggap sebagai langkah yang 

sangat berani sebab selama ini jika ada seorang muslim pergi ke Barat untuk 

belajar Islam maka dia akan dianggap sangat aneh. Kalaupun ada yang berani 

mengambil langkah seperti itu maka dia tidak akan diterima kembali di negeri 

asalnya. Oleh karena itu, sangat wajar jika kebanyakan pelajar muslim merasa 

cemas jika belajar ke Barat sebab mereka akan dikucilkan oleh masyarakat dan 

bahkan sebagian dari mereka akan mengalami “penindasan”. Situasi ini 

menunjukkan bahwa kebanyakan masyarakat Indo-Pakistan memang masih sangat 

konservatif cara berpikirnya sehingga setiap ada hal-hal baru yang datang dari luar 

seolah harus ditolak karena dianggap akan mengganggu status quo. Akan tetapi, 

demi sebuah cita-cita dan reformasi, Rahman berani melawan arus utama 

tersebut.34 

 
33 Fazlurrahman, Islam: Sejarah Pemikiran dan Peradaban, x. 
34 Abdul Mustaqim, Epistemologi Tafsir Kontemporer, 90. 



 

 

Setelah menamatkan program doktor di Oxford, Rahman memulai karir 

mengajar pada tahun 1950 sebagai dosen studi Persia dan filsafat Islam di Durham 

University, Inggris. Tetapi, kecuali periode 1961 hingga 1968, masa-masa 

kesarjanaan beliau yang paling produktif adalah ketika di Amerika Utara. Pada 

1958, beliau diangkat sebagai associate professor pada Institute of Islamic Studies 

di McGill University di Montreal, yang dijabatnya selama tiga tahun. Pada 1961, 

Rahman diminta menjadi professor tamu pada Central Institute of Islamic 

Research oleh Presiden Pakistan, Ayub Khan. Tahun berikutnya, beliau menjabat 

direktur pusat studi tersebut, sambil merangkap Dewan Penasihat Ideologi Islam. 

Persoalan-persoalan pelik seperti perumusan konsep negara dan masyarakat Islam, 

serta modernisasi hukum Islam dalam konteks Pakistan yang digeluti Rahman di 

sana menghadapkannya pada satu pertanyaan pokok dalam sejarah Islam: 

hubungan agama dan politik. Meski beliau berhasil merintis sejumlah pembaruan 

dalam hukum perdata Islam, beberapa langkahnya itu membuat gusar kalangan 

yang menganggap gagasan modernis dan liberalnya terlalu radikal. Ditengah 

meluasnya kekecewaan dan penentangan terhadap pemerintahan Ayub Khan, 

Rahman melepaskan jabatannya pada 1968. Setahun kemudian, Ayub Khan pun 

mundur dan digantikan Yahya Khan yang memberlakukan kembali darurat militer, 

sehingga memaksa Rahman kembali meninggalkan tanah airnya. Sekembalinya ke 

Amerika Utara, beliau mengajar di University of Carolina, Los Angeles selama 

separuh tahun akademik 1969 sebelum bergabung dengan staf pengajar di 

University of Chicago pada musim gugur tahun itu.35 

 
35 Fazlurrahman, Islam: Sejarah Pemikiran dan Peradaban, x. 



 

 

3. Karya-karya  

Fazlurrahman terkenal dengan kontribusinya yang cukup besar dalam 

diskursus modern reformasi pemikiran Islam. Dia banyak menulis tentang berbagai 

bidang, termasuk pendidikan Islam, tafsir al-Qur'an, kritik hadits, perkembangan 

awal tradisi intelektual Islam serta reformasi hukum Islam dan etika. 

Beliau adalah sarjana dan penulis yang sangat produktif, menulis 

monografi dan hampir 100 artikel tentang berbagai aspek kehidupan politik, agama 

dan intelektual di dunia Islam. Berikut karya-karya beliau, yaitu: 

a. Avicenna’s psychology (1952), tulisan ini merupakan terjemahan dari edisi 

kritis dari kitab al-Najat (Kitab Ibnu Sina) yang didasarkan pada 

disertasinya di Oxford, Propechy in Islam: Philosophy and Orthodoxy 

(1958), serta De Anima karya Ibnu Sina, yang merupakan bagian psikologi 

dari kitab al-Syifa (1959). 

b. Selected Letters of Ahmad Sirhindi (1968), tulisan tentang pemikir abad 

17, Syaikh Ahmad Sirhindi. 

c. The Philosophy of Mulla Sadra (1975), yang mengupas tentang pemikiran 

Sadrudin Syirazi. 

d. Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition (1982), 

tulisan tentang pendekatan baru dalam metode penafsiran dan artikulasi 

Islam dalam budaya dan masyarakat. 

e. Health and Medicine in the Islamic Tradition: Change and Identity (1987). 

f. Islamic Methodology in History (1965). 

g. Islam (edisi perdana 1966; edisi kedua 1979). 



 

 

h. Major Themes of the Qur’an (1980). 

i. Revival and Reform in Islam: A Study of Islamic Fundamentalism 

(diterbitkan secara anumerta pada 2000). 

B. Biografi Intelektual Abdullah Saeed 

1. Riwayat Hidup  

Abdullah Saeed adalah seorang professor Studi Arab dan Islam di 

Universtas Melbourne Australia, sekaligus menjabat sebagai Direktur Pusat Studi 

Islam Kontemporer di Universitas Melbourne. Abdullah Saeed lahir di Maldives 

pada tanggal 25 September 1964, dan masa kecil hingga remaja dihabiskan 

disebuah kota bernama Meedhoo yang merupakan bagian dari kota Addu Atoll. Ia 

adalah seorang keturunan suku bangsa Arab Oman yang bermukim di pulau 

Maldives. Namun kemudian, ia hijrah meninggalkan tanah kelahirannya menuju 

Saudi Arabia untuk menuntut ilmu di sana.36 

Di Saudi Arabia, ia belajar bahasa Arab di beberapa lembaga pendidikan 

formal diantaranya, yaitu: Institut Bahasa Arab Dasar dan Institut Bahasa Arab 

Menengah Madinah serta Universitas Islam Saudi Arabia. Kemudian, Saeed 

meninggalkan Arab Saudi menuju Australia. Di Australia, ia memperoleh beberapa 

gelar akademik. Sampai sekarang Saeed menetap dan mengajar pada salah satu 

Universitas terkemuka dan terkenal di sana.37 

 
36 Wartoyo, “Bunga Bank: Abdullah Saeed VS Yusuf Qaradhawi (Sebuah Dialektika 

Pemikiran antara Kaum Modernis dengan Neo-Revivalis)”, jurnal La_Riba, Vol. IV, No. 1 (Juni 
2010), 119. 

37 Wartoyo, “Bunga Bank: Abdullah Saeed VS Yusuf Qaradhawi (Sebuah Dialektika 
Pemikiran antara Kaum Modernis dengan Neo-Revivalis)”, 119. 



 

 

Setelah hijrah ke Australia, Saeed menempuh pendidikan S2 dan S3 di 

Universitas Melbourne serta mengabdikan diri sebagai profesor di sana.38 Pada 

tahun 1993, dia diangkat sebagai asisten dosen pada jurusan bahasa-bahasa Asia 

dan Antropologi di Universitas Melbourne. Kemudian pada tahun 1996 menjadi 

dosen senior pada perguruan tinggi yang sama dan menjadi anggota asosiasi 

profesor pada tahun 2000. Pada tahun 2003, Saeed berhasil meraih gelar profesor 

dalam bidang studi Arab dan Islam. Pada 2010, terpilih sebagai anggota Australian 

Academy of Humanities.39 

Ia mengajar di strata satu dan program pascasarjana kelas internasional. 

Diantara mata kuliah yang diajarkan adalah Ulum al-Qur’an, Intelektualisme 

Muslim dan Modernisasi, Pemerintahan dalam Peradaban Islam, Keuangan dan 

Perbankan Islam, Hermeneutika al-Qur’an, Metodologi Hadits, Ushul Fiqh, 

Kebebasan Beragama di Asia, Islam dan Hak Asasi Manusia dan Islam dan Muslim 

di Australia.40 Selain mengajar, Saeed juga terlibat aktif dalam dialog antar iman 

(antara Islam, Kristen dan Yahudi). Karena penguasaan terhadap beberapa bahasa 

(Inggris, Arab, Maldivia, Urdu, Jerman dan Indonesia), Saeed sering berkunjung 

ke beberapa negara dan mempunyai networking intelektual yang luas. Karenanya 

Saeed sangat diperhitungkan pada level Internasional, khususnya dalam bidang 

islamic studies.41 

 
38 Lien Iffah Naf’atu Fina, “Interpretasi Kontekstual Abdullah Saeed: Sebuah 

Penyempurnaan terhadap Gagasan Tafsir Fazlurrahman”, jurnal hermeneutik, Vol. 9, No. 1 (Juni 
2015), 67. 

39 Abdullah Saeed, al-Qur’an Abad 21: Tafsir Kontekstual, 316. 
40 Wartoyo, Bunga Bank: Abdullah Saeed VS Yusuf Qaradhawi (Sebuah Dialektika 

Pemikiran antara Kaum Modernis dengan Neo-Revivalis), 120. 
41 Abid Rohmanu, Paradigma Teoantroposentris: dalam Konstelasi Tafsir Hukum Islam, 

159-160. 



 

 

2. Riwayat Pendidikan  

Abdullah Saeed telah memperoleh gelar akademik dari universitas di Arab 

Saudi dan Australia. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat sebagai berikut:42 

a. Tahun 1977-1979, studi bahasa Arab di Institut Bahasa Arab Universitas 

Islam di Madinah Saudi Arabia 

b. Tahun 1979-1982, Ijazah Sekolah Menengah, di Institut Menengah Arab 

Saudi di Madinah. 

c. Tahun 1982-1986, BA (Bachelor of Arts) dalam studi Arab dan Islam, di 

Universitas Islam Arab Saudi di Madinah. 

d. Tahun 1986-1987, Sarjana Strata Satu (Master of Arts Preliminary) dalam 

Jurusan studi Timur Tengah di Universitas Melbourne Australia. 

e. Tahun 1992-1994, MA (Master of Arts) dalam Jurusan Linguistik Terapan 

di Universitas Melbourne Australia. 

f. Tahun 1988-1992, Ph.D (Doctor of Philosophy) dalam Studi Islam di 

Universitas Melbourne Australia. 

3. Karya-karya  

Saeed adalah penulis yang sangat produktif. Ini terlihat dari begitu banyak 

karya tulis ilmiah yang ditulis. Berikut beberapa karya beliau, yaitu:43 

a. The Qur’an: An Introduction, diterbitkan di London dan New York oleh 

Routledge tahun 2008. 

 
42 Lien Iffah Naf’atu Fina, “Interpretasi Kontekstual: Studi atas Pemikiran Hermeneutika 

al-Qur’an Abdullah Saeed”, skripsi, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2009), 23. 
43 Lien Iffah Naf’atu Fina, “Interpretasi Kontekstual: Studi atas Pemikiran Hermeneutika 

al-Qur’an Abdullah Saeed”, 27-29. 



 

 

b. Islamic Thought: An Introduction, diterbitkan di London dan New York 

oleh Routledge tahun 2006. 

c. Interpreting the Qur’an: Towards a Contemporary Approach, diterbitkan 

di London dan New York oleh Routledge tahun 2006. 

d. Contemporary Approaches to Qur’an in Indonesia, sebagai editor 

diterbitkan tahun 2005 di Oxford oleh Oxford University Press. 

e. Freedom of Religion, Apostaty and Islam, ditulis bersama H. Saeed 

diterbitkan tahun 2004 di Hamsphire oleh Ashgate Publishing. 

f. Muslim Australian: Their Beliefs, Practices and Institutions, diterbitkan 

tahun 2004 di Canberra oleh Commonwealth Goverment. 

g. Islam and Political Legitimacy, sebagai editor bersama S. Akbarzadeh 

diterbitkan di London dan New York oleh Curzon tahun 2003. 

h. Islam in Australia, diterbitkan tahun 2002 di Sydney oleh Allen & Unwin. 

i. Muslim Communities in Australia, sebagai editor bersama S. Akbarzadeh 

diterbitkan tahun 2002 di Sydney oleh University of New South Wales 

Press. 

j. Essential Dictionary of Islamic Thought, ditulis bersama M. Karnal dan C. 

Mayer diterbitkan tahun 2001 di Adelaide oleh Seaview Press. 

k. Islamic Banking and Interest: A Study of the Prohibitation of Riba in Islam 

and its Contemporary Interpretation, diterbitkan tahun 1996 dan 1999 di 

Leiden oleh E. J. Brill. 

l. Sacred Place and Sacred Life in Islam, ditulis bersama I. Weeks diterbitkan 

di Geelong oleh Deakin University Press tahun 1990. 



 

 

m. Modern Standard Arabic: An Introduction, ditulis bersama C. Mayer dan 

A.G.A Raheem diterbitkan di Melbourne oleh Asia Institute pada tahun 

2000 dan 2001.  

n. Modern Standard Arabic: Beginner Book 1, ditulis bersama C. Mayer dan 

A.G.A Raheem diterbitkan di Melbourne oleh Asia Institute pada tahun 

2000 dan 2001. 

o. Modern Standard Arabic: Beginner Book 2, ditulis bersama C. Mayer dan 

A.G.A Raheem diterbitkan di Melbourne oleh Asia Institute pada tahun 

2000 dan 2001. 

p. Modern Standard Arabic: Intermediate Book 1, ditulis bersama C. Mayer 

dan A.G.A Raheem diterbitkan di Melbourne oleh Asia Institute pada 

tahun 2000 dan 2001. 

q. Modern Standard Arabic: Intermediate Book 2, ditulis bersama C. Mayer 

dan A.G.A Raheem diterbitkan di Melbourne oleh Asia Institute pada 

tahun 2000 dan 2001. 

BAB III 

TEORI HERMENEUTIKA FAZLURRAHMAN DAN ABDULLAH SAEED  

C. Pengertian Hermeneutika 

Kata hermeneutika (Inggris: hermenutics) berasal dari kata kerja Yunani 

herme>neuein yang artinya mengartikan, menginterpretasikan, menafsirkan dan 



 

 

menerjemahkan44. Kata benda dari hermeneutika adalah herme>neia yang artinya 

penafsiran dan interpretasi.45  

Dalam mitologi Yunani, ada tokoh yang namanya dikaitkan dengan 

hermeneutika, yaitu Hermes. Menurut mitos itu, Hermes bertugas menyampaikan 

pesan dewa kepada manusia. Hermes digambarkan sebagai seseorang yang 

mempunyai kaki bersayap, dan populer dikenal dengan sebutan Mercurius dalam 

bahasa latin. Tugas Hermes adalah menginterpretasikan pesan-pesan dari dewa di 

gunung Olympus ke dalam bahasa yang dapat dimengerti oleh manusia. Fungsi 

Hermes dalam ranah interpretasi sangat signifikan, sebab bila terjadi 

kesalahpahaman tentang pesan dewa-dewa maka konsekuensinya akan fatal bagi 

umat manusia. Hermeneutika pada akhirnya diartikan sebagai proses mengubah 

situasi ketidaktahuan menjadi mengerti.46 

Abid al-Jabiri dalam kitabnya Takwi>n al-‘Aql al-‘Araby mengatakan, 

Hermes adalah salah satu nama Tuhan orang-orang Yunani yang paling tinggi 

menurut mereka. Orang-orang Mesir kuno dan Yunani sepakat bahwa Hermes 

adalah Tuhan yang bernama Thoth. Sementara sebagian orang Yahudi menyakini 

Hermes atau Thoth adalah Nabi Musa AS. Dalam mitologi Mesir kuno, Thoth 

adalah sekretaris Tuhan atau orisin Tuhan yang juga bertugas memberi petunjuk 

kepada orang yang ditanya tentang orang-orang yang telah mati serta tempat 

kembalinya. Sebagai seorang sekretaris, Thoth telah menulis semua disiplin ilmu 

 
44 K. Bertens, Filsafat Barat Kontemporer Inggris Jerman, cet. iv (Jakarta: Gramedia 

Pustaka Utama, 2002), 257. 
45 Team KOPRAL, Kontekstualisasi Turats: Telaah Regresif dan Progresif, 15. 
46 Ibid. 



 

 

yang dijadikan pedoman di tempat-tempat ritual, seperi ilmu kedokteran, sihir, 

astrologi dan ramalan. Kemudian ia diangkat oleh Tuhan pada derajat kedamaian 

Ilahiyyah. Bahkan menurut mitos Mesir kuno, Thoth lah yang menciptakan alam 

raya dengan suaranya yang menggelegar yang menjadi bahan pokok alam. Berkat 

penciptaannya, masyarakat Mesir pada waktu itu menganggap Thoth sebagai 

Tuhan sang pengejawantah alam dan guru berbagai disiplin ilmu. Dalam mitos 

Yunani, terdapat dewa-dewi yang dikepalai oleh Zeus dan Maia yang mempunyai 

anak bernama Hermes yang sangat dimulyakan. Disamping bertugas 

menyampaikan dan menginterpretasi pesan dewa, Hermes diyakini sebagai 

pencipta tulisan, musik, ilmu astrologi, ilmu timbangan dan geometry.47 

Martin Heidegger, yang melihat filsafat itu sendiri sebagai “interpretasi”, 

secara eksplisit menghubungkan filsafat sebagai hermeneutika dengan Hermes. 

Hermes “membawa pesan takdir; herme>neuein mengungkap sesuatu yang 

membawa pesan, sejauh ia diberitakan bisa menjadi pesan. Tindakan 

“mengungkap” ini menjadi penjelasan “yang tertata” terhadap apa yang sudah 

dikatakan oleh pujangga, orang yang bagi Sokrates dalam dialog lon-nya (534e) 

Plato merupakan “utusan (Botschafter) Tuhan, “herme>ne>s eisin to>n theo>n”.48 

Jadi, dengan menelusuri akar kata hermeneutika, orisinalitas kata modern 

dari hermeneutika dan hermeneutis mengasumsikan proses membawa sesuatu 

untuk dipahami, terutama seperti proses ini melibatkan bahasa, karena bahasa 

merupakan mediasi paling sempurna dalam proses.49 

 
47 Team KOPRAL, Kontekstualisasi Turats: Telaah Regresif dan Progresif, 15-16. 
48 Richard E. Palmer, Hermeneutika: Teori Baru Mengenai Interpretasi, 15. 
49 Richard E. Palmer, Hermeneutika: Teori Baru Mengenai Interpretasi, 15. 



 

 

Hermeneutika sebagai sebuah alat “menafsirkan” memiliki tiga bentuk 

makna dasar. Tiga bentuk ini menggunakan bentuk verb dari herme>neuein, yaitu 

pertama, “mengungkapkan” kata-kata, misalnya, “to say“. Kedua, “menjelaskan”, 

seperti menjelaskan sebuah situasi. Ketiga, “menerjemahkan”, seperti di dalam 

transliterasi bahasa asing. Ketiga makna itu bisa diwakilkan dengan bentuk kata 

kerja Inggris “to interpret”, namun masing-masing ketiga makna itu membentuk 

sebuah makna independen dan signifikan bagi interpretasi. Dengan demikian 

interpretasi dapat mengacu pada tiga persoalan yang berbeda, yaitu pengucapan 

lisan, penjelasan yang masuk akal dan transliterasi dari bahasa lain. Hanya saja 

seseorang bisa mencatat bahwa secara prinsip “proses Hermes” sedang berfungsi 

dalam ketiga persoalan itu, sesuatu yang asing, ganjil, waktu yang berbeda, tempat 

atau pengalaman nyata, hadir, komprehensif, sesuatu yang memerlukan 

representasi, eksplanasi atau transliterasi yang bagaimanapun juga mengarah pada 

pemahaman diinterpretasi.50 

1. Madzhab-madzhab Hermeneutika 

Baru dalam abad ke-17 dan ke-18 istilah hermeneutika mulai dipakai untuk 

menunjukkan ajaran tentang aturan-aturan yang harus diikuti dalam mengerti dan 

menafsirkan dengan tepat suatu teks dari masa lampau, khususnya Kitab Suci dan 

teks-teks klasik (Yunani dan Romawi).51 Berikut ini beberapa madzhab pemikiran 

yang menempatkan hermeneutika sebagai sebuah disiplin umum. 

 
50 Ibid., 15-16. 
51 K. Bertens, Filsafat Barat Kontemporer Inggris Jerman, 257. 



 

 

a. Hermeneutika Schleiermacher 

Pemikir Freidrich Daniel Ernst Schleiermacher adalah pemikir klasik 

dalam bidang ini. Jasa terbesarnya adalah keberhasilannya mentransformasikan 

hermeneutika dari wilayah teologis menjadi sebuah ilmu atau disiplin bagi proses 

dan beberapa syarat pemahaman dalam menganalisis teks.52 Menurutnya, 

hermeneutika harus terkait dengan yang konkret, eksis dan berperilaku dalam 

proses pemahaman dialog. Hanya apa yang oleh Ernesti disebut substilitas 

intelligendi (ketajaman pemahaman) yang sebenarnya milik hermeneutika.53 

Pemahaman pada dasarnya merupakan tindakan referensial; kita 

memahami sesuatu karena mengkomparasikannya dengan sesuatu yang telah kita 

ketahui. Apa yang kita pahami membentuk dirinya sendiri ke dalam kesatuan 

sistematik, atau lingkaran-lingkaran itu membentuk bagian-bagian. Lingkaran 

secara keseluruhan mendefinisikan bagian-bagian individu, dan bagian-bagian 

tersebut bersama-sama membentuk lingkaran itu. Satu kalimat utuh, misalnya, 

merupakan satu kesatuan. Kita memahami makna kata tunggal dengan melihatnya 

dalam mengacu kepada keutuhan kalimat dan dengan hubungan timbal balik, 

makna kalimat secara keseluruhan bergantung kepada makna kata tunggal itu. 

Dengan perluasan, konsep individual menderivasi makna itu sendiri dari konteks 

atau horizon yang disitu ia berdiri; namun horizon itu dibentuk oleh setiap unsur 

ke dalam makna yang diberikan. Dengan interaksi dialektis antara keseluruhan dan 

bagian itu, maka masing-masing makna lain; dengan begitu, pemahaman 

 
52 Team KOPRAL, Kontekstualisasi Turats: Telaah Regresif dan Progresif, 18. 
53 Richard E. Palmer, Hermeneutika: Teori Baru Mengenai Interpretasi, 96-97. 



 

 

merupakan lingkaran. Karena di dalam “lingkaran” ini makna menjadi pijakan, 

Schleiermacher menyebutnya “lingkaran hermeneutis”.54 

Dalam pandangan Schleiermacher, ada dua tugas hermeneutika yang 

keduanya mempunyai korelasi erat, yaitu interpretasi gramatis dan interpretasi 

psikologis. Interpretasi gramatikal atau linguistik dipandang sebagai tugas 

elementer karena berdasarkan prinsip bahwa teks merupakan ekspresi perangkat 

linguistik yang mentransformasikan ide pengarang kepada pembaca. Menurutnya 

tugas hermeneutika adalah memahami teks “sebaik atau lebih baik daripada 

pengarangnya sendiri” dan “memahami pengarang teks lebih baik daripada 

memahami diri sendiri”. Dalam interpretasi psikologis, tugasnya adalah 

bagaimana memahami atau menangkap kondisi kejiwaan pengarang ketika 

memproduksi teks. Pada tataran yang sama interpretasi psikologis ini berpusat di 

sekitar investigasi mengenai bangkitnya pemikiran di mana terdapat totalitas 

“hidupnya pengarang”.55 

Maulidin mengatakan, hermeneutika Schleiermacher disamping fokus pada 

penafsiran linguistik dan psikologis juga menekankan pada rekonstruksi historis 

dan penafsiran komparatif. Dalam rekonstruksi historis, penafsir harus 

memperhatikan konteks sosio-kultural dan potik serta ekonomi yang 

menyebabkan sebuah teks berbunyi seperti itu. Sedangkan penafsiran komparatif, 

dimaksudkan agar penafsir “mempertimbangkan teks-teks lain yang terkait”.56 

 
54 Richard E. Palmer, Hermeneutika: Teori Baru Mengenai Interpretasi, 98. 
55 Team KOPRAL, Kontekstualisasi Turats: Telaah Regresif dan Progresif, 18. 
56 Team KOPRAL, Kontekstualisasi Turats: Telaah Regresif dan Progresif, 18-19. 



 

 

Hermeneutika Schleiermacher sangat dipengaruhi pemikiran Friedrich Ast 

dan Friedrich August Wolf. Dari Ast, Schleiermacher memperoleh ide-ide 

cemerlang guna mengamati isi sebuah teks dari dua aspek: aspek luar dan dalam. 

Aspek luar sebuah teks adalah tata bahasa dan ciri khas linguistik. Sementara 

aspek dalam adalah ‘jiwanya’ (geist). Menurut Ast, hermeneutika diproyeksikan 

menyingkap makna internal dari sebuah teks beserta situasi yang mengitari 

munculnya teks. Tugas hermeneutika ini diklasifikasi oleh Ast menjadi tiga 

bagian, yaitu sejarah, tata bahasa dan aspek kerohanian (geistige) atau ‘jiwa’ teks. 

Sedangkan Wolf, mendefinisikan hermeneutika sebagai seni menelanjangi teks. 

Oleh karenanya, tidak janggal jika Schleiermacher menekankan hermeneutikanya 

pada seni dalam interpretasi.57 

Menurut Nashr Abu Zayd, Schleiermacher termasuk bapak hermeneutika 

modern dan bapak dari para pemikir yang datang setelahnya, baik setuju maupun 

dan tidak setuju dengan pandangannya.58 

b. Hermeneutika Fenomenologis Husserl dan Heidegger 

Husserl adalah seorang pendiri fenomenologi modern. Dalam hermeneutika 

fenomenologisnya ia membangun rancangan, agar obyek sepenuhnya dapat 

diinterpretasikan, diperlukan konteks yang semestinya atau sebuah kerangka 

mental. Bertitik pijak pada pandangan bahwa teks dapat merefleksikan kerangka 

mentalnya sendiri, maka menginterpretasikan sebuah teks, berarti pula secara 

metodis-mengisolasi teks dari hal-hal yang tidak mempunyai korelasi, dan 

 
57 Ibid., 19. 
58 Ibid. 



 

 

membiarkannya mengkomunikasikan maknanya sendiri pada subyek (penafsir). 

Yang dimaksud “hal-hal yang tidak mempunyai korelasi” diantaranya adalah bias-

bias subyektif penasfsir. Hermeneutika fenomenologis ini diproyeksikan untuk 

menangkap kebenaran dari teks sebagaimana adanya, kebenaran hakiki sebuah 

teks. Berdasarkan premis-premis tersebut Maulidin menyimpulkan, hermeneutika 

Husserl hendak menyatakan “biarkanlah teks itu yang berbicara.59 

Secara fenomenologis, interpretasi bukanlah sesuatu yang ‘dilakukan’ oleh 

penafsir, tetapi sesuatu yang ‘terjadi’ pada penafsir. Oleh karenanya, hermeneutika 

fenomenologis lebih ditekankan pada pembebasan penafsir dari segala 

kemungkinan bias subyektif. Pembebasan tersebut sangat mungkin sekali 

dilakukan dengan cara membentengi diri penafsir dari jebakan bias-bias prasangka. 

Dengan begitu, hadirnya penampakan makna asli teks bukanlah hal yang 

mustahil.60 

Menariknya, konsepsi Husserl di muka yang hendak menetralisir sang 

penafsir dari prasangka ditolak Heidegger. Karena menurutnya, penafsir tidak 

pernah bisa melepaskan diri dari intervensi prasangka, serta tak berdaya 

mengisolasi dan menetralisir dirinya dari kontaminasi duniawi. Seandainya bisa, 

akan timbul pertanyaan di manakah posisi sang penafsir dalam kerja 

interpretasinya? Padahal relasi penafsir dan penafsiran bersifat integral. Setiap 

penafsiran tidak akan pernah bisa dilakukan tanpa melibatkan peran aktif 

penafsir.61 

 
59 Team KOPRAL, Kontekstualisasi Turats: Telaah Regresif dan Progresif, 28-29. 
60 Ibid., 29. 
61 Team KOPRAL, Kontekstualisasi Turats: Telaah Regresif dan Progresif, 29. 



 

 

Menurut Heidegger, hermeneutika harus berefleksi tentang “mengerti” 

(verstehen). Apakah itu “mengerti”? Apakah yang terjadi, jika kita manusia 

menjalankan “pengertian”? Dan apakah yang harus diandaikan supaya 

“pengertian” itu mungkin? Dalam bukunya, Ada dan Waktu, Heidegger telah 

memperlihatkan bahwa “mengerti” tidak merupakan salah satu sikap yang 

dipraktikkan manusia di antara sekian banyak sikap lain yang mungkin. 

Menurutnya, “mengerti” harus dipandang sebagai sikap yang paling fundamental 

dalam eksistensi manusia; atau lebih tepat lagi, kalau dikatakan bahwa “mengerti” 

itu tidak lain daripada cara berada manusia sendiri. “Mengerti” menyangkut 

seluruh pengalaman manusia. Justru karena itulah hermeneutika mempunyai suatu 

problematik yang sama sekali universal.62 

Heidegger menerangkan bahwa “mengerti” mempunyai struktur lingkaran. 

Supaya orang mengerti, sudah harus ada pengertian. Untuk mencapai pengertian, 

satu-satunya cara ialah bertolak dari pengertian. Misalnya, untuk mengerti suatu 

teks, sebelumnya sudah mesti ada pengertian tertentu tentang apa yang 

dibicarakan dalam teks itu. Kalau tidak, sekali-kali tidak pernah akan mungkin 

memperoleh pengertian tentang teks tersebut. Tetapi dilain pihak dengan 

membaca teks itu pra pengertian terwujud menjadi pengertian yang sungguh 

sungguh. Proses ini oleh Heidegger disebut “lingkaran hermeneutis”. Tetapi tidak 

dapat ditarik kesimpulan bahwa lingkaran itu baru muncul jika kita membaca teks-

teks itu. Lingkaran ini sudah terdapat pada taraf yang paling fundamendal. 

Lingkaran ini menandai eksistensi kita sendiri. “Mengerti” dunia hanya mungkin, 

 
62 K. Bertens, Filsafat Barat Kontemporer Inggris Jerman, 257-258. 



 

 

kalau ada pra pengertian tentang dunia dan tentang diri kita sendiri. Tetapi 

lingkaran ini tidak merupakan sesuatu “lingkaran setan”, melainkan justru 

memungkinkan eksistensi kita.63 

c. Hermeneutika Gadamer 

Gadamer dalam hermeneutika mengenalkan jargon “matinya sang 

pengarang” (the death of author).64 Ia menyatakan; sekali teks dilempar ke ruang 

publik, ia telah hidup dengan nafasnya sendiri. Tidak ada kaki referensial yang 

menopang, bahkan oleh pengarangnya sekalipun. Oleh karenanya, hermeneutika 

Gadamer tidak lagi diproyeksikan untuk menguak makna asli teks seperti yang 

dikehendaki pengarang, namun diarahkan untuk memproduksi makna teks yang 

hanya tergantung kepada penafsir. Konsekuensinya, para penafsir yang berbeda 

latar belakang kebudayaan, usia, atau tingkat pendidikannya tidak akan melakukan 

interpretasi yang sama dan pada titik kulminasi memunculkan hasil penafsiran 

yang bermacam-macam. Adapun memproduksi makna baru dalam proses 

menginterpretasikan teks adalah suatu keniscayaan. Sebab penafsir tidak pernah 

dapat menghindar dari keterkondisiannya dan keadaannya di dunia.65 

Hermeneutika Gadamer mengkonsentrasikan dirinya pada tiga hipotesis, 

yaitu konteks kekinian sang penafsir (historisitas), proses dialogis dan 

linguistikalis.66 
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Pertama, historisitas, dimaksudkan untuk mendorong penafsir agar selalu 

memulai interpretasinya dari konteks ruang dan waktunya sendiri. Dengan begitu, 

penafsir tidak hanya sekedar masuk dalam teks dengan maksud memahami teks 

tersebut sesuai dengan tujuan pengarangnya. Kedua, proses dialogis. Menurut 

Gadamer tugas utama seorang penafsir adalah menemukan pertanyaan yang 

padanya sebuah teks menghadirkan jawaban; memahami sebuah teks berarti 

memahami pertanyaan. Pada waktu yang sama, sebuah teks hanya menjadi sebuah 

sasaran penafsiran dengan menghadirkan penafsir yang bertanya. Dalam logika 

tanya-jawab seperti ini sebuah teks ditarik ke dalam sebuah peristiwa melalui 

aktualisasi dalam pemahaman, dimana teks itu sendiri merepresentasikan sebuah 

kemungkinan historis. Peredaran atau cakrawala makna pada akhirnya tak 

terbatas. Ketiga, linguistik. Dengan linguistik tugas hermeneutika adalah 

memahami teks. Memahami itu sendiri mempunyai hubungan fundamental dengan 

bahasa. Ia menegaskan bahwa tugas hermeneutika adalah menyadur makna dari 

sebuah teks ke dalam situasi konkret, di mana pesan yang terdapat di dalam teks 

itu ditujukan. Jadi menafsirkan adalah menerapkan. 

2. Hermeneutika dalam Islam 

Hermeneutika dalam Islam sering dipadankan dengan kata tafsir. Tafsir 

sendiri, dalam bahasa Arab adalah istilah yang paling banyak digunakan untuk 

makna “penafsiran”, termasuk penafsiran al-Qur’an. Beberapa ulama awal 

menggunakan istilah tafsir untuk makna penjelasan kata atau ucapan. Menurut 

satu pendapat, tafsir merupakan turunan kata fasr, dan berarti menguraikan 

(expound), menyingkap (reveal) dan menampakkan makna yang terang. Menurut 



 

 

Ibn Manzhu>r, fasr berarti menyingkap yang tertutup. Tafsir, oleh karena itu, berarti 

menyingkap apa yang dimaksudkan atau yang tertutup oleh kata yang sulit. Dalam 

pengertian ini, al-Qur’an surat al-Furqan ayat 33 menyatakan:67 

  َوَال 
ۡ
   ٣٣ ِسريًاتـَفۡ  َسنَ َوَأحۡ  قِّ حلَۡ ٱبِ   كَ نَٰ ِجئۡـ  ِإالَّ  ِمبََثلٍ  تُوَنكَ َ

“Tidaklah orang-orang kafir itu datang kepadamu (membawa) sesuatu 
yang ganjil, melainkan Kami datangkan kepadamu suatu yang benar dan 
yang paling baik penjelasannya (tafsir)”. 
 
Di sini tafsi>ra>n, sebagaimana dijelaskan oleh Ibn Abbas, berarti tafsi>la>n 

yang artinya elaborasi.68 

Pendapat lain menyatakan bahwa asal kata tafsir bukanlah fasr melainkan 

safara (menyingkap atau membuka). Frase safarat (al-mar’at) ‘an wajhiha> berarti 

‘(perempuan tersebut) melepaskan kerudung dari wajahnya. Ketika perempuan 

tersebut telah tidak berkerudung, dia disebut sa>firah, yang berarti bagian tertentu 

dari tubuhnya tidak tertutup. Jadi, makna tafsir mungkin berkaitan dengan 

membuka atau menyingkap apa yang tersembunyi. Apapun kata dasarnya, makna 

tafsir tampak berkaitan erat dengan menyingkap.69 

Sedangkan secara istilah tafsir adalah teori yang menghubungkan antara 

wahyu dan realitas, katakanlah antara agama dan dunia atau lebih utama antara 

Allah swt. dan manusia.70 
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Dikalangan ulama, definisi tafsir diperdebatkan. Dalam catatan sejarah, 

ada ulama yang menyatakan tafsir bukanlah disiplin ilmu pengetahuan yang 

membutuhkan definisi. Ringkas kata, tafsir hanya sebagai perantara untuk 

menguraikan kehendak teks-teks al-Qur’an serta pemahamannya. Sementara 

ulama lain menganggap tafsir merupakan disiplin ilmu yang membahas obyeknya 

secara terperinci. Tafsir memiliki kaidah-kaidah universal. Menurut pandangan ini, 

ilmu tafsir membutuhkan pengertian definitif. Berikut ini beberapa pengertian 

tafsir. 

Menurut Abu Hayan, tafsir ialah ilmu yang menerangkan metode 

pengucapan lafal-lafal al-Qur’an, tentang petunjuk-petunjuknya, hukum-

hukumnya baik ketika berdiri sendiri maupun ketika tersusun, makna-makna yang 

dimungkinkan baginya ketika tersusun, serta hal-hal lain yang melengkapinya.71 

Menurut al-Zarkasyi tafsir adalah disiplin ilmu untuk memahami dan 

menjelaskan makna pesan-pesan Allah swt. yang diturunkan kepada Muhammad 

saw. serta menerangkan hukum dan hikmahnya.72 

Pandangan ketiga meletakkan tafsir sebagai pisau analisis yang melacak 

turunnya ayat, susunan kalimatnya, kisah-kisahnya, termasuk turun di kota 

Mekkah atau Madinah, tentang janji dan ancaman, larangan dan perintah serta 

keteladanannya.73 

Tafsir sering kali disamakan pengertiannya dengan takwil. Pengertian ini 

populer pada periode ulama klasik, seperti yang terlihat dalam komentar Mujahid: 
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“Sesungguhnya ulama itu tahu mengenai takwil (tafsir)-nya ayat al-Qur’an. Ibn 

Jarir ketika menguraikan makna ayat terbiasa mengatakan: “demikian takwil 

(tafsir) firman Allah itu. Dilain pihak, al-Maturidi mengatakan terdapat perbedaan 

orientasi signifikan antara tafsir dan takwil. Sisi perbedaanya, tafsir secara pasti 

dapat menyingkap makna sesuai dengan kehendak Tuhan, sementara takwil 

bersifat spekulatif karena cenderung mengambil salah satu makna yang dianggap 

lebih unggul, dan tidak ada kepastian makna teks.74 

Pada dasarnya tradisi penafsiran sudah dimulai sejak masa Nabi 

Muhammad. Bahkan al-Qur’an mengatakan bahwa salah satu fungsi nabi adalah 

untuk menjelaskan al-Qur’an. Walaupun Nabi telah memberikan penjelasan 

terhadap al-Qur’an, tetapi hanya sedikit penafsiran Nabi sendiri tehadap al-Qur’an 

yang berhasil direkam, dan kebanyakan hanya dalam bentuk penjelasan yang kita 

sebut sebagai “tafsir praktis”, yang mengacu pada bagaimana Nabi melaksanakan 

perintah-perintah di dalam al-Qur’an, dan yang telah dikumpulkan dalam Hadits 

Nabi.75 

Setelah Nabi Muhammad saw. wafat, hanya sedikit dari para sahabat yang 

mampu memberikan kontribusi langsung pada tafsir al-Qur’an. Mereka 

diantaranya empat khalifah pertama, Abu Bakr, Umar, Utsman dan ali, serta 

Aisyah salah satu istri Nabi. Sahabat nabi yang lain diantaranya Abdullah Ibn 

Mas’ud yang menetap di Irak, Ubay bin Ka’b di Madinah, Abdullah Ibn Abbas di 

Mekkah dan Zaid bin Tsabit di Madinah. Dari sekian nama, yang paling terkenal 
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adalah Abdullah Ibn Abbas, yang tercatat memiliki banyak sekali siswa di Mekkah 

yang dikenal sebagai “penafsir al-Qur’an”. Tradisi tafsir mulai dikembangkan 

selama abad ke-1 H. /7 M. dan ke-2 H. /8 M.76 

Pada awalnya, penafsiran umumnya ditransmisikan secara verbal atau 

lisan. Ibnu Khaldun menyatakan, penafsiran al-Qur’an terus ditransmisikan di 

kalangan muslim awal hingga akhirnya pengetahuan bisa menjadi terorganisir 

dalam disiplin disiplin ilmiah, dan akhirnya karya-karya ilmiah sistematis mulai 

ditulis. Menjelang abad ke-2 H. / 8 M., barulah karya-karya tafsir mulai mencakup 

seluruh ayat al-Qur’an, mulai dari awal hingga akhir. Mungkin tokoh paling 

penting model tafsir ini adalah al-Thabari.77 

Pendekatan dalam tafsir mulai mengkristal pada dua pendekatan, yakni 

yang menekankan pada “tradisi atau riwayat” (tafsir berbasis pada tradisi atsar, 

tafsir bi al-ma’thur) dan yang menekankan pada “akal” (tafsir berbasis pada akal, 

tafsir bi al-ra’y). Dalam Islam Sunni, tafsir yang berbasis pada tradisi (tafsir bi al-

ma’thur) dianggap sebagai bentuk penafsiran yang paling otoritatif karena 

disandarkan pada salah satu sumber otoritas keagamaan yang paling penting, yaitu 

Nabi dan para sahabatnya yang mampu menguraikan makna al-Qur’an berdasarkan 

instruksi Nabi (hadits). Bahkan penafsiran oleh tabi’in pun (generasi kedua 

muslim) dianggap telah memperoleh otoritas dari Nabi, baik secara langsung 

maupun tidak langsung.78 
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Sedangkan tafsir bi al-ra’y oleh sebagian muslim tidak dapat diterima, 

sebab dalam pandangan mereka al-Qur’an melarang pandangan ini. Dikatakan 

bahwa Nabi Muhammad saw. dalam haditsnya pernah melarang penafsiran 

menggunakan akal: “Barangsiapa menjelaskan al-Qur’an tanpa dasar pengetahuan 

maka biarkan dia tempatnya di neraka”. Ada juga laporan bahwa para sahabat 

takut untuk menafsirkan al-Qur’an dengan mengandalkan akal.79 

Pada periode modern, yaitu sejak pertengahan abad ke-19 M., penafsiran 

al-Qur’an mulai menyala kembali dan dikembangkan lebih jauh. Penafsiran 

modernis berkembang sebab banyak dari kalangan kaum muslim, khususnya yang 

berorientasi non-tradisionalis, berusaha untuk mendefinisikan kembali 

pemahaman mereka tentang al-Qur’an dari sudut pandang modernitas. Hal ini 

dicontohkan oleh para ulama seperti Sayyid Ahmad Khan dari India dan 

Muhammad Abduh dari Mesir. Keduanya menekankan pentingnya menjauhi sikap 

meniru masa lalu (imitatif) menuju kepada pendekatan baru yang responsif dan 

kompatibel dengan kehidupan modern. Al-Qur’an bisa membimbing umat muslim 

untuk menjadi bagian dari dunia modern. Kedua ulama tersebut memiliki 

ketertarikan pada pemikir-pemikir rasionalis di masa awal Islam, seperti kaum 

Mu’tazilah dan melihat perlunya interpretasi al-Qur’an dengan cara pandang yang 

ilmiah.80 

Pendekatan modern lainnya adalah menguji al-Qur’an dari sudut pandang 

ilmu pengetahuan modern (disebut tafsir ilmiah). Pendekatan yang dilakukan 
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Tantawi Jawhari dari Mesir ini dengan menghubungkan teks al-Qur’an dengan 

cara pandang ilmiah modern. Manfaat dari pendekatan ini adalah menyoroti apa 

yang sering disebut sebagai “kemukjizatan ilmiah al-Qur’an”. Metode ini bersifat 

apologetik dan merupakan upaya untuk membuktikan bahwa pencapaian-

pencapaian ilmiah di zaman modern ini sebetulnya telah diramalkan dalam al-

Qur’an empat belas abad yang silam.81 

Pendekatan modern lainnya yang juga tak kalah signifikan adalah tafsir 

sosial-politik. Pendukung utamanya adalah Sayyid Qutb yang menulis kitab fi> zilal 

al-Qur’an, yang pada intinya ingin memberikan  perspektif baru mengenai 

relevansi al-Qur’an dengan kehidupan umat Islam kekinian.82 

Pada pertengahan abad ke-20 M., pendekatan populer yang lain muncul, 

yang disebut dengan tafsir tematik. Pendekatan ini menekankan pada kesatuan 

teks al-Qur’an di atas penafsiran ayat-ayatnya secara terpisah. Penafsiran ayat per 

ayat dipandang sebagai hal yang justru mendistorsi pesan al-Qur’an. Model 

penafsiran ini dikembangkan oleh Amin al-Khuli dari Mesir. Dengan model 

penafsiran ini, orang akan dapat mengeksplorasi secara lebih mendalam konsep-

konsep seperti “keadilan” dan “keesaan Allah” dengan melihat semua ayat yang 

terkait dengan konsep-konsep tersebut dalam al-Qur’an dan dalam surat yang 

berbeda.83 

Sebagai sintesis antara tafsir dan takwil terhadap pembacaan al-Qur’an, 

beberapa pemikir Islam modern membawa pendekatan luar dalam membaca al-
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Qur’an yang berasal dari para filsuf Prancis kontemporer, yakni hermeneutika. Ada 

tiga kelompok pemikir Islam dalam menyikapi penggunaan hermeneutika dalam 

studi al-Qur’an, yaitu kelompok yang menolak, kelompok yang menerima tanpa 

catatan dan kelompok yang menerima dengan catatan. 

Kelompok pertama menolak penggunaan hermeneutika dalam studi al-

Qur’an dengan alasan hermeneutika berasal dari tradisi Yunani yang kemudian 

diadopsi oleh Kristen. Andaikata hermeneutika digunakan dalam studi al-Qur’an 

ditakutkan akan menghilangkan dimensi Ilahiyah al-Qur’an. Kelompok kedua 

menerima secara penuh penggunaan hermeneutika tanpa memilah model 

hermeneutika mana yang membawa manfaat dan yang tidak dalam studi al-Qur’an. 

Kelompok ini cenderung menolak dimensi Ilahiyah yang terkandung dalam al-

Qur’an. Mereka berkeyakinan, dari mana pun datangnya sesuatu, selama ia 

membawa manfaat bagi umat Islam harus diambil. Kelompok ketiga muncul 

mengambil jalan tengah sebagai alternatif dari sikap ekstrim di atas. Kelompok ini 

mengambil teori hermeneutika tertentu guna mendukung upaya mengungkap 

pesan Ilahi tanpa mengesampingkan aspek keilahian al-Qur’an.84 

3. Hermeneutika Kontekstual 

Al-Qur’an adalah kitab suci terakhir yang diturunkan kepada Nabi 

Muhammad saw. sebagai kha>tam al-anbiya>’ (penutup para nabi), sehingga tidak 

akan turun lagi kitab samawi setelah al-Qur’an. Oleh karena itu, sangat logis jika 

prinsip-prinsip universal al-Qur’an akan senantiasa relevan untuk setiap waktu dan 
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tempat (s}a>lih} li kulli zama>n wa maka>n). Asumsi ini membawa impllikasi bahwa 

problem-problem sosial keagamaan di era kontemporer tetap akan dapat dijawab 

oleh al-Qur’an dengan cara melakukan kontekstualisasi penafsiran secara terus 

menerus, seiring dengan semangat dan tuntutan problem kontemporer. Sebab, al-

Qur’an bukanlah kitab yang diturunkan hanya untuk orang-orang dahulu di zaman 

Nabi, tetapi ia juga diperuntukkan bagi orang sekarang dan bahkan orang-orang di 

masa mendatang. Prinsip-prinsip universal al-Qur’an dapat dijadikan pijakan 

untuk menjawab tuntutan perkembangan zaman yang bersifat temporal dan 

partikular.85 

Dalam rangka kontekstualisasi al-Qur’an, hermeneutika sebagai perangkat 

interpretasi teks muncul dalam wacana pemikiran keagamaan, baik di Indonesia 

maupun di Timur Tengah. Namun, sampai sekarang, telaah kritis teks keagamaan 

melalui pendekatan hermeneutika, bagi sebagian kalangan Islam, masih cenderung 

dicurigai dan dihindari. Sikap antipati dan alergi ini ada yang dilatarbelakangi 

karena istilah hermeneutika dianggap berasal dari tradisi pemikiran Barat sebagai 

kritik terhadap teks Bible (Injil). Ada juga yang berpendapat hermeneutika tidak 

dibutuhkan untuk mengkaji teks otentik Islam sebab al-Qur’an, misalnya, tidak 

mempunyai problem originality sebagaimana Bible.86 

Banyak intelektual muslim menganggap hermeneutika sebagai metodologi 

yang tidak menghormati nilai kesakralan teks keagamaan. Namun, belakangan ini, 

beberapa pemikir muslim juga mulai mengadopsi hermeneutika sebagai perangkat 
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metodis interpretasi teks-teks suci. Hal tersebut dibangun atas dasar asumsi, 

secara metodologis, ilmu tafsir konvensional dalam tradisi klasik sudah tidak 

berkembang dengan baik, bahkan bisa dikatakan sudah mengalami stagnasi.87 

Nashr Hamid Abu Zayd dalam kitabnya, Is}ka>liyya>t al-Qira>’ah wa ‘A>liyya>t 

al-Ta’wi>l, menyatakan “hermeneutika merupakan diskursus lama sekaligus baru, 

kajiannya yang seputar relasi penafsir dengan teks bukanlah semata pemikiran 

Barat, akan tetapi diskursus yang wujudnya juga ada dalam tura>th-tura>th Arab, 

baik Arab klasik maupun kontemporer.88 

Hermeneutika kontekstual dalam menafsirkan al-Qur’an, cenderung 

kontekstual dan bahkan liberal; dalam arti selalu berupaya 

mengkontekstualisasikan makna ayat tertentu dengan mengambil prinsip-prinsip 

dan ide universalnya. Oleh karena itu, jika terdapat ayat-ayat yang secara tekstual 

dianggap sudah tidak relevan dengan perkembangan zaman karena bersifat 

partikular dan kasuistik maka para penafsir kontemporer berusaha menafsirkan 

ayat-ayat tersebut dengan semangat zamannya. Sebagai contoh adalah ayat-ayat 

yang berbicara tentang pluralisme, perbudakan, warisan, poligami, ekonomi dan 

juga ayat-ayat yang berkaitan dengan masalah sosial kemasyarakatan. Penafsiran 

mereka terhadap masalah-masalah tersebut cenderung kontekstual. Dengan asumsi 

tersebut maka al-Qur’an perlu ditafsirkan secara terus menerus sehingga tidak 

kehilangan relevansinya dengan perkembangan zaman. Ini juga berarti bahwa 

meskipun selama ini sudah banyak tafsir yang ditulis oleh para penafsir, tidaklah 
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perlu ada sakralisasi terhadap hasil penafsiran. Sebab, sakralisasi penafsiran al-

Qur’an tidak saja dapat disebut sebagai “syirik intelektual”, tetapi juga dapat 

menyebabkan dinamika pemikiran umat Islam mengalami stagnasi.89 

Al-Qur’an harus dipahami sebagai kitab suci yang kemunculannya tidak 

lepas dari konteks kesejarahan umat manusia. Ia tidak diwahyukan dalam ruang 

hampa, tetapi justru hadir dalam zaman dan ruang yang sarat budaya-kultur 

tertentu. Oleh karena itu, bisa dimaklumi jika Nashr Hamid Abu Zayd menyebut 

al-Qur’an sebagai muntaj thaqa>fi> (produk budaya), yakni teks yang muncul dalam 

sebuah struktur budaya Arab abad ketujuh, selama lebih dari dua puluh tahun  dan 

ditulis dengan berpijak pada aturan-aturan budaya tersebut. Petunjuk-petunjuk al-

Qur’an yang bersifat universal juga dapat dirumuskan dengan mempertimbangkan 

situasi sosio-historis yang muncul ketika itu, untuk kemudian ditarik ke dalam 

konteks kekinian.90 

Dengan hermeneutika kontekstual, penafsiran al-Qur’an lebih menekankan 

pada aspek epistemologis-metodologis. Kajian seperti ini diharapkan dapat 

menghasilkan pembacaan yang produktif (al-qira>’ah al-muntijah) atas al-Qur’an, 

dan bukannya pembacaan repetitive (al-qira>’ah at-tikra>riyyah) atau pembacaan 

ideologis-tendensius (al-qira>’ah al-mughrid}a>h). Terkait dengan hal ini, Roger 

Trigg menyatakan bahwa hermeneutika merupakan suatu model penafsiran 

terhadap teks tradisional (klasik), di mana suatu permasalahan harus selalu 

diarahkan supaya teks selalu dapat kita pahami dalam konteks kekinian yang 
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situasinya berbeda. Nuansa hermeneutik yang menonjol dalam paradigma tafsir 

kontekstual meniscayakan bahwa setiap teks (baca; penafsiran) perlu dicurigai; 

ada kepentingan atau ideologi apa dibalik penafsiran teks tersebut.91 

Dalam hal ini Fazlurrahman, menegaskan bahwa ayat-ayat al-Qur’an yang 

diturunkan pada waktu tertentu dalam sejarah (dengan keadaan umum dan khusus 

yang menyertainya) seringkali menggunakan ungkapan-ungkapan yang sesuai 

dengan situasi yang mengelilinginya. Menurutnya, ayat ayat tersebut tidak dapat 

direduksi atau dibatasi oleh situasi historis pada saat ia diwahyukan. Oleh karena 

itu, seorang penafsir senantiasa dituntut untuk mampu menangkap ideal moral 

yang ada dibalik teks al-Qur’an yang bersifat literal. Untuk tujuan itu, Rahman 

kemudian mengajukan model hermeneutika double movement, dimana seorang 

penafsir harus menangkap makna suatu teks dengan memperhatikan situasi sosio-

historis masa lalu di saat teks itu turun, untuk kemudian ditarik lagi ke dalam 

situasi saat ini.92 

Sedangkan Abdullah Saeed, hadir sebagai seorang pendukung sekaligus 

menerjemahkan dan menyempurnakan gagasan Rahman, yakni menjabarkan teori 

double movement ke dalam langkah-langkah rigid penafsiran dan mengulas lebih 

dalam nilai dalam al-Qur’an. Ia menawarkan hermeneutika kontekstual yang 

mengambil banyak inspirasi dari Rahman. Sedangkan, fokus penafsiran Saeed 

adalah kepada ayat-ayat etika hukum.93 

 
91 Abdul Mustaqim, Epistemologi Tafsir Kontemporer, 61-62. 
92Ibid., 56. 
93 Lien Iffah Naf’atu Fina, “Interpretasi Kontekstual Abdullah Saeed: Sebuah 

Penyempurnaan terhadap Gagasan Tafsir Fazlurrahman”, 66-68. 



 

 

Jadi, dengan hermeneutika kontekstual, isi kandungan etika-hukum al-

Qur’an harus dipahami dari sudut pandang dan konteks politik, sosial, sejarah, 

agama dan konteks ekonomi sehingga al-Qur’an bisa dibaca, dipahami, ditafsirkan 

dan diterapkan. Pendekatan ini menuntut kebebasan yang tinggi bagi para sarjana 

muslim modern dalam menentukan mana yang z}anni (bisa berubah) dan qat}’i 

(tidak berubah) dari kandungan etika-hukum al-Qur’an. Pendekatan ini dipimpin 

oleh ulama seperti Fazlurrahman dan dilanjutkan oleh Abdullah Saeed. Kehadiran 

mereka merupakan langkah penting dalam menunjukkan relevansi teks al-Qur’an 

dengan kebutuhan-kebutuhan masyarakat muslim kontemporer. Mereka sangat 

menekankan pada pemahaman konteks historis wahyu ditingkat makro, untuk 

kemudian menghubungkannya dengan apa yang kita butuhkan secara khusus di 

zaman modern ini. Dalam hal ini, mereka mendukung “spirit kenabian”, atau 

dengan kata lain, bagaimana kira-kira Nabi akan berbuat jika ia hidup di zaman 

sekarang ini.94 

D. Teori Hermeneutika Fazlurrahman  

1. Paradigma Pemikiran  

Sebelum membicarakan tentang hermeneutika Fazlurrahman, perlu 

dieksplor bagaimana konsep al-Qur’an menurut Rahman. Konsep Rahman tentang 

al-Qur’an, sebagaimana dapat disimpulkan dalam bukunya Islam, adalah “al-

Qur’an secara keseluruhan adalah kata-kata (kalam) Allah swt., dan dalam 

pengertian biasa, juga keseluruhannya merupakan kata-kata Muhammad saw. Jadi, 

al-Qur’an murni kata-kata Ilahi, namun tentu saja, ia sama-sama secara intim 

 
94 Abdullah Saeed, Pemikiran Islam: Sebuah Pengantar, 53-54. 



 

 

berkaitan dengan personalitas paling dalam Nabi yang hubungannya dengan kata-

kata (kalam) Ilahi itu tidak dapat dipahami secara mekanis seperti hubungan 

sebuah rekaman. Kata-kata (kalam) Ilahi mengalir melalui hati Nabi.95 

Definisi Rahman di atas, mengasumsikan bahwa pola hubungan atau model 

pewahyuan yang dibangun antara al-Qur’an (sebagai sebuah teks; the text), Allah 

adalah pengarang (the author) dan Muhammad (the reader and the author). 

Pengasumsian Muhammad sebagai penerima sekaligus pembicara ini menegaskan 

bahwa secara psikologi Muhammad berpartisipasi baik mental maupun intelektual 

dalam penerimaan wahyu itu. Oleh karena itu, al-Qur’an harus dipahami dalam 

konteks yang tepat yakni perjuangan Nabi dan latar belakang dari perjuangan 

tersebut.96 

Gagasan Rahman untuk menjadikan al-Qur’an universalitas dan 

fleksibelitas, al-Qur’an tidak bisa dipahami secara atomistik, melainkan harus 

sebagai kesatupaduan yang berjalin berkelindan sehingga menghasilkan suatu 

weltanschauung (pandangan dunia atau worldview) yang pasti. Pemahaman 

seperti ini yang tidak didapatkan dalam penafsiran-penafsiran klasik, mereka 

terlalu asyik bermain dengan kata-kata yang menyebabkan mereka terjebak dalam 

penafsiran literal-tekstual. Bagi Rahman fenomena ini terjadi dikarenakan 

ketidaktepatan dan ketidaksempurnaan alat-alat yang disebabkan kegersangan 

metode penafsiran.97 

 
95 Fazlurrahman, Islam: Sejarah Pemikiran dan Peradaban, 32-35. 
96 Kurdi, Hermeneutika A-Qur’an dan Hadis, 69. 
97 Fazlurrahman, Islam dan Modernitas: Tentang Transformasi Intelektual Fazlurrahman 

(Bandung: Pustaka, 1985), 2-3. 



 

 

Paling tidak ada enam aspek kunci paradigmatis untuk memahami 

pemikiran Rahman. Enam aspek tersebut adalah pewahyuan dan konteks sosio-

historis, the ideal and the contingent, keadilan sosial (social justice), prinsip moral, 

kehati-hatian dalam penggunaan hadits dan menautkan masa lalu dengan masa kini 

(lingking the past and the present).98 

Pertama, pewahyuan dan konteks sosio-historis. Rahman mengkritik keras 

dictation theory yang menyatakan bahwa peran Nabi semata penerima pesan 

(receiver of message) dan mentransmisikan pesan Ilahi kepada manusia. Dalam 

teori ini, Nabi dipersepsikan laksana audio recording. Bagi rahman, pewahyuan 

merupakan proses yang bersifat kompleks. Rahman ingin menunjukkan psikologi 

proses kreatif nalar kenabian dalam pewahyuan. Sumber dan asal proses kreatif 

tersebut ialah human agency (agensi kemanusiaan yang diperankan oleh Nabi). 

Rahman menegaskan bahwa al-Qur’an bukanlah “buku” yang diberikan dalam satu 

waktu, tetapi proses yang berlanjut sesuai dengan misi profetik yang berjalan 

selama 22 tahun. Al-Qur’an bukan pula “buku” yang dikirim dari dunia ketuhanan 

ke dunia manusia tanpa konteks historis yang mengitari dunia kemanusiaan. Fokus 

al-Qur’an dan petunjuknya secara organis dikoneksikan dengan bahasa, budaya, 

politik, ekonomi dan kehidupan keberagaman masyarakat Arab. Tanpa koneksi ini 

(al-Qur’an dan dunia realitas), pewahyuan tidak akan bermakna bagi masyarakat 

Arab, termasuk tidak bisa memberikan petunjuk bagi manusia.99 

 
98 Abid Rohmanu, Paradigma Teoantroposentris: dalam Konstelasi Tafsir Hukum Islam, 
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Kedua, the ideal and contingent. The ideal, menurut Rahman adalah tujuan 

al-Qur’an yang menjadi orientasi kaum mukmin. Hal yang ideal mungkin saja 

belum tercapai pada masa pewahyuan. The contingent adalah sesuatu yang 

mungkin direalisasikan pada masa pewahyuan, berdasar batasan struktural dalam 

masyarakat dan kondisi saat itu. Untuk mengetahui yang ideal dan yang kontingen 

menurut Rahman bisa dilakukan dengan kritik sejarah. Kritik sejarah akan 

mengklarifikasi konteks dan melihat rasionalitas sebuah “petunjuk”, lalu 

membedakan aspek ideal dan aspek kontingen.100 

Ketiga, keadilan sosial sebagai tujuan primer. Menurut Rahman, inti 

ethico-legal al-Qur’an ialah keadian sosial. Pemahaman terhadap al-Qur’an dalam 

masa dan periode apa pun harus mempertimbangkan konsep-konsep al-Qur’an 

yang berasosiasi dengan keadilan sosial, seperti kerja sama, persaudaraan, 

pengorbanan diri untuk kemaslahatan publik dan sebagainya. Bagi Rahman, 

gerakan Islam dan ajaran al-Qur’an memiliki tujuan utama penciptaan dan 

kesetaraan kemanusiaan. Hal ini tentu tidak dapat direalisasikan tanpa adanya 

kebebasan dalam arti yang sesungguhnya, kebebasan dari segala bentuk eksploitasi 

(sosial, spiritual, politik dan ekonomi). Kebebasan memungkinkan seseorang 

untuk menentukan pilihan-pilihan moral.101  

Keempat, identifikasi prinsip moral. Bagi Rahman, perilaku etis individu 

mendahului hukum. Basis etika Islam ialah takwa, yakni lebih menunjuk pada 

kualitas nalar seseorang yang mampu membedakan secara cerdas antara yang baik 
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dengan yang buruk dan melakukan usaha untuk melakukan sesuatu yang 

diketahuinya. Untuk bisa membaca al-Qur’an dari perspektif moral, Rahman 

memandang umat Islam tidak seharusnya memperlakukan al-Qur’an sebagai 

dokumen hukum yang mengatur hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Al-

Qur’an, tegas Rahman, merupakan teks yang mempunyai konsen pada moral dan 

isu-isu etis. Konstruksi hukum berbasis al-Qur’an, pendekatan yang tepat diawali 

dengan perumusan prinsip-prinsip moral al-Qur’an, kemudian mendeduksi hukum 

dari prinsip moral tersebut.102 

Kelima, kehati-hatian dalam penggunaan Hadits. Kerangka kerja utama 

Rahman ialah penekanan pada semua pola perilaku Nabi dan sahabat. Perilaku 

Nabi dan sahabat diyakini Rahman konsisten dengan petunjuk al-Qur’an. Maka 

dari itu Rahman mendefinisikan Sunnah tidak sebagaimana ahli Fikih dan ahli 

Hadits. Sunnah bagi Rahman mencakup perkara yang ia sebut “prophetic sunnah” 

dan “living sunnah”. Prophetic sunnah ialah tradisi ideal dari aktivitas yang 

dinisbatkan kepada Rasulullah saw. Sementara living sunnah adalah prophetic 

sunnah yang secara kreatif dielaborasi dan ditafsirkan sesuai dengan tantangan 

yang dihadapi umat Islam pada era kontemporer. Menurut Rahman, pada periode 

awal sejarah keislaman, konsep Sunnah bersifat cair. Sunnah tidak sekedar 

merujuk pada sekumpulan teks, melainkan pada normativitas perilaku Rasulullah 

saw. dan sahabat. Sunnah juga mencakup makna prophetic dan living sunnah. 

Sejarah awal juga menunjuk betapa al-Qur’an secara organis direlasikan dengan 

Sunnah. Rahman mengkritik mereka yang menafsirkan al-Qur’an tanpa referensi 
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Sunnah. Al-Qur’an dan Sunnah saling membutuhkan. Tidak ada yang bisa 

memberikan penjelasan secara koheren terhadap al-Qur’an, kecuali kehidupan 

nyata Rasulullah saw. dan konteks historis yang mengitarinya.103 

Keenam, linking the past and the present (manautkan masa lalu dan masa 

sekarang). Dengan manautkan masa lalu dan masa sekarang, Rahman menawarkan 

suatu metode yang logis, kritis dan komprehensif yaitu hermeneutika double 

movement (gerak ganda interpretasi). Metode ini memberikan pemahaman yang 

sistematis dan kontekstualis, sehingga menghasilkan suatu penafsiran yang tidak 

atomistik, literalis dan tekstualis, melainkan penafsiran yang mampu menjawab 

persoalan-persoalan kekinian. Adapun yang dimaksud gerak ganda adalah; dimulai 

dari situasi sekarang ke masa al-Qur’an diturunkan dan kembali lagi ke masa 

kini.104 

2. Hermeneutika Double Movement 

Adapun mekanisme hermeneutika double movement yang diusulkan 

Fazlurrahman dalam manafsirkan al-Qur’an adalah sebagai berikut. 

Gerakan yang pertama dari dua gerakan terdiri dari dua langkah. Pertama, 

orang harus memahami arti atau makna dari sesuatu pernyataan dengan mengkaji 

situasi atau problem historis dimana pernyataan al-Qur’an tersebut merupakan 

jawabannya. Tentu saja, sebelum mengkaji ayat-ayat spesifik dalam sinaran 

situasi-situasi spesifiknya, suatu kajian mengenai situasi makro dalam batasan-

batasan masyarakat, agama, adat istiadat, lembaga-lembaga bahkan mengenai 
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kehidupan secara menyeluruh di Arabia pada saat kehadiran Islam dan khususnya 

di sekitar Makkah akan harus dilakukan. Jadi, langkah pertama dari gerakan yang 

pertama adalah memahami makna al-Qur’an sebagai suatu keseluruhan di samping 

dalam batas-batas ajaran-ajaran khusus yang merupakan respons terhadap situasi-

situasi khusus.105 

Langkah kedua, adalah menggeneralisasikan jawaban-jawaban spesifik 

tersebut dan menyatakannya sebagai pernyataan-pernyataan yang memiliki 

tujuan-tujuan moral-sosial umum yang dapat “disaring” dari ayat-ayat spesifik 

dalam sinaran latar belakang sosio-historis yang sering dinyatakan.106  

Langkah yang pertama itu sendiri mengimplikasikan langkah yang kedua 

dan membawa kepadanya. Selama proses ini perhatian harus diberikan kepada arah 

ajaran al-Qur’an sebagai suatu keseluruhan sehingga setiap arti tertentu yang 

dipahami, setiap hukum yang dinyatakan dan setiap tujuan yang dirumuskan akan 

koheren dengan yang lainnya. Al-Qur’an sebagai suatu keseluruhan memang 

menanamkan suatu sikap yang pasti terhadap hidup dan memiliki suatu pandangan 

dunia yang kongkrit; ia juga mendakwahkan ajarannya “tidak mengandung 

kontradiksi-dalam”, tetapi koheren secara keseluruhan.107 

Sementara gerakan yang pertama terjadi dari hal-hal yang spesifik dalam 

al-Qur’an ke penggalian dan sistematisasi prinsip-prinsip umum, nilai-nilai dan 

tujuan-tujuan jangka panjangnya, yang kedua harus dilakukan dari pandangan 
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umum ini ke pandangan spesifik yang harus dirumuskan dan direalisasi ‘sekarang’. 

Artinya, ajaran-ajaran yang bersifat umum harus ditubuhkan (embodied) dalam 

konteks sosio-historis yang kongkrit di masa sekarang. Momen yang kedua ini juga 

akan berfungsi sebagai pengkoreksi hasil-hasil dari momen yang pertama, yaitu 

hasil-hasil dari pemahaman dan penafsiran. Karena apabila hasil pemahaman gagal 

dalam aplikasi sekarang, maka tentunya telah terjadi kegagalan dalam menilai 

situasi sekarang dengan tepat atau kegagalan dalam memahami al-Qur’an. Karena 

tidaklah mungkin bahwa sesuatu yang dulu bisa dan sungguh-sungguh telah 

direalisasi dalam tatanan spesifik di masa lampau tidak bisa direalisasi dalam 

konteks sekarang, dengan mempertimbangkan perbedaan dalam hal-hal spesifik 

dalam situasi sekarang, dimana ungkapan “mempertimbangkan perbedaan dalam 

hal-hal spesifik dalam situasi sekarang” meliputi baik pengubahan aturan-aturan 

dari masa lampau sesuai dengan situasi yang telah berubah di masa sekarang 

(asalkan pengubahan ini tidak melanggar prinsip-prinsip dan nilai-nilai umum 

yang berasal dari masa lampau) dan pengubahan situasi sekarang, di mana perlu, 

hingga sesuai dengan prinsip-prinsip dan nilai-nilai umum tersebut.108 

Ini sekali lagi memerlukan kajian yang cermat atas situasi sekarang dan 

analisis berbagai unsur-unsur komponennya sehingga kita bisa menilai situasi 

sekarang dan mengubah kondisi sekarang sejauh yang diperlukan, dan menentukan 

prioritas-prioritas baru untuk bisa mengimplementasikan nilai-nilai al-Qur’an 

secara baru pula. Sejauh lingkup kita mampu mencapai kedua momen dari gerakan 
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ganda ini dengan berhasil, perintah-perintah al-Qur’an akan menjadi hidup dan 

efektif kembali. Sementara tugas yang pertama adalah kerja para ahli sejarah, 

dalam pelaksanaan tugas yang kedua, instrumentalitas dari para saintis sosial jelas 

mutlak diperlukan, tetapi “orientasi efektif” dan “rekayasa ethis” yang sebenarnya 

adalah kerja daripada ethisis. Kedua tugas ini mengimplikasikan jihad intelektual; 

tugas yang kedua juga mengimplikasikan jihad atau usaha moral di samping 

intelektual.109 

Teori hermeneutika double movement Rahman, tampaknya mencoba 

mendialektikkan tex, author dan reader. Sebagai author, Rahman tidak memaksa 

teks berbicara sesuai dengan keinginan author, melainkan membiarkan teks 

berbicara sendiri. Untuk mengajak teks berbicara, Rahman menelaah historisitas 

teks. Historis yang dimaksudkan di sini bukanlah semata-mata asba>b al-nuzul 

sebagaimana yang dipahami oleh ulama konvensional, yaitu peristiwa yang 

menyebabkan al-Qur’an diturunkan, melainkan lebih luas dari itu, yaitu setting 

social masyarakat Arab di mana al-Qur’an diturunkan atau lebih tepat disebut 

qira>’ah al-tari>khiyyah. Tujuan menelaah historis teks di sini yaitu untuk mencari 

nilai-nilai universal, dalam bahasa Rahman menyebutnya dengan ideal moral, 

sebab ideal moral berlaku sepanjang masa dan tidak berubah-rubah. Dalam hal ini, 

Rahman membedakan antara ideal moral dengan legal spesifik. Ideal moral adalah 

tujuan dasar moral yang dipesankan al-Qur’an. Sedangkan legal spesifik ketentuan 

hukum yang diterapkan secara khusus. Ideal moral lebih patut diterapkan 

ketimbang ketentuan legal spesifik. Sebab, ideal moral bersifat universal. Al-
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Qur’an dipandang elastis dan fleksibel. Sedangkan legal spesifik lebih bersifat 

partikular.110 

Jadi, dapat disimpulkan, hermeneutika double movement adalah usaha 

intelektual, termasuk  unsur-unsur intelektual dari kedua momen – yang lampau 

dan sekarang – yang berarti upaya untuk memahami makna dari suatu teks atau 

preseden di masa lampau, yang mempunyai suatu aturan, dan untuk mengubah 

aturan tersebut dengan memperluas atau membatasi ataupun memodifikasinya 

dengan cara sedemikian rupa hingga suatu situasi baru dapat dicakup di dalamnya 

dengan suatu solusi yang baru.111 

E. Teori Hermeneutika Abdullah Saeed 

1. Paradigma Pemikiran 

Abdullah Saeed dalam merumuskan hermeneutika kontekstualnya sangat 

terpengaruh kepada Fazlurrahman. Dalam beberapa tulisannya, Saeed menegaskan 

atau paling tidak menyinggung bahwa pada dasarnya proyek tafsir yang 

digagasnya banyak dipengaruhi oleh Rahman. Bahkan Saeed menyatakan bahwa 

Rahman telah menggagas inti dari metode tafsir yang ditawarkannya. Saeed 

mengakui kontribusi orisinal Rahman dalam memberikan metodologi alternatif 

dalam menafsirkan ayat-ayat ethico-legal. Yakni, menghubungkan teks dengan 

konteks baik ketika pewahyuan maupun muslim masa kini.112 
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Saeed sebagai seorang Rahmanian, meneruskan dan menyempurnakan 

metodologi tafsir Rahman. Menurutnya, meskipun Rahman telah mencoba 

membangun hierarki nilai ayat-ayat etika-hukum dan penafsiran atasnya, namun 

dia tidak menjelaskan secara eksplisit bahwa perumusan hierarki nilai sangat 

penting bagi metodologi alternatif penafsiran. Namun paling tidak dia telah 

mengangkat persoalan nilai (yang dia sebut ‘general principles’). Dia juga telah 

menunjuk beberapa nilai, misalnya ‘keadilan’, sebagai nilai tertinggi bagi setiap 

aturan spesifik yang terkandung dalam al-Qur’an, misalnya bisa ditemui dalam 

ayat tentang kebolehan menikahi empat perempuan. Namun demikian, lagi-lagi 

Rahman tidak sampai merumuskan sebuah bangunan gagasan untuk 

mengembangkan hierarki nilai selain pernyataannya bahwa seoorang penafsir 

pertama-tama harus menemukan prinsip umum dari aturan yang spesifik yang ada 

dalam al-Qur’an dan Sunnah melalui penelusuran yang serius terhadap konteks 

sosio-historis. Rahman melanjutkan pemikirannya bahwa sebagai basisnya, 

seorang mufassir harus membangun (yang disebutnya sebagai) ‘teori sosial-moral 

yang terpadu dan komprehensif’. Di atas basis teori inilah seseorang diharapakan 

menafsirkan ayat-ayat etika-hukum. Dengan itu, Rahman menawarkan inti dari 

metode yang saya sebut kontekstual.113 

Walaupun seorang Rahmanian, namun berbeda dengan Rahman, 

kegelisahan utama Saeed adalah maraknya model penafsiran tekstual oleh para 

tekstualis yang menafsirkan al-Qur’an secara literer. Saeed menganggap 
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penafsiran yang demikian telah mengabaikan konteks baik pewahyuan maupun 

penafsiran. Berangkat dari kacamata inilah, Saeed membangun sebuah model tafsir 

yang peka konteks, dan ini tampak baik ketika dia membangun landasan teoritis 

maupun ketika masuk kepada prinsip-prinsip epistemologisnya.114 

Sebagaimana Rahman, teori Saeed berpusat pada al-Qur’an, yakni cara 

mengelaborasi makna al-Qur’an. Hal ini sangat mendasar mengingat al-Qur’an 

merupakan sumber pertama hukum. Saeed membuat klasifikasi jenis teks dalam 

al-Qur’an menurut kontennya menjadi empat, yaitu: 

a. Teks-teks yang membicarakan tentang yang ghaib – ayat-ayat teologis; 

mencakup hubungan dengan Allah swt., sifat dan perbuatan-perbuatan-

Nya, surga, neraka dan alam akhirat. 

b. Teks-teks yang berorientasi historis – ayat-ayat kisah; mencakup teks-teks 

yang berkaitan dengan segala sesuatu yang berasal dari masa lalu seperti 

kerajaan-kerajaan, manusia, cerita, Nabi dan agama (termasuk di dalamnya 

kejadian-kejadian selama masa Nabi).  

c. Perumpamaan – matthal; mencakup cerita atau riwayat sebagai media al-

Qur’an untuk menyampaikan pelajaran-pelajaran tertentu sehingga mudah 

dipelajari atau ditangkap.  

d. Teks-teks yang berorientasi praktis; mencakup hubungan dengan 

kepercayaan dan nilai, etika dan moral, hukum, aturan dan instruksi, 

perintah dan larangan. Ayat inilah yang mendapat perhatian lebih dalam 

penafsiran Abdullah Saeed, karena menurutnya ayat-ayat inilah yang 

 
114 Kurdi, Hermeneutika A-Qur’an dan Hadis, 210. 



 

 

‘paling tidak siap’ ketika dihadapkan dengan realitas, padahal pada saat 

yang bersamaan ayat-ayat inilah yang paling banyak mengisi kehidupan 

sehari-hari sebagian besar umat Islam. Oleh karena itu, perlu adanya 

reinterpretasi terhadap ayat-ayat tersebut, agar sesuai dengan kondisi  

kekinian.115 

Relevan dengan hal ini, paradigma pemikiran Saeed bermuara pada 

pandangannya tentan wahyu yang meliputi konsep tentang wahyu, dan ayat-ayat 

etika-hukum dan hierarki nilai atas al-Qur’an.116 

a. Konsep wahyu 

Saeed meyakini bahwa al-Qur’an merupakan wahyu Tuhan yang 

diturunkan kepada Nabi Muhammad saw. lewat perantaraan Jibril. Al-Qur’an juga 

bersifat autentik atau tidak mengalami perubahan hingga sekarang. Tetapi, tidak 

sebagaimana muslim tradisional, Saeed melihat adanya keterlibatan Nabi 

Muhammad saw. dan komunitas masa itu dalam proses pewahyuan. Sebagaimana 

Rahman, Saeed meyakini adanya keterkaitan antara wahyu, Nabi Muhammad 

saw., misi dakwah dan konteks sosio-historis yang mengitari proses pewahyuan. 

Adalah benar bahwa al-Qur’an merupakan ciptaan Tuhan, tetapi al-Qur’an pada 

sisi yang lain harus bersentuhan dengan masyarakat sebagai subjek penerima. 

 
115 Abdullah Saeed, Paradigma, prinsip dan Metode: Penafsiran Kontekstualis atas al-

Qur’an, 177-178. 
116 Abid Rohmanu, Paradigma Teoantroposentris: dalam Konstelasi Tafsir Hukum Islam, 

164. 



 

 

Maka, al-Qur’an ialah wujud transformasi kalam Tuhan menjadi bahasa yang bisa 

dipahami manusia.117 

Pandangan dominan kaum muslimin adalah bahwa Nabi Muhammad saw. 

adalah penerima pasif pewahyuan, dan bahwa pewahyuan ini berlangsung pada 

level meta-historis yang tidak menerima pengaruh langsung dari konteks 

aktualnya. Dari sudut pandang ini, aspek keterasingan dan eksternalitas wahyu – 

dikaitkan dengan keterlibatan sang Nabi – harus dipertahankan, dan pewahyuan 

dipandang sebagai sesuatu yang kekal dan independen dari setiap konteks makro. 

Namun, pendekatan kontekstual menilai bahwa konsep pewahyuan semacam ini 

terlalu sempit karena mengabaikan hubungan organik antara pewahyuan dan 

konteksnya. Dengan mempertimbangkan pandangan tradisional dan sekaligus 

pemahaman kontemporer atas masalah ini, beberapa pendekatan berikut 

menawarkan pemahaman lebih luas ihwal peran Nabi dan konteks sosio-historis 

ketika beliau hidup.118 

Disini, pewahyuan bisa dipahami terjadi dalam empat level yang berbeda, 

yaitu sebagai berikut:119 

Level pertama, al-Qur’an sebagai pewahyuan yang ghaib. Dalam hal ini, 

Tuhan pertama kali mewahyukan al-Qur’an ke al-lawh} al-mah}fu>z dan kemudian 

ke langit. Dari sana, kemudia Ruh (dipahami sebagai malaikat penyampai wahyu) 

membawa pewahyuan tersebut kepada sang Nabi. Sebelum wahyu sampai pada 

 
117 Abid Rohmanu, Paradigma Teoantroposentris: dalam Konstelasi Tafsir Hukum Islam, 

164-165. 
118 Abdullah Saeed, Paradigma, prinsip dan Metode: Penafsiran Kontekstualis atas al-

Qur’an, 97. 
119 Ibid., 97. 



 

 

Nabi, ia berada di level ghaib, yang melampaui pemahaman manusia. Apa pun 

“kode” atau “bahasa” yang digunakan untuk proses pewahyuan pada level ini tidak 

bisa di akses oleh kita sebagai manusia biasa dan hanya sedikit yang bisa diperoleh 

dengan memahami secara spekulatif mengenai kodenya. 

Level kedua, pewahyuan mencapai Nabi, dan ia diwahyukan ke dalam 

“hatinya”, sebagaimana dinyatakan dalam al-Qur’an. Beliau kemudian 

mengucapkannya dalam bahasa Arab, dan untuk pertama kalinya dalam konteks 

kemanusiaan. Ucapan beliau merupakan ihwal pewahyuan dalam bahasa Arab 

yang dinisbahkan kepada Ruh dan akhirnya kepada Tuhan. Tuhanlah yang 

memungkinkan sang Nabi mengekspresikan apa yang diwahyukan ke dalam 

hatinya dalam bentuk apapun, jika ada, termasuk dalam bahasa Nabi sendiri, dan 

kemudian menjadikan al-Qur’an berbahasa Arab itu sebagai sebuah “mukjizat”, 

sesuatu yang diakui oleh orang-orang di sekitar Nabi sebagai sesuatu yang 

melampaui kualitas sastrawi mereka. Begitu wahyu diekspresikan oleh Nabi dalam 

bahasa Arab, saat itulah wahyu mulai berperan dalam sejarah. Ia diucapkan oleh 

sang Nabi yang ditujukan kepada sebuah komunitas dengan beragam kondisi sosial 

dan sejarahnya. Firman Tuhan, karena itu, diwahyukan ke dalam hati sang Nabi 

dan kemudian membuatnya secara langsung relevan dengan apa yang terjadi dalam 

konteks aktualnya. Karena itu, wahyu pada awalnya menyoroti berbagai 

permasalahan, norma, nilai, budaya dan lembaga pada sebuah masyarakat yang 

spesifik. Lebih penting lagi, wahyu juga dikomunikasikan dengan bahasa manusia 

yaitu bahasa Arab. 



 

 

Level ketiga, pewahyuan menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari umat 

Islam. Melalui cara ini, ia menjadi bagian yang vital dan hidup dalam sebuah 

komunitas yang hidup. Proses dan keterlibatan pewahyuan terhadap kehidupan 

sosial bisa diistilahkan sebagai aktualisasi pewahyuan.  

Level keempat, pewahyuan melibatkan dua dimensi pada level ini 

meskipun berbagai teks al-Qur’an dinyatakan final dan lengkap setelah wafatnya 

Nabi. Pertama, komunitas-komunitas muslim selanjutnya mengelaborasi apa yang 

dimaksud dan dikehendaki oleh wahyu. Setiap komunitas selanjutnya berusaha 

memasukkan apa yang mereka anggap sebagai makna al-Qur’an ke dalam 

kehidupan mereka. Karena kegiatan penafsiran terus berlanjut, banyak komunitas 

penafsir muncul di kalangan umat Islam, dan masing masing membawa elemen-

elemen pengetahuannya atas wahyu. Kedua, dari sudut pandang al-Qur’an, Tuhan 

selanjutnya memberikan panduan kepada mereka yang sadar akan kehadiran-Nya, 

dan yang berusaha mempraktikkan firman-Nya di dalam kehidupan mereka. Meski 

dimensi ini tidak bersifat linguistik, ia menjadi diketahui karena interaksi terus-

menerus dengan bentuk linguistik al-Qur’an dan elaborasi yang dilakukan oleh 

generasi pertama umat Islam. 

b. Ayat-ayat etika-hukum dan hierarki nilai 

Klasifikasi keempat Saeed tentang teks-teks yang berorientasi praktis atau 

ayat-ayat etika-hukum, menurutnya adalah kategori teks yang penting dalam al-

Qur’an (berpengaruh besar terhadap kehidupan keseharian umat Islam). Teks-teks 

ayat etika-hukum mencakup sistem keyakinan, ibadah praktis, nilai-nilai esensial 

seperti pemeliharaan al-kulliyat al-khams atau maqa>s}id al-syari>at (agama, akal, 



 

 

jiwa, keturunan dan harta), teks perintah hukum dan hukuman terhadap kejahatan. 

Perspektif tradisional mengklasifikasi ayat-ayat etika-hukum al-Qur’an menjadi 

lima kategori yaitu wajib, haram, sunnah, makruh, mubah. Dalam hukum Islam, 

semua perilaku umat muslim bisa dimasukkan dalam salah satu kategorisasi ini. 

Kategorisasi hukum tersebut, menurut Saeed, tetap penting, tetapi untuk 

mengeksplorasi hakikat dan relevansi ajaran ayat-ayat etika-hukum pada situasi 

kontemporer, dibutuhkan kategorisasi lain yang tidak strict atau kaku. 

Kategorisasi ini mungkin bersifat universal aplikasinya dan sebagian yang lain 

mungkin terikat situasi yang spesifik. 

Menurut Saeed, ayat-ayat etika-hukum termasuk yang sulit untuk 

diinterpretasikan. Penafsiran terhadap ayat-ayat etika-hukum membutuhkan 

konsiderasi tidak hanya pada aspek kebahasaan teks, tetapi juga konteks historis. 

Penafsiran dengan konsiderasi historis sekaligus bisa menyingkap dimensi etis 

ayat. Selama ini penafsiran ayat didominasi orientasi hukum dan mengabaikan 

muatan etis. Ayat-ayat yang sesungguhnya bermuatan etis sekalipun ditafsirkan 

dari perspektif hukum yang bersifat normatif. Ayat-ayat hukum dipahami secara 

harfiah, terlepas dari pesan normatis-etis ayat. Padahal, ayat-ayat hukum sifatnya 

sangat terbatas dalam al-Qur’an dan disampaikan secara tidak terperinci, kecuali 

berkaitan dengan ayat-ayat ibadah.120 

Penafsiran al-Qur’an menurut Saeed, untuk menyingkap dimensi etis ayat, 

untuk tetap memerhatikan sifat hierarkis dari nilai-nilai yang ditemukan di dalam 

 
120 Abid Rohmanu, Paradigma Teoantroposentris: dalam Konstelasi Tafsir Hukum Islam, 
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setiap teks al-Qur’an. Titik awal untuk memikirkan hierarki nilai-nilai ini bisa 

dimulai dari konsep amal saleh, karena ini merupakan konsep yang secara 

berulang-ulang disebutkan di dalam al-Qur’an dan di dalamnya banyak 

mengandung landasan nilai etis dan moral al-Qur’an. Nilai (value) yang dimaksud 

Saeed mempunyai pengertian dan makna yang lebih luas, tidak dengan cara 

bagaimana istilah ini digunakan secara umum. Sementara “nilai” sering dipahami 

sebagai hal-hal standar yang dengannya budaya kita definisikan sebagai sesuatu 

yang baik atau buruk, yang dianjurkan atau yang tidak dianjurkan, yang indah atau 

yang jelek, penggunaan istilah ini di sini juga mencakup keyakinan. Dengan 

pemahaman ini, nilai adalah apa yang seorang muslim ingin adopsi, ikuti dan 

praktikkan atau tolak dalam hal keyakinan, gagasan dan praktik. Menurut Saeed, 

hierarki nilai-nilai yang dirumuskan bersifat tentatif dan tidak bersifat definitif.121 

Berikut penjelasan atas hierarki yang dimaksudkan Saeed.122 

a. Nilai-nilai kewajiban (obligatory values) 

Kategori yang pertama adalah nilai-nilai yang wajib. Nilai ini disampaikan 

al-Qur’an sejak periode Makkah hingga Madinah. Nilai ini tidak terikat dengan 

konteks historis. Umat Islam meyakini nilai ini amat penting dalam keberagamaan 

mereka. Nilai-nilai ini dapat dirinci dalam tiga sub-kategori. Pertama, nilai yang 

terkait dengan kayakinan umat Islam (rukun iman). Kedua, nilai yang terkait 

dengan praktik ibadah (shalat, puasa dan haji). Ketiga, persoalan halal-haram di 

 
121 Abdullah Saeed, al-Qur’an Abad 21: Tafsir Kontekstual, 109-110. 
122 Ibid., 111-118. 



 

 

dalam al-Qur’an dan didukung oleh praktik aktual Nabi. Nilai ini bisa dipraktikkan 

secara universal. 

Khusus pada sub-kategori ketiga (persoalan halal-haram) menurut Saeed 

bersifat agak kompleks sehingga ia menambahkan penjelasan: pertama,  nilai halal-

haram bersifar universal, tetapi hanya berlaku pada kebolehan atau larangan secara 

mendasar, daripada rincian yang dikaitkan dengan perintahnya. Karena itu, ada 

ruang yang cukup lapang bagi para penafsir untuk membangun, mengembangkan 

dan mengklarifikasi apa yang sebenarnya dimaksud oleh suatu perintah atau 

larangan al-Qur’an. Sebuah contoh misalkan riba. Larangan riba tentu bersifat 

universal dalam praktiknya, tetapi definisi tentang riba dan lingkup transaksi yeng 

termasuk riba merupakan persoalan yang masih diperdebatkan. Menurut Saeed, 

ada banyak transaksi yang diidentifikasi sebagai bagian dari larangan riba, tentu 

berdasar interpretasi para ahli fikih. Tetapi, transaksi-transaksi tersebut bisa saja 

masuk atau tidak masuk ketegori larangan riba yang bersifat universal, karena 

semuanya didasarkan pada konteks dan penafsiran ahli fikih. Kedua, nilai-nilai 

yang diperluas dari kategori ketiga dengan teori qiyas atau teori lainnya, menurut 

Saeed, tidak termasuk obligatory values. Sebab, ekspansi hukum tentu didasarkan 

pada konteks dan interpretasi ahli hukum yang nilainya bersifat relatif, tidak bisa 

disejajarkan dengan perintah dan larangan tingkat pertama yang bersifat eksplisit.  

b. Nilai fundamental (fundamental values) 

Nilai fundamental bagi Saeed ialah nilai yang bersifat dasariyah, yaitu 

nilai-nilai kemanusiaan yang bersifat dasar. Nilai fundamental merupakan nilai 

yang diulang-ulang dan ditekankan oleh al-Qur’an. Walaupun teks al-Qur’an tidak 



 

 

secara khusus menyatakan bahwa nilai tersebut “fundamental” atau “universal” 

namun adanya serangkaian teks yang berkait dengan nilai tersebut bisa jadi 

mengindikasikan tingkat signifikansi yang dilekatkan atas nilai tersebut dan 

karena itu menampakkan sisi universalitasnya. Contoh nilai fundamental ialah 

perlindungan atas jiwa, keluarga dan harta benda. 

Banyak ulama yang telah mengkaji nilai fundamental, salah satunya konsep 

maqa>s}id al-syari>’ah-nya al-Ghazali, yang meliputi perlindungan jiwa, harta benda, 

kehormatan, keturunan dan agama. Nilai-nilai fundamental ini, tegas Saeed, harus 

dikembangkan dari makna klasik yang terbatas ke makna kontemporer. Dengan 

langkah ini, diharapkan dapat menghadirkan nilai-nilai yang belum diidentifikasi 

sebelumnya oleh para ulama klasik, misalnya hak asasi manusia. 

c. Nilai protektif (protectional values) 

Nilai protektif adalah nilai yang memberikan dukungan hukum terhadap 

nilai fundamental. Saeed mencontohkan tentang penjagaaan harta sebagai nilai 

fundamental. Tanpa dukungan hukum, nilai fundamental sulit diaplikasikan. 

Aplikasi penjagaan harta dapat dilakukan dengan sarana “larangan” pencurian dan 

sarana lain yang mendukung pelaksanaannya. Tidak sebagaimana nilai 

fundamental yang tidak cukup hanya didasarkan pada satu bukti tekstual, nilai 

protektif bisa disandarkan hanya pada satu bukti tekstual. Kekuatan nilai protektif 

terletak pada statusnya yang diderivasikan dari nilai fundamental dan perintahnya 

yang bersifat spesifik. Eksistensi nilai protektif menjadi niscaya dalam 

memberikan dukungan terhadap aplikasi nilai fundamental, sehingga universalitas 

bisa diluaskan jangkauannya pada nilai protektif. 



 

 

d. Nilai implementatif (implementatif values) 

Nilai implementatif adalah sebuah ukuran yang dipakai untuk 

mengimplementasikan nilai protektif dalam masyarakat. Misalnya, nilai protektif 

“larangan mencuri” harus dimplementasikan dalam masyarakat dengan ukuran 

tertentu. Al-Qur’an menyatakan bahwa ukuran orang mencuri adalah potong 

tangan. Menurut Saeed, nilai implementatif “potong tangan” sangat 

mempertimbangkan konteks budaya. Menurutnya, masyarakat Arab pada abad 7 

M hanya mengenal hukuman badan dan bentuk-bentuk lain dari hukuman fisik 

dan/atau aib. Hukuman model ini dinilai sangat efektif dalam konteks itu.  

Nilai implementatif “potong tangan” tidak tampak sebagai sebuah nilai 

atau tujuan dalam al-Qur’an yang fundamental, karena al-Qur’an hampir selalu 

memberi indikasi dalam perintah itu, bahwa tujuannya adalah untuk mencegah 

seseorang dari melakukan perbuatan yang tidak bisa diterima. Jika seseorang telah 

melakukan kejahatan, apa yang penting adalah bahwa ia seharusnya bertobat dan 

lebih jauh tidak lagi melakukan berbagai tindak kejahatan. 

Menurut Saeed, nilai implementatif tidaklah bersifat universal. Ia terikat 

oleh konteks kultural. Ukuran hukuman dalam al-Qur’an bukan merupakan hal 

utama dan tujuan. Hal yang lebih diutamakan oleh al-Qur’an ialah tindakan 

preventif dan jika kejahatan terjadi, hukuman adalah media untuk membikin jera 

pelakunya. 

e. Nilai instruktif (instructional values) 

Nilai instruktif menunjuk pada instruksi/perintah yang bersifat spesifik, 

saran, nasihat al-Qur’an terkait dengan isu, peristiwa, kondisi dan konteks 



 

 

tertentu. Menurut Saeed, sebagian besar al-Qur’an berisi nilai instruktif. Teks 

dalam kategori nilai instruktif memakai tanda-tanda kebahasaan yang bervariasi: 

perintah (amr), larangan (la al-na>hiyah), pernyataan sederhana yang menunjuk 

pada tindakan yang disarankan, perumpamaan, cerita atau merujuk pada kasus atau 

peristiwa tertentu. Misalnya, instruksi untuk menikahi lebih dari seorang wanita 

dalam kondisi tertentu, nasihat untuk suami agar melindungi istri, perintah untuk 

menjalin relasi secara baik dengan orang lain, larangan untuk menjadikan non-

muslim sebagai teman dan perintah untuk mengucapkan salam. 

Menurut Saeed, nilai instruktif termasuk yang tidak mudah untuk 

dikontekstualisasikan. Ada beberapa pertanyaan penting berkaitan dengan nilai 

ini: apakah nilai instruktif melampaui konteks budaya pada masa itu sehingga nilai 

ini bersifat universal, bisa diterapkan dalam semua kondisi, tempat dan waktu? 

Apakah umat Islam harus menciptakan kondisi yang sama kembali sehingga nilai 

ini bisa diterapkan? Bagaimana idealnya umat Islam menanggapi nilai ini? Untuk 

menyikapi dilema penerapan nilai instruktif ini, Saeed menawarkan tiga hal yang 

bisa dijadikan ukuran untuk menilai apakah nilai instruktif bersifat universal atau 

partikular. 

Pertama, frekuensi penyebutan nilai instrukstif dalam al-Qur’an. Semakin 

sebuah nilai instruktif disebut dalam frekuensi yang tinggi dalam al-Qur’an, maka 

nilai tersebut kian bersifat signifikan dan keberlakuannya bersifat universal. Ini 

sebagaimana perintah al-Qur’an untuk menolong mereka yang membutuhkan, 

memberi makan kepada fakir miskin, merawat anak yatim dan sebagainya. 



 

 

Kedua, penekanan sebuah nilai instruktif. Semakin suatu nilai ditekankan 

dalam misi dakwah Rasulullah saw., maka nilai tersebut tidak lekang oleh waktu, 

sepanjang tidak dijumpai bukti bahwa nilai tersebut ditinggalkan dengan adanya 

nilai lain yang didukung secara meyakinkan oleh al-Qur’an. Dakwah Rasulullah 

saw. ketika di Makkah dan Madinah, misalnya ialah mengemban misi membantu 

kaum yang terzalimi. Nilai ini tentu sangat ditekankan dan karenanya 

penerapannya bersifat universal. Ketiga, relevansi nilai perintah tertentu dengan 

konteks kekinian. Jika nilai instruktif dengan penelitian tertentu dinilai relevan, 

maka nilai tersebut bisa dimasukkan kategori universal dalam penerapannya. 

BEBAS KONTEKS BERGANTUNG KONTEKS 

NILAI-NILAI YANG WAJIB 

Keyakinan-keyakinan fundamental 

Praktik-praktik ibadah fundamental 

Hal-hal yang jelas atas yang halal dan haram 

NILAI-NILAI FUNDAMENTAL 

NILAI-NILAI PROTEKTIF 

NILAI-NILAI INSTRUKSIONAL 

Yang sering 

Yang menonjol 

Yang relevan 

 

 

 

 

 

NILAI-NILAI IMPLEMENTASI 

NILAI-NILAI INSTRUKSIONAL 

Yang sering 

Yang menonjol 

Yang relevan 

Gambar 1.0 Hierarki nilai-nilai: Bebas Konteks dan Bergantung Konteks 

2. Hermeneutika Kontekstual 

Seorang penafsir kontekstualis, menurut Saeed ialah mereka yang 

meyakini bahwa ajaran al-Qur’an seharusnya diaplikasikan secara berbeda sesuai 

dengan konteks. Al-Qur’an merupakan pedoman kehidupan yang bersifat praktis 



 

 

Dunia Teks Dunia Pembaca Bahasa dan Makna 

Memastikan akurasi dan realiabilitas teks 

Makna linguistik dasar dari elemen-elemen utama teks 

Konteks Sastrawi Rekonstruksi Konteks Makro 1 

yang seharusnya diimplementasikan secara berbeda dalam kondisi/suasana yang 

berbeda, bukan seperangkat hukum yang bersifat rigid. Pendukung corak 

penafsiran ini menegaskan bahwa sarjana atau penafsir hukum harus 

memerhatikan konteks sosial, politik dan budaya pewahyuan sebagaimana juga 

harus memerhatikan konteks kontemporer penafsiran. 

Teori penafsiran kontekstual Saeed berpusat pada konsep hierarki nilai. 

Hierarki nilai merupakan panduan dan kata kunci dalam memahami teori 

penafsiran kontekstual Abdullah Saeed. Dari hierarki tersebut bisa diketahui mana 

yang tetap dan mana yang bisa berubah, mana yang melampaui konteks (context 

independent) dan mana yang terikat konteks (context dependent). Pada 

kenyataannya, tidak semua aspek hukum Islam bisa mengalami pergeseran atau 

bahkan perubahan makna. Nilai dan makna dalam konteks keyakinan (kredo) dan 

ibadah, misalnya, merupakan aspek yang bersifat tetap. Aspek-aspek ini memang 

berada di luar jangkauan rasionalitas dan agama memerintahkan untuk menerima 

secara apa adanya. 

Tahap I  
- Apa dunia teks itu - Pengalaman hidup - Keyakinan-keyakinan 
- Status\ - Pendidikan   mengenai ciri bahasa 
- Signifikansi - Nilai-nilai - Keyakinan-keyakinan 
- Relevansi - Kesan awal   mengenai bagaimana 

  - Suka dan tidak suka   makna dikonstruksi 
  - Keluarga 
  - Norma-norma dominan 
    dalam masyarakat 

 
Tahap II  
 
 
 
 
 
  - Teks-teks persis sebelum dan sesudah - Sosial   - Kultural   - Politik   - Ekonomi 
  - Unit tematik - Intelektual   - Nilai-nilai   - Praktik 
 



 

 

Analisis linguistik Jenis teks Teks-teks paralel 

Makna untuk penerima pertama wahyu 
 

Waktu, tempat, yang dituju, isu spesifik yang disorot 

Makna untuk masa sekarang 

Memahami konteks penghubung 

Analisis konteks modern Perbandingan konteks 1 dan 2 

Mengadopsi penafsiran 
yang relevan 

Mengecek kelayakan penafsiran 

 
  - Sintaktik   - Morfologis - Ethico-legal   - Historis - Qur’an   - Hadist 
  - Stilistika   - Semantik - Teologis   - lain-lain 
  - Pragmatik 

 
Tahap III  
 
 
  - Konteks sosio-historis - Pesan: kontekstual vs universal 
  - Pandangan dunia (worldview) - Relasi pesan dengan pesan menyeluruh  
  - Hakikat pesan (nature of the message): dimensi hukum,   al-Qur’an 
    teologis, etis 

 
Tahap IV  
 
 
  - Analisis konteks sekarang - Pesan: kontekstual versus universal 
  - Konteks sekarang versus konteks sosio-historis - Aplikasi sekarang 
  - Makna dari penerima pertama ke makna sekarang 

 
 
  - Sosial   - Kultural   - Politik - Wilayah-wilayah penekanan   - Wilayah-wilayah 
  - Ekonomi   - Intelektual - Praktik aktual perubahan tekanan (de- 
  - Nilai-nilai   - Praktik-praktik emphasis) 
     - Kesepakatan dan  
   Ketidaksepakatan 
 

 
  - Tidak bertentangan dengan nilai-nilai konteks independen 
  - Perhatian dan kebutuhan akan waktu yang lebih luas 
  - Masuk akal 
  - Sensibilitas komunitas agama yang lebih luas 

Gambar 2.0 Bingkai Penafsiran - Nilai dan pandangan komunitas penafsir 

Nilai-nilai dasar, kayakinan, praktik ibadah tetap menjadi pertimbangan 

utama dan dipelihara keberlanjutannya dalam teori Saeed. Tetapi, pada saat yang 

sama, seorang penafsir bisa mempertimbangkan untuk melakukan perubahan 

penekanan, pergeseran makna, bahkan dalam kasus tertentu membatalkan nilai 

tertentu karena tuntutan konteks.123 Adapun mekanisme hermeneutika 

kontekstual yang diusulkan Abdullah Saeed dalam manafsirkan al-Qur’an adalah 

sebagai berikut.124 

Tahap Pertama 

 
123 Abid Rohmanu, Paradigma Teoantroposentris: dalam Konstelasi Tafsir Hukum Islam, 

186-190. 
124 Abdullah Saeed, al-Qur’an Abad 21: Tafsir Kontekstual, 160-180. 



 

 

Mencakup usaha menyediakan waktu untuk mengakrabi konteks yang 

lebih luas saat penafsiran sedang dilakukan. Beberapa pertimbangan awal pada 

tahap ini, yaitu: 

a. Memahami subjektivitas sang penafsir 

Penafsir selalu membawa serta pelbagai pengalaman, pandangan, 

keyakinan, nilai dan kesan awalnya sendiri ke dalam proses penafsiran, dan hal ini 

akan berpengaruh signifikan dalam tafsirnya. Sebagai hasil dari semua faktor 

tersebut, penafsir sebetulnya sudah terlibat dengan teks tersebut dalam banyak 

level, bahkan sebelum penafsiran dimulai. Kesadaran akan hal ini membebaskan 

penafsir dari hasrat untuk mengklaim finalitas atau kesempurnaan, karena 

perspektif subyek selalu melekat dalam setiap penafsiran. 

b. Dunia al-Qur’an 

Penafsir membawa pemahaman awal atas beberapa aspek teks yang akan 

ditafsirkan: teks apa ini, apa maknanya secara umum, status dan signifikansinya 

dalam masyarakat, pesan, dan kandungan apa di dalamnya dan pengetahuan 

mengenai pengarangnya, siapakah Tuhan dari sudut pandang seorang muslim dan 

sebagainnya. 

Perlu proses identifikasi dan pemahaman akan aspek-aspek al-Qur’an 

dalam proses penafsirannya. Yang pertama adalah usaha memposisikan al-Qur’an 

sebagai wahyu dari Tuhan kepada manusia. Al-Qur’an dianggap oleh umat Islam 

sebagai firman Tuhan, dan hal ini mengindikasikan hubungan khusus dengan umat 

Islam yang membacanya. Yang kedua adalah pemahaman yang luas atas berbagai 

permasalahan al-Qur’an sebagai sebuah teks. Pesan utama al-Qur’an dan apa yang 



 

 

menjadi tujuan untuk disampaikan adalah mengenai pengakuan akan Tuhan yang 

Maha Esa sebagai pencipta dan tempat bergantung segala sesuatu. Lebih jauh, al-

Qur’an mengidentifikasi kebutuhan bagi para pembacanya untuk merespons pesan 

ini dengan ketaatan kepada Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang. 

c. Memahami makna dikonstruksi 

Makna tidak sepenuhnya terpisah dari penafsirnya, dan ia tidak berwujud 

dengan sendirinya. Namun, ia muncul sebagai hasil interaksi empat elemen sebagai 

berikut: kehendak Tuhan (pengarang), teks al-Qur’an, penerima wahyu pertama 

(Nabi dan masyarakat muslim pertama), dan konteks makro al-Qur’an (konteks 

makro I). 

Al-Qur’an adalah kalam Tuhan dan ditujukan dalam kasus pertamanya 

untuk penduduk Makkah dan Madinah secara spesifik pada abad ke-7 M. Aksi 

komunikatif al-Qur’an tetap sangat berhubungan dengan konteks dimana al-

Qur’an pertama kali diturunkan. Namun, ada tingkat ambiguitas tertentu di dalam 

bahasa al-Qur’an, dan begitu juga konteks-konteks penafsiran yang berubah 

menjustifikasi kebutuhan untuk menafsirkannya. 

Wahyu adalah komunikasi Tuhan dengan manusia, dan dengan demikian ia 

selalu dalam bahasa manusia. Hasilnya, adalah mungkin untuk memahami teks, 

maknanya dan apa yang dikomunikasikannya dengan mengkaji teks tersebut di 

dalam konteksnya. Namun bahasa manusia yang menfasilitasi wahyu dan 

penafsirannya mengandung tingkat fleksibilitas dan bias tertentu. Karena itu, 

makna yang komprehensif tidak bisa diperoleh dari sekedar membaca teks, dan 

diperlukan lebih dari satu pendekatan dalam proses penafsirannya. 



 

 

Untuk sampai pada makna yang berguna, penafsir perlu memahami 

bagaimana masyarakat penerima wahyu pertama merespons pesan tersebut dan 

mengidentifikasi bagaimana respons mereka berkait erat dengan konteks mereka. 

Penafsir juga perlu menyadari bahwa aspek aspek kunci tertentu atas pesan ini 

dianggap relevan dan penting oleh masyarakat muslim pertama saat itu. 

Isu kuncinya adalah bahwa makna teks bisa berevolusi. Dalam periode dan 

konteks yang berbeda, makna teks yang sama bisa berubah akibat perubahan 

penekanan dalam makna. Perubahan dalam penekanan ini sering merupakan akibat 

dari berbagai perubahan konteks. Makna teks bisa jadi harus “diterjemahkan” atau 

dikontekstualisasikan untuk sebuah pembacaan yang berbeda. 

Tahap Kedua 

Mencakup usaha mengidentifikasi apa yang aslinya dinyatakan di dalam 

teks yang sedang ditafsirkan. Dengan mempertimbangkan reliabilitas historis teks 

al-Qur’an yang diterima secara luas – setidaknya dari sudut pandang seorang 

muslim – penafsir mengasumsikan bahwa teks dihadapannya adalah sama dengan 

teks yang dikomunikasikan pada awal abad ke-7 M. 

Teks al-Qur’an yang digunakan untuk penafsiran seharusnya dalam bahasa 

Arab. Ini adalah bahasa yang digunakan oleh Nabi untuk mengkomunikasikan 

pesan al-Qur’an kepada para pengikutnya, dan sistem serta struktur linguistik 

bahasa Arab tidak mungkin hadir dalam berbagai terjemahan al-Qur’an dalam 

bahasa-bahasa lain. 



 

 

Dalam tahap kedua, penafsir menggunakan berbagai prinsip, perangkat dan 

gagasan penafsiran untuk sampai pada makna teks. Berikut tahapan-tahapannya, 

yaitu: 

a. Rekonstruksi teks makro I 

Konteks makro merujuk kepada kondisi sosial, politik, ekonomi, kultural 

dan intelektual berkaitan dengan teks al-Qur’an yang sedang dikaji. Konteks 

makro mencakup sejumlah gagasan, nilai dan pandangan relevan yang bisa 

dipahami dengan mengkaji data historis yang ada bagi penafsir dari berbagai 

sumber. Tujuan mengkaji konteks makro ini adalah memperoleh pemahaman yang 

baik atas kondisi keseluruhan di mana teks diturunkan. Rekonstruksi ini bisa saja 

tidak akurat atau tidak sempurna, karena ia selalu bersifat perkiraan. Namun, 

pendekatan ini memungkinkan penafsir membangun informasi mengenai latar 

belakang guna memahami teks tersebut. 

b. Menentukan konteks sastrawi teks berada 

Sebuah titik awal yang efektif adalah mengindetifikasi konteks aktual 

sastrawi atas teks yang sedang ditafsirkan. Hal ini memungkinkan penafsir untuk 

mengidentifikasi tema dan pesan dalam konteks itu. 

c. Menentukan unit teks secara tematik 

Al-Qur’an disusun tidak secara tematis dan surat-suratnya sering 

mengandung beragam tema. Lebih penting lagi, teks-teks dalam surat yang 

disuguhkan mungkin saja dikomunikasikan dalam kesempatan berbeda secara 

kronologis selama masa kehidupan Nabi. 



 

 

Berdasarkan alasan tersebut, penting untuk memahami unit tematis yang 

di dalamnya teks yang sedang ditafsirkan tersebut berperan. Sebuah unit tematik 

berisi teks-teks yang terletak sebelum atau sesudah teks yang sedang ditafsirkan, 

dan yang secara tematik berkaitan dengan teks tersebut. Teks-teks tersebut bisa 

saja berjumlah sedikit atau banyak. Pemahaman secara hati-hati mungkin memberi 

indikasi di mana sebuah unit tematik dimulai dan diakhiri. Penafsir akan sering 

terbantu dengan meletakkan secara bersama-sama beberapa catatan mengenai 

kandungan-kandungan unit tematik ini, yaitu berbagai gagasan, nilai, pesan dan 

isu yang dicakup, serta tema-tema dominan dan sekunder. 

d. Menentukan jenis teks 

Jenis teks yang sedang dibahas juga akan memengaruhi penafsiran. Apakah 

sebuah teks historis atau teks etika-hukum, perumpamaan, atau teks tentang ayat 

ghaib.  

e. Mengkaji aspek lingistik teks 

Menyelami aspek kebahasaan teks, makna kata dan frasa, sintaksis (kata, 

frasa dan klausa), aspek gramatikal (tata bahasa dan nahwu), dan aspek qira’at. 

f. Mengkaji teks-teks paralel 

Dalam tahapan ini, penafsir bisa mengidentifikasi teks-teks lain yang 

mungkin memiliki relevansi dengan teks primer yang sedang dibahas. Penafsir 

mengumpulkan teks-teks dari berbagai bagian al-Qur’an untuk dibandingkan. 

Ketika semuanya dibandingkan, ia bisa mengidentifikasi sejumlah gagasan kunci 

yang muncul dari teks-teks yang berbeda tersebut; sejumlah pesan, gagasan dan 



 

 

nilai yang dominan; bagaimana setiap teks berkait dengan teks-teks lain yang 

relevan; dan kronologis urutan teks-teks tersebut. 

Ketika teks-teks al-Qur’an yang memiliki relevansi dengan teks yang 

sedang dibahas telah diidentifikasi, penafsir bisa mengkaji pesan-pesan yang 

disampaikannya. Dengan ini, nilai-nilai dominan di dalam teks-teks itu bisa 

disusun berdasarkan hierarki relevansinya. 

g. Mengkaji hadis mengenai topik yang sama 

Penafsir bisa juga mengindentifikasi teks-teks hadis yang bisa saja berguna 

dalam memahami tujuan teks al-Qur’an. Hadis-hadis yang ditafsirkan harus 

memenuhi kriteria hadis sahih dan hadis tersebut ditafsirkan dalam perspektif al-

Qur’an. 

Tahap Ketiga 

a. Mengidentifikasi waktu dan tempat dimana teks dikomunikasikan 

Penafsir mengidentifikasi kepada siapa teks itu ditujukan, dan kepada siapa 

ia telah dikomunikasikan, kepada kelompok muslim tertentu atau non-muslim. 

Penafsir juga bisa mengidentifikasi kapan teks tersebut dikomunikasikan. Ini 

mencakup juga perkiraan penanggalan, jika dimungkinkan: periode Makkah awal, 

Makkah akhir, Madinah awal atau Madinah akhir. Berbagai peristiwa spesifik yang 

tampaknya menyebabkan turunnya wahyu bisa diidentifikasi melalui literatur 

asba>b al-nuzu>l dan sumber-sumber informasi yang lain, meski ada berbagai 

kesulitan berkaitan dengan kurang dapat diandalkannya sumber-sumber tersebut. 

b. Mengeksplorasi makna penerima wahyu pertama 



 

 

Tahapan ini merelasikan teks dengan komunitas penerima pertama. 

Tahapan ini bisa dipahami dengan cara sebagai berikut:125 Pertama, analisis 

kontekstual yang mengidentifikasi aspek historis dan informasi sosial yang 

sekiranya bisa menjelaskan makna teks, menganalisis pandangan dunia 

(worldview), budaya, keyakinan, norma, nilai dan institusi dari komunitas 

penerima pertama al-Qur’an dan Hijaz.  

Kedua, menentukan hakikat pesan dan cakupan teks: legal/hukum, teologi 

dan etika. Ketiga, mengeksplorasi penekanan pesan spesifik yang sekiranya 

menjadi fokus teks, termasuk dalam hal ini mengidentifikasi apakah pesan bersifat 

universal (tidak spesifik terikat konteks tertentu) atau pesan bersifat parsial 

relevan dengan konteks tertentu dan di mana posisi nilai dalam hierarki nilai. 

Keempat, mempertimbangkan pesan utama teks dengan tujuan dan konsen al-

Qur’an secara makro. Kelima, mengevaluasi cara teks diterima oleh komunitas 

penerima pertama, cara mereka menafsirkan, memahami dan mengaplikasikan 

teks. 

Tahap Keempat 

Pada tahap ini, penafsir mengidentifikasi bagaimana tradisi tafsir 

menafsirkan teks melalui generasi-generasi sesudahnya, dan kemudian mengaitkan 

penafsiran itu ke dalam konteks kekinian/modern (konteks makro 2). Kemudian, 

penafsir mengkaji apakah teks tersebut telah ditafsirkan secara konsisten 

sepanjang tradisi tersebut.  

 
125 Abid Rohmanu, Paradigma Teoantroposentris: dalam Konstelasi Tafsir Hukum Islam, 

193. 



 

 

Hal-hal yang dipertimbangkan dalam tahapan ini ialah: Pertama, 

menentukan konsen, problem, isu, kebutuhan kekinian yang relevan dengan pesan 

teks. Kedua, mengeksplorasi konteks sosial, politik ekonomi, dan budaya 

kontemporer yang relevan dengan teks. Ketiga, mengidentifikasi nilai-nilai 

spesifik, norma dan institusi yang berkorelasi dengan teks. Keempat, 

mengomparasikan konteks makro I dan konteks makro II untuk memahami 

persamaan dan perbedaan. Kelima, mengaitkan cara teks dipahami, ditafsirkan dan 

diaplikasikan oleh komunitas penerima pertama dengan konteks makro II, 

termasuk dengan mempertimbangkan persamaan dan perbedaan. Keenam, 

mengevaluasi universalitas yang dicakup teks. Evaluasi dilakukan untuk 

menentukan apakah penafsiran itu mengandung kewajaran. Penafsiran 

mengandung kewajaran dalam proses evaluasi jika memenuhi dua kriteria. Yang 

pertama, apakah penafsiran itu bertentangan dengan tujuan al-Qur’an dan prinsip 

dasar atau nilai agama yang masuk kategori bebas konteks (context-independent). 

Yang kedua, apakah penafsiran mempertimbangkan masalah dan kebutuhan 

kontemporer dan apakah penafsiran itu signifikan bagi umat Islam.126 

 
126 Abid Rohmanu, Paradigma Teoantroposentris: dalam Konstelasi Tafsir Hukum Islam, 

194. 



 

 

BAB IV 

RIBA DALAM AL-QUR’AN MENURUT 

FAZLURRAHMAN DAN ABDULLAH SAEED  

F. Riba dalam Islam 

1. Pengertian Riba 

Secara umum riba diartikan sebagai tambahan pada modal uang yang 

dipinjamkan dan harus diterima oleh yang berpiutang sesuai dengan jangka waktu 

pinjaman dan persentase yang ditetapkan. Pendapat lain mengatakan bahwa riba 

adalah tambahan atas modal kreditur yang dibayar debitur pada kreditur sebagai 

imbalan pengunduran waktu pembayaran. Adapun bentuk lain dari riba adalah 

tukar menukar barang yang sejenis dengan kelebihan satu jenis.127 

Pokok kata riba adalah ar-riba>, di dalam al-Qur’an disebut rabba.128 Kata 

riba dalam al-Qur’an disebut sebanyak dua puluh kali. Dari dua puluh kali itu, 

istilah riba digunakan delapan kali. Akar kata riba dalam al-Qur’an memiliki arti 

tumbuh, menyuburkan, mengembang, mengasuh, dan menjadi besar dan banyak. 

Akar kata ini juga digunakan dalam arti dataran tinggi.129 

Berikut beberapa ayat dalam al-Qur’an yang merepresentasikan makna di 

atas:130 

ِشَعة َها ٱۡلَمآَء ٱۡهتَـزَّۡت َوَرَبۡتۚ  َوِمۡن َءايَِٰتِهۦٓ أَنََّك تـََرى ٱۡألَۡرَض خَٰ   ٣٩...فَِإَذآ أَنزَۡلَنا َعَليـۡ

 
127 Arifin Muhammad Badri, Riba dan Tinjauan Kritis Perbankan Syariah (Bogor: Pustaka 

Darul Ilmi, 2010), 43-44. 
128 Abul A’la Al Maududi, Riba (Djakarta: Hudaya, 1970), 89. 
129 Abdullah Saeed, Menyoal Bank Syariah: Kritik atas Interpretasi Bunga Bank Kaum 

Neo-Revivalis, 25. 
130 Abdul Azhim Jalal Abu Zaid, Fiqih Riba: Studi Komprehensif Tentang Riba Sejak 

Zaman Klasik Hingga Modern (Jakarta: Senayan Publishing, 2011), 24. 



 

 

“Dan di antara tanda-tanda-Nya (Ialah) bahwa kau lihat bumi kering dan 
gersang, maka apabila Kami turunkan air di atasnya, niscaya ia bergerak 
dan subur...”. 
 
Yaitu bumi bertambah tinggi disebabkan oleh siraman air, demikian juga 

gerakan tumbuhan dan pertumbuhannya. 

    ١٠رَّابَِيًة  َرُسوَل َرِِّۡم فََأَخَذُهۡم َأۡخَذةفـََعَصۡوْا 
“Maka (masing-masing) mereka mendurhakai rasul Tuhan mereka, lalu 
Allah menyiksa mereka dengan siksaan yang sangat keras”. 
 
Yaitu semakin bertambah keras. 

َوة وَ  َوَجَعۡلَنا ٱۡبَن َمۡرَميَ َوأُمَُّهۥٓ َءايَة ُهَمآ ِإَىلٰ َربـۡ نَٰ    ٥٠َوَمِعني َذاِت قـَرَار َءاَويـۡ
“Dan telah Kami jadikan (Isa) putera Maryam beserta ibunya suatu bukti 
yang nyata bagi (kekuasaan Kami), dan Kami melindungi mereka di suatu 
tanah tinggi yang datar yang banyak terdapat padang-padang rumput dan 
sumber-sumber air bersih yang mengalir”. 
 
Yang dimaksud makna rabwah dalam ayat tersebut adalah “tanah 

palestina”. Ada yang berkata “tanah Damaskus”. Ada pula yang berkata “Baitul 

Maqdis”. 

  ٩٢...أُمَّةٍۚ  َأن َتُكوَن أُمٌَّة ِهَي أَۡرَىبٰ ِمنۡ  ...
“... Disebabkan adanya satu golongan yang lebih banyak jumlahnya dari 
golongan yang lain...”. 
 
Yaitu jumlah atau kuantitas yang banyak. 

َُّ ٱلّرِبـَٰوْا َويـُۡرِيب ٱلصََّدقَٰتِۗ     ٢٧٦...َميَۡحُق ٱ
“Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah...”. 
 
Kata riba terdapat kata alif badal (pengganti) waw, jika dijadikan mus|anna 

(menunjukkan bilangan dua) maka menjadi ribwa>ni. Demikianlah menurut 

pendapat Sibawaih dan orang-orang Bashrah. Sedangkan menurut orang-orang 



 

 

Kuffah, kata riba terdapat huruf alif badal dari ya’ karena huruf ra’ bertanda baca 

kasrah. Jika dijadikan muth|anna (menunjukkan bilangan dua) maka menjadi 

ribya>ni. 

Sementara itu, Hamzah dan Kisa’i, mereka adalah orang-orang Kuffah, 

membaca kata riba dengan imalah. Sedangkan tokoh lain membacanya dengan 

tafkhim tanpa imalah.  

Kata riba dalam beberapa buku ditulis menggunakan huruf waw. 

Demikianlah kata al-Ghazali ketika menjabarkan kata tersebut. Sebab orang-orang 

Hijaz mempelajari seni menulis Arab dari penganut paham liberal yang 

menyatakan kata tersebut dengan menggunakan waw. Sementara penulisan kata 

tersebut dalam beberapa buku tidak di-qiyas-kan kepada alasan ini. Lebih lanjut 

beliau mengatakan bahwa penulisan kedua khat} Arab tersebut tidak di-qiyas-kan 

kepada tulisan pengarang buku dan sastrawan. 

Qurthubi berkata, kata riba dalam buku ditulis dengan huruf waw bertujuan 

untuk membedakan antara kata riba dengan kata zina, sebelum diberi tanda baca 

titik. Namun demikian, kata riba yang ditulis dengan akhir huruf alif lebih baik 

ketimbang waw sebab akar katanya adalah raba (dengan alif)-yarbuw.131 

Dengan demikian, penggunaan-penggunaan kata riba secara umum 

memiliki satu makna, yaitu ‘bertambah’ dalam arti kuantitas maupun kualitas.132 

 
131 Abdul Azhim Jalal Abu Zaid, Fiqih Riba: Studi Komprehensif Tentang Riba Sejak 

Zaman Klasik Hingga Modern, 25-26. 
132 Abdullah Saeed, Menyoal Bank Syariah: Kritik atas Interpretasi Bunga Bank Kaum 

Neo-Revivalis, 25. 



 

 

Sedangkan riba menurut istilah adalah pengambilan tambahan dari harta 

pokok atau modal secara bathil. Ada beberapa pendapat dalam menjelaskan 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 muamalat dalam Islam.133 

Adapun pengertian lainnya seperti yang dikemukakan oleh Sayyid Sabiq 

dalam kitab Fikih Sunnah mengatakan bahwa yang dimaksud dengan riba adalah 

tambahan atas modal baik penambahan itu sedikit atau banyak. Demikian juga 

menurut Ibnu Hajar, riba adalah kelebihan baik dalam bentuk barang maupun 

uang.134 

Sedangkan menurut Qatadah riba adalah seseorang melakukan suatu 

penjualan sampai kepada suatu batas waktu yang tertentu, jika batas waktu itu 

telah tiba sedang hutangnya belum lunas ditambahnya hutang itu dengan 

mengundurkan lagi pembayarannya.135 

Dari pengertian di atas, dapat disimpulkan secara umum bahwa riba adalah 

tambahan atas modal yang dibayar oleh si peminjam sebagai imbalan dari suatu 

masa tertentu yang diberikan penanggungannya oleh si pemberi pinjaman dengan 

syarat dan ketentuan.136 

Riba itu terjadi dengan paduan tiga unsur, yaitu:137 

 
133 Muhammad Syafi’i Antonio, Bank Syariah dari Teori ke Praktek (Jakarta: Gema 

Insani, 2001), 21. 
134 Heri Sudarsono, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah (Yogyakarta: Ekonisia, 2004), 

10. 
135 Abul A’la Al Maududi, Riba, 93. 
136 Abul A’la Al Maududi, Riba, 95. 
137 Ibid. 



 

 

1. Tambahan atas modal. 

2. Ketentuan banyaknya tambahan itu didasarkan kepada waktu (tempo). 

3. Bahwa tambahan itu menjadi syarat dalam transaksi. 

2. Dasar Hukum dan Historisitas Ayat Riba 

Hukum riba adalah haram berdasarkan pada dalil-dalil yang terdapat dalam 

al-Qur’an. Di dalam al-Qur’an proses pengharaman riba tidak sekaligus, melainkan 

secara bertahap. Adapun proses pengharaman riba melalui empat tahap, yaitu:138 

a. Tahap Pertama 

Pada tahap ini Allah menurunkan surat ar-Rum ayat 39. 

بـَُوْا ِيفٓ 
ُتم مِّن رِّ لَِّريۡ ُتم مِّن زََكٰوة تُرِيُدوَن َوۡجَه  َوَمآ َءاتـَيـۡ ِۖ َوَمآ َءاتـَيـۡ َّ ِل ٱلنَّاِس َفَال يـَۡربُوْا ِعنَد ٱ  أَۡموَٰ

َِّ فَأُْولَِٰٓئَك ُهُم ٱۡلُمۡضِعُفوَن     ٣٩ٱ
“Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada 
harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang 
kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai 
keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang 
melipat gandakan (pahalanya).” 
 
Disebut pertama karena ayat ini turun pada periode Makkah, sedangkan 

ayat lain pada periode Madinah. Pada ayat ini memberi gambaran bahwa riba yang 

disangka menghasilkan tambahan harta dalam pandangan Allah tidak benar. Yang 

benar zakatlah yang mendatangkan lipat ganda. Di sini tidak dijelaskan bahwa riba 

itu diharamkan. Al-Alusi dan Sayyid Qutb menyatakan keharaman riba dalam ayat 

ini, sedangkan Sayyid Rasyid Ridha menyatakan bahwa haramnya riba semenjak 

turunnya surat Ali Imran ayat 130. 

 
138 Muh. Zuhri, Riba Dalam Al-Qur’an dan Masalah Perbankan (Sebuah Tilikan 

Antisipatif) (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1996), 59-63. 



 

 

b. Tahap kedua 

Pada tahap ini Allah menurunkan surat an-Nisa’ ayat 160-161. 

َِّ َكِثري  َن ٱلَِّذيَن َهاُدوْا َحرَّۡمَنا َعَلۡيِهۡم طَيِّبٍَٰت ُأِحلَّۡت َهلُۡم َوِبَصدِِّهۡم َعن َسِبيِل ٱ  ١٦٠ا  فَِبظُۡلم مِّ
َ لِۡلكَٰ  ِطِلۚ َوأَۡعَتۡد َل ٱلنَّاِس بِٱۡلبَٰ ُوْا َعۡنُه َوَأۡكِلِهۡم أَۡموَٰ ُ ً أَلِيما  َوَأۡخِذِهُم ٱلرِّبـَٰوْا َوَقۡد  ُهۡم َعَذا ِفرِيَن ِمنـۡ

١٦١   
“Maka disebabkan kezaliman orang-orang Yahudi, kami haramkan atas 
(memakan makanan) yang baik-baik (yang dahulunya) dihalalkan bagi 
mereka, dan karena mereka banyak menghalangi (manusia) dari jalan 
Allah. Dan disebabkan mereka memakan riba, padahal sesungguhnya 
mereka telah dilarang daripadanya, dan karena mereka memakan harta 
benda orang dengan jalan yang batil. Kami telah menyediakan untuk orang-
orang yang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih.” 
 
Dalam ayat ini, pembicaraan tentang riba hanya berupa informasi bahwa 

diantara kezaliman orang Yahudi dulu adalah melakukan riba, padahal mereka 

telah dilarang untuk itu. Ketegasan larangan riba bagi orang Islam tidak terdapat 

pada ayat ini. 

c. Tahap ketiga 

Pada tahap ini Allah menurunkan surat Ali Imran ayat 130. 

ََّ َلَعلَُّكۡم تـُۡفِلحُ  َعَفۖة َوٱتـَُّقوْا ٱ فا مُّضَٰ ُكُلوْا ٱلرِّبـَٰوْٓا َأۡضعَٰ
ۡ
َ َيـَُّها ٱلَِّذيَن َءاَمُنوْا َال     ١٣٠وَن َٰٓ

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan 
berlipat ganda] dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu 
mendapat keberuntungan.” 
 
Pada ayat ini, baru Allah menegaskan secara eksplisit tentang keharaman 

riba bagi orang Islam. Dalam ayat ini, keharaman riba dikaitkan dengan suatu 

tambahan yang berlipat ganda. Menurut Ibn Hisyam dalam Sirah-nya, ayat ini 

turun dalam perang Uhud. Sebab dalam perang Uhud, orang yahudi yang 

seharusnya ikut siap dalam mempertahankan Madinah dari serangan pihak luar, 



 

 

sesuai dengan isi Piagam Madinah, melepaskan tanggung jawab dan bahkan 

mengambil kesempatan memberi pinjaman dengan riba kepada orang Islam untuk 

persiapan perang tersebut. Sedangkan menurut Muhammad Abduh, ayat ini 

berbicara tentang pertolongan Allah kepada mukmin dalam perang Badar. 

“Kekalahan” dalam perang Uhud berkaitan dengan ketamakan orang Islam akan 

ghanimah dan keakraban mereka dengan orang-orang Yahudi, yang dikenal 

pemakan riba, seperti disebut dalam QS. an-Nisa’: 160-161. Agar pertolongan 

Allah tetap menyertai orang mukmin, tamak harta dan akrab dengan pelaku riba 

harus disingkiri. 

d. Tahap keempat 

Pada tahap terakhir, Allah menurunkan surat al-Baqarah ayat 175-180.  

لِ  ُكُلوَن ٱلرِّبـَٰوْا َال يـَُقوُموَن ِإالَّ َكَما يـَُقوُم ٱلَِّذي يـََتَخبَّطُُه ٱلشَّۡيطَُٰن ِمَن ٱۡلَمّسِۚ ذَٰ
ۡ
َ ُۡم  ٱلَِّذيَن  ََِّ َك 

 َفَمن َجٓاَءُهۥ 
ۚ
َُّ ٱۡلبَـۡيَع َوَحرََّم ٱلرِّبـَٰوْا  َوَأَحلَّ ٱ

ۗ
َا ٱۡلبَـۡيُع ِمۡثُل ٱلرِّبـَٰوْا َمۡوِعَظة مِّن رَّبِِّهۦ َفٱنتَـَهٰى  قَاُلٓوْا ِإمنَّ

ِلُدوَن   ُب ٱلنَّارِۖ ُهۡم ِفيَها خَٰ ِۖ َوَمۡن َعاَد َفُأْولَِٰٓئَك َأۡصحَٰ َّ َميَۡحُق   ٢٧٥فـََلُهۥ َما َسَلَف َوأَۡمرُُهۥٓ ِإَىل ٱ
َُّ َال حيُِبُّ ُكلَّ َكفَّاٍر أَثِيٍم   َوٱ

َُّ ٱلرِّبـَٰوْا َويـُۡرِيب ٱلصََّدقَٰتِۗ ِإنَّ ٱلَِّذيَن ءَاَمُنوْا َوَعِمُلوْا  ٢٧٦ٱ
ِت َوأَقَاُمواْ ٱلصََّلٰوَة َوَءاتـَُوْا ٱلزََّكٰوَة َهلُۡم َأۡجُرُهۡم ِعنَد َرِِّۡم َوَال َخۡوٌف َعَلۡيِهۡم َوَال  َزنُوَن ٱلصَِّٰلحَٰ  ُهۡم َحيۡ

ََّ َوَذُروْا َما ٢٧٧ َيـَُّها ٱلَِّذيَن َءاَمُنوْا ٱتـَُّقوْا ٱ فَِإن ملَّۡ  ٢٧٨بَِقَي ِمَن ٱلّرِبـَٰوْٓا ِإن ُكنُتم مُّۡؤِمِنَني  َٰٓ
ِلُكۡم َال َتۡظِلُموَن َوَال  ُتۡم فـََلُكۡم ُرُءوُس أَۡموَٰ ۦۖ َوِإن تـُبـۡ َِّ َوَرُسولِِه َن ٱ َذنُواْ ِحبَۡرب مِّ

ۡ
 ُتۡظَلُموَن  تـَۡفَعُلواْ فَأ

   ٢٨٠َسَرۚة َوَأن َتَصدَُّقوْا َخۡري لَُّكۡم ِإن ُكنُتۡم تـَۡعَلُموَن َوِإن َكاَن ُذو ُعۡسَرة فـََنِظَرٌة ِإَىلٰ َميۡ  ٢٧٩
“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. 
Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Dan Allah tidak 
menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran, dan selalu berbuat dosa. 
Sesungguhnya orang-orang yang beriman, mengerjakan amal saleh, 
mendirikan shalat dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi 
Tuhannya. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) 
mereka bersedih hati. 
Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan 
sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. 
Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka 
ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika 
kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; 
kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya. 
Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah 
tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau 
semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.” 
 
Sebab turunnya ayat ini adalah perselisihan yang terjadi antara Bani 

Mughirah dengan Bani Tsaqif. Dalam sebuah riwayat yang dikutip oleh al-

Thabari, yaitu: 

Al-Qasim menyatakan memperoleh hadist dari al-Husain dari Hajjaj bin 
Juraij, bahwa firman Allah yang berbunyi “Hai orang-orang mukmin, 
bertaqwalah kepada Allah dan tinggalkanlah sisa riba..” ketika itu keluarga 
Tsaqif mengadakan perdamaian dengan Nabi, yaitu bahwa harta riba, baik 
yang harus dibayar maupun yang akan diterima harus ditinggalkan. Setelah 
penaklukan kota Makkah, Nabi mengangkat ‘Itab bin Usaid sebagai 
penguasa Makkah. Ternyata Banu ‘Amr bin Umair bin ‘Auf mengambil 
riba dari Bani Mughirah yang diperjanjikan di masa Jahiliyyah. Setelah 
Islam datang dan harta mereka menjadi banyak, Banu Amr mengambil 
paksa riba tadi. Bani Mughirah keberatan, kemudian mengadukan kepada 
‘Itab. Lalu ‘Itab menulis surat kepada Rasulullah saw. maka turun ayat 
“Hai orang-orang mukmin, bertaqwalah pada Allah dan tinggalkanlah sisa 
riba..” Dengan turunnya ayat itu Rasulullah membalas surat dengan 
menyebutkan “jika mereka mau, itu bagus, jika tidak, perangilah.” 
 
Dalam ayat-ayat yang berbicara tentang riba, surat inilah yang paling 

lengkap berbicara tentang riba. Ayat ini berbicara tentang riba dengan tahapan 



 

 

sebagai berikut: pertama, ayat ini melukiskan pemakan riba sebagai orang 

kesetanan, tidak dapat membedakan antara yang baik dan yang buruk, sehingga ia 

menyamakan jual-beli dengan riba. Al-Qur’an menegaskan jual-beli itu halal dan 

riba itu haram. Kedua, al-Qur’an menegaskan bahwa riba itu melumpuhkan sendi-

sendi ekonomi, sedangkan sedekah menyuburkan kekuatan ekonomi. Ketiga, al-

Qur’an memuji orang yang beriman, beramal saleh, menegakkan salat dan 

membayar zakat. Keempat, al-Qur’an menegaskan ulang larangan riba – karena 

pernah dilarang dalam surat Ali Imran ayat 130 – dan sekaligus mengancam 

pemakan riba. Kelima, al-Qur’an memuji pemberi pinjaman yang suka 

memanfaatkan hutang orang lain karena peminjam mengalami kesulitan ekonomi. 

3. Macam-macam Riba 

Mayoritas ulama fiqh membagi riba menjadi dua, yaitu riba nasi’ah dan 

riba fad}l. Sedangkan madzhab Syafi’i membaginya menjadi tiga, yaitu riba fad}l, 

nasi’ah dan yad. Perbedaan riba nasi>’ah dan riba yad dalam madzhab Syafi’i yaitu 

pada riba nasi’ah, ketika terjadi akad, benda yang diakadkan sudah ada dan dapat 

diserahterimakan, sedangkan pada riba yad, benda yang diakadkan belum ada 

ketika terjadi akad itu. 

Ayat al-Qur’an yang ditunjuk sebagai dalil terlarangnya kedua macam riba 

itu adalah ayat-ayat yang terdapat dalam surat Ali Imran dan al-Baqarah. Tetapi 

dalam pengulasan ayat-ayat tersebut diterangkan bahwa ayat itu berbicara tentang 



 

 

riba nasi’ah, sesuai dengan kasus-kasus riba jahiliyyah yang melatarbelakangi 

turunnya.139 

a. Riba nasi’ah 

Kata nasi’ah berasal dari kata dasar nasa’a (fi’il madhi) yang bermakna 

menunda, menangguhkan, menunggu atau merujuk pada tambahan waktu yang 

diberikan kepada peminjam untuk membayar kembali pinjamannya dengan 

memberikan tambahan atau nilai lebih.140  

Sedangkan secara istilah riba nasi’ah adalah tambahan karena penundaan 

penyerahan salah satu komoditi dalam suatu transaksi jual beli yang menyebabkan 

perbedaan nilai tukar dari masing-masing komoditi tersebut. Perbedaan nilai tukar 

yang dimaksud, yaitu: menurut Hanafiyah adalah sama dalam jenis, berat atau 

ukurannya, menurut Malikiyah meliputi jenis persediaan yang biasa disimpan 

manusia atau sesuai dengan masa peredarannya (currency), menurut Syafi’iyah 

termasuk jenis makanan pokok atau sesuai masa peredarannya (currency), 

sedangkan menurut Hanbaliyah meliputi kadar berat dan ukurannya atau sesuai 

masa peredarannya (currency). 

Aturan-aturan umum yang diberikan oleh para ulama mengenai riba dalam 

kaitannya dengan transaksi jual beli adalah sebagai berikut:141 

 
139 Muh. Zuhri, Riba Dalam Al-Qur’an dan Masalah Perbankan (Sebuah Tilikan 

Antisipatif), 105. 
140 Rusdan, “Fiqh Riba; Kajian ‘Illat Hukum (Kausa Legal) Riba”, Vol. VIII, No. 2 (Juli-

Desember 2015), 351. 
141 Abdullah Saeed, Bank Islam dan Bunga: Studi Kritis dan Interpretasi Kontemporer 

tentang Riba dan Bunga, 62-63. 



 

 

 Jika komoditi yang ditransaksikan meliputi emas, perak, gandum, gerst, 

kurma dan garam, serta jenis komoditi lainnya yang semisal yang 

ditentukan melalui metode qiyas, maka transaksinya harus dilakukan 

secara langsung, tidak boleh ditangguhkan, dan kadarnya harus sama. 

 Jika komoditi yang ditransaksikan berbeda (misal emas dengan perak, 

gandum dengan kurma), maka proses transaksinya harus secara langsung. 

Namun tidak ada ketentuan yang mengharuskan kadarnya sama. Apabila 

salah satu komoditi ditukarkan pada masa sekarang dan yang lainnya 

ditangguhkan, maka keduanya tidak ditentukan dalam kadar yang sama, 

harus disesuaikan dengan masa peredarannya (currency). 

Wahbah al-Zuhaili menyatakan riba nasi’ah adalah mengakhirkan 

pembayaran hutang dengan tambahan dari jumlah hutang pokok. Inilah yang 

menurutnya sebagai riba jahiliyyah. Rumusan riba nasi’ah itu dapat 

menggambarkan bentuk formal praktik riba jahiliyyah secara tepat. Tampaknya, 

kegiatan ekonomi yang formulanya seperti itu, sejak dulu sampai dengan masa 

fuqaha’ mendatangkan kezaliman dan kerugian sepihak. Tegasnya, setiap 

“tambahan atas jumlah pinjaman” itu dapat dipastikan mendatangkan kezaliman 

sebagaimana “dikhawatirkan” dalam surat al-Baqarah (la> taz}limu>n wa la> 

tuz}lamu>n). Karena begitu melekatnya asosiasi antara “tambahan atas jumlah 

pinjaman” dengan “penyengsaraan” itu, maka “penyengsaraan” tidak perlu disebut 

lagi dalam rumusan, baik oleh ulama fiqh maupun ulama tafsir. 

Begitu jelas dan mapannya rumusan riba nasi’ah, sehingga para ulama fiqh 

tidak lagi menganggap ada persoalan. Tekanan perhatian mereka tidak lagi tertuju 



 

 

pada persoalan, “apa sebab riba mendatangkan kesengsaraan” atau “bagaimana 

kondisi pihak peminjam dan pemberi pinjaman ketika terjadi perjanjian yang 

menuju riba?” atau hal lain yang sifatnya tidak formalistis. Perhatian mereka 

tertuju pada pencarian ‘illat, barang-barang apa yang boleh atau tidak boleh 

dijualbelikan dengan tenggang waktu.142 

Hukum riba nasi’ah adalah jelas atas keharamannya menurut ijma’ ulama. 

Menurut para ulama riba nasi’ah inilah riba yang digambarkan di dalam al-

Qur’an.143 

b. Riba fad}l 

Riba fad}l adalah riba yang timbul akibat pertukaran barang sejenis yang 

tidak memenuhi kriteria sama kualitasnya (mithlan bi mithlin), sama kuantitasnya 

(sawa>an bi sawa>in). Pertukaran semacam ini menimbulkan kezaliman dan kerugian 

sepihak.144 

Riba fad}l terdapat dalam bentuk transaksi yang dilakukan melalui serah 

terima secara langsung (dari tangan ke tangan). Di sini terjadi kelebihan atau 

tambahan terhadap nilai tukar salah satu komoditi yang mestinya termasuk dalam 

jenis yang sama dan keduanya memiliki nilai tukar yang sama, yang menurut 

Hanafiyah sama dalam kadar dan ukurannya, menurut Malikiyah ditentukan oleh 

masa peredaran komoditi tersebut (currency) atau termasuk jenis bahan makanan 

yang biasa disimpan oleh manusia, menurut Syafi’iyah tergantung pada masa 

 
142 Muh. Zuhri, Riba Dalam Al-Qur’an dan Masalah Perbankan (Sebuah Tilikan 

Antisipatif), 106-110. 
143 Abul A’la Al Maududi, Riba, 105. 
144 Rusdan, “Fiqh Riba; Kajian ‘Illat Hukum (Kausa Legal) Riba”, 355. 



 

 

peredarannya (currency) atau termasuk bahan makanan pokok, sedangkan menurut 

Hanbaliyah tergantung masa peredarannya (currency) atau ditentukan oleh kadar 

berat dan ukurannya.145 

Dari Ubaidah bin ash-Shamit, Rasulullah saw. bersabda:146 

لذََّهِب َواْلِفضَّ  ِ ْلِمْلِح  الذََّهُب  ِ لتَّْمِر َواْلِمْلُح  ِ لشَِّعِري َوالتَّْمُر  ِ ْلُربِّ َوالشَِّعُري  ِ ْلِفضَِّة َواْلُربُّ  ِ ُة 
ُتْم ِإَذا َكاَن يًَدا  ِمْثًال ِمبِْثٍل َسَواًء ِبَسَواٍء َيًدا بَِيٍد فَِإَذا اْختَـَلَفْت َهِذِه اَألْصَناُف  فَِبيُعوا َكْيَف ِشئـْ

 بَِيدٍ 
“Emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, sya’ir 
(salah satu jenis gandum) dengan sya’ir, kurma dengan kurma, garam 
dengan garam, hendaklah sama banyaknya dan dengan serah terima. 
Apabila berlainan jenisnya maka bolehlah kamu dijual sesuka hatimu jika 
dengan serah terima.” (HR. Ahmad dan Muslim) 
 
Dari Abu Said al-Khudri, Rasulullah saw. bersabda:147 

لتَّْمِر َوالْ  ِ لشَِّعِري َوالتَّْمُر  ِ ْلُربِّ َوالشَِّعُري  ِ ْلِفضَِّة َواْلُربُّ  ِ لذََّهِب َواْلِفضَُّة  ِ ْلِمْلِح  الذََّهُب  ِ ِمْلُح 
 ِمْثًال ِمبِْثٍل َيًدا بَِيٍد َفَمْن زَاَد أَِو اْستَـزَاَد فـََقْد أَْرَىب اآلِخُذ َواْلُمْعِطى ِفيِه َسَواءٌ 

“Emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, sya’ir 
(salah satu jenis gandum) dengan sya’ir, kurma dengan kurma, garam 
dengan garam, sama banyaknya dan serah terima. Barangsiapa melebihkan 
atau minta dilebihkan, maka ia telah meriba: yang menerima dan yang 
memberi dalam hal ini adalah sama.” (HR. Bukhari, Ahmad dan Muslim) 
 
Berdasarkan hadist di atas, Nabi telah menetapkan bahwa tidak dibenarkan 

mempertukarkan barang-barang yang berlainan jenisnya dengan selisih (lebih atau 

kurang) kecuali dengan serah terima.148 
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4. Hikmah Pengharaman Riba 

Wahbah al-Zuhaili mengatakan riba diharamkan karena menindas orang 

secara terpaksa dan terdesak, menghilangkan perasaan simpati dan kasih sayang 

kepada sesama manusia, menghapuskan sifat tolong menolong, eksploitasi orang 

yang kuat terhadap orang yang lemah, dan kemadharatan yang besar kepada 

manusia. 

Ibnu Hajar al-Haitami dalam kitab az-Zawa>jir meringkas hikmah-hikmah 

yang terkandung dibalik pengharaman riba, yaitu:149 

a. Riba merupakan pelanggaran terhadap kesucian harta seorang muslim yang 

mengambil kelebihan tanpa adanya pertukaran atau penggantian. 

b. Riba berdampak buruk terhadap fakir miskin karena pada umumnya “yang 

kaya yang meminjamkan uang, sedangkan si miskin adalah peminjam”. 

c. Riba mengakibatkan terputusnya nilai luhur kebaikan yang ada dalam 

pinjam meminjam. 

d. Riba mengakibatkan terbengkalai dan mandulnya pencarian rizki 

perniagaan, keterampilan dan industri. 

Melalui aspek sosial, larangan riba akan menyekat semua jalan yang 

menimbulkan permusuhan, penganiayaan, kemarahan, dan kebencian sesama 

manusia. Sikap seperti ini akan menyebabkan sosial manusia tidak seimbang 

karena sikap buruk dalam diri setiap manusia. Apabila amalan riba semakin luas 

maka akan lahir manusia yang akan mementingkan dirinya sendiri tanpa 
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memerdulikan hak orang lain. Dengan pengharaman riba, dapat menjauhkan 

manusia dari sesuatu yang menyebabkan kebinasaan diri karena pemakan riba 

adalah orang yang zalim dan akibat dari perbuatan zalim adalah kesusahan. 

Hikmah yang jelas dari diharamkannya riba menurut Yusuf Qardhawi ialah 

untuk merealisasikan kehidupan bersama yang adil antara harta dan kerja. Itulah 

keadilan Islam. Islam tidak berpihak pada kerja melawan modal, dan juga tidak 

berpihak pada modal melawan kerja. Islam memperagakan keadilan yang tidak 

berpihak pada salah satu pihak melawan pihak lain.150 

G. Riba dalam Al-Qur’an Menurut Fazlurrahman dan Abdullah Saeed 

1. Riba Menurut Fazlurrahman 

Penafsiran Fazlurrahman tentang ayat riba muncul ketika beliau diminta 

pandangan tentang hukum bunga oleh pemerintah Pakistan pada tahun 1962. Di 

pakistan, masalah riba dan bunga merupakan masalah yang mengundang 

kontroversi, ketika pemerintah Pakistan mengajukan anggaran belanja kepada 

Majelis Nasional. Anggaran itu ditolak karena dianggap tidak konstitusional dan 

dinilai tidak islami sebab didasarkan pada bunga bank yang dilarang Islam. Dia 

pun akhirnya meneliti tentang hakikat riba yang dilarang dalam al-Qur’an dan 

mencermati alasan-alasan yang melatarbelakangi keharaman riba tersebut. 

Bagi Fazlurrahman, riba merupakan hal yang jelas dilarang dalam al-

Qur’an. Namun bagi Rahman, larangan riba tersebut harus dipahami dalam 

konteks umum masyarakat Arab ketika turun ayat itu. Dengan metode tematiknya, 

Rahman mengumpulkan ayat-ayat yang berbicara tentang riba. Kemudian 
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melakukan pendekatan sosio-historis, dia melacak bagaimana situasi sosio-historis 

masyarakat Arab ketika itu. Kemudian melalui metode hermeneutika double 

movement dia berupaya memahami ayat-ayat al-Qur’an dalam konteksnya, serta 

memproyeksikannya ke dalam situasi masa kini, khususnya kondisi yang dihadapi 

oleh Pakistan.151 

a. Gerakan ideal moral 

Menurut Fazlurrahman, kegiatan utama bangsa Arab adalah berdagang. 

Kegiatan ini yang membuat banyak orang Quraisy menjadi kaya. Dalam dunia 

dagang, keuntungan menjadi tujuan pokok. Bahkan, “keuntungan yang sebanyak-

banyaknya dengan modal yang sekecil-kecilnya” menjadi prinsip bagi hampir 

setiap pedagang. Berbeda dengan prinsip yang dilakukan kebanyakan orang 

Quraisy, Nabi Muhammad saw. lebih mengutamakan memperoleh banyak 

pelanggan daripada keuntungan. Setiap kali Nabi berjumpa dengan peminat barang 

dagangan yang dibawanya, ia selalu dengan jujur mengatakan harga pokok barang 

dan biaya mendatangkan dagangannya. Sedangkan laba yang diperoleh Nabi lebih 

mengedapankan negoisasi dalam setiap transaksinya. 

Untuk mengambil keuntungan sebanyak-banyaknya, orang Quraisy 

melakukan praktik ekonomi apapun walaupun itu menyimpang, seperti upah 

palacuran, riba dan penipuan. Praktik riba misalnya, yang dilakukan orang Quraisy 

pada masa jahiliyyah, sebenanarnya bukan hal baru. Praktik ini sudah dikenal sejak 

Yunani kuno. Plato, seorang filsuf Yunani, termasuk yang mengutuk praktik riba 

ini, yang dalam literatur barat disebut usury atau interest. Selain Plato, Aristoteles 
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pun mengutuk praktik riba. Menurutnya, fungsi uang yang utama adalah untuk 

memperlancar perdagangan dan tidak bisa digunakan sebagai alat untuk 

menumpuk harta. Sekeping uang tidak bisa membuat kepingan uang baru. Dari 

segi agama, riba merupakan kegiatan ekonomi yang dikutuk bukan hanya oleh 

agama Islam, tetapi Yahudi dan Nasrani.152 

Menurut Ibn Hisyam dalam Sirah-nya, sebenarnya masyarakat jahiliyyah 

memiliki kesadaran etik dan religius yang tidak membolehkan penggunaan harta 

dari upah palacuran, riba dan penipuan. Namun demikian, praktik-praktik itu 

masih dilakukan di masa itu, tidak terkecuali sahabat Nabi pada permulaan Islam 

hingga datangnya larangan secara tegas dalam al-Qur’an. 

Riba yang dillakukan bangsa Arab pada masa jahiliyyah ini disebut sebagai 

riba jahiliyyah. Formula riba jahiliyyah adalah transaksi pinjam-meminjam dengan 

satu perjanjian, peminjam bersedia mengembalikan jumlah pinjaman pada waktu 

yang telah disepakati berikut tambahan. Pada saat jatuh tempo, pemberi pinjaman 

(kreditor), meminta jumlah pinjaman yang dulu diberikan kepada peminjam 

(debitor). Jika debitor mengatakan belum sanggup membayar, kreditor memberi 

tenggang waktu, dengan syarat debitor bersedia membayar sejumlah tambahan di 

atas pinjaman pokok tadi. 

Ar-Razi menuturkan  bahwa pada zaman jahiliyyah, jika debitor berhutang 

seratus dirham kemudian tidak memiliki uang untuk membayar hutangnya pada 

saat yang telah ditentukan, kreditor akan menentukan tambahan atas jumlah 
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pinjaman. Bila permintaan ini diterima, kreditor baru bersedia memberi tenggang 

waktu. Seringkali terjadi, tambahan yang diminta bukan hanya seratus dirham, 

tetapi sampai dua ratus dirham. Dan ketika tenggang waktu belum habis, ada lagi 

tambahan di atas jumlah hutang seluruhnya (tambahan atas jumlah pinjaman 

pertama berikut bunga; disini, bunga menjadi beban hutang yang berhak atas 

bunga). Hal ini terjadi berulang-ulang. Akibatnya, pinjaman yang hanya seratus 

dirham itu kelak akan diterima kembali oleh kreditor dalam jumlah yang berlipat 

ganda.153 

Di Madinah, menurut Watt, ada hubungan yang mapan antara orang 

Yahudi dengan riba. Pada tahun pertama di Madinah, Muhammad dalam satu 

aliansi dengan orang yahudi. Ada kewajiban timbal-balik diantara orang Islam 

dengan orang Yahudi dengan saling membantu sebagai penduduk Madinah. 

Sesudah periode perang Badar, diperkirakan orang Makkah akan menyerang 

Madinah. Ketika itu, orang yahudi diminta bantuannya untuk persiapan miiter di 

Madinah, sebagai konsekuensi mereka sebagai penduduk Madinah. Tetapi orang 

yahudi menolak permintaan ini, bahkan hanya bersedia memberikan pinjaman riba. 

Uang sebanyak 80 dinar dipinjamkan orang Yahudi kepada Ansar dalam jangka 

satu tahun dengan bunga 50 persen. 

Riba juga dilakukan oleh penduduk Makkah dan Ta’if. Riwayat yang 

populer adalah mengenai transaksi pinjam meminjam antara keluarga Tsaqif dari 

Ta’if dan keluarga Mughirah al-Makhzumi dari Quraisy Makkah. Dalam kasus ini 
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disebutkan bahwa keluarga Tsaqif sebagai pemberi hutang dan keluarga Mughirah 

sebagai peminjam. Keluarga Tsaqif yang terdiri atas Mas’ud, Rabi’ah, ‘Abd Ya 

Lail dan Habib dalam memberi pinjaman kepada keluarga Mughirah di Makkah 

meminta riba pada waktu pengembalian hutang itu. Penuturan ini diriwayatkan 

beberapa orang melalui jalur sabahat Ibn ‘Abbas. Tetapi riwayat lain melalui jalur 

sahabat al-Sudi menyebutkan, justru keluarga Tsaqif yang berhutang kepada salah 

satu keluarga Mughirah yang bekerja sama dengan al-‘Abbas bin ‘Abd al-

Muthalib. Ketika Islam datang, mereka berdua sudah punya harta banyak dari hasil 

riba. 

Menurut riwayat yang dkutip oleh al-Khazin, Khalid bin al-Walid juga 

orang yang di masa lampaunya bekerja sama dengan ‘Abbas, paman Nabi, 

berhubungan dagang dengan keluarga ‘Amr, suku Tsaqif dari Ta’if itu. Dalam 

riwayat itu disebutkan bahwa ketika Islam datang, mereka berdua sudah 

mempunyai piutang sangat banyak dari para peminjam yang dibentuk dari 

gunggungan riba. 

Dari berbagai jalur riwayat di atas, diketahui bahwa keluarga Tsaqif pernah 

menjadi pemberi pinjaman dan pernah juga menjadi peminjam, demikian juga 

keluarga Mughirah dan Abbas bin ‘Abd al-Muthalib di Makkah. Dari segi peranan 

Ta’if sebagai kota dagang, kendati tidak sebesar Makkah, keluarga Tsaqif 

merupakan pemegang kendali ekonominya, maka dapat dimengerti bahwa mereka 

banyak harta. Sebagaimana halnya Abbas bin ‘Abd al-Muthalib, disamping 

dikenal sebagai saudagar kaya di Makkah, juga dikenal sebagai pemungut riba. 



 

 

Dengan demikian, secara khusus al-Qur’an melaui Nabi menegaskan bahwa mula-

mula riba yang dilarang adalah riba pamannya ini.154 

Seorang sahabat yang terkenal kaya raya dan mempunyai hubungan dengan 

riba adalah ‘Utsman bin ‘Affan. Ia mengambil riba melalui pinjam-meminjam 

kurma. Ia sebagai pemilik kebun kurma untuk digarap oleh orang lain. Pada waktu 

memetik hasilnya, peminjam yang juga penggarap berkata, jika pemilik hanya 

mengambil separuh hasilnya saja dan menyerahkan sisanya pada penggarap, maka 

kelak penggarap selaku peminjam akan mengembalikan kurma itu dua kali lipat 

dari jumlah tersebut ketika akad. Perjanjian ini kemudian disepakati. Nabi 

melarang perjanjian ini. Pemberi pinjaman hanya boleh menerima pengembalian 

sebesar pinjaman. 

Dari riwayat-riwayat tentang praktik riba di atas dapat dicatat beberapa 

hal. Dalam banyak kasus, riba berkaitan dengan ketidaksanggupan peminjam 

mengembalikan hutangnya pada waktu yang telah disepakati. Kemudian muncul 

kesepakatan berikutnya yang berupa penundaan pembayaran hutang, dengan 

catatan, peminjam memberi tambahan atas jumlah pinjaman ketika pelunasan. 

Agaknya, kesepakatan ini disebabkan oleh keadaan yang memaksa. Artinya, 

sekiranya peminjam sanggup melunasi hutang pada waktu yang disepakati itu, ia 

akan memilih melunasi hutang daripada menunda dengan memberi tambahan. Ini 

terlihat dari kenyataan bahwa jumlah hutang yang semakin lama semakin 

membesar sampai dengan harta peminjam habis dan hutang tidak terbayar. Dalam 
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kasus semacam ini tampaknya, hutang dilakukan orang untuk sekedar 

mempertahankan hidup, bukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonominya.155 

Dalam kondisi masyarakat Arab seperti ini al-Qur’an turun. Menurut  

Fazlurrahman, pesan utama al-Qur’an adalah: 

a. Meluruskan akidah dari syirik kepada tauhid. 

b. Memberi konsep keadilan sosial atas dasar tauhid. 

Pendapat ini sejalan dengan pendapat ulama tafsir. Dalam periode Makkah, 

disamping al-Qur’an meluruskan akidah – misalnya surat al-Ikhla>s}, al-Falaq, al-

Na>s, al-Ka>firu>n dan lain-lain – juga mengecam perilaku sosial, seperti orang kikir, 

tidak jujur dan mau menang sendiri.156  

Fazlurrahman menyatakan:157 

“Tidaklah mengejutkan sama sekali bahwa riba dilaknat begitu awal dalam 
pewahyuan; agaknya ketiadaan penghukuman awal seperti ini bisa tidak 
hanya menjadi hal mengejutkan tapi juga bertentangan dengan 
kebijaksanaan al-Qur’an. Ayat-ayat al-Qur’an periode Makkah penuh 
dengan pengaduan ketidakadilan ekonomi pada masyarakat Makkah saat 
itu, pencatutan dan sifat kikir para orang kaya, dan praktik-praktik 
perdagangan yang tidak etis seperti berlaku curang dalam timbangan dan 
ukuran, dan lain-lain. Bagaimana mungkin, bahwa al-Qur’an gagal 
mengutuk kejahatan ekonomi seperti riba. 
 
Dengan pernyataan di atas, Rahman ingin menegaskan bahwa larangan riba 

dalam al-Qur’an menekankan aspek moral daripada menekankan aspek legal-

formal pelarangan riba sebagaimana dipahami dalam fikih. Karena menurutnya, 

ayat al-Qur’an yang berbicara tentang hukum dapat dilihat dari dua dimensi. 
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Dimensi “legal-formal” yaitu gambaran tentang kasus-kasus – melalui 

pengamatan asba>b al-nuzu>l – dengan hukum yang harus dijalankan, dan “sasaran 

yang hendak dicapai” yang bermuara pada ideal moral suatu hukum.158 

Menurut Rahman, al-Qur’an dalam menyatakan hukum keharaman riba 

selalu menampakkan nilai-nilai moral. Pada QS. ar-Rum: 39 secara tegas 

mempertentangkan riba dengan zakat. Pada saat ayat ini turun – riba belum 

dilarang – dan sebagian telah membayar zakat. Pada ayat ini, Allah mengingatkan 

bahwa zakatlah yang melipatgandakan harta, bukan riba. Dengan zakat maka akan 

menampakkan sikap saling tolong menolong terhadap sesama muslim. Pada QS. 

an-Nisa’: 160-161, walaupun surat ini tidak menyatakan keharaman riba pada 

kaum muslim, tetapi riba merupakan tindakan zalim yang bertentangan dengan 

moral dan menyejajarkan pelaku riba dengan orang yang durhaka kepada para 

Rasul. Pada QS. Ali Imran: 130, mempertegas QS. ar-Rum: 39, bahwa riba yang 

berlipat ganda diharamkan dan memerintahkan membayar zakat. Pada QS. al-

Baqarah: 175-180, menegaskan keharaman riba dan ancaman bagi pelaku riba serta 

menegaskan riba melumpuhkan sendi-sendi ekonomi sedangkan sadaqahlah yang 

menguatkan ekonomi.159 

b. Gerakan kontekstualisasi 

Dalam menafsirkan riba yang dilarang dalam al-Qur’an Fazlurrahman tidak 

tergesa-gesa. Dia meneliti terlebih dahulu apa hakikat riba yang dilarang dalam al-

Qur’an dan mencermati alasan-alasan yang melatarbelakangi keharaman riba. 
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Setelah melacak bagaimana kondisi situasi sosio-historis masyarakat Arab ketika 

turunnya ayat riba dan dan mencari nilai-nilai ideal moral yang terkandung dalam 

keharamannya, Rahman kemudian mengkontekstualisasikan nilai-nilai ideal moral 

tersebut pada situasi saat ini atau kontemporer. 

Menurut Rahman, riba yang dilarang dalam al-Qur’an adalah praktik riba 

yang berlipat ganda (ad}’a>fan muda}>’afatan) pada QS. Ali Imran: 130. Pada saat itu, 

masyarakat Arab melakukan praktik-praktik ekonomi yang tidak etis dan 

eksploitatif, semisal mengurangi timbangan dan praktik riba yang berlipat ganda. 

Sehingga, masyarakat yang secara ekonomi sudah lemah menjadi sangat tertekan 

sehingga menjadi korban eksploitasi orang-orang kaya yang meminjamkan 

uangnya. Dengan kata lain, ideal moral dari ayat tersebut adalah larangan 

melakukan eksploitasi terhadap kaum ekonomi lemah. Dengan demikian, selagi 

bank tidak menerapkan tambahan yang berlipat ganda (eksploitatif) maka hal itu 

dapat dibenarkan.160 

Menurut Rahman, pada sisi lain, tidak semua tambahan itu riba. Dalam 

sebuah riwayat disebutkan, ketika Nabi hendak mengembalikan hutangnya, seekor 

unta, ia menyuruh seseorang mengambil seekor unta yang lebih besar dari unta 

yang dipinjamnya dulu, seraya berkata, khoirukum ahsanukum qadaan (sebaik-

baik kamu adalah yang membaikkan pembayaran hutang). Kasus ini memberi 

petunjuk bahwa orang kaya yang mengembalikan hutangnya dengan tambahan 

termasuk orang terpuji, tidak termasuk melakukan riba. Dengan demikian tidak 

setiap tambahan atas jumlah pinjaman dari pihak yang berhutang disebut riba, 
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tetapi lebih tergantung pada latar belakang dan akibat yang ditimbulkan oleh 

transaksi peminjaman itu sendiri. 

Bila hal ini dikaitkan dengan kondisi ekonomi negara yang menggunakan 

mata uang “berlangganan” inflasi, maka petunjuk Nabi agar orang – mampu 

tentunya – yang berhutang mengembalikannya dengan sebaik-baiknya, maka 

tambahan atas jumlah pinjaman harus diberikan. Andaikata inflasi suatu mata 

uang sebesar 10 persen setahun, maka orang membayar jumlah pinjaman – dengan 

tenggang waktu satu tahun, misalnya – dengan tambahan 10 persen, belum dapat 

dikatakan terpuji, karena ia sebenarnya baru membayar jumlah pinjaman ketika 

meminjam, belum memberikan tambahan yang “sesungguhnya”. Apalagi tidak 

memberi tambahan apapun, tentu termasuk merugikan orang lain.161 

2. Riba Menurut Abdullah Saeed 

Abdullah Saeed dalam menafsirkan al-Qur’an melalui empat tahapan 

penting. Tetapi, senada dengan Fazlurrahman, ada dua tahapan utama dalam 

mekanisme hermeneutikanya, yaitu pertama tahap ideal moral dan tahap 

kontekstualisasi. Tahap pertama, dengan ideal moral, Saeed mencari makna untuk 

penerima wahyu pertama. Setelah mengetahui makna penerima wahyu pertama 

diketahui, pada tahap kontekstualisasi, Saeed menerapkan makna atau nilai itu 

pada konteks masa sekarang atau kontemporer. Berikut ini konsep riba menurut 

Saeed setelah melalui dua tahapan penting. 
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a. Tahap ideal moral 

Istilah riba pertama kali diketahui berdasarkan wahyu yang diturunkan 

pada awal risalah kenabian Muhammad di Makkah, pada tahun ke IV atau V hijriah 

(614/615 M), atau mungkin pada tahun awal hijriah sesuai dengan QS. ar-Rum: 

39. Pembicaraan riba untuk kedua kalinya berkaitan dengan periode kehidupan 

Madinah. Tepatnya setelah perang Uhud (3 H/ 625 M) dan hampir sebelas tahun 

setelah larangan riba untuk pertama kali diperingatkan pada periode Makkah.  

Larangan riba secara eksplisit disebutkan dalam QS. Ali Imran: 130 yaitu 

“janganlah engkau memakan riba”. Thabari menjelaskan “ungkapan janganlah 

memakan riba ditunjukkan setelah kebolehan mengkonsumsinya sebelum Islam. 

Pada masa ini, bangsa Arab mengkonsumsi riba yang berlaku dikalangan mereka 

terhadap pihak yang berhutang (debitor) yang tidak mampu mengembalikan 

hutangnya pada waktu jatuh tempo. Setelah melewati jatuh tempo, pihak piutang 

(kreditor) akan meminta pembayaran kembali dari pihak yang berhutang (debitor) 

dengan mengatakan: apabila engkau menangguhkan pembayaran utangku, maka 

aku akan meminta tambahan dari utangmu. Hal ini merupakan bentuk riba yang 

berlipat ganda”. Riba semacam ini telah dipraktikkan pada masa pra-Islam.162 

 Terakhir kalinya permasalahan riba berkaitan dengan masa akhir 

diturunkannya wahyu Ilahi. Menurut Thabari dimulai pada 8 H atau 630 M 

berdasarkan diturunkannya QS. al-Baqarah: 175-180. Istilah riba yang digunakan 

dalam versi ini tidak berbeda dengan yang dipakai pada masa awal turunnya wahyu 
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Ilahi. Thabari misalnya, menafsirkan riba dalam versi ini dengan merujuk langsung 

terhadap praktik riba pada masa pra-Islam, dia mengatakan “Tuhan telah melarang 

riba yang jumlah peningkatannya sebesar nilai kapitalnya, yang disebabkan karena 

telah melampaui batas tempo peminjaman dan menunda untuk melakukan 

pembayaran kembali pinjamannya”. Sedangkan Muhammad Rasyid Ridha, 

mengomentari riba dalam versi ini “elemen “al” dalam term riba (versi ini) 

menunjukkan adanya indikasi pengetahuan (knowledge) dan kelaziman/kebiasaan. 

Maksudnya, janganlah mengkonsumsi riba yang sudah lazim bagimu, yang 

dipraktikkan pada masa pra-Islam”. 

Konteks ini menegaskan penekanan al-Qur’an atas perhatiannya terhadap 

aspek moral dari unsur pelarangan riba. Dari beberapa bentuk yang telah 

disebutkan di atas, pembicaraan tentang riba seluruhnya telah mengakhiri dengan 

aspek “menafkahkan” yang berasal dari kata infaq. Infaq dilaksanakan semata-

mata untuk mendapatkan ridha Allah dengan berdasarkan semangat jiwa sosial 

yang mendalam guna meringankan beban penderitaan fakir miskin.163 

Dengan semangat moralitas di atas, menurut Abdullah Saeed, untuk 

memperluas cakupan suatu hukum, jangan hanya mengedepankan aspek ‘illah 

(literal teks al-Qur’an) dan mengabaikan alasan yang mendasari pengharamannya 

(h}ikmah). Ada tiga pandangan berbeda berkaitan dengan h}ikmah dapat dijadikan 

sebagai dasar untuk perluasan suatu hukum, yaitu: pertama, h}ikmah dapat 

menjalankan fungsi ‘illah baik ia dinyatakan secara eksplisit atau tidak, atau pun 
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baik keberadaannya dapat dipastikan secara terpisah atau tidak. Pandangan ini 

dinisbatkan pada Fakhr al-Din al-Razi dan Baidlawi. Kedua, h}ikmah tidak dapat 

menjalankan fungsi ‘illah sama sekali. Pandangan ini dinisbatkan oleh mayoritas 

ulama us}u>l al-fiqh. Ketiga, jika h}ikmah itu eksplisit dan dapat dipastikan secara 

terpisah (independen), maka h}ikmah dapat menjalankan fungsi ‘illah. Ini adalah 

pandangan al-Amidi. 

Para ulama yang berpandangan h}ikmah dapat menjalankan fungsi ‘illah 

berargumen bahwa h}ikmah adalah tujuan pembuat hukum ketika menetapkan 

hukum. Jika h}ikmah tidak dapat digunakan untuk memperluas hukum, maka ‘illah 

yang bagaimanapun didasarkan pada h}ikmah juga tidak dapat digunakan untuk 

perluasan hukum. Jika ‘illah dapat digunakan, maka h}ikmah seharusnya lebih bisa 

lagi digunakan untuk memperluas hukum.164 

b. Tahap kontekstualisasi 

Menurut Abdullah Saeed, ketika h}ikmah bisa digunakan sebagai ‘illah bagi 

perluasan hukum, maka riba dapat diperluas aspek hukumnya berdasarkan ‘illah 

h}ikmah. Menurutnya, terdapat dua pernyataan penting tentang larangan riba dalam 

al-Qur’an. Pertama, pernyataan “lakum ru’u>s amwa>likum” (bagimu pokok 

hartamu), yang kemudian disusul dengan statemen kedua, yaitu “la> taz}limu>n wa la> 

tuz}lamu>n” (kamu tidak melakukan penganiayaan dan tidak pula kamu dianiaya). 

Statemen pertama menunjukkan tentang penarikan pokok harta yang dipinjamkan 

oleh kreditur kepada debitur, pada sisi lain dijelaskan, bahwa apa yang telah 
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dilakukan kreditur (yang hanya meminta nilai pokok harta yang dipinjamkan 

kepada debitur) tersebut tidak merupakan perbuatan aniaya, baik terhadap diri 

sendiri maupun terhadap debitur (la> taz}limu>n wa la> tuz}lamu>n). Kedua, masing-

masing statemen di atas menunjukkan indikasi saling berkaitan, satu sama lain 

tidak dapat berdiri sendiri tanpa dukungan yang lainnya. Jika kedua statemen 

tersebut dipisah dengan cara mengabaikan salah satu darinya, maka akan terjadi 

pengkaburan makna dari maksud pesan al-Qur’an.165 

Sungguh disayangkan apabila dalam menafsirkannya hanya 

memperhatikan statemen “lakum ru’u>s amwa>likum” saja, dan lebih  parah lagi jika 

mengabaikan statemen “la> taz}limu>n wa la> tuz}lamu>n”. Statemen pertama 

“penambahan dalam pinjam meminjam di atas pokok pinjaman” dianggap sebagai 

‘illah, sementara statemen yang kedua “kamu tidak melakukan penganiayaan dan 

tidak pula kamu dianiaya” merupakan h}ikmah.166 

Tidaklah dapat diabaikan bahwa penekanan moral dalam larangan riba 

sangatah penting. Dengan demikian, statemen “lakum ru’u>s amwa>likum” telah 

diberi penekanan moral melalui penjelasan “la> taz}limu>n wa la> tuz}lamu>n” yang 

digunakan secara beriringan. Kandungan arti dari kedua statemen tersebut saling 

berkaitan dan secara logis tidak dapat dipahami dengan terpisah, khususnya pada 

statemen pertama yang menunjukkan adanya indikasi bahwa al-Qur’an memberi 

perhatian yang sangat mendalam terhadap pihak-pihak yang secara ekonomis 
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dalam keadaan tertekan. Hal ini sesuai dengan dorongan al-Qur’an untuk turut 

meringankan beban penderitaan, khususnya bagi para fakir dan miskin dan 

umumnya bagi kelompok suatu komunitas masyarakat tertentu.167 

Istilah ra’su al-ma>l sendiri, terdiri atas dua kata yang dapat diterjemahkan 

sebagai pokok pinjaman dalam Bahasa Inggris. Penjelasan yang lebih relevan 

tentang apa yang sebenarnya dimaksudkan al-Qur’an dengan istilah ra’su al-ma>l 

barangkali adalah dengan meneliti apa yang merupakan ra’su al-ma>l dalam pinjam 

meminjam zaman pra-Islam di Hijaz, khususnya Makkah dan Madinah. Dari 

riwayat-riwayat yang terdapat dalam literatur tafsir maupun Sunnah, istilah ra’su 

al-ma>l pada zaman nabi, terkait dengan suatu komoditas-uang maupun komoditas 

dalam bentuk emas, perak, binatang, bahan makanan dan baju besi. Emas dan perak 

digunakan sebagai uang, tetapi pada saat yang sama keduanya digunakan sebagai 

komoditas. Jadi, uang yang digunakan di Hijaz adalah komoditas-uang yang berisi 

penuh (full-bodied), yang nilainya tergantung kepada kandungan emas dan 

peraknya. 

Pendapat yang menyatakan bahwa uang yang digunakan pada masa pra-

Islam maupun pada awal Islam adalah full-bodied money, dan bukan fiat money, 

tentu membuat orang melakukan pembedaan antara pokok pinjaman dalam utang 

fiat money. Dalam utang full-bodied money, sekian jumlah yang sama (satu unit 

uang emas untuk melunasi satu unit uang emas, misalnya) akan dibayarkan, 

dengan memperlakukan (uang) emas itu sepenuhnya sebagai suatu utang barang. 
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Melunasi utang satu unit (uang) emas berkandungan emas semisal, dalam contoh 

ini, adalah persis dengan apa yang peminjam terima dalam arti nilai komoditasnya, 

dan nilai yang sama dengan utang asal pun dilunasi. Di pihak lain, suatu utang 

dalam fiat money harus dinyatakan dalam arti nilai-komoditasnya pada saat 

kontrak utang dibuat, nilai komoditas yang disini adalah daya-beli uang. Dalam 

hal ini ada dua situasi yang mengharuskan pokok pinjaman untuk dinyatakan ulang 

dalam jumlah fiat money yang berbeda: pertama, situasi inflasi dalam ekonomi 

akan membuat pokok pinjaman harus dinyatakan ulang dalam jumlah unit fiat 

money yang lebih besar; dan kedua, situasi deflasi membuat pokok pinjaman 

dinyatakan dalam jumlah unit fiat money yang lebih sedikit. Ketika tidak ada 

inflasi atau deflasi, pokok pinjaman fiat money akan berjumlah sama. 

Analisis ini menunjukkan bahwa istilah ra’su al-ma>l (pokok pinjaman) 

tidak sinonim dengan angka mutlak dalam suatu pinjaman fiat money. Maknanya 

terkait dengan sifat dari obyek pinjaman. Suatu pinjaman komoditas akan 

mengharuskan pengembalian jumlah uang yang setara dari komoditas yang sama, 

sementara suatu pinjaman fiat money harus dinyatakan dalam pengertian daya-

belinya yang merupakan nilai komoditasnya. Daya beli fiat money tentu 

tergantung kepada ada tidaknya inflasi atau deflasi.168 

Dengan penjelasan di atas, Saeed ingin menyatakan bahwa riba yang 

dilarang dalam al-Qur’an fokus untuk melindungi kaum miskin dari eksploitasi. 

Riba jahiliyyah atau pra-Islam punya kecenderungan untuk menggiring debitur 
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agar meminjam utang lebih banyak lagi, dan semakin keadaannya merugi, debitur 

semakin terbenam di dalam utang. Tidak seperti saat ini, dibeberapa kondisi 

ekonomi, berbagai pendapatan individu yang relatif stabil dengan pekerjaan penuh 

waktu atau paruh waktu umumnya tidak dikenal di Makkah dan Madinah saat itu, 

dan para debitur dulunya tidak mampu bertumpu pada pendapatannya untuk bisa 

melunasi hutangnya. Dikonteks saat ini, maka utang tidak lagi dikaitkan dengan 

kemiskinan. Hal ini benar, khususnya pinjaman skala besar untuk memproduksi 

barang dan jasa.169 

Senada dengan Abdullah Saeed, Rasyid Ridha megatakan, bahwa riba 

dilarang karena menimbulkan ketidakadilan. Riba telah mengeksploitasi berbagai 

kebutuhan (masyarakat Makkah dan Madinah) saudara-saudara mereka, oleh 

karenanya dilarang.170 

BAB V 

PENUTUP 

H. Kesimpulan 

Dari pembahasan di atas, teori hermeneutika Fazlurrahman dan Abdullah 

Saeed tentang riba dapat disimpulkan yaitu sebagai berikut: 

1. Hermeneutika yang diusulkan Fazlurrahman dalam manafsirkan al-Qur’an 

adalah double movement. Adapun mekanismenya terdiri dari dua gerakan. 

Gerakan yang pertama dari dua gerakan terdiri dari dua langkah. Pertama, 

memahami arti atau makna dari sesuatu pernyataan dengan mengkaji situasi 
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atau problem historis dimana pernyataan al-Qur’an tersebut merupakan 

jawabannya. Kedua, adalah menggeneralisasikan jawaban-jawaban spesifik 

tersebut dan menyatakannya sebagai pernyataan-pernyataan yang memiliki 

tujuan-tujuan moral-sosial umum yang dapat ‘disaring’ dari ayat-ayat spesifik 

dalam sinaran latar belakang sosio-historis yang sering dinyatakan. Gerakan 

yang kedua harus dilakukan dari pandangan umum ini ke pandangan spesifik 

yang harus dirumuskan dan direalisasi ‘sekarang’. Artinya, ajaran-ajaran yang 

bersifat umum harus ditubuhkan (embodied) dalam konteks sosio-historis yang 

kongkrit di masa sekarang. 

2. Adapun mekanisme hermeneutika kontekstual yang diusulkan Abdullah Saeed 

dalam manafsirkan al-Qur’an ada empat tahap, yaitu sebagai berikut: pertama, 

perjumpaan dengan dunia teks; kedua, analisis kritis teks; ketiga, analisis 

makna penerima pertama; keempat, analisis makna masa sekarang atau makna 

kontemporer. 

Sedangkan tafsir ayat riba dalam al-Qur’an menurut Fazlurrahman dan 

Abdullah Saeed dapat disimpulkan yaitu sebagai berikut: 

1. Rahman menyimpulkan bahwa larangan riba dalam al-Qur’an menekankan 

aspek moral daripada menekankan aspek legal-formal pelarangan riba. Riba 

yang dilarang dalam al-Qur’an adalah riba jahiliyyah yang mempraktikkan riba 

yang berlipat ganda (ad}’a>fan muda}>’afatan) QS. Ali Imran: 130. Pada waktu 

ayat ini turun, terdapat kelompok masyarakat yang secara ekonomi sangat 

tertekan sehingga menjadi korban eksploitasi orang-orang kaya yang 

meminjamkan uangnya. Dengan kata lain, ideal moral dari ayat tersebut adalah 



 

 

larangan melakukan eksploitasi terhadap kaum ekonomi lemah. Dengan 

demikian, selagi bank tidak menerapkan tambahan yang berlipat ganda 

(eksploitatif) maka hal itu dapat dibenarkan 

2. Dalam menafsirkan ayat riba dalam al-Qur’an, Abdullah Saeed lebih 

menekankan aspek moral (h}ikmah) daripada aspek literalnya. Statemen lakum 

ru’u>s amwa>likum (bagimu pokok hartamu) telah diberi penekanan moral 

melalui penjelasan la> taz}limu>n wa la> tuz}lamu>n (kamu tidak melakukan 

penganiayaan dan tidak pula kamu dianiaya). Statemen pertama “penambahan 

dalam pinjam meminjam di atas pokok pinjaman” dianggap sebagai ‘illah, 

sementara statemen yang kedua “kamu tidak melakukan penganiayaan dan 

tidak pula kamu dianiaya” merupakan h}ikmah. 

I. Saran-Saran 

1. Dalam menulis karya ini, penulis memahami banyak kekurangan. Maka penulis 

berharap kritik dan saran yang bersifat kritis agar karya ini dapat bermanfaat 

bagi penelitian selanjutnya. 

2. Perbedaan tafsir dalam menafsirkan ayat riba dalam al-Qur’an, penulis 

harapkan tidak menjadikan perpecahan dalam umat Islam, melainkan 

menjadikan semangat dalam menggali dan meneliti tafsir riba ini agar al-

Qur’an menjadi semangat Islam yang rahmatan lil ‘a>lami>n. 

3. Temuan-temuan dalam penelitian ini, penulis harapkan dapat berguna dan 

memberi sumbangan bagi pengembangan penelitian-penelitian selanjutnya 

tentang tafsir riba. 
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