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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS 

 

A.  Landasan Muhammadiyah Mengeluarkan Fatwa Bunga 

Bank  

1. Hasil Penelitian 

Masalah perekonomian yang dikembangkan kaum 

kapitalis berorientasi pada keuntungan materi semata. Seperti 

kasus pada bank-bank konvensional di Indonesia saat ini. Bank 

konvensional merupakan lembaga keuangan yang melayani 

peminjaman dan penyimpanan dengan sistem bunga. Pada kasus 

ini bank bisa diartikan sebagai penyalur uang dari yang kaya 

(penyimpan) kepada yang kurang (peminjam).
84

 Dari transaksi 

tersebut, bank memperoleh keuntungan dari bunga yang 

dibebankan kepada nasabah.  
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 Hatta, Muhammad, Beberapa Fasal Ekonomi, Djalan ke Ekonomi dan Bank 
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Kemudian kedudukan Bank dalam Islam, baik itu dalam 

hal mendirikan, mengurus, mengerjakan, hukumnya Haram 

karena beralasan :
85

 

a. Nas-nas yang sorikh, keterangan-keterangan yang nyata dari 

pada Qur‟an dan hadist, melarangnya. 

b. Tiada ada suatu nas yang walaupun dengan terang-terangan 

yang membolehkannya. 

c. Pokok yang dituju oleh agama kita Islam, ialah hendak 

mendasarkan pekerjaan dan amal usaha atas dasar kecintaan, 

belas kasihan dan tolong-menolong. 

d. Beban pungutan laba yang dipikulkan bagi orang yang 

meminta pertolongan, tidak diperbolehkan. 

e. Tidak boleh menimbulkan berat sebelah, sehingga 

menimbulkan kebencian dan dendam bagi si penerima modal.  

f. Dilarang memungut untung dari pinjam meminjam, memungut 

untung dari orang yang meminta pertolongan. 

Islam menghendaki jual beli yang sah, jual beli yang ridho 

dengan yang ridho, Islam menghendaki pinjam meminjam 
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 KH. Mas Mansyur, Pemikiran Tentang Islam dan Muhammadiyah, Cetakan 

Pertama, PT Hanindita. Yogyakarta. 1986. hlm, 26. 
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dengan dasar tolong-menolong, Islam mengutamakan para orang 

yang ditolong memberi laba yang tidak dijanjikan lebih dulu., 

yang tidak ditentukan sedikit banyaknya, Islam mengajak damai, 

hidup tentram dan kasih mengasihi.
86

 Maka dari itu diantara 

pekerjaan yang dikelola bank, yang menjadi topik persoalan yang 

muncul yaitu apakah bunga bank halal atau haram? Apakah 

temasuk riba atau tidak? 

Namun pada demikian sebagian golongan berpendapat 

bahwa bunga bank merupakan salah satu konsep riba, sehingga 

keberadaannya diharamkan. Tetapi segolongan yang lain 

menghalalkannya. Evolusi konsep riba ke bunga tidak lepas dari 

perkembangan lembaga keuangan, khususnya dalam hal ini 

adalah bank. Lembaga keuangan timbul karena kebutuhan untuk 

membiayai industri dan perdagangan. 

a. Adanya unsur riba dalam bunga bank 

Di Indonesia, umat Islam telah lama 

mendambakan berdirinya bank Islam sejak tahun 1937, 

bahkan sebelum Indonesia berdaulat dan sebelum 
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peresmian Bank Indonesia sebagai bank sentral. K.H. Mas 

Mansur sebagai Ketua Pengurus Besar Muhammadiyah 

periode 1937 – 1944 menyatakan pendapatnya bahwa 

umat Islam terpaksa menggunakan jasa bank 

konvensional karena absennya lembaga keuangan khusus 

yang bebas riba atau tidak menerapkan sistem bunga. 

Perjalanan dalam mendirikan bank syariah tidak berjalan 

mulus karena adanya permasalahan ideologi. Pernyataan 

K.H. Mas Mansur bahwa bunga bank merupakan hal yang 

haram menjadi salah satu alasan Oleh sebab itu 

pernyataan mengenai bahwa bunga bank adalah haram 

menjadi salah satu alasan bagi beberapa tokoh Islam 

untuk mendirikan bank-bank tanpa bunga.
87

 

Mohammad Hatta memberikan komentar bahwa 

sebelum akhir Perang Dunia II terdapat sejumlah bank 

yang didirikan oleh umat Islam tanpa memungut biaya 

rente.
88

 Dalam hal ini, yang dimaksud sebagai rente 
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adalah kerugian dan keuntungan bank. Bank mengalami 

rugi rente karena membayarkannya kepada pihak lain 

yang mempertaruhkan uang padanya. Bank beruntung 

rente karena mendapatkannya dari pihak lain yang 

meminjam padanya. Bank hidup berdasarkan rente, 

dimana bank menarik dan meminjamkan uang dengan 

menerima rente. Perbedaan antara rente yang diterima 

dengan rente yang dibayarkan tersebut merupakan 

keuntungan bagi bank.
89

 Ulama lain berpendapat bahwa 

memungut rente diperbolehkan apabila dilakukan secara 

terang-terangan, sehingga pihak yang akan meminjam 

dapat menimbang sendiri, apakah pinjaman tersebut akan 

menguntungkan atau tidak baginya.
90

 

Ada dua  pendapat yang menyatakan bahwa bunga 

tidak termasuk kategori riba. Pernyataan mengenai bunga 

tidak termasuk dalam dalam kategori riba didasarkan pada 

bunga atas dasar darurat (dire necessity) diperbolehkan. 
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Salah satu unsur penting dalam perekonomian adalah 

bank, yang di dalamnya terkandung sistem bunga. Bunga 

bank (interest) yang dianggap sama dengan riba akan sulit 

untuk dihentikan, karena jika bank dilarang akan 

menimbulkan kemacetan ekonomi. Oleh karena itu, dapat 

dikatakan kondisi semacam ini adalah darurat, yaitu 

membolehkan yang dilarang atas dasar darurat sehingga 

tercipta suatu sistem yang tidak menimbulkan kemacetan 

ekonomi
91

. Namun konsep ini harus melihat kondisi 

riilnya apakah termasuk kategori darurat dan tidak 

terpenuhi karena menyimpan uang tidak mesti di bank 

atau pada saat ini, lembaga keuangan syariah telah 

tersebar di tanah air. 

Kemudian pendapat yang menyatakan bunga bank 

adalah haram dan tidak menguntungkan karena bunga 

bersifat fluktuatif sehingga menyebabkan kondisi 

perekonomian tidak stabil. Fluktuasi suku bunga dapat 

mempengaruhi perilaku penabung maupun investor. 
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Ketika tingkat bunga tinggi maka jumlah tabungan secara 

agregat meningkat dalam jumlah yang sangat besar. Di 

lain pihak, tingkat bunga yang tinggi bukanlah kondisi 

yang baik bagi para investor untuk melakukan investasi. 

Akibatnya pada waktu tingkat bunga tinggi permintaan 

investasi sangat rendah.  Keadaan seperti ini akan dengan 

sendirinya mendorong tingkat bunga turun ke tingkat 

yang lebih rendah. Demikian juga ketika tingkat bunga 

rendah yang diuntungkan adalah para investor namun 

sebaliknya para penabung enggan memberikan dananya 

dalam pasar investasi, akibatnya penawaran dana tersebut 

sangat berkurang. Kondisi ini akan menyebabkan 

kurangnya dana yang dibutuhkan oleh para investor, 

sehingga keadaan tersebut dengan sendirinya akan 

mendorong tingkat bunga ke tingkat yang lebih tinggi 

lagi.
92

 .  Bagi golongan yang mengharamkan bunga bank, 

tersebut Mahmud Abu Saud (Mantan Penasehat Bank 

Pakistan), berpendapat bahwa segala bentuk bunga bank 
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yang terkenal dalam sistem perekonomian sekarang ini 

adalah riba. Buya Hamka secara sederhana menebrikan 

batasan bahwa arti riba adalah tambahan. Baik itu 

tambahan yang berlipat ganda dari 10 menjadi 11 ataupun 

tambahan 6% menjadi 10%. Jadi tidak bisa dipungkiri 

bahwa meminjam uang dari bank adalah riba. Dengan 

demikian, menyimpan uang dengan bunga deposito juga 

memakan riba.  

Bagi golongan yang mengharamkan alasannya 

sudah jelas yang terdapat dalam Al-Qur‟an dan Hadist. 

Pendapat kedua membolehkan, dengan alasan bahwa 

bunga bank lebih kepada kemaslahatan atau kegunaan 

(manfaat) dari jasa bank tersebut. 

Sebagai pengganti sistem bunga tersebut, maka 

bank Islam menggunakan berbagai macam cara yang 

tentunya bersih dan terhindar dari hal-hal yang 

mengandung unsur riba. Diantaranya adalah sebagai 

berikut
93
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1) Wadiah (titipan uang, barang, dan surat berharga 

atau deposito). Bisa diterapkan oleh bank Islam 

dalam operasionalnya menghimpun dana dari 

masyarakat, dengan cara menerima deposito 

berupa uang, barang dan surat-surat berharga 

sebagai amanah yang wajib dijaga keselamatannya 

oleh bank Islam. Bank berhak menggunakan dana 

yang didepositokan itu tanpa harus membayar 

imbalannya tetapi bank harus menjamin bisa 

mengembalikan dana itu kepada waktu pemiliknya 

membutuhkan; 

2) Mudharabah (kerja sama antara pemilik modal 

dengan pelaksana atas dasar perjanjian profit and 

loss sharing). Dengan cara ini, bank Islam dapat 

memberikan tambahan modal kepada pengusaha 

untuk perusahaannya baik besar maupun kecil 

dengan perjanjian bagi hasil dan rugi yang 

perbandingannya sama sesuai dengan perjanjian, 
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misalnya fifty-fifty. Dalam mudharabah ini, bank 

tidak mencapuri manajeman perusahaan; 

3) Musyarakah/ syirkah (persekutuhan). Di bawah 

kerja sama cara ini, pihak bank dan pihak 

perngusaha mempunyai peranan (saham) pada 

usaha patungan (joint venture.) karena itu, kedua 

belah pihak berpartisipasi mengelola usaha 

patungan ini dan menanggung untung ruginya 

bersama atas dasar perjanjian tersebut; 

4) Murabahah (jual beli barang dengan tambahan 

harga atau cost plus atas dasar harga pembelian 

yang pertama secara jujur). Dengan cara ini, orang 

pada hakikatnya ingin merubah bentuk bisnisnya 

dari kegiatan pinjam meminjam menjadi transaksi 

jual beli (lending activity menjadi sale and 

purchase transaction). Dengan system ini, bank 

bias membelikan/menyediakan barang-barang 

yang diperlukan oleh pengusaha untuk dijual lagi, 

dan bank minta tambahan harga (cost plus) atas 
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harga pembelinya. Syarat bisnis 

dengan murabahah ini ialah si pemilik barang 

dalam hal ini bank harus memberi informasi yang 

sebenarnya kepada pembeli tentang harga 

pembeliannya dan keuntungan bersihnya (profit 

margin) daripada cost plus-nya itu; 

5) Qargh Hasan (pinjaman yang baik 

atau bernevolent loan). Bank Islam dapat 

memberikan pinjaman tanpa bunga (benevolent 

loan) kepada para nasabah yang baik, terutama 

nasabah yang punya deposito di bank Islam itu 

sebagai salah satu service dan penghargaan bank 

kepada para deposan, karena deposan tidak 

menerima bunga atas depositonya dari bank Islam. 

Bank Islam juga dapat menggunakan modalnya dan 

dana yang terkumpul untuk investasi langsung dalam 

berbagai bidang usaha yang profitable. Dalam hal ini, 

bank sendiri yang melakukan manajemennya secara 

langsung, berbeda dengan investasi patungan, maka 
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manajemennya dilakukan oleh bank bersama partner 

usahanya dengan perjanjian profit and loss sharing. Bank 

Islam boleh pula mengelola zakat di Negara yang 

pemerintahnya tidak mengelola zakat secara langsung. 

Dan bank juga dapat menggunakan sebagian zakat yang 

terkumpul untuk proyek-proyek yang produktif, yang 

hasilnya untuk kepentingan agama dan umum. Bank Islam 

juga boleh memungut dan menerima pembayaran untuk: 

1) Mengganti biaya-biaya yang langsung dikeluarkan 

oleh bank dalam melaksanakan pekerjaan untuk 

kepetingan nasabah, misalnya biaya telegram, 

telpon, telex dalam memindahkan atau 

memberitahukan rekening nasabah dan 

sebagainya. 

2) Membayar gaji para karyawan bank yang 

melakukan pekerjaan untuk kepentingan nasabah, 

dan untuk sarana dan prasarana yang disediakan 

oleh bank, dan biaya administrasi pada umumnya.  
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Pada masa zaman kehidupan modern seperti saat 

sekarang ini, umat Islam hampir tidak dapat menghindari 

diri dari bermuamalah dengan bank konvensional yang 

memakai system bunga itu dalam segala aspek 

kehidupannya, termasuk dalam beragama. Misalkan 

ibadah Haji di Indonesia umat Islam harus memakai jasa 

bank, apalagi dalam hal kehidupan ekonomi sulit untuk 

bisa lepas dari jasa bank itu sendiri. Sebab tanpa jasa bank 

tersebut, perekonomian Indonesia mungkin tidak akan 

selancar dan semaju seperti sekarang. Namun para ulama 

dan cendikiawan Muslim sendiri hingga kini masih tetap 

berbeda pendapat tentang hukum bermuamalah dengan 

bank konvensional dan hukum bunga banknya. 

Menurut Mustafa Ahmad al-Zarqa‟ (Guru Besar 

Hukum Islam dan Hukum Perdata Universitas Syria), 

bahwa sistem perbankan yang kita terima sekarang ini 

sebagai realitas yang tak dapat kita hindari. Karenanya 

umat islam diperbolehkan (mubah) bermuamalah dengan 

bank konvensional itu atas pertimbangan dalam keadaan 
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darurat dan bersifat sementara. Sebab umat Islam harus 

berusaha mencari jalan keluar dengan mendirikan bank 

tanpa adanya system bunga/riba, demi menyelamatkan 

umat Islam dari cengkraman budaya yang tidak Islami
94

. 

Perbincangan mengenai riba di kalangan negeri 

Islam mencuat kembali, sehingga upaya-upaya melakukan 

usaha yang bertujuan menghindari persoalan riba mulai 

dilaksanakan. Orang sering lupa bahwa hukum larangan 

riba, sebagaimana dikatakan oleh seorang Muslim 

Amerika, Cyril Glase, dalam buku ensiklopedianya, tidak 

diperlakukan riba di negeri Islam manapun. Sementara 

itu, kebanyakan orang tidak mengetahui bahwa di dunia 

kristenpun, selama satu millennium, riba adalah barang 

terlarang dalam pandangan theology, cendekiawan 

maupun undang-undang yang ada.
95
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Di sisi lain, kita dihadapkan pada suatu kenyataan 

bahwa praktik riba yang merambah ke berbagai Negara 

ini sulit diberantas, sehingga berbagai penguasa terpaksa 

melakukan pengaturan dan pembatasan terhadap bisnis 

pembungaan uang. Perdebatan panjang di kalangan ahli 

fikih tentang riba belum menentukan titik temu. Sebab 

mereka masing-masing memiliki alasan yang kuat. 

Akhirnya timbul berbagai pendapat tentang bunga dan 

riba. 
96

 

Sebagai peraturan, Hukum Islam tidak mengenal 

transaksi yang mengarah pada bukti faktor haram. Untuk 

penggunaan itu, syari‟ah Islam yang telah 

mengidentifikasi cacatanya dan kontak dapat dibatalkan 

dan membuat garis pembatas keseluruhan yang tidak 

boleh nersebrangan. Ini penting untuk mengamati pada 

saat awal yang di situ adalah tidak ada perbedaan 

pendapat antara umat Islam tentang larangan Riba. Umat 

Islam mempertimbangkan Riba berdasarkan jasa sebuah 
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transaksi dosa. Ini adalah karena sumber Syari‟ah Islam, 

yaitu Kitab suci Al-Quran dan Sunnah untuk menghukum 

Riba.
97

  

 

 

b. Penjelasan Muhammadiyah tentang Bunga Bank 

Pada tahun 1968, bunga bank masih berupa 

putusan tarjih yang menjelaskan bahwa bunga bank 

hukumnya pada saat itu Syubhat atau Mustasyabihat, 

dijelaskan hanya bank milik swasta saja yang haram. Lalu 

pada tahun 2006 diperjelas menjadi fatwa. Fatwa 

merupakan produk yang dikeluarkan oleh majelis tarjih 

khusus menangani masalah keagamaan. 
98

 pada tahun 

2010, fatwa tarjih diputuskan kedalam Munas 

(Musyawarah Nasional) ke-27 yang intinya bentuk 
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 Hanan Wihasto, Bank dan Keuangan Syariah, Jakarta 2013 
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pukul 16:00 WIB di Universitas Ahmad Dahlan 3 
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penyikapan sementara pada fatwa tahun 200 dan sudah 

diputuskan dalam PP Muhammadiyah karena sudah 

menjadi putusan tarjih.
99

 

Landasan Muhammadiyah mengeluarkan fatwa 

bunga bank menjadi haram karena syubhat, Syubhat 

dinilai sebagai kawasan abu-abu atau ketidakjelasan. 

“siapa yang jatuh kedalam syubhat maka harus dihindari”. 

Nabi bersabda, “Barangsiapa yang jatuh ke syubhat maka 

ia jatuh kedalam yang haram.” Selain itu fatwa bunga 

bank menjadi salah satu faktor dukungan serta 

keikutsertaan dalam perekonomian syariah. 
100

 

2. Pembahasan  

Dalil-Dalil Syara‟ Yang Menjadi Rujukan 

Muhammadiyah memformulasikan pemikirannya tentang 

hukum bunga bank dengan merujuk pada dalil-dalil al-
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 Hasil wawancara dengan Prof Syamsul Anwar, pada tanggal 3 Oktober 

2018, Pukul 08.00 WIB.  
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Qur‟an dan hadis mengenai riba sebagai berikut: 
101

Ayat-

ayat al-Qur‟an:  

a. Surat an-Nisa‟ (4): ayat 160-161: Artinya: Maka 

disebabkan kezaliman orang-orang Yahudi, Kami 

haramkan atas mereka memakan makanan yang baik-

baik (yang dahulunya) dihalalkan bagi mereka, dan 

karena mereka banyak menghalangi manusia dari 

jalan Allah dan disebabkan mereka memakan riba, 

padahal sesungguhnya meereka telah dilarang 

daripadanya, dan karena memakan harta orang dengan 

jalan batil. Dan Kami telah menyediakan untuk orang-

orang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih.  

b. Surat Ali Imra Artinya: Orang-orang yang makan riba 

tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang 

yang kemasukan setan lantaran tekanan penyakit gila. 

Hal itu disebabkan mereka berkata (berpendapat): 

sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, pada hal 
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2006) hal.306. 
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Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan 

riba.  

c. Surat Al-Baqarah (2): 275 dan 278-279 Artinya: 

Orang-orang yang makan riba tidak dapat berdiri 

melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan 

setan lantaran tekanan penyakit gila. Hal itu 

disebabkan mereka berkata (berpendapat): 

sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, pada hal 

Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan 

riba. Hai orang-orang beriman, bertakwalah kepada 

Allah dan tinggalkan sisa riba jika kamu adalah orang-

orang yang beriman. Maka jika tidak kamu lakukan, 

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.  

Istinbat Hukum Muhammadiyah setelah mempelajari:
102

 

a. Uraian tentang masalah bunga bank dalam segala 

seginya yang disampaikan oleh Nandang Komar, 
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Direktur Bank Negara Indonesia Unit 1 Cabang 

Surabaya; 

b. Pembahasan dari para Mu‟tamirin Dengan 

bertawakkal kepada Allah SWT,  

Menyadari:  

1. Bahwa bank dalam sistem ekonomi-pertukaran 

adalah mempunyai fungsi yang vital dalam 

perekonomian pada masa sekarang. 

2. Bahwa bank dalam wujudnya sekarang bukan 

merupakan lembaga yang lahir dari cita-cita 

sosial ekonomi Islam.  

3.   Bunga adalah sendi dari sistem perbankan 

yang berlaku selama ini.  

4.  Bahwa umat Islam sebagai umat pada dewasa 

ini tidak dapat melepaskan diri daripada 

pengaruh perbankan yang secara langsung 

atau tidak langsung telah menguasai 

perekonomian umat Islam.  

Mengingat:  

1. Bahwa nash-nash al-Qur‟an dan as-Sunnah 

dengan jelas mengharamkan ribaku selama ini. 

2.  Bahwa fungsi bank dalam perekonomian 

modern sekarang ini bukan hanya menjadi 

sumber penghasilan bagi bank, melainkan juga 

berfungsi sebagai alat politik perekonomian 

Negara untuk kesejahteraan umat (stabilisasi 

ekonomi). 

3.  Bahwa adanya undang-undang yang mengatur 

besar kecilnya bunga adalah untuk mencegah 

kemungkinan terjadinya penghisapan pihak 

yang kuat terhadap pihak yang lemah di 

samping untuk melindungi berlangsungnya 

kehidupan bank itu sendiri.  

4.   Bahwa hingga saat ini belum ada konsepsi 

sistem perekonomian yang disusun dan 

dilaksanakan dengan kaidah Islam. 

Menimbang:  
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1.  Bahwa nas-nas al-Qur‟an dan as-Sunnah 

tentang haramnya riba mengesankan adanya 

„illat terjadinya penghisapan oleh pihak yang 

kuat terhadap yang lemah.  

2.  Bahwa perbankan adalah suatu sistem lembaga 

perekonomian yang belum pernah dialami 

umat Islam pada masa Rasulullah SAW. 

3.  Bahwa hasil keuntungan Bank-bank milik 

Negara pada akhirnya akan kembali untuk 

kemaslahatan umat.  

4.   Bahwa termasuk atau tidaknya bunga bank ke 

dalam pengertian riba Syar‟i dirasa belum 

mencapai bentuk yang meyakinkan. 

Memutuskan:  

1.  Riba hukumnya haram, dengan nas sarih al-

Qur‟an dan as-Sunnah.  

2.   Bank dengan sistem riba hukumnya haram dan 

bank tanpa riba hukumnya halal.  

3.  Bunga bank yang diberikan oleh Bank-bank 

milik Negara kepada para nasabahnya atau 

sebaliknya yang selama ini berlaku, termasuk 

perkara Musytabihat.  

4.   Menyarankan kepada PP. Muhammadiyah 

untuk mengusahakan terwujudnya konsepsi 

sistem perekonomian khususnya lembaga 

perbankan yang sesuai dengan kaidah Islam. 

 

a. Perkembangan Fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid 

Pimpinan Pusat Muhammadiyah tentang Bunga Bank 

 Muhammadiyah sudah mengkaji tentang Bunga 

Bank pertama kali pada Tahun 1937 oleh KH Mas 

Mansoer yang pada saat itu menjabat sebagai Ketua 

Umum Muhammadiyah pada Tahun 1936-1942. Pada saat 



 
 

99 
 

itu beliau mengkaji bahwa bunga bank hukumnya syubhat 

maka dari itu keputusan KH Mas Mansoer difatwakan 

pada Tahun 1968.
103

 Tahun 1968 pada Muktamar Tarjih 

di Sidoarjo, Muhammadiyah mengharamkan bunga bank 

swasta. Kenapa waktu itu bank milik pemerintah tidak 

diharamkan karena kepemilikan modal bank pemerintah 

pada saat itu murni milik pemerintah.
104

 Dalam 

putusannya berisi tentang: 

1) Hukum riba adalah haram berdasarkan alqur‟an 

dan sunnah secara shahih; 

2) Hukum bank dengan sistem riba adalah haram dan 

hukum bank tanpa riba adalah halal; 

3) Bunga yang diberikan oleh bank-bank milik 

Negara kepada para nasabah atau sebalikinya 

termasuk perkara mutasyabihat.  

4) Menyarankan kepada pengurus Pusat 

Muhammadiyah untuk mengusahakan 
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terwujudnya konsepsi system perekonomian, 

khususnya lembaga perbankan yang sesuai dengan 

kaidah Islam.
105

 

Penjelasan Majelis Tarjih Muhammadiyah tentang 

bank mengarah kepada ungkapan tentang masalah perbankan 

terhadap :
106

 

1) Pengkhususan Bank Kredit, meskipun judul 

pembahasan mengenai soal perbankan, bahwa di 

tengah-tengah segala fungsi perbankan yang 

bermacam-macam, bank kreditan khususnyalah yang 

dirasa dapat disangkut pautkan dengan sesuatu 

hukum agama, yakni permasalahan Riba. Demikian 

yang telah menjadi pengertian umum dalam 

Mu‟tamar.  

2) Bank Negara dianggap sebagai badan yang mencakup 

hampir seluruh aspek kebaikan dalam perekonomian 

modern dan dipandang memiliki norma yang 

menguntunkan masyarakat di bidang kemakmuran. 
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Bunga yang diambil dalam system kredit sangat 

rendah sehingga tidak ada pihak yang dikecewakan 

sama sekali. Tetapi bunga tetap merupakan kelebihan 

jumlah pengembalian hutang atau titipan yang 

termasuk riba konvensional.  

3) Arti etimologi mutasyabihat adalah tidak jelas, 

sedangkan secara istilah mutasyabihat adalah perkara 

yang tidak jelas kehalalan dan keharamannya. 

Terhadap perkara mutasyabihat Nabi Muhammad 

SAW, menganjurkan agar kita bertindak hati-hati 

dengan menghindari atau menjauhinya demi untuk 

menjaga kemurnian jiwa dalam pengabdian kepada 

Allah. 

Kemudian pada tahun 2006 terbitlah Fatwa 

Majelis Tarjih Muhammadiyah  No. 8 Tahun 2006 

mengenai haramnya bunga Bank. Hanya saja statusnya 

masih fatwa. Karena di Muhammadiyah ada satu 

tingkatan lagi yang sifatnya lebih tinggi daripada fatwa, 

yakni keputusan, dan itu dinyatakan lewat Muktamar. 
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Dalam fatwa tersebut menetapkan fatwa bahwa bunga 

bank hukumnya haram karena sama dengan riba.
107

  

Landasan Muhammadiyah mengeluarkan fatwa 

riba yaitu berawal dari pertanyaan yang muncul dari 

majelis ekonomi yang masuk kedala sekretariat tarjih  

pimpinan pusat Muhammadiyah kemudian dikemukakan 

dalam forum majelis Tarjih. Kemudian dalam Fatwa 

Tarjih Muhammadiyah Tahun 2006 tentang Bunga Bank 

sudah tidak berlaku lagi jika hukum bunga bank itu 

Syubhat atau Mutasyabihat, karena yang syubhat harus 

dihindari. Karena syubhat itu tidak boleh karena termasuk 

dalam wilayah abu-abu tau tidak jelas. Karena Nabi 

Bersabda barangsiapa jatuh kepada yang syubhat itu sama 

saja haram.
108

 

Fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat 

Muhammadiyah tentang bunga bank ditetapkan dalam 

Fatwa Nomor 8 Tahun 2006 sebagai hasil dari Halaqah 
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Nasional Tarjih di Jakarta pada hari Minggu, 18 Juni 2006 

(21 Jumadalawal 1427 H). Halaqah Nasional Tarjih 

tersebut dihadiri oleh Pimpinan Majelis Tarjih dan Tajdid 

Wilayah serta undangan dari Majelis Ekonomi dan 

Kewirausahaan. Fatwa yang dikeluarkan dalam Halaqah 

Nasional Tarjih tersebut adalah sebagai berikut:
109

 

1) Ekonomi Islam adalah sistem ekonomi yang 

berbasiskan nilai-nilai syariah antara lain berupa 

keadilan, kejujuran, bebas bunga, dan memiliki 

komitmen terhadap peningkatan kesejahteraan 

bersama; 

2) Untuk tegaknya Ekonomi Islam, Muhammadiyah 

sebagai gerakan dakwah Islam amar makruf nahi 

munkar dan tajdid, perlu terlibat secara aktif dalam 

mengembangkan dan mengadvokasi ekonomi Islam 

dalam kerangka kesejahteraan bersama; 

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

tambahan atas pokok modal yang dipinjamkan 
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padahal Allah berfirman, “Dan jika kamu bertaubat 

(dari pengambilan riba) maka bagimu pokok 

hartamu” dan (2) tambahan itu bersifat mengikat dan 

diperjanjikan, sedangkan yang bersifat sukarela dan 

tidak diperjanjikan tidak termasuk riba; 

4) Lembaga Keuangan Syariah diminta untuk terus 

meningkatkan kesesuaian operasionalisasinya dengan 

prinsip-prinsip syariah; 

5) Menghimbau kepada seluruh jajaran dan warga 

Muhammadiyah serta umat Islam secara umum agar 

bermuamalat sesuai dengan prinsip-prinsip syariah 

dan bilamana menemui kesukaran dapat berpedoman 

kepada kaidah “Suatu hal bilamana mengalami 

kesulitan diberi kelapangan” dan “Kesukaran 

membawa kemudahan;” 

6) Umat Islam pada umumnya dan warga 

Muhammadiyah pada khususnya agar meningkatkan 

apresiasi terhadap ekonomi berbasis prinsip syariah 
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dan mengembangkan budaya ekonomi berlandaskan 

nilai-nilai syariah; 

7) Agar fatwa ini disebarluaskan untuk dimaklumi 

adanya; 

8) Segala sesuatu akan ditinjau kembali 

sebagaimanamestinya apabila di kemudian hari 

ternyata terdapat kekeliruan dalam fatwa ini. 

Fatwa tersebut merupakan hasil dari berbagai 

pertimbangan dan landasan hukum Islam, yang telah 

didiskusikan bersama dalam Halaqah Nasional Tarjih 

berdasarkan makalah-makalah yang disajikan para 

narasumber, pendapat selama halaqah, dan usulan para 

peserta. Hal-hal yang menjadi pertimbangan awal dalam 

penetapan fatwa – dan terutama yang mendorong 

dibukanya diskusi mengenai bunga bank adalah: 

1) Bahwa sistem ekonomi berbasis bunga (interest) 

semakin diyakini sebagai berpotensi tidak stabil, tidak 

berkeadilan, menjadi sumber berbagai penyakit 

ekonomi modern, menggantungkan pertumbuhan 
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pada penciptaan hutang baru, merupakan pemindahan 

sistematis uang dari orang yang memiliki lebih 

seditkit kepada orang yang memiliki lebih banyak 

uang, seperti tampak dalam krisis hutang Dunia 

Ketiga dan di seluruh dunia, serta merupakan 

pencurian uang diam-diam dari orang yang 

menabung, yang berpenghasilan tetap dan memasuki 

kontrak jangka panjang. 

2) Bahwa oleh karena itu terdapat argumen kuat untuk 

mendukung sistem keuangan bebas bunga bagi abad 

ke-21 yang sejalan dengan ajaran Islam dan ajaran 

Kristen awal (James Robertson), perlu mengeliminir 

peran bunga dan absensi riba dalam perekonomian 

mencegah penumpukan harta pada sekelompok orang 

dan terjadinya mislokasi produksi, serta mencegah 

gangguan-gangguan dalam sektor riil, seperti inflasi 

dan penurunan produktivitas ekonomi makro. 

3) Bahwa ekonomi Islam yang berbasis prinsip syariah 

dan bebas bunga telah diperkenalkan sejak beberapa 
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dasawarsa terakhir dan institusi keuangan Islam 

(syariah) telah diakui keberadaannya dan di Indonesia 

telah terdapat di banyak tempat. 

4) Bahwa perlu mendorong Persyarikatan dan seluruh 

warga Muhammadiyah serta umat Islam secara umum 

untuk berperan aktif dalam pengembangan ekonomi 

yang berdasarkan prinsip syariah dan bebas bunga, 

dan yang tidak saja bertujuan meningkatkan ekonomi 

rakyat dan kesejahteraan bersama, tetapi juga secara 

nyata telah menjadi wahana dakwah konkret yang 

efektif. 

Dalam Fatwa Nomor 8 Tahun 2006, dinyatakan 

secara eksplisit dan jelas bahwa bunga merupakan riba 

dan hal ini tidak terbatas pada bunga bank saja melainkan 

juga lembaga keuangan lain yang bersentuhan dengan 

bunga atau interest. Khusus bagi lembaga perbankan 

sebagai fokus dari penelitian ini, bunga bank merupakan 

riba sehingga haram hukumnya (lihat pokok ketiga dalam 

fatwa). Dasarnya adalah bahwa bunga secara definitif 
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merupakan tambahan atas pokok modal yang 

dipinjamkan, bersifat mengikat dan diperjanjikan. 

Fatwa bunga bank Majelis Tarjih dan Tajdid 

Pimpinan Pusat Muhammadiyah dikeluarkan dua tahun 

setelah Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 

1 Tahun 2004 tentang Bunga (Intersat/Fa‟idah). Pada saat 

Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa tersebut, 

masih terdapat kebingungan yang besar di kalangan 

masyarakat Islam mengenai status dari bunga bank. Hal 

ini dibuktikan dalam bagian “Menimbang” pada 

Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 1 

Tahun 2004 tentang Bunga (Interest/Fa‟idah), yang 

menyatakan bahwa umat Islam Indonesia masih hukum 

bunga (interest/fa‟idah) yang dikenakan dalam transaksi 

pinjaman (alqardh) atau utang piutang (al-dayn), baik 

yang dilakukan oleh lembaga keuangan, individu, maupun 

lainnya. 

Berikut adalah landasan-landasan penetapan 

fatwa, beserta penjelasannya: 
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1) Ayat-ayat Al-Qur’an, 

a) Surat an-Nisa‟ (4): ayat 160-161
110

 

Bagian yang digunakan sebagai landasan 

penetapan Fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid Nomor 

8 Tahun 2006 adalah: 

 

Maka disebabkan kezaliman orang-orang 

Yahudi, kami haramkan atas mereka memakan 

makanan yang baik-baik (yang dahulunya 

dihalalkan bagi mereka, dan karena mereka 

banyak menghalangi manusia dari jalan Allah, 

dan disebabkan mereka memakan riba, 

padahal sesungguhnya mereka telah dilarang 

daripadanya dan karena memakan harta 

orang dengan jalan batil. Dan kami telah 

menyediakan untuk orang-orang kafir di 

antara mereka itu siksa yang pedih. 

 

b) Surat Ali Imran (3): ayat 130
111
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 Al-Qur‟an Surat An-Nisa ayat 160-161 
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Bagian yang digunakan sebagai landasan 

penetapan Fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid Nomor 

8 Tahun 2006 adalah: 

 

Hai orang-orang beriman, janganlah kamu 

makan riba dengan berlipatganda, dan 

bertakwalah kepada Allah supaya kamu 

mendapat keberuntungan. 

 

 

c) Surat al-Baqarah (2): ayat 275 dan 278-279
112

 

ب ب ٌ أُْكلُْىَ  الَِّزٌيَ  َ الشِّ َ ٌ قُُْهْىَ  ل  ب إِلَّ و  بَّطََُُ الَِّزي ٌ قُْمَُ ك   ِهيَ  الشٍَّْط بىَُ ٌ ت خ 
سَِّ لِكَ  ۚ َ اْلو  ُنَْ ر َٰ َِّ  ً ب ق بلُْا بِأ ٍْعَُ إًَِّو  ب ب ِهْثلَُ اْلب  لََّ ۚ َ الشِّ أ ح   ّ َُ ٍْعَ  ّللاَّ مَ  اْلب  شَّ ح   ّ 
ب ب يَْ ۚ َ الشِّ ٍَُ ف و  بء  ِعظ ة َ ج  ْْ ََِ ِهيَْ ه  بِّ ًْتِ  ىََٰ س  َُ ف ب ب ف لَ  ل فَ  ه  أ ْهُشٍَُ س   إِل ى ّ 
َِ يَْ ۚ َ ّللاَّ ه  بدَ  ّ  ئِكَ  ع  بةَُ ف أُّل َٰ بلُِذّىَ  فٍِِ ب ُُنَْ ۚ َ الٌَّبسَِ أ ْصح  خ   

ُِّ ب ٌ ب ٌُْا الَِّزٌيَ  أٌ  ُسّا ّللاَّ َ اتَّقُْا آه  ر  ب ّ  ًَ  ه  ب ب ِهيَ  ب قِ ٌْتُنَْ إِىَْ الشِّ ُهْؤِهٌٍِيَ  ُك  
 

لُْا ل نَْ ف ئِىَْ ًُْا ت ْفع  ْشةَ  ف أْر  َِ ِهيَ  بِح  ََِ ّللاَّ ُسْلِ س  إِىَْ ۚ َ ّ   ف ل ُكنَْ تُْبتُنَْ ّ 
الُِكنَْ ُسُءّسَُ  ْ َ أ ْه َ ت ْظلُِوْىَ  ل  ل  تُْظل ُوْىَ  ّ   

 

Orang-orang yang makan riba tidak dapat 

berdiri melainkan seperti berdirinya orang 

yang kemasukan setan lantaran tekanan 

penyakit gila. Hal itu disebabkan mereka 

berkata (berpendapat): sesungguhnya jual 
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 Al-Qur‟an, Surat Ali-Imran ayat 130 
112
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beli itu sama dengan riba padahal Allah 

telah menghalalkan jual beli dan 

mengharamkan riba  “Hai orang-orang 

beriman, bertakwalah kepada Allah dan 

tinggalkan sisa riba jika kamu adalah orang-

orang yang beriman. Maka jika tidak kamu 

lakukan, 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.” 

 

 

2) Hadis-hadis Rasulullah saw
113

 

a) Hadis Abu Hurairah  

Artinya: Dari Abu Hurairah (diriwiyatkan) 

bahwa Rasulullah SAW bersabda: Hindarilah 

tujuh dosa besar yang mencelakakan! Kepada 

Rasulullah ditanyakan: Apa dosa-dosa besar 

dimaksud wahai Rasulullah? Beliau 

menjawab: Menyekutukan Allah, melakukan 

sihir, membunuh jiwa yang diharamkan Allah 

membunuhnya secara tanpa hak, makan harta 

anak yatim, makan riba, lari dari medan 
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pertempuran, dan mencemarkan nama baik 

wanita mukmin yang lengah [Riwayat jamaah 

ahli hadis, dan lfal ini adalah lafal Muslim]. 

b) Hadis „Amr riwayat Abu Dawud, Artinya: 

Dari Sulaiman Ibn Amr, dari ayahnya 

(dilaporkan bahwa) ia berkata : Saya 

mendengar Rasulullah saw bersabda pada 

waktu Haji Wadak: Ketahuilah bahwa setiap 

bentuk riba Jahiliah telah dihapus; bagimu 

pokok hartamu, kamu tidak menzalimi dan 

tidak dizalimi [HR Abu Dawud]. 

c) Hadis Ubadan Ibn as-Samit, Artinya: Dari 

Ubadah Ibn as-Samit (diriwiyatkan bahwa) ia 

berkata: Rasulullah saw bersabda: 

Pertukarkanlah emas dengan emas, perak 

dengan perak, gandum dengan 

gandumjawawut dengan jawawut, kurma 

dengan kurma, garam dengan garam secara 

sama jumlahnya dan secara tunai. Apabila 
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macamnya berbeda maka perjualbelikanlah 

sesuai kehendakmu asalkan secara tunai [HR 

Jamaah ahli hadis, dan ini adalah lafal 

Muslim]. 

d) Hadis Abu Hurairah Artinya : Dari Abu 

Hurairah r.a. (diriwayatkan) bahwa seorang 

laki-laki mengih hutang kepada Rasulullah 

saw dengan kasar sehingga geramlah para 

Sahabatnya. Lalu Rasulullah saw bersabda: 

Biarkanlah dia, karena pemilik hak 

mempunyai hak untuk bersuara, dan belikanlah 

untuknya seekor unta kemudian serahkan 

kepadanya. Para sahabat mengatakan: Kami 

tidak mendapatkan unta yang sama dengan 

untanya, yang ada adlah unta yang lebih baik 

dari untanya. Rasulullah saw bersabda: 

Berikan kepadanya, sesungguhnya sebaik-baik 

kamu adalah orang yang paling baik 
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melakukan pembayaran [HR al-Bukhari dan 

Muslim].  

e) Hadis Ibn Abbas (juga diriwayatkan dari 

Ubadah Ibn as Samit, Aisyah dan Abu 

Hurairah), Artinya: Dari Ibn Abbas 

(diriwayatkan bahwa) ia berkata: Rasulullah 

saw bersabda: Tidak boleh melakukan 

kemudaratan dan membalas kemudaratan [HR 

Ahmad, Ibn Majah , Malik Daraqutni dan al-

Baihaqi]. 

Dalam Surat dan Hadis diatas menunjukkan 

bahwa riba adalah sesuatu yang dilarang dan 

diharamkan oleh Allah. Meskipun demikian, tidak ada 

petunjuk yang mengarahkan pada penggolongan 

bunga bank sebagai riba. Yang cukup jelas disini 

adalah bahwa Allah akan memberikan hukuman bagi 

orang-orang yang memakan riba.  

3) Ijtihad 
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Dalam berijtihad, Majlis Tarjih menempuh tiga 

metode yaitu :
114

 

a) Al-Ijtihad, al-bayani, yaitu penjelasan tentang 

hukum yang sudah ada dalam Al-Quran dan hadits. 

b) Al-Ijtihad, al-qiyasi, yaitu penyelesaian kasus baru 

dengan cara menganalogikannya dengan kasus yang 

hukumnya telah diatur dalam Al-Quran dan hadits. 

c) Al-Ijtihad, al-istislahi, yaitu penyelesaian terhadap 

kasus baru yang tidak terdapat dalam sumber hukum 

Islam, yakni Al-Quran dan hadits, tetapi dengan cara 

penalaran yang didasarkan atas kemaslahatan. 

Dalam penetapan hukum bunga bank, Majlis 

Tarjih menggunakan qiyas sebagai metode ijtihadnya. 
115

 

Berdasarkan wawancara dengan narasumber Ijtihad bisa 

diartikan sebagai proses penetuan hukum yang belum di 

dalam Al-quran dan as-sunnah. Tetapi mengenai riba 

sudah jelas terdapat larangannya dalam Al-Quran dan As-
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“Kaidah pokok Manhaj majlis Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam” 
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sunnah. Jadi semua hukum syariah merupakan ijtihad dan 

ketika dikembalikan apakah bunga bank termasuk ijtihad  

jawabannya iya, tetapi sifatnya menjelaskan.
116

 

Penjelesan mengenai kedudukan fatwa bunga bank 

sama dengan ijtihad diperjelas dengan wawancara dengan 

sumber lainnya yang menyebutkan bahwa fatwa bunga 

bank bisa jadi ijtihad karena memahami arti dari riba itu 

sendiri. Bunga bank dalam Muhammadiyah termasuk 

kategori ziyadah yang artinya adalah penambahan. 

Sedangakan dalam Riba itu diharamkan karena adanya 

penambahan, karenanya riba terdapat ziyadah maka bunga 

bank adalah haram.
117

 

 

4) Berdasarkan Fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid 

Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 08 

Tahun 2006. Mengingat masalah bunga, khususnya 

bunga bank, perlu dikaji secara lebih mendalam dan 
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sebagai penyikapan sementara dicukupkan dengan 

fatwa Majelis Tarjih No. 08 Tahun 2006 sebagai 

dibawah ini : 

 

 

FATWA MAJELIS TARJIH DAN TAJDID  

PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH 

NOMOR : 08 TAHUN 2006 

 

Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan  

Pusat Muhammadiyah, setelah:  

 

MEMBACA DAN MEMPELAJARI : 

Hasil Halaqah Nasional Tarjih yang dilaksanakan di 

Jakarta pada hari Ahad tanggal 21 Jumadalawal 1427 

H yang bertepatan dengan 18 Juni 2006 M dan 

dihadiri oleh Pimpinan Majelis Tarjih dan Tajdid 

Pusat dan wakil dari pimpinan Majelis Tarjih dan 

Tajdid wilayah serta undangan dari Majelis Ekonomi 

dan Kewirausahaan;
118

 

 

MENIMBANG: 

1. Bahwa sistem ekonomi berbasis bunga (interest) 

semakin diyakini sebagai berpotensi tidak stabil, 

tidak berkeadilan, menjadi sumber sebagai penyakit 

ekonomi modern, menggantungkan pertumbuhan 

pada penciptaan hutang baru, merupakan 

pemindahan sistematis uang dari orang yang 

memiliki lebih sedikit uang kepada oang yang 

memiliki lebih banyak uang, seperti tampak dalam 

krisis hutang Dunia Ketiga dan di seluruh dunia, 

serta merupakan pencurian uang diam-diam dari 
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orang yang menabung, yang berpenghasilantetap 

dan memasuki kontrak jangka panjang; 

2. Bahwa oleh karena itu terdapat argumen kuat untuk 

mendukung sistem keuangan bebas bunga bagi 

abad ke-21 yang sejalan dengan ajaran Islam dan 

ajaran Kristen awal (James Robertson), perlu 

mengeliminir peran bunga dan bahwa absensi riba 

dalam perekonomian mencegah penumpukan harta 

pada sekelompok orang dan terjadinya mislokasi 

produksi, serta mencegah gangguan-gangguan 

dalam sektor riil, eperti inflasi dan penurunan 

produktivias ekonomi makro; 

3. Bahwa Ekonomi Islam yang berbasis prinsip 

syariah dan bebas bunga telah diperkenalkan sejak 

beberapa dasawarsa terakhir dan institusi keuangan 

Islam (syariah) telah diakui keberadaanya dan di 

Indonesia telah terdapat di banyak tempat;
119

 

4. Bahwa perlu mendorong Persyarikatan dan seluruh 

warga Muhammadiyah serta umat Islam secara 

umum untuk berperan aktif dalam pengembangan 

ekonomi yang berdasarkan prinsip syariah dan 

bebas bunga, dan yang tidak saja bertujuan 

meningkatkan ekonomi rakyat an kesejahteraan 

bersama, tetapi juga secara nyata elah menjadi 

wahana dakwah konkret yang efektif;
120

 

 

MENGINGAT: 

1. Ayat-ayat al-Quran: 

a. Surat an-Nisa (4): ayat 160-161, Artinya : 

Maka disebabkan kezaliman orang-orang 

Yahudi, Kami haramkan atas neraka 

memakan makanan yang baik-baik (yang 

dahulunya) dihalalkna, bagi mereka dan 

karena mereka banyak menghalangi 

manusia dari jalan Allah dan disebabkan 
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mereka memakan riba, padahal 

sesungguhnya mereka telah dilarang 

daripadanya, dan karena memakan harta 

orang dengan jalan batil. Dan kami telah 

menyediakan untuk orang-orang kafir di 

antara mereka itu siksa yang pedih [QS an-

Nisa (4): 160-161] 

b. Surat Ali Imran (3): 130, Artinya : Hai 

orang-orang beriman, janganlah kamu 

makan riba dengan berlipat ganda, dan 

bertakwalah kepada Allah supaya kamu 

mendapatkan keberuntungan [QS Ali 

Imran (3); 130]. 

c. Surat al-Baqarah (2): 275 dan 278-279, 

Artinya : Orang-orang yang makan riba 

tidak dapat berdiri melainkan seperti 

berdirinya orang yang kemasukan setan 

lantaran tekanan penyakit gila. Hal itu 

disebabkan mereka berkata (berpendapat): 

sesungguhnya jual beli itu sama dengan 

riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual 

beli dan mengharamkan riba. Hai orang-

orang beriman, bertawaklah kepada Allah 

dan tinggalkan sisa riba jika kamu adalah 

orang-orang yang beriman. Maka jika tidak 

kamu lakukan, maka ketahuilah bahwa 

Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. 

Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan 

riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu 

tidak menganiya dan tidak (pula) dianiaya 

[QS al-Baqarah (2): dan 275 dan 278-

279].
121

 

2. Hadis- hadis Rasulullah saw,
122

 

a. Hadis Abu Hurairah  

Artinya: Dari Abu Hurairah (diriwiyatkan) 
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bahwa Rasulullah saw bersabda: 

Hindarilah tujuh dosa besar yang 

mencelakakan! Kepada Rasulullah 

ditanyakan: Apa dosa-dosa besar dimaksud 

wahai Rasulullah? Beliau menjawab: 

Menyekutukan Allah, melakukan sihir, 

membunuh jiwa yang diharamkan Allah 

membunuhnya secara tanpa hak, makan 

harta anak yatim, makan riba, lari dari 

medan pertempuran, dan mencemarkan 

nama baik wanita mukmin yang lengah 

[Riwayat jamaah ahli hadis, dan lfal ini 

adalah lafal Muslim]. 

b. Hadis „Amr riwayat Abu Dawud, Artinya: 

Dari Sulaiman Ibn Amr, dari ayahnya 

(dilaporkan bahwa) ia berkata : Saya 

mendengar Rasulullah saw bersabda pada 

waktu Haji Wadak: Ketahuilah bahwa 

setiap bentuk riba Jahiliah telah dihapus; 

bagimu pokok hartamu, kamu tidak 

menzalimi dan tidak dizalimi [HR Abu 

Dawud]. 

c. Hadis Ubadan Ibn as-Samit, Artinya: Dari 

Ubadah Ibn as-Samit (diriwiyatkan bahwa) 

ia berkata: Rasulullah saw bersabda: 

Pertukarkanlah emas dengan emas, perak 

dengan perak, gandum dengan 

gandumjawawut dengan jawawut, kurma 

dengan kurma, garam dengan garam secara 

sama jumlahnya dan secara tunai. Apabila 

macamnya berbeda maka perjualbelikanlah 

sesuai kehendakmu asalkan secara tunai 

[HR Jamaah ahli hadis, dan ini adalah lafal 

Muslim]. 

d. Hadis Abu Hurairah Artinya : Dari Abu 

Hurairah r.a. (diriwayatkan) bahwa seorang 

laki-laki mengih hutang kepada Rasulullah 

saw dengan kasar sehingga geramlah para 
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Sahabatnya. Lalu Rasulullah saw bersabda: 

Biarkanlah dia, karena pemilik hak 

mempunyai hak untuk bersuara, dan 

belikanlah untuknya seekor unta kemudian 

serahkan kepadanya. Para sahabat 

mengatakan: Kami tidak mendapatkan unta 

yang sama dengan untanya, yang ada adlah 

unta yang lebih baik dari untanya. 

Rasulullah saw bersabda: Berikan 

kepadanya, sesungguhnya sebaik-baik 

kamu adalah orang yang paling baik 

melakukan pembayaran [HR al-Bukhari 

dan Muslim].  

e. Hadis Ibn Abbas (juga diriwayatkan dari 

Ubadah Ibn as Samit, Aisyah dan Abu 

Hurairah), Artinya: Dari Ibn Abbas 

(diriwayatkan bahwa) ia berkata: 

Rasulullah saw bersabda: Tidak boleh 

melakukan kemudaratan dan membalas 

kemudaratan [HR Ahmad, Ibn Majah , 

Malik Daraqutni dan al-Baihaqi]. 

3. Kaidah-kaidah Hukum Islam (al-qawa id al-

fiqhiyyah)
123

 

a. Kemudaratan dihilangkan; 

b. Suatu hal pabila mengalami kesulitan 

diberi kelapangan; 

c. Kesukaran membawa kemudahan; 

4. Fatwa, keputusan dan kesepakatan para fukaha 

dalam berbagai forum yang mengharamkan 

bunga: 

a. Keputusan Muktamar II Lembaga 

Penelitian Islam (Majma al-Buhul al-

Islamiyyah)al-Azhar, Kairo, Muharam 

1385 H/Mei 1965 M. 

b. Keputusan Muktamar Bank Islam II, 

Kuwait, 1403 H/1983 M. 
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c. Keputusan Muktamar II Lembaga Fikih 

Islam Organisasi Konferensi Islam (OKI), 

Jeddah, 10-16 Rabiulakhir 1406/22-28 

Desember 1985. 

d. Keputusan Sidang IX Dewan Lembaga 

Fikih Islam, Rabitah Alam Islami,  Mekah, 

19 Rajab 1406 H/1986 M. 

e. Fatwa Komite Fatwa al-Azhar tanggal 28 

Februari 1988. 

f. Fatwa Dar al-Ifta Mesir tanggal 20-02-

1989 yang ditandatangani oleh Mufti 

Negara Mesit yang menyatakan, “Setiap 

Pinjaman (kredit) dengan bunga yang 

ditetapkan di muka adalah haram.” 

5. Penegasan para Ulama,  

a. Al-Jassas dalam Ahkam al-Qur‟an (I: 635 

dan 637) Artinya: Riba yang dikenal dan 

dipraktikkan oleh masyarakat Arab 

(Jahiliah) itu sesungguhnya adalah 

mengkreditkan (meminjamkan) uang 

dirham atau dinar untuk jangka waktu 

tertentu dengan tambahan atas jumlah yang 

dipinjam sesuai dengan kesepakatan 

mereka. Inilh praktik yang opuler 

dikalangan mereka. [I:635]. Artinya: 

Kedua, diketahui bahwa riba Jahiliah itu 

ssungguhnya adalah suatu kredit berjangka 

dengan tambahan pengembalian yang 

disyaratkan. Jadi tambahan itu merupakan 

imbalan atas jangka waktu yang diberikan. 

Maka Allah Yang Maha Tinggi 

membatalkan dan mengharamkannya, serta 

menegaskan‟Dan jika kamu bertobat (dari 

pengambilan riba), maka bagimu pokok 

hartamu „dan menegaskan juga‟ dan 

tinggalkan sisa-sisa riba‟ [I:637]; 

b. Ar-Razi dalam at-Tafsir al-Kabir [VII: 85], 

Artinya: Mereka [di zaman Jahiliah] 
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menyerahkan harta dengan ketentuan akan 

mengambil sejumlah imbalan tertentu 

setiap bualn, sementara pokok modal tetap, 

kemudian apabila hutang itu telah jatuh 

tempo mereka menagih debitur untuk 

mengembalikan modal tadi, dan apabila ia 

tidak dapat mengembalikannya, mereka 

memberi tambahan sebagai imbalan 

penangguhan[VII; 85]. 

c. Syeikh Muhamad Abu Zahrah Artinya: 

Dan riba yang dilarang dalam al-Qur‟an itu 

adala riba yang berlaku pada bank-bank 

dan dipraktikkan oleh masyarakat; itu tidak 

ragu lagi adalah haram. 

d. Bunga bank adalah riba yang diharamkan. 

MEMPERHATIKAN: 

1. Putusan Tarjih tentang “Kitab Bebrrapa 

Masalah” No. 19 a dan b; 

2. Putusan Tarjih di Sidoarjo Tahun 1968 

tentang Masalah Bank, khususnya angka 4 

yang, “Menyarankan kepada PP 

Muhammadiyah untuk mengusahakan 

terwujudnya konsepsi sistem erekonomian 

khususnya lembaga perbankan yang sesuai 

dengan qaidah Islam; 

3. Putusan Tarjih di Wiradesa Tahun 1972 

tentang Perbankan angka 1 yang 

“Mengamanatkan kepada PP 

Muhammadiyah untuk segera dapat 

memenuhi keputusan Muktamar Tarjih di 

Sidoarjo tahun 1968 tentang terwujudnya 

konsep sistem perekonomian khususnya 

lembaga perbankan yang sesuai dengan 

qaidah Islam;” 

4. Keputusan Tarjih di Malang Tahun 1989; 

5. Putusan Tarjih di Padang Tahun 2003. 

MENDENGARKAN: 

1. Penyajian makalah oleh para narasumber dan 
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diskusi serta pendapat yang berkembang dan 

halaqah, 

2. Usulan-usulan yang disampaikan para peserta, 

MENCERMATI : Tugas dan Fungsi Majelis Tarjih 

dan Tajdid 

MEMUTUSKAN 

MENETAPKAN: 

Fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid 

Pimpinan Pusat Muhammadiyah
124

 

Pertama :   Ekonomi Islam adalah sistem 

ekonomi yang berdasarkan nilai-

nilai syariah antara lain berupa 

keadilan, kejujuran, bebas bunga, 

dan memiliki komitmen terhadap 

peningkatan kesejahteraan 

bersama. 

Kedua : Untuk tegaknya Ekonomi Islam, 

Muhammadiyah sebagai gerakan 

dakwah Islam amar makruf nahi 

Munkar dan tajdid, perlu terlibat 

secara aktif dalam 

mengembangkan dan 

mengadvokasi ekonomi Islam 

dalam kerangka kesejahteraan 

bersama. 

Ketiga : Bunga (Interest) adalah riba 

karena (1) merupakan tambahan 

atas pokok modal yang 

dipinjamkan. Pada hal Allah 

berfirman, Dan jika kamu 

bertaubat (dari pengambilan 

riba), maka bagimu pokok 

hartamu, (2) tambahan itu 

bersifat mengikat dan 

diperjanjikan, sedangkan yang 

bersifat suka rela dan tidak 
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diperjanjikan tidak termasuk 

riba. 

Keempat :  Lembaga Keuangan Syariah 

diminta untuk terus 

meningkatkan kesesuaian 

operasionalisasinya dengan 

prinsip-prinsip syariah. 

Kelima : Menghimbau kepada seluruh 

jajaran dan warga 

Muhammadiyah serta umat Islam 

secara umum agar bermuamalat 

sesuai dengan prinsip-prinsip 

syariah dan bilamana menemui 

kesukaran dapat berpedoman 

kepada kaidah “suatau hal 

bagaimana mengalami kesulitan 

diberi kelapangan” dan 

“kesukaran membawa 

kemudahan.” 

Keenam : Umat Islam pada umumnya dan 

warga Muhammadiyah pada 

khususnya agar meningkatkan 

apresiasi terhadap ekonomi 

berbasis prinsip syariah dan 

mengembangkan budaya 

ekonomi berlandaskan nilai-nilai 

syariah. 

Ketujuh : Agar fatwa ini disebarluaskan 

untuk dimaklumi adanya. 

Kedelapan : Segala sesuatu akan ditinjau 

kembali sebagaimana mestinya 

apabila dikemudian hari ternyata 

terdapat kekeliruan dalam fatwa 

ini. 
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B. Kedudukan Fatwa Bunga Bank  terhadap  Majelis Tarjih 

dan   Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah bagi warga 

Muhammadiyah dilihat dari kepatuhan ortom 

Muhammadiyah terhadap fatwa bunga bank 

1. Hasil Penelitian 

 Kedudukan Majelis Tarjih dan Tajdid dalam 

persyarikatan Muhammadiyah sudah sangat jelas, bahwa 

majelis ini adalah bagian dari Muhammadiyah sebagai 

lembaga. Apabila Muhammadiyah adalah sebuah 

perusahaan, maka Majelis Tarjih dan Tajdid adalah salah 

satu departemen atau divisi yang mengembang tugas 

khusus, yaitu memilih dalil yang terkuat dan terbaik bagi 

umat Muslim untuk dijadikan pedoman hidup. Pemilihan 

dalil tersebut mencakup seluruh area kehidupan umat 

Muslim, yang bertujuan untuk mengembalikan pada 

keaslian Islam dan kemurnian imannya, serta untuk 

tujuan pembaharuan (menyikapi pembaharuan dan 

melakukan pembaharuan), dengan bersumber pada 
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hukum Islam yang sekuat-kuatnya: Al-Qur‟an dan 

hadits. 

 Perkembangan mengenai fatwa bunga  sebagai  

Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat 

Muhammadiyah merupakan rujukan maupun acuan 

secara umum bagi institusi Muhammadiyah dan warga 

Muhammadiyah. Meskipun demikian, Majelis Tarjih 

dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah tidak dapat 

dijadikan acuan umum bagi seluruh golongan 

masyarakat, karena keterbatasan ruang lingkup dan 

kuasanya, yaitu internal persyarikatan Muhammadiyah. 

 Dalam konteks penelitian ini, fatwa bunga bank 

oleh Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat 

Muhammadiyah akan mempengaruhi dua entitas yaitu 

bank syariah dan warga Muhammadiyah sebagai 

nasabah atau calon nasabah. 

 Bank syariah adalah bank yang menjalankan 

kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan 

menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan 
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Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Bank Umum Syariah 

adalah bank syariah yang dalam kegiatannya 

memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Bank 

Pembiayaan Rakyat Syariah adalah bank syariah yang 

dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu 

lintas pembayaran. Prinsip syariah yang dimaksud disini 

adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan 

berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang 

memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang 

syariah. Untuk mengakomodasi kebutuhan masyarakat 

Islam dalam melakukan transaksi keuangan yang 

berpihak pada keadilan, kebersamaan, dan pemerataan 

kesejahteraan rakyat, Undang-undang Republik 

Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan 

Syariah Pasal 4 menetapkan fungsi bank perbankan 

syariah sebagai berikut: 

a. Ayat (2): Bank Syariah dan UUS dapat 

menjalankan fungsi sosial dalam bentuk 

lembaga baitul mal, yaitu menerima dana 
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yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah, 

atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya 

kepada organisasi pengelola zakat. 

b. Ayat (3): Bank Syariah dan UUS dapat 

menghimpun dana sosial yang berasal dari 

wakaf uang dan menyalurkannya kepada 

pengelola wakaf (nazhir) sesuai dengan 

kehendak pemberi wakaf (wakif). 

Secara lebih spesifik Undang-undang Republik 

Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang 

Perbankan Syariah Pasal 19 dan Pasal 20 

merumuskan kegiatan usaha Bank Umum Syariah 

dan Unit Usaha Syariah, yang ditunjukkan dalam 

Tabel 4.1 berikut. 

Tabel Kegiatan Usaha Bank Umum Syariah dan Unit Usaha 

Syariah 

Kegiatan Usaha BUS UUS 

Menghimpun dana dalam bentuk Simpanan 

berupa Giro, Tabungan, atau bentuk lainnya yang 
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dipersamakan dengan itu berdasarkan Akad 

wadi‟ah
125

 atau Akad lain yang tidak 

bertentangan dengan Prinsip Syariah 

Menghimpun dana dalam bentuk Investasi berupa 

Deposito, Tabungan, atau bentuk lainnya yang 

dipersamakan dengan itu berdasarkan Akad 

mudharabah
126

 atau Akad lain yang tidak 

bertentangan dengan Prinsip Syariah 

  

Menyalurkan Pembiayaan bagi hasil berdasarkan 

Akad mudharabah, Akad musyarakah
127

, atau 

Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip 

Syariah 

  

                                                           
125

 Wadi‟ah adalah titipan nasabah yang harus dijaga dan dikembalikan setiap 

saat nasabah yang bersangkutan menghendaki. Bank bertanggungjawab atas 

pengembalian titipan tersebut. 
126

 Akad mudharabah adalah perjanjian kerjasama antara shohibul mal 

(nasabah/penyedia dana) dengan mudharib (pihak bank/pengelola). Jika usaha 

yang dilakukan dari kerjasama tersebut membawa hasil maka hasilnya dibagi 

berdasarkan kontrak (nisbah atau bagi hasil yang dihitung berdasarkan 

persentase). Jika usahanya bangkrut atas kelalaian pengelola, maka pengelola 

bertanggungjawab atas kerugiannya dan nasabah akan mendapatkan uangnya 

kembali secara utuh. Apabila penyebabnya bukanlah kesalahan pengelola 

maka kerugian ditanggung oleh nasabah (pemilik modal). 
127

 Akad musyarakah adalah bentuk umum usaha bagi hasil dimana dua orang 

atau lebih menyumbangkan pembiayaan dan manajemen usaha dengan 

proporsi sama ataupun tidak. Keuntungan dibagi sesuai kesepakatan para mitra 

dan kerugian akan dibagikan menurut proporsi modal. 



 
 

131 
 

Menyalurkan Pembiayaan berdasarkan Akad 

murabahah
128

, Akad salam
129

, Akad istishna‟
130

, 

atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan 

Prinsip Syariah 

  

Menyalurkan Pembiayaan berdasarkan Akad 

qardh
131

 atau Akad lain yang tidak bertentangan 

dengan Prinsip Syariah 

  

Menyalurkan Pembiayaan penyewaan barang 

bergerak atau tidak bergerak kepada Nasabah 

berdasarkan Akad ijarah
132

 dan/atau sewa beli 

  

                                                           
128

 Akad murabahah adalah perjanjian jual beli antara bank dengan nasabah. 

Bank membeli barang yang dibutuhkan nasabah kemudian menjualnya kepada 

nasabah yang bersangkutan sebesar harga perolehan ditambah dengan marjin 

keuntungan yang disepakati keduabelah pihak. 
129

 Akad salam adalah jual beli barang yang dipesan di awal dengan 

pengiriman di kemudian hari oleh penjual dimana pelunasannya dilakukan 

oleh pembeli pada saat akad disepakati dengan syarat tertentu. 
130

 Akad istishna adalah jual beli dimana bank (penjual) memesan barang 

kepada pihak lain (produsen) untuk menyediakan barang sesuai dengan criteria 

dan persyaratan tertentu yang telah disepakati nasabah (pembeli) dengan 

pembayaran sesuai dengan kesepakatan. 
131

 Qardh adalah pinjaman (penyaluran dana) kepada nasabah dengan 

ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya 

kepada lembaga keuangan syariah pada waktu yang telah disepakati antara 

nasabah dan lembaga keuangan syariah tersebut. 
132

 Akad ijarah adalah akad penyaluran dana untuk pemindahan hak guna atas 

suatu barang dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa oleh nasabah 

kepada bank yang tanpa diikuti pengalihan kepemilikan atas barang. 
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dalam bentuk ijarah muntahiya bittamlik
133

 atau 

Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip 

Syariah 

Melakukan pengambilalihan utang berdasarkan 

Akad hawalah
134

 atau Akad lain yang tidak 

bertentangan dengan Prinsip Syariah 

  

Melakukan usaha kartu debit dan/atau kartu 

pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah 

  

Membeli, menjual, atau menjamin atas risiko 

sendiri surat berharga pihak ketiga yang 

diterbitkan atas dasar transaksi nyata berdasarkan 

Prinsip Syariah, antara lain, seperti Akad ijarah, 

musyarakah, mudharabah, murabahah, 

kafalah
135

, atau hawalah 
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 Akad ijarah muntahiya bittamlik adalah akad antara bank dengan nasabah 

untuk menyewa suatu barang atau objek sewa milik bank dan bank mendapat 

imbalan jasa atas barang sewaan yang diakhiri dengan pembelian objek sewa 

oleh nasabah. 
134

 Hawalah adalah pengalihan penagihan hutang dari orang yang berhutang 

kepada orang yang menanggung hutang tersebut. 
135

 Akad kafalah adalah akad pemberian jaminan yang diberikan satu pihak 

kepada pihak lain dimana pemberi jaminan bertanggungjawab atas 

pembayaran kembali suatu hutang yang menjadi hak penerima jaminan. 
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Membeli dan menjual surat berharga pihak ketiga 

yang diterbitkan atas dasar transaksi nyata 

berdasarkan Prinsip Syariah, antara lain, seperti 

Akad ijarah, musyarakah, mudharabah, 

murabahah, kafalah, atau hawalah 

  

Membeli surat berharga berdasarkan Prinsip 

Syariah yang diterbitkan oleh pemerintah 

dan/atau Bank Indonesia 

  

Menerima pembayaran dari tagihan atas surat 

berharga dan melakukan perhitungan dengan 

pihak ketiga atau antarpihak ketiga berdasarkan 

Prinsip Syariah 

  

Melakukan Penitipan untuk kepentingan pihak 

lain berdasarkan suatu Akad yang berdasarkan 

Prinsip Syariah 

  

Menyediakan tempat untuk menyimpan barang 

dan surat berharga berdasarkan Prinsip Syariah 

  

Memindahkan uang, baik untuk kepentingan 

sendiri maupun untuk kepentingan Nasabah 
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berdasarkan Prinsip Syariah 

Melakukan fungsi sebagai Wali Amanat 

berdasarkan Akad wakalah
136

 

  

Memberikan fasilitas letter of credit atau bank 

garansi berdasarkan Prinsip Syariah 

  

Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan di 

bidang perbankan dan di bidang sosial sepanjang 

tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah dan 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan 

  

Melakukan kegiatan valuta asing berdasarkan 

Prinsip Syariah 

  

Melakukan kegiatan penyertaan modal pada Bank 

Umum Syariah atau lembaga keuangan yang 

melakukan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip 

Syariah 
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 Wakalah adalah pelimpahan kekuasaan oleh seseorang sebagai pihak 

pertama kepada orang lain sebagai pihak kedua dalam hal-hal yang 

diwakilkan. Pihak kedua hanya melakukan sebatas wewenang yang diberikan 

pihak pertama. Apabila kuasa tersebut telah dilaksanakan sesuai yang 

disyaratkan maka semua resiko dan tanggung jawab atas pelaksanaan perintah 

tersebut sepenuhnya di bawah pihak pertama sebagai pemberi kuasa. 
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Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara 

untuk mengatasi akibat kegagalan Pembiayaan 

berdasarkan Prinsip Syariah, dengan syarat harus 

menarik kembali penyertaannya 

  

Bertindak sebagai pendiri dan pengurus dana 

pensiun berdasarkan Prinsip Syariah 

  

Melakukan kegiatan dalam pasar modal 

sepanjang tidak bertentangan dengan Prinsip 

Syariah dan ketentuan peraturan perundang-

undangan di bidang pasar modal 

  

Menyelenggarakan kegiatan atau produk bank 

yang berdasarkan Prinsip Syariah dengan 

menggunakan sarana elektronik 

  

Menerbitkan menawarkan dan memperdagangkan 

surat berharga jangka pendek berdasarkan Prinsip 

Syariah, baik secara langsung maupun tidak 

langsung melalui pasar uang 

  

Menerbitkan, menawarkan, dan 

memperdagangkan surat berharga jangka panjang 
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berdasarkan Prinsip Syariah, baik secara 

langsung maupun tidak langsung melalui pasar 

modal 

Menyediakan produk atau melakukan kegiatan 

usaha Bank Umum Syariah lainnya yang 

berdasarkan Prinsip Syariah 

  

Sumber: Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 

2008
137

 

 

2. Pembahasan 

Terkait dengan situasi masyarakat dan 

kemajemukan hukum/aturan, eksistensi Majelis Tarjih 

dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah menjadi 

sangat krusial. Masyarakat Islam di Indonesia 

dihadapkan pada berbagai permasalahan hukum dan 

sosial, dimana mereka harus mencari rujukan dari 

berbagai sumber untuk mengetahui solusi atas 

                                                           
137

 Republik Indonesia, “Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 

2008 tentang Perbankan Syariah,” Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2008 Nomor 94 (Jakarta: Sekretariat Negara, 2008), hlm. 11 – 15. 
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permasalahan tersebut, menelaah berbagai landasan 

hukum dan sosial untuk menemukan jawaban atas 

permasalahan-permasalahan hidupnya. 

Di sinilah Majelis Tarjih dan Tajdid berperan bagi 

masyarakat Islam. Majelis ini menggantikan tugas 

masyarakat awam dalam proses pencarian pedoman dan 

landasan yang paling tepat tersebut. Majelis Tarjih dan 

Tajdid secara proaktif (bertindak berdasarkan inisiatif) 

maupun pasif (bertindak berdasarkan permintaan atau 

pertanyaan umat) menelaah dalil-dalil hukum Islam dan 

membandingkannya dengan hukum-hukum 

kemasyarakatan (norma, hukum negara, dan sebagainya) 

untuk mendapatkan dalil yang paling baik dan benar 

untuk digunakan sebagai landasan masyarakat 

Muhammadiyah. Dalil-dalil terpilih tersebut kemudian 

disahkan dan dipublikasikan secara luas kepada 

masyarakat Muhammadiyah dalam bentuk fatwa. Fatwa 

sendiri dalam hal ini bermakna jawab (keputusan, 

pendapat) yang diberikan oleh mufti (pemberi fatwa 
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untuk memutuskan masalah yang berkaitan dengan 

hukum Islam) tentang suatu masalah; nasihat orang alim; 

pelajaran baik; atau petuah
138

. 

Berdasarkan wawancara dengan informan, 

dinyatakan bahwa kedudukan fatwa bunga bank tersebut 

hanya diusulkan agar tidak usah dijadikan keputusan 

munas sudah cukup hanya sebagai fatwa saja. Alasan 

sepenuhnya adalah karena belum bisa bebas dari 

perbankan non syariah atau konvensional. Sedangkan 

perbedaan fatwa dengan keputusan munas adalah 

ditahap prosedur pengambilan keputusan. Keputusan 

Munas melalui tahap disidangkan, kemudian 

pengambilan keputusan setelah itu pengajuan ke 

Pimpinan Pusat Muhammadiyah untuk ditandfidzkan. 

Sedangkan Fatwa melalui tahap langsung diumumkan 

dan diputuskan oleh majelis tarjih dan dipilih dari 

Pimpinan Pusat langsung dari berbagai divisi ilmu. Jadi, 
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 “Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)”, diakses dari kbbi.web.id pada 

tanggal 22 Juni 2017 pukul 8.24 WIB. 
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fatwa tersebut tidak melewati tahap ditanfidzkan untuk 

menjadi suatu keputusan. 
139

 

Fatwa bunga bank diumumkan lewat dua jalur 

yaitu lewat majalah suara muhammadiyah, kemudian 

website majelis tarjih dan majalah tabligh. Maka dari itu 

fatwa bunga bank harus tetap dipatuhi warga 

Muuhammadiyah. Karena, fatwa bunga bank tetap 

mengikat secara moril tetapi secara struktural tidak 

mengikat. 
140

 

Fatwa ini semangatnya adalah ingin 

membangkitkan semangat umat untuk meningkatkan 

apresiasi terhadap ekonomi yang berlandaskan prinsip - 

prinsip syariah, keadilan dan komitmen membangun 

kesejahteraan bersama melalui pengembangan 

pengertian dan penumbuhan semangat guna terus 
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 Hasil wawancara dengan  Amir PP Muhammadiyah, tanggal 4 Agustus 

2017 pukul 16:00 WIB di Universitas Ahmad Dahlan 3 
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 Hasil wawancara dengan Muhammad Khaeruddin Hamsin, H., Lc., LL.M 

tanggal 31 Juli  2017 pukul 15:00 WIB di Universitas Muhammadiyah 

Yogyakarta 
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mendorong perkembangan ekonomi umat yang sesuai 

dengan kaidah syariah.
141

 

Dalam kedudukan fatwa bunga bank sendiri 

tingkatan fatwa bunga bank masih dalam tingkatan fatwa 

meskipun sudah masuk dalam keputusan Munas. Kenapa 

masih menjadi fatwa, karena dalam kasus keharaman 

bunga bank masih diperselisihkan. Dalam Himpunan 

Tarjih sendiri bentuk fatwa bunga bank masih berupa 

fatwa walaupun sudah masuk kedalam Himpunan 

Putusan Tarjih. Lalu, perbedaanya dalam putusan dan 

fatwa adalah kalau putusan mengikat secara struktural 

tetapi fatwa belum mengikat secara struktural.  

Muhammadiyah memandang fatwa bunga 

Bank dilihat dari kepatuhan ortom Muhammadiyah 

maupun Amal Usaha Muhammadiyah. Pada saat 

seseorang menabung (“meminjamkan” uang kepada 

bank untuk dikelola), maka bank akan memberikan 

tambahan uang kepada nasabah tersebut sebagai “tanda 
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terima kasih” atas pinjaman yang diberikan. Nominal 

bunga (berupa persentase) atas tabungan merupakan 

nilai yang telah diketahui oleh kedua belah pihak 

(ditawarkan oleh bank dan diterima atau disetujui oleh 

nasabah). Bank terikat dalam perjanjian atau 

kesepakatan tersebut sehingga berkewajiban untuk 

memberikan nilai tambahan uang tersebut kepada 

nasabah pada jangka waktu yang dijanjikan yaitu setiap 

bulan. Sementara nasabah mengharapkan adanya 

tambahan uang sejak awal ia menyepakati untuk 

menabung (memberikan pinjaman kepada bank). Dalam 

hal ini, pihak pemberi pinjaman (nasabah) menghendaki 

secara sadar akan adanya tambahan atas benda (uang) 

yang diberikannya, yang dibenci oleh Nabi Muhammad 

SAW, seumpama Hadist Abu Hurairah: 

Dari Abu Hurairah r.a. (diriwayatkan) bahwa 

seorang laki-laki menagih hutang kepada 

Rasulullah SAW dengan kasar sehingga geramlah 

para Sahabatnya lalu Rasulullah SAW bersabda: 

Biarkanlah dia, karena pemilik hak mempunyai 

hak untuk bersuara, dan belikan untuknya seekor 

unta kemudian serahkan kepadanya. Para Sahabat 

mengatakan: Kami tidak mendapatkan unta yang 
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sama dengan untanya, yang ada adalah unta yang 

lebih baik dari untanya. Rasulullah SAW 

bersabda: Berikan kepadanya, sesungguhnya 

sebaik-baik kamu adalah orang yang paling baik 

melakukan pembayaran [HR al-Bukhari dan 

Muslim].  

 

Hadist berikut mendukung penjelasan di atas, dari 

konteks aktivitas pinjam-meminjam itu sendiri. 

Demikian dinyatakan oleh Hadist „Ubadah Ibn as-

Samit: 

Dari Ubadah Ibn as-Samit (diriwayatkan bahwa) 

ia berkata: Rasulullah SAW bersabda: 

[Pertukarkanlah] emas dengan emas, perak 

dengan perak, gandum dengan gandum, jawawut 

dengan jawawut, kurma dengan kurma, garam 

dengan garam secara sama jumlahnya dan secara 

tunai. Apabila macamnya berbeda, maka 

perjualbelikanlah sesuai kehendakmu asalkan 

secara tunai [HR Jamaah ahli hadist, dan ini 

adalah lafal Muslim]. 

 

Fatwa berbeda dengan putusan. Maka dari itu 

ketika dikeluarkannya fatwa bunga bank yang merupakan 

produk dari Majelis Tarjih tidak ada sifat yang tidak 

mengikat tetapi harus dipatuhi. Fatwa bunga bank tidak 
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ada sanksi sebab tidak mengikat secara struktural. 
142

 

Hasil rapat Komisi VI dalam Musyawarah Nasional 

(Munas) ke-27 Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah 

di Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) 

menetapkan bahwa bunga perbankan termasuk riba 

sehingga diharamkan. Diharamkannya bunga perbankan 

karena termasuk riba itu di antaranya mengacu pada ciri-

ciri yang sama dengan riba, yakni tambahan sebagai 

imbalan mendapatkan modal pinjam dalam jangka waktu 

tertentu. Ciri lainnya adalah adanya perjanjian yang 

mengikat, lebih banyak menguntungkan pemilik saham 

atau ada tirani antara pemilik modal dan pengguna modal 

serta imbalan jasa hanya dimiliki pemegang saham 

(pemilik modal).
143
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Muhammadiyah juga sudah mengeluarkan surat 

edaran PP Muhammadiyah Tahun 2012 mengenai 

penegasan bahwa Institusi, ortom maupun amal usaha 

harus menggunakan bank syariah. Tetapi dalam 

peraturannya terdapat kelonggaran. Bukan karena 

ketidakpatuhan tetapi karena keadaan yang tidak 

memungkinkan menggunakan Bank Syariah. Seperti 

contoh di bebrapa Instansi maupun Universits 

Muhammadiyah terdapat Bank Konvensional karena 

masih minim keberadaan bank syariah di beberapa 

kabupaten, kecamatan dan desa. Sehingga pembayaran 

spp dan rks mahasiswa masih menggunakan bank 

konvensional untuk mempermudah transaksi dan urusan 

kampus.
144
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