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A. Pengertian Ariyah
Ariyah atau I’arah adalah perizinan penggunaan manfaat barang yang
dibolehkan (oleh agama) tanpa mengurangi fisik barang (Al-Fiqh alMinhaji, vol. 7: 39)

B. Dalil Pensyariatan
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فويل ِّللمص ِّلين  ال ِّذين هم عن صَل ِّت ِّهم ساهون  ال ِّذين هم يراؤ ن  ويمنعون الماعون 
]7-4:[الماعون
Tahukah kamu (orang) yang mendustakan agama? Itulah orang yang
menghardik anak yatim. dan tidak menganjurkan untuk memberi makan orang
miskin.Celakalah orang-orang yang melaksanakan salat. (yaitu) yang lalai
terhadap salatnya. yang berbuat riya. dan enggan (memberi) bantuan.

ْ
َو َت َع َاو ُن ْوا َع َلى ال ِّب ِّر َو َّالت ْق ٰوى

Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa (QS.
Al-Maidah: 2)

ََع ْن َا َنس َق َال َك َان ب ْال َمد َينة َف َز ٌع ف
ٌاَّلل َع َل ْي ِّه َو َس َّل َم َف َرسا ِّ َِلبي َط ْل َح َة ُي َق ُال َل ُه َم ْن ُدوب
ُ َّ اس َت َع َار َّالنب ُّي َص َّلى
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)َف َر ِّك َب ُه َف َقال َما َرا ْي َنا ِّم ْن ف َز ٍع َو ِا ْن َو َج ْد َن ُاه ل َب ْحرا (رواه مسلم
Dari Anas ra. berkata; "Suatu ketika (penduduk) Madinah dikejutkan oleh
suatu suara. Maka Nabi Saw. bergegas meminjam kuda Abu Thalhah yang
dijuluki 'Mandub'. Beliau lalu menungganginya. Setelah itu beliau bersabda:
"Kami tidak melihat sesuatu yang mengejutkan, melainkan kami mendapati

kuda ini sedemikian kencang larinya, bagaikan ombak menggulung lautan
(HR. Muslim no. 4267)

 َا َغ ْص ٌب َيا: َف َق َال.َو َع ْن َص ْف َو َان ْب ِّن ُا َم َّي َة َا َّن َا َّلن ِّب َّي صلى هللا عليه وسلم ِّا ْس َت َع َار ِّم ْن ُه ُد ُروعا َي ْو َم ُح َن ْي ٍن
) َب ْل َع ِّارَي ٌة َم ْض ُم َون ٌة َ(ر َو ُاه َا ُبو َد ُاو َد:ُم َح َّم ُد? َق َال

Dari Shofwan Ibnu Umayyah bahwa Nabi Saw. meminjam darinya beberapa
baju besi sewaktu perang Hunain. Ia bertanya: Apakah ia rampasan, wahai
Muhammad. beliau menjawab: “Tidak, ia pinjaman yang ditanggung.” (HR.
Abu Dawud)
Lewat dalil-dalil di atas, hukumnya adalah disunnahkan. Namun bisa
berubah hukumnya tergantung perubahan konteks.
C. Struktur akad Ariyah
Terdapat beberapa unsur di dalamnya, yaitu:
1. Pihak yang meminjamkan, dimana harus orang yang memenuhi kriteria
sebagai ahli tabarru (tasaruf non komersil) dan pemilik barang;
2. Si peminjam (yaitu mereka yang sah secara hukum menerima akad
tabarru’);

3. Barang yang dipinjamkan (musta’ar) dimana memiliki potensi bisa
dimanfaatkan, manfaatnya merupakan milik pihak yang meminjamkan,
pemanfaatannya dibolehkan oleh agama, dan pemanfaatannya tidak
berpotensi mengurangi nilai fisik barang.
4. Shighat ijab Kabul yang menunjukan perizinan penggunaan manfaat
barang (Asna Mathalib, Vol. 5: 186)
D. Perbedaan dan persamaan antara Ariyah dan al-Qardh
Ariyah terkait dengan perizinan pemanfaatan barang (intifa’) dan bukan
kepemilikan barang (meski Hanafiyah dan Malikiyah berpendapat pemberian
kepemilikan barang [tamlik]). Sedang Qardh terkait dengan pemindahan hak
dan kepemilikan.
Persamaan antara ariyah dan qardh ialah memiliki manfaat dan
waktunya dikembalikan kepada pemiliknya. Sedang perbedaannya terletak
pada barang itu sendiri. Jika pada ariyah barang yang dipinjamkan tidak
diganti atau ditukar dengan barang baru, sedang dalam qardh barang itu
diganti atau ditukar dengan artian hanya nilai atau sifat yang tetap.

E. Beberapa fatwa Tarjih
KREDIT BANK SYARI’AH, PEGADAIAN SYARI’AH
DAN KOPERASI SIMPAN PINJAM
Pertanyaan Dari:
Ibu Hajinah Idam, Depok
(Disidangkan pada hari Jum’at, 24 Shafar 1435 H / 27 Desember 2013 M)
Pertanyaan:
Assalamu‘alaikum wr. wb.
Sebelumnya saya sampaikan terima kasih atas jawaban pertanyaan yang kami ajukan tentang zakat perusahaan, riba dan
penerbitan buku rias pengantin, insyaallah saran saudara berkaitan pertanyaan kami akan kami laksanakan sesuai kemampuan
kami.
Selanjutnya perkenankan kami mengajukan pertanyaan lagi sebagai berikut:
A. Mendapatkan modal usaha melalui kredit bank dan pegadaian syari’ah.
Untuk mencetak buku-buku yang kami terbitkan, kami terpaksa meminjam uang dari bank syari’ah dan menggadaikan emas
ke pegadaian syari’ah. Tentu saja kami harus membayar jasa dalam jumlah tertentu. Pertanyaan kami:

1. Apakah jasa yang harus kami bayarkan kepada kedua lembaga tersebut tidak termasuk bunga uang yang diharamkan,
karena kami pernah mendengar ceramah melalui radio bahwa meminjam uang itu halal kalau pengembaliannya tidak
disertai tambahan atau jasa atau bunga.
2. Benarkah bahwa tidak semua lembaga syari’ah, melaksanakan hukum yang sesuai dengan hukum Islam? Jika benar,
bagaimana caranya kami dapat mengetahui lembaga mana yang benar-benar melaksanakan hukum Islam, dan mana
yang patut diragukan.
B. Kegiatan koperasi simpan pinjam kelompok ibu-ibu rumah tangga.
Di lingkungan RT tempat tinggal kami, ibu-ibu rumah tangga melaksanakan kegiatan arisan yang bertujuan untuk silaturahim.
Disamping itu juga dilakukan kegiatan simpan pinjam. Para peminjam uang diharapkan memberikan jasa minimal sebesar 1 %
dari pinjamannya secara sukarela. Uang jasa ini digunakan untuk membiayai kegiatan sosial anggota arisan. Apakah kegiatan
simpan pinjam ini halal?
Jawaban:
Wa ‘alaikumussalam wr. wb.
Terima kasih atas pertanyaan yang ibu berikan kepada kami.
A.
1. Sebelum menjawab pertanyaan ibu, kami akan jelaskan mengenai riba. Riba adalah semua tambahan yang disyaratkan atas
pokok harta. Artinya, apa yang diambil seseorang tanpa melalui usaha perdagangan dan tanpa berpayah-payah sebagai
tambahan atas pokok hartanya, maka yang demikian itu termasuk riba. Sebagaimana firman Allah Swt dalam surat al-Baqarah (2)
ayat 278-279:

َ الر َبا ِإن ُكنتُم ُّم ْؤ ِم ِن
َ َيا أ َ ُّي َها الَّذ
ب ِ ِّم َن
ٍ  فَ ِإن لَّ ْم ت َ ْف َعلُوا فَأْذَنُوا ِب َح ْر.ين
ِّ ِ هللا َوذَ ُروا َما َب ِق َي ِم َن
َ ِين آ َمنُوا اتَّقُوا
َ ون َو ََل ت ُ ْظ َل ُم
َ وس أَ ْم َوا ِل ُك ْم ََل تَ ْظ ِل ُم
ون
ِ
ُ هللا َو َر
ُ سو ِل ِه ۖ َو ِإن ت ُ ْبت ُ ْم فَلَ ُك ْم ُر ُء
Artinya: (278). “Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa Riba (yang belum dipungut) jika
kamu orang-orang yang beriman. (279). 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”.
Dari ayat di atas, jelaslah bahwa riba itu adalah haram. Mengenai pengambilan jasa yang dilakukan oleh pegadaian syari’ah
itu tidak termasuk riba, karena jasa yang dibebankan tersebut merupakan biaya sewa dan administrasi yang dibebankan kepada
nasabah untuk menutup cost proses pencairannya serta untuk biaya-biaya yang meliputi nilai investasi tempat penyimpanan,
biaya perawatan dan keseluruhannya. Biaya administrasi ditetapkan sebesar Rp. 50,- untuk setiap kelipatan marhun (barang yang
digadai) Rp. 5.000,-. Hasil hitungan biaya administrasi dilakukan pembulatan ke Rp. 100,- untuk senilai di atas Rp. 50,- dan
dibulatkan menjadi nol untuk biaya di bawah Rp. 50,-. Biaya administrasi dikenakan hanya sekali pada waktu akad. Besarnya
didasarkan pada penggolongan harga marhun. Sedangkan pengambilan jasa yang dilakukan oleh bank syari’ah itu tergantung
akad yang disepakati oleh pihak bank dan nasabah.
2. Adapun macam-macam akad yang digunakan dalam bank syari’ah antara lain, pertama akad mudharabah, yaitu akad yang
dilakukan oleh dua pihak atau dua orang dimana salah satu pihak atau salah seorang menyerahkan sejumlah uang kepada pihak
atau orang lain untuk dijadikan modal dalam berusaha (berdagang) dengan keuntungan dibagi untuk mereka berdua berdasarkan
kesepakatan, dan jika terjadi kerugian ditanggung pemilik modal. Kedua akad murabahah, yaitu menjual suatu barang dengan
menegaskan harga belinya kepada pembeli, dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba. Ketiga
akad musyarakah, yaitu akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha bisnis tertentu, dengan masing-masing
pihak memberi kontribusi dana dan kesepakatan untuk membagi keuntungan dan menaggung kerugian sesuai yang telah
disepakati. Dalam pertanyaan yang diajukan, ibu tidak menyebutkan akad yang disepakati antara pihak bank dan nasabah
sehingga kami tidak bisa menjelaskan secara rinci.

Dari penjelasan di atas dapat kita simpulkan bahwa pengambilan jasa yang dilakukan oleh Bank Syari’ah atau Pegadaian
Syari’ah itu tidak termasuk riba dan hal tersebut dibolehkan.
Mengenai cara mengetahui lembaga syari’ah yang benar-benar melaksanakan hukum Islam, kami paparkan mengenai ciricirinya, sebagaimana disebutkan Muhammad Syafi’i Antonio dalam buku Bank Syariah dari Teori ke Praktik, yaitu:
a. Bank syari’ah menjadikan uang sebagai alat tukar bukan komoditi yang diperdagangkan.
b. Bank syari’ah menggunakan cara bagi hasil dari keuntungan jasa atas transaksi riil bukan sistem bunga sebagai imbalan
terhadap pemilik uang yang besarnya ditetapkan di muka.
c. Risiko usaha akan dihadapi bersama antara nasabah dengan bank syari’ah dan tidak mengenal selisih negatif (negative spread).
d. Pada bank syari’ah terdapat Dewan Pengawas Syari’ah (DPS) sebagai pengawas kegiatan operasional bank syari’ah agar tidak
menyimpang dari nilai-nilai syari’ah.
Untuk lebih jelasnya ibu bisa menanyakan kepada DPS yang bertugas di bank yang bersangkutan.
B.
Mengenai pertanyaan tentang kegiatan simpan pinjam kelompok ibu-ibu rumah tangga kami cenderung lebih dekat dengan
koperasi. Tentang koperasi ini pernah ditanyakan dan telah diberi jawaban secara rinci berdasarkan Keputusan Muktamar Tarjih
di Malang Tahun 1989, serta telah dimuat dalam Buku Soal Jawab Agama Jilid II halaman 229 – 232. Namun untuk memenuhi
permintaan ibu kami sampaikan jawaban secara ringkas sebagai berikut.

Koperasi adalah sebuah lembaga usaha bersama yang didirikan oleh sejumlah orang sebagai anggotanya. Jika dalam usaha
ini menghasilkan keuntungan, maka keuntungan itu dibagi kepada semua anggotanya. Dengan demikian dalam koperasi
mewujudkan mu’awwanah (tolong menolong) di antara sesama anggota. Jika dalam mengembangkan usaha ini dengan bunga,
sesungguhnya bunga itu diperoleh dari anggota dan akan dibagi kepada anggota juga. Muktamar Tarjih di Malang Tahun 1989
memutuskan bahwa bunga koperasi simpan pinjam hukumnya mubah (boleh). Tentu saja besar bunga pinjaman dari koperasi
ditetapkan berdasarkan musyawarah dan keadilan, tidak ada yang merugikan dan tidak ada pula yang dirugikan, mengingat
firman Allah Swt:

َ ون َو َِل ُت ْظ َل ُم
َ وس َا ْم َوا ِّل ُك ْم َِل َت ْظ ِّل ُم
َ َفا ْن َل ْم َت ْف َع ُلوا َف ْا َذ ُنوا ب َح ْرب ِّم
ُ هللا َو َر ُسو ِّل ِّه َوا ْن ُت ْب ُت ْم َف َل ُك ْم ُر ُء
]279 :)2(  [البقرة.ون
ن
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Artinya: “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.” [QS. al-Baqarah (2): 279].
Berdasarkan penjelasan di atas dapat diketahui bahwa pemberian jasa sebesar 1% tersebut bukanlah bunga, karena itu akan
kembali ke semua anggota. Oleh karena itu pemberian jasa tersebut diperbolehkan dan bahkan lebih baik dishadaqahkan untuk
membiayai kegiatan sosial anggota.
Wallahu a‘lam bish-shawab.

