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Oleh: Donny Irawan

Masih ingatkah kita bahwa beberapa waktu yang lalu Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat, mengeluarkan fatwa bahwa
bunga bank adalah sama dengan riba dan dinyatakan haram? 

Fatwa MUI ini juga diikuti oleh keputusan Pengurus Pusat Muhammadiyah pada akhir bulan Juni 2006  yang telah
mengeluarkan Fatwa Haram nya bunga bank melalui Majelis Tarjih Muhammadiyah No 8 Tahun 2006. Tampaknya,
meskipun dengan adanya Fatwa keharaman bunga bank dari dua institusi umat Islam tersebut, ternyata tidak serta-
merta disambut oleh umat Islam untuk segera meninggalkan bunga bank tersebut

Apakah ini berarti telah terjadi  pengingkaran  terhadap Fatwa Ulama kita? Padahal Rasulullah berwasiat, bahwa pilar
negara itu ada dua: ulama dan umara (penguasa/pemerintah/negara). Kini para ulama telah berani menyatakan
kebenaran tentang haramnya bunga bank tersebut, tinggal umara, beranikah untuk memutuskan menerapkan fatwa itu?

Tindak lanjut yang paling menyeluruh dan efektif adalah tindak lanjut oleh umara/pemerintah. Betapa tidak ? Negara
atau pemerintah-lah yang akan membuat fatwa MUI ini berbuah atau mandul, karena pemerintahlah yang memiliki
departemen keuangan, bank sentral dan lembaga kehakiman/peradilan beserta aparatnya, bisa memberi izin operasi
perbankan atau menutupnya. 

Umat Islam yang beriman harus memahami, bahwa bunga/riba hanya ada dalam Sistem Ekonomi Kapitalis yang jelas
tidak sesuai secara diametrikal dengan Sistem Ekonomi Islam. 

Memang, sejak awal munculnya Islam masalah riba ini telah dilarang bahkan Allah SWT dan Rasul-Nya sendiri yang
akan memerangi  para pelaku riba ini, melalui Firman-Nya : &ldquo;Hai orang-orang yang beriman, bertaqwalah kepada
Allah dan tinggalkan sisa-sisa (dari berbagai jenis) ribâ jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak
mengerjakan (meninggalkan sisa ribâ) maka ketahuilah, bahwa Allah dan rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu
bertaubat (dari pengambilan ribâ), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak pula dianiaya. (Qs. Al-
Baqarah [2]: 278-279). 

MUI dan seluruh unsur kaum muslimin seperti parpol-parpol dan ormas Islam seharusnya mendesak dan meyakinkah
pemerintah, bahwa solusi yang terbaik untuk bangsa dan negeri ini dari berbagai musibah dan bencana serta krisis
multidimensi ini, adalah dengan menjauhkan hal-hal yang diharamkan oleh Sang Pencipta melalui fatwa nya para ulama. 

Bagi kaum Muslimin yang telah mengetahui persoalan ini hendaknya bertindak &ldquo;sami&rsquo;na wa
&lsquo;atha&rsquo;na&rdquo; (kami dengar dan kami mentaatinya), karena hal ini merupakan konsekuensi dari
keimanan kita. Jika kita tetap dalam berada dalam keharaman ini, maka sejatinya kita telah siap untuk menerima
berbagai musibah dan bencana yang akan ditimpakan Allah SWT, baik kepada orang yang &ldquo;taat&rdquo; maupun
yang &ldquo;maksiat&rdquo;, Na&rsquo;udzubillahi min dzaliik !

Dari uraian diatas, sudah semakin jelaslah bagi kita, bahwa begitu strategis dan pentingnya peran pemerintah/Negara
dalam membawa rakyat nya untuk terhindar dari bencana dan musibah yang diakibatkan oleh kebijakan yang jelas-jelas
bertentangan dengan Syariat Allah. 

Sebaik apapun peringatan para Ulama melalui Fatwa-fatwa nya dalam memperingatkan umat terhadap suatu
keharaman, jelas tidak akan berarti apa-apa, manakala Pemerintah tidak segera menindak lanjutinya, karena hanya
pemerintah-lah yang berwenang untuk &ldquo;menindak&rdquo; segala bentuk keharaman yang terjadi didalam
kehidupan masyarakat-nya, termasuk terhadap masalah &ldquo;riba&rdquo; ini.Wallohu a&rsquo;lam bish showaab ! *** 
Arsip Ekonomi Syariah
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