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Hukum bunga bank sudah diputus haram oleh Muhammadiyah. Hal yang sama 

juga diberikan oleh MUI. Namun bagi NU, bunga bank belum sepenuhnya diharamkan, 

karena masih ada yang khilaf (beda pendapat) soal penetapan hukum haram itu."NU 

kan dulu sudah ada yang membahas, hukumnya ada khilafiyah. Ada yang 

membolehkan, ada juga yang mengharamkan," kata mantan anggota Mustasyar PBNU 

KH Ma'ruf Amin kepada detikcom, Minggu (4/4/2010). Menurut anggota wantimpres ini, 

dalam musyawarah nasional alim ulama NU pada 1992 di Lampung, para ulama NU 

tidak memutus hukum bunga bank haram mutlak. Memang ada beberapa ulama yang 

mengharamkan, tetapi ada juga yang membolehkan karena alasan darurat dan alasan-

alasan lain. "Ketika tahun 1992, munas alim ulama tidak membuat keputusan tunggal, 

karena menghargai adanya perbedaan yang terjadi antara ulama dengan dalilnya 

masing-masing. Makanya hukum bunga bank masih khilafiyah (ada perbedaan), "kata 

dia.  

Namun demikian, dalam Munas saat itu, ulama NU sudah merekomendasikan 

kepada negara agar segera memfasilitasi terbentuknya perbankan syariah atau 

perbankan yang menggunakan asas-asas dan dasar hukum Islami dalam bertransaksi. 

"Tapi saat itu keputusannya agar segera dibentuk bank Islami yang sesuai syariah. 

Mungkin dalam bahasa sekarang itu, ya bank syariah," pungkasnya.  

Muhammadiyah secara resmi memfatwa haram bunga bank pada Sabtu 3 April 

2010 malam, lewat rapat pleno Musyawarah Nasional (Munas) ke-27 Tarjih dan Tajdid 

Muhammadiyah di Universitas Muhammadiyah Malang (UMM). Fatwa haram terhadap 

bunga bank tersebut sebenarnya sudah diputuskan pada Musyawarah Nasional 

Muhammadiyah pada tahun 2006 lalu.1 

 

Perbedaan Pendapat Tentang Bunga Bank 

Ustadz A. Hasan diklaim telah berfatwa halalnya bunga bank. Kami tidak tahu apa 

landasan yang beliau kemukakan saat itu. Tetapi fatwa seseorang pasti bisa berubah, 

sesuai data dan input yang diterimanya.Al-Imam As-Syafi’i pun pernah mengubah 

                                                
1 http://m.detik.com 



ijtihadnya, setelah bertahun-tahun bertahan pada qaul qadim, beliau kemudian 

mengubahnya dengan qaul jadid.Namun kami bisa memilah pendapat yang 

menghalalkan bunga bank menjadi dua jenis. Pertama, mereka yang ikhlas dalam 

berfatwa dengan segala keterbatasan informasi yang dimilik saat itu. Kedua, mereka 

yang punya niat tidak baik sejak awal sehingga mencerung berani menentang hukum 

Allah. 

Haramnya Bunga Bank  

1. Majelis Tarjih Muhammadiyah  

 Majelis Tarjih Sidoarjo tahun 1968 pada nomor b dan c: 

- bank dengan sistem riba hukumnya haram dan bank tanpa riba hukumnya halal -bank 

yang diberikan oleh bank-bank milik negara kepada para nasabahnya atau sebaliknya 

yang selama ini berlaku atau sebaliknya yang selama ini berlaku, termasuk perkara 

musytabihat. 

2. Lajnah Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama  

 Ada dua pendapat dalam bahtsul masail di Lampung tahun 1982. Pendapat yang 

pertama mengatakan bahwa bunga Bank adalah riba secara mutlak dan hukumnya 

haram. Yang kedua berpendapat bunga bank bukan riba sehingga hukumnya boleh. 

Pendapat yang ketiga, menyatakan bahwa bunga bank hukumnya syubhat. 

3. Organisasi Konferensi Islam (OKI) 

Semua peserta sidang OKI yang berlangsung di Karachi, Pakistan bulan 

Desember 1970 telah menyepakati dua hal: Praktek Bank dengan sistem bunga adalah 

tidak sesuai dengan syariah Islam Perlu segera didirikan bank-bank alternatif yang 

menjalankan operasinya sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. 

 

 



4. Mufti Negara Mesir  

 Keputusan Kantor Mufti Mesir konsisten sejak tahun 1900 hingga 1989 

menetapkan haramnya bunga bank dan mengkategorikannya sebagai riba yang 

diharamkan. 

5. Konsul Kajian Islam  

 Ulama-ulama besar dunia yang terhimpun dalam lembaga ini telah memutuskan 

hukum yang tegas terhadap bunga bank sebagai riba. Ditetapkan bahwa tidak ada 

keraguanatas keharaman praktek pembungaan uang seperti yang dilakukan bank-bank 

konvensional.Di antara 300 ulama itu tercatat nama seperti Syeikh Al-Azhar, Prof. Abu 

Zahra, Prof. Abdullah Draz, Prof. Dr. Mustafa Ahmad Zarqa’, Dr. Yusuf Al-Qardlawi. 

Konferensi ini juga dihadiri oleh para bankir dan ekonom dari Amerika, Eropa dan dunia 

Islam2 
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