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BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Di dalam nash-nash syar‟i baik itu Al-Quran maupun hadits Nabi terdapat
petunjuk-petunjuk tentang penggunaan emas dan perak sebagai harta baik itu
dalam konteks uang ataupun perhiasan seperti dalam surat Ali imran ayat 14:
Artinya: “Dijadikan indah pada pandangan (manusia) kecintaan kepada
apa- apa yang diingini, yaitu: wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari
jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah ladang.
Itulah kesenangan hidup di dunia; dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik
(surga).
Berdasarkan ayat ini dapat dipahami bahwa fitrah dasar manusia adalah
menyukai atau tertarik dengan harta dari jenis emas dan perak, itulah hikmahnya
mengapa dalam sejarah peradaban manusia emas dan perak sudah lama dikenal dan
dipakai dalam sistem moneter.
Dalam mushonnafnya, Ibnu Abi Syaibah mengutip sebuah riwayat yang
menyatakan bahwa manusia yang pertama kali mencetak dinar dan dirham adalah
Nabi Adam (Ibnu Abi Syaibah, 2006: 612). Jenis emas dan perak juga merupakan
salah satu jenis harta yang wajib dizakati dengan ketentuan yang khusus serta
menjadi dasar perhitungan nishab zakat yang lain seperti zakat perdagangan.
Dinar dan dirham adalah uang yang dibuat dari material emas dan perak,
sehingga sering disebut juga uang intrinsik atau uang komoditas. Ibnul Qayyim Al
Jauziyah menjelaskan hikmah atau rahasia yang terkandung dalam penciptaan
emas dan perak. Ibnu Qayyim menyatakan bahwa emas dan perak adalah zat yang
memiliki kandungan yang indah dalam pandangan manusia, memiliki jumlah yang
terbatas, tidak mudah didapat sehingga memiliki nilai yang tinggi, itulah salah satu
sebabnya emas dan perak dijadikan sebagai standar nilai. Komoditas barang dan
jasa diukur nilainya dengan emas dan perak sebagai contoh misalnya kambing,
dalam beberapa riwayat hadits Nabi, dinyatakan bahwa harga kambing pada masa
Nabi Muhammad adalah 1 sampai 2 dinar emas. Sedangkan pada hari ini harga
kambing senilai 2 sampai 4 juta rupiah yang juga setara 1 sampai 2 dinar emas.
Bukti lain yang menunjukkan kestabilan nilai uang berbasis emas dan perak adalah
kisah Ashabul Kahfi dalam surat Al Kahfi ayat ke 19:
Artinya: “Dan demikianlah Kami bangunkan mereka agar mereka saling
bertanya di antara mereka sendiri. Berkatalah salah seorang di antara mereka:
Sudah berapa lamakah kamu berada (disini?)". Mereka menjawab: "Kita berada
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(disini) sehari atau setengah hari". Berkata (yang lain lagi): "Tuhan kamu lebih
mengetahui berapa lamanya kamu berada (di sini). Maka suruhlah salah seorang di
antara kamu untuk pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini, dan
hendaklah dia lihat manakah makanan yang lebih baik, maka hendaklah ia
membawa makanan itu untukmu, dan hendaklah ia berlaku lemah-lembut dan
janganlah sekali-kali menceritakan halmu kepada seorangpun”.(QS. Al Kahfi [18]:
19).
Dalam tafsirnya dijelaskan bahwa makna wariq dalam ayat tersebut adalah
uang dirham perak yang tergambar di sisinya wajah sultan yang menjadi penguasa
negeri mereka dahulu, lalu setelah Allah membuat mereka tertidur di gua selama
hampir Tiga abad, kemudian Allah membangunkan mereka. Uang perak mereka
yang sudah berusia Tiga abad itu masih tetap berlaku untuk mereka gunakan
membeli makanan di kota. Inilah uang yang berbasis intrinsik, dinilai berdasarkan
zatnya bukan siapa yang menerbitkannya dan bukan bergantung pada perundanganundangan.
Berbeda dengan uang emas dan perak, uang kertas adalah mata uang fiat
atau mata uang kartal yang berarti suatu mata uang yang nilainya dan
keberlakuannya ditentukan oleh otoritas penguasa dan undang-undang dimana mata
uang itu diterbitkan. Sebab itulah uang fiat diistilahkan dengan legal tender atau
forced tender karena memerlukan otoritas hukum yang sifatnya memaksa.
Dalam sejarah dunia, penggunaan uang kertas dalam sistem moneter
pertama kali dimulai pada abad ke 19. Melalui sistem Bretton Woods pada tahun
1944 disepakati oleh negara-negara dunia tentang penetapan mata uang
internasional yaitu dollar Amerika yang pada waktu itu setiap 35 Dollar Amerika
dijaminkan emas seberat 1oz (setara 28 gram). Akan tetapi di akhir abad ke 20
Amerika tidak lagi mampu mencadangkan emas untuk setiap uang kertas yang
diterbitkan, lalu pada bulan Agustus tahun 1971 Presiden Amerika Richard M.
Nixon menyatakan untuk sementara waktu pihaknya tidak mengakomodasi
penukaran dollar Amerika ke emas sebagaimana yang disepakati dalam perjanjian
Bretton Woods sehingga menimbulkan kekacauan sistem moneter dunia pada waktu
itu.
Jauh sebelum Indonesia merdeka, di Nusantara ini pernah menggunakan
uang yang terbuat dari emas dan perak sebagaimana temuan sejarah berupa
kepingan perak berbentuk seperempat bulatan bergambar bunga padma dan
kepulan asap yang dicetak tahun 569 atau 647 Masehi kemudian pada zaman
kerajaan Kediri pada Abad ke 11 sampai abad 13 menggunakan uang Krishnala
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yang terbuat dari emas murni berbentuk seperti biji jagung dan pada zaman
kerajaan Samudera Pasai menggunakan uang dinar yang terbuat dari emas
bertuliskan huruf arab As Sulthan al-Adil (Rimsky K. Judisseno. (2005: 55-56).
Penggunaan uang kertas di Indonesia pertama kali pada 30 Oktober 1946
yang dikenal dengan sebutan ORI (Oeang Repoeblik Indonesia). Pada masa itu ORI
bersaing dengan mata uang lain yang diterbitkan oleh kolonial Belanda dan
Pendudukan Jepang. Sebelumnya, pada tanggal 6 Maret 1946 Sir Montagne
Stopford menyatakan pemberlakuan uang NICA sebagai satu-satunya mata uang
yang berlaku di wilayah jajahan pasukan sekutu lalu menyusul diterbitkannya uang
federal yang merupakan hasil dari dibentuknya Bijeenkomst voor Federal Overleg
(BFO). BFO adalah Majelis Permusyawaratan Federal, sebuah komite yang
didirikan oleh Belanda untuk mengelola Republik Indonesia Serikat, terdiri dari 15
negara bagian bentukan Belanda. De Javasche Bank (yang pada tahun 1950
berubah menjadi Bank Indonesia. Pada tahun 1952 Bank Indonesia mengedarkan
uang kertas seri pahlawan dan kebudayaan dengan nominal 5, 10, 25, 50, 500 dan
1.000 rupiah.
Peralihan dari uang emas dan perak menjadi uang kertas menimbulkan
masalah yang pelik. Permasalahan yang paling jelas terkait pemberlakuan uang
kertas yaitu inflasi. Semua mata uang negara-negara di dunia mengalami inflasi.
Dollar Amerika jika dilihat daya belinya terhadap emas dalam rentang tahun 1973
sampai tahun 2018 telah menyusut nilainya sebesar 2100%, Poundsterling
menyusut 3000% sedangkan Rupiah sejak tahun 1993 sampai tahun 2018 menyusut
nilainya sebesar 2300%. Angka ini menunjukkan adanya masalah serius dalam
penerapan uang kertas yang tidak terjadi pada penerapan uang emas dan perak. Di
zaman Nabi Muhammad nilai 1 dinar emas setara harga 1-2 ekor kambing yang
pada tahun 2018 ini nilai 1 dinar emas juga tetap 1-2 ekor kambing, itu artinya
dalam kurun waktu 1400 tahun lebih uang emas memiliki daya beli yang cenderung
tetap. Satu dinar setara 4,44 gram emas.
Perbedaan yang sangat jauh antara uang kertas/uang fiat dengan uang
emas/uang komoditas inilah yang menjadi alasan utama Abdul Hamid Al- Syirwani
dalam mengeluarkan fatwanya tentang uang kertas yang terdapat dalam kitab
Hawasyi Tuhfatul Muhtaj bi Syarh Al-Minhaj. Penulis akan mengkaji penjelasan
Abdul Hamid Al-Syirwani dan ulama yang lain tentang status uang kertas dan
implikasinya terhadap sistem moneter di Indonesia serta menggali kemungkinankemungkinan untuk merestorasi kembali sistem moneter berbasis uang emas dan
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perak yang pernah berlaku selama berabad-abad lamanya dalam dunia Islam pada
khususnya dan di dunia global pada umumnya.
B. Identifikasi Masalah
Berdasarkan latar belakang di atas, penulis mengidentifiksikan beberapa
masalah yang akan dijadikan bahan penelitian selanjutnya.
1. Emas dan perak tidak lagi menjadi standar nilai komoditas
2. Masyarakat di zaman sekarang tidak mengetahui sejarah uang kertas
3. Masyarakat di zaman sekarang

belum memahami proses terciptanya

uang kertas
4. Restorasi sistem moneter berbasis emas dan perak belum berjalan maksimal
C. Pembatasan Masalah
Masalah sistem moneter modern berbasis uang kertas adalah masalah yang
rumit dilihat berdasarkan tinjauan sejarahnya yang cukup panjang sejak hampir tiga
abad yang lalu, maka dalam penelitian ini penulis hanya memfokuskan pada
beberapa masalah berikut ini:
1. Hukum penggunaan uang kertas menurut Imam Asy Syirwani dan pandanganpandangan para ahli.
2. Restorasi sistem moneter berbasis emas dan perak.

D. Rumusan Masalah
1. Bagaimana pandangan ulama tentang penggunaan uang kertas ?
2. Bagaimana implikasi pandangan ulama tentang penggunaan uang kertas
terhadap sistem moneter di Indonesia ?
E. Tujuan Penelitian
Penelitian ini bertujuan untuk:
1. Mengetahui fakta empiris dan historis tentang sejarah uang kertas,
2. Mengetahui pandangan Imam Asy Syirwani dan para ahli lainnya terkait uang
kertas,
3. Mengetahui karakteristik sistem moneter di Indonesia.

F. Kegunaan Penelitian
1. Kegunaan Teoritis
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Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah keilmuan
khususnya keilmuan tentang sistem moneter Islam yang merupakan sistem
yang adil dan sesuai fitrah manusia dari masa ke masa.
2. Kegunaan Praktis
Dari apa yang dirumuskan dalam penelitian ini, hasilnya dapat berguna bagi:
a. Bagi para pengkaji ilmu, hasil penelitian ini dapat menjadi referensi yang
ilmiyah dan dapat dipertanggungjawabkan.
b. Bagi para praktisi muamalah, hasil penelitian ini dapat menjadi landasan
teori dalam membuat program-program terkait moneter Islam baik dalam
skala mikro maupun makro.
c. Bagi pejabat negara yang terkait dapat menjadi landasan untuk
merestorasi sistem moneter Islam yang berabad- abad lalu pernah
dirasakan sebagai sistem yang terbukti mensejahterakan manusia secara
umum dengan nilai-nilai dan praktek yang adil.
G. Penelitian Yang Relevan
Peneliti mencari beberapa kajian dan penelitian yang relevan dengan tema
yang diangkat dalam penelitian ini. Ada beberapa tulisan ilmiah dalam berbagai
format sebagai berikut:
1. Penelitian yang ditulis oleh Heryani Arman mahasiswa UIN Jakarta Fakultas
Syariah dan Hukum, yang berjudul “Relevansi konsep uang Al Ghazali dalam
sistem keuangan kontemporer” (2012);
2. Penelitian yang ditulis Maya Sinawati dari STAIN Ponorogo, yang berjudul
“Analisis mashlahah terhadap Dinarisasi Mata Uang Perspektif Hizbut Tahrir”
(2014);
3. Penelitian yang ditulis Rahmat Fauzi Iswan dari UIN Jakarta, yang berjudul
“Peluang Dinar Dalam Perdangan Internasional Dan Pengaruhnya Terhadap
Sistem Moneter Indonesia” (2008);
4. Penelitian yang ditulis Noviana Nur Faridha dari IAIN Sunan Ampel Surabaya,
yang berjudul “Studi Komparasi Tentang Konsep Uang Dalam Sistem
Ekonomi Kapitalis dan Sistem Ekonomi Islam”. (2009).

5

Persamaan dan perbedaan antara beberapa penelitian terdahulu dengan
penelitian yang akan diteliti saat ini adalah:
N Judul Penelitian

Persamaan

Perbedaan

o
Relevansi konsep uang Mengkaji konsep

Pemikiran tokoh yang

Al-Ghazali

dijadikan

bahan

penelitian

adalah

dalam uang

sistem

keuangan

kontemporer

Abdul

Hamid

Al-

Syirwani.
Analisis
terhadap

mashlahah Meneliti

Persepektif

yang

Dinarisasi keunggulan emas dijadikan bahan kajian

Mata Uang Perspektif dalam
Hizbut Tahrir

uang
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konsep adalah pendapat Abdul
Hamid Al-Syirwani.

Peluang

Mengkaji

Dinar

Tidak

Dalam kemungkinan

Perdangan

restorasi

Internasional

fokus

mengkaji

sistem perdagangan

masalah
antar

Dan Moneter berbasis negara.

Pengaruhnya Terhadap emas dan perak
Sistem

Moneter

Indonesia
Studi

Komparasi Mengkaji konsep

Tidak

secara

khusus

Tentang Konsep Uang uang

membandingkan antara

Dalam Sistem Ekonomi

sistem ekonomi Islam

Kapitalis dan Sistem

dengan

Ekonomi Islam

kapitalis.

ekonomi

H. Sistematika Penulisan
Untuk mendapatkan hasil yang sistematis dan terarah sesuai dengan judul
yang peneliti ambil, serta untuk memudahkan dalam memahami hasil penelitian ini,
maka gambaran sistematika adalah sebagai berikut:
a.

Bab I Pendahuluan
Menguraikan latar belakang masalah, identifikasi masalah,

pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan
penelitian, penelitian yang relevan, metode penelitian, dan sistematika
penulisan yang keseluruhan memberikan gambaran secara garis besar
materi yang akan dibahas dalam penyusunan penelitian ini.
b. Bab II Tinjauan Teoritis
Tinjauan teoritis merupakan hasil kajian pustaka yang membahas
tentang biografi Abdul Hamid Al-Syirwani, hukum penggunaan uang
kertas menurut Abdul Hamid Al-Syirwani, sejarah uang kertas, dan
wacana restorasi sistem moneter berbasis emas dan perak.
c. Bab III Metode Penelitian, jenis penelitian, sumber data, teknik
pengumpulan data, dan analisis data.
d. Hasil Penelitian
Dalam bab ini, penulis mengkaji permasalahan hukum penggunaan
uang kertas menurut Abdul Hamid Al-Syirwani serta ditambahkan
pandangan para ahli yang lain. Pembahasan hukum penggunaan uang
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kertas menurut Abdul Hamid Al-Syirwani yang meliputi permasalahan
penggunaan uang kertas dalam muamalah seperti jual beli serta dalam
konteks zakat. Kemudian penulis membahas sejarah sistem moneter
berbasis uang fiat khususnya di Indonesia dan di dunia secara umum. Dan
penulis juga membahas upaya restorasi sistem moneter berbasis emas dan
perak secara konseptual dan secara teknis.
e. Bab V Penutup
Dalam bab terakhir ini sebagai bab penutup, penulis akan
memberikan kesimpulan dan saran sebagai ringkasan dan gambaran dari
keseluruhan penulisan penelitian ini.
f. Daftar Pustaka
Memuat sejumlah sumber bacaan berupa buku, jurnal dan referensi
lainnya yang menjadi rujukan ilmiyah dalam proses penulisan penelitian ini.
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BAB II
TINJAUAN TEORITIS
A. Definisi Uang Kertas
Uang kertas adalah alat pembayaran yang sah yang terbuat dari kertas
dengan gambar dan cap tertentu. Menurut penjelasaan UU No. 23 Tahun 1999
tentang Bank Indonesia, yang dimaksud uang kertas adalah uang dalam bentuk
lembaran yang terbuat dari bahan kertas atau bahan lain yang menyerupai kertas.
Uang kertas hanya memiliki dua macam nilai, yaitu nilai nominal dan nilai tukar
(Geri Achmadi, 2007: 21).
Menurut Abdul Hamid Al-Syirwani uang kertas adalah secarik kertas yang
dikeluarkan oleh penguasa yang fungsinya sebagai alat tukar tetapi uang kertas itu
tidak punya nilai intrinsik. Nilai uang kertas semata-mata hanya karena kebijakan
penguasa (Abdul Hamid Syirwani, 1938: 238).
Ada definisi lain senada dengan apa yang disampaikan oleh Abdul Hamid
Al-Syirwani tentang uang kertas yang diutarakan oleh R. Ryan Questel, dia
menyatakan bahwa tidaklah tepat uang kertas disebut sebagai money (uang) karena
uang kertas tidak memiliki nilai intrinsik apapun bahkan tidak juga dikaitkan
dengan benda berharga seperti emas dan perak, akan tetapi hanya sebatas
pengakuan dan kepercayaan masyarakat atas kebijakan otoritas yang berkuasa.
Menurutnya istilah yang lebih tepat untuk menyebut uang kertas adalah fiat
currency (mata uang fiat) bukan money atau uang) (R.Ryan Questel, 2014: 1).

B. Sejarah Sistem Moneter Berbasis Uang Kertas
Uang kertas yang dikenal saat ini dalam sistem moneter di hampir seluruh
negara didunia telah melalui transformasi yang sangat panjang selama 2 abad lebih.
1. Sistem Moneter Internasional
Kehidupan manusia tidak terlepas dari interaksi sesama dalam
berbagai bidang. Salah satunya adalah interaksi jual beli untuk memenuhi
kebutuhan hidup sehari-hari. Pada mulanya, manusia menggunakan barangbarang tertentu untuk dipertukarkan satu sama lain sesuai kebutuhan
masing-masing (Solihin & Suseno, 2002: 3-4).
Sebagai contoh misalnya jika ada yang memiliki telur dan
membutuhkan pakaian, maka telur itulah ditukarkan dengan pakaian kepada
orang yang memiliki pakaian dan kebetulan membutuhkan telur. Sedangkan
9

bagi orang yang lebih kaya, biasanya menggunakan emas dan perak untuk
digunakan sebagai alat tukar. Sifat emas dan perak lebih liquid dibanding
barang-barang komoditas lainnya dalam interaksi jual beli.
2. Sistem moneter dalam Al Quran.
Ada beberapa ayat Alquran yang menggambarkan sistem moneter
yang sama di setiap zaman yang berbeda-beda. Didalam surat Al Kahfi,
Allah menceritakan sejarah Pemuda Kahfi ayat 19:
Artinya: “Dan demikianlah Kami bangunkan mereka, agar di antara mereka
saling bertanya. Salah seorang diantara mereka berkata, "Sudah bereapa lama
kamu (di sini)?" Mereka menjawab, "kita berada (di sini) sehari atau
setengah hari." Berkata (yang lain lagi), "Tuhanmu lebih mengetahui berapa
lama kamu berada (di sini). Maka suruhlah salah seorang di antara kamu
pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah dia lihat
manakah makanan yang lebih baik, dan bawalah sebagian makanan itu
untukmu, dan hendaklah dia berlaku lemah lembut dan jangan sekali-kali
menceritakan halmu kepada siapa pun.” (Al Kahfi:19).
Allah menceritakan bahwa setelah Pemuda Kahfi itu dibuat tidur
selama 309 tahun, kemudian mereka terbangun. Lalu mereka pergi ke kota
untuk membeli makanan dengan wariq yang mereka miliki. Ibnu „Abbas
menafsirkan kata “wariq” adalah dirham yang tercetak pada sisinya gambar
raja yang berkuasa di zaman mereka dahulu (Al-Qurthuby, 2006: 236).
Dirham bukanlah nama mata uang kertas yang sekarang dikenal
seperti Dirham Maroko dan Dirham Uni Emirat Arab akan tetapi yang
dirham yang dimaksud di ayat itu adalah uang perak yang dicetak untuk
bermuamalah (Majma’ Lughatul Arabiyah, 2004: 282).
Hal yang sama pun berlaku di zaman Nabi Yusuf, seperti yang
terdapat dalam surat Yusuf ayat ke 20:
Artinya: “Dan mereka menjualnya (Yusuf) dengan harga rendah,
yaitu beberapa dirham saja, sebab mereka tidak tertarik kepadanya.” (QS.
Yusuf: 20).
Nabi Yusuf „alaihi salam saat dijual oleh saudaranya ditukarkan
hanya dengan beberapa dirha>m saja. Dari dua ayat ini tergambar dengan
jelas bahwa sistem moneter yang berlaku di kedua zaman itu adalah sistem
moneter yang sama yaitu sistem moneter dengan menggunakan uang perak.
Bahkan ada sebuah riwayat dalam mushonnaf Ibnu Abi Syaibah yang
menyatakan bahwa yang pertama kali mencetak dinar dan dirham adalah
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Nabi Adam „Alayhi Salam.
3. Sistem Moneter Romawi
Pada masa Nabi Muhammad shalallahu alaihi wa salam, bangsa
arab pun menggunakan emas dan perak dalam sistem moneter mereka. Hal
ini ditunjukkan oleh banyak hadits, seperti hadits dari Ibnu Umar (Abu
Dawud Sulaiman, 376).
Telah menceritakan kepada kami Musa bin Isma'il, serta
Muhammad bin Mahbub dan maknanya satu, mereka berkata; telah
menceritakan kepada kami Hammad dari Simak bin Harb, dari Sa'id bin
Jubair, dari Ibnu Umar ia berkata; dahulu aku menjual unta di Baqi', aku
menjual dengan dinar dan mengambil dirham, dan menjual dengan dirham
dan mengambil dinar.
Riwayat tersebut memberikan informasi yang jelas bahwa pada
masa Nabi Muhammad shalallahu alaihi wa salam pun menggunakan uang
emas (dinar) dan uang perak (dirham) meskipun saat Nabi Muhammad
„shalallahu „alaihi wa salam hidup uang dinar dan dirham bukanlah uang
yang dicetak oleh pemerintahan Islam tetapi uang yang berasal dari kerajaan
Romawi dan Persia. Dimasa Rasulullah shalallahu alaihi wa salam dinar
yang tersebar dan dipakai dalam muamalah adalah dinar Bizantium yang
terbuat dari emas murni (Abdul Aziz Ibn Ibrahim, 1985).
Sistem moneter dengan menggunakan emas dan perak terus
berlaku di hampir semua wilayah di dunia, hingga akhirnya pada awal ke20 gugurlah sistem moneter dengan dinar dan dirham di Turki diikuti
dengan runtuhnya khilafah Turki Utsmani (Meera, 2010: 111).

4. Pengaruh Kekalahan Romawi Dari Turki Utsmani Terhadap Kemunculan
Sistem Perbankan
Pada tahun 1453 pasukan Turki Utsmani yang dipimpin oleh Sultan
Muhammad Al Fatih berhasil menguasai kota Konstantinopel yang
merupakan ibukota dari imperium Romawi Timur (Erwin Kusuma, 2014:
2).
Kekalahan Romawi itu menjadi sebab terbesar perubahan dalam tata
ekonomi dan politik internasional pada waktu itu dan terus memberikan
pengaruh hingga saat ini. Khilafah Turki Utsmani menutup jalur perairan di
Laut Tengah bagi pedagang-pedagang yang berasal dari Eropa membuat
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bangsa Eropa kesulitan untuk berdagang. Itulah yang memunculkan suatu
semangat di tengah-tengah bangsa Eropa yang disebut semangat
Reconquesta yaitu semangat mengalahkan atau menaklukan sebagai
pembalasan terhadap kekuasaan Islam (Erwin Kusuma, 2014: 2).
Semangat Reconquesta inilah yang membuat bangsa Eropa mencari
segala cara agar mampu mencari jalan lain agar kembali dapat bersaing
dengan kekuatan Islam terutama dalam bidang perdagangan. Dari semangat
ini juga kemudian melahirkan revolusi Industri yang sangat mempengaruhi
dinamika sistem moneter terutama di Eropa. Disebabkan perubahan dan
kebutuhan industri yang meningkat dengan sangat pesat dalam waktu yang
relatif singkat maka muncullah cikal bakal sistem perbankan untuk
menopang kegiatan industri yang berlandaskan paham kapitalisme dimana
kebutuhan uang menjadi sangat tinggi sebagai modal dari kegiatan industri.

5. Sistem Bretton Woods
Telah disinggung sebelumnya bahwa manusia di setiap negeri sudah
mengenal emas dan perak sejak dahulu sebagai salah satu alat tukar selain
sistem barter yang mereka gunakan. Pada mulanya emas dan perak ini
dijadikan standar dalam pencetakan mata uang kertas di berbagai belahan
dunia. Lalu pada tahun 1944 setelah pecah perang dunia kedua dibuatlah
suatu kesepakatan internasional yang disebut Bretton Woods Agreements
yang melahirkan lembaga IMF (International Monetary Fund). Sistem ini
menetapkan bahwa mata uang negara-negara anggota distandarkan kepada
mata uang dollar Amerika, sedangkan mata uang dollar Amerika dijaminkan
dengan emas yaitu setiap $35 dijaminkan dengan 1 oz atau sekitar 28,3 gram
emas murni (Sudradjad Djiwandono, 1992: 36).

6. Perang Maluku Perlawanan Terhadap Monopoli Uang Kertas
Sejarah moneter di Indonesia juga memiliki kesamaan dengan
sejarah moneter di belahan dunia yang lain, yaitu bermula dari
penggunaan emas, perak dan sistem barter komoditas lalu secara
sistematis dan bertahap menuju sistem mata uang fiat kertas.
Pemberlakuan sistem moneter dengan uang kertas dibeberapa daerah
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di Indonesia bukanlah sebuah proses yang mulus tetapi diawali dengan
gejolak perlawanan dari rakyat. Seperti pada tahun 1817 Kapiten Patimura
memimpin perlawanan rakyat terhadap kolonialisme Belanda yang salah
satu penyebabnya karena kemarahan rakyat

atas monopoli

yang

dilakukan kolonial dengan memaksakan pemberlakuan uang kertas
padahal uang yang digunakan rakyat pada waktu itu adalah koin perak.
Kolonial Belanda mewajibkan rakyat Maluku untuk menyerahkan perak
saat membeli sesuatu dari pihak kolonial tetapi memaksa rakyat Maluku
untuk menerima uang kertas saat menjual rempah-rempah dan komoditas
lainnya kepada pihak kolonial (Des Alwi, 2005: 549).
Tindakan sewenang-wenang dengan kekuatan penguasa seperti ini
juga pernah dialami oleh rakyat Amerika pada tahun 1934 dimana Presiden
Roosevelt mengeluarkan perintah yang melarang warganya untuk
memiliki emas dan mengambilnya dengan paksa jika ada yang diketahui
menyimpan emas. Lalu pada tahun 1976 Presiden Carter mencabut aturan
ini (Ahmad S. Samntha, 2015: 423).

7. De Javasche Bank
Sistem moneter bangsa Indonesia saat berada dibawah kekuasaan
kolonialisme Belanda diatur dan dimonopoli melalui hak oktroi oleh sebuah
lembaga perbankan swasta yang bernama De Javasche Bank yang tahun
1828 untuk pertama kali mencetak uang kertas sebanyak 1.120.000
gulden23. Uang dari De Javasche Bank ini dipaksakan pemakaiannya di
seluruh wilayah jajahan kolonial Belanda.

8. Oeang Repoeblik Indonesia
Memasuki era system gold standard atau sistem uang yang dijamin
dengan emas maka Indonesia pun memiliki mata uang kertas rupiah yang
distandarkan pada emas padahal jauh sebelum Indonesia merdeka, rakyat di
bumi Nusantara menggunakan perak dan emas secara langsung. Ketika
memasuki era uang standar emas, pemerintah Indonesia membuat UndangUndang No. 19 Tahun 1946 yang menetapkan bahwa Rp. 10 nilainya sama
dengan emas murni seberat 5 gram. Lalu pada tahun 1953 saat Indonesia
disahkan sebagai salah satu anggota dari IMF ditetapkan paritas rupiah
terhadap emas adalah sebesar 0,233861 gram emas murni untuk setiap 1
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rupiah (Datta Wardhana, 2004: 184).

9. Bank Negara Indonesia
Bank sentral pertama yang didirikan di Indonesia pada 17 Agustus
1946 diberi nama Bank Negara Indonesia sesuai Perpu No. 2 Tahun 1946
(Erwin Kusuma, 2014: 82). Bank Negara Indonesia memiliki wewenang
sebagai bank sirkulasi yang mencetak dan mengedarkan uang rupiah sebagai
alat pembayaran yang sah. Akan tetapi saat Konferensi Meja Bundar di
Deen Haag, Belanda pada tanggal 2 November 1949 Indonesia terpaksa
menerima keputusan bahwa bank sentral yang memiliki kewenangan
sebagai bank sirkulasi (yang mencetak dan mengedarkan uang) bukan lagi
Bank Negara Indonesia akan tetapi dialihkan kepada pihak De Javasche
Bank sebagai syarat diakuinya Republik Indonesia Serikat (RIS) oleh pihak
Belanda (Erwin Kusuma, 2014: 89).
Keputusan ini sempat ditolak oleh Sumitro Djojohadikusomo yang
menjadi delegasi Indonesia dalam KMB, dia mengatakan, “Mengenai peran
bank sentral, saya menginginkan agar BNI menjadi bank sentral, itu adalah
bank kita sendiri. Seperti Simatupang menginginkan tentara republiklah
yang menjadi TNI, bukan KNIL, begitulah saya menginginkan BNI menjadi
bank sentral. Simatupang berhasil, sedangkan saya tidak. Betapapun
primitifnya TNI, ia adalah tentara kita. Sama juga dengan BNI, saya merasa
itu adalah bank kita (Erwin Kusuma, 2014: 92-93).
De Javasche Bank kemudian dinasionalisasi oleh pihak Indonesia
dengan membeli saham-saham De Javasche Bank senilai 9 juta rupiah,
meskipun pada awalnya ditolak oleh Piet Lieftinck selaku menteri keuangan
Belanda pada waktu itu tetapi pada akhirnya dia menyetujuinya. Setelah
ditetapkan Undang-undang Pokok Bank Indonesia 1953, De Javasche Bank
yang sudah diambil alih oleh Indonesia berganti nama menjadi Bank
Indonesia yang dipimpin oleh Mr. Sjafruddin Prawiranegara sebagai
gubernur Bank Indonesia pertama (Erwin Kusuma, 2014: 112-113).

14

C. Proses Penciptaan dan Peredaran Uang Kertas
1. UU Mata Uang
Bank Indonesia ditetapkan sebagai bank sirkulasi yang disahkan
melalui Undang-Undang Bank Sentral 1968, Bank Indonesia memiliki
kewenangan untuk mencetak mata uang rupiah. Pada awalnya rupiah adalah
mata uang yang distandarkan pada emas murni berdasarkan UndangUndang No. 19 Tahun 1946 pasal 1:
“Dengan tidak mengurangi peraturan yang akan ditetapkan selanjutnya
dalam Undang-undang tentang Uang Republik Indonesia, maka sebagai
dasar nilai ditentukan sepuluh rupiah uang Republik Indonesia sama
dengan emas murni seberat lima gram”.
Kemudian rupiah tidak lagi senilai dengan emas tetapi hanya sekedar
dijamin dengan emas sesuai dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 1953
pasal 16:
“Jumlah semua uang-kertas-bank, saldo rekening-koran dan tagihantagihan lain yang segera dapat ditagih dari Bank harus satu perlima
dijamin dengan emas…”
Pencetakan uang kertas semakin banyak sedangkan cadangan emas
yang dimiliki Indonesia tidak lagi mencukupi untuk menjadi jaminan atas
uang kertas. Maka melalui Undang-Undang No. 75 Tahun 1958 Bank
Indonesia dibebaskan dari kewajiban menjamin rupiah yang dicetak dengan
emas selama 12 bulan terhitung sejak tanggal 1 November 1957 sampai
dengan 1 November 1958. Setelah cadangan emas kembali bertambah maka
ditetapkan kembali jaminan emas atas rupiah sebesar 20% melalui
penetapan Undang-Undang No. 84 Tahun 1958.
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Perubahan besar terjadi dalam sistem moneter Indonesia pada
khususnya dan sistem moneter dunia pada umumnya adalah ketika pada
bulan Agustus tahun 1971 Presiden Amerika Serikat Richard Nixon
membatalkan perjanjian Bretton Woods yang berarti bahwa dollar
Amerika dan seluruh mata uang didunia tidak lagi dijamin dengan
sejumlah emas (Murray N. Rothbard, 2007: 96).
Disusul kemudian pada bulan Desember tahun 1971 berkumpul
10 negara industri yang terdiri dari Belgia, Kanada, Perancis, Jerman,
Italia, Jepang, Belanda, Swedia, Inggris dan Amerika di Smithsonian
Institution untuk menandatangani Smithsonian Agreement (Cyntia L.
Clark. (2011: 405).
Pada intinya tidak lagi menjadikan emas dan perak sebagai
jaminan atas pencetakan mata uang dan beralihlah sistem kurs tetap
menjadi sistem kurs mengambang dimana nilai suatu mata uang terhadap
mata uang lainnya tidak lagi ditentukan oleh pemerintah tetapi ditentukan
oleh dinamika pasar uang atau valuta asing. Itulah akhir dari uang standar
emas dan awal dari era uang fiat. Sejak saat itu hingga sekarang rupiah
dan seluruh mata uang didunia tidak lagi dijaminkan oleh emas (Solikin.,
& Suseno, 2002: 7) tetapi menjadi uang fiat yaitu uang yang tidak bernilai
dan tidak ditunjang oleh sesuatu yang bernilai kecuali oleh ketetapan
pemerintah (Robert T. Kiyosaki, 2018: 24).

2. Seigniorage
Proses pencetakan uang kertas dijadikan oleh bank sentral dan
pemerintah sebagai usaha mencari keuntungan yang sangat besar dari modal
yang relatif murah dan sedang terus ditekan semurah mungkin yang disebut
sebagai praktik seigniorage. Seigniorage merujuk pada perbedaan atau
selisih antara nilai nominal yang tertera pada uang (face value) dengan biaya
untuk memproduksinya (Ahmed Kameel Mydin Meera. (2010: 47),
misalnya diasumsikan biaya produksi uang kertas pecahan Rp. 100.000,hanya sebesar Rp. 500,-, berarti seigniorage nya Rp. 99.500,-. Secara
sederhana dapat dipahami bahwa nilai yang tertera pada uang rupiah
bukanlah nilai sebenarnya. Seigniorage ini adalah tindakan curang sudah
dipraktikkan sejak dahulu oleh penguasa yang menetapkan hak prerogatif
dan semakin pesat di abad pertengahan (Murray N. Rothbard. (2007: 96).
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3. Fractional Reserve Banking
Selain seigniorage dalam sistem perbankan ada juga sistem lain
yang disebut Fractional Reserve Banking atau giro wajib minimum. Giro
wajib minimum adalah aturan yang mewajibkan bank umum untuk
menyisihkan sebagian dana dari total simpanan nasabah dan juga wajib
disetorkan bank umum kepada Bank Indonesia. Giro wajib minimum yang
ditetapkan oleh Bank Indonesia sebesar 5% dari total simpanan nasabah.
Giro wajib minimum yang disimpan akan dipakai sebagai pinjaman
berbunga yang disalurkan oleh bank-bank umum kepada para debiturnya
(Solikin., & Suseno, 2002: 23).
Sebagai contoh misalnya seorang nasabah bernama Bapak Ahmad
menyimpan uang di Bank ABC sebesar Rp. 1.000.000 dengan asumsi BI
menetapkan GWM sebesar 5% maka Bank A wajib menyisakan dana
cadangan sebesar 5%xRp. 1.000.000 yaitu sebesar Rp. 50.000 dan sisanya
sebesar Rp. 950.000 diberikan kepada Ibu Yani dalam bentuk kredit. Lalu
Ibu Yani menyimpan Rp. 950.000 itu di Bank B dan Bank B pun akan
menyisakan 5% dari Rp. 950.000 yaitu sebesar Rp. 47.500 dan sisanya Rp.
902.500 pun kembali diberikan kepada nasabah lainnya dalam bentuk
kredit, begitupun seterusnya, hingga potensi penyaluran kredit itu dapat
dihitung secara sederhana, yaitu:
Rp. 1.000.000+[(1-5%)x Rp. 1.000.000]+[1-5%)²xRp. 1.000.000]+[(15%)³xRp. 1.000.000]+...= Rp. 1.000.000 + Rp. 950.000 + Rp. 902.500 +
Rp. 857.375+...= Rp. 20.000.000. Dapat dilihat bahwa dari uang yang
sebetulnya hanya Rp. 1.000.000 milik Bapak Ahmad bisa menjadi Rp.
20.000.000 karena sistem kredit yang dilakukan secara estafet (Solikin., &
Suseno, 2002: 24).

Gambar 1 Cara Kerja Giro Wajib Minimum
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4. Bunga/Interest
Bank juga memberlakukan suku bunga pada setiap transaksi
perbankan. Ada suku bunga pinjaman yaitu bunga yang dibebankan oleh
pihak bank kepada debitur dan ada suku bunga simpanan yaitu bunga yang
diberikan oleh pihak bank kepada nasabah. Contoh kasus untuk memahami
kaitan antara bunga dengan giro wajib minimum misalnya diasumsikan
bahwa suku bunga pinjaman sebesar 10% dan suku bunga simpanan sebesar
5%. Pada periode berikutnya uang Rp. 1.000.000 akan menghasilkan bunga
sebesar Rp. 50.000 sehingga totalnya menjadi Rp. 1.050.000, disisi lain,
neraca pinjaman akan menjadi Rp. 20.900.000 (Rp. 19.000.000+0,1xRp.
19.000.000). Tambahan sebesar Rp. 1.900.000 inilah pendapatan bank yang
dipotong sebesar Rp. 50.000 untuk membayar bunga kepada deposan. Sisa
Rp. 1.850.000 digunakan bank untuk operasional bank dan keuntungan
tetap. Laporan neraca nya akan terlihat seperti dibawah ini:
Kas

Simpanan

Rp. 1.000.000

Rp. 20.050.000

Pinjaman

Keuntungan

Rp. 20.900.000

Rp. 1.850.000

Tabel 1 Laporan Neraca Keuangan

Akan tetapi current reserve sebesar Rp. 1.000.000 tidak lagi
mencukupi untuk total simpanan sebesar Rp. 20.050.000, maka kemudian
bank harus mencetak uang lebih banyak dan atau memberikan pinjamanpinjaman lagi agar kewajiban memelihara giro wajib minimum tetap bisa
dipenuhi agar sistem tetap berjalan (Ahmed Kameel Mydin Meera. (2010:
198).

5. Pajak Inflasi
Keniscayaan sistem perbankan yang terus mencetak uang dengan
mudah maka muncul satu konsekuensi yang harus diterima oleh setiap orang
yang memiliki uang fiat adalah pajak inflasi. Pajak inflasi bukanlah pajak
yang resmi ditarik oleh pemerintah melalui undang-undang tetapi pajak
yang tanpa sadar dibayarkan oleh masyarakat melalui kenaikan harga-harga
komoditas atau yang lebih tepatnya adalah menurunnya daya beli uang fiat
dari waktu ke waktu (N. Gregory Mankiw. (2007: 88).
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Dalam sejarah kekhilafahan Islam juga pernah terjadi inflasi yang
disebabkan menurunnya daya beli uang karena pasokannya yang terlalu
banyak. Al Maqrizi menceritakan inflasi yang terjadi dimasa
kekhalifahan Bani Umayyah akibat kebijakan 'Ubaidillah bin Ziyad yang
mencetak dirham campuran, sehingga menambah secara signifikan
pasokan uang yang beredar tetapi menurunkan nilai dari uang dirham.
Dikatakan bahwa 'Ubaidillah bin Ziyad adalah orang yang pertama kali
melakukan pencampuran dalam koin dirham (Al Maqrizi. (2007: 135).
Tindakan tersebut pada substansinya adalah untuk meningkatkan
pasokan uang sehingga nilai uang atau daya belinya akan menurun.
Sebagai contoh dari inflasi di Indonesia misalnya jika ditinjau dari harga
telur ayam yang pada tahun 1983 hanya Rp. 1.089/kg tetapi melonjak
tajam menjadi Rp. 14.841/kg pada tahun 1998 dan tahun 2018 ini
harganya menjadi Rp. 29.000 (Retno Suryani. (2013: 13-14).
Bukan hanya rupiah yang menurun daya belinya, tetapi seluruh
mata uang fiat didunia pun mengalami hal yang sama, bahkan dollar
Amerika yang dipercaya dunia sebagai mata uang terkuat pun menurun
daya belinya sebesar 96,4% dari tahun 1900 sampai tahun 2012 (The
Decrease in Purchasing Power of the U.S. Dollar Since 1900“.
http://observationsandnotes.blogspot.com/2011/04/100-year-declining-value-ofus-dollar.html).

Gambar 2 Grafik Daya Beli Mata Uang Dollar Amerika Serikat
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BAB III
METODE PENELITIAN
A. Metode Penelitian
1. Jenis dan Metode Penelitian
Penelitian dilakukan berdasarkan langkah kerja yang tersistem,
teratur,terencana dan tersusun sesuai kaidah-kaidah ilmiah agar dapat
dipertanggungjawabkan kebenarannya.
Dalam penelitian ini, penulis menerapkan metode penelitian
kualitatif deskriptif atau disebut juga metode interpretatif karena penelitian
ini menitikberatkan pada kemampuan dalam mendepenelitiankan dan
kemudian menginterpretasikan data-data yang ditemukan (Sugiyono, 2014:
8).
Metode penelitian kualitatif memandang realitas sosial yang
menjadi objek penelitian sebagai sesuatu yang bersifat holistik, kompleks,
dinamis, penuh makna, dan hubungan gejala bersifat interaktif (Sugiyono,
2014: 8).
Bertujuan untuk memperoleh jawaban yang terkait dengan
pendapat, tanggapan atau persepsi seseorang sehingga pembahasannya
harus secara kualitatif atau menggunakan uraian kata-kata. Mencari
depenelitian yang tepat dan mencukupi mengenai aktivitas, objek, proses,
dan manusia. Penelitian deskriptif mengenal berbagai bentuk yang dapat
dikategorikan seperti survei, studi kasus, kajian pustaka, kausal- komparatif,
kajian korelasi, dan sebagainya.
Penulis menggunakan bentuk penelitian kajian pustaka katau library
research karena mengangkat pandangan seorang ahli yang terdapat dalam
literatur yang ditulisnya.
2. Objek dan Subjek Penelitian
Objek dalam penelitian ini adalah hukum penggunaan uang kertas,
sedangkan subjek dalam penelitian ini adalah beberapa tokoh ulama hukum
Islam dari berbagai madzhab fikih.
3. Jenis dan Sumber Data
Data merupakan sumber informasi yang didapatkan oleh penulis
melalui penelitian yang dilakukan. Data yang diperoleh nantinya akan
diolah sehingga menjadi informasi baru yang dapat dimanfaatkan oleh
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pembacanya. Dalam penelitian ini, data diperoleh melalui dua sumber yaitu
data primer dan data sekunder. Berikut adalah penjabaran sumber data yang
digunakan penulis dalam penelitian ini:
a. Data primer
Data primer adalah data yang diambil dari sumber data primer atau
sumber pertama pustaka, yakni tulisan ulama yang bersangkutan; atau
tulisan yang dinisbatkan dengan ulama tersebut.
Adapun data primer dalam penelitian ini adalah kitab Hawasyi
Tuhfatul Muhtaj bi Syarh Al-Minhaj, karangan Abdul Hamid AlSyirwani.

b. Data Sekunder
Data sekunder adalah buku-buku yang menjadi penunjang teoritis
dan referensi tambahan untuk memperkuat data primer. Data-data
sekunder yang digunakan yaitu, antara lain:
1) Ahkamul Fuqaha
2) Ighotsatul Ummah bi Kasyfil Ghummah (Al Maqrizi)
3) Muqoddimah Ibnu Khaldun
4) Al Umm
5) Tafsir Al Wasith lith Thonthowi
6) Tafsir Jalalain (Jalaluddin As Suyuthi)
7) Tafsir Ath Thobari
8) Tafsir Al Qurthubi
9)

Al Majmu‟ Syarh Al Muhadzdzab

10) Bujairimi „Ala Al Khotib (Imam Al Bujairimi)
11) Al Hawi lil Fatawi (Jalaluddin As Suyuthi)
12) Al Aziz Syarh Al Wajiz (Imam Rafi‟i)
13) Mausu‟ah Fikihiyah Al Kuwaitiyah
14) Ihya Ulumuddin (Al-Ghazali)
15) Satanic Finance (Riawan Amin)
16) Gold Dinar, Sistem Moneter Global Yang Berkeadilan
17) Serta buku-buku penunjang dan
lainnya.
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karya ilmiah

B. Metode Pengumpulan Data
Metode secara umum diartikan sebagai proses, cara, atau prosedur
yang digunakan untuk memecahkan suatu masalah. Metode yang digunakan
untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah studi pustaka. Studi
pustaka merupakan langkah awal dalam metode pengumpulan data.Studi
pustaka merupakan metode pengumpulan data yang diarahkan kepada
pencarian data dan informasi melalui dokumen- dokumen, baik dokumen
tertulis, foto-foto, gambar, maupun dokumen elektronik yang dapat
mendukung dalam proses penulisan.”Hasil penelitian juga akan semakin
kredibel apabila didukung foto-foto atau karya tulis akademik dan seni yang
telah ada” (Sugiyono,2005:83).
Maka dapat dikatakan bahwa studi pustaka dapat memengaruhi
kredibilitas hasil penelitian yang dilakukan.

C. Teknik Pengumpulan Data
Langkah yang selanjutnya dilakukan oleh penulis setelah
menentukan metode pengumpulan data adalah menentukan teknik
pengumpulan data yang akan dipakai. “Teknik pengumpulan data
merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan
utama dari penelitian adalah mendapatkan data.”(Sugiyono,2005:62).
Teknik pengumpulan data sangat diperlukan dalam suatu penelitian karena
hal tersebut digunakan penulis untuk mendapatkan data yang akan diolah
sehingga bisa ditarik kesimpulan. Terdapat bermacam teknik pengumpulan
data yang biasa dipakai dalam melakukan penelitian. Berikut adalah teknik
pengumpuan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini:
a. Studi Pustaka
Teknik Simak Studi pustaka teknik simak dapat dibagi menjadi
beberapa teknik, antara lain teknik catat. Teknik catat merupakan teknik
pengumpulan data dengan cara menggunakan buku-buku, literatur
ataupun bahan pustaka, kemudian mencatat atau mengutip pendapat para
ahli yang ada di dalam buku tersebut untuk memperkuat landasan teori
dalam penelitian. Teknik simak catat ini menggunakan buku-buku,
literatur, dan bahan pustaka yang relevan dengan penelitian yang
dilakukan, biasanya dapat ditemukan di perpustakaan maupun di tempat
penulis melakukan penelitian.
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b. Teknik Analisis Data
Analisis data merupakan langkah yang terpenting dalam suatu
penelitian. Data yang telah diperoleh akan dianalisis pada tahap ini
sehingga dapat ditarik kesimpulan. Dalam penelitian ini menggunakan
teknik analisis model Miles and Huberman.
Sementara itu, menurut Miles and Huberman dikutip Sugiyono,
(2005:91), mengemukakan bahwa aktivitas analisis data kualitatif
dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai
tuntas, sehingga datanya sudah jenuh.” Aktivitas analisis data yaitu data
reduction, data display, dan conclusion drawing/verification.
Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok,
memfokuskan pada hal-hal yang penting. Data yang direduksi akan
memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah penulis
untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila
diperlukan. Dalam penelitian ini, data diperoleh melalui wawancara
kemudian data tersebut dirangkum, dan diseleksi sehingga akan
memberikan gambaran yang jelas kepada penulis. Penulis dalam
penelitian ini memfokuskan pada pemustaka, khususnya yang
berhubungan dengan kenyamanan membaca.
Langkah selanjutnya setelah data direduksi adalah data display
atau menyajikan data. Dalam penulisan kualitatif, penyajian data bisa
dilakukan dengan bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori
dan sejenisnya, tetapi yang paling sering digunakan adalah teks yang
bersifat naratif (Sugiyono,2005:95).
Penyajian data dilakukan dengan mengelompokkan data sesuai
dengan sub bab-nya masing- masing. Data yang telah didapatkan dari
hasil wawancara, dari sumber tulisan maupun dari sumber pustaka
dikelompokkan, selain itu juga menyajikan hasil wawancara dari
informan yaitu pemustaka yang sedang membaca di ruang perpustakaan.
Langkah yang terakhir dilakukan dalam analisis data kualitatif
adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Simpulan awal yang
dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah apabila tidak
ditemukan bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan
data berikutnya. Simpulan dalam penulisan kualitatif merupakan temuan
baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa
depenelitian atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya kurang jelas
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sehingga menjadi jelas setelah diteliti.

BAB IV
HASIL DAN ANALISIS PENELITIAN

A. Fatwa Ulama Dan Lembaga Fatwa Tentang Hukum Penggunaan Uang Kertas
1. Fatwa Abdul Hamid Al-Syirwani
Abdul Hamid Al-Syirwani yang hidup pada rentang tahun 1800an
mengalami fase sistem moneter berbasis uang kertas, tetapi jika dilihat masa
itu uang kertas belum berupa uang fiat seperti sekarang yang hanya
merupakan kertas tanpa jaminan emas tetapi masih sebagai promissory note
yaitu semacam nota atau kwitansi yang merupakan janji bayar dari pihak
otoritas moneter baik itu bank ataupun pemerintah dalam bentuk cadangan
emas atau perak. Didalam hasyiyah kitab Tuhfah, Abdul Hamid AlSyirwani menulis pernyataan sebagai berikut:
Abdul Hamid Al-Syirwani ditanya apakah sah menggunakan secarik
kertas dari penguasa, yang diberi gambar tertentu untuk dijadikan uang
dalam kegiatan mu‟amalah dan apakah kertas itu wajib dizakati ? Lalu dia
menjawab bahwa tidak sah berjual beli menggunakan kertas itu dan juga itu
bukan harta dagangan yang wajib dizakati. Abdul Hamid Al-Syirwani
menjelaskan mengapa kertas yang diterbitkan penguasa itu tidak sah untuk
jual beli dan juga tidak wajib dizakati disebabkan karena salah satu syarat
dalam sebuah akad jual beli, tsaman (uang) atau sebagai mutsman (barang
yang dijual) haruslah mengandung manfaat secara zatnya (nilai intrinsik)
sedangkan kemanfaatan uang kertas itu semata-mata karena diberi kekuatan
oleh penguasa bukan karena zatnya. Jika kebijakan pemerintah mencabut
pemberlakuannya maka uang kertas itu tidak lagi memiliki nilai dan tidak
lagi diakui sebagai alat tukar dalam jual beli dan kembali kepada hakikatnya
yaitu selembar kertas (Abdul Hamid Syirwani, 1938: 238).
2. Fatwa Nahdhatul 'Ulama Tentang Zakat Uang Kertas:
Ulama-ulama yang tergabung dalam forum Bahtsul Masail
Nahdhatul Ulama pada muktamar ke IV pada tanggal 17 September 1929 di
Semarang menetapkan hukum zakat pada uang kertas sebagai berikut:
S. Bolehkah uang kertas dipergunakan untuk mendjadi zakatnja uang kertas
djuga ? Tidak boleh !
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Tjatatan : Demikian itu apabila uang kertas tersebut dianggap
sebagai bukti hutang (mengingat standradnja adalah uang emas) dan
apabila uang kertas tersebut dianggap sebagai benda biasa (tidak
mengingat standradnja dari uang emas) maka tidak diwadjibkan
mengeluarkan zakat, sebagaimana keputusan Mu'tamar ke III soal No. 48
bahkan demikian itu jang dipilih oleh Mu'tamar sebagai keputusannja pada
Mu'tamar ke V soal No. 90
Fatwa

tersebut

bersandarkan

pada

penjelasan

dari

Syekh

Muhammad Mahfuzh al-Tarmasi al-Jawi dalam kitabnya yang berjudul
Mauhibah Dzi al-Fadhl (Abdul Djalil Chamid Kudus, 1960: 44).
Pada saat fatwa itu ditetapkan, uang kertas masih merupakan bukti
hutang (promissory note) yaitu pernyataan berhutang pihak bank kepada
nasabahnya dalam bentuk emas atau perak yang disimpan oleh bank.

3. Fatwa Zakat Uang Kertas Dari Syekh Muhammad 'Ulaisy al-Maliki
(1299H):
Syekh Muhammad 'Ulaisy ditanya tentang kertas yang padanya
terdapat stempel penguasa yang biasa dipakai dalam kegiatan mu'amalah
sebagaimana dirham (perak) dan dinar (emas), apakah zakatnya termasuk
zakat 'ain atau zakat 'ardh atau tidak ada zakat padanya ?. Lalu dia
menjawab bahwa kertas itu tidak sebagaimana komoditas yang wajib
dizakati seperti hewan ternak, biji-bijian, buah-buahan, emas dan perak.
Kertas itu tidak termasuk kedalam hal-hal tersebut. Yang paling mendekati
sifat kertas tersebut adalah fulus lembaga yang tidak wajib dikeluarkan
zakatnya sebagaimana yang dijelaskan dalam Almudawanah tentang
seseorang yang memiliki uang fulus yang senilai dua ratus dirham telah
melewati haul tidaklah wajib dikeluarkan zakatnya kecualifulus itu
merupakan barang dagangan, maka dikeluarkan zakatnya sebagai zakat
barang dagangan (Muhammad 'Ulaisy: Tt: 164-165).
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4. Hukum Jual Beli Kupon Makanan Menurut Imam Malik:

Apakah kamu menghalalkan jual beli riba? Marwan
menjawab; Saya tidak menghalalkannya. Abu Hurairah melanjutkan;
"kamu menghalalkan jual beli Ash Shukuk. Sungguh Rasulullah
Shalallahu 'alaihi Sallam melarang menjual bahan makanan sampai ia
ditimbang terlebih dahulu". Sulaiman berkata; "Lantas Marwan
mengumumkan kepada orang-orang dan melarang jual beli seperti itu."
sulaiman Berkata; "Saya dan para pengawal mengambilnya dari tangan
orang-orang" (AnNawawi. (1929: 171).

Ash Shukuk atau Ash Shikak adalah kertas sejenis kupon atau
voucher yang diterbitkan oleh penguasa, berisi pernyataan hak atas
makanan atau selainnya yang diberikan kepada mustahiq (AnNawawi.
(1929: 171).

Kertas Ash Shukuk/Ash Shikak itu pada mulanya adalah untuk
para mustahiq yang dapat ditukarkan dengan sejumlah makanan atau
barang lainnya kepada pihak penguasa yang menerbitkannya. Abu
Hurairah melarang orang pada waktu itu untuk memperjual belikan
kertas semacam ini. Dikarenakan dalam jual beli tidak boleh membeli
barang yang belum dimiliki secara sempurna. Seharusnya mustahiq
terlebih dulu menebus kupon itu dengan sejumlah barang sesuai dengan
apa yang tertulis pada kupon itu baru kemudian menjual barang itu
kepada orang lain.
Sifat dari Ash Shukuk ini mirip dengan sifat mata uang kertas saat
masih memiliki jaminan emas yaitu sebagai bukti kepemilikan atas
sejumlah emas. Siapa yang memiliki uang kertas maka berarti dia
memiliki sejumlah emas pada perbendaharaan bank atau negara. Tetapi
uang kertas saat ini tidak lagi memiliki klaim sejumlah emas atau perak,
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maka secara logika uang kertas saat ini tentu jauh lebih tidak berharga
dibanding uang kertas disaat masih memiliki jaminan emas atau perak.

B. Pandangan Ulama Tentang Pemalsuan Uang
Para ulama mengkaji tentang hukum pemalsuan uang, khususnya
dalam konteks pencampuran uang logam, baik itu uang logam emas yang
dicampur perak, ataupun uang logam perak yang dicampur tembaga.
1. Pandangan Ulama Madzhab Syafii
Dalam madzhab Syafii ditetapkan hukum haram bagi siapapun
bahkan bagi penguasa sekalipun untuk membuat uang palsu dengan berdalil
sebuah hadits yang dikeluarkan oleh Imam Muslim
من غشنا فليس منا
Artinya: “Siapa yang berlaku curang maka bukanlah bagian dari kami
(Muslim bin Al Hajjaj An Naisaburi. (2006: 58).
Hadits tersebut bercerita tentang perilaku curang pedagang dipasar
yang

diketahui

oleh

Nabi,

dimana

pedagang

itu

mencampurkan kurma yang berkualitas baik dengan kurma berkualitas
rendah. Dari hadits tersebut para ulama dalam madzhab Syafi‟i melahirkan
suatu ketetapan hukum tentang pembuatan uang bahwa:
Artinya: “Dimakruhkan bagi seorang penguasa untuk mencetak
(dinar dan dirham) campuran (Ibnu Hajar Al Haitami. (1938:
267).
Syeikh Al-Bujairimi menegaskan makna makruh yang
dimaksud dalam hadits tersebut adalah haram atau makruh
tahrimiyyah bukan makruh tanzihiyyah.
Keharaman mencetak uang emas atau uang perak yang
dicampur bahan lain merupakan pendapat mu‟tamad (resmi) dalam
madzhab Syafi‟i yang mengharamkan segala bentuk penipuan, dan
kecurangan dalam mu‟amalah. Hal ini merupakan tindakan merusak
tatanan keuangan yang menyebabkan inflasi (Sulaiman Al Bujairimi,
1996: 40).
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2. Pandangan Ibnu Khaldun
Ibnu Khaldun sebagai ulama yang dikenal sebagai pakar
dalam bidang sosial ekonomi memberikan suatu penjelasan yang
jelas tentang upaya curang yang dilakukan orang-orang yang punya
keahlian dalam ilmu kimia logam. Dengan suatu teknik khusus
mereka bisa membuat logam tiruan yang terlihat seperti emas
ataupun perak. Perbuatan itu dilakukan secara terang-terangan tanpa
tersentuh oleh hukum. Ibnu Khaldun menyebut profesi mereka itu
adalah profesi paling hina yang menyebabkan kerusakan ditengah
masyarakat. Bahkan mereka lebih buruk daripada pencuri
(Muhammad Rasyid Ibrahim Mas'ud, 2010: 194).
C. Kriteria Uang yang Ideal Menurut Ulama.
1. Pendapat Ibnul Qayyim Al Jauziyah.
Ibnul Qayyim Al Jauziyah menjelaskan hikmah dari
penciptaan emas dan perak dalam jumlah yang sedikit. Dengan
jumlah yang sedikit itu, emas dan perak menjadi standar nilai yang
stabil dalam menetapkan harga dalam kegiatan mu'amalah. Standar
nilai itu akan rusak jika jumlah emas dan perak sangat banyak
sehingga siapapun memilikinya dengan mudah. Hingga ada
pepatah "Nilai sesuatu tinggi kalau jumlahnya sedikit (Ibnu Al
Qayyim Al Jauziyah. (2004: 392).
Berbeda dengan uang kertas yang dapat dengan mudah
tercipta dan diperbanyak bahkan dipalsukan, bukanlah uang yang
ideal untuk menjadi standar nilai dalam menilai barang-barang
maupun jasa ditengah-tengah kegiatan mu'amalah.
2. Pendapat Abu Hamid Al-Ghazali
Imam Al-Ghazali menyatakan bahwa dinar (uang emas) dan
dirham (uang perak) adalah nikmat dari Allah yang dengan
kedua uang itu dunia menjadi tegak. Dengan dinar dan dirham
nilai-nilai barang ditentukan standarnya, sehingga memudahkan
manusia dalam memenuhi kebutuhannya (Al-Ghazali, 2005:
1432-1433).
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D. Analisis Implikasi Fatwa Penggunaan Uang Kertas Dengan
Sistem Moneter Di Indonesia
Fatwa ulama-ulama yang menyatakan tidak sah nya
penggunaan uang kertas sebagaimana yang difatwakan oleh Abdul
Hamid Al- Syirwani yang hidup pada tahun 1872. Jika dilihat dalam
sejarah sistem moneter pada tahun itu uang kertas masih dalam
bentuk promissry note yaitu nota yang menyatakan kesanggupan
salah satu pihak untuk membayar kepada pihak lain yang dalam hal
ini berupa emas ataupun perak, sedangkan uang kertas yang berlaku
saat ini adalah mata uang fiat dimana tidak ada jaminan emas dan
perak

sama

sekali.

Abdul

Hamid

Al-Syirwani

dengan

pertimbangannya melihat eksistensi uang kertas itu telah dengan
jelas menetapkan status hukum penggunaanya dalam mu‟amalah
dan dalam hal zakat. Dimana menurutnya penggunaan uang kertas
yang diterbitkan oleh penguasa tidaklah sah dalam jual beli dan
tidak diwajibkan zakat atasnya.
Fatwa Abdul Hamid Al-Syirwani yang menyatakan tidak sah
nya zakat dengan uang kertas didukung oleh fatwa dari ulama-ulama
lain yaitu fatwa ulama di Bahtsul Masail Nahdhatul Ulama pada
Muktamar ke IV di Semarang pada tahun 1929, fatwa Syekh
Muhammad Mahfuzh al-Tarmasi al-Jawi (wafat 1920) dan fatwa
Syekh Muhammad 'Ulaisy al-Maliki (wafat 1882).
Fatwa-fatwa itu dapat dipahami bahwa uang kertas bukanlah
'ayn yang disyari'atkan zakat padanya tetapi merupakan dayn atau
catatan hutang yang dalam sejarahnya memang membuktikan hal
itu, sejak uang berupa komoditas ('ain) kemudian bergeser menjadi
catatan hutang dan sekarang bahkan uang bukan lagi catatan hutang
tetapi mata uang fiat yang secara langsung ditetapkan ditetapkan
oleh penguasa sebagai alat tukar.
Memang pada kenyataannya sekarang dalam kajian ilmu
syari'ah, apa yang difatwakan Abdul Hamid Al-Syirwani dan
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ulama yang sependapat dengan beliau itu berbeda dengan fatwa
mayoritas ulama dari berbagai madzhab yang menyatakan sahnya
zakat dan jual beli dengan uang kertas.
Masalah mu‟amalah adalah masalah keduniaan dimana
teori tentangnya terkait erat dengan ilmu ekonomi, akuntansi,
politik, hukum dan teori lainnya. Dalam hal uang kertas ini perlu
dipahami juga bagaimana pandangan para pakar ilmu ekonomi dan
sejarah moneter sebagai ahlu khubrah (Orang yang memiliki
kompetensi di bidangnya).
Pakar ekonomi menyebutkan ada tujuh syarat yang harus
dimiliki suatu benda agar bisa dijadikan uang, yaitu, antara lain:
a.

Benda itu harus bisa digunakan sebagai media pertukaran
dalam jual beli (medium of exchange),

b.

Memiliki satuan yang bisa dihitung (unit of account),

c.

Fisiknya tahan lama (durable),

d.

Bisa dibagi menjadi satuan kecil (divisible),

e.

Mudah dibawa (portable),

f.

Benda itu harus sama dan senilai dengan benda yang sejenis
lainnya

g.

Dan benda itu harus bisa berfungsi sebagai penyimpan nilai

h.

(store of value) (James Hobart. (2016: 32).

Syarat-syarat diatas dimiliki oleh mata uang fiat kecuali syaratnya
sebagai penyimpan nilai (store of value). Mata uang fiat tidak bisa menjadi
media penyimpan nilai. Syarat sebagai penyimpan nilai itulah yang
membedakan antara emas dan perak sebagai uang dengan kertas dan logam
bernilai rendah sebagai mata uang. Uang adalah benda yang memiliki nilai
intrinsik yang tinggi sedangkan mata uang adalah apapun yang dijadikan
penguasa sebagai alat tukar yang sah, bisa berupa benda seperti kertas dan
logam bernilai rendah atau bahkan hanya sekedar memori di komputer
sebagaimana yang berlaku saat ini dalam sistem perbankan yang
menyimpan uang sebagai catatan rekening tanpa wujud fisik apapun.
Indonesia dan juga negara-negara lain di dunia menerapkan sistem
moneter berbasis uang fiat yang menurut Riawan Amin memiliki tiga
masalah yang cukup mendasar yaitu, monopoli penciptaan dan penggandaan
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uang fiat, suku bunga, dan giro wajib minimum. Riawan menyebut tiga
masalah ini dengan istilah “tiga pilar setan” (Riawan Amin. (2007: 41).

Istilah yang dipakai Riawan Amin mirip dengan apa yang
diungkapkan seorang sastrawan Jerman, Johann Wolfgang Von Goethe
(1749-1832) yang menulis sebuah kritik tajam terhadap peredaran uang
kertas di Jerman pada tahun 1790an, Goethe mengungkapkan bahwa uang
kertas itu adalah rekayasa setan yang dia istilahkan sebagai Mephistopheles.57
Sistem moneter yang berlaku jauh sebelum Indonesia dijajah oleh
kolonial merupakan sistem moneter yang merdeka dan bebas dari monopoli
asing tetapi setelah Indonesia merdeka dari penjajahan kolonial justru
mengalami intervensi melalui proses dan tahapan yang sangat panjang.
Awalnya amanat undang-undang di masa Indonesia baru merdeka dengan
jelas menjamin sistem moneter dengan emas tetapi jaminan emas perlahan
dikurangi dan uang kertas semakin banyak. Akibat desakan politik dari luar
negeri terutama dari pihak Belanda dan Amerika Serikat membuat Indonesia
ikut pada arus moneter berbasis uang fiat, dimana mata uang rupiah sama
sekali tidak dijamin dengan emas fisik (Jean Charles Seigneuret. (1988:
150).
Jika dicermati fatwa dari Abdul Hamid Al-Syirwani serta ulama lain
yang memiliki pandangan senada dengannya dan dengan melihat setiap
fakta-fakta sejarah yang telah terjadi serta ditimbang dengan logika yang
benar, dapat dilihat bahwa penciptaan uang fiat itu adalah suatu bentuk
kecurangan yang legal bahkan dilakukan oleh otoritas negara melalui sistem
perbankan. Kecurangan dalam hal apapun khususnya dalam pencetakan
uang merupakan perbuatan yang melanggar hukum Islam dan hukum
kemanusiaan secara umum karena melanggar nilai-nilar dasar keadilan.
Pencetakan uang fiat termasuk kedalam bentuk pemalsuan uang
yang terbukti menjadi sebab kekacauan dalam kehidupan manusia sejak
pertama kali uang fiat itu ada sampai saat ini. Jika dalam pencetakan uang
emas yang dicampur logam lain saja merupakan keharaman dan tindak
kejahatan apalagi jika membuat uang bukan dari emas atau perak tetapi dari
sesuatu yang hampir tidak punya nilai sama sekali, bukan lagi dari kertas
tetapi uang fiat yang beredar di Indonesia dan didunia saat ini hanya berupa
catatan rekening elektronik. Uang fisik yang beredar hanya sejumlah kecil
daripada total uang dalam rekening yang dimiliki oleh semua orang.
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Bagaimana jadinya jika secara serentak semua orang mengambil uang di
rekening mereka masing-masing ? Tentu tidaklah akan mereka dapatkan
kembali semua uang mereka sebab total uang yang beredar bukan berbentuk
uang secara fisik tetapi sekedar nominal rekening semata.
Allah menciptakan emas dan perak sebagai harta yang diminati
manusia dan bernilai tinggi. Seluruh ahli ilmu pengetahuan, baik itu ahli
ekonomi, ahli kimia bahkan ahli ilmu syari'at mengakui bahwa emas dan
perak adalah zat yang paling ideal dalam menjaga nilai sebab jumlahnya
yang terbatas dan tidak bisa diperbanyak. Berbeda dengan uang fiat yang
dengan mudah bisa dibuat dan diperbanyak.
Voltaire pernah menyatakan bahwa „Paper money eventually
returns to its intrinsic value-zero (Imad A Moosa. (2014: 166). Uang
kertas pada waktunya akan kembali ke nilai intrinsiknya-nol) karena
memang uang kertas itu hanyalah kertas, benda yang secara zatnya hampir
tidak punya nilai. Kertas baru memiliki nilai jika kertas itu ditimbang
dalam jumlah yang sangat besar.
Uang kertas pada mulanya seperti surat berharga dimana surat itu
memiliki harga disebabkan ada benda berharga yang menjaminnya seperti,
Surat Bukti Kepemilikikan Kendaraan Bermotor (BPKB) yang berharga
sebab menjadi bukti kepemilikan kendaraan, sejatinya yang berharga itu
adalah kendaraannya bukan suratnya, saat kendaraan itu sudah hilang maka
BPKB itupun tidak lagi berharga. Atau Surat Hak Milik atas tanah yang
berharga sebab surat itu bukti kepemilikan sebidang tanah, yang jika
sebidang tanah itu tidak ada maka surat tanah itu tidak lagi berharga. Begitu
juga uang kertas saat masih berlaku di era uang standar emas, juga berharga
sebab kertas itu dijamin oleh sejumlah emas ataupun perak tetapi jika emas
ataupun perak itu tidak ada maka uang kertas itu tidak lagi berharga.. Jika
saat ini mata uang kertas itu masih bisa digunakan dalam mu‟amalah, itu
semata-mata masih kuatnya faktor-faktor yang melatarbelakanginya
diantaranya adalah kekuatan politik penguasa, kekayaan alam dan sumber
daya manusia. Tetapi dinamika pasar tidak akan selamanya mampu
direkayasa oleh kekuatan politik, akan tiba masanya uang kertas akan
kembali pada hakikatnya sebagai kertas biasa. sebagaimana yang pernah
terjadi di Jerman pada tahun 1923 dimana masa itu terjadi inflasi parah
(hyperinflation) yang disebabkan oleh kekalahan Jerman dalam perang
dunia ke I. Dimana masa itu mata uang Mark menjadi tidak berharga,
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bahkan untuk membeli sebutir telur waktu itu butuh uang sebanyak 5 Juta
Mark (Georges Van Vrekhem, Tt: 91).
Hal ini juga yang baru-baru ini dialami oleh Zimbabwe yang pada
tahun 2008 mengalami inflasi sebesar 231.000.000%, yang artinya hargaharga barang dan jasa naik sebanyak 2.310.000 kali lipat. Rakyat Zimbabwe
butuh uang sebanyak 100 Miliyar Dollar hanya untuk membeli 3 butir telur
(Salim Kartono, 2010: 43).
Manusia modern saat ini telah dikondisikan untuk menerima
ketidakadilan dalam kehidupan mu‟amalah mereka. Negara-negara yang
kuat secara militer dan politik mendominasi negara-negara berkembang
melalui kekuatan politik ekonomi mereka dengan hanya bermodalkan mata
uang fiat. Semua sumber daya alam Indonesia seperti emas, perak, minyak
bumi, hasil laut, hasil hutan dan seluruh kekayaan alam lainnya diambil oleh
negara lain dan ditukar hanya dengan rekening uang fiat yang dapat dengan
mudah mereka ciptakan melalui proses duplikasi mata uang dalam sistem
perbankan mereka. Jika jeli melihat fenomena ini tentulah dapat melihat
adanya kezhaliman yang sangat besar dimana kekayaan alam dipertukarkan
dengan mudah dan murah hanya dengan rekening uang fiat.
Dalam sistem moneter berbasis mata uang fiat ada hal yang paling
menonjol juga adalah sistem monopoli dalam penciptaan mata uang. Negara
melalui seperangkat undang-undang telah dengan sadar dan sengaja
memberikan hak oktroi (monopoli) dalam penciptaan mata uang fiat kepada
pihak bank sentral. Bank sentral dengan hak monopoli yang dimiliki
menciptakan uang dan memperbanyaknya melalui serangkaian proses
dalam sistem perbankan yang menghasilkan keuntungan yang sangat besar
dan berlipat ganda tetapi disisi lain justru merugikan masyarakat luas yang
terkena dampak buruk dari penciptaan mata uang.
Hal tersebut sangat bertentangan dengan maqashid syari‟ah dimana
harta manusia semestinya dijaga dengan baik, tidak boleh dicurangi dan
tidak boleh diambil dengan jalan yang bathil. Juga menyalahi salah satu
prinsip dalam mu'amalah yaitu larangan praktik monopoli (Eka Sakti
Habibullah, 2018: 38-39).
Islam dalam sejarahnya yang gemilang mencontohkan bagaimana
sistem moneter itu dikuasai oleh pemimpin yang amanah untuk diarahkan
demi kemashlahatan masyarakat luas. Bukan justru menciptakan mata uang
yang secara sistemik memberikan mudharat kepada masyarakat luas.
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Saat ini mata uang selain menjadi alat tukar juga sekaligus menjadi
barang dagangan yang diperjual belikan di pasar valuta asing. Inilah yang
menyebabkan adanya perbedaan nilai kurs mata uang suatu negara terhadap
negara lain. Mata uang yang paling banyak dibeli di pasar valas maka
nilainya akan semakin tinggi dibanding mata uang lainnya. Dalam sejarah
mata uang rupiah, pada awalnya kurs rupiah terhadap dollar Amerika pernah
tercatat di level Rp. 2,65,- per Dollar Amerika pada tahun 1946 tetapi
sekarang $1 hampir menembus level Rp. 15.000,-. Ini semata- mata
hanyalah bentuk dominasi yang tidak adil yang dilakukan negara yang kuat
terhadap negara yang lemah. Devaluasi ini tidak lah akan terjadi jika sistem
moneter yang berlaku adalah sistem moneter yang adil dan memposisikan
uang dengan sebenar-benarnya. Di masa Nabi ketika uang yang dipakai
adalah emas dan perak, tidak lah terdapat devaluasi mata uang. 1 mitsqol
sama dengan 1 dinar Bizantium yaitu sama-sama emas murni seberat
kurang lebih 4,4 gram. Pertukaran emas 1 mitsqol dalam timbangan Mekah
sama dengan koin dinar dari Romawi.
Mata uang yang diciptakan terus menerus melalui sistem perbankan
seperti gelembung yang terus membesar dan menuju keniscayaannya untuk
meledak. Para ahli sudah memberikan prediksinya akan terjadinya economic
bubble (Gelembung Ekonomi). Robert Mundell pernah memberikan
prediksi bahwa gelembung ekonomi akan meledak pada abad ke 21 yang
merupakan bencana ekonomi terbesar yang pernah dihadapi oleh dunia
(Ahmed Kameel Mydin Meera, 2010: 94).
Dollar Amerika pun saat ini sedang menunjukkan tanda- tanda
menuju kehancurannya yang pasti akan berdampak terhadap mata uang
negara-negara lainnya di dunia. Peter Turchin menyatakan hal ini akan
terjadi pada tahun 2020 dimana kondisi sosial politik Amerika akan
memburuk dan akan berdampak kepada tatanan ekonomi global
(https://www.liputan6.com/global/read/2789917/profesor-ini-ramalkankeruntuhan-as-pada-tahun-2020 (diakses pada 30 Juli 2018, pukul 22.21
WIB).
Kaitan antara fatwa Abdul Hamid Al-Syirwani dengan argumentasi
ilmiah dari fakta-fakta sejarah, teori-teori makro dan mikro ekonomi, serta
didukung

oleh

pandangan

ulama

lain

yang sependapat

dengan

pandangannya maka dapat dipahami bahwa apa yang difatwakan itu sangat
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kuat alasan dan argumentasinya, bukan fatwa yang lemah sebagaimana yang
dikatakan oleh ulama lain yang berbeda pandangan dengannya.
Fatwa Abdul Hamid Al-Syirwani dapat menjadi rujukan utama
dalam mengkaji kembali eksistensi mata uang fiat di Indonesia khususnya
dan didunia internasional pada umumnya. Apa yang sudah berlaku dalam
sistem moneter dunia sejak dua abad terakhir bukanlah sistem yang
mewujudkan keadilan dan kesejahteraan manusia tetapi sebaliknya menjadi
masalah utama yang menjadikan kekacauan dan kerusakan dalam
kehidupan manusia.
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BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Uang kertas yang dikenal saat ini merupakan uang fiat yang telah melalui
sejarah yang cukup panjang dan rumit. Dimana proses penciptaan uang kertas ini
sangat kental diwarnai dengan kondisi politik nasional dan internasional. Uang fiat
saat ini hampir tidak memiliki nilai intrinsik kecuali nilai yang ditentukan oleh
kebijakan otoritas moneter. Bahkan dalam perkembangan terbaru, uang fiat bukan
lagi berupa fisik kertas ataupun logam tetapi hanya berupa rekening akuntansi yang
tercatat dalam rekening bank. Uang yang bermula dari emas dan perak lalu sekarang
menjadi tidak ada wujud fisiknya sama sekali.
Abdul Hamid Al-Syirwani dan beberapa ulama lainnya melihat uang kertas
bukanlah uang yang memiliki nilai intrinsik, oleh sebab itu menurutnya uang kertas
tidaklah sah untuk dijadikan uang dalam praktek mu‟amalah. Menurutnya juga
pembuatan uang mestilah dilakukan oleh pemimpin suatu negeri yang
menggunakan bahan yang bernilai intrinsik seperti emas dan perak dengan kualitas
terbaik (24 karat).
B. Saran
Menjelang terjadinya krisis global yang menurut para pemerhati ekonomi
akan menjadi krisis paling besar yang pernah dialami oleh manusia, perlu kiranya
kita kembali mengoreksi sistem moneter saat ini. Allah telah mengisyaratkan suatu
model moneter paling ideal yang dalam sejarah manusia telah terbukti mampu
mempertahankan kemakmuran manusia dalam bingkai keadilan selama ribuan
tahun tanpa adanya intervensi dari segelintir manusia-manusia serakah dan
curang. Penggunaan emas dan perak dalam mu‟amalah adalah salah satu sendi
terpenting dalam sistem moneter yang paling sesuai dengan dalil-dalil kauniyah
dan dalil-dalil qauliyah.
Ada dua hal yang paling mendasar untuk kita wujudkan dalam upaya
mengembalikan kemashlahatan dalam mu‟amalah hari ini. Yang pertama adalah
mengupayakan kembali praktik zakat māl dalam bentuk emas dan perak yang
dikumpulkan baitul mal untuk dibagikan kepada para mustahiq. Sehingga harta
kekayaan benar-benar tersebar secara adil dan terjamin dari kemerosotan nilai
mata uang kertas.
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Kemudian upaya yang kedua adalah menghidupkan kembali semangat
wakaf yang dipergunakan untuk membiayai sektor-sektor vital dalam bidang
mu‟amalah, seperti pengadaan pasar rakyat yang bebas dari monopoli kaum
kapitalis serta program pencetakan dinar dan dirham yang secara sistematis
diupayakan kembali menjadi uang ditengah-tengah masyarakat Indonesia
khususnya dan masyarakat dunia pada umumnya.
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