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Motor Kembali, Bensin Isi Penuh. Ini Riba?
Motor Kembali, Bensin Isi Penuh. Ini Riba?
Ada ilustrasi berikut:
Contoh riba yg ‘kadang’ tidak kita sadari:
“Om, pinjem motornya ya…” tanya Pardi
“Ya, itu ambil aja sendiri di garasi, kuncinya ini, tapi nanti bensinnya diisi penuh ya.” Jawab Om
Hadi.
Ribanya adalah tambahan pengembalian pinjaman berupa bensin.
Apa ini benar?
Jawab:
Bismillah was shalatu was salamu ‘ala Rasulillah, wa ba’du,
Mengambil keuntungan sekecil apapun dari transaksi utang piutang, dilarang dalam islam.
Sebagaimana yang dinyatakan oleh Fudhalah bin Ubaid radhiyallahu ‘anhu,
ﻛُﻞﱡ ﻗَﺮْﺽٍ ﺟَﺮﱠ ﻣَﻨْﻔَﻌَﺔً ﻓَﻬُﻮَ ﺭِﺑًﺎ
“Semua utang yang menghasilkan manfaat statusnya riba” (HR. al-Baihaqi dengan sanadnya
dalam al-Kubro)
Termasuk diantarannya tambahan yang dipersyaratkan ketika pelunasan utang.
Sahabat Abdullah bin Sallam radhiyallahu ‘anhu pernah menyampaikan nasehat kepada Abu
Burdah, yang ketika itu baru tiba di Iraq. Dan di sana ada tradisi, siapa yang berutang maka
ketika melunasi, dia harus membawa sekeranjang hadiah.
َﺇِﻧﱠﻚَ ﻓِﻰ ﺃَﺭْﺽٍ ﺍﻟﺮﱢﺑَﺎ ﻓِﻴﻬَﺎ ﻓَﺎﺵٍ ﻭَﺇِﻥﱠ ﻣِﻦْ ﺃَﺑْﻮَﺍﺏِ ﺍﻟﺮﱢﺑَﺎ ﺃَﻥﱠ ﺃَﺣَﺪَﻛُﻢْ ﻳَﻘْﺮِﺽُ ﺍﻟْﻘَﺮْﺽَ ﺇِﻟَﻰ ﺃَﺟْﻞٍ ﻓَﺈِﺫَﺍ ﺑَﻠَﻎَ ﺃَﺗَﺎﻩُ ﺑِﻪِ ﻭَﺑِﺴَﻠﱠﺔٍ ﻓِﻴﻬَﺎ ﻫَﺪِﻳﱠﺔٌ ﻓَﺎﺗﱠﻖِ ﺗِﻠْﻚَ ﺍﻟﺴﱠﻠﱠﺔ
ﻭَﻣَﺎ ﻓِﻴﻬَﺎ
“Saat ini kamu berada di daerah yang riba di sana tersebar luas. Diantara pintu riba adalah jika
kita memberikan utang kepada orang lain sampai waktu tertentu, jika jatuh tempo tiba, orang
yang berhutang membayarkan cicilan dan membawa sekeranjang berisi buah-buahan sebagai
hadiah. Hati-hatilah dengan keranjang tersebut dan isinya.” (HR. Baihaqi dalam Sunan Kubro).
Namun larangan hadiah ketika pelunasan ini berlaku apabila transaksinya utang-piutang. Dan
diantara konsekuensi dalam transaksi utang piutang (al-Qardh) adalah terjadinya perpindahan
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hak milik terhadap objek utang, dari pemberi utang ke penerima utang.
Berbeda dengan akad pinjam-meminjam (al-Ariyah), objek yang dipinjamkan tidak mengalami
perpindahan kepemilikan. Sehingga peminjam tidak memiliki hak apapun terhadap barang itu,
selain hak guna sementara, selama izin yang diberikan pihak yang meminjamkan.
Jika anda utang motor, maka anda berhak memiliki motor itu. Selanjutnya bisa anda jual, anda
sewakan atau digadaikan untuk utang.
Lain halnya jika anda pinjam motor, lalu anda jual, anda atau sewakan atau digadaikan untuk
utang, anda akan disebut orang yang tidak amanah. Karena motor ini bukan motor anda, tapi
motor kawan anda. Anda hanya punya hak guna pakai selama masih diizinkan.
Karena itulah, benda habis pakai, hanya mungkin dilakukan akad utang. Meskipun ketika akad
menyebutnya pinjam, namun hukumnya utang. Misalnya, makanan, uang, atau benda habis
pakai lainnya.
As-Samarqandi dalam Tuhfatul Fuqaha’ mengatakan,
 ﻛﺎﻥ، ﻻﻧﻪ ﻟﻤﺎ ﺭﺿﻲ ﺑﺎﻻﻧﺘﻔﺎﻉ ﺑﻪ ﺑﺎﺳﺘﻬﻼﻛﻪ ﺑﺒﺪﻝ، ﻭﻟﻜﻦ ﻳﺴﻤﻰ ﻋﺎﺭﻳﺔ ﻣﺠﺎﺯﺍ، ﻓﻬﻮ ﻗﺮﺽ ﺣﻘﻴﻘﺔ،ﻛﻞ ﻣﺎ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻻﻧﺘﻔﺎﻉ ﺑﻪ ﺇﻻ ﺑﺎﺳﺘﻬﻼﻛﻪ
ﺗﻤﻠﻴﻜﺎ ﻟﻪ ﺑﺒﺪﻝ
Semua benda yang tidak mungkin bisa dimanfaatkan kecuali dengan menghabiskannya, maka
hakekatnya hanya bisa diutangkan. Namun bisa disebut pinjam sebagai penggunaan majaz.
Karena ketika pemilik merelakan untuk menggunakan barang itu melalui cara dihabiskan
dengan mengganti, berarti terjadi perpindahan hak milik dengan mengganti. (Tuhfatul Fuqaha’,
3/178)
Al-Kasani menjelasakan dengan menyebutkan beberapa contoh,
ﻭﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﺗﺨﺮﺝ ﺇﻋﺎﺭﺓ ﺍﻟﺪﺭﺍﻫﻢ ﻭﺍﻟﺪﻧﺎﻧﻴﺮ ﺃﻧﻬﺎ ﺗﻜﻮﻥ ﻗﺮﺿﺎ ﻻ ﺇﻋﺎﺭﺓ ; ﻷﻥ ﺍﻹﻋﺎﺭﺓ ﻟﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻤﻠﻴﻚ ﺍﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﺃﻭ ﺇﺑﺎﺣﺔ ﺍﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﺧﺘﻼﻑ
 ﻭﻻ ﺳﺒﻴﻞ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻚ ﺇﻻ ﺑﺎﻟﺘﺼﺮﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻴﻦ ﻻ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻔﻌﺔ,  ﻭﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻻﻧﺘﻔﺎﻉ ﺇﻻ ﺑﺎﺳﺘﻬﻼﻛﻬﺎ, ﺍﻷﺻﻠﻴﻦ
Berdasarkan penjelasan ini dipahami bahwa meminjamkan dinar atau dirham, statusnya adalah
utang dan bukan pinjam meminjam. Karena pinjam-meminjam hanya untuk benda yang bisa
diberikan dalam bentuk perpindahan manfaat (hak pakai). Sementara dinar dirham tidak
mungkin dimanfaatkan kecuali dengan dihabiskan. Tidak ada cara lain untuk itu, selain
meghabiskan bendanya bukan mengambil hak gunanya.
Lebih lanjut, beliau menjelaskan,
ﻟﻮ ﺍﺳﺘﻌﺎﺭ ﺣﻠﻴﺎ ﻟﻴﺘﺠﻤﻞ ﺑﻪ ﺻﺢ ; ﻷﻧﻪ ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻻﻧﺘﻔﺎﻉ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﺍﺳﺘﻬﻼﻙ ﺑﺎﻟﺘﺠﻤﻞ… ﻭﻛﺬﺍ ﺇﻋﺎﺭﺓ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻻﻧﺘﻔﺎﻉ ﺑﻪ ﺇﻻ ﺑﺎﺳﺘﻬﻼﻛﻪ
 ﻳﻜﻮﻥ ﻗﺮﺿﺎ ﻻ ﺇﻋﺎﺭﺓ ﻟﻤﺎ ﺫﻛﺮﻧﺎ ﺃﻥ ﻣﺤﻞ ﺣﻜﻢ ﺍﻹﻋﺎﺭﺓ ﺍﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﻻ ﺑﺎﻟﻌﻴﻦ, ﻛﺎﻟﻤﻜﻴﻼﺕ ﻭﺍﻟﻤﻮﺯﻭﻧﺎﺕ
Jika ada yang meminjam perhiasan untuk dandan, statusnya sah sebagai pinjaman. Karena
perhiasan mungkin dimanfaatkan tanpa harus dihabiskan ketika dandan… sementara
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meminjamkan benda yang tidak mungkin bisa dimanfaatkan kecuali dengan dihabiskan, seperti
bahan makanan yang ditakar atau ditimbang, statusnya utang bukan pinjam meminjam, sesuai
apa yang kami sebutkan sebelumnya bahwa posisi pinjam meminjam hanya hak guna, bukan
menghabiskan bendanya. (Bada’I as-Shana’I, 8/374)

Pinjam Motor, Bukan Utang Motor
Karena itulah, ketika akadnya pinjam motor, lalu dikembalikan dalam waktu yang ditentukan
dengan kondisi barang yang sama, tidak bisa disebut utang motor.
Sehingga ketika pengembalian dipenuhi bensinnya, bukan termasuk tambahan atas utang,
sehingga tidak ada kaitannya dengan riba…
Allahu a’lam.
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