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BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Relevan

Dalam penelitian ini dibahas mengenai praktek arisan dalam meningkatkan

kesejahteraan keluarga ditinjau dari perspektif Ekonomi Syariah. setelah melakukan

observasi terhadap hasil penelitian yang relevan dengan penelitian ini, peneliti

menemukan beberapa penelitian yang relevan yang hasil-hasil temuannya dapat

dijadikan sebagai referensi dalam penyusunan skripsi.

Adapun penelitian yang relevan yang pertama, dapat dilihat dari hasil

penelitian yang dilakukan oleh Rusli Agus dengan judul penelitian: Kontribusi

Arisan Dalam Menambah Kesejahteraan Keluarga Menurut Perspektif Ekonomi

Islam (Studi Di Kecamatan Bangkinang Barat). Arisan yang dilakukan oleh

masyarakat di Kecamatan Bangkinang Barat dapat memberikan pengaruh terhadap

peningkatan kesejahteraan keluarga. Sehingga kegiatan arisan ini dinilai memiliki

kontribusi yang cukup besar dalam menambah kesejahteraan keluarga tersebut. Hal

ini karena dana yang diperoleh dari kegiatan arisan tersebut dapat digunakan untuk

berbagai keperluan, baik yang bersifat konsumtif maupun produktif. Kegiatan arisan

sangat penting bagi kehidupan masyarakat di Kecamatan Bangkinang Barat. Melalui

arisan ini mereka dapat memenuhi berbagai kebutuhan hidupnya seperti membeli

sesuatu barang yang mungkin sulit dibeli kalau hanya mengandalkan pendapatan

keluarga. Kegiatan arisan di Kecamatan Bangkinang Barat merupakan salah satu

kegiatan ekonomi rakyat yang melembaga dan merakyat. Di dalam sistem arisan

yang berkembang di masyarakat, baik itu arisan uang maupun barang diperbolehkan
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dalam Islam. Sebab dalam arisan tidak ada unsur penipuan (tadlis), karena dilakukan

dengan adil, transparan, disaksikan oleh peserta dan tidak ada yang dirugikan.1

Penelitian di atas memiliki kesamaan dengan penelitian ini dalam hal objek

penelitian yakni arisan. Namun penelitian ini berbeda dengan penelitian di atas dalam

hal metode penelitian yang digunakan khususnya pada pengumpulan data serta

teknik analisis data. Selain itu studi kasus pada penelitian di atas mencakup

masyarakat sekecamatan, sedangkan pada penelitian ini, studi kasus dilakukan dalam

sebuah Desa khususnya Desa Laikaaha. Selain itu yang dalam penelitian ini

membahas mengenai praktek arisan ditinjau dari perspektif Ekonomi Syariah, lebih

tepatnya membahas mengenai kesesuaian praktek arisan yang dilakukan dengan

prinsip Ekonomi Syariah.

Penelitian relevan yang kedua, dilakukan oleh Wahyu Rina Uswatun

Hasanah dalam penelitiannya yang berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap

Pelaksanaan Arisan Haji Di Paguyuban Tabungan Biaya Ibadah Haji Fastabiqul

Khaerat Klaten. Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa sistem arisan yang dilakukan

di paguyuban tabungan biaya ibadah haji fastabiqul khaerat Klaten dilakukan atas

dasar tolong menolong, suka sama suka, tidak ada unsur paksaan di dalamnya

sehingga tidak ada pihak-pihak yang merasa dirugikan. Praktek arisan yang

dilakukan juga telah sesuai dengan prinsip-prinsip muamalah serta tidak melanggar

1 Rusli Agus, “Kontribusi Arisan Dalam Menambah Kesejateraan Keluarga Menurut
Perspektif Ekonomi Islam” (Skripsi, Uin Suska Riau Tahun 2011)
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kaidah-kaidah hukum yang berlaku maka disimpulkan bahwa hukum dari

pelaksanaan arisan tersebut adalah mubah.2

Penelitian di atas, tepatnya penelitian yang dilakukan oleh Wahyu Rina

Uswatun Hasanah memiliki kesamaan dengan penelitian ini, yakni membahas

mengenai arisan. Namun berbeda dalam hal jenis arisan yang dilakukan. Arisan yang

dilakukan dalam penelitian di atas yaitu arisan spiritual sedangkan arisan yang

dibahas dalam penelitian ini adalah arisan uang. Arisan di atas juga membahas

mengenai tinjauan hukum Islam sementara dalam penelitian ini lebih berfokus pada

praktek arisan rumah tangga yang beraviliasi pada prinsip-prinsip Ekonomi Syariah.

Penelitian yang ketiga, dilakukan oleh Sri Wahyuningsih dalam

penelitiannya yang berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Arisan

Arisan Haji Di Desa Kideung Ilir Ciampea Bogor. Penelitian yang dilakukan secara

deskriptif dengan melakukan analisis terhadap data-data yang didapatkan dilapangan

ini mendapati bahwa antusias masyarakat untuk melakukan ibadah haji semakin

besar sehingga ongkos naik haji selalu naik tiap tahun. Namun ketidak sanggupan

masyarakat terhadap biaya tersebut khususnya bagi kalangan masyarakat menengah

ke bawah menjadi hambatan dalam memenuhi keinginan tersebut. Begitupula yang

terjadi di desa kideung ilir ciampea bogor ini, mereka melakukan praktek arisan haji

untuk mempermudah pemberangkatan ibadah haji agar minat masyarakat dapat

terpenuhi. Namun, pada praktek arisan haji yang dilakukan di Desa Kideung Ilir

Ciampea ini, orang yang hendak melakukan ibadah haji menggunakan dana dari para

donatur peserta arisan dan tidak dan tidak adanya suatu jaminan dan perjanjian yang

2 Wahyu Rina Uswatun Hasanah, “Tinjauan Hukum Arisan Terhadap Pelaksanaan Arisan
Haji di Paguyuban Tabungan Biaya Ibadah Haji Fastabiqul Khaerat Klaten” (Skripsi, UIN Sunan
Kalijaga Yogyakarta tahun 2009)
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jelas antara peserta arisan. Maka arisan seperti itu tentu tidak sesuai dengan syariat

Islam, karena segala muamalah itu harus ada sebuah jaminan yang jelas, dan

melakukan sebuah perjanjian antara kedua belah pihak demi keamanan bersama,

sehingga tidak ada kedzoliman di antara keduanya.3 Penelitian ini juga membahas

mengenai arisan spiritual yakni arisan haji. Penelitian ini lebih memfokuskan pada

tinjauan hukum Islam mengenai sistem arisan yang dilakukan.

Penelitian yang keempat, dilakukan oleh Irma Prihantari dalam

penelitiannya yang berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Arisan

Sepeda Motor “Peguyuban Agung Rejeki” di Kecamatan Sentolo Kabupaten Kulon

Progo. Arisan yang dilakukan masyarakat ini merupakan arisan motor yang dalam

hukum Islam dikategorikan dalam bentuk sewa beli atau kredit. Dalam pelaksanaan

arisan ini digunakan sistem lelang, maka siapa saja yang bisa melakukan penawaran

dengan harga tertinggi maka dialah yang akan mendapatkan motor tersebut. Dalam

pelaksanaan pelelangan sepeda motor ini juga telah ditentukan nilai minimum

penawaran harga, maka jika ada orang yang hendak melakukan pelelangan, maka

nilai yang ditawarkan harus lebih dari nilai minimum yang telah ditentukan. Menurut

penelitian ini, arisan yang dilakukan dengan sistem lelang tidaklah sesuai dengan

hukum Islam karena dalam proses pelelangan terdapat pihak yang merasa dirugikan.

Kontradiksi yang terjadi antara anggota arisan seringkali terjadi karena buruknya

3 Sri Wahyuningsih, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Arisan Arisan Haji Di
Desa Kideung Ilir Ciampea Bogor”  (Skripsi, UIN Jakarta Tahun 2005)
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mekanisme yang diterapkan. Salah satunya karena mekanisme yang dilakukan

cenderung tidak transparan.4

Penelitian yang dilakukan oleh Irma Prihantari di atas berbeda dengan

penelitian ini, yakni dalam hal jenis arisan yang dilakukan. Dalam penelitian ini yang

menjadi pembahasan yakni arisan uang, sementara pada arisan di atas, yang menjadi

pembahasan ialah arisan barang tepatnya arisan motor. Selain itu, penelitian di atas

lebih fokus kepada tinjauan hukum Islam mengenai arisan motor  tersebut.

Penelitian relevan yang kelima, dengan judul Tinjauan Hukum Islam

Terhadap Praktek Arisan Sistem Iuran Berkembang (Studi Kasus Di Desa Mrisen

Kec. Wonosalam Kab. Demak) yang dilakukan oleh Muh. Mahfud. Dalam penelitian

ini membahas mengenai arisan dengan sistem iuran berkembang atau masyarakat

menyebutnya arisan panen, karena waktu pengundian dan uang setoran iuran berasal

dari hasil panen. Dalam arisan ini setiap anggota wajib menyetorkan iuran pokok

disertai iuran tambahan yang berkelipatan. Adanya tambahan yang berkelipatan ini

berdasarkan kebiasaan dan asumsi masyarakat bahwa nilai tukar rupiah untuk suatu

barang akan menurun dimasa yang akan datang. Penelitian ini menyatakan  bahwa

akad dalam arisan sama dengan akad utang-piutang karena terdapat kreditur dan

debitur di dalamya. Dan juga adanya kewajiban untuk iuran dan kewajiban untuk

mengangsur kembali bagi mereka yang sudah mendapatkan arisan lebih awal. Kedua,

bahwa tambahan iuran dalam arisan termasuk riba dalam utang-piutang karena

tambahan tersebut muncul dari lamanya tempo pengundian arisan. Menurut tokoh

Desa Mrisen arisan dengan sistem iuran berkembang sudah menjadi kebiasaan

4 Irma Prihantari, “Tinjauan Hukum Arisan Terhadap Pelaksanaan Arisan Sepeda Motor
“Peguyuban Agung Rejeki” Di Kecamatan Sentolo Kabupaten Kulon Progo” (Skripsi, UIN Sunan
Kalijaga Yogyakarta Tahun 2010)
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masyarakat Desa Mrisen namun arisan seperti hanya untuk mencari keuntungan

semata. Arisan tersebut sama dengan utang-piutang mengandung riba yang

hukumnya dilarang dalam al-Qur’an dan Hadits.5

Penelitian di atas memliki kesamaan dengan penelitian ini yakni membahas

mengenai arisan, serta penlitian di atas meneliti tentang arisan uang, namun, sistem

yang digunakan ialah sitem iuran dan iuran yang diberikan bersifat iuran

berkembang. sehingga berbeda dengan jenis arisan yang dibahas dalam penelitian ini.

Selain itu, berdasarkan survei awal yang dilakukan, praktek arisan yang dilakukan di

Desa tempat penelitian ini dilakukan terbebas dari Riba. Sementara, penelitian di atas

menyimpulkan bahwa praktek arisan yang dilakukan mengandung sistem riba di

dalamnya. Sehingga kita bisa menyimpulkan bahwa penelitian di atas juga

memfokuskan penelitiannya pada tinjauan hukum Islam terhadap praktek arisan yang

dilakukan.

B. Tinjauan Umum Tentang Arisan

1. Sejarah Arisan

Arisan merupakan fenomena social, sebab hampir seluruh penduduk di

pelosok tanah air mengenal yang namanya arisan. Arisan yang berkembang di

masyarakat memiliki berbagai bentuk, seperti arisan bahan banguna, arisan perabot

rumah tangga, arisan haji, dan lain-lain.

Arisan telah dikenal di Negara Arab sejak abad ke Sembilan hijriah yang

dilakukan oleh para wanita arab dengan istilah jum’iyyah al muwazhzhafin atau al-

qardhu at-ta’awuni, sampai saat ini, fenomena arisan masih berkembang dengan

5 Muh. Mahfud, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Arisan Sistem Iuran
Berkembang”  (Skripsi, UIN Walisongo Semarang Tahun 2016)
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pesat. Fenomena arisan ini begitu marak dilakukan oleh kaum muslimin karena

adanya kemudahan dan banyak membantu mereka.6Dari fenomena di atas

menunjukkan bahwa arisan tidak hanya menjadi fenomena di Indonesia tetapi juga

menjadi fenomena yang terjadi di dunia atau telah mendunia.

2. Pengertian Arisan

Arisan ialah kegiatan mengumpulkan uang yang dilakukan oleh sekelompok

orang yang tergabung dala m anggota arisan, dana yang dikumpulkan  oleh setiap

orang yang menjadi anggota arisan bernilai sama. Adapun cara memperoleh dana

arisan dilakukan dengan cara melakukan pengundian, anggota yang namanya keluar

pada saat pengundian maka dia berhak menerima dana arisan tersebut. Arisan

berakhir setelah semua anggota memperoleh dana arisan tersebut secara berkala.

Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, arisan adalah pengumpulan uang

oleh beberapa orang secara berkala, lalu diundi di antara mereka siapa yang

memperolehnya. Undian tersebut dilaksanakan secara berkala sampai semua anggota

arisan memperolehnya.7

Arisan sangat mirip dengan tabungan. Sebagai system untuk menyimpan

uang, namun kegiatan ini juga dimaksudkan untuk kegiatan pertemuan yang

memiliki unsur “paksa” karena anggota diharuskan membayar dan datang pada saat

undian akan dilaksanakan. Menjadi anggota kelompok arisan berarti memaksa diri

6 Arisan dalam pandangan Islam : tinjauan dari sisi media al-manhaj.com. artikel diakses
pada 13 maret 2017 dari http://almanhaj.or.id//3818//arisan-dalam-pandangan-Islam/

7 WJS. Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 2003),
h.59
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menabung, dan suatu saat dapat digunakan untuk memenuhi berbagai kebutuhan,

baik produktif maupun konsumtif.8

Hakekat arisan ini adalah setiap orang dari anggota arisan meminjamkan

uang kepada anggota arisan yang menerimanya dan meminjam dari orang yang

sudah menerimanya kecuali orang yang pertama mendapatkan arisan maka ia

menjadi orang yang berhutang terus setelah mendapatkan arisan, dan orang yang

terakhir mendapatkan dana arisan, maka ia selalu menjadi pemberi hutang kepada

anggotanya.

3. Manfaat Arisan

Arisan bukan hal yang tabuh di masyarakat, sebab arisan sudah menjadi hal

yang biasa yang dilakukan oleh masyarakat, baik dilakukan di tempaat kerja, dengan

keluarga, maupun bersama dengan teman-teman yang berada dalam satu organisasi

yang sama.

Dalam pelaksanaan arisan terdapat beberap aktivitas yang dilakukan di

antaranya:

a. Mempererat tali silahturahmi dan ikatan kekerabatan antara para anggota
arisan.

b. Mendiskusikan topic masalah tertentu, guna membantu masalah anggota
arisan.

c. Menyisihkan sebagian penghasilan sebagai wujud kebersamaan antara
anggota arisan.9

8 Syaikhu Usman, dkk., Keuangan Mikro Untuk Masyarakat Miskin, (Jakarta: Smeru, 2004),
Cet. Ke-3, h. 39.

9 Sri Wahyuningsih, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Arisan Arisan Haji Di
Desa Kideung Ilir Ciampea Bogor”, (Skripsi, UIN Jakarta Tahun 2005)
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Arisan memiliki beberapa manfaat seperti :

a. Dengan mengikuti arisan, keuangan bisa dikelola dengan baik. Orang

yang tergabung dalam keanggotaan arisan akan mengatur keuangan

sedemikian rupa agar uang yang dimiliki bisa memenuhi setiap keperluan.

Maka dari itu, melalui kegiatan arisan secara tidak langsung akan

mengajarkan anggota arisan bagaimna mengelola keungan dalam rumah

tangga.

b. Dengan mengikuti arisan, sama saja dengan menabung. Orang yang

terikut sebagai anggota arisan secara tidak langsung sedang menabung

dan mendisiplinkan diri untuk berlatih menabung, karena mau tak mau

mereka harus menyisihkan uang denga jumlah tertentu untuk disetorkan

setiap arisan. jika menang arisan, uangnya bisa dimanfaatkan dengan

baik. Bisa membeli barang-barang dan alat-alat rumah tangga, membeli

perhiasan emas, bahkan bisa digunakan untuk membeli rumah dan

sejenisnya.

c. Menjalin silahturahim dan bertukar informasi. Dengan mengikuti arisan

setidaknya hubungan dengan pesertanya makin terjalin akrab. Misalnya,

arisan RT, menjadikan hubungan antar warga satu RT bisa lebih baik,

dengan begitu bila ada kegiatan sosialisasinya lebih muda, begitupun

dengan arisan keluarga besar. Disamping itu, arisan bisa dimanfaatkan

untuk mendapatkan informasi atau saling bertukar informasi. Misalnya

informasi tentang kesehatan, pendidikan, masalah anak, keluarga, hingga

dalam hal mencari baby sister bagi ibu-ibu muda. Semua kebutuhan akan
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informasi tersebut bisa dengan mudah didapatkan apabila menjadi

anggota arisan.

d. Kesempatan untuk melakukan sosialisasi dan memperluas jaringan, dan

memasarkan barang atau jasa. Keakraban dapat terjalin erat dalam

pelaksanaan arisan. keakraban tersebut tercipta dari saling kenal

mengenal antar anggota arisan. dari keakraban tersebut kemudian

memudahkan urusan-urusan lain di luar dari kegiatan arisan, yakni

memperluas jaringan dengan anggota arisan yang lain. Selain itu bisa

memanfaatkan jaringan dari kegiatan arisan tersebut untuk melakukan

sosialisasi, memasarkan barang atau jaza apabila sedang melakukan

bisnis. Terlebih lagi jika dalam anggota arisan tersebut terdapat kolega

dari tempat kerja yang sama, maka hubungan akan semakin baik karena

sering bertemu.

e. Kepastian mendapat uang atau barang yang jelas nilainya. Dalam

pelaksanaan arisan, jangka waktu arisan ditantukan sesuai kesepakatan

sampai semua anggota arisan mendapatkan dana arisan, sehingga setiap

orang bisa memastikan jangka waktu maksimal jika mendapatkan giliran

terakhir untuk mendapatkan dana arisan. selain itu, anggota arisan sudah

mengetahui jumlah dana yang didapatkan, sehingga ia sudah bisa

memperkirakan penggunaan dana arisan tersebut.

f. Mendapatkan pinjaman tanpa bunga, bagi yang mendapatkan dana arisan

pada undian pertama. Anggota arisan yang mendapatkan dana arisan

pertama kali daapat menguntungkan anggota tersebut, karena anggota
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tersebut berarti memperoleh pinjaman bebas bunga., bebrbeda dengan

lembaga-lembaga tertentu yang meminjamkan uang kemudian

menerapkan system bunga. Hal ini tentu memberikan keuntungan pada

anggota tersebut, meskipun nama yang memperoleh dana pertama kali

harus melalui undian. Namu intinya adalah bahwa penerima pertama

tersebut mendapatkan pinjaman bebas bunga.10

4. Macam-Macam Arisan

Arisan merupakan salah satu bentuk kebiasaan masyarakat dalam hal

ekonomi masyarakat. Arisan yang berkembang dalam masyarakat ada tiga macam

yakni: uang, barang, dan spiritual. Untuk arisan spiritual, arisan tersebut merupakan

perkembangan baru tentang arisan khususnya bagi umat Islam, misalnya arisan

yasinan, arisan hewan qurban, dan arisan untuk BPIH (biaya perjalanan ibadah haji)

atau ONH (Ongkos Naik Haji), dan lain sebagainya.

Arisan yang berkembang di masyarakat yang pertama adalah arisan uang.

Arisan jenis ini merupakan arisan yang banyak dilakukan oleh masyarakat umum

dengan jumlah dan atau besarnya dana arisan ditentukan sesuai kesepakatan para

anggota arisan. Setelah dana terkumpul, kemudian diadakan pengundian untuk

menentukan siapa yang akan mendapatkan dana arisan.

Kedua, arisan barang. Arisan jenis ini menjadikan barang sebagai objek

arisan, misalnya alat-alat rumah tangga termasuk elektronik, furniture, dan sepeda

motor. Dana yang dikumpulkan bertujuan untuk mendapatkan barang- barang yang

telah disepakati menjadi objek arisan oleh para anggota arisan.

10 Manfaat arisan :tinjauan dari sisi media futuready.com. artikel diakses pada tanggal 13
maret 2017, dari http://www.futuready.com/ArtikelDetail/Index/Arisan%20Sosialisasi.
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Ketiga, arisan spiritual. Arisan jenis ini merupakan arisan yang tidak

memperoleh uang sebagai hasil dari pelaksanaan arisan, melainkan berupa barang

atau yang lainnya yang dapat meningkatkan keimanan dan ketaqwaan, misalnya

mendapatkan hewan qurban atau untuk biaya menunaikan ibadah haji. Arisan yang

ketiga ini memang belum berkembang begitu pesat, namun telah dilakukan oleh

beberapa umat Muslim.

C. Pandangan Islam Mengenai Kegiatan Arisan

Secara istilah, arisan diartikan sebagai suatu kegiatan mengumpulkan uang

atau barang yang bernilai sama oleh beberapa orang yang tergabung dalam

keanggotaan arisan, kemudian yang akan memperolehnya ditentukan dengan cara

diundi. Undian dilakukan secara berkala sampai semua anggota arisan

memperolehnya. Dari definisi tersebut, maka ada dua kegiatan pokok yang

dilakukaan dalam arisan, yaitu : (1) pengumpulan uang atau barang yang bernilai

sama, (2) pengundian untuk menentukan siapa yang akan memmperoleh dana

arisan.

Undian bukanlah kata yang asing dan dalam bahasa hadist disebut Qur’ah.

Hal itu pernah dilakukan Rasullulah SAW pada istri-istrinya ketika beliau hendak

bepergian. Hal tersebut dijelaskan dalam hadis berikut ini :

"و عن عائشة رضي اهللا عنها قالت: (كان رسول اهللا صلّى اهللا عليه و 
ا سّلم إذا أراد سفرا أقرع بني نسائه،  عه". مفأيّتهّن خرج سهمها، خرج 

(مّتفق عليه)
Terjemahannya : Dari Aisyah RA, ia berkata: "Rasullulah SAW
apabila ingin bepergian, maka ia mengundi di antara para
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istrinya. Siapa saja yang keluar bagiannya (namanya), maka
beliau akan keluar bersamanya." (HR. Bukhari)11

Jika diteliti secara cermat, Nabi Muhammad SAW memilih diantara istri

istri beliau untuk dibawa bepergian. Tentulah hukumnya halal karena pada undian

semacam itu tidak ada pemindahan hak dan tidak ada peralihan kepemilikan. Adapun

pemindahan hak dan milik tidak boleh terjadi kecuali dengan cara yang halal oleh

Islam.

Ketika Maryam masih kecil, untuk menetapkan siapa yang berhak

memeliharanya, mereka mengadakan undian dan Nabi Zakarialah yang berhak

memeliharanya. Allah SWT berfirman dalam surat Ali-Imran / 3 : 44 yang berbunyi :

                
            

Terjemahannya : “ yang demikian itu adalah sebagian dari berita-
berita ghaib yang Kami wahyukan kepada kamu (ya Muhammad);
Padahal kamu tidak hadir beserta mereka, ketika mereka melemparkan
anak-anak panah mereka (untuk mengundi) siapa di antara mereka
yang akan memelihara Maryam. dan kamu tidak hadir di sisi mereka
ketika mereka bersengketa.”12

Berdasarkan ayat di atas, maka dapat diketahui bahwa undian telah dilakukan

sejak dulu oleh para Nabi tedahulu. Sehingga perkara undian ini tidak lagi menjadi

perkara yang tabuh di masyarakat sebab telah dilakukan oleh orang-orang

sebelumnya.

11 Muhammad Nashiruddin Al Albani, Ringkasan Shahih Al-Bukhari (Jakarta: Pustaka
Sunnah, 2008), hadits ke 2593.

12 Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Quranulkarim(Bogor: SYGMA, 2007)
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Yang perlu diterapkan dalam arisan ini adalah nilai keadilan, yaitu masing-

masing anggota mendapatkan kesempatan dan fasilitas yang sama untuk

mendapatkan undian dan masing-masing harus sama jumlah pembayarannya.

Demikian juga masalah biaya administrasi dan lain-lainnya seperti biaya pesta yang

biasa diadakan pada saat arisan harus menggunakan asas ini, agar tidak ada pihak

yang dirugikan.

Dalam muamalat juga disebutkan bahwa keberadaan suatu serikat

(perkumpulan) kerjasama itu dibentuk untuk menyediakan pinjaman tanpa bunga

bagi para anggotanya.13 Hal tersebut sesuai dengan kegiatan arisan, salah satu

manfaat arisan ialah, orang yang mendapatkan dana arisan terlebih dahulu sama saja

ia sedang mendapatkan pinjaman tanpa bunga. Tentu saja anggota arisan yang

mempeolehnya merasa sangat terbantu. Semua itu tidak lepas dari tujuan serta asas

dari kegiatan arisan yakni tolong menolong antar sesama anggota arisan.

sebagaimana dijelaskan dalam Q.S. Al-Maida/5: 2, yang berbunyi :

. . .               
      

Terjemahannya : “. . . dan tolong-menolonglah kamu dalam
(mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong
dalam berbuat dosa dan pelanggaran dan bertakwalah kamu kepada
Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.” (QS. Al-
Maidah:2)

13 Muhamad Mislehuddin, Sistem Bank Dalam Islam, (Jakarta: Rineka Cipta, 1990), h. 51.
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Kegiatan arisan merupakan suatu konsep bermuamalah yang belum pernah

disinggung dalam Al-Qur’an dan As-Sunnah secara langsung, maka hukum kegiatan

arisan dikembalikan pada konsep muamalah secara umum dalam Islam, yakni

dibolehkan. Para ulama menyebutkan hal tersebut dengan mengemukakan kaedah

fikih yang berbunyi:

األصل في العقود و المعامالت الحل و الجواز
Terjemahannya : “ pada dasarnya hukum transaksi dan muamalah itu
adalah halal dan boleh” 14

Ali Mustofa Yakub dalam bukunya fatwa-fatwa imam besar masjid istiqlal,

mengatakan bahwa arisan sebenarnya menurut agama diperbolehkan, dengan catatan

tidak ada pihak yang dirugikan dan tidak adanya system perjudian di dalamnya.

Kebolehan itu juga bisa menjadi haram, jika ada sesuatu yang menjadikan haram,

yaitu hilangnya ketentuan-ketentuan di atas.15

Beberapa ulama berpendapat mengenai arisan, diantaranya adalah pendapat

Syaikh Ibnu Utsaimin dan Syaikh Idnu Jibrin serta mayoritas ulama-ulama senior

Saudi Arabia. Syekh Ibnu Utsaimin berkata: “ arisan hukumnya adalah boleh, tidak

terlarang. Barang siapa mengira bahwa arisan termasuk kategori memberikan suatu

pinjaman dengan mengambil manfaat maka anggapan tersebut adalah keliru, sebab

semua anggota arisan akan mendapatkan bagiannya sesuai dengan gilirannya

masing-masing.”16

14 Lihat, Sa’duudin, Muhammad al-kibyi, Al-Muaalah Al-Maliyah, Al-Mua’shira Fi Dhauni
Al-Islam (Beirut, 2002), h. 75.

15 Ali Mustafa Yakub, Fatwa-Fatwa Imam Besar Masjid Istiqlal, Cet. I (Jakarta: PT Pustaka
firdaus, 2007), h. 209.

16 Arisan Dalam Islam: tinjauan dari sisi media, ahmadzain.com. artikel diakses pada tanggal
30 maret 2017, dari http://www.ahmadzain.com/read/karya-tulis/166/hukum-arisan-dalam-Islam/
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Hukum kegiatan arisan secara konsep adalah mubah. Hal ini karena

didasarkan atas kesepakatan bersama, tidak mengandung unsur riba dan kedudukan

semua orang setara dan memiliki hak yang sama. Secara mekanisme arisan juga

mubah karena dalam proses pengundiannya bersifat setara dan tidak merugikan

pihak tertentu (tidak ada yang menang/kalah). Secara pelaksanaan apabila setiap

orang memenuhi janjinya sesuai kesepakatan tersebut maka mubah hukumnya.

Arisan dapat dikatakan haram jika di dalamnya terdapat unsur kezholiman,

gharar (ketidakpastian/spekulasi), atau riba, maka arisan semacam ini menjadi

haram.17 Apabila orang yang sudah memperoleh dana arisan tidak akan membayar

secara konsisten, maka hukum arisan yang semula halal akan berubah menjadi tidak

lagi halal. Hukumnya akan berubah menjadi haram, sebab telah terjadi unsur

penipuan atau tindakan yang merugikan pihak lain. Dan semua transaksi yang

mengandung penipuan atau dipastikan akan merugikan salah satu pihak adalah

transaksi yang haram.

D. Prinsip-prinsip Ekonomi Syariah

Salah satu bukti ketidakmampuan manusia membagi rezeki duniawi adalah

keinginan semua manusia untuk meraih sebanyak mungkin untuk diri dan

keluargnya. Tetapi ternyata, banyak yang tidak memperoleh dambaannya, bahkan

manusia durhaka tidak pernah merasa puas dengan perolehanya. Karena itu Allah

yang membaginya dengan cara dan kadar yang dapat mengantar terjalinnya

hubungan timbal balik antara anggota masyarakat. Hal tersebut terimplementasikan

17 Ahmad Sarwat, Fikih Sehari-Hari Tanya Jawab Seputar Jual Beli, (Jakarta: PT Gramedia
Pustaka Utama, 2017), h. 155.
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dalam prinsip-prinsip ekonomi syariah. Adapun prinsip-prinsip ekonomi Syariah

terdiri dari beberapa point berikut ini:

1. Berbagai jenis sumberdaya dipandang sebagai pemberian atau titipan

Allah SWT kepada manusia.

2. Islam mengakui pemilikan pribadi dalam batas-batas tertentu.

3. Kekuatan penggerak ekonomi Islam adalah kerja sama.

4. Ekonomi Islam menolak terjadinya akumulasi kekayaan yang dikuasai

oleh segelintir orang saja.

5. Ekonomi Islam menjamin pemilikan masyarakat dan penggunaannya

direncanakan untuk kepentingan banyak orang.

6. Seorang muslim harus takut kepada Allah SWT dan hari penentuan di

akhirat nanti.

7. Zakat harus dibayarkan terhadap kekayaan yang telah memenuhi batas

(nisab).

8. Islam melarang riba dalam segala bentuk. 18

Prinsip-prinsip ekonomi syariah menjadi landasan bagi segala bentuk

pelaksanaan pemenuhan kebutuhan. Selain mengacu pada beberapa hal yang telah

dijelaskan sebelumnya mengenai penyebab praktek arisan tersebut dilarang jika

mengandung unsur gharar, tadlis dan riba, praktek arisan yang dilakukan di Desa

Laikaaha juga harus menjadikan prinsip-prinsip ekonomi syariah sebagai

pertimbangan dalam melaksanakan praktek arisan.

18 H. Muhamad Nadratuzzaman Hosen Dkk, Lembaga Bisnis Syariah , Cet VI, (Jakarta:
Pkes Publishing, 2008), h. 4.


