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MOTTO

ْص َّدقُُا ََأَ ْۚ ْو َم ْي َس َس ٍة ِإنَ ٰىفَى َِظ َسةٌ ُع ْس َس ٍة ُذَ َكاوَ َُ ِإ ْن
َ َحَ ْعهَ ُمُوَ ُك ْىخُ ْم ْى ِۖإِنَ ُك ْم َخ ْي ٌسح
Artinya : “Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah
tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian
atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.”
(QS. Al-Baqarah :280)
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ABSTRAK
Wahyuli, SHE 151842, Arisan Online Multilevel Di Media Sosial Instagram
Menurut Hukum Islam ( Studi Pada Pemilik Akun Instagram
@arisanrecehjambi).
Skripsi ini di latar belakangi oleh arisan online salah satu bentuk kerja sama atau
muammalat melalui dunia maya yaitu terjalinnya hubungan seseorang dengan
orang lain atau sesama manusia yang merupakan bagian dari syariat yang wajib
dipelajari disetiap individu muslim. Juga mengetahui tentang hukum-hukum
dalam beribadah, yaitu hubungan manusia dengan Allah SWT. Adapun muamalah
merupakan jalinan hubungan dengan sesame manusia dan hasilnya akan kembali
kepada manusia itu sendiri dengan berinteraksi dimana saja mereka berada. Bisnis
online sangatlah variatif baik itu jual beli dan investasi maupun internet sebagai
sarana dalam melakukan kegiatan social. Arisan secara online adalah
pengumpulan uang atau barang yang bernilai sama oleh beberapa orang lalu di
undu diantara mereka. Undian tersebut dilaksanakan secara berkala sampai semua
anggota memperolehnya. Dari sekian banyak beentuk arisan media social, maka
salah satu arisan di instagram yang terdapat pada akun @arisanrecehjambi dengan
menggunakan sistem arisan turun menurun atau arisan multi level yaitu setiap
orang mendapat sejumlah uang arisan yang sama besarnya, tetapi setiap orang
tidak lah sama jumlahnya dalam membayarnya. Sistemnya di level pertama
pembayarannya lebih besar daripada pembayaran orang yang kedua, maka
pembayaran orang yag kedua lebih besar dari orang ketiga, pemabayarn orang
ketiga lebih besar dari pemabyaran orang keempat, begitulah seterusnya.

Kata Kunci: Arisan Online, Multi Level, Media Sosial, Instagram, Hukum
Islam
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BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Manusia adalah sebagai makhluk sosial yang senantiasa berinteraksi dengan orang
lain dan lingkungan dimana mereka bertempat tinggal dengan gayahidup
bermasyarakatyang berbeda pula. Manusia sebagai makhluk sosial pasti
berhubungan dengan yang lain dan lingkungan dimana mereka berada yang
melakukan berbagai macam aktivitas, baik ekonomi dan sosial budayamaupun
hukum dan politik. Karena itu manusia tidak bisa berdiri sendiri kecuali bergaul
dan berkomunikasi dengan kehidupan komunitas masyarakat.Salah satu bentuk
aktivitas muamalah yang dilakukan oleh muslim dan non muslim giat mencari
harta. Pemilikan harta dalam pandangan Islam sebagai upaya menempuh jalan
untuk kebutuhan hidup namun bukan menjadi tujuan, melainkan yang utama
beribadah kepada-Nya. Hal ini disebutkan firman Allah Swt.:
َماْخهقجْانجهَْاالوسْاالْنيعبدَن
Artinya : “Dan tiadalah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk mengabdi
kepada-Ku.”1
Kewajiban jasmani dan rohaniyah dalam ajaran Islam, adanya keseimbangan
antarakebutuhan materi non materi (spiritual) , namaun kebutuhan materi
hanyalah salah satu jalan untuk melaksanakan kebutuhan rohani. Jika demikian
halnya, keduanya tidaklahdipertentangkan antara kemaslahatan umum dan

1

Surat Az-Zariyat, (51): 56.

1

2

kehidupan beragama dengan tidak berbuat dzalim sedikit pun dari kedua sisi
tersebut. Banyak cara untuk memperoleh materi, dapat melalui transaksi di masa
sekarang atau masa yang akan datang melalui gerakan ekonomi, dan dapat juga
dengan ketekunan karena faktor kemiskinan lalu berbuat keikhlasan beribadah
kepada Allah SWT.
Harta dalam pandangan Islam memiliki kedudukan amat penting dalam kehidupan
manusia. Namun harta hanyalah sebagai alat pelengkap dalam mewujudkan
kepentingan spiritual, sehingga dapat membentuk etos kerja,rasa keikhlasan,
kejujuran menju ilmu pengetahuan. Berdasarkan maqashid al-syariah ada lima
kebutuhan pokok yang harus dipelihara oleh umat manusia, yaitu حفع ْانديه
(memelihara agama), ( حفعْانىفسjiwa), ( حفعْانعقمakal), ( حفعْانىسبketurunan), ْ حفع
( انمالmemelihara harta). Memelihara dari kelima hal tersebut maka akan
terpeliharalah nilai-nilai keislaman dengan batasan-batasan dan laranganlarangannya.Seperti terpelihara dari jalan mencuri, memakan riba, merusak harta.
Dengan demikianlah sehingga dapat memperolehusaha yang halal melalui
perdagangan termasuk bentuk arisan biasa dan arisan online yang tentunya sesuai
dengan syariat.2
Arisan online salah satu bentuk kerja sama atau muamalat melalui dunia maya
yaitu, (terjalinnya hubungan antara seseorang dengan orang lain atau sesama
manusia) yang merupakan bagian dari syariat yang wajib dipelajari setiap individu
muslim. Juga mengetahui tentang hukum-hukum dalam beribadah, yaitu
hubungan manusia dengan Allah SWT. lalu merealisasikan melalui shalat, puasa,
2

Mashuda Abdurrahman, Pengantar dan Asas-asas Hukum Perdata Islam, (Fiqh Muamalah),
cet. Ke-1, (Surabaya: Central Media, 1992), hlm. 74.
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zakat, puasa haji, secara pribadi dengan sang pencipta yang buahnya akan kembali
pada pribadi muslim itu sendiri. Adapun muamalat merupakan jalinanhubungan
dengan sesama manusia dan hasilnya akan kembali kepada manusia itu sendiri
dengan berinteraksi dimana saja mereka berada.Bermuamalat memang hal yang
sangat dianjurkan dalam Islam tentu dengan cara yang halal dan wajar, sehingga
mereka melakukan transaksi dengan cara tidak saling merugikan.3
Oleh karena itu agar tidak ada orang yang dirugikan, maka bermuamalat harus
dengan orang yang jelas identitasnya, sehingga orang merasa aman dan tidak
khawatir dengan keikutsertaannya. 4Salah satu kegiatan yang juga diatur dalam
Islamkegiatan yang paling sering dilakukan untuk memenuhi kebutuhan seharihari yaitu kegiatan berinteraksi atau dalam Islam dinamakan muamalah.
Muamalah adalah segala kegiatan yang didasarkan atas hukum Allah yang
mengatur segala persoalan dunia dan segala aturannya dapat memberikan jaminan
kesejahteraan dalam kehidupan sosial kemasyarakatan bagi manusia di dunia dan
di akhirat. Kegiatan muamalah tidak terlepas dari kehidupan sehari-hari, karena
kegiatan muamalah dan transaksi ini sangat penting dan sebagai jalan untuk
memenuhi kebutuhan hidup. Islam pun telah mengatur segala sesuatunya tentang
jalan hidup dan kegiatan sehari-hari termasuk bertransaksi.5
Bisnis onlinesangatlah variatif baik itu jual beli dan investasi maupun
internet sebagai sarana dalam melakukan kegiatan sosial. Arisan secara online
adalah pengumpulan uang atau barang yang bernilai sama oleh beberapa orang
3

Ibid.
Ahmad Isa Asyur, Fiqhul Muyassar Fi al-Mu’amalat, alih Bahasa Abdul Hamid Zahwan,
(Solo: CV Pustaka Mantiq. 1995), hlm. 21.
5
Ibid.
4

4

lalu diundi diantara mereka. Undian tersebut dilaksanakan secara berkala sampai
semua anggota memperolehnya”. Arisan online juga sebagai tabungan bersama
(company saving) dan merupakan perkumpulan uang untuk diundi secara berkala.
Dalam perkumpulan itu, semua anggota dalam setiap waktu tertentu mengadakan
pertemuan dan pada saat itu semua anggota diwajibkan menyetor sejumlah uang
tertentu. Jumlah uang yang terkumpul kemudian diberikan kepada anggota yang
mendapatkan undian berikutnya. 6
Arisan online adalah sarana muamalat untuk memenuhi kebutuhan materi,
yang mana dewasa ini banyak digunakan oleh sebagian masyarakat. Ia merupakan
salah satu bagian muamalat yang dikenal banyak orang. Arisan adalah
sekelompok orang sepakat untuk mengeluarkan sejumlah uang dengan nominal
yang sama pada setiap pertemuan berkala (biasanya sebulan sekali), kemudian
salah seorang dari mereka berhak menerima uang yang terkumpul berdasarkan
undian dan semua anggota pada akhirnya akan mendapatkan giliran yang sama. 7
Oleh karena itu arisan lazim dilakasankan oleh semua pihak, yaitu arisan
kantor yang dilakukan di tempat kerja, arisan keluarga, baik dengan keluarga
ataupun antar anggota organisasi. Aktivitas arisan online memiliki dampak positif
antara lain:
a.

Mempererat tali silaturrahmi dan ikatan kekerabatan antara para anggota
arisan.

b.

Mendiskusikan topik problematika tertentu, guna membantu masalah anggota
arisan.
6
7

Poerwadarmita, Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Jakarta: PN Balai Pustaka, 1976), hlm 57.
https://id.wikipedia.org/wiki/arisan diakses pada tangga l 8-10-2018.
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c.

Menyisihkan sebagian penghasilan sebagai wujud kebersamaan antar anggota
arisan.8

Berdasarkan dampak positif tersebut, maka menabung merupakan satu langkah
efektif yang banyak dipilih orang untuk menghindari kekurangan uang pada suatu
saat ada keperluan yang mendesak. Disamping itu, menabung juga penting jika
seseorang ingin membeli barang tetapi tidak memiliki uang yang cukup. Karena
itu dengan cara yang demikianlah keinginan dapat terpenuhi.
Arisan dapat pula menjadi salah satu cara untuk belajar menabung, sebab pada
saat ikut arisan, ada keterpaksaan untuk membayar iuran yang berarti dipaksa
untuk ikut menabung.Jika demikian halnya maka ada beberapa manfaat arisan
antara lain:
a.

Bila mendapat arisan di bagian awal, anggaplah itu merupakan pinjaman
tanpa bunga.

b.

Bila mendapat arisan paling akhir maka anggaplah kegiatan itu sebagai
menabung uang.

c.

Arisan itumenumbuhkan

rasa kedisiplinan demi untuk pembayaran

uangdalam suatu kegiatan dalam masyarakat.
d.

Belajar untuk saling percayamempercayai ketika berada dalam suatu kegiatan
arisan, bila tak ada kepercayaan sesama anggotanya tentunya arisan tidak
akan berjalan sebagaimana yang diharapkan.

8

Siti Masithah, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Pelaksanaan Arisan Online Handphone Di Instagram
(Studi Pada Pemilik Akun Instagram @tikashop_bdl), (Skripsi-UIN Raden Intan Lampung, 2018, hlm 32.
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e.

Uang yang diperoleh dikenakan potongan biaya administrasi, dan tidak
seperti bank bila ingin menabung pungutan itu dikenakan biaya
administrasisehingga arisan itubersifat sukarela.

f.

Adapun tujuan utama arisan adalah untuk menjalin silaturahmi yang dapat
menjadikan sebagai ajang

keakraban dengan para peserta, seperti arisan

arisan lain yang dapat membina hubungan yang lebih baik dan harmonis
serta sosialisasinya pun lebih mudah termasuk arisan dalam keluarga yang
bersifat lebih besar.9
Dalam arisan melalui instagram recehan terdapat transaksi yang bersifat
muamalah, sehingga melalui arisan tersebut selain ada pembayaran wajib bagi
anggota, para peserta dapat pula membeli berbagai macam produk yang
ditawarkan lalu disebutlaharisan handphone, arisan laptop, arisan membeli
kendaraan dan lain-lain. Karena itulah kegiatan arisan ini dapat mempererat
hubungan emosional dan sosial sesama anggota kelompok masyarakat.
Berdasarkan perkembangan dan kemajuanh teknologi dan komunikasi sekarang
jika dibandingkan dengan cara yang dahulu, arisan hanya dapat dilakukan melalui
perkumpulan, perkelompok atau komunikassi secara langsung.Namun hari ini
berkat perkembangan iptek yang semakin pesat,maka pengguna dunia maya lebih
maju dengan menggunakan media sosial melalui internet yang lebih dikenal
dengan media arisan online.
Arisan onlineyang dapat dilakukan dewasa ini dapat dilakukan di dunia maya
secara langsung tanpa bertemu secara pisik dengan para pengelola arisan

9

Ibid.

7

(owner/admin), melalui online transaksi pembayaran uang arisan dapat dilakukan
melalui Automated Teller Machine (ATM). Selanjutnyan dengan cara pengundian
pun dapat dilakukan secara otomatis melalui media elektronik dengan
menanamkan sikap kepecayaan dan kejujuran dalam melakukan bisnis ini. Itulah
yang disebut dengan “keberkahan poisitit terhadap arisan onlineyang merupakan
salah satu dampak positif dari kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.
Wahana dalam melakukan transaksi dapat dilakukan melalui wadah media sosial
yang sekarang ini sangat bermacam-macam bentuk, seperti, facebook, twitter,
instagram, youtube, line, whatsap dan sebagainya. Media-media ini dapat
digunakan hanya untuk berhubungan dengan orang lain untuk melakukan bisnis
dengan sistem arisan secara jarak jauh, sekaligus dapat memperat tali silaturahim
meskipun jarak jauh, namun dapat mendekatkan diri melalui alat tersebut. Hal
yang tidak dapat dimungkiri lagi bahwa media sosial instagram yang sedang
marak pada saat ini selain sebagai media sosial tetapi juga dijadikan sebagai
sarana arisan.10
Di Indonesia, arisan online merupakan fenomena baru bagi sosial kemasyarakatan
yang justru telah terjadi dan merebak diberbagai daerah dan pelosok di Negara
Republik Indonesia. Penomena tersebut hingga saat ini telah menjadi aktivitas
rutin bagi masyarakat termasuk di instansi pemerintah, perusahaan, rukun
tetangga, sekolah, bahkan tempat ibadah menjadi kegiatan sosial.
Sebagaimana telah dijelaskan bahwa arisan online dapat berfungsi ganda dalam
kehidupan bermasyarakat selain berfungsi sebagai media untuk menjadi daya tarik

10

Ibid, hlm.33
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yakni untuk saling kunjung mengunjungi, saling kenal, saling memberi informasi
dan membutuhkan berita, sebagai media kerukunan, juga sebagai kegiatan
ekonomi, berupa arisan yang menyerupai koperasi. Sedangkan koperasi itu sendiri
merupakan kerja sama ekonomi dalam masyarakat

karena dana berasal dari

anggota arisan online dan disalurkan untuk kepentingan anggota itu sendiri.
Dengan kata lain arisan online dapat menjadi ajang hutang piutang, dan setiap
anggota dari arisan itu mempunyai dua fungsi, yaitu sebagai kreditur sekaligus
debitur.11
Arisan online uang recehan sebagai salah satu bentuk arisan yang ada di media
sosial Instagram, tetapi ada juga berupa arisan online menurun atau arisan
multilevel. Arisan ini dibentuk dalam sosial media yaitu media sosial instagram.
Instagram adalah media yang berbagai orang memilikinya dan bisa mengakses
foto dan video jika mempunyai akun instagram tersebut. Bentuk arisan ini banyak
sekali peminatnya, karena tidak ada batasan usia untuk mengkuti arisan online.
Seperti, arisan handphone yang terdapat di media sosial instagram. Arisan ini lagi
sangat boomingnya dalam tahun ini, karena bersifat online (tidak bertatap muka)
dan bersifat free.12
Dari sekian banyak bentuk arisan media sosial, maka salah satu arisan di
instagram

yang

terdapat

pada

akun

adalah

(arisanrecehjambi)

dengan

menggunakan sistem arisan menurun atau arisan multilevel yaitu setiap orang
mendapat sejumah uang arisan yang sama besarnya, tetapi setiap orang tidaklah
sama jumlahnya dalam membayarnya. Sitemnya, dilevel pertama pembayarannya
11

Irma Prihantari, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Arisan Sepeda Motor Paguyuban Agung
Rejekidi Kecamatan Kab. Kulon Progo”, (Skripsi- UIN Syarif Hidayatullah), Jakarta, 2009, hlm. 5
12

https://www.instagram.com. Diakses pada tanggal 08-10-2018
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lebih besar dari pada pembayaran orang yang kedua, maka pembayaran orang
kedua lebih besar dari orang ketiga, pembayaran ketiga lebih besar dari
pembayaran yang keempat, begitulah seterusnya, jumlah pembayaran arisan
menurun dari orang hingga orang terakhir. Tetapi perolehan uang arisan tanpa
diundi melainkan berurutan dari peserta pertama hingga peserta terakhir. Jangka
waktu arisan ini adalah 10 periode. Urutan pertama pada arisan ini banyak
diperebutkan oleh calon peserta karena mendapatkan arisan yang pertama. Periode
arisan menurun ini terdapat dua macam, yakni dua minggu sekali dan sebulan
sekali.
Misalnya, arisan yang diperoleh sebesar Rp. 750.000,-. Periode tiga hari sekali.
Maka, peserta urutan awal membayar Rp. 45.000,- per tiga hari, peserta
berikutnya membayar Rp. 40.000,- per tiga hari, dan peserta berikutnya
membayar Rp. 35.000,- per tiga hari begitu seterusnya jumlah pembayaran setiap
anggotanya

menurun hingga

peserta

urutan terakhir.

Perolehan arisan

dilaksanakan sehari setelah pembayaran arisan. Perolehan arisan yang pertama
didapat oleh peserta urutan pertama pada periode pertama. Perolehan arisan kedua
didapat oleh peserta urutan kedua pada periode kedua. Berurutan seterusnya
hingga peserta urutan terakhir. Arisan pada umumnya adalah jumlah pembayaran
dan perolehan setiap peserta adalah sama. Tetapi pada arisan ini setiap anggota
besar pembayarannya adalah tidak sama walaupun jumlah perolehan semua
peserta besarnya sama.13

13

Wawancara dengan Maharani selaku admin Arisan Online, pada tanggal 10-01-2019.
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Setiap yang mengikuti arisan ini akan dikenakan bayaran awal atau adm (uang
administrasi). Tetapi sayangnya kurangnya silaturahim dalam arisan ini
dikarenakan ketidak adanya saling bertatap muka, hanya berinterksi dengan sosial
media saja. Bayaran awal pada arisan ini adalah diperuntukkan oleh yang
mengikuti arisan ini, yang dibuat admin arisan itu sendiri. Bayaran awal disini
adalah uang muka, dimana yang mengikuti arisan ini harus membayar biaya awal
(administrasi) yang telah ditentukan oleh pemilik akun instagram @arisanreceh
jambi.
Denda pada arisan ini disebabkan oleh yang mengikuti arisan ini tidak dapat
membayar dengan tepat waktu, si admin akan menjatuhkan denda apa yang telah
disepakati bersama dengan yang mengikuti arisan tersebut, misalnya si A belum
bisa membayar arisan, si A telat membayar sehari, denda sehari akan dikenakan
tarif dari 30.000 rupiah per hari dan seterusnya. Jika yang mengikuti arisan ini
tidak dapat membayar maka akan dikenakan denda.14
Dengan demikian apa yang terjadi pada arisan onlinemenurun atau arisan
multilevel di media sosial instagram @arisanrecehjambi dengan menetapkan
denda, serta adanya ketidak jelasan orang yang mengikuti arisan tersebut, dan juga
adanya unsur Riba’ dalam arisan, hal ini sangat bertentangan dengan ayat-ayat
tentang hukum. Sebagaimana Allah berfirman:
 ا ََأ ِإَُم ِإىا
ا َتم ِإدنمولا ِ أهسا إنأىا ل ِإن مح اكسوا نُأأِإ مكهمولا فأريقًسا يٍِإ ا َأ ِإي أوللا ا لنُاسِا ِ ِإسْ ِإْى أ
أَ أَلا تأأِإ مكهمولا َأ ِإي أولنأ مك ِإىا ِأ ِإيُأ مك ِإىا ِس ِإنبأسطم أ
 تأ ِإعهأ مًوٌا

14

Wawancara dengan Icha Esya, selaku anggota arisan online, pada tanggal 21-01-2019.
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Artinya :“Dan janganlah sebagian kalian memakan harta sebagian yang lain di
antara kalian dengan jalan yang batil dan (janganlah) kalian membawa
(urusan) harta itu kepada hakim, supaya kalian dapat memakan
sebagian dari harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa,
padahal kalian mengetahui.”15
Ali Ibnu Abu Talhah meriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa ayat ini berkenaan
dengan seorang lelaki yang mempunyai utang sejumlah harta, sedangkan
pemiutang (yang punya piutang) tidak mempunyai bukti yang kuat. Lalu lelaki
tersebut mengingkari utangnya dan mengadukan perkaranya kepada hakim,
padahal dia mengetahui bahwa dia berhadapan dengan perkara yang hak, dan
bahwa dirinya berada di pihak yang salah (berdosa) dan memakan harta haram.
Hal yang sama diriwayatkan oleh Mujahid, Sa’id ibnu Jubair, Ikrimah, Al-Hasan,
Qatadah, As-Saddi, Muqatil ibnu Hayyan, dan Abdur Rahman ibnu Zaid ibnu
Aslam, bahwa mereka pernah mengatakan, “Janganlah kamu membuat perkara,
sedangkan kamu mengetahui bahwa dirimu berada di pihak yang zalim.”16
Berdasarkan uraian di atas terdapat beberapa pokok masalahyang penulis dapat
kemukakan, sehingga itu jugalah yang menyababkan tertarik memilih judul ini
sekaligus untuk menelitinyadengan judul :“Arisan Online Multilevel Melalui
Media Sosial Instagram Menurut Hukum Islam” (Studi Pada Pemilik Akun
Instagram @arisanrecehjambi)”.

15
16

Qs.Al-Baqarah (2): ayat 188.
Al-Quran Terjemahan. 2015. Departemen Agama RI. Bandung: CV Darus Sunnah
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B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan diatas, maka
dapat dirumuskan beberapa pokok masalah agar pemasalahan yang diteliti lebih
jelas dan

penelitian ini dapat mencapai tujuan yang diinginkan, maka

permasalahan yang akan dibahas, yaitu:
1.

Bagaimana pelaksanaan arisan online di akun @arisanrecehjambi) ?

2.

Bagaimanatinjauan hukum Islam tentang pelaksanaan arisan onlinedi akun
@arisanrecehjambi) ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
1.

Tujuan Penelitian

a.

Untuk mengetahuai pelaksanaan arisan onlinedi akun@arisanrecehjambi)

b.

Untuk menjelaskan tinjauan hukum Islam tentang pelaksanaan arisan onlinedi
akun @arisanrecehjambi.

2.

Kegunaan Penelitian

a.

Ingin menjadikan karya ilmiah ini sebagai sumbangsi dalam ilmu
pengetahuan hukum pada umumnya dan hukum Islam pada khususnya,
terutama terhadap masalah-masalah yang berkaitan dengan arisan online
@arisanrecehjambi.

b.

Ingin memberikan pemahaman dan pengetahuan tentang arisan online dan
hukum-hukumnya.

D. Manfaat Penelitian
Penelitian ini memiliki manfaat bagi beberapa pihak diantaranya:
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a. Untuk fakultas, penelitian ini dapat menambah khazanah ilmu pengetahuan dan
literatur pada fakultas syariah dan hukum.
b. Pengetahuan agar lebih memahami tentang masalah arisan online handphone
di media sosial instagram.
E. Kerangka Teori
1.

Al-Qardh

a.

Pengertian Al-Qardh

Secara bahasa al-qardh berarti al-qoth’ (terputus). Harta yang dihutangkan kepada
pihak lain dinamakan qardh karena ia terputus dari pemiliknya. Al-qardh adalah
penyerahan atau pemilikan harta al-misliyat kepada orang lain untuk ditagih
pengembaliannya, atau dengan pengertian lain suatu akad yang bertujuan untuk
menyerahkan harta misliyat kepada pihak lain untuk dikembalikan yang sejenis
dengannya.
Dari defenisi diatas tampaklah bahwa sesungguhnya utang-piutang merupakan
bentuk muamalah yang bercorak ta’awun (pertolongan) kepada pihak lain untuk
memenuhi kebutuhannya. Sumber ajaran Islam sangat kuat menyerukan prinsip
hidup gotong-royong seperti ini. Bahkan Al-Qur’an menyebut piutang untuk
menolong atau meringankan orang lain yang membutuhkan dengan istilah
mengutangkan kepada Allah dengan hutang baik.
Menurut Chairuman Pasaribu hutang-piutang sama dengan perjanjian-meminjam
yang dijumpai dalam kitab Undang-Undang hukum perdata yang mana dalam
pasal 1754 yang dijumpai ketentuan berbunyi sebagai berikut : pinjam meminjam
adalah suatu perjanjian dengan mana satu pihak memberikan kepada pihak lain
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suatu jumlah tertentu barang-barang yang habis karena pemakaian, dengan syarat
bahwa pihak yang belakangan akan mengembalikan dengan jumlah yang sama
dari macam keadaan yang sama pula.17
Menurut H.M Anwar juga menjelaskan bahwa Qardh yaitu memberikan
sesuatu kepada orang lain dengan syarat harus dikembalikan lagi semisalnya,
tetapi bukan barang tersebut dan yang dikembalikan barang tersebut bukan qardh
melainkan ariyah (pinjam-meminjam).18
Berdasarkan beberapa pendapat diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa
hutang-piutang menurut hukum Islam adalah memberikan sesuatu kepada orang
sebagai pinjaman dengan perjanjian orang yang menerima pinjaman akan
mengembalikan barang (sesuatu) tersebut setelah mampu membayar dalam
keadaan yang sama.
b.

Dasar Hukum Al-Qardh
Dasar hukum hutang-piutang dapat kita temukan dalam Al-Qur’an dan

hadis. Hutang-piutang pada dasarnya sunnah, tetapi bisa berubah menjadi wajib
apabila orang yang berhutang sangat membutuhkannya, sehingga hutang-piutang
sering diidentikan sama dengan tolong menolong. 19
Dalam hukum Islam dapat didasarkan pada perintah dan anjuran agama
supaya manusia hidup saling tolong menolong serta kerjasama dalam hal
kebaikan. Firman Allah SWT :
1.

Al-Qur’an
17

Chairuman Pasaribu, Hukum Perjanjian dalam Islam. (Jakarta : Sinar Grafika, 1994),
hlm.136.
18
M. Anwar, Fiqh Islam, (Bandung : PT. Al-Ma’rif, 1998), hlm.52.
19
Khumed Ja’far, Hukum Perdata Islam di Indonesia, (Bandar Lampung : Permatanet, 2015),
hlm 166.
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Dalam transaksi hutang-piutang Allah SWT memberikan rambu-rambu
agar berjalan sesuai prinsip syariah yaitu menghindari penipuan dan perbuatan
lainnya yang dilarang Allah. Pengaturan tersebut yaitu anjuran agar setiap
transaksi utang-piutang dilakukan secara tertulis.20 Hal ini sesuai dengan firman
Allah dalam Q.S Al-Baqarah ayat 282 sebagai berikut :21
ُُْ س ًّّمّْفَا ُكخُب ُُْي
َ نّْاَ َج ٍمْ ُّم
َ َيَآَْيٍَُّاانَّ ِري َْهْاَ َمى ُ ُْآاِ َذاحَ َدايَ ْىخُ ْم ِْب َدي ٍْهْا
Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak
secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu
menuliskannya .”

2.

Ijma’
Para ulama sepakat tentang kebolehan hutang-piutang, sepakat ini

didasarkan pada tabiat manusa yang tidak bisa hidup tanpa pertolongan
saudaranya. Oleh karena itu, hutang-piutang sudah menjadi satu bagian dari
kehidupan didunia. Islam adalah agama yang sangat memperhatikan segenap
kebutuhan umatnya.
Hukum hutang-piutang sunah bagi orang yang memberikan hutang, serta
mubah bagi orang yang minta diberi hutang. Seseorang boleh berhutang jika
dalam kondisi terpaksa dalam rangka menghindarkan diri dari bahaya, seperti
untuk membeli makanan agar dirinya terhindar dari kelaparan. Disamping itu,
hukum hutang-piutang beruba sesuai dengan keadaan, cara dan proses akadnya.

20

Khumed Ja’far, Hukum Perdata Islam di Indonesia, (Bandar Lampung : Permatanet, 2015),
hlm 166.
21
Al-Qur’an dan Terjemahnya, Al-Baqarah : 282.
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Jika ada orang ingin berhutang untuk menambah modal perdagangannya maka
hukumnya mubah. Jika orang yang berhutang adalah orang yang mempunyai
kebutuan mendesak maka hukumnya wajib. Jika pemberi hutang mengetahui
bahwa penghutang akan mengetahui uangnya untuk berbuat maksiat maka
hukumnya haram.22
c.

Rukun dan Syarat Al-Qardh
Adapun rukun qardh adalah sebagai berikut :23

1.

Sighat akad (perjanjian dua pihak yang berhutang).

2.

Orang yang berhutang dan orang yang berpiutang.

3.

Benda yang dihutangkan yaitu sesuatu yang bernilai.
Sedangkan untuk syarat qardh yaitu sebagai berikut :24

1.

Karena hutang-piutang sesungguhnya merupakan sebuah transaksi maka
harus dilaksanakan melalui ijab dan qabul yang jelas.

2.

Harta benda yang menjadi objeknya harus mal-mutaqawwin. Mengenai jenis
harta benda yang dapat menjadi objek hutang-piutang terdapat perbedaan
pendapat dikalangan fuqaha.

2.

Arisan Online

a.

Pengertian Arisan Online
Dalam pengertian umum arisan online atau tabungan bersama (company

saving) merupakan pengumpulan uang dengan cara diundi secara berkala. Dalam
perkumpulan itu, semua anggota dalam setiap waktu tertentu mengadakan
22

Khumed Ja’far, Hukum Perdata Islam di Indonesia, (Bandar Lampung : Permatanet, 2015),
hlm 167.
23
Ghufron A Masadi, M.Ag, Fiqh Muamalah Kontekstual, (Jakarta: PT. Raja Grafindo
Persada, 2002), hlm.173.
24
Ibid, hlm.173.
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pertemuan dan pada saat itu semua anggota diwajibkan menyetor sejumlah uang
tertentu. Jumlah uang yang terkumpul kemudian diberikan kepada anggota yang
mendapatkan undian yang berikutnya.25
Akad dari Arisan adalah Qardh (Hutang) bukan tabungan, karena arisan
secara bersama-sama saling mengumpulkan uang dalam jumlah tertentu,
selanjutnya setelah uang terkumpul lalu diserahkan kepada para anggota-anggota
secara bergilir dengan syarat bahwa setiap anggota wajib membayar uang dengan
jumlah tertentu setiap jangka waktu tertentu pula hingga masa yang telah
ditentukan. Jadi model ini dapat juga disebut dengan akad yang mengandung
perjanjian antara seseorang dengan orang lain dan padanya ada hak yang wajib
dipenuhi untuk selainnya dan mensyarikatkan dirinya bersama orang lain itu
dalam tanggung jawab terhadap hak itu dalam menghadapi seorang penagih atau
Multazim, dalam hal ini dinamakan kafiil.26
Arisan merupakan bentuk kerja sama yang mempunyai ciri-ciri sebagai
berikut :
a.

Bertujuan mendapatkan sejumlah uang bersama-sama secara bergiliran serta
saling mengenal dalam pergaulan.

b.

Dilakukan dengan kelompok.

c.

Tidak memiliki modal sendiri.

d.

Bersifat sementara.

e.

Tidak memerlukan organisasi dan administrasi yang teratur.

25

WJS. Poewadarminta, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta : Balai Pustaka, 2003),
hlm.59.
26
Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, Pengantar Fiqh Muamalah; ed. Revisi,
Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2009, hlm. 83
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f.

Syarat penerimaan anggotanya hanya terletak pada kesanggupan membawar
kewajibannya secara tertib.27
Arisan secara umum termasuk muamalat yang belum pernah disinggung

dalam Al-Qur’an dan as-Sunnah secara langsung, maka hukumnya dikembalikan
kepada hukum asal muamalah, yaitu dibolehkan. Para ulama menyebutkan hal
tersebut dengan mengemukakan kaedah fiqih yang berbunyi:
ص مما ف ِإ
ا إَلاا  أيسا  أد الا لندالِ ِإي مما  أعهأىا خ أ،سحةم
 الفها
ىا لألأ ِإ
لأألأ ِإ
شيأسءا (فىا ل ِإن مً أعس أيالأت)ا لِْأ أ
Artinya :“Pada dasarnya (asalnya) pada segala sesuatu (pada persoalan
mu’amalah) itu hukumnya mubah, kecuali jika ada dalil yang
menunjukkan atas makna lainnya.”.28
Pengundian arisan juga dibahas dalam riwayat H.R Muslim dari Aisyah ia
berkata “Rasulullah SAW apabila pergi beliau mengadakan undian diantara istriistrinya, lalu jatuhlah undian itu kepada Aidyah dan Hafsah, kemudian keduanya
pergi bersama beliau”. Jika dapat dipahami Nabi SAW memilih diantara istri
beliau untuk dibawa bepergian dengan cara mengndi tentu cara itu hukumnya
halal karena pada undian itu tidak ada pemindahan hak, dan tidak ada perselisihan
milik, maka jika pengundian didalam arisan tidak ada pemindahan hak dan
perselisihan milik, maka pengundian didalam arisan tidak ada pemindahan hak
dan perselisihan milik maka hukumnya halal.

27

Abdul Bsith, Islam dan Manajemen Koperasi Prinsip dan Strategi Perkembangan Koperasi
di Indonesia, (Malang : Universitas Islam Negeri Malang Press, 2008), hlm.132.
28
Sa’dudin Muhammad al Kibyi, al Muamalah al Maliyah al Mua’shirah fi Dhaui al
Islam.Hlm.75
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Dilihat dari sisi substansi pada hakikatnya arisan merupakan akad pinjam
meminjam lebih tepatnya akad Al-Qardh, dengan demikian uang arisan yang
diambil oleh orang yang menerima atau memenangkan itu adalah hutangnya dan
wajib untuk memenuhi kewajibannya dengan membayar sejumlah uang secara
berkala sampai semua anggota mendapatkan hak atas arisan tersebut. Didalam
arisan juga termasuk ta’awun (tolong menolong), seperti arisan kurban atau
aqiqah, arisan kendaraan dan elektronik, seseorang secara langsung belum
mempunyai biaya untuk kuran atau aqiqah, membeli kendaraan dan elektronik
dapat membayar secara berangsur untuk memenuhi keinginannya tersebut.
Arisan online juga dapat dilakukan secara syariah yaitu dilakukan dengan
cara pihak yang menyelenggarakan arisan jelas dan ada pihak yang memberikan
jaminan

atas

terselenggaranya

arisan

tersebut,

setiap

peserta

sepakat

mengeluarkan sejumlah uang secara berkala dalam waktu tempo tertentu, setiap
peserta arisan sepakat mendapatkan sejumlah uang yang setara dengan jumlah
yang akan atau pernah mereka keluarkan. Penentuan pemenang disepakati dengan
cara mengundi dengan ketentuan didalam pengundian tidak ada pemindahan hak
dan perselisihan. Arisan yang didalamnya memiliki banyak manfaat seperti
menyambung silatuhrahmi antara sesame peserta arisan, baik jarak dekat ataupun
jauh.29

29

Ibid, hlm.76
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b.

Dasar Hukum Arisan
Dasar ayat yang berkaitan dengan arisan Firman Allah dalam

QS.Luqman/31:20:
ْ...انمْحسَاْانْهللاْسخسَْاْنكمْماْفيْانسمُاثَْماْفيْاالزضَْْاسبغْعهيكمْوعمًْظاٌسةَْباطىت
Artinya: “Tidakkah kamu perhatikan, bahwa sesungguhnya Allah telah
memudahkan untuk kamu apa-apa yang ada di langit dan apa-apa
yang ada di bumi; dan ia telah sempurnakan buat kamu nikmatnikmatNya yang Nampak maupun yang tidakNampak”
Firman Allah Swt tersebut menunjukkan bahwa Allah swt memberikan
semua yang ada di muka bumi ini untuk kepentingan manusia, para ulama
menyebutnya dengan istilah al imtinan (pemberian). Oleh karenanya, segala
sesuatu yang berhubungan dengan muamalat pada asal hukumnya adalah mubah
kecuali ada dalil yang menyebutkan tentang keharamannya. Dalam masalah arisan
tidak kita dapatkan dalil baik dari al-Qur’an maupun dari as Sunnah yang
melarangnya, berarti Arisan hukumnya mubah atau boleh. Berdasarkan firman
Allah SWT. S.Al-Maidah, 5:2:30
...َْحعاَوُاْعهّْانبسَْانخقَُِْالْحعاَوُاْعهّْاالثمَْانعدَان...
Artinya :“… Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan
takwa, dan jangan tolong-menolong dalam
pelanggaran…”

30

Al-Qur’an dan Terjemahannya Surat Al-Maidah (5) 2

berbut

dosa

dan
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Firman Allah Swt tersebut memerintahkan umatnya untuk saling tolongmenolong di dalam kebaikan, sebagaimana tujuan arisan adalah menolong orang
atau yang bersangkutan dalam arisan tersebut dengan cara iuran yangdilakukan
secara rutin sesuai waktu yang di tentukan dan mendapatkan iuran tersebutsecara
bergiliran, maka hal tersebut merupakan dalam kategori tolong menolong
yangdiperintahkan Allah SWT. Hadis Aisyah ra, ia berkata:
ْكانْزسُلْهللاْصهّْهللاْعهىًَْسهمْاذاْخسجْاقسعْبىهْوسائًْفطاْزثْانقسعتْعهّْعاْْئشت
َحفصتْفخسْجخاْمعًْجمىعا
Artinya :“Rasulullah SAW apabila pergi, beliau mengadakan undian di antara
istri- istrinya, lalu jatuhlah undian itu pada Aisyah dan Hafsah, maka
kami pun bersama beliau.” (HR.Muslim, no: 4477)
Hadis di atas menunjukkan kebolehan untuk melakukan undian,
tentunyayang tidak mengandung perjudian dan riba. Sebagaimana yang dilakukan
oleh Aisyah dan Hafsah apabila Rasulullah SAW pergi, mereka melakukan undian
sebagaimana arisan yang dilakukan sebagian masyarakat saat ini.
Dalam kitab-kitab fiqih atau hadist, arisan biasanya disebut dengan istilah
bai’u al-muzayadah (adanya penambahan). Jual beli dalam istilah fiqih disebutalbai’u yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang
lain. Sedangkan dalam bahasa Arab jual beli disebut al-bai’u yang berarti
menukar.
Kata

al-bai’u

dalam

bahasa

Arab

terkadang

digunakan

untuk

mengartikanlawannyayaitu asy-Syira (beli), dengan demikian al-bai’u berarti jual
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dan sekaligus bisa berarti beli. Secara terminology, terdapat beberapa definisi jual
beli yang dikemukakan ulama fiqh. Menurut Hanafiyah jual beli adalah saling
menukar harta dengan harta melalui cara tertentu. Sedangkan, menurut
Malikiyyah, Syafi’iyah, dan Hanabilahjual beli adalah saling menukar harta dalam
bentuk pemindahan milik dan kepemilikan. Dan menurut Sayyid Sabiq, jual beli
adalah penukaran benda denganbenda lain saling merelakan atau memindahkan
hak milik dengan ada penggantinyadengan cara yang diperbolehkan.
c.

Jenis-Jenis Arisan
Jenis perkembangan arisan dari masa ke masa banyak mengalami

perubahan. Sesuai perkembangannya banyak jenis arisan yang dipraktekkan
dalam masyarakat diantaranya adalah arisan uang dan arisan barang. 31
Arisan uang adalah jenis arisan yang banyak dilakukan oleh masyarakat
umum dengan besarnya tergantung kesepakatan para peserta. Sebelum uang
terkumpul pada awal kegiatan arisan diadaka undian untuk menentukan nomor
urut anggota yang berhak mendapatkan uang tersebut. Arisan uang dibagi menjadi
beberapa yaitu :
a)

Arisan biasa, adalah arisan yang sudah disepakati diawali bagi pemenang
arisan mendapatkan pinjaman tanpa bunga, sedangkan pemenang diakhirakhir periode memberikan pinjaman tanpa bunga.

b) Arisan tembak, disebut juga dengan arisan lelang biasanya dipastikan
pemenangnya adalah anggota yang sedang membutuhkan uang. Mekanisme
31

Hilman Adi Kusuma, Hukum Perjanjian Adat, (Bandung :PT. Citra Adiya Bakti, 1990),
hlm.85.

23

untuk pemenang pertama adalah orang yang ditunjuk sebagai ketua kelompok
arisan, dengan konsekuensi bertanggung jawab mengumpulkan uang arisan
dari para anggota dan memberikan talangan bagi anggota yang gagal
membayar.
c)

Arisan sistem gugur, merupakan sekelompok orang yang menyetorkan dana
secara periodic dalam jangka waktu tertentu, dimana anggota yang telah putus
atau memperoleh arisan tidak diwajibkan lagi

membayar setoran.

Mekanismenya, pengelola mengumpulkan sejumlah orang dan menetapkan
nominal setoran perbulan juga jangka waktunya.
d) Arisan sistem menurun, yaitu merujuk pada nominal setoran yang tidak sama
antara anggota yang satu dengan yang lainnya.
e)

Arisan barang, jenis barang yang dijadikan arisan oleh masyarakat misalnya,
gula, minyak, dan alat-alat rumah tangga.

3.

Arisan Online Menurut Ekonomi Islam
Ekonomi secara umum didefinisikan sebagai hal yang mempelajari

perilaku manusia dalam menggunakan sumber daya yang langka untuk
memproduksi barang dan jasa yang dibutuhkan manusia.32Beberapa ahli
mendefinisikan ekonomi Islam sebagai suatu ilmu yang mempelajari perilaku
manusia dalam usaha untuk memenuhi kebutuhan dengan pemenuhan kebutuhan
yang terbatas di dalam kerangka syariah. Ilmu yang mempelajari perilaku seorang
muslim dalam suatu masyarakat Islam yang dibingkai dengan syariah. Definisi
tersebut mengandung kelemahan karena menghasilkan konsep yang tidak
32

Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI), Ekonomi Islam, (Jakarta: PT.
Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 14
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kompetibel dan tidak universal. Karena dari definisi tersebutmendorong seseorang
terperangkap dalam keputusan yang apriori (apriory judgement), benar atau salah
tetap harus diterima.
Definisi

yang lebih lengkap harus mengakomodasikan sejumlah

prasyaratyaitu karakteristik dari pandangan hidup Islam. Syarat utama adalah
memasukkannilai-nilai syariah dalam ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi Islam adalah
ilmu sosial yang tentu saja tidak bebas dari nilai-nilai moral. Nilai-nilai moral
merupakan aspeknormatif yang harus dimasukkan dalam analisis fenomena
ekonomi serta dalam pengambilan keputusan yang dibingkai syariah.
a.

Muhammad Abdul Manan“Islamic economics is a social science which
studies the economics problems of a people imbued with the values of
islam”.33 Jadi, menurut Manan ilmu ekonomi Islam adalah ilmu pengetahuan
sosial yang mempelajari maslah-masalah ekonomi masyarakat yang di ilhami
oleh nilai-nilai Islam.34

b.

M. Umer Chapra Islamic economics was defined as that branch of knowledge
which helps realize human well-being through an allocation and distribution
of scarce resources that is in confinnity with Islamic teaching without unduly
curbing Individual freedom or creating continued macroeconomic and
ecological imbalances”. Jadi, menurut Umar Chapra ekonomi Islam adalah
sebuah pengetahuan yang membantu upaya realisasi kebahagiaan manusia
melalui alokasi dan distribusi sumber daya yang terbatas yang berada dalam

33

Imamuddin Yuliadi, Ekonomi Islam, (Yogyakarta: LPPI, 2006), hlm. 6
Mustafa Edwin Nasution, Pengenalan Ekslusif Ekonomi Islam, (Jakarta: Kencana, 2006),
hlm. 16
34
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koridor yang mengacu pada pengajaran Islam tanpa memberikan kebebasan
individu atau tanpa perilaku makro ekonomi yang berkesinambungan dan
tanpa ketidakseimbangan lingkungan.
c.

Syed Nawab Haider Naqvi, Arisan syariah yang online adalah Ilmu ekonomi
Islam, singkatnya, merupakan kajian tentang perilaku ekonomi orang Islam
representative dalam masyarakat muslim modern.Dari beberapa definisi
ekonomi Islam di atas yang dikaitkan arisan onlinerelatif dapat secara
lengkap menjelaskan dan mencakup kriteria dari definisi yang komprehensif
yang berarti: Suatu pengetahuan dan aplikasi dari perintah dan peraturan
dalam syariah yaitu untuk menghindari ketidakadilan dalam perolehan dan
pembagian sumberdaya material agar memberikan kepuasan manusia,
sehingga memungkinkan manusia melaksanakan tanggung jawabnya terhadap
Tuhan dan masyarakat.
Hal penting dari definisi tersebut adalah istilah “perolehan” dan
“pembagian” di mana aktivitas ekonomi ini harus dilaksanakan dengan
menghindari ketidakadilandalam perolehan dan pembagian sumber-sumber
ekonomi.

Prinsip-prinsip

dasar

yang

digunakan

untuk menghindari

ketidakadilan tersebut adalah syariah yang di dalamnya terkandung perintah
(injuctions) dan peraturan (rules) tentang boleh tidaknya suatu kegiatan.
Pengertian
suatusasaran

“memberikan
ekonomi

kepuasan

yang

ingin

terhadap

manusia”

merupakan

dicapai.

Sedangkan

pengertian

“memungkinkan manusia melaksanakan tanggung jawabnya terhadap Tuhan
dan masyarakat” diartikan bahwa tanggungjawab tidak hanya terbatas pada
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aspek sosial ekonomi saja tapi juga menyangkut peran pemerintah dalam
mengatur dan mengelola semua aktivitas ekonomi.35
Namun perlu ditegaskan di sini perbedaan pengertian antara ilmu
ekonomiIslam dengan sistem ekonomi Islam. Ilmu ekonomi Islam merupakan
suatu kajian yang senantiasa memperhatikan rambu-rambu metodologi
ilmiah.

Sehingga

dalam

proses

perkembangannya

senantiasa

mengakomodasikan berbagai aspek dan variabel dalam analisis ekonomi.
Ilmu ekonomi Islam dalam batas-batas metodologi ilmiah tidak berbeda
dengan ilmu ekonomi pada umumnya yang mengenal pendekatan kuantitatif
dan kualitatif. Berbeda halnya dengan sistem ekonomi Islam yangmerupakan
bagian

dari

kehidupan

seorang

muslim.

Sistem

ekonomi

Islam

merupakansuatu keharusan dalam kehidupan seorang muslim dalam upaya
untuk mengimplementasikan ajaran Islam dalam aktivitas ekonomi. Sistem
ekonomi Islam merupakan salah satu aspek dalam sistem nilai Islam yang
integral dan komprehensif.
Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa ekonomi Islam
adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang berupaya untuk memandang,
menganalisis, dan akhirnya menyelesaikan permasalahan-permasalahan ekonomi
dengan cara-cara yang Islami. Ekonomi Islam mempunyai tujuan memberikan
keselarasan bagi kehidupan di dunia. Hal ini karena nilai Islam tidak hanya untuk
kehidupan muslim, tetapi untukseluruh mahluk hidup di muka bumi. Esensi
proses ekonomi Islam adalah pemenuhan kebutuhan manusia yang berlandaskan

35

Ibid, hlm 16
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nilai-nilai Islam untuk mencapai pada tujuan agama (falah), ekonomi Islam
menjadi rahmat bagi seluruh alam yang tidak terbatas pada ekonomi, sosial,
budaya, dan politik dari bangsa.36
4.

Arisan Online Dalam Prinsip-Prinsip Islam
Ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan dalam ekonomi Islam

dalammelakukan transaksi, yaitu sebagai berikut :
a.

Arisan yang Memiliki Prinsip Tauhid (Unity)
Prinsip tauhid adalah dasar utama dari setiap bentuk bangunan yang ada

dalam syariat Islam. setiap bangunan dan aktivitas kehidupan manusia harus
didasarkan pada nilai-nilai tauhid, artinya bahwa dalam setiap gerak langka serta
bangunan hukum harus mencerminkan nilai-nilai ketuhanan. Tauhid dibagi
menjadi dua jenis, yang pertama Tauhid Uluhiyyah yang berarti keyakinan akan
keesaan AllahSWT dan kesadaran bahwa seluruh yang ada di alam ini adalah
milik-Nya. Yang kedua Tauhid Rububiyyah yaitu suatu keyakinan bahwa Allah
SWT saja yang menentukan rezeki untuk segenap makhluk-Nya dan Dia pulalah
yang akan membimbing setiap insan yang percaya kepada-Nya kearah
keberhasilan.37
b.

Prinsip Nubuwwah (Kenabian)
Prinsip nubuwwah merupakan sifat-sifat wajib rasul yang menjadi panutan

setiap umat muslim, termasuk dalam aktivitas ekonomi. Nilai-nilai dasar ekonomi
dalam konsep Nubuwwah, yaitu:

36
37

Ibid, hlm.17-18
Idri, Hadis Ekonomi “Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi”, hlm. 20
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a)

Shiddiq (benar dan jujur), yaitu apapun yang disampaikan Nabi adalah benar
dan disampaikan dengan jujur. Kebenaran dan kejujuran Nabi mencakup jujur
dalam niat, jujur dalam maksud, jujur dalam perkataan, dan jujur dalam
tindakan.

b) Amanah (dapat dipercaya), dengan nilai dasar terpercaya dan nilai-nilai
dalam berbisnis berupa adanya kepercayaan, tanggung jawab, transparan dan
tepat waktu.
c)

Fathanah (cerdas), memiliki pengetahuan luas, dan dalam bisnis memiliki
visi, kepemimpinan yang cerdas, sadar produk dan jasa serta belajar
berkelanjutan.

d) Tablig (menyampaikan ajaran Islam), nilai dasar dalam bisnis adalah
komunikatif, supel, mampu menjual secara cerdas, mampu mendeskripsikan
tugas, mendelegasi wewenang, bekerja dalam tim, berkoordinasi, melakukan
kendali, dan supervisi.
F. Tinjauan Pustaka
Ada beberapa karya ilmiah yang telah membahas yang berkaitan dengan
arisan online, karya ilmiah Awaliyah Mukhlisatul yang berjudul “Tinjauan
Hukum Islam terhadap Praktek Arisan di Koperasi Mitra Bahagia Dinoyo Deket
Lamongan”. Berkaitan dengan praktek arisan bahwa setiap tanggal 1 yang diikuti
oleh 100 peserta dengan pembayaran Rp.100.000 dalam jangka waktu 30 bulan,
dengan penarikan sebesar Rp. 3.000.000 bagi peserta yang telah mendapatkan
arisan maka ia terlepas dari kewajiban membayar hingga akhir periode dengan
perolehan yang sama Rp. 3.000.000. Sedangkan sisa dari pembayaran akan
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dikelola oleh koperasi Mitra bahagia dalam bentuk penyaluran kredit kepada
masyarakat dengan bunga sebesar 0.75 % perbulan.38
Demikian juga karya ilmiah M. Mahfud dengan judul “Tinjauan Hukum
Islam Terhadap Praktik Arisan Sistem Iuran”. Berkaitan dengan praktek arisan
bahwa skripsi ini menjelaskan tentang iuran peranggotan tanpa memakai batas
wakatu atau tanggal yang diikuti oleh 50 peserta dengan pembayaran Rp.50,000
dalam jangka waktu 30 bulan, dengan penarikan sebesar 150.000.39
Juga karya ilmiah M. Hadi dengan judul “Perilaku Masyarakat Terhadap
Pelaksanaan Arisan Lelang”. Berkaitan dengan praktek arisan lelang yang mana
skripsi ini menjelaskan tentang lelang terhadap harga-harga atau barang-barang
yang limit waktunya sudah kaduluarsa sehingga para anggota arisan berusaha
memiliki barang-barang yang sudah dilelang.40
Sedangkan karya tulis ini, penulis meneliti tentang“Arisan online Multi
LevelDi Media Sosial Instagram Menurut Hukum Islam (studi pada pemilik akun
instagram @arisanrecehjambi)”.Arisan Onlineini secara turun temurun di Media
Sosial instagram”, dengan menjelaskan pendapat ahli fiqh mengenai arisan
onlineyang sudah dilaksanakan secara turun menurun. Hasil penelitiannya adalah
anggota arisan online harus membayar biaya awal dan denda apabila telat
membayarnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengenai hukum Islam
terhadap arisan onlinesecara

38

menurun di media sosial instagram.Terdapat

Karya Ilmiah, Awaliyah Mukhlisatul yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap
Praktek Arisan di Koperasi Mitra Bahagia Dinoyo Deket Lamongan”
39
karya ilmiah M. Mahfud dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Arisan
Sistem Iuran”
40
karya ilmiah M. Hadi dengan judul “Perilaku Masyarakat Terhadap Pelaksanaan Arisan
Lelang”.
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perbedaan jumlah pembayaran untuk setiap peserta meskipun perolehannya sama
untuk semua peserta dalam arisan menurun ini. Seharusnya adalah semua jumlah
pembayaran arisan untuk semua peserta adalah sama jika jumlah perolehannya
sama. Penulis ingin memperkarya khasanah informasi tentang arisan online turun
menurun atau arisan multilevel di handphone dengan media sosial instagram
melalui penelitian yang mendalam sehingga bisa ikut menjawab kebingungan
masyarakat tentang permasalahan ini, terutama mengenai praktik arisan online
yang dilakukan apakah sudah memenuhi syarat dan rukun akad menurut syariat
islam atau belum. Dan beberapa syarat sahnya suatu proses transaksi arisan online
turun menurun atau arisan multilevel.
Pada penelitian ini, penyusun akan melengkapi penelitian-penelitian
sebelumnya dengan cara melakukan pembahasan tentang arisan online turun
menurun atau arisan multilevel dari sudut pandang hukum islam dari sisi fiqh
muamalah. Dengan demikian, akan dapat diperoleh hasil yang lebih menyeluruh
dari beberapa sudut pandang.
Dari pemaparan di atas penulis tertarik untuk menulis dan meneliti
bagaimana pandangan fuqoha (para ahli fiqh) dalam menanggapi masalah arisan
online turun menurun atau arisan multilevel dengan mengacu kepada pemilik
akun arisan online turun menurun atau arisan mulltilevel @arisanrecehjambi
untuk dituangkan dalam bentuk skripsi

BAB II
METODE PENELITIAN
A. Pendekatan Penelitian
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif
kualitatif, untuk mendapatkan informasi atau data yang terkumpul kemudian
dihubungkan dengan ketentuan hukum dan senantiasa berpedoman pada AlQur’an dan Hadis serta pendapat ulama.
Menurut Whitney mengatakan bahwa metode dekstriptif adalah pencarian
fakta dengan interpretasi yang tepat. Penelitian deskriptif mempelajari masalahmasalah dalam masyarakat, serta tata cara yang berlaku dalam masyarakat serta
situasi-situasi tertentu, termasuk tentang hubungan-hubungan, kegiatan-kegiatan,
sikap-sikap, pandangan-pandangan, serta proses-proses yang sedang berlangsung
dan pengaruh dari suatu fenomena.41
B. Jenis dan Sumber Data
1.

Jenis Data
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian

kualitatif. Penelitian kualitatif adalah prosuder penelitian yang menghasilkan data
deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang atau perilaku
yang diamati. Dalam penelitian kualitatif terdapat juga pendekatan deduktif yang
dilakukan penulis, dalam hal ini pendekatan induktif yang penulis menerapkan
langsung apa yang diamati dari yang khusus, dengan menggunakan indikator dan
berakhir dengan konsep.
41

A. Muri Yusuf, Metode Penelitian (Ed 1; Jakarta, Kencana 2014), hlm. 387.
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a.

Data Primer

Data primer adalah data yang menjadi sumber pokok yang diperlukan dalam
penelitian, yang diperoleh secara langsung dari sumbernya ataupun dari lokasi
objek penelitian, atau keseluruhan data hasil penelitian yang diperoleh melalui
wawancara, data primer tidak diperoleh melalui perantara atau pihak kedua dan
seterusnya.42Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari lapangan atau lokasi
penelitian yang memberikan informasi langsung kepada penelitian, yaitu admin
arisan itu sendiri atau pemilik akun instagram @arisanrecehjambi.
a. Data sekunder
Data sekunder adalah kesaksian atau data yang tidak berkaitan langsung dengan
sumbernya yang asli data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari membaca
buku-buku dan skripsi-skripsi lain yang berhubungan dengan pelaksanaan
perjanjian dan akad-akad yang berkaitan dengan arisan online ini.
2.

Sumber Data
Sumber data dalam penelitian ini adalah sumber objek dari mana data

dapat diperoleh. Sumber data dalam penelitian kualitatif ini adalah orang atau
narasumber. Posisi narasumber sangat penting, bukan hanya sekedar memberi
respon melainkan juga sebagai pemilik informasi. Jadi sumber data dalam
penelitian ini adalah orang atau narasumber yaitu Owner dan Member
@arisanrecehjambi.

42

Tim Penulis Fakultas Syariah, Pedoman Penulisan Skripsi, (Jambi : Syariah Press Fakultas
Syariah IAIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2014), hlm.34.

C. Instrumen Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis untuk memperoleh data
dan informasi dalam penelitian ini adalah :
1.

Observasi

Observasi adalah suatu pengamatan pencatatan yang sistematik dengan fenomena
penyelidikan dengan alat indera.43 Metode ini pergunakan agar masalah pokok
dapat dilihat secara langsung pada pelaksanaan arisan online.
2.

Interview (wawancara)

Interview adalah metode pengumpulan data dengan jalan tanya jawab sepihak
yang dikerjakan dengan sistematik dan berlandasan pada tujuan penyelidikan. 44
Wawancara yang akan penyusun lakukan yaitu dengan melakukan tanya jawab
kepada admin pemilik media sosial instagram @arisanrecehjambi dan beberapa
anggota-anggota yang ikut arisan.
3.

Dokumentasi

Analisis dokumentasi dilakukan untuk mengumpulkan berbagai informasi dan
sumber data yang tertulis untuk membantu memecahkan masalah melalui analisis
dokumentasi.45 Dalam hal ini penulis akan melihat pada data atau dokumentasi
yang ada di @arisanrecehjambi.
D. Teknik Analisis Data
Setelah data yang diperoleh sudah terhimpun dan dicermati validitas dan
relavan sinyal dengan objek kajian penelitian ini, maka data tersebit dianalisis
dengan menggunakan penalaran induktif, mengenai kegiata arisan online
43

Ibid.
Ibid.
45
Ibid, hlm.317.
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handphone dimedia sosial instagram yang diadakan oleh pemilik akun instagram
@arisanrecehjambi yang telah dikumpulkan, kemudian dianalisis dan diambil
kesimpulan yang bersifat umum, yaitu berupa arisan secara umum yang
merupakan salah satu bentuk muamalah yang telah banyak dilakukan oleh
sebagian masyarakat indonesia.
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan induktif
yang mana dilakukan dengan analisa data yang mendalam dan melalui pemikiran
yang berkaitan dengan teori yang disajikanjuga dapat diteliti secara bertahap
setiap kali mendapat data baru. Selain itu dilakukan juga pendekatan hukum
normatif, yaitu suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsipprinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang
dihadapi.
E. Pengujian Keabsahan Data
Uji keabsahan dapat dilakukan dengan tringulasi pendekatan dengan
kemungkinan melakukan terobosan metodologis terhadap masaalah-masalah
tertentu yang kemungkinan dapat dilakukan. Penelitian kualitatif menghadapai
persoalan penting mengenai pengujian keabsahan hasil penelitian.46 Banyak hasil
penelitian kualitatif banyak diragukan kebenarannya karena beberapa hal:
1) Subjektivitas peneliti merupakan hal yang dominan dalam penelitian kualitatif.
2)Alat penelitian yang diandalkan adalah wawancara dan observasi (apapun
bentuknya) mengandung banyak kelemahan ketika dilakuakan secara terbuka dan
apalagi tanpa control.
46
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3) Sumber data kualitatif yang kurang credible akan memengaruhi hasil akurasi
penelitian. Untuk itu perlu dibangun sebuah mekanisme untuk mengatasi
keraguan terhadap tiap hasil penelitian kualitatif. Uji validitas intenal adalah data
atau kepercayaan terhadap data hasil penelitian kualitatif dapat dilakukan antara
lain dengan cara perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan dalam
penelitian, triangulasi, diskusi dengan teman teman sejawat, analisis kasus negatif
dan memberi chek. Namun karena penelitian ini menggunakan berbagai sumber
data dan informasi yang akurat, maka cara yang tepat digunakan adalah dengan
menggunakan metode triangulasi.
Dalam berbagai karyanya, Norman K. Denkin mendefinisikan triangulasi
sebagai gabungan atau kombinasi berbagai metode yang dipakai mengkaji
fenomena yang saling terkait dari sudut pandang dan perspektif yang berbeda.
Menurutnya, triangulasi meliputi 4 hal yaitu triangulasi metode, triangulasi antara
peneliti, triangulasi sumber dan triangulasi teori.47Namun peneliti hanya
menggunakan jenis triangulasi untuk menyelaraskan penelitian ini, yaitu:
a.

Triangulasi sumber data
Tringulasi sumber data, yaitu menggali kebenaran informasi tentu

melaluiberbagai metode dan sumber perolehan data. Misalnya, selain melalui
wawancara dan observasi, peneliti bisa menggunakan observasi terlibat
(participant obervation), dokumen tertulis, arsif, dokumen sejarah, catatan resmi,
catatan atau tulisan pribadi dan gambar atau foto. Tentu masing-masing cara itu
47

Burhan Bungin, Penelitian Kualitatif Edisi Kedua (Cet ke-8; Jakarta, Kencana 2015), hlm.
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akan menghasilkan bukti atau data yang berbeda, yang selanjutnya akan
memberikan pandangan (insights) yang berbeda pula mengenai fenomena yang
diteliti. Berbagai pandangan itu akan melahirkan keluasan pengetahuan untuk
memperoleh kebenaran handal.
Tringulasi

sumber

data,

dilakukan dengan

membandingkan

dan

mengecekbaik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu
dan carayang berbeda dalam metode kualitatif yang dilakukan dengan:
1) Membandingkan data hasil pengamatan dengan hasil wawancara.
2) Membandingkan apa yang dikatakan orang depan umum dengan apayang
dikatakan secara pribadi.
3) Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian
dengan apa yang dikatakan sepanjang waktu.48
4) Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat
dan pndangan orang lain seperti rakyat biasa, orang yang berpendidikan
menengah atau tinggi, orang berada dan orang pemerintahan.
5) Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.
Hasil dari perbandingan yang diharapkan adalah berupa kesamaan atau
alasan-alasan terjadinya perbedaan.
b.

Triangulasi teori
Tringulasi teori. Dilakukan dengan menguraikan pola, hubungan dan

menyertakan penjelasan yang muncul dari analisis untuk mencari tema atau
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penjelasan pembanding. Secara induktif dilakukan dengan menyertakan usaha
pencarian cara lain untuk mengorganisasikan data yang dilakuakan dengan jalan
memikirkan

kemungkinan

logis

dengan

melihat

apakah

kemungkinan-

kemungkinan ini dapat ditunjang dengan data.49
Tringulasi dengan teori, menurut Lincoln dan Guba berdasarkan anggapan
bahwa fakta tidak dapat diperiksa derajat kepercayaannya dengan satu atau lebih
teori. Dipihak lain patton berpendapat lain, yaitu bahwa hal itu dapat dilaksanakan
dan hal itu dinamakannya penjelasan banding.
F. Sistematika Penulis
Rangkaian sistematika penulisan ini terdiri dari lima bab. Dengan
sistematika berikut:
BAB I: Yaitu pendahuluan yang terdiri dari: latar belakang masalah, perumusan
masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan, kerangka teori dan
tinjauan pustaka.
BAB II : Berisi uraian-uraian tentang metode penelitian, membahas tempat dan
waktu penelitian, pendekatan penelitian, jenis dan sumber data,
instrument pengumpulan data dan metode analisis data.
BAB III : Mendeskripsikan gambaran umum tentang @arisanrecehjambi.
BAB IV : Berisi uraian-uraian tentang pembahasan dan hasil penelitian.
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BAB V : Penutup yang berisi kesimpulan dan saran.

BAB III
GAMBARAN UMUM PENELITIAN
A. Latar Belakang Beroperasinya Arisan Online di Instagram
Arisan telah menjadi sebuah kegiatan yang sering dilakukan oleh
masyarakat khususnya kaum perempuan. Arisan merupakan salah satu kegiatan
pengumpulan dana yang ditarik dengan cara di undi atau bergiliran, dimana pada
dasarnya kegiatan arisan adalah kegiatan investasi dana. Sedangkan Sigmund
Freud mengungkapkan sebuah teori jika individu berkumpul membentuk massa,
maka mereka akan meninggalkan pola pikir masing-masing dan beralih ke pikiran
kolektif yang ada dalam kelompok tersebut. Arisan juga menjadi sebuah kegiatan
bersosialisasi ataupun tempatberkumpulnya sekelompok orang yang berdasarkan
kedekatan-kedekatan tertentu entah kedekatan secara geografis, demografis
hingga kedekatan secara emosional.
Kegiatan arisan dilakukan dengan adanya pengumpulan dana sesuai
dengan kesepakatan berdasarkan waktu yang telah ditetapkan dan dilakukan
pemilihan setiap periodenya untuk menentukan pemenang arisan. Hal ini
dilakukan secara terus-menerus secara bergiliran hingga seluruh peserta arisan
memperoleh bagiannya masing-masing. Hasil yang didapatkan peserta arisan
biasanya berupa uang, selain itu ada juga yang berupa barang seperti alat-alat
rumah tangga dan sebagainya. Hal ini tergantung kesepakatan antara peserta dan
ketua arisan.50
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Arisan uang dengan sistem Multilevel atau biasa disebut arisan online di
Akun @arisanrecehjambi merupakan salah satu bentuk muamalah yang sudah ada
sejak tahun 2018 dan berkembang hingga sekarang. Salah satu indikator
perkembangannya dapat di lihat dari segi peserta yang semakin meningkat dan
jumlah kelompok arisan yang semakin banyak di tempat tersebut. Hal ini dapat
disimpulkan bahwa kegiatan ini sangat diminati oleh masyarakat setempat dan
menjadi aktivitas yang berlangsung secara turun-temurun. Salah satu arisan
Multilevel yang terdapat di arisan online di Akun @arisanrecehjambi ini awal
berdirinya hanyalah berbentuk arisan biasa yang pemilihan pemenangnya
menggunakan slot. Setelah beberapa bulan barulah arisan ini berkembang menjadi
arisan Multilevel atas rekomendasi para anggota yang ikut serta dalam arisan
tersebut. Hal ini berarti para peserta memiliki rasa kepercayaan yang tinggi
terhadap pengelola arisan untuk mengembangkan kegiatannya ke tahap yang lebih
sulit karena tidak lagi menggunakan slot untuk menentukan pemenangnya
melainkan dengan sistem Multilevel yang resikonya siap rugi demi mendapatkan
arisan lebih cepat.
Menurut Maharani kesepakatan yang dilakukan di dalam arisan ini juga
dilakukan secara lisan yang dilandasi dengan adanya kepercayaan di antara
masing-masing peserta arisan. Kepercayaan ini diperoleh dengan adanya
pengetahuan masing-masing peserta terhadap karakteristik, sifat, dan kemampuan
ekonomi para peserta lainnya. Tahap penyeleksian terhadap calon peserta arisan

online di Akun @arisanrecehjambi ini dilakukan oleh admin arisan yang telah
memegang kendali kegiatan tersebut.51
Arisan online ini didirikan oleh sekelompok pengusaha lokal yang
modalnya adalah atas dasar kebersamaan dan secara sukarela tapi pasti memungut
sejumlah uang dan mulai beroperasi pada 2018. Sebagai sebuah kelompok
perkumpulan untuk investasi.
Arisan online merupakan sebuah kerjasama melalui instagram dan bersifat
komersial yang cukup sederhana di Jambi. Di arisan ini memiliki 25 kelompok
yang tergabung di dalamnya dan secara perlahan tapi pasti, kebutuhan itu
ditetapkan oleh anggota yang unit-unitnya ada beberapa orang sebagai
operatornya. Siapa saja yang tergabung di kegiatan tersebut sehingga dapat
membentuk sistem keuangan konvensional. Hal ini diluncurkan adalah untuk
memenuhi salah satu syarat untuk menciptakan sistem arisan yang mendapatkan
kepercayaan dari publik.52
Kegiatan arisan tersebut setidaknya dapat menjadi solusi cepat untuk
memperoleh dana cepat agar masyarakat terhindar dari jeratan bunga bank dan
para pembunga uang seperti renternir yang menekan dan menyengsarakan.
Disamping itu, dengan adanya sistem arisan masyarakat dapat menyisihkan
sebagian penghasilannya untuk disimpan meskipun bersifat mengikat dan tidak
bisa diambil dengan sewaktu-waktu, tetapi dengan cara semacam ini secara
perlahan uang atau penghasilannya akan terkumpul dan mencukupi kebutuhannya.
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Berdasarkan wawancara penulis dengan Icha Esyasalah seorang peserta
arisan online menjelaskan bahwa unit usaha yang dilakukan secara berkelompok
di Jambiyang beralamat pada online tersebut dan merupakan aktivitas rutin
terkadang dilaksanakan sekali seminggu atau sekali dalam 1 bulan. Hal ini secara
otomatis dilakukan secara bergilir.53
demikian juga dengan Della dan Lorenza mengatakan praktik arisan secara
umum sudah lama dipraktikkan oleh sebagian banyak kalangan di Kota Jambi,
semula mekanisme dalam arisan yang diterapkan hanyalah setiap periode tertentu
para anggota mengumpulkan uang kemudian menyetor uang arisan dengan jumlah
yang sama dalam setiap periodenya sehingga sudah bisa diterima uangnya oleh si
penerima atau pemenang.54
B. Visi dan Misi Arisan Online
1.

Visi

Menjadikan arisan online untuk membantu ekonomi keluarga
2.

Misi

a.

Menjadi grup jasa keuangan ritel yang unggul di barisan online

b.

Memimpin pasar dilingkungan arisan online

c.

Organisasi regional yang memiliki sumber keuangan dengan keuntungan
yang cukup sederhana.

C. Fungsi Arisan Online
Arisan sebagai lembaga kemasyarakatan yang bertujuan memenuhi
kebutuhan manusia pada dasarnya mempunyai beberapa fungsi, yaitu:
53
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a.

Memberikan pedoman pada angota masyarakat, bagaimana mereka harus
bertingkah laku atau bersikap dalam menghadapi masalah-masalah dalam
masyarakat, terutama yang menyangkut kebutuhan-kebutuhan.

b.

Menjaga kebutuhan masyarakat.

c.

Memberikan pegangan kepada masyarakat untuk melakukan system
pengendalaian sosial. Arisan sebagaiorganisasi sosial berarti juga sebagai
wadah

yang

mewujudkan

menanggung
tujuannya,

individu-individu

sehingga

arisan

dalam

sebagai

memenuhi
organisasi

dan
dalam

perjalanannya akan sangat dipengaruhi tingkah laku individu-individu
tersebut.
D. Jenis Arisan yang Dibuat akun @arisanrecehjambi
Dalam arisan online milik @arisanrecehjambi ini terdapat beberapa jenis
arisan yang dikeluarkan. Berikut jenis-jenis arisan yang dikeluarkan oleh
@arisanrecehjambi :
TABEL I
Jenis Arisan Online @arisanrecehjambi

No.

Jenis Arisan

1.

Arisan Menurun

Harga/ Get
 Get 500rb/ 3Hari
 Get 800rb/4Hari
 Get 1jt/ 5Hari
 Get 1jt/7Hari
 Get 1.5jt/ 7Hari

 Get 2jt/7Hari
 Get 3jt/12Hari
2.

 Get 500rb/5Hari

Arisan Mendatar

 Get 1jt/5Hari
 Get 1jt/7Hari
 Get 2jt/10Hari
 Get 3jt/15Hari

TABEL II
Rincian Penyetoran dan Penerimaan Arisan Mendatar Get 1jt/7Hari
@arisanrecehjambi

Nomor Urut

Penyetoran

Penerimaan

1

ADM

Rp. 1.000.000,-

2

Rp. 100.000,-

Rp. 1.000.000,-

3

Rp. 100.000,-

Rp. 1.000.000,-

4

Rp. 100.000,-

Rp. 1.000.000,-

5

Rp. 100.000,-

Rp. 1.000.000,-

6

Rp. 100.000,-

Rp. 1.000.000,-

7

Rp. 100.000,-

Rp. 1.000.000,-

Penerima

8

Rp. 100.000,-

Rp. 1.000.000,-

9

Rp. 100.000,-

Rp. 1.000.000,-

10

Rp. 100.000,-

Rp. 1.000.000,-

11

Rp. 100.000,-

Rp. 1.000.000,-

Berdasarkan tabel diatas, arisan mendatar get 1jt/7hari dimana
beranggotakan 11 orang, dengan setoran setiap 7hari sekali Rp. 100.000,- per
orang dan penerimaan Rp. 1.000.000,- sesuai nomor urut yang telah didapatkan.
Untuk nomor urut pertama didapat oleh ADM selaku owner atau pemilik arisan
dan nomor urut selanjutnya masing-masing peserta sesuai urutannya.

TABEL III
Rincian Penyetoran dan Penerimaan Arisan Menurun Get 1jt/5Hari
@arisanrecehjambi

Nomor Urut

Penyetoran

Penerimaan

1

ADM

Rp. 1.000.000,-

2

Rp. 95.000,-

Rp. 1.000.000,-

3

Rp. 90.000,-

Rp. 1.000.000,-

4

Rp. 90.000,-

Rp. 1.000.000,-

5

Rp. 85.000,-

Rp. 1.000.000,-

6

Rp. 80.000,-

Rp. 1.000.000,-

Penerima

7

Rp. 70.000,-

Rp. 1.000.000,-

8

Rp. 70.000,-

Rp. 1.000.000,-

9

Rp. 70.000,-

Rp. 1.000.000,-

10

Rp. 60.000,-

Rp. 1.000.000,-

11

Rp. 60.000,-

Rp. 1.000.000,-

12

Rp. 55.000,-

Rp. 1.000.000,-

13

Rp. 55.000,-

Rp. 1.000.000,-

14

Rp. 50.000,-

Rp. 1.000.000,-

15

Rp. 50.000,-

Rp. 1.000.000,-

Berdasarkan tabel arisan menurun get 1jt/hari diatas, jumlah anggota arisan
sejumlah 15 orang dengan uang setoran yang berbeda setiap orang sesuai
urutannya. Nomor urut pertama diterima oleh ADM selaku pemilik arisan atau
owner. Nomor urut ketiga dengan bayaran yang paling besar tetapi penerimaan
lebih dahulu daripada yang lain. Nomor urut kedua dengan nominal setoran lebih
kecil dari nomor urut 2 dengan jumlah penerimaan yang sama. Untuk arisan
menurun ini jumlah setoran semuanya berbeda tetapi penerimaan nominalnya
sama.

BAB IV
PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN
A. Pelaksanaan Arisan Online Di Akun @arisanrecehjambi
Terkait dengan pembahasan yang dibahas yaitu hanya melihat salah satu
praktik arisan yang dilakukan oleh pemilik akun @arisanrecehjambi yang
berlokasi di Kota Jambi. Seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa arisan
tersebut adalah arisan menurun dan mendatar dengan sistem siapa cepat pilih
nomor urut dan dilakukan pembayaran sesuai hari yang disepakati bersama.
Keikutsertaan anggota arisan bersifat terbuka tanpa membatasi usia, jenis
kelamin dan status social tetapi tetap berpegang pada peraturan yang ada. Pada
umumnya para anggota arisan online adalah mahasiswa/mahasiswa yang
berdomisili di Kota Jambi, ada juga dari kalangan siswa SMA dan Ibu-Ibu yang
sudah berumah tangga dan remaja yang sudah bekerja. Karena latarbelakang
tempat tinggal dan kesibukan yang berbeda itulah yang menjadi penyebab anggota
memilih mengikuti arisan online yang tidak mengharuskan kehadiran anggota
arisan.55
@arisanrecehjambi yang memakai sistem siapa cepat dan keinginan
masing-masing dari anggota untuk memilih nomor urut dengan jumlah peserta
sesuai kebutuhan penerimaan. Icha Esya mengatakan setiap nomorurut pertama
dalam list/ daftar arisan adalah uang ADM atau owner yang menerima. Karena
uang pertama tersebutlah yang menutupi kekurangan apabila suatu saat ada
member yang telat membayar. Nomor urut 1 atau ADM bukan berarti tidak
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membayar sama sekali, bukan hanya menerima uang cuma-cuma tetapi juga ikut
membayar hanya saja bayarannya lebih sedikit daripada anggota lainnya. Biaya
keterlambatan pembayaran masing-masing anggota apabila telat 1kali pembayaran
dikenakan denda Rp. 30.000,-. Biaya cancel atau tidak jadi mengambil list ketika
arisan sudah mulai berjalan adalah Rp. 200.000,-.
Berdasarkan latarbelakang diatas dapat diimplementasikan bahwa semua
anggota benar-benar menyetujui arisan tersebut berjalan sesuai aturan yang sudah
dibuat. Meskipun dengan tidak bertemu dan telah menyepakati nominal uang
pertama dan setiap hari yang sudah ditentukannya sehingga kecil terjadinya
perselisihan antara admin dan anggota arisan. Setelah terjadi kesepakatan antara
admin dan anggota arisan melalui pesan secara online, admin membuat grup
arisan yang ada disosial media Whatsapp dimana dalam grup tersebut berisikan
anggota-anggota arisan. Selanjutnya mereka melangsungkan akad bahwa mereka
benar-benar sepakat mengikuti sistem dan aturan-aturan dalam arisan tersebut.
Mereka akan diberitahukan aturan-aturan ketika akan terjadinya akad yaitu56:
1.

Peserta anggota arisan yang benar-enar mengikuti arisan ini berarti anggota
tidak boleh keluar dariarisan sampai dengan selesai.

2.

Jika anggota melangar point yang pertama sebelum memulai arisan, maka
anggota akan dikenakan denda sebesar Rp.200.000,- dan harus mencari
pengganti. Hal ini dikarenakan arisan ini adalah online, maka anggota harus
mengikuti peraturannya.
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3.

Jika anggota arisan telat membayar arisan selama satu hari, akan dikenakan
denda yang telah ditentuan admin arisan, nominarl dendanya disetiap kloter
berbeda-beda.

4.

Pembayaran ini dilakukan secara online dengan sistem transfer ke rekening
admin arisan, kalau masih bisa bertemu maka anggota membayar dengan
sistem COD (Cash on delivery) yaitu mmbayar dengan bertemu antara
anggota dan admin.

5.

Anggota yang mengikuti arisan ini harus memberi bukti identitas seperti
KTP, KK, SIM dan surat perjanjian tertulis yang ditanda tangani dengan
materai 6000. Dimana bukti hanya dipotokan saja kemudian dikirim keadmin
arisan tersebut. Hal ini dilakukan karena arisan ini online dan antara admin
dan anggota tidak saling mengenal.

6.

Dalam arisan ini ada jatuh tempo, admin menentukan tanggal jatuh tempo
disetiap bulan dan pembayaran akan dilakukan H-1 mendapatkan arisan.

7.

Anggota akan mendapatkan arisan paling lama H+1 setelah jatuh tempo.

8.

Arisan yang didapat oleh anggota akan dikirim oleh admin arisan secara
online yaitu transfer kerekening anggota atau admin langsung memberikan
jika dapat bertemu.57
Berdasarkan praktik arisan online yang telah dijelaskan diatas adalah akad

dengan tolong menolong dan menguntungkan, karena dilakukan secara sukarela
atau suka sama suka. Sehingga tercipta rasa keadilan bagi kedua belah pihak.
Anggota pun tidak mempersalahkan adanya nominal biaya pendaftaran dan jika
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ada denda dalam arisan tersebut, karena hal tersebut telah disepakati antara admin
dan anggota. Bagi anggota arisan online ini sangat membantu mereka dalam
memenuhi kebutuhan mereka, karena menurut mereka arisan ini adalah tempat
mereka menabung pada admin arisan tersebut demi untuk mendapatkan
keinginannya.
Peserta arisan yang ikut serta dalam kegiatan tersebut bervariasi, tidak
hanya diikuti oleh kaum wanita saja, akan tetapi kaum laki, bahkan ada juga
peserta ibu rumah tanggaikut andil dalam kelompok arisan multi level tersebut.
Hal ini disebabkan sebagian besar peserta arisan memiliki kebutuhan untuk
membiayai pendidikan anak, dan khusus remaja untuk tambahan “uang panai”
ujarnya. Inilah yang menjadi motivasi atau alasan peserta mengikuti arisan uang
dengan sistem Multilevel. Jumlah peserta arisan Multilevel yang ada di arisan
onlinedi Akun @arisanrecehjambi sebanyak 25 orang dengan jumlah slot
sebanyak 25.Sebagian peserta arisan mengambil 2-3 slot selama peserta tersebut
masih bisa menanggung biaya iuran setiap harinya yang telah disepakati bersama.
B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Arisan Onlinen di Akun
@arisanrecehjambi
Islam merupakan agama yang bersifat Syumul, yaitu mencakup seluruh
kegiatan manusia termasuk dalam urusan ekonomi dengan cara membuat arisan
online yang dapat dijadikan ajang bisnis yang sederhana tidak melabelisasi latar
belakng agma suku dan ras. 58 Tetapi tidak jarang masyarakat menganggap bahwa
sistem itu mengandung ketidak jujuran, karena masih melihat adanya paradigma
58

Muhammad Al-Sayyid Yususf, Tafsir Ekonomi Islam, (Johor Bahru: Jahabersa Sdn Bhd,
2008), hlm 12

fanatisme agama yang masih dipraktikan dalam arisan online dalam masyarakat,
sehingga persepsi arisan online yang keberadaannya masih diragukan oleh
sebagian orang karena (tertutup)Padahal, sistem yang dilakukan oleh arisan online
jelas dan transparan.59
Jadi persepsi yang kontroversial itu justru selalu lebih menguntungkan
atau dapat merugikan untuk mendapatkan simpati atau tidak dalam masyarakat.
Kemudian praktek online dengan mengharapkan uang recehan bagi para anggota.
Selanjutnya apayang dapat ditawarkan untuk menarik para anggota agar dapat
bertahan melalui akun tersebut.
Akun @arisanrecehjambisalah satu kegiatan untuk menumbuhkan minat
arisan yang tidak hanya orang muslim saja tetapi juga orang non muslim yang
terdiri dari kalangan sukuCina dan orang medan yang non muslim, hal ini
memberi isyarat bahwa sistem arisan itu, mempunyai ciri-ciri yang lebih menarik
dari sistem yang lain, sehingga non-muslim lebih tertarik untuk menjadi anggota
arisan yang dijalankan dengan sistem dan cara Islam.60Masyarakat non muslim
telah mulai belajar dan mengakui potensi sistem keuangan melalui gerakan zakat
dan wakaf melaui akun.

Mereka (masyarakat

bukan Islam) semakin

menerimanya.Arisan Online berciri Syariah dan non syariah. Menurut
Muhammad, arisan syari’ah adalah aktivitas yang meninggalkan masalah riba.
Islam atau arisan syari’ah adalah yang beroperasi dengan mengandalkan pada
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kebersamaan.61Sedangkan arisan non syariah arisan yang bercirikan unsur riba
dan tidak mengandalkan kebersamaan.
Dari defenisi diatas jelas bahwa, arisan menerapkan akad hutang-piutang
bagi anggota yang mendapatkan undia uang arisan pada awal periode dan menurut
hukum Islam hutang-piutang diperbolehkan. Hutang-piutang adalah perbuatan
yang baik dan disunnahkan oleh rasul.
Selanjutnya, sebagaimana yang telah dijelaskan mengenai praktik arisan
bahwa dalam mekanisme yang diterapkan yaitu nomor urut pertama yang
menerima adalah uang Administrasi bagi semua member. Sehogga, perolehan
uang arisan dalam setiap pengundian tidak akan selalu sama jumlahnya setiap
periodenya. Jadi semakin banyak perolehan uang yang akan diperoleh maka
semakin banyak perolehan uang arisan yang akan diperoleh sebaliknya, semakin
awal mendapatkan uang arisan maka semakin sedikit perolehan uang arisan yang
akan diperoleh. Ketika uang penyetoran uang arisan selalu bertambah dalam
setiap periodenya, maka jumlah uang arisan yang diterima anggota juga akan
selalu bertambah dan tidak sama antar peserta yang lain. Mekanisme yang
diterapkan seperti ini sama saja dengan pengambilan manfaat dalam pembayaran
hutang. Wujud dari nominal yang berbeda dan penerima Cuma-Cuma pada urutan
pertama, termasuk unsur riba nasi’ah yaitu melebih-lebihkan pembayaran barang
yang akan dipertukarkan, diperjual belikan, atau dihutangkan karena diakhirkan
waktu pembayaran baik yang sejenis maupun tidak.

61

Muhammad Syafie Antonio, Bank Syariah: Dari Teori dan Praktik, (Jakarta, Gema
Insani,2001), hlm. 70

Arisan secara umum termasuk muamalah yang hukumnya belum
disinggung dalam Al-Qur’an dan ad-Sunnah secara langsung, maka hukumnya
dikembalikan keasal mula muamalah, yaitu dibolehkan selama tidak ada dalil
yang melarangnya maka arisan dengan sistem menurun berkembang dan
diperbolehkan. Walaupun diperbolehkan dalam bermuamalah kita juga harus
mengerti tentang aturan-aturan yang telah diatur dalam Al-Qur’an dan as-Sunnah
dan tidak lupa dengan riba. Karena kesalahan dalam melakukan transaksi dalam
bermuamalah dapat merujuk ke hal riba. Padahal Allah telah melarang riba dalam
hutang-piutang.
Jika dilihat secara literatul bahwa setiap sesuatu yang bertambah
merupakan riba. Karena dalam pengembaliannya terdapat pengembalian yang
disepakati diawal sebelum arisan tersebut dilaksanakan. Namun dalam bentuk
apapun itu, secara faktanya arisan dengan sistem menurun sudah memberikan
banyak manfaat bagi anggota yang telah mendapatkannya dengan jumlah nilai
arisan yang cukup besar untuk digunakan dalam memenuhi kebutuhan.
Firman Allah dalam QS. Al-Maidah:2.
َحعاَْوُاْعهّْانبسَْانخقَُِْالْحعاَْوُاْعهّْاالثمَْانعدَْان
Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebaikan dan takwa,
dan janganlah kamu tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.62
Firman Allah dalam QS. Al-Maidah/5:2 menjelaskan bahwa Allah
melarang umatnya melakukan tolong menolong dalam berbuat dosa dan
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pelanggaran karenamerupakan hal yang merugikan untuk orang lain atau bisa
dikatakan adanya unsurmenzalimi orang lain dengan itu ayat di atas menekankan
bahwa Allah hanya menganjurkan umatnya melakukan kegiatan tolong menolong
dalam hal yang baik-baik.
Menurut pandangan dari beberapa ulama menyatakan bahwasanya arisan
pada umumnya hukumnya adalah boleh, tidak terlarang. Barang siapa mengira
bahwa arisan termasuk kategori memberikan pinjaman dengan mengambil
manfaat maka anggapan tersebut adalah keliru, sebab semua anggota arisan akan
mendapatkan bagiannya sesuai dengan gilirannya masing-masing.
Mengingat @arisanrecehjambi merupakan arisan dengan sistem menurun
dan pembayaran yang berbeda dari setiap orangnya hal ini jelas dilarang dalam
hukum Islam karena telah terdapat hadis yang melarang dan juga prakteknya
menggunakan akad praktek hutang-piutang yang didalamnya terdapat selisih
bunga dalam pengembaliannya yang telah disepakati diawal sebelum arisan
tersebut berjalan.

BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan di Akun @arisanrecehjambi
di Kota Jambi serta hasil yang diperoleh seperti yang telahdijelaskan pada bab-bab
sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan bahwa:
1. Motivasi masyarakat ikut serta dalam kegiatan arisan Multilevel di Akun
@arisanrecehjambi di Kota Jambi yaitu diberlakukannya sistem Multilevel
atau turun menurun, sehingga para peserta yang sangat membutuhkan dapat
mengambil nomor pertama dengan iuran yang besar agar dapatuang arisan.
Selain itu, karena faktor kemudahan dalam menabung. Masyarakat lebih
memilih untuk menyimpan sebagian hasil pendapatannya dengan ikut serta
dalam arisan lelang daripada menabung di bank.
2. Pelaksanaan arisan Akun @arisanrecehjambi di Kota Jambiyang dilakukan
sebagian masyarakat ditinjau dari pandangan ekonomi Islam yaitu adanya
ketidakadilan dan menzalimi peserta arisan walaupun ada unsur kesepakatan
yang telah dibuat sebelumnya. Selain itu, arisan Multilevel juga terdapat unsurunsur yang dilarang dalam melakukan transaksi muamalah yaitu adanya unsur
riba, gharar, dan maisir dalam praktik pelaksanaannya.
Oleh karena itu, arisan uang dengan sistem Multilevel terdapat unsurunsur yang tidak sesuai dalam pandangan ekonomi Islam.
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B. Saran
Berdasarkan kesimpulan dari skripsi ini, maka penulis memberikan saransaran sebagai berikut:
1. Sebaiknya dalam penentuan pemenang arisan tidak lagi menggunakan sistem
Multilevel. Akan tetapi, ketua arisan menyaring terlebih dahulu permasalahan
para peserta mengenai kebutuhannya masing-masing terutama dalam hal
keuangan. Sehingga, dalam menentukan pemenang arisan lebih mudah karena
adanya keterbukaan antar peserta dibandingkan dengan menggunakan sistem
Multilevel yang dapat menimbulkan kerugian, dengan ini arisan akan kembali
ke fungsinya sebagai tempat menabung dan kegiatan tolong-menolong antar
peserta.
2. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan agar lebih teliti dan kritis dalam
memandang permasalahan-permasalahan yang ada di masyarakat terutama di
lingkungan sekitar, karena masih banyak kegiatan muamalah kekinian yang
menyimpang dan tidak sesuai dengan prinsip dasar ekonomi Islam yaitu prinsip
tauhid, nubuwwah, keadilan, dan bertanggungjawaban.
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