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A. Pendahuluan 

Banyak orang yang percaya bahwa emas adalah 
logam mulia yang anti inflasi, nilainya stabil dan 
cenderung naik sehingga dapat dijadikan jaminan 
kekayaan dan baik untuk investasi jangka panjang.  

Apalagi untuk sebagian kalangan umat Islam yang 
masih ragu dengan jenis investasi lain seperti saham 
dan deposito yang dianggap masih belum halal, emas 
menjadi pilihan paling aman untuk berinvestasi 
selain modal awal yang lebih terjangkau dibanding 
investasi dalam aset lain seperti properti, pabrik atau 

perusahaan. 

Selain itu, emas juga dianggap memiliki kelebihan 
dibanding komoditas lain, di antaranya:1 

1) Emas lebih tahan lama dibandingkan komoditas 
lain termasuk dengan sejumlah jenis logam 
sendiri. Emas tidak dapat beroksidasi dengan 
mudah sehingga ia anti karat. Ia tetap stabil dan 
tahan dalam jangka waktu yang sangat panjang. 
Meski emas tenggelam ke dalam lautan 
bergaram misalnya namun ia tetap dalam bentuk 
aslinya dan tidak mengalami perubahan. Emas 

 

1 Ririn Noviyanti, Dinar dan Dirham Sebagai Alternatif 
Mata Uang: Sebuah Tinjauan Literatur, FALAH 
Jurnal Ekonomi Syariah Vol. 2, No.2, Agustus 2017, 
h. 186-187 
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yang telah diproduksi ratusan tahun silam 
nilainya sama dengan emas yang baru saja 
diproduksi. Tak heran jika emas merupakan 
sarana penyimpan kekayaan (store of value) yang 
paling baik. Bandingkan dengan komoditas lain 
seperti kertas meski dapat digunakan sebagai 
media tukar (medium of exchange) namun ia 
tidak dapat menyimpan kekayaan dalam waktu 
lama. 

2) Emas merupakan logam yang dapat dibagi-bagi 
(diversiblity) dalam ukuran kecil dan dapat 
dilebur kembali seperti semula. Dengan sifat 
tersebut ia dapat menjadi alat tukar yang dapat 
diubah menjadi sesuatu yang berguna kapan saja 
dengan tetap menjaga nilainya. Ia bisa menjadi 
perhiasan atau perkakas pada suatu hari dan 
dijadikan uang hari berikutnya. 

3) Emas merupakan komoditas yang bernilai tinggi 
(luxury good). Komoditas tersebut memiliki nilai 
unit yang tinggi meski ukurannya kecil. Oleh 
karena itu seseorang hanya membutuhkan 
sedikit emas untuk melakukan transaksi barang 
dan jasa dalam ukuran besar. Nilai satu ounce 
emas misalnya setara dengan setengah ton 
lempeng besi. Emas juga berbeda dengan mata 
uang kertas yang nilainya ditentukan oleh 
kekuatan hukum suatu negara dimana nilai 
intrinsiknya jauh di bawah nilai nominalnya. Nilai 
emas ditopang oleh fisiknya sendiri. 

4) Emas termasuk komoditas yang dapat diterima 
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secara luas (universally) oleh masyarakat dunia 
sebagai benda bernilai sekaligus dapat dijadikan 
sebagai alat tukar. Bandingkan misalnya dengan 
dolar AS, meski telah menjadi mata uang 
internasional, namun tetap saja ia kalah pamor 
dengan emas. Tidak semua orang di dunia ini 
mau menerima dolar sebagai alat transaksi 
apalagi ketika perekonomian AS mengalami 
ketidastabilan. 

5) Emas bersifat langka. Ia tidak dapat diperoleh 
dengan mudah. Hal ini berbeda dengan uang 
kertas yang dengan mudah dapat diciptakan 
melalui mesin cetak. Apalagi dengan kecanggihan 
tehnologi percetakan yang terus berkembang 
membuat uang kertas begitu mudah untuk 
ditiru.26 

Investasi pada emas, berarti investasi dengan 
membeli emas, misalnya dalam bentuk emas 
batangan, di Antam misalnya emas batangan bisa 
dibeli mulai dari 0,5 gram sampai dengan 1000 gram 
dengan mengharapkan kenaikan harga emas di masa 
depan.  

Faktanya, dalam lima tahun terakhir (2015-2020) 
harga emas naik hampir 100%. Jika di-rata-rata 
secara sederhana, maka imbal hasil dari memegang 
aset emas per tahunnya mencapai 17,9%. Jika 
dibandingkan dengan inflasi yang berada di bawah 
angka 5% (rata-rata 4,48% per tahun) maka imbal 
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hasil riil dari inflasi masih berada di angka 13%.2  

Oleh karena tingginya tren investasi emas di 
tengah masyarakat, kini Lembaga Keuangan Syariah 
seperti Bank Syariah dan Pegadaian juga ramai-ramai 
menyediakan produk keuangan berupa pembiayaan 
bagi yang ingin memiliki emas dengan dana kecil 
yaitu tabung emas atau cicil emas. Bahkan nasabah 
bisa beli emas mulai dari 0,001 gram. 

Selain LKS, saat ini juga ramai marketplace online 
yang menyediakan layanan tabung emas seperti 
Tokopedia yang bekerja sama dengan Pegadaian dan 
Bukalapak yang bekerja sama dengan PT Antam di 
mana orang bisa membeli emas melalui marketplace 
tersebut tanpa menerima emas fisik melainkan 
berupa saldo emas digital yang tersimpan dalam 
akun pembeli. 

Dari sini muncul beberapa pertanyaan di kalangan 
umat Islam terkait legalitas investasi emas perspektif 
hukum Islam, seperti: Apa hukumnya jual-beli emas 
online di mana tidak terjadi serah terima-secara 
kontan/tunai? Bolehkah membeli emas dengan cara 
dicicil? Bolehkah membeli emas tanpa terima 
fisiknya? Bolehkah jual-beli emas dengan cara pre-

 

2 Penampakan Grafik Harga Emas: Dari Rp 400.000 ke 
Rp 900.000! (cnbcindonesia.com), diakses tanggal 3 
Mei 2021. 

https://www.cnbcindonesia.com/market/20200727172419-17-175758/penampakan-grafik-harga-emas-dari-rp-400000-ke-rp-900000
https://www.cnbcindonesia.com/market/20200727172419-17-175758/penampakan-grafik-harga-emas-dari-rp-400000-ke-rp-900000
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order atau dropship? Beberapa pertanyaan tersebut 

in sya Allah akan diulas dalam tulisan kali ini.  

B. Emas di Zaman Nabi 

Di masa Nabi Muhammad SAW emas selain 
berfungsi sebagai perhiasan dan alat penyimpan 
kekayaan, emas juga berfungsi sebagai alat tukar 

yaitu dalam bentuk dinar.  

Dinar sebagai mata uang yang berbahan dasar 
emas dipergunakan pertama kali pada masa 
kekaisaran Romawi, kemudian digunakan oleh umat 
Islam di zaman Nabi. Selain dinar, Islam juga 
menggunakan mata uang dirham yang berbahan 
dasar perak, pertama kali dipergunakan pada masa 
kekaisaran Persia.  

Oleh karenanya, baik dinar maupun dirham 
sejatinya bukan produk Islam atau pun bangsa Arab, 
melainkan hasil impor dari peradaban di sekitarnya 
yaitu Romawi dan Persia. Kebiasaan masyarakat Arab 
Quraisy waktu itu adalah melakukan perjalanan 
dagang dua kali dalam setahun, di musim panas 
mereka pergi ke utara yaitu ke negeri Syam yang 
waktu itu dikuasai oleh Romawi dan di musim dingin 
mereka pergi ke selatan yaitu ke Yaman yang saat itu 
masih dikuasai Persia. Sebagaimana dijelaskan dalam 
Al-Quran surah Quraisy ayat 1-2 yang artinya: 

“Karena kebiasaan orang-orang Quraisy, (yaitu) 
kebiasaan mereka bepergian pada musim dingin 
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dan musim panas.” 

Hasil dari penjualan mereka dari perjalanan 
dagang tersebut yaitu berupa uang dinar dari Syam 
dan dirham dari Yaman dibawa ke tempat asal 
mereka dan pada akhirnya orang Arab menggunakan 
kedua uang tersebut sebagai alat tukar mereka.  

Kata dinar sendiri bukan berasal dari bahasa Arab 
melainkan dari bahasa Romawi yaitu dinarius yang 
berarti nama emas yang telah ditempah. Sedangkan 
istilah dirham berasal dari kata drachma Yunani yang 
berarti perak yang ditempah/diresmikan.3  

Dinar adalah mata uang berupa koin yang terbuat 
dari emas dengan kadar 22 karat (91,7 %) dan berat 
4,25 gram. Dirham adalah mata uang yang terbuat 
dari perak murni dengan berat 2,975 gram.4 Nilai 
satu dinar pada waktu itu sama dengan sepuluh atau 

dua belas dirham. 

Adapun umat Islam secara resmi memiliki mata 
uang sendiri pada masa Abdul Malik bin Marwan 
(salah satu khalifah Bani Umayah) tahun 75 H. 
dengan mencetak mata uang dinar dan dirham 

 

3 Fatma Khalieda, Isu-Isu Dinar Dan Dirham, Jurnal 
AL-INTAJ Vol. 3, No. 1, Maret 2017, h. 86  

4 Harrys, Penggunaan Mata Uang Dinar Dan Dirham 
Sebagai Solusi Atas Krisis Ekonomi Global, h. 108 



Halaman 11 dari 23 

muka  | daftar isi 

 

sendiri dan melarang sepenuhnya penggunaan dinar 
Romawi dan dirham Persia, sedangkan Dar As-Sikkah 
dijadikan sebagai tempat percetakan uang dinar dan 
dirham. 

Sebenarnya umat Islam telah mencetak uang 
sendiri sebelum masa Abdul Malik bin Marwan, yaitu 
pada masa Ali bin Thalib r.a. namun ada juga yang 
berpendapat bahwa pencetakan uang sudah 
dilakukan sejak masa Umar bin Khathab r.a. hanya 
saja pencetakan uang sebelum era Abdul Malik bin 
Marwan masih terikat dengan mata uang dinar 
Romawi dan dirham Persia yang ditambah dengan 
tulisan “Bismillah”. 5 

C. Riba pada Emas 

Terkait dengan jual-beli emas, secara khusus Islam 
menetapkan beberapa syarat. Syarat ini terkandung 

dalam hadis Nabi riwayat Ubadah bin Shamit: 

لذََّهبُاُُالذََّهبُ   ْلفاضَّةُاَُُواْلفاضَّةُ ُُِبا ْلب ُُاَُُواْلب ُرُُِبا لشَّعايُاَُُوالشَّعايُ ُُِبا َُوالتَّْمرُ ُُِبا
لتَّْمرُا ْلماْلحُاَُُواْلماْلحُ ُُِبا اُُباَسَواءُ َُُسَواءُاُُِبااْثلُ ُُماْثلُاُُِبا ُُاْختَ َلَفتُُُْفَإاَذاُُباَيدُ ُُيَدا
ئ ْت مَُُْكْيفَُُُفَبايع واُاأَلْصنَافُ َُهذاهُا اَُكانَُُُإاَذاُشا  باَيدُ ُيَدا

 

5 Amirus Sodiq, Kajian Historis Tentang Dinar Dan 
Mata Uang Berstandar Emas, Jurnal Iqtishadia, Vol. 
8, No. 2, September 2015, h. 378 
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“Jika emas dijual dengan emas, perak dijual dengan 
perak, gandum dijual dengan gandum, sya’ir (salah 
satu jenis gandum) dijual dengan sya’ir, kurma 
dijual dengan kurma, dan garam dijual dengan 
garam, maka jumlah (takaran atau timbangan) 
harus sama dan dibayar kontan (tunai). Jika jenis 
barang tadi berbeda, maka silakan engkau 
membarterkannya sesukamu, namun harus 
dilakukan secara kontan (tunai).” (HR. Muslim) 

Hadis di atas menjelaskan ada enam komoditas 
yang jika dipertukarkan satu sama lain ada syarat 
yang harus dipenuhi, yang kemudian keenam 
komoditas tersebut disebut sebagai komoditas 
ribawi (amwal ribawiyyah), emas termasuk salah 
satunya. 

Syarat pertukaran tersebut mencakup: 

1) Jika pertukaran terjadi antara barang ribawi 
sejenis seperti emas dengan emas atau perak 
dengan perak maka harus memenuhi dua syarat, 
yaitu: Pertama, barang yang ditukarkan harus 
sama/setara (mitslan bi mitslin) baik dari sisi 
jumlah, takaran atau beratnya. Kedua, serah-
terima keduanya harus dilakukan secara kontan 
(yadan bi yadin). 

2) Jika pertukaran terjadi antar barang ribawi 
berbeda jenis seperti emas ditukar dengan perak, 
maka syaratnya hanya satu yaitu serah terima 
harus secara langsung (yadan biyadin) atau 
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kontan di tempat akad (taqabudh) dan 

dibolehkan melebihkan salah satu jenis harta. 

Pelanggaran terhadap syarat tamatsul (pertukaran 
setara antara barang ribawi sejenis) disebut dengan 
riba fadhl. Sedangkan pelanggaran terhadap syarat 
taqabudh (serah-terima kontan baik antar barang 
ribawi sejenis atau tidak sejenis) disebut dengan riba 
nasa’. 

Adapun ‘illat atau alasan hukum dari masuknya 
emas ke dalam harta ribawi, para ulama terbagi dua 
pendapat:  

• Pendapat pertama mengatakan bahwa ‘illat 
emas dan perak adalah fungsinya sebagai tsaman 
(alat tukar/alat ukur nilai barang). Pendapat ini 
dianut oleh Imam asy-Syafi’i, Imam Malik dan 
salah satu riwayat dari Imam Ahmad. 

• Pendapat kedua mengatakan illat emas dan 
perak adalah satuan berat. Ini adalah pendapat 
Imam Abu Hanifah dan riwayat lain dari Imam 

Ahmad. 

Menurut sebagian ulama kontemporer uang 
kertas yang digunakan sebagai alat tukar hari ini, 
masuk ke dalam kategori barang ribawi di-qiyaskan 
kepada emas dan perak berdasarkan kepada 

pendapat pertama di atas.  

Di sisi lain, emas saat ini tidak lagi dianggap sebagai 
barang ribawi, sebab illat tsamaniyyah-nya sudah 
hilang, karena emas tidak lagi dijadikan alat 
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pembayaran yang diakui secara sah. Setidaknya itu 
pendapat yang dianut oleh sebagian ulama 
kontemporer seperti Syekh Ali Jum’ah dan diendorse 
oleh Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI dalam Fatwa 
No. 77 Tahun 2010. 

D. Jual Beli Emas Online 

Hari ini, emas dapat diperjual-belikan secara 
online sebagaimana barang-barang lainnya. Pembeli 
tidak perlu lagi datang ke toko emas atau gerai logam 
mulia, cukup memesan secara online, emas akan 
dikirimkan ke alamat pembeli. Produsen dan penjual 
emas seperti Antam dan UBS juga sudah 
menyediakan layanan pembelian emas secara online. 
Selain itu, secara individu banyak juga orang yang 
berjualan emas batangan di online marketplace 
seperti Tokopedia, Bukalapak, dan lain-lain. 

Lantas bagaimana hukum syar’i dari transaksi 
emas secara online ini? 

Dalam hukum Islam, hal yang krusial dari jual-beli 
emas adalah adanya syarat serah-terima secara 
kontan. Sebab, jual-beli emas artinya pertukaran 
antara uang dan emas di mana keduanya dianggap 
oleh sebagian ulama sebagai barang ribawi 
berdasarkan hadits Ubadah bin Shamit. Serah-terima 
uang dan emas harus dilakukan secara kontan dalam 
satu majelis akad, tidak boleh ada penundaan baik 
keduanya atau salah-satunya. 



Halaman 15 dari 23 

muka  | daftar isi 

 

Perlu diketahui sebelumnya, cara serah-terima 
(taqabudh) emas ini dapat dilakukan dengan qabh 
haqiqi maupun qabh hukmi. Qabdh haqiqi artinya 
penyerahan emas secara fisik dari tangan ke tangan. 
Sedangkan qabdh hukmi adalah penyerahan sesuatu 
yang mewakili kepemilikan dari emas yang diperjual-
belikan seperti surat-surat atau sertifikat baik fisik 
maupun elektronik berupa saldo digital dan 
sebagainya, dengan syarat, pembeli emas setelah 
mendapatkan bukti kepemilikan tersebut dapat 
langsung ber-tasharruf dengan emasnya baik dengan 
cara diambil, dijual, digadaikan, dan sebagainya. 
Tetapi jika surat-surat atau saldo digital tersebut 
tidak terjamin emas fisik dan tidak menimbulkan 
kepemilikan penuh bagi penerimanya, maka tidak 
bisa dianggap sebagai qabdh hukmi.6 Surat-surat 
(fisik/elektronik) atau saldo digital tersebut kira-kira 
fungsinya harus sama seperti sertifikat rumah atau 
BPKB mobil/motor.  

Selain itu, serah-terima emas juga dapat dilakukan 
dengan cara mengutus wakil baik dari pihak penjual 
maupun pembeli ketika keduanya tidak dapat 
bertemu secara langsung untuk melakukan taqabudh 

 

6 Ahmad bin Abdul Aziz Asy-Syitsri, al-Ahkam al-
Fiqhiyyah li al-Mudharabah bi adz-Dzahab fi al-
Masharif al-Islamiyyah, Dirasah Fiqhiyyah, 
Tathbiqiyyah, h. 181 
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(serah-terima). 7 

Dalam hal jual-beli online, pembeli tidak dapat 
menerima emas secara langsung dari penjual sebab 
keduanya tidak bertemu dan berada di tempat yang 
berbeda. Akan tetapi emas akan dikirim melalui jasa 
kurir yang dibayar oleh pembeli. Maka, dalam hal ini 
kurir ekspedisi menjadi wakil dari pembeli untuk 
mengambil emas dan melakukan taqabudh dengan 
penjual.  

Adapun jeda antara transfer pembayaran oleh 
pembeli dan pengambilan emas oleh kurir dianggap 
masih dalam satu majelis sehingga tidak mencederai 
syarat taqabudh fi majlis al-‘aqd. Dengan syarat, 
penjual harus sudah memiliki emasnya pada saat 
pembeli melakukan pembayaran. 

Selain itu, jeda waktu antara pembayaran dan 
pengiriman tersebut tidak dimaksudkan, melainkan 
masalah teknis yang tidak bisa dihindari (penjual 
harus melakukan proses pengemasan dan 
pemesanan kurir terlebih dahulu). Hal tersebut 
menghilangkan kekhawatiran adanya jalan (dzari’ah) 
menuju terjadinya riba nasi’ah atau riba qardh yang 
menjadi titik keharaman dari jual-beli emas secara 
tidak kontan.  

 

7 Asy-Syitsri, al-Ahkam al-Fiqhiyyah li al-Mudharabah 
bi adz-Dzahab, h. 182 
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Ini jika mengikuti pendapat ulama yang 
menganggap emas sebagai barang ribawi. Apalagi 
jika mengacu kepada pendapat yang mengatakan 
bahwa emas bukan barang ribawi sebab hari ini emas 
tidak lagi berfungsi sebagai alat tukar yang sah 
(tsamaniyyah), maka jual-beli emas secara online 

hukumnya boleh seperti barang lain selain emas.   

E. Cicil Emas 

Masyarakat Indonesia banyak yang menggunakan 
emas sebagai media penyimpan nilai untuk 
kebutuhan yang mendesak ataupun yang akan 
datang sebab emas merupakan salah satu barang 
komoditi yang menjadi primadona dari jaman dahulu 
hingga sekarang karena harganya yang selalu naik 
bahkan hampir tidak pernah turun. 

Akan tetapi, masih banyak masyarakat yang belum 
terpenuhi keuangannya untuk membeli emas secara 
tunai, yang akhirnya membuat masyarakat banyak 
yang melakukan jual beli emas secara tidak tunai atau 
dengan cara mencicil di Bank atau Pegadaian. 

Sebagai contoh, Bank Syariah Mandiri 
menyediakan layanan cicil emas bagi nasabahnya 
dengan menggunakan akad murabahah (jual beli) 
dan akad rahn (gadai). Pembiayaannya memakai 
akad murabahah, dan pengikatan agunannya 
menerapkan akad rahn. di mana nasabah harus 
membayar DP 20% lalu sisanya diangsur setiap bulan 
selama 1-5 tahun. Dalam akad ini, jaminan dalam 
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transaksi ini adalah barang yang menjadi objek 
pembiayaan atau emas batang. Jaminan ini tidak bisa 
ditukarkan dengan jenis barang lain. Selama nasabah 
masih terikat dengan pembiayaan dan belum lunas 
angsuran, maka fisik dari Logam Mulia Antam akan 
disimpan di bank selama masa pembiayaan. 

Pertanyaannya bagaimana aspek syariah dari cicil 
emas ini?  

Sudah dijelaskan sebelumnya mengenai hadits 
Ubadah bin Shamit yang menyatakan bahwa syarat 
pertukaran benda ribawi yang lain jenis dalam hal ini 
emas dan uang harus memenuhi syarat taqabudh 
atau serah-terima secara langsung tidak boleh ada 
penundaan dalam penyerahan salah satu dari 
keduanya. 

Jual-beli emas secara kredit/cicil mengakibatkan 
penyerahan uang pembayarannya tidak kontan 
melainkan dihutang dengan cara mengangsur setiap 
bulan. Maka terjadilah di sini riba nasa’. 

Akan tetapi mengingat emas hari ini sudah tidak 
lagi digunakan sebagai alat tukar resmi, diganti 
dengan uang kertas para ulama pada akhirnya 
terbagi menjadi dua pendapat terkait hukum jual-beli 
emas secara tidak tunai. Perbedaan ini mengacu 
kepada sudut pandang dalam memahami ‘illat riba 
pada emas dan apakah emas saat ini masih 
dikategorikan sebagai harta ribawi atau tidak. 

Pendapat pertama, cicil emas tidak diperbolehkan 
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sebab illat riba pada emas bukan karena fungsinya 
sebagai alat tukar melainkan karena emas itu sendiri. 
Walaupun emas sudah tidak dijadikan alat tukar di 
Indonesia. Namun, sifat emas sebagai barang ribawi 
tidak bisa dihilangkan pada emas itu sendiri. 
Pendapat ini adalah pendapat kebanyakan ulama 

kontemporer seperti Wahbah az-Zuhaili dan lain-lain. 

Pendapat kedua mengatakan cicil emas hukumnya 
boleh sebab illat riba pada emas adalah tsamaniyyah 
(fungsinya sebagai alat tukar) dan faktanya hari ini 
emas bukanlah alat tukar resmi yang diakui oleh 
otoritas keuangan sehingga illat hukumnya hilang, 
hal ini berdasarkan kriteria uang (naqd) menurut 
Muhammad Rawas Qal'ah Ji, dalam al-Mu'amalat al-
Maliyah al-Mu'ashirah fi Dhau' al-Fiqh wa al-Syari'ah 
sebagai berikut: 

ُاْلَمْضر وُْ ُاْلَمَعادانا ُماَن ََُثَناا ُالنَّاس  ُاَّتَََّذ َُما ُاْلَمْطب  ْوَعةاُاَلن َّْقد : ُاأَلْورَاقا ُأَْو بَةا
َبةاُْاالاْختاَصاصُا  َوََنْواَها،ُالصَّادارَةاَُعناُاْلم َؤسََّسةاُاْلَمالايَّةاَُصاحا

"Naqd adalah sesuatu yang dijadikan harga 
(tsaman) oleh masyarakat, baik terdiri dari logam 
atau kertas yang dicetak maupun dari bahan 
lainnya, dan diterbitkan oleh lembaga keuangan 
pemegang otoritas." 

Maka emas bukan lagi harta ribawi melainkan 
komoditas biasa seperti pakaian dan sebagainya, 
berdasarkan kaidah fiqih “Keberadaan suatu hukum 
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tergantung kepada keberadaan ‘illat-nya.” Pendapat 
ini dianut oleh sebagian ulama kontemporer seperti 
Syekh Ali Jum’ah dan Dewan Syariah Nasional MUI 
berdasarkan pendapat Ibnu Taimiyah dan Ibnu al-
Qayyim yang menyatakan bahwa emas ketika sudah 
dibentuk menjadi perhiasan dan tidak digunakan 
sebagai alat tukar boleh ditukarkan secara tidak 
tunai. 

Dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 77/DSN-
MUI/VI/2010 Tentang Jual-Beli Emas secara Tidak 
Tunai dinyatakan: 

Hukum 
 
Jual beli emas secara tidak tunai, baik melalui jual beli biasa 
atau jual beli murabahah, hukumnya boleh (mubah, ja'iz) 
selama emas tidak menjadi alat tukar yang resmi (uang). 
 

Batasan dan Ketentuan 

1. Harga jual (tsaman) tidak boleh bertambah selama 
jangka waktu perjanjian meskipun ada perpanjangan 
waktu setelah jatuh tempo. 

2. Emas yang dibeli dengan pembayaran tidak tunai boleh 
dijadikan jaminan (rahn). 

3. Emas yang dijadikan jaminan sebagaimana dimaksud 
dalam angka 2 tidak boleh dijualbelikan atau dijadikan 
obyek akad lain yang menyebabkan perpindahan 
kepemilikan. 

F. Tabung Emas 

G. Jual Beli Emas Nonfisik 

H. Gadai Emas 
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I. Profil Penulis 

Muhammad Abdul Wahab, Lc., M.H. lahir di 
Tasikmalaya 21 Juli 1991. Pernah mengenyam 
pendidikan agama di Pondok Pesantren Modern 
Miftahul Hidayah, Tasikmalaya selama enam tahun 
(2004-2010). Kemudian menyelesaikan pendidikan 
sarjana (S1) di Lembaga Ilmu Pengetahuan Islam dan 
Arab (LIPIA) Jakarta, Fakultas Syariah jurusan 
Perbandingan Mazhab pada tahun 2015 dan 
menyelesaikan pendidikan pascasarjana (S2) di 
Institut Ilmu al-Quran (IIQ) Jakarta, Program Studi 

Hukum Ekonomi Syariah pada tahun 2019. 

Saat ini penulis menjabat sebagai salah satu tim 
pengajar/ustadz di Rumah Fiqih Indonesia 
(www.rumahfiqih.com), sebuah institusi nirlaba yang 
bertujuan melahirkan para kader ulama di masa 
mendatang, dengan misi mengkaji Ilmu Fiqih 
perbandingan yang original,  mendalam, serta 
seimbang antara mazhab-mazhab yang ada, dan juga 
dosen mata kuliah Fiqih Muamalah di 

www.sekolahfiqih.com. 

Selain menulis, penulis juga menghadiri undangan 
kajian dari berbagai majelis taklim baik di masjid, 
perkantoran atau pun di perumahan di Jakarta dan 
sekitarnya. Saat ini penulis juga bisa dihubungi di 
nomor 0819-3260-7996 atau email: 
mochwahab@gmail.com. 
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RUMAH FIQIH adalah sebuah institusi non-profit 
yang bergerak di bidang dakwah, pendidikan dan 
pelayanan konsultasi hukum-hukum agama Islam. 
Didirikan dan bernaung di bawah Yayasan Daarul-
Uluum Al-Islamiyah yang berkedudukan di Jakarta, 
Indonesia.  

RUMAH FIQIH adalah ladang amal shalih untuk 
mendapatkan keridhaan Allah SWT. Rumah Fiqih 
Indonesia bisa diakses di rumahfiqih.com 

 

http://www.rumahfiqih.com/
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