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ABSTRAK 
 

Pesatnya pertumbuhan ekonomi saat ini membuat begitu banyak institusi 
perbankan syariah atau lembaga-lembaga keuangan syariah lainnya menawarkan 
produk cicil emas. Melihat perkembangan emas yang selalu naik dari tahun ke 
tahun menyebabkan bisnis ini sangat menggiurkan sekali. Di satu sisi permintaan 
yang begitu tinggi yaitu orang-orang yang tidak memiliki kecukupan dana tapi 
ingin memiliki emas pada saat itu juga. Di sisi lain ada orang yang jeli melihat ini 
sebagai peluang dalam meraih keuntungan dengan memberikan fasilitas kredit 
kepemilikan emas. Sepintas tidak ada masalah dengan jual beli secara kredit, akan 
tetapi dalam Islam ada kaidah kaidah yang harus diketahui bahwasanya jual beli 
barang yang termasuk komoditas yang telah ditetapkan dalam hadits dan ulama-
ulama Mazhab memiliki aturan dimana jual belinya disyaratkan secara khusus. 

MUI sebagai organisasi kepemimpinan umat Islam yang bersifat kolektif, 
melalui DSN merasa perlu dan wajib menjawab pertanyaan, khususnya yang 
menyangkut permasalahan ekonomi yang dihadapi oleh masyarakat saat ini, 
dalam hal ini status hukum jual beli emas secara tangguh. Dalam fatwanya yang 
bernomor 77/DSN-MUI/V/2010 tentang jual beli emas secara tidak tunai. Melalui 
fatwanya tersebut Dewan Syariah Nasional menyatakan bahwa jual beli emas 
secara tidak tunai itu boleh (mubāḥ), selama emas tidak menjadi alat tukar yang 
resmi (uang), baik melalui jual beli biasa atau jual beli murâbaḥah. Menarik untuk 
dikaji bagaimana metodologi isṭinbaṭ hukum DSN-MUI dalam perumusan fatwa 
tersebut.  

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan (library Research) 
dengan metode yang bersifat deskriptif analitis dengan pendekatan sosiologi dan 
filosofis, yakni memahami bahwa suatu produk pemikiran hukum tidak terlepas 
dari pengaruh sosial-ekonomi-politik di sekitarnya dan pendekatan yang 
menggunakan dalil-dalil naqlī dan ‘aqlī. Dengan demikian, akan ditemukan 
benang merah mengenai permasalahan tersebut mengapa transaksi jual beli emas 
secara tidak tunai itu diperbolehkan. 

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa fatwa jual beli emas secara tidak 
tunai muncul karena dilatarbelakangi oleh keadaan sosial politik masyarakat saat 
ini dan juga keluarnya fatwa ini pada dasarnya untuk mendukung kebijakan 
pemerintah dalam perbankan syariah. Akan tetapi secara filosofis fatwa ini 
sebaiknya ditinjau ulang untuk kemaslahatan umat karena secara metodologi 
fatwa ini hanya menitikberatkan pada minoritas ulama yang ada. Semoga skripsi 
ini menjadi referensi bagi masyarakat, khususnya kepada para pelaku bisnis agar 
ada kesesuaian dengan ketentuan syari’at Islam. 
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 
 
 

Transliterasi kata Arab-Latin yang dipakai dalam penyusunan Skripsi ini 

berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri 

Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 

0543b/U/1987 tertanggal 10 september 1987. 

 
A. Konsonan Tunggal 
 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Keterangan 

 - Alīf tidak dilambangkan ا

 Ba’ b Be ب

 Ta’ t Te ت

 ṡ a’  ṡ s (dengan titik di atas) ث

 Jīm J Je ج

 Ḥa’ ḥ ha (dengan titik di ح
bawah) 

 Kha’ kh ka dan ha خ

 Dāl d De د

 Żāl ż z (dengan titik di atas) ذ

 Ra’ r Er ر

 Za’ z Zet ز

 Sīn s Es س

 Syīn sy es dan ye ش

 Ṣād ṣ es (dengan titik di ص
bawah) 



 

 Ḍād ḍ de (dengan titik di ض
bawah) 

 Ṭa’ ṭ te (dengan titik di ط
bawah) 

 Ẓa’ ẓ zet (dengan titik di ظ
bawah) 

 Aīn ‘ koma terbalik ke atas‘ ع

 Gaīn G Ge غ

 Fa’ F Ef ف

 Qāf Q Qi ق

 Kāf K Ka ك

 Lām L ‘el ل

 Mīm M ‘em م

 Nūn N ‘en ن

 Wāwu W W و

 Ha’ H Ha ه

 Hamzah ’ Apostrof ء

 Ya’ Y Ye ي
 
 
B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah Ditulis Rangkap 
 

ة دَ دِّ عَ تـَ مُ  Ditulis muta‘addidah 

ة ِعدَّ  Ditulis ‘iddah 
 
 
C. Ta’ Marbūṭah di Akhir Kata 
 

1. Bila ta’ marbūṭah dibaca mati ditulis dengan h, kecuali untuk kata-kata 

Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti salat, zakat 

dan sebagainya. 

 



 

ة ِحْكمَ  Ditulis Ḥikmah 

ة َ ي  Ditulis Jizyah ِجزْ
 
 

2. Bila ta’ marbūṭah diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu 

terpisah, maka ditulis dengan h 

 
ةُ  امَ اء َكرَ َ ي ِ ل َألوْ ْا  ditulis karāmah al-auliyā’ 

 
3. Bila ta’ marbūṭah hidup atau dengan ḥarakat, fatḥaḥ, kasraḥ dan 

ḍammah ditulis t 

  
ْطرِ  زََكاةُ  لفِ ْا  ditulis zakāh al-fiṭr 

 
 
D. Vokal Pendek 
 

------- ◌َ- Fatḥaḥ Ditulis A 

- ◌ِ------- Kasrah Ditulis I 

------- ◌ُ- Ḍamah Ditulis U 
 
 
E. Vokal Panjang 
 

1. Fatḥaḥ +  alif Ditulis Ā 
يَّة  ِ  Ditulis Jāhiliyyah َجاِهل

2. Fatḥaḥ +  ya’ mati Ditulis Ā 
ـَسى  نْ تـَ  Ditulis Tansā 

3. kasrah  +  ya’ mati Ditulis Ī 
ْمي  َكرِ    Ditulis Karīm 

4. Ḍammah  +  wawu mati Ditulis Ū 
ض  وْ فـُرُ  Ditulis furūḍ 

 



 

 
F. Vokal Rangkap 
 

1. Fatḥaḥ +  ya’ mati Ditulis Ai 
نَُكمْ   يـْ َ  Ditulis Bainakum بـ

2. Fatḥaḥ +  wawu mati Ditulis Au 
ل  قـَوْ  Ditulis Qaul 

 
 
 
 
 
 
G. Vokal Pendek Yang Berurutan Dalam Satu Kata 

 
Penulisan vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan 

tanda apostrof (’). 

 

تُمْ   Ditulis a’antum أَأَنـْ

ْن  ِ ئ ُمتْ  َشَكرْ  َل  Ditulis la’in syakartum 
 
 
H. Kata Sandang Alīf  + Lām 
 

1. Bila kata sandang alīf  + lām diikuti huruf Qamariyyah ditulis dengan al. 
 

آن ُقرْ ْل  ditulis al-Qur’ān َا

اس َ ي ْلقِ  ditulis al-Qiyās َا
 

2. Bila kata sandang alīf  + lām diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan 

menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta dihilangkan 

huruf  l (el)-nya. 

 

اء مَ لسَّ  ’ditulis as-Samā َا



 

س لشَّمْ  ditulis asy-Syams َا

 
 
 
I. Huruf Besar 

 
Penulisan huruf besar disesuaikan dengan Ejaan Yang Disempurnakan 

(EYD). 

 
 
J. Penulisan Kata-Kata Dalam Rangkaian Kalimat 

 
Kata-kata dalam rangkaian kalimat ditulis menurut bunyi atau 

pengucapannya. 

 

ِوى ض َذ وْ ُفرُ اْل  Ditulis Žawī al-furūḍ 

 ُ نَّة َأْهل السُّ  Ditulis ahl as-Sunnah 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 

MOTTO 
 
 

KAYA YANG INDAH ADALAH KAYA YANG PENUH CINTA DAN 

KEJUJURAN 

HIDUP PUN AKAN SELALU INDAH DAN MUDAH 

“KETIKA RASA SYUKUR TERUS MENGIRINGI DALAM KITA 

MELANGKAH” 

“MISKIN BERMARTABAT KAYA BERMANFAAT” 

       
 
 

 
 
 

Siapapun bisa mendapatkan sesuatu,  

Akan tetapi seberapa besarkah kita telah memberi kepada sesama.,,! 
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KATA PENGANTAR   

 بسم اهللا الرمحن الرحيم

دا رسول اهللاشهد أأ شهد أن ال اله إال اهللا وأ, احلمد هللا الذي النعبد وال نستعني إالّ إياه  . ّن حممّ
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Sistem ekonomi Islam adalah penerapan ilmu ekonomi dalam praktek 

sehari-hari bagi individu maupun kelompok masyarakat dalam rangka 

mengorganisir faktor produksi, distribusi, dan pemanfaatan barang dan jasa yang 

dihasilkan serta tunduk dalam peraturan perundang-undangan Islam 

(Sunnatullah).1 Al-Qur’an dalam bidang ekonomi, seperti halnya dalam bidang 

muamalat pada umumnya, memberikan pedoman-pedoman yang bersifat garis 

besar, seperti membenarkan rezeki dengan jalan perdagangan, melarang makan 

riba, melarang menghambur-hamburkan harta, perintah bekerja untuk mencari 

kecukupan nafkah dan sebagainya.2 

Permasalahan ekonomi umat di atas bersumber dari kenyataan bahwa 

manusia mempunyai kebutuhan dan kebutuhan ini pada umumnya tidak dapat 

dipenuhi tanpa mengeluarkan sumber energi manusia dan peralatan material yang 

terbatas. Bila manusia memiliki sarana tidak terbatas untuk memenuhi semua 

jenis kebutuhan, maka masalah ekonomi tidak akan timbul.3  Akan tetapi pada 

zaman sekarang, kehidupan umat manusia secara umum telah mengalami 

kemajuan dan banyak perubahan. 

                                                
1 Ilfi Nur Diana, Hadis-Hadis Ekonomi (Malang: UIN-Maliki Press, 2012), hlm. 1. 

  
2 Ahmad Azhar Basyir, Garis Besar Sistem Ekonomi (Yogyakarta: BPFE, 1987), hlm. 15. 

  
3 Muhammad Abdul Mannan, Ekonomi Islam: Teori dan Praktek (Jakarta: Intermasa, 

1992), hlm. 19-20. 



 

Perubahan ini mendorong adanya pemikiran-pemikiran baru yang 

umumnya dituangkan dalam bentuk Undang-Undang sebagai salah satu bentuk 

hukum literatur hukum Islam. Pemikiran-pemikiran baru tentang hukum Islam 

juga sering dituangkan dalam fatwa-fatwa ulama4 dan keputusan-keputusan 

pengadilan agama. Masing-masing produk pemikiran hukum itu mempunyai ciri 

khasnya sendiri yang karenanya memerlukan perlakuan tersendiri pula.5  

Melalui proses transformasi yang panjang, fatwa-fatwa ulama mengemuka 

menjadi karya-karya furu’ pembentuk mazhab-mazhab.6 Dalam hal ini fatwa 

dianggap sebagai materi hukum terbaru dan terlama yang relevan dengan 

kebutuhan masyarakat. Fatwa-fatwa ulama atau mufti sifatnya adalah kasuistik 

karena merupakan jawaban atas pertanyaan yang diajukan oleh peminta fatwa.7  

Fatwa tidak mempunyai daya ikat, dalam arti bahwa si peminta fatwa tidak 

harus mengikuti isi ataupun hukum fatwa yang diberikan kepadanya, tetapi fatwa 

biasanya cenderung bersifat dinamis karena merupakan respon terhadap 

perkembangan baru yang sedang dihadapi oleh masyarakat si peminta fatwa.8 

Sifat tidak mengikatnya fatwa memberikan peluang bagi para mufti dalam 

                                                
4 Sebuah fatwa adalah suatu pendapat hukum Islam yang diberikan seorang ahli hukum 

Islam sebagai jawaban atas sebuah pertanyaan. Orang yang memberikan pendapat hukum tersebut 
seorang mufti (penasehat hukum). Fatwa adalah bentuk tunggal, sedangkan bentuk jamaknya 
dalam bahasa Arab adalah fatawa. Lihat, H.M. Atho Mudzhar, Fatwa-fatwa Majelis Ulama 
Indonesia (Jakarta: INIS, 1993), hlm. 2. 
 

5 H. M. Atho Mudzhar, Membaca Gelombang Ijtihad: Antara Tradisi dan Liberasi 
(Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1998) hlm. 91.  
 

6 Faisar Ananda Arfa, Sejarah Pembentukan Hukum Islam: Studi Kritis Terhadap Hukum 
Islam Barat (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1996), hlm. 39. 
 

7 H. M. Atho Mudzhar, Membaca, hlm. 91. 
 
8 Ibid., hlm. 91. 

 



 

berijtihad untuk memberikan jawaban alternatif hukum yang sesuai dengan 

kebutuhan zaman. 

Di Indonesia, sejak  tahun 1975 dibentuklah Majelis Ulama Indonesia 

(MUI) yang difasilitasi oleh pemerintahan Orde Baru dimana keanggotaaannya 

terdiri dari tokoh-tokoh dan perwakilan dari organisasi-organisasi keagamaan di 

Indonesia.9 Selama dua puluh lima tahun Majlis Ulama Indonesia sebagai wadah 

musyawarah para ulama, zu’ama dan cendekiawan muslim, berusaha untuk 

memberikan bimbingan dan tuntunan kepada umat Islam dalam mewujudkan 

kehidupan beragama dan bermasyarakat yang diridhai Allah SWT, memberikan 

nasihat dan fatwa mengenai masalah keagamaan dan kemasyarakatan kepada 

pemerintah dan masyarakat. Dalam khittah pengabdian Majlis Ulama Indonesia 

telah dirumuskan lima fungsi dan peran utama MUI, yaitu:10 

a. Sebagai pewaris tugas-tugas para Nabi (Waraṡatul Anbiyā’). 

b. Sebagai pemberi fatwa (mufti). 

c. Sebagai pembimbing dan pelayan umat (Ri’āyat wa khādim al ummah). 

d. Sebagai gerakan Iṣlāḥ wa al Tajdīd. 

e. Sebagai penegak amar ma’ruf nahi munkar 

Mekanisme dan proses keluarnya fatwa, secara teoretis MUI telah 

mempunyai aturannya yaitu Pedoman Tata Cara Penetapan Fatwa. Dalam 

pedoman fatwa dinyatakan bahwa suatu fatwa hanya dikeluarkan setelah terlebih 

                                                
9 Suwito dan Muhbib Abdul Wahab, “Majlis al-Ulama al-Indunisi fi Munadalat al-

Barnamij al-Siyasi”, dalam Jurnal Studia Islamika, vol. 1, no. 4, tahun 1995, hlm. 115. 
 

10 www.mui.or.id/profil mui akses tgl 23-2-2013.  
 



 

dahulu mempelajari sumber-sumber hukum Islam yang empat, yaitu al-Qur’an, 

Sunnah, Ijma’, dan Qiyas secara hirarkhis. Tetapi dalam prakteknya ada yang 

langsung meneliti naskah-naskah fikih klasik yang ada dan menganalogikan 

dengan masalah yang dibicarakan tanpa mempelajari terlebih dahulu ayat-ayat al-

Qur’an dan hadis-hadis yang bersangkutan.11 

Dengan telah berdirinya beberapa lembaga keuangan bank dan nonbank 

yang menampilkan semangat keislaman, maka untuk memenuhi dan melindungi 

kepentingan masyarakat, Majlis Ulama Indonesia pada tanggal 10 Februari 1999 

membentuk sebuah dewan yang disebut Dewan Syariah Nasional, sejak berdirinya 

pada awal 1999 hingga awal Agustus 2007, Dewan Syariah Nasional telah 

mengeluarkan lebih dari 50 fatwa yang menyangkut berbagai jenis kegiatan 

keuangan, produk, dan jasa keuangan syariah.12 Dewan Syariah Nasional bertugas 

untuk mengawasi dan mengarahkan lembaga-lembaga keuangan syariah untuk 

mendorong nilai-nilai ajaran Islam dalam kegiatan perekonomian dan keuangan.13 

Dalam proses fatwanya diperkirakan terjadi modifikasi fikih muamalah sehingga 

melahirkan produk-produk perbankan yang lebih mudah dalam operasionalnya 

yang dilandaskan pada fatwa ulama.14   

                                                
11 Atho’ Mudzhar, Fatwa-fatwa Majelis Ulama Indonesia (Jakarta: INIS, 1993), hlm. 

139. 
 

12 Wirdyaningsih, dkk, Bank dan Asuransi Islam di Indonesia, cet. ke-3 (Jakarta: Kencana 
2007), hlm. 34. 

  
13 Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, Himpunan Fatwa Dewan Syariah 

Nasional, cet. ke-2 (Jakarta: PT Intermasa, 2003), hlm. 279. 
 

14 Jaih Mubarok, Perkembangan Fatwa Ekonomi Syari’ah di Indonesia (Bandung: 
Pustaka Bani Quraisy 2004), hlm. 3. 

 



 

Salah satu fatwa DSN yang menimbulkan perdebatan adalah fatwa tentang 

jual beli emas secara tidak tunai. Fatwa ini dikeluarkan pada tanggal 3 Juni 2010, 

melalui fatwanya tersebut Dewan Syariah Nasional menyatakan bahwa jual beli 

emas secara tidak tunai itu boleh (mubāḥ), selama emas tidak menjadi alat tukar 

yang resmi (uang), baik melalui jual beli biasa atau jual beli murābaḥah.  

Dalam hadis-hadis yang ada seperti hadis dari Ubadhah ibn Shamit, Imam 

Asy Saukani menjelaskan bahwa tidak boleh menjual suatu barang ribawi dengan 

sesama barang ribawi lainnya, kecuali secara kontan. Tidak boleh pula 

menjualnya secara bertempo (kredit), meskipun keduanya berbeda jenis dan 

ukurannya, misalnya menjual gandum dan jewawut (sya’ir), dengan emas dan 

perak.15 Akan tetapi, pada saat ini banyak institusi perbankan syariah atau 

lembaga-lembaga keuangan syariah lainnya menawarkan produk cicil emas. 

Melihat perkembangan emas yang selalu naik dari tahun ke tahun menyebabkan 

bisnis ini sangat menggiurkan sekali. Di sisi lainnya permintaan begitu tinggi 

misalnya dari orang-orang yang tidak memiliki kecukupan dana tapi ingin 

memiliki emas pada saat itu juga, apalagi dengan dikeluarkannya fatwa MUI 

melalui DSN yang membolehkan jual beli emas secara tidak tunai seperti 

mendorong masyarakat untuk melakukan jual beli emas dengan tangguh yang 

jelas-jelas jual beli emas boleh dilakukan asalkan dengan tunai.    

Dalam Putusan Dewan Syariah Nasional yang membolehkan transaksi jual 

beli secara tidak tunai berbeda dengan hadis-hadis tentang emas, yang pada 

                                                
15 Ibnu Hajar Al-Asqalānī, Bulūgul Marām, terjemahan A. Hassan (Bandung: 

Diponegoro, 2000), hlm.367. 
 



 

umumnya melarang jual beli emas secara tangguh. Salah satu hadis yang 

melarang jual beli emas secara tidak tunai sebagaimana di bawah ini: 

الورق  وال تبيعوا, المثال مبثل وال تشفوا بعضها على بعض إال تبيعوا الذهب بالذهب 

16وال تبيعوا منها غائبا بناجز, فوا بعضها على بعض شال مثال مبثل وال تإبالورق   

Hadis Nabi saw di atas menunjukkan bahwasannya barang yang 

dipertukarkan berbeda jenis dan serupa dalam ‘illat, tafāḍul (melebihkan) 

dihalalkan dan nasī’aḥ (penangguhan) diharamkan.17  Berdasarkan penjelasan di 

atas penyusun tertarik untuk meneliti latarbelakang sosiologis dan metodologi 

perumusan fatwa tersebut. 

B. Pokok Masalah 

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah di atas penyusun 

menetapkan pokok masalah penelitian sebagai berikut: 

1. Bagaimana latar belakang sosiologis perumusan fatwa jual beli emas 

secara tidak tunai? 

2. Bagaimana landasan filosofis hukum yang dijadikan dasar dalam 

penetapan fatwa tersebut? 

                                                
16 Imam  al Bukhari, Ṣaḥīḥ al Bukhārī: Kitab al-buyu’ (Beirut:: Dar al-Fikr t.t.), III, 60. 

Hadis dari Abu Said al Kudri.  
 

17 Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah, terjemahan oleh H. Kamaludin A. Marzuki (Bandung: al-
Ma’arif, 1996), hlm. 125. 



 

3. Bagaimana istinbāṭ hukum yang dilakukan Dewan Syariah 

Nasional(DSN) dalam merumuskan fatwa tersebut? 

C. Tujuan dan Kegunaan 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Menjelaskan latar belakang munculnya fatwa DSN-MUI tentang Jual Beli 

Emas Secara Tidak Tunai. 

2. Menjelaskan landasan filosofis hukum yang dijadikan dasar dalam 

menetapkan fatwa tentang jual beli emas tidak tunai. 

3. Menjelaskan metode istinbāṭ hukum yang digunakan DSN-MUI dalam 

menetapkan status hukum jual beli emas secara tidak tunai.  

Sedangkan kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan sebagai 

sumbangan wacana pemikiran dalam hukum Islam khususnya dalam 

bidang mu’amalat serta diharapkan dapat memberi sumbangan pemikiran 

dan rujukan kepada penelitian lebih lanjut terkait jual beli emas. 

2. Memberikan kontribusi pemikiran kepada umat Islam mengenai alasan 

DSN-MUI dalam menetapkan status hukum tentang jual beli emas secara 

tidak tunai. 

 

 

 

 



 

D. Telaah Pustaka 

Untuk mendukung pembahasan yang lebih mendalam mengenai 

permasalahan di atas, maka penyusun berusaha melakukan kajian pustaka ataupun 

karya-karya yang mempunyai hubungan terhadap permasalahan yang akan dikaji. 

Adapun pustaka yang terkait terhadap hal ini adalah: 

Dalam bukunya Atho Mudzar yang berjudul “Fatwa-fatwa Majelis Ulama 

Indonesia”, berusaha mempelajari sifat fatwa-fatwa yang dikemukakan MUI dari 

dua tingkat analisis: perumusannya secara metodologi lingkungan sosial politik 

dan kebudayaan yang melatarbelakangi timbulnya fatwa tersebut.18 

Selain itu dalam bukunya Abu Bakar Jabir al-Jaziri yang berjudul 

Minhājul Muslim, dalam bab tiga mengenai jual beli mendefinisikan jual beli yang 

di dalamnya ada unsur ketidaksamaan antara harga dengan barang tidak termasuk 

riba kecuali bila salah satunya bersifat nasī’aḥ, yaitu tidak tunai seperti, menjual 

emas dengan perak dengan cara melebihkan salah satunya, menjual gandum 

dengan kurma dengan cara mengutamakan salah satunya dibolehkan jika jual 

belinya dilakukan secara tunai, atau jika satunya tidak ditangguhkan sampai masa 

mendatang.19 

Dalam skripsi yang berjudul “Fatwa-Fatwa Ekonomi Dewan Syari’ah 

Nasional Majelis Ulama Indonesia (Studi Terhadap Fatwa DSN No. 28/DSN-

MUI/III/2002 Tentang Jual Beli Mata Uang (As-Sarf))” Bambang Isnianto 

                                                
18 Muhammad Atho Mudzar, Fatwa-fatwa Majelis Ulama Indonesia (Jakarta: Inis, 1993). 

 
19 Abu Bakar Jabir El-Jazairi, Minhâjul Muslim alih bahasa oleh H. Rachmat Djatnika dan 

Ahmad Sumpeno (Jakarta: Darul Falah, 2002). 
  



 

menguraikan tentang latarbelakang, filosofi hukum, serta metodologi istinbāṭ 

hukum yang digunakan MUI dalam menetapkan  fatwa jual beli mata uang (as-

sarf).20 

Skripsi berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembiayaan Jual Beli 

Emas di Pasar Rambipuji Jember” yang ditulis oleh Achmad Muzakkir 

menjelaskan tentang penangguhan pembayaraan tidak harus dipahami secara 

sempit sebagaimana nash yang ada. Jual beli barang sejenis dengan tidak tunai itu 

tidak diperbolehkan, akan tetapi harus dipahami barang tersebut berbeda satu 

dengan yang lain sesuai dengan jenis dan kualifikasinya. Sebagaimana pertukaran 

perhiasan emas murni dengan kuantitas yang berbeda, baik dilakukan secara 

kredit maupun tunai terbebas dari unsur riba, sehingga akad yang dilakukan sah 

dan jual beli di pasar Rambipuji ditangguhkan oleh Islam.21  

Skripsi berjudul “Hukum Jual Beli Komoditi Emas Berjangka (Perspektif 

Normatif dan Yuridis)” yang ditulis Juhan Ismail menguraikan emas dapat 

diperjualbelikan sebagai komoditas di perdagangan berjangka (future trading atau 

margin trading) dan jual beli emas berjangka bukanlah judi karena mempunyai 

sistem trading yang benar seperti pemilihan saham berdasarkan analisis (analisis 

teknikal atau fundamental) serta transaksi jual beli emas berjangka pada 

prinsipnya boleh menurut syara’ dengan ketentuan tidak untuk spekulasi,sebagai 

                                                
20 Bambang Isnianto, “Fatwa-Fatwa Ekonomi Dewan Syari’ah Nasional Majelis Ulama 

Indonesia (Studi Terhadap Fatwa DSN No. 28/DSN-MUI/III/2002 Tentang Jual Beli Mata Uang 
(As-Sarf))”, Skripsi Mahasiswa Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga, Tahun 2008, Skripsi tidak 
dipublikasikan. 
 

21 Achmad Muzakkir “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembiayaan Jual Beli Emas di 
Pasar Rambipuji Jember”, Skripsi Mahasiswa Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga, Tahun 
2004, Skripsi tidak dipublikasikan. 
 



 

simpanan, dan dilakukan terhadap mata uang yang sejenis maka nilainya harus 

sama dan secara tunai serta apabila berlainan jenis maka harus dilakukan dengan 

nilai tukar (kurs).22 

Dalam berbagai sumber yang diperoleh dapat disimpulkan bahwa dalam 

penelitian sebelumnya mengenai jual beli emas sudah banyak dikaji dan 

ditemukan. Namun, pembahasan secara spesifik mengenai jual beli emas secara 

kredit yang dikhususkan pada telaah fatwa DSN MUI belum ditemukan, sehingga 

dari permasalahan itu penelitian ini menarik dan perlu untuk dikaji karena berbeda 

dengan penelitian-penelitian sebelumnya. 

E. Kerangka Teoretik 

Ijtihad merupakan hal yang penting karena syari’at Islam bukanlah 

sekumpulan hukum yang sudah terinci dan harus dilaksanakan sepenuhnya tanpa 

boleh ada pertimbangan-pertimbangan baru. Sifat dinamis dari fiqh Islam, bahkan 

mengharuskan lahirnya pemahaman dan pemikiran baru yang kontekstual. Oleh 

karena itu, ijtihad ulama tidak terbatas pada meng-istinbāṭ-kan hukum untuk 

peristiwa-peristiwa yang telah menjadi kenyataan yang belum dinashkan saja, 

akan tetapi lebih dari itu, juga mencari hukum baru sejalan dengan perkembangan 

zaman.23 

                                                
22 Juhan Ismail, “Hukum Jual Beli Komoditi Emas Berjangka (Perspektif Normatif dan 

Yuridis)”, Skripsi Mahasiswa Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga, Tahun 2012, Skripsi tidak 
dipublikasikan. 
 

23 T.M. Hasbie Ash Shidieqy, Filsafat Hukum Islam (Jakarta: Bulan Bintang, 1991), hlm. 
280-281. 
 



 

Masyarakat yang hidup sepeninggal Nabi Muhammad SAW terus 

berkembang sesuai dengan kebutuhan hidupnya, persoalan-persoalan hidup yang 

dihadapi semakin luas dan kompleks, hanya dengan al-Qur’an dan al-Hadis saja 

banyak persoalan-persoalan tersebut yang tidak mungkin terpecahkan,24 maka 

dengan sendirinya persoalan-persoalan tersebut harus dibahas dan diselesaikan 

secara ijtihadi sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam yang telah ditentukan 

dalam nash. 

Ijtihad adalah mencurahkan segenap kemampuan agar sampai kepada 

suatu perkara atau pekerjaan. Sedangkan definisi ijtihad adalah pencurahan 

kemampuan seorang ahli usul fikih dalam istinbath hukum yang bersifat 

operasional dari dalil-dalilnya yang terperinci.25 Sedangkan kegiatan ijtihad untuk 

masa sekarang dan masa yang akan datang menurut Yusuf al-Qaradhawi, dapat 

dilakukan melalui tiga bentuk ijtihad, yaitu ijtihad dalam bentuk perundang-

undangan modern, ijtihad dalam bentuk fatwa dan ijtihad dalam bentuk penelitian 

atau studi.26  

Islam pada dasarnya juga menganut kebebasan terikat, maksudnya 

kebebasan dalam melakukan transaksi dengan tetap memegang nilai-nilai 

keadilan, ketentuan agama dan etika. Oleh karena itu, Islam melarang adanya 

                                                
24 Ahmad Azhar Basyir, Refleksi atas Persoalan Keislaman: Seputar Filsafat, Hukum, 

Politik, dan Ekonomi (Bandung: Mizan, 1994), hlm. 128. 
 

25 Muhammad Abu Zahrah, Usul al-Fiqh (Kairo: Dar al-Fiqr al-Arabi, t.t.), hlm. 301.  
 

26 Yusuf al-Qaradhawi, al-Fatāwā Bainal Indhibāṭ wa at-Tasayyub,terjemahan oleh H. 
Abdurrahman Ali Bauzir (Surabaya: Risalah Gusti, 1995), hlm. 55-61. 

  



 

transaksi yang mengandung unsur garar yang berakibat keuntungan di satu pihak 

dan kesewenang-wenangan serta penindasan di pihak lain.27 

Islam telah memberikan prinsip-prinsip hukum muamalat yang 

dirumuskan sebagai berikut:28 

1. Pada dasarnya segala bentuk muamalah adalah mubah, kecuali yang 

ditentukan lain oleh al-Qur’an dan Sunnah Rasul. 

2. Muamalah dilakukan atas dasar sukarela, tanpa mengandung unsur paksaan. 

3. Muamalah dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan 

menghindari madarat dalam hidup masyarakat. 

4. Muamalah dilaksanakan dengan memelihara nilai keadilan, menghindari dari 

unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam kesempitan.  

Dengan demikian, untuk mencapai kesejahteraan harus mengandung 

dasar-dasar etika atau moral. Dari sini dapat dikatakan bahwa kegiatan jual beli 

sebenarnya adalah kegiatan moral. Jual beli dapat terjadi dan sah apabila telah 

memenuhi syarat-syarat serta rukun-rukun yang telah ditentukan dalam syara’, 

tidak lepas dari hal tersebut, bahwa kegiatan jual beli juga berlandaskan atas dasar 

kerelaan, kejujuran dan suka sama suka. Sebagaimana dikemukakan dalam firman 

Allah SWT : 

 

                                                
27 Kuat Ismanto, Asuransi Syariah (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,  2009), hlm. 157. 

 
28 Ahmad Azhar Basyir, Azas-Azas Hukum Muamalah, (Hukum Perdata Islam), edisi 

revisi (Yogyakarta: FHUII, 1990), hlm. 10-11. 
 



 

رة عن تراض اطل اال ان تكون جتاالبلكم بينكم با يها الذين ءامنوا ال تأكلوا امو اأي

29...منكم  

Firman Allah SWT di atas menunjukkan bahwa al-Qur’an mengajarkan 

untuk tidak memakan harta dengan cara bathil dan keharusan melakukan 

perdagangan yang didasarkan pada kerelaan atau suka sama suka. Masih ada 

keterkaitan dengan Firman Allah SWT di atas bahwa hukum Islam juga melarang 

melakukan kegiatan jual beli yang mengandung unsur riba, yaitu berlebihan atau 

menggelembung. Yang menjadi faktor dari larangan riba adalah karena Allah dan 

rasul-Nya melarang atau mengharamkannya. 

Firman Allah : 

30...البيع وحرم الربواواحل اهللا ...  

Selain dasar di atas, alasan diharamkannya riba di antaranya karena riba 

menghendaki pengambilan harta orang lain dengan tidak ada imbangannya, 

dengan melakukan riba, orang akan menjadi malas berusaha yang sah menurut 

syara’ dan juga karena riba menyebabkan putusnya perbuatan baik terhadap 

sesama manusia.31 Ada beberapa penggolongan tentang riba dalam jual beli, yaitu 

riba tunai yang menurut Zakaria Ansari adalah jual beli tunai dengan pembayaran 

                                                
29 An-Nisa’ (4) : 29. 

 
30 Al-Baqarah (2): 275.  
 
31 Hendi Suhendi, Fiqih Muamalah  (Jakarta: P.T Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 58.  



 

di belakang atau penyerahan barang dan pembayaran kemudian setelah 

kesepakatan terjadi. Sedangkan riba an-Nasa’ oleh Abu Zahrah didefinisikan 

dengan berhutang atau menunda antara salah satu dari dua benda penukar, baik 

yang sejenis atau tidak manakala diwajibkan tunai.32     

Hadis-hadis yang melarang berjual-beli emas dengan tidak tunai, secara 

implisit menegaskan betapa spesialnya emas sebagai sebuah benda, sehingga tata-

cara mentransaksikannya diingatkan dengan begitu detilnya oleh Nabi saw. Emas 

tidak seperti benda komoditas lainnya yang lazim diperjual-belikan di pasar. Nabi 

menyadari betul hal ini, mengingat emas sebagai logam mulia secara kebendaan 

memiliki sifat kualitas yang stabil sehingga melekat padanya fungsi sebagai benda 

yang menyimpan nilai (store of value), sebagai ukuran menilai barang lain (unit of 

account), dan dengan begitu emas menjadi benda yang paling pantas menjadi alat 

pertukaran (jual-beli) atau uang (medium of exchange).33 Meski karena kemuliaan 

emas dapat saja bertambah fungsinya menjadi atau sebagai pakaian dalam 

bentuknya berupa perhiasan, namun emas tetaplah emas, dimana fungsinya 

sebagai penyimpan nilai, alat ukur dan alat tukar tetap melekat padanya.  

Salah satu alasan Dewan Syariah Nasional (DSN) mengeluarkan fatwa 

tentang jual beli emas secara tidak tunai tersebut karena adanya permohonan surat 

dari Bank Mega Syariah (BMS) No. 001/BMS/DPS/I/10 tanggal 5 Januari 2010 

perihal Permohonan Fatwa Murabahah Emas. Poin inilah yang menimbulkan 

                                                
32 Khoiruddin Nasution, Riba dan Poligami (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 1996), 

hlm. 39.  
 

33 http://abiaqsa.blogspot.com/2011/07/quo-vadis-fatwa-dsn-no-77-tahun-2010.html akses 
tgl 12 maret 2013 
 



 

kebingungan jika dikaitkan dengan pesan yang tersirat pada bagian “menimbang”, 

bahwa fatwa ini seolah-olah memberi pesan bukan untuk LKS, mengingat dalam 

bagian “menimbang” itu tidak disebutkan pertimbangan kebutuhan LKS 

sebagaimana biasanya fatwa-fatwa yang lain. 

Dalil al-Qur’an yang digunakan fatwa ini merujuk pada dalil induk 

pembolehan jual-beli yaitu surat al-Baqarah ayat 275. Sementara dalil-dalil dari 

hadis disebutkan ada enam hadis yang menjadi landasan yaitu,  jual-beli yang 

harus berdasar kerelaan pihak yang bertransaksi, jual-beli emas dengan emas 

haruslah secara tunai, jual beli emas dengan perak adalah riba kecuali dilakukan 

secara tunai, jangan menjual emas dengan emas kecuali sama nilainya dan tidak 

menambah sebagian atas sebagian serta jangan menjual emas dengan perak yang 

tidak tunai dengan yang tunai, Nabi melarang menjual perak dengan emas secara 

piutang (tidak tunai). 

Dalam keputusan Fatwa Dewan Syariah Nasional dinyatakan bahwa jual 

beli emas secara tidak tunai itu boleh (mubāḥ), selama emas tidak menjadi alat 

tukar yang resmi(uang), baik melalui jual beli biasa atau jual beli murabahah. 

Akan tetapi, dalam transaksi ini ada tiga batasan dan ketentuan sebagai berikut:34 

1. Harga jual (tsaman) tidak boleh bertambah selama jangka waktu perjanjian 

meskipun ada perjanjian waktu setelah jatuh tempo. 

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

(rahn). 

                                                
34 Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 77/DSN-MUI/V/2010 tentang Jual Beli Emas 

Secara Tidak Tunai.   
 



 

3. Emas yang dijadikan jaminan sebagaimana dimaksud dalam angka dua tidak 

boleh diperjualbelikan atau dijadikan obyek akad lain yang menyebabkan 

perpindahan kepemilikan. 

Berkaitan dengan ilmu sosiologi maka akan dibicarakan sedikit tentang 

pengertian ilmu sosiologi tersebut, menurut Pitirim Sorokin yang tercantum dalam 

buku Sosiologi Suatu Pengantar karya Soerjono Soekanto, disebutkan bahwa 

definisi sosiologi adalah suatu ilmu yang mempelajari : 

a. Hubungan dan pengaruh timbal balik antara aneka macam gejala-gejala sosial 

(misalnya antara gejala ekonomi dengan agama; keluarga dengan moral; gerak 

masyarakat dengan politik dan lain sebagainya); 

b. Hubungan dan pengaruh timbal balik antara gejala sosial dengan gejala-gejala 

non-sosial (misalnya gejala geografis, biologis dan sebagainya); 

c. Ciri-ciri umum daripada semua jenis gejala-gejala sosial.35 

Penelitian dengan pendekatan sosiologi hukum Islam merupakan bagian 

dari sosiologi agama. Dalam sosiologi agama Islam ada pembagian tema, yaitu 

klasik dan modern. Dalam penjelasannya pada tema klasik, tema tersebut ditandai 

dengan adanya hubungan timbal balik antara masyarakat dan agama, begitu juga 

sebaliknya.Keduanya saling mempengaruhi satu sama lain.  

Sedangkan pada tema modern ialah di mana agama mempengaruhi 

terhadap masyarakat, tidak terjadi adanya suatu timbal balik seperti pada tema 

klasik. Dengan demikian, pada tema modern hanya terjadi pada satu arah, yaitu 

                                                
35 Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar (Jakarta: Rajawali, 1987) hlm. 15. 



 

bagaimana agama mempengaruhi masyarakat. Studi Islam dengan pendekatan 

sosiologi dapat mengambil beberapa tema: 

1. Studi pengaruh agama terhadap perubahan sosial masyarakat. 

2. Studi tentang perubahan dan pengaruh terhadap pemahaman masyarakat 

terhadap agama. 

3. Studi tingkat pengamalan agama tersebut oleh masyarakat. 

4. Studi pola interaksi sesama masyarakat muslim dengan muslim lainnya. 

5. Studi tentang gerakan masyarakat yang membawa paham yang dapat 

melemahkan atau menunjang kehidupan beragama.36  

Teori sosiologi hukum mengatakan bahwa perubahan masyarakat dapat 

menyebabkan perubahan hukum.37 Studi Islam dengan pendekatan sosiologi 

tertentu adalah bagian dari sosiologi agama. Ada perbedaan tentang tema pusat 

sosiologi agama klasik dan modern. Dalam sosiologi agama klasik tema pusatnya 

adalah hubungan timbal balik antara agama dan masyarakat, bagaimana agama 

mempengaruhi masyarakat dan sebaliknya bagaimana perkembangan masyarakat 

mempengaruhi pemikiran dan pemahaman keagamaan. Sedangkan dalam 

sosiologi agama modern, tema pusatnya hanya pada satu arah yaitu bagaimana 

agama mempengaruhi masyarakat. Tetapi studi Islam dengan pendekatan 

sosiologi, tampaknya lebih luas dari konsep sosiologi agama modern dan lebih 

                                                
 
36 M. Atho Mudzhar, Studi Hukum Islam dengan Pendekatan Sosiologi (Yogyakarta: 

Pustaka Pelajar, 1999) hlm. 6-7. 
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dekat kepada konsep sosiologi agama klasik, yaitu mempelajari hubungan timbal 

balik antara agama dan masyarakat.38  

Pendekatan filosofis dalam studi hukum Islam bersumber pada al-Qur’an 

dan Hadis sebagai dalil naqlī, karena di dalamnya terdapat ayat-ayat dan hadis-

hadis yang merupakan suatu petunjuk yang dapat digunakan untuk memahami 

hukum Allah. Pendekatan filosofis dalam studi hukum Islam merupakan 

pendekatan yang didasarkan pada maqāṣid asy-syarī’ah (tujuan hukum) yaitu 

mewujudkan kemaslahatan manusia dengan menjamin hal-hal yang pokok 

(ḍarūriyyāt), pemenuhan kebutuhan-kebutuhan (ḥājiyyāt), dan kebaikan-kebaikan 

(taḥsīniyyāt).39 

Kerangka di atas merupakan landasan umum bagi penyusun untuk mencari 

kejelasan tentang hukum jual beli emas secara tidak tunai berdasar pada fatwa 

MUI. Penyusun berharap memperoleh kejelasan tentang tujuan dan manfaat 

dikeluarkannya fatwa MUI tentang jual beli emas secara tidak tunai sehingga 

dapat diambil hikmah di dalamnya. 

F. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

 Penyusunan skripsi ini merupakan penelitian kepustakaan (library 

reseach), artinya penelitian ini didasarkan pada data tertulis yang berbentuk 
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Pustaka Pelajar, 1999), hlm. 6-7. 
  
39 Cik Hasan Bisri, Model Penelitian Fiqh, cet. ke-1 (Jakarta: Prenada Media, 2003), II: 

hlm. 49.  
 
 



 

buku, kitab, fatwa-fatwa, majalah, jurnal, dan artikel yang berhubungan 

dengan fatwa DSN Nomor 77/DSN-MUI/V/2010 Tentang Jual Beli Emas 

Secara Tidak Tunai. 

2. Sifat Penelitian 

 Sifat dari penelitian yang digunakan penyusun adalah dekriptif 

analitik, yaitu penelitian yang bertujuan memberikan gambaran yang jelas 

mengenai fatwa-fatwa DSN, khususnya fatwa tentang jual beli emas secara 

tidak tunai, kemudian menganalisis fatwa tentang jual beli emas secara tidak 

tunai dengan melihat latar belakang dikeluarkannya fatwa dan metode istinbāṭ 

hukum yang digunakan dalam merumuskan fatwa tersebut. 

3. Teknik Pengumpulan Data  

Berdasarkan objek penelitian ini, maka teknik pengumpulan data 

yang digunakan adalah penelaahan terhadap bahan-bahan pustaka yang 

terkait dengan masalah yang dimaksud, yaitu bahan-bahan primer berupa 

buku atau dokumen kumpulan fatwa-fatwa DSN-MUI dan bahan-bahan 

sekunder, yaitu buku-buku dan tulisan yang membahas tentang fatwa, 

khususnya fatwa DSN-MUI tentang jual beli emas secara tidak tunai. 

4. Pendekatan  

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

pendekatan filosofis yaitu pendekatan masalah berdasarkan pada maqāṣid 

asy-syari’ah (tujuan hukum) dan ‘urf. Pendekatan sosiologis yaitu berupaya 

memahami fatwa DSN MUI Nomor 77/DSN-MUI/V/2010 Tentang Jual Beli 



 

Emas Secara Tidak Tunai merupakan produk dari interaksi sosial budaya 

yang ada di sekitarnya. 

 

 

5. Analisis Data 

 Dalam penelitian ini penyusun menggunakan analisis data 

kualitatif dengan metode deduktif-induktif, deduktif yaitu menganalisis data-

data yang dikhususkan pada fatwa DSN Nomor 77/DSN-MUI/V/2010 

Tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai sehingga akan terjawab 

permasalahan yang terdapat dalam pokok masalah. Induktif yaitu 

menganalisis data-data DSN-MUI, karakteristik dan latarbelakang fatwanya, 

kemudian diambil kesimpulan yang dapat digeneralisasikan sebagai hal yang 

umum. 

G. Sistematika Pembahasan 

Pembahasan dalam penelitian ini terdiri dari lima bab. Antara satu bab 

dengan bab yang lainnya merupakan kesatuan yang utuh dan saling berkaitan, 

masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab. 

Bab pertama merupakan bab yang berisi tentang latar belakang masalah, 

pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teori, metode 

penelitian dan sistematika pembahasan. Bab ini akan menjadi pendahuluan. 

Bab kedua berisi tentang jual beli dalam hukum Islam, yang meliputi 

definisi atau pengertian jual beli dan dasar hukumnya, berikut dengan rukun dan 



 

syarat-syaratnya. Disinggung tentang jual beli agar dapat mengetahui tentang 

prinsip jual beli emas secara tidak tunai, bagaimana hukum yang terkandung di 

dalam jual beli secara umum.  

Bab ketiga mengenai gambaran umum tentang jual beli emas secara tidak 

tunai dalam pandangan DSN MUI yang meliputi profil, tugas dan wewenang 

DSN, metode ijtihad yang digunakan, dan mekanisme penetapan fatwa MUI serta 

deskripsi singkat fatwa MUI tentang jual beli emas secara tunai. Adanya 

pembahasan ini diharapkan dapat diketahui karakteristik dari DSN itu sendiri, 

baik dari segi fatwa maupun lainnya, sehingga mempermudah penyusun dalam 

pembahasan selanjutnya. 

Bab keempat merupakan pokok pembahasan skripsi ini. Pada bab ini 

penyusun akan mencoba untuk menganalisis fatwa tersebut, meliputi: 

latarbelakang sosiologis dan landasan filosofi munculnya fatwa serta proses 

metodologi istinbāṭ hukum dari fatwa tentang jual beli emas secara tidak tunai.   

Bab kelima merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan yaitu sari pati 

dari analisis yang berisi jawaban terhadap permasalahan dalam skripsi ini dan 

saran-saran yang merupakan sumbangan pemikiran yang mungkin bisa digunakan 

dalam pengembangan penelitian selanjutnya. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan  

1. Fatwa DSN-MUI yang keluar pada Juni 2010 tentang jual beli emas secara 

tidak tunai, dilatarbelakangi oleh beberapa alasan, yakni; pertama, pesatnya 

pertumbuhan ekonomi saat ini. Kedua,latar belakang sosial politik dimana 

keluarnya fatwa ini pada dasarnya untuk mendukung kebijakan pemerintah 

dalam perbankan syariah sekaligus sebagai jawaban atas pertanyaan Bank 

Mega Syariah yang akan dijadikan pedoman dan rujukan dalam operasional 

jasa perbankan syariah sebagai dampak diundang-undangkanya peraturan 

perbankan syariah.  

2. Diterbitkannya fatwa bahwa jual beli emas secara tidak tunai adalah boleh oleh 

DSN-MUI selama emas tidak menjadi alat tukar atau ṡaman merupakan hal 

yang seperti menyederhanakan persepsi bahwa emas sekarang ini bukan lagi 

sebagai media pertukaran di masyarakat dan keduanya telah menjadi barang 

sebagaimana barang lainnya dan hanya dianggap sebagai perhiasan yang dapat 

disamakan dengan pakaian serta bagaimana memperdagangkannya pun 

akhirnya disamakan, yaitu dapat diperdagangkan dengan tangguh serta selama 

emas tidak menjadi alat tukar. 

3. Metodologi istinbāṭ hukum yang digunakan DSN-MUI dalam memutuskan 

permasalahan hukum jual beli emas secara tidak tunai adalah dengan 

mempelajari keempat sumber hukum Islam, yakni al-Qur’an, Hadis, Ijma’, dan 

Qiyas. Hal ini sesuai dengan Pedoman Penetapan Fatwa Majelis Ulama 



 

Indonesia. Dalil al-Qur’an yang dikemukakan DSN-MUI merujuk pada dalil 

induk diperbolehkan jual beli surat al-Baqarah ayat 275, sementara hadis yang 

digunakan hampir kesemuanya melarang menjual emas secara kredit hanya 

saja pembolehan jual beli emas ini merujuk pada pendapat-pendapat ulama dan 

itupun hanya sebagian kecil di antaranya Ibnu Taimiyah, sementara mayoritas 

ulama melarang jual beli emas secara kredit dengan alasan emas merupakan 

komoditi ribawi. 

 

B. Saran  

Pertama, Ada baiknya kalau DSN-MUI meninjau ulang fatwa mengenai jual 

beli emas secara tidak tunai ini agar apa yang telah dikeluarkan oleh DSN-MUI 

bukan hanya untuk mendukung perbankan syariah akan tetapi juga untuk 

kemaslahatan umat khususnya warga Indonesia agar tidak melanggar syar’i. 

Kedua, Perlunya dilibatkan lebih aktif partisipasi stakeholders (dalam hal ini 

Bank Indonesia dan lembaga perbankan syariah serta para ulama) oleh DSN-

MUI dalam setiap penyusunan Fatwa DSN-MUI, sehingga fatwa-fatwa yang 

dihasilkan dapat langsung diimplementasikan sehingga aspek kehati-hatian 

dalam kegiatan perbankan syariah dapat terjaga.   

Ketiga, Perlunya sosialisasi dan edukasi yang lebih intensif mengenai produk-

produk perbankan syariah kepada masyarakat luas, dan juga para praktisi 

perbankan syariah sehingga perbankan syariah dapat berkembang lebih baik 

dan sesuai dengan prinsip syariah. 
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DAFTAR TERJEMAH 
 

 
NO BAB HALAMAN INDEKS TERJEMAHAN 
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BAB I 

 
 
 
 
 
 
6 

 
 
 
 
 
 
HR. Muslim 

“Janganlah kamu 
menjual emas dengan 
emas kecuali sama 
(nilainya) dan janganlah 
menambahkan sebagian 
atas sebagian lain; 
janganlah menjual perak 
dengan perak kecuali 
sama(nialainya) dan 
jenganlah menambahkan 
sebagian atas sebagian 
lain; dan janganlah 
menjual emas dan perak 
tersebut yang tidak tunai 
dengan yang tunai”. 

 
 
 
 
2 

 
 
 
 

13 

 
 
 
 
Q.S. An-Nisa 

(4): 29 

“Hai orang-orang yang 
beriman, janganlah kamu 
memakan harta 
sesamamudengan jalan 
bathil, kecuali dengan 
jalan perniagaan yang 
berlaku dengan suka 
sama-suka di antara 
kamu” 

3 13 Q.S. al-
Baqarah (2): 

275 

“Dan Allah 
menghalalkan jual beli 
dan mengharamkan riba” 
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BAB II 

 
 
 
 
 
 

24 

 
 
 
 
 
 

HR. Muslim 

“(Jual beli) emas dengan 
emas, perak dijual 
dengan perak, gandum 
dengan gandum, sya’ir 
dengan sya’ir, kurma 
dengan kurma, dan 
garam dengan garam, 
maka (dengan syarat 
harus) sama dan sejenis 
serta secara tunai. 
Jika jenisnya berbeda, 
juallah sekehendakmu 
jika dilakukan secara 
tunai.”  

   “Janganlah kamu 
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25 

 
 
 
 
 
HR. Muslim 

menjual emas dengan 
emas kecuali sama 
(nilainya) dan janganlah 
menambahkan sebagian 
atas sebagian lain; 
janganlah menjual perak 
dengan perak kecuali 
sama(nialainya) dan 
jenganlah menambahkan 
sebagian atas sebagian 
lain; dan janganlah 
menjual emas dan perak 
tersebut yang tidak tunai 
dengan yang tunai”. 
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BAB IV 

 
61 

 
Q.S. al-

Anbiya’ (21): 
107 

“Dan tiadalah Kami 
mengutus kamu, 
melainkan untuk 
(menjadi) rahmat bagi 
semesta alam” 
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61 

 
 
 

Q.S. Yunus 
(10): 57 

“Hai manusia, 
sesungguhnya telah 
datang kepadamu 
pelajaran dari Rabbmu 
dan penyembuh bagi 
penyakit-penyakit (yang 
berada) dalam dada dan 
petunjuk serta rahmat 
bagi orang-orang yang 
beriman” 

8 69 Q.S. al-
Baqarah (2): 

275 

“Dan Allah telah 
menghalalkan jual beli 
dan mengramkan riba...” 

 
 
9 

 
 

70 
 

 
 

HR. Ibnu 
Majah 

“Rasulullah saw. 
Bersabda,” 
Sesungguhnya jual beli 
itu hanya boleh 
dilakukan atas dasar 
kerelaan (antara kedua 
belah pihak)” 

 
 
 
 
 

10 

 
 
 
 
 

70 

 
 
 
 
 
HR. Muslim 

“(Jual beli) emas dengan 
emas, perak dijual 
dengan perak, gandum 
dengan gandum, sya’ir 
dengan sya’ir, kurma 
dengan kurma, dan 
garam dengan garam, 



 

maka (dengan syarat 
harus) sama dan sejenis 
serta secara tunai. 
Jika jenisnya berbeda, 
juallah sekehendakmu 
jika dilakukan secara 
tunai.”  

11 70 HR. Muslim “(Jual beli) emas dengan 
perak adalah riba kecuali 
(dilakukan) secara tunai” 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

LAMPIRAN-LAMPIRAN 

 

 

BIOGRAFI ULAMA 

 
 

1. Ibnu Taimiyyah 
Beliau lahir pada tanggal 12 Rabi’ul Awwal 661 Hijriah di Haran. Ketika berumur 
7 tahun, beliau berpindah ke Damaskus bersama ayahnya dalam rangka melarikan 
diri dari pasukan Tartar yang memerangi kaum muslimin. Beliau tumbuh di 
keluarga yang penuh ilmu, fikih, dan agama. Buktinya adalah banyak dari ayah, 
kakek, saudara, dan banyak dari paman beliau adalah ulama yang terkenal. Di 
antaranya adalah kakek beliau yang jauh (kakek nomor 4), yaitu Muhammad bin 
Al Khadr, juga Abdul Halim bin Muhammad bin Taimiyyah dan Abdul Ghani bin 
Muhammad bin Taimiyyah. Juga kakek beliau yang pertama, yaitu Abdus Salam 
bin Abdullah bin Taimiyyah Majdud Diin -nama kunyahnya adalah Abul 
Barakaat-, memiliki beberapa tulisan di antaranya: Al Muntaqa min Al Ahadits Al 
Ahkam (kitab ini disyarah oleh Imam Syaukani dengan judul Nailul Author, pent), 
Al Muharrar dalam bidang fiqih, Al Muswaddah dalam bidang Ushul Fiqh, dan 
lainnya. Begitu juga dengan ayah beliau, Abdul Halim bin Abdus Salam Al 
Harani dan saudaranya, Abdurrahman dan lain-lain. Dalam bidang penulisan buku 
dan karya ilmiah, beliau telah meninggalkan bagi umat Islam warisan yang besar 
dan bernilai. Tidak henti-hentinya para ulama dan para peneliti mengambil 
manfaat dari tulisan beliau. Sampai sekarang ini telah terkumpul berjilid-jilid 
buku, risalah (buku kecil), Fatawa dan berbagai Masa’il (pembahasan suatu 
masalah) dari beliau dan ini yang sudah dicetak. Sedangkan yang tersisa dari 
karya beliau yang masih belum diketahui atau tersimpan dalam bentuk manuskrip 
masih banyak sekali. 

 
2. Yusuf al-Qardhawi 

Lahir di sebuah desa kecil di Mesir bernama Shafth Turaab di tengah Delta pada 9 
September 1926. Usia 10 tahun, ia sudah hafal al-Qur'an. Menamatkan pendidikan 
di Ma'had Thantha dan Ma'had Tsanawi, Qardhawi terus melanjutkan ke 
Universitas al-Azhar, Fakultas Ushuluddin. Dan lulus tahun 1952. Tapi gelar 
doktornya baru dia peroleh pada tahun 1972 dengan disertasi "Zakat dan 
Dampaknya Dalam Penanggulangan Kemiskinan", yang kemudian di 
sempurnakan menjadi Fiqh Zakat. Sebuah buku yang sangat konprehensif 
membahas persoalan zakat dengan nuansa modern. Sebab keterlambatannya 
meraih gelar doktor, karena dia sempatmeninggalkan Mesir akibat kejamnya 
rezim yang berkuasa saat itu. Ia terpaksa menuju Qatar pada tahun 1961 dan di 
sana sempat mendirikan Fakultas Syariah di Universitas Qatar. Pada saat yang 



 

sama, ia juga mendirikan Pusat Kajian Sejarah dan Sunnah Nabi. Ia mendapat 
kewarganegaraan Qatar dan menjadikan Doha sebagai tempat tinggalnya. Dalam 
perjalanan hidupnya, Qardhawi pernah mengenyam "pendidikan" penjara sejak 
dari mudanya. Saat Mesir dipegang Raja Faruk, dia masuk bui tahun 1949, saat 
umurnya masih 23 tahun, karena keterlibatannya dalam pergerakan Ikhwanul 
Muslimin. Pada April tahun 1956, ia ditangkap lagi saat terjadi Revolusi Juni di 
Mesir. Bulan Oktober kembali ia mendekam di penjara militer selama dua tahun. 
Qardhawi terkenal dengan khutbah-khutbahnya yang berani sehingga sempat 
dilarang sebagai khatib di sebuah masjid di daerah Zamalik. Alasannya, khutbah-
khutbahnya dinilai menciptakan opini umum tentang ketidak adilan rejim saat itu. 

 
3. Imam as-Syafi’i 

Dia adalah Abu Abdullah Muhammad bin Idris bin Abbas bin Utsman bin 
syafi’I bin Saib bin Ubaid bin Abdu Yazid bin Hasyim bin Al - Mutthalib bin 
Abdi Manaf  bin Qushai Al-Qurasyi Al – Mathalib Asy – Syafi’i Al-hijazi Al-
Makki, anak paman Rasulullah Shallallahu Alai wa Sallam yang bertemu 
silsilsilahnya dengan Rasulullah pada Abdul Manaf. Para ulama sepakat bahwa ia 
lahir pada tahun 150 Hijriyah, yaitu pada tahun meninggalnya Imam Abu Hanifah 
Rahimahumullah. Bahkan, ada yang mengatakan kalau ia lahir pada hari yang 
sama ketika Abu Hanifah Wafat. Imam An-Nawawi berkata, ”Ketahuilah bahwa 
sesungguhnya Imam Asy-syafi’i adalah termasuk manusia pilihan yang 
mempunyai akhlak mulia dan mempunyai peran yang sangat penting dalam 
sejarah Islam. Pada diri Imam Asy-Syafi’i terkumpul berbagai macam kemuliaan 
karunia Allah, di antaranya nasab yang suci bertemu dengan nasabnya Rasulullah 
dalam satu nasab dan garis keturunan yang sangat baik semua ini merupakan 
kemuliaan paling tinggi yang tidak ternilai dengan materi. 
 

4. As-Sayyid Sabiq 
Syaikh Sayyid Sabiq dilahirkan tahun 1915 H di Mesir dan meninggal dunia tahun 
2000 M. Ia merupakan salah seorang ulama al-Azhar yang menyelesaikan 
kuliahnya di fakultas syari’ah. Kesibukannya dengan dunia fiqih melebihi apa 
yang pernah diperbuat para ulama al-Azhar yang lainnya. Ia mulai menekuni 
dunia tulis-menulis melalui beberapa majalah yang eksis waktu itu, seperti 
majalah mingguan ‘al-Ikhwan al-Muslimun’. Di majalah ini, ia menulis artikel 
ringkas mengenai ‘Fiqih Thaharah.’ Dalam penyajiannya beliau berpedoman pada 
buku-buku fiqih hadits yang menitikberatkan pada masalah hukum seperti kitab 
Subulussalam karya ash-Shan’ani, Syarah Bulughul Maram karya Ibn Hajar, 
Nailul Awthar karya asy-Syaukani dan lainnya. Syaikh Sayyid mengambil metode 
yang membuang jauh-jauh fanatisme madzhab tetapi tidak menjelek-jelekkannya. 
Ia berpegang kepada dalil-dalil dari Kitabullah, as-Sunnah dan Ijma’, 
mempermudah gaya bahasa tulisannya untuk pembaca, menghindari istilah-istilah 
yang runyam, tidak memperlebar dalam mengemukakan ta’lil (alasan-alasan 
hukum), lebih cenderung untuk memudahkan dan mempraktiskannya demi 
kepentingan umat agar mereka cinta agama dan menerimanya. Beliau juga 
antusias untuk menjelaskan hikmah dari pembebanan syari’at (taklif) dengan 
meneladani al-Qur’an dalam memberikan alasan hukum. 



 

 
5. Wahbah aZ-Zuhailȋ 

Nama lengkapnya adalah Wahbah Mustafa az-Zuhaili. Dilahirkan di kota Dayr 
‘Atiyah, bagian dari Damaskus pada tahun 1932 M. setelah menamatkan 
Ibtidaiyyah dan belajar al-Kulliyah as-Syar’iyyah di Damaskus (1952), dia 
kemudian meneruskan pendidikannya di fakultas asy-Syari’ah Universitas al- 
Azhar, Mesir (1956). Disamping ia mendapatkan ijazah khusus pendidikan 
(tahassus at-Tadris) dari fakultas Bahasa Arab, dan ijazah at-Tadris dari 
Universitas yang sama. Mendapatkan gelar Lc. Dalam ilmu hukum di Universitas 
‘Ain Syam, gelar Diploma dari Ma’had as-Syari’ah Universitas al-Qahirah, dan 
memperoleh gelar Doktor dalam bidang hukum pada tahun 1963, dimana semua 
pendidikanya lulus dengan predikat terbaik. Sebagai ahli dibidang fiqh dan usul 
fiqh, Wahbah telah banyak menulis buku, diantara karya monumentalnya adalah 
al-Fiqh al-Islamȋ wa ‘Adillatuh. 

 
6.   Asy-Syāṭibī 

Nama lengkapnya Abū Isḥāq Ibrahim Ibn Mūsā al Garnati asy-Syāṭibī. Tempat 
dan tanggal lahir serta latarbelakang kehidupan keluarganya belum banyak 
diketahui. Namun, nama asy-Syāṭibī sering dihubungkan dengan nama kota 
sebuah tempat di Spanyol bagian timur, yaitu sativa atau syāṭibī (Arab). Beliau 
dewasa dan memperoleh seluruh pendidikannya di Granada, ibukota Kerajaan 
Bani Nasr. Beliau selektif dalam kitab-kitab yang dikajinya, fanatik dengan kitab-
kitab sehingga mengesampingkan karya-karya ulama semasanya. Beliau banyak 
mengkaji karya-karya al-Juwāini, ar-Rāzi, al-Gazālī, dan lain-lain. Al-Gazālī 
adalah ahli usul fikih yang sering disebut-sebut asy-Syāṭibī. Beliau hidup sezaman 
dengan Ibnu Khaldun dan Ibnu Taimiyah. Beliau adalah ahli usul fiq, faqih, 
teolog, mufasir, ahli bahasa, peneliti, Imam Besar. Beliau adalah tokoh yang 
terkenal dan banyak pengaruhnya dalam mazhab Maliki. Beliau wafat pada hari 
senin, tanggal 8 Sya’ban 790 H bertepatan dengan tanggal 30 Agustus 1388 M. 
Beliau banyak mewariskan karya-karya bermutu, diantaranya adalah al-
Muwāfaqāt fi uṣūl asy-syari’ah dan al-I’tisām. 
   

7.    MUHAMMAD ATHO MUDZAR 
 Muhammad Atho Mudzar, lahir di Serang Jawa Barat 20 Oktober 1984, adalah 

dosen tetap di Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sekarang UIN 
Sunan Kalijaga. Menempuh studi di IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta, sebagai 
mahasiswa tugas belajar dari Departemen Agama. Jenjang Magister ditempuh di 
Australia (Master of Social and Development) pada University of Queensland, 
Brisbane, dan gelar Doktor of Philosophy diraih dari University of California Los 
Angles (UCLA) dalam Islamic Studies. Aktif mengajar di beberapa Pasca Sarjana, 
dan menjabat sebagai Rektor IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Di antara 
karyanya adalah: Belajar Islam di Amerika, “Fatwas of the Council of Indonesian 
Ulama: A Study of Islamic Legal Thaught in Indinesia 1975-1988”, yang versi 
Arab dari disertasinya ini terbit dengan judul “Fatwa Majlisy al-Ulama’I al-
Indonisyyi: fi al-Tasri’ al-Islami bi Indonesia”. 
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FATWA 

DEWAN SYARIAH NASIONAL 

Nomor: 77/DSN-MUI/V/2010 

Tentang 

JUAL-BELI EMAS SECARA TIDAK TUNAI 

 

 ���� ����	
 �� ����	
 �
 �� ����  
 

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI)setelah, 

Menimbang : a. bahwa transaksi jual beli emas yang dilakukan masyarakat  

saat ini seringkali dilakukan dengan cara pembayaran tidak 

tunai, baik secara angsuran (taqsith) maupun secara tangguh 

(ta’jil);  

b. bahwa transaksi jual beli emas dengan cara pembayaran tidak 

tunai tersebut menimbulkan perbedaan pendapat di kalangan 

umat Islam antara pendapat yang membolehkan dengan 

pendapat yang tidak membolehkan; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana disebutkan 

dalam huruf a dan b di atas, DSN-MUI memandang perlu 

menetapkan fatwa tentang transaksi jual beli emas secara tidak 

tunai untuk dijadikan pedoman. 

Mengingat : 1. Firman Allah s.w.t., QS. al-Baqarah [2]: 275: 

 … ��������  �
  ��������	
  �������� �����	
… 

"…Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan 

mengharamkan riba…." 

2. Hadis Nabi s.a.w.; antara lain: 

a. Hadis Nabi riwayat Ibnu Majah dan al-Baihaqi dari Abu 

Sa'id al-Khudri: 

 ����� �������� � �	!�� � �����" �
 #���$ �
 ���%���& �'�� : ) *+
����, ���" ��������	
 ���-�.) 0
�&
'��� ��
  11$� 234��	
 � 56�7 ��
( 

Rasulullah s.a.w. bersabda, "Sesungguhnya jual beli itu 

hanya boleh dilakukan atas dasar kerelaan (antara kedua 

belah pihak)" (HR. Ibnu Majah dan al-Baihaqi, dan dinilai 

shahih oleh Ibnu Hibban). 

b. Hadis Nabi riwayat Muslim, Abu Daud, Tirmizi, Nasa'i, 
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dan Ibn Majah, dengan teks Muslim dari ‘Ubadah bin 

Shamit, Nabi s.a.w. bersabda: 

 �� �9�:	
�� �;�<�=	��� �;�<�=	
�� ������	��� >�����	
�� �5�?�@�	��� �5�?�@�	
�� �A�B�C	��� �A�B�C	

 �D�@����: �E
 
�F�G�H )*I���� 
 JI�K )*L
�%���� JL
�%�� ) *��M��N JO�M�7 �P�� �9�	��� �P���9�	
�� �� �9�:	���

 �Q �R���S 
�%�<������H �T��U�$�V�
 �0�C�B *I���� 
 JI�K �'��S 
�F�. ���:�W. 

“(Jual beli) emas dengan emas, perak dengan perak, 

gandum dengan gandum, sya'ir dengan sya'ir, kurma 

dengan kurma, dan garam dengan garam (dengan syarat 

harus) sama dan sejenis serta secara tunai. Jika jenisnya 

berbeda, juallah sekehendakmu jika dilakukan secara 

tunai.” 

c. Hadis Nabi riwayat Muslim, Tirmidzi, Nasa'i, Abu Daud, 

Ibnu Majah, dan Ahmad, dari Umar bin Khatthab, Nabi 

s.a.w. bersabda: 

 �L� �B�� �L� �B �Y�. �J��& �Z�&�%�	��� �A�B�C	�
... 

“(Jual beli) emas dengan perak adalah riba kecuali 

(dilakukan) secara tunai.” 

d. Hadis Nabi riwayat Muslim dari Abu Sa’id al-Khudri, Nabi 

s.a.w. bersabda: 

 ) *[�<��� #���" � �4�?�<��� 
�%>@ �=�, �Y�� *��M��N JO�M�7 �Y�. �A�B�C	��� �A�B�C	
 
%�<������, �Y
 �Z�&�%�	
 
%�<������, �Y�� �Y�� ) *[�<��� #���" � �4�?�<��� 
%>@ �=�, �Y�� *��M��N JO�M�7 �Y�. �Z�&�%�	���

 *\ �6��U�� �J��]��̂  ��4��U �7 
%�<������,. 

“Janganlah kamu menjual emas dengan emas kecuali sama 

(nilainya) dan janganlah menambahkan sebagian atas 

sebagian yang lain; janganlah menjual perak dengan perak 

kecuali sama (nilainya) dan janganlah menambahkan 

sebagian atas sebagian yang lain; dan janganlah menjual 

emas dan perak tersebut yang tidak tunai dengan yang 

tunai.” 

e. Hadis Nabi riwayat Muslim dari Bara’ bin ‘Azib dan Zaid 

bin Arqam: 

�JU��K�_ �A�B�C	��� �Z�&�%�	
 ������� ���" �������� � �����" � ��	
 #���$ � ��	
 ��%���& #�4��` 

“Rasulullah s.a.w. melarang menjual perak dengan emas 

secara piutang (tidak tunai).” 

f. Hadis Nabi riwayat Tirmidzi dari ‘Amr bin ‘Auf al-

Muzani, Nabi s.a.w. bersabda: 

 �J7
���� ������ ���� JY�O�� ������ �J1���$ �Y�. �a�9�� ���9�	
 � �a��� b\�]��6 �P��>c	�
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�J7
���� ������ ���� JY�O�� ������ �Jd���Q �Y�. ���4�d����Q #���" �'%�9�� ���9�	
��.  

“Perdamaian (musyawarah mufakat) boleh dilakukan di 

antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang 

mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang 

haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat 

mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal 

atau menghalalkan yang haram.”  
3. Kaidah Ushul dan Kaidah Fikih; antara lain: 

a. Kaidah Ushul: 

�J7 �I�"�� 
J_�%�6�� � �:���" ���7 �&���I�K �� �e��f�
. 

“Hukum berputar (berlaku) bersama ada atau tidak 

adanya ’illat.” (’Ali Ahmad al-Nadawiy, Mawsu’ah al-

Qawa’id wa al-Dhawabith al-Fiqhiyah al-Hakimah li-al-

Mu’amalat al-Maliyah fi al-Fiqh al-Islamiy, Riyadh: Dar 

’Alam al-Ma’rifah, 1999; J. 1, h. 395). 

b. Kaidah Fikih: 

 �g�_��<�	
  b5�9�e��h.  
“Adat (kebiasaan masyarakat) dijadikan dasar penetapan 

hukum.” (Jalal al-Din ‘Abd al-Rahman al-Suyuthiy, al-

Asybah wa al-Nazha’ir fi Qawa’id wa Furu’ al-Syafi’iyah, 

al-Qahirah: Dar al-Salam, 2004, cet. ke-2, h. 221). 

c. Kaidah Fikih: 

 ��4�<�7 ���i����,�� ) �j�&
�_ � �9�@��� �S ��4�<�7 �&���I�, �I�]
�%�<�	
 #���" �5����,����:�9�	
 ��� �e ��� �V
 �'��
 >�U	� �S �D���i�� 
�F. �j �O�7��<�9�	
 �k �_%�3 ... 

“Hukum yang didasarkan pada adat (kebiasaan) berlaku 

bersama adat tersebut dan batal (tidak berlaku) 

bersamanya ketika adat itu batal, seperti mata uang dalam 

muamalat…”. (Al-Qarafi, Anwar al-Buruq fi Anwa’ al-

Furuq, j. 2, h. 228) 

d. Kaidah Fikih 

 ����� ���	
� ��� : �� ������� : �� ��������� ������� ���� � ���� !�"�� �#�$���� �% �&�' (�
 �% �&�)�
� ������*��$ ������*��$ ��+�,�- . ������/�
� �0�"�$ �1����2 ���3�� .  

“(Dikutip) dari kitab al-Dzakhirah sebuah kaidah: Setiap 

hukum yang didasarkan pada suatu ‘urf (tradisi) atau adat 

(kebiasaan masyarakat) menjadi batal (tidak berlaku) 

ketika adat tersebut hilang. Oleh karena itu, jika adat 

berubah, maka hukum pun berubah.” (Al-Taj wa al-Iklil li-

Mukhtashar Khalil, j. 7, h. 68) 
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e. Kaidah Fikih: 

 �j�O�7��<�9�	
 �k ���$�V
 �� ����� �	
�  �Y�.��4��l����m #���" b����	�_ ���I�K �'��. 

“Pada dasarnya, segala bentuk mu’amalat boleh dilakukan 

kecuali ada dalil yang mengharamkannya.” 

 

Memperhatikan : 1. Pendapat para ulama, antara lain: 

a. Syaikh ‘Ali Jumu’ah, mufti al-Diyar al-Mishriyah, al-

Kalim al-Thayyib Fatawa ‘Ashriyah, al-Qahirah: Dar al-

Salam, 2006, h. 136: 

 ��
���� ����
�� �� ����
���� �������� ��
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������ ��
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���� �E

 -� ������� �2��1��G ��"
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���
���� �E�� 9 -#
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�� �#����������� �#� ������� 
(���� 
 �+ �� �����. �� ����
��

 �6
. ��
�� �% 
�� � �'
 �� �6 
. ��
�� (����
���) ��:
� ����� ��
�� �> ��� 
8����
�� �'
 ����
 �@���� �$ ���� �2�� �$�� �2 
� ����.  

 �@
�� �$�� : ��
�� 
��� �2$
%�5 ����� �� �O�) �B�C	
 �A  ��
�� 
������ 0 ����
�� ���! ���� ����
��
 �*
+�,
����.  

 

Boleh jual beli emas dan perak yang telah dibuat atau 

disiapkan untuk dibuat dengan angsuran pada saat ini di 

mana keduanya tidak lagi diperlakukan sebagai media 

pertukaran di masyarakat dan keduanya telah menjadi 

barang (sil’ah) sebagaimana barang lainnya yang 

diperjualbelikan dengan pembayaran tunah dan tangguh. 

Pada keduanya tidak terdapat gambar dinar dan dirham 

yang dalam (pertukarannya) disyaratkan tunai dan 

diserahterimakan sebagaimana dikemukakan dalam hadis 

riwayat Abu Sa’id al-Khudri bahwa Rasulullah saw 

bersabda: “Janganlah kalian menjual emas dengan emas 

kecuali dengan ukuran yang sama, dan janganlah menjual 

emas yang gha’ib (tidak diserahkan saat itu) dengan emas 

yang tunai.” (HR. al-Bukhari). Hadis ini mengandung ‘illat 

bahwa emas dan perak merupakan media pertukaran dan 
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transaksi di masyarakat. Ketika saat ini kondisi itu telah 

tiada, maka tiada pula hukum tersebut, karena hukum 

berputar (berlaku) bersama dengan ‘illatnya, baik ada 

maupun tiada. 

Atas dasar itu, maka tidak ada larangan syara’ untuk 

menjualbelikan emas yang telah dibuat atau disiapkan 

untuk dibuat dengan angsuran. 

 

b. Prof. Dr. Wahbah al-Zuhaily dalam al-Mu’amalat al-

Maliyah al-Mu’ashirah, (Damsyiq: Dar al-Fikr, 2006, h. 

133): 

 �[����� ����9�: �S
 �� �I�<�	 ) �n�%��o �Y �p�� ���3��:	��� �q�]��c	
 ���7 �#����f
 �L
�� �Q �r�	C�S��
 �q�]��c	
 ���7 *+���3�� �J?�K�� >P �c�K �Y�� )���9�M	
.  

“Demikian juga, membeli perhiasan dari pengrajin dengan 

pembayaran angsuran tidak boleh, karena tidak dilakukan 

penyerahan harga (uang), dan tidak sah juga dengan cara 

berutang dari pengrajin.” 

c. Pendapat Syekh Abdullah bin Sulaiman al-Mani’ dalam 

Buhuts fi al-Iqtishd al-Islamiy, (Bayrut: al-Maktab al-

Islami, 1996), h. 322: 

 �I�3��, ���s �t�U	
 �'���� )� �9�4���H b5���̂ �%�7 �5�?�@�	
�� �A�B�C	
 �k �5���U �9�M	
 �'�� �P �?�:��K ��
 �[����3��:	
�� ���u��9�:	
 � �9�4��U ������ �5�	�_����9�	
 �k �A��o �vK�%���& JY��7 ��

�w�&����:�"
 �k bP�K���$
 �6 �I��m
 � �9���H �I�3�<�	
 �x����y � �k ������� � �k �I�3�<�	
 �x����y � �k �[����3��:	
�� � ���U

 �n�%�z����H )�5���U �9�M	
 �{�<�7 ���" �5�"��U�c	
 � �: �6�� �E�� ��7 �Y�. *[�<����� � �9�4 �?�<���
 ��:	
 �4��U �7 �x�U��|
 � �a��� ���}��@ �����<��,�� *P�� �}�%��, ���7 �~���� ��7 #���" �G���U	
 �'���_ � �9 *�.  

Dari penjelasan di atas, jelaslah bahwa status emas dan 

perak lebih dominan fungsinya sebagai tsaman (alat tukar, 

uang) dan bahwa nashsh sudah jelas menganggap keduanya 

sebagai harta ribawi, yang dalam mempertukarkannya 

wajib adanya kesamaan dan saling serah terima di majelis 

akad sepanjang jenisnya sama, dan  saling serah terima di 

majelis akad dalam hal jual beli sebagiannya (emas, 

misalnya) dengan sebagian yang lain (perak), kecuali emas 

atau perak yang sudah dibentuk (menjadi perhiasan) yang 

menyebabkannya telah keluar dari arti (fungsi) sebagai 

tsaman (harga, uang); maka ketika itu, boleh ada kelebihan 

dalam mempertukarkan antara yang sejenis (misalnya emas 

dengan emas yang sudah menjadi perhiasan) tetapi tidak 

boleh ada penangguhan, sebagaimana telah dijelaskan pada 

keterangan sebelumnya.  

d. Dr. Khalid Mushlih dalam Hukmu Bai’ al-Dzahab bi al-
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Nuqud bi al-Taqsith: 

 �5�� �9��|
 �k �'�Y�%��� � ���H �L� �9���<���	 �p�� ���3��:	��� �5�����&�%�	
 �_�%�3>�U	��� �A�B�C	
 �������:  

 �����V�
 ���%�3�	�
 :	�
 �k ���4��U ������ *T�O �E #���" ) �����<	�
 �� �B�� ���M �S�� ���%��� �%�B�� )����� �1�:
 ���7 �A�B�C	
�� ���I�3��U	
 �Z�&�%�	
 �'�� ) ����U�B ��7 �n��������� ) ���%�3�	
 
 �C��� ���Y �I�: ���Y�


 �� 
 JI�K �Y�. ��4�< ������ �n�%��o �Y �'�����V�
�� ) �'�����V�
 ���7 �r�	F � �k �L��6 � �9�	 )*I��
 #���$ � ���U	
 �'�� � �U�" �
 �2

�}�& �D�7��c	
 ���� �g�_����" ���K�I�1�S ) ���K�_����V�

 ����� �������� � �����" �
) :  
�F�. ���:�W �Q �R���S 
�%�<������H ����U �6�V�
 �0�C�B �D�@����: �E
 
�FG�H

 *I���� 
 JI�K �'��S( b��� ���7 �0
���& ))1587.(  

 �
 �	 �3 �% ��  �M	
 � ��� : ��|
 �% �n
 �� ) �� �   �� ���  ��� �"� b5  �7 ��  �	
 �@ �3 �4 �L�  �	
 �9 �< �$� �� �K �� �7 ) ��  �� ��� �� �n �B �� 
 �=	
 �� ��  �" �� �I  ��	
 �� ��  ��	
 �< �I �� �" ) �� �E
 # �: �O *T  ��� ��� ��U �4 ��  �k �
  �Y �� �: �I �Y ��  �� �C 

 �	
 �3 �% �� �. ) �Y  �� �'  �� ��� �� �n  �7 �K � �� ��: �U �I  �	 �   �B �C �	
 
 �3 �% �� �7 ) �F � �S �� �0  �Q �� ��  �
 �� �� �O ��  ��
 �� 
 ��, �� �9 �� �5  �� ��
 ��  �	
 �3 �� ��  �7 ��  �6 �% �n
  ��� �� ��  ��f
 �� �2  �� �C	� �B �A  �̀ �� �� �W J5 �� ) �� ��  �� ���  ��
 �� 
 ��, �� �9 �� �5   �S �9 �k � �
  �Y �E �: �� �&� �j
 :  

" ��o �% �n  ��� �� �� 
 �	 �9 �c �% ��  �7 ��  �C	
 �B �A  �� �	
 �@ �? �5  ��� �U �� �   �7 ��  �̂ ��;  �Q
 � �� ��
  �:	
 �9 �u� �� )
 �� ��o �< ��  �\	
 �]
 �I  � �k  �7 �3 ��� ��  >c	
 ��U �< �5 �� ) �% bL
   �S �'�  �	
 ��� �� ��  �� vY�  �� ��  �7 �� �6 JO �7 ) ��� � 
 ��K �3 �c �I   �S �% �̀ �   ��� JU�" ) 

 �� �� �$ �� ��  �7 �U �   ��� �% ��  ��
 �� 
 �	 �3 �� �� :" �5 ������9�	
 �5�<��U�c	��� �j�&��$ �5������9�	
 �5������f
 �'��
 �'�����V�
 �x�U �6 ���7 �Y ) ������	
�� �������M	
 �x�U �6 ���7 �� ) �� �C ��� 
  ��� �A  �H ��� �4 �

 �\	
 �S �g� �H ) �O  ��o �� ��	
 � �� ��� � ��� ��U �4 �� � ��� � �a  �'�����V�
 �S ) �9 �Y �  ��o �� ��  ��� � �a  �'�����V�
 �� �� �]� �� 
 ��	
 �� ��)  �� �. �'   �S �̀� �D  �7 ��  �̂ ��;  �6 �U �� �4 �H )� �G �'  �B �C �0  �5�"��U�c	��� �� �I  �E �� �6 �D  �" �� 
 �7 �3 �c �% �_  �'�����V�
 �� ) �j�I�"��  �	 �:� �z �&� �g �H ) �O  ��h �C �� �&  � �k  ��� �� �< �4 ��� � �U �� �4�"...  #4:`


 a<�%�
 �O". �7)2/247 .(  
Secara global, terdapat dua pendapat ulama tentang jual 

beli emas dengan uang kertas secara angsuran: 

Pendapat pertama: haram; ini adalah pendapat mayoritas 

ulama, dengan argumen (istidlal) berbeda-beda. Argumen 

paling menonjol dalam pendapat ini adalah bahwa uang 

kertas dan emas merupakan tsaman (harga, uang); 

sedangkan tsaman tidak boleh diperjualbelikan kecuali 

secara tunai. Hal ini berdasarkan hadis ‘Ubadah bin al-

Shamit bahwa Nabi s.a.w. bersabda, ‘Jika jenis (harta 

ribawi) ini berbeda, maka jualbelikanlah sesuai 
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kehendakmu apabila dilakukan secara tunai.’ 

Pendapat kedua: boleh (jual beli emas dengan angsuran). 

Pendapat ini didukung oleh sejumlah fuqaha masa kini; di 

antara yang paling menonjol adalah Syeikh Abdurahman 

As-Sa’di. Meskipun mereka berbeda dalam memberikan 

argumen (istidlal) bagi pandangan tersebut, hanya saja 

argumen yang menjadi landasan utama mereka adalah 

pendapat yang dikemukakan oleh Syeikh al-Islam Ibnu 

Taymiyah dan Ibnul Qayyim mengenai kebolehan jual beli 

perhiasan (terbuat emas) dengan emas, dengan pembayaran 

tangguh. Mengenai hal ini Ibnu Taymiyyah menyatakan 

dalam kitab al-Ikhtiyarat (lihat ‘Ala’ al-Din Abu al-Hasan 

al-Ba’liy al-Dimasyqiy, al-Ikhtiyarat al-Fiqhiyah min 

Fatawa Syaikh Ibn Taimuyah, al-Qahirah, Dar al-

Istiqamah, 2005, h. 146):  

“Boleh melakukan jual beli perhiasan dari emas dan perak  

dengan jenisnya tanpa syarat harus sama kadarnya 

(tamatsul), dan kelebihannya dijadikan sebagai kompensasi 

atas jasa pembuatan perhiasan, baik jual beli itu dengan 

pembayaran tunai maupun dengan pembayaran tangguh, 

selama perhiasan tersebut tidak dimaksudkan sebagai harga 

(uang).”  

Ibnul Qayyim menjelaskan lebih lanjut: “Perhiasan (dari 

emas atau perak) yang diperbolehkan, karena pembuatan 

(menjadi perhiasan) yang diperbolehkan, berubah statusnya 

menjadi jenis pakaian dan barang, bukan merupakan jenis 

harga (uang). Oleh karena itu, tidak wajib zakat atas 

perhiasan (yang terbuat dari emas atau perak) tersebut, dan 

tidak berlaku pula riba (dalam pertukaran atau jual beli) 

antara perhiasan dengan harga (uang), sebagaimana tidak 

berlaku riba (dalam pertukaran atau jual beli) antara harga 

(uang) dengan barang lainnya, meskipun bukan dari jenis 

yang sama. Hal itu karena dengan pembuatan (menjadi 

perhiasan) ini, perhiasan (dari emas) tersebut telah keluar 

dari tujuan sebagai harga (tidak lagi menjadi uang) dan 

bahkan telah dimaksudkan untuk perniagaan. Oleh karena 

itu, tidak ada larangan untuk memperjualbelikan perhiasan 

emas dengan jenis yang sama...” (I’lam al-Muwaqqi’in; 

2/247). http://www.almosleh.com/almosleh/article_1459.shtml 

e. Syaikh ‘Abd al-Hamid Syauqiy al-Jibaliy dalam Bai’ al-

Dzahab bi al-Taqsith:  

 �. �'  �� �e ��  ��� �� ��  �C	
 �B �A  �� ��:	� �3 �� �� �p  �E
 ��: �� �R  �H �� �   �	
 �@ �3 �4 �L�  �" �� �U	
 # �1 �%  �:	
 � ���:  
� �    �� �
 �5 �3 �6 : �� �B �%  ��� �% ��  ��� �B� ��;  �	
 �@ �3 �4 �L�  �7 ��  ��f
 �U �@ �� �5 �� ) �	
 �9 �	� �e �� �5 )

 �� �=	
 �H� �< �� �5 �� ) ��f
 �U ��� �� �5.  
� �   �� �
 �7 �8 �2� : �� �B �%  �& �� ��  ��
 ��  ��, �� �9 �� �5  �� ��
 ��  �	
 �3 �� ��  �� �7 ��  �� ��H
 �3 �4 �9 �7 � �� 
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 �	
 �9 �< �$� �� �K ��.  
 �
 �� �: �I ��  �	
 �3 �]� �� �% �'  �� �	� �9 �U ��  �� �< �9 �% ��  �
 �V �� �_� �K ��  �	
 �% �&
 �_ �g  �k ��	
  �� �� )� �	
 � ��  

�H ��� �4�: » �Y 
 �, �� ��  �C	
 �B �A  �� �C	� �B �A  �� �Y  �	
 �@ �? �5  �� �	� �@ �? �5 �. ) �Y  �B ��� JL� *L�  �K �� J
I �� *I«.  
 �� �� �	� �% �. 
 �'  �A�B�C	
 �� �	
 �@ �? �5  �� ��� b'�  �Y  ��o �% �n  �H ��� �4 ��:	
 � �3 �� �� �p  �� �Y  ��� �� ��  �
 �V �6 �� )
 �V �̀ �   �7 �@ *[  �. �� ��	
  ���.  
 �� �'�%���]��3�	
 ���I�: ���
 �� ��|� �% �n
  ��N �K � �� �2:  
� �   �5�?�@�	
�� �A�B�C	
 �'�� �B �2  �� �� b�  ��, �� ���  �� �, �= ��: �� ��o � �� ��  �" �� ��� �4 �7 � � ������o

 �" �� ��	
 # �� �� �� ) ���  ��, �< �I  �� ��� J�`�.  
� �   �V �'  �� �6� �5  �U	
 ���  �7 ��� b5  �. �� ���  �� �< �4 �� � �Q �� �]
 �4 �H )� �FG ��� 
  ��o �\  ��� ��� �< �4 �

 �� ��:	� �3 �� �� �p  �H �� �I �j  �7 �c �� �1 �5  �U	
 ��� �� ) �� ��� �< �% �k 
 ��f
  �� � .  
  �   �� �5 ������9�	
 �5�< ��U�c	��� �5�?�@�	
�� �A�B�C	
 �' �� �$ �� �1 � �������M	
 �x�U �6 ���7

  ) �'�����V�
 � �a����� � �4��U ������ �����	
 �����o �O�H ) �'�����V�
 �x�U �6 ���7 �Y ) ������	
��
��S �'�.�� ) ������	
 ���]����� �'�����V�
 � �a��� ������o �Y ��9�S ��;�̂  ���7 �D�̀

��4 ���U �6.  
_�   �	 �%  �� �I �" �� �U	
 # ���  �CB �	
 
 �� ��� �	 ) �� �I  �" �� �� �4 ��  �� ���  �I	
 �K �� �� ) �, �? �� �& �� 


 �� �C �	 �r  �̂ �K� �5  �?	
 �� �&.  
 �� ��� �< �I  �CB �H )
 �G �'  ��	
 �� ��  ��	
 �6
 �P  �" �U �I ��  �� �	
 �C ��  �� �H � ��  �� �   �B �%  �9 �8 �2�  ��: �� �6 

 �;�	
� �<�� �=�>��?
��: �#  �@ �A �B  �C �" �/ �D �� . �
 �� �E  �F �5 G�3 ��, ) �� �� �; �" J
 �� �	
 # �< �� �_�  �� �& �H J�<
 �	 �� �1 �� �   �" ��U �4 ��.  

Mengenai hukum jual beli emas secara angsuran, ulama 

berbeda pendapat sebagai berikut: 

a. Dilarang; dan ini pendapat mayoritas fuqaha, dari 

mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali;  

b. Boleh; dan ini pendapat Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim 

dan ulama kontemporer yang sependapat.  

Ulama yang melarang mengemukakan dalil dengan 

keumuman hadis-hadis tentang riba, yang antara lain 

menegaskan: “Janganlah engkau menjual emas dengan 

emas, dan perak dengan perak, kecuali secara tunai.” 

Mereka menyatakan, emas dan perak adalah tsaman (harga, 

alat pembayaran, uang), yang tidak boleh dipertukarkan 

secara angsuran maupun tangguh, karena hal itu 

menyebabkan riba. 
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Sementara itu, ulama yang mengatakan boleh 

mengemukakan dalil sebagai berikut: 

a. Bahwa emas dan perak adalah barang (sil'ah) yang 

dijual dan dibeli seperti halnya barang biasa, dan bukan 

lagi tsaman (harga, alat pembayaran, uang). 

b. Manusia sangat membutuhkan untuk melakukan jual 

beli emas. Apabila tidak diperbolehkan jual beli emas 

secara anggsuran, maka rusaklah kemaslahatan 

manusia dan mereka akan mengalami kesulitan. 

c. Emas dan perak setelah dibentuk menjadi perhiasan 

berubah menjadi seperti pakaian dan barang, dan bukan 

merupakan tsaman (harga, alat pembayaran, uang). 

Oleh karenanya tidak terjadi riba riba (dalam 

pertukaran atau jual beli) antara perhiasan dengan 

harga (uang), sebagaimana tidak terjadi riba (dalam 

pertukaran atau jual beli) antara harga (uang) dengan 

barang lainnya, meskipun bukan dari jenis yang sama. 

d. Sekiranya pintu (jual beli emas secara angsuran) ini 

ditutup, maka tertutuplah pintu utang piutang, 

masyarakat akan mengalami kesulitan yang tidak 

terkira. 

Berdasarkan hal-hal di atas, maka pendapat yang rajih 

dalam pandangan saya dan pendapat yang saya fatwakan 

adalah boleh jual beli emas dengan angsuran, karena emas 

adalah barang, bukan harga (uang), untuk memudahkan 

urusan manusia dan menghilangkan kesulitan mereka. 
http://www.hadielislam.com/readlib/fatawa/fatwa.php?id=694 

2. Pendapat peserta Rapat Pleno DSN-MUI pada hari Kamis, 

tanggal 20 Jumadil Akhir 1431 H/03 Juni 2010 M; antara lain 

sebagai berikut: 

a Hadis-hadis Nabi yang mengatur pertukaran (jual beli) 

emas dengan emas, perak dengan perak, serta emas dengan 

perak atau sebaliknya, mensyaratkan, antara lain, agar 

pertukaran itu dilakukan secara  tunai; dan jika dilakukan 

secara tidak tunai, maka ulama sepakat bahwa pertukaran 

tersebut dinyatakan sebagai transaksi riba; sehingga emas 

dan perak dalam pandangan ulama dikenal sebagai amwal 

ribawiyah (barang ribawi). 

b. Jumhur ulama berpendapat bahwa ketentuan atau hukum 

dalam transaksi sebagaimana dikemukakan dalam point 1 

di atas merupakan ahkam mu`allalah (hukum yang 

memiliki ‘illat); dan ‘illat-nya adalah tsamaniyah, 

maksudnya bahwa emas dan perak pada masa wurud hadis 

merupakan tsaman (harga, alat pembayaran atau 

pertukaran, uang). 

c. Uang – yang dalam literatur fiqh disebut dengan tsaman 
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atau nuqud (jamak dari naqd)-- didefinisikan oleh para 

ulama, antara lain, sebagai berikut: 

 �p�� ���%�	
 �r�	�F �'��S ��9 �4�7 �v7��" JY�%������ #�3����K ���_����:�	 *p�� ���� >��S �%�B �I�3��U	�
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 : )27O��
 A:e�
1996£ ) :178(  
“Naqd (uang) adalah segala sesuatu yang menjadi 

media pertukaran dan diterima secara umum, apa pun 

bentuk dan dalam kondisi seperti apa pun media 

tersebut.” (Abdullah bin Sulaiman al-Mani’, Buhuts fi 

al-Iqtishad al-Islami, Mekah: al-Maktab al-Islami, 

1996, h. 178) 
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“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.” (Muhammad Rawas Qal’ah 

Ji, al-Mu’amalat al-Maliyah al-Mu’ashirah fi Dhau’ al-

Fiqh wa al-Syari’ah, Beirut: Dar al-Nafa’is, 1999, h. 23) 

d. Dari definisi tentang uang di atas dapat dipahami bahwa 

sesuatu, baik emas, perak maupun lainnya termasuk kertas, 

dipandang atau berstatus sebagai uang hanyalah jika 

masyarakat menerimanya sebagai uang (alat atau media 

pertukaran) dan – berdasarkan pendapat Muhammad Rawas 

Qal’ah Ji – diterbitkan atau ditetapkan oleh lembaga 

keuangan pemegang otoritas. Dengan kata lain, dasar status 

sesuatu dinyatakan sebagai uang adalah adat (kebiasaan 

atau perlakuan masyarakat). 

e. Saat ini, masyarakat dunia tidak lagi memperlakukan emas 

atau perak sebagai uang, tetapi memperlakukannya sebagai 

barang (sil’ah). Demikian juga, Ibnu Taymiyah dan Ibnu 

al-Qayyim menegaskan bahwa jika emas atau perak tidak 

lagi difungsikan sebagai uang, misalnya telah dijadikan 

perhiasan, maka emas atau perak tersebut berstatus sama 

dengan barang (sil’ah). 

f. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dan dengan memper-

hatikan qaidah ushul al-fiqh dan qaidah fiqh sebagaimana 

dikemukakan pada bagian mengingat angka 3, maka saat 

ini syarat-syarat atau ketentuan hukum dalam pertukaran 
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emas dan perak yang ditetapkan oleh hadis Nabi 

sebagaimana disebutkan pada huruf a tidak berlaku lagi 

dalam pertukaran emas dengan uang yang berlaku saat ini. 

3. Surat dari Bank Mega Syariah No. 001/BMS/DPS/I/10 tanggal 

5 Januari 2010 perihal Permohonan Fatwa Murabahah Emas. 

 

   
MEMUTUSKAN 

Menetapkan : FATWA JUAL BELI EMAS SECARA TIDAK TUNAI 

Pertama : 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). 

Kedua  Batasan dan Ketentuan 

1. Harga jual (tsaman) tidak boleh bertambah selama 

jangka waktu perjanjian meskipun ada perpanja-

ngan 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.  

 

Ketiga : Ketentuan Penutup 

Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan 

ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat 

kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana 

mestinya. 

 

Ditetapkan di : Jakarta 

Tanggal          : 20 Jumadil Akhir1431 H

 03  Juni   2010   M 

 

DEWAN SYARIAH NASIONAL 

MAJELIS ULAMA INDONESIA 

Ketua, 

 

 Sekretaris, 

 

DR. K.H. M.A. SAHAL MAHFUDH             DRS. HM. ICHWAN SAM 
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