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BAB III
EMAS DAN FATWA MUI TENTANG JUAL BELI EMAS SECARA TIDAK
TUNAI

A. Konsep Emas
1. Emas pada Zaman Rasulullah
Kata “z\ahab” yang berarti emas disebut dalam al-Qur’an sebanyak 8
kali. Tetapi hanya satu yang memberikan ancaman kepada orang yang
mengumpulkan dan menyimpan emas, karena tidak memanfaatkannya di jalan
yang benar.60 Sebagaimana yang dijelaskan dalam surat at-Taubah ayat 34 :

ِﱠ
ِ ِ ِ ﺎن ﻟَﻴﺄْ ُﻛﻠُﻮ َن أَﻣﻮ َال اﻟﻨ
ِ ِ
ِ
ﺼﺪﱡو َن َﻋ ْﻦ
ْ ﻳﻦ َآﻣﻨُﻮا إِ ﱠن َﻛﺜ ًﲑا ﻣ َﻦ
ُ َﱠﺎس ﺑﺎﻟْﺒَﺎﻃ ِﻞ َوﻳ
َ َاﻷﺣﺒَﺎ ِر َواﻟﱡﺮْﻫﺒ
َ ﻳَﺎ أَﻳـﱡ َﻬﺎ اﻟﺬ
َْ
ِ
ِ ِ ﱠِ ﱠ
ِ
ٍ ﻀﺔَ وﻻ ﻳـْﻨ ِﻔ ُﻘﻮﻧـَﻬﺎ ِﰲ ﺳﺒِ ِﻴﻞ اﻟﻠﱠ ِﻪ ﻓَـﺒ ﱢﺸﺮُﻫﻢ ﺑِﻌ َﺬ
ﱠ
اب أَﻟِﻴ ٍﻢ
َ ْ ْ َ
َ ُ َ ﺐ َواﻟْﻔ ﱠ
َ
َ َﺳﺒ ِﻴﻞ اﻟﻠﻪ َواﻟﺬ
َ ﻳﻦ ﻳَﻜْﻨ ُﺰو َن اﻟﺬ َﻫ
“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya sebagian besar dari orangorang alim Yahudi dan rahib-rahib Nas}rani benar-benar memakan harta orang
dengan jalan batil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah.
Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya
pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan
mendapat) siksa yang pedih.”61
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Ebook, Sistem Dinar Emas: Solusi untuk Perbankan Syariah, hal.2. diakses dari
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Pada zaman Nabi Muhammad SAW, emas dijadikan sebagai mata uang
yang digunakan untuk bertransaksi bersama dengan perak.62 Dalam sejarah
Islam, uang merupakan sesuatu yang diadopsi dari peradaban Romawi dan
Persia. Dinar adalah mata uang emas yang diambil dari Romawi dan dirham
adalah mata uang perak warisan peradaban Persia.63 Sepanjang kehidupannya,
Nabi tidak merekomendasikan perubahan apapun terhadap uang. Artinya,
Nabi dan para sahabat yang menjadi khalifah sesudahnya membenarkan
praktik ini.
2. Pendapat Jumhur Ulama tentang ‘Illat Riba pada Emas
Menurut Ibnu Qudamah, sebagaimana yang dikutip oleh Ahmad
Hasan, bahwa al-s\amaniyah sebagai ‘illat riba pada emas dan perak adalah
‘illat yang munas}ib (tepat), sebab dengan al-s\amaniyah tersebut harta menjadi
sesuatu yang berarti. Selain itu, menurut al-Mawardi, manakala ijma Ulama
membolehkan memesan barang timbangan dengan pembayaran emas dan
perak, ini artinya ‘illat riba yang ada pada emas dan perak bukanlah al-wazn.
Sebab, jika ‘illat tersebut adalah al-wazn, maka tidak boleh memesan barang
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Ebook, Sistem Dinar Emas: Solusi untuk Perbankan Syariah, hal.3. diakses dari
FiqhIslam.com
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Mustafa Edwin Nasution, et al, Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam, (Jakarta: Kencana,
2006), 242.
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timbangan dengan pembayaran emas atau perak, sebab transaksi tersebut
dengan ‘illat al-wazn termasuk riba nas}i’ah.64
3. Jual Beli Emas pada Masa Nabi
Emas dan perak haram diribakan karena ’illat yang sama, yaitu karena
keduanya termasuk barang berharga sehingga diharamkan riba di dalamnya.65
Nabi bersabda :

ِ اﻟ ﱠﺬ َﻫﺐ ﺑِﺎﻟ ﱠﺬ َﻫ
ﻀﺔُ ﺑِﺎﻟْ ِﻔﻀ ِﱠﺔ َواﻟْﺒُـﱡﺮ ﺑِﺎﻟْﺒُـﱢﺮ َواﻟﺸﱠﻌِ ُﲑ ﺑِﺎﻟﺸﱠﻌِ ِﲑ َواﻟﺘ ْﱠﻤ ُﺮ ﺑِﺎﻟﺘﱠ ْﻤ ِﺮ َواﻟْ ِﻤ ْﻠ ُﺢ ﺑِﺎﻟْ ِﻤ ْﻠ ِﺢ ِﻣﺜْ ًﻼ
ﺐ َواﻟْ ِﻔ ﱠ
ُ
ٍ
ٍﺎف ﻓَﺒِﻴﻌﻮا َﻛﻴﻒ ِﺷْﺌﺘﻢ إِ َذا َﻛﺎ َن ﻳﺪا ﺑِﻴﺪ
ِ
ٍ
ِ
ِِ
ْ اﺧﺘَـﻠَ َﻔ
ْ ﲟﺜْ ٍﻞ َﺳ َﻮاءً ﺑِ َﺴ َﻮاء ﻳَ ًﺪا ﺑِﻴَﺪ ﻓَِﺈ َذا
ْ ﺖ َﻫﺬﻩ ْاﻷ
َ ًَ
ْ ُ َ ْ ُ ُ ََﺻﻨ
“(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.”66
Dalam hal ini, tidak ada perbedaan antara emas dan perak, apakah ia
sudah ditempa (menjadi uang) atau masih dalam bentuk lempengan. Karena
tidak diperbolehkan membeli dua pound dengan tiga pound, baik dengan
sistem kredit (pembayaran berjangka) maupun pembayaran tunai. Tidak sah
juga membeli satu keping emas sebarat sepuluh gram dengan kepingan emas
lain uang beratnya tiga belas gram, sebab pertukaran barang sejenis dengan
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Ahmad Hasan, Mata Uang Islami, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), 174.
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Abdul Aziz Muhammad Azzam, Fiqh Muamalat, (Jakarta: Amzah, 2010), 229.
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barang sejenis harus memenuhi tiga syarat: sama ukurannya, secara tunai, dan
serah terima sebelum berpisah. Sedangkan jika jenisnya berbeda, maka boleh
ada kelebihan namun disyaratkan tetap harus secara tunai dan ada sistem serah
terima (yadan bi yadin).67
B. Fatwa MUI tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai
1. Latar Belakang Penetapan Fatwa
Pada umumnya, suatu fatwa dikeluarkan oleh Ulama atau lembaga
yang memiliki otoritas dalam mengeluarkan fatwa disebabkan oleh munculnya
suatu kejadian, fenomena, ataupun permasalahan yang sedang terjadi di
masyarakat dimana

permasalahan tersebut perlu untuk dipecahkan dan

ditetapkan status hukumnya. Salah satu contohnya adalah penetapan fatwa
nomor 77/DSN-MUI/V/2010 tentang jual beli emas secara tidak tunai.
Fatwa ini muncul karena dilatarbelakangi oleh kebiasaan masyarakat
pada saat ini yang sering melakukan transaksi jual beli dengan cara
pembayaran tidak tunai, baik itu dengan menggunakan sistem angsuran
maupun secara tangguh. Hal ini bisa dilihat dari fenomena yang terjadi di
masyarakat di mana produsen-produsen dan para penjual seperti motor, alatalat rumah tangga, rumah, dan lain sebagainya, semakin marak menawarkan
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barang dagangannya dengan sistem kredit untuk meningkatkan tingkat
penjualannya.
Emas, yang sering dilirik oleh sebagian orang sebagai salah satu media
investasipun tak luput dari pengaruh sistem jual beli angsuran. Padahal, di
dalam Islam emas dikategorikan sebagai barang ribawi di mana penjualannya
harus dilakukan secara tunai.
Dalam menanggapi masalah ini, terjadi perbedaan pendapat dikalangan
umat Islam. Sebagian Ulama ada yang membolehkan dan sebagian Ulama lain
tidak membolehkannya. Masing-masing Ulama memiliki alasan tersendiri
dalam mengeluarkan pendapatnya. Sehingga, berangkat dari fenomena inilah
diperlukan adanya fatwa yang bisa dijadikan pedoman sekaligus kejelasan
mengenai masalah jual beli emas secara tidak tunai tersebut.
2. Isi Fatwa MUI Tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai
Di dalam Fatwa MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010 tentang jual beli emas
secara tidak tunai ini, menetapkan bahwa jual beli emas secara tidak tunai,
baik melalui jual beli biasa atau jual beli mura>bah}ah, hukumnya boleh (mubah,

ja>’iz) selama emas tidak menjadi alat tukar yang resmi (uang). Akan tetapi,
kebolehan tersebut ada ketentuannya yakni harga jual (s\aman) tidak boleh
bertambah selama jangka waktu perjanjian meskipun ada perpanjangan waktu
setelah jatuh tempo.
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Penetapan fatwa ini sendiri didasarkan dari beberapa pertimbangan,
diantaranya :
a. Dalil al-Qur’an
Surat al-Baqarah: 275

….َﺣ ﱠﻞ اﻟﻠﱠﻪُ اﻟْﺒَـْﻴ َﻊ َو َﺣﱠﺮَم اﻟﱢﺮﺑَﺎ
َ … َوأ
“…. Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba….”68
b. Dalil al-Hadis
1) Hadis Nabi riwayat Ibnu Majah dan al-Baihaqi dari Abu Sa’id alKhudri :

ِ
ٍ  إِﱠﳕَﺎ اﻟْﺒَـْﻴ ُﻊ َﻋ ْﻦ ﺗَـَﺮ: ﺻﻠّﻰ اﷲُ َﻋﻠَْﻴ ِﻪ َوآﻟِِﻪ َو َﺳﻠﱠ َﻢ ﻗَﺎ َل
)رواﻩ اﺑﻦ ﻣﺎ ﺟﺔ، اض
َ ا ﱠن َر ُﺳ ْﻮ َل اﷲ
(واﻟﺒﻴﻬﻘﻲ وﺻﺤﺤﻪ اﺑﻦ ﺣﺒﺎن
“Rasulullah SAW 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 Hiban).” 69
2) Hadis riwayat Muslim, Abu Daud. Tirmidzi, Nas}a’I, dan Ibn Majah,
dengan teks Muslim dari ‘Ubadah bin Shamit, Nabi SAW bersabda :

ِ اﻟ ﱠﺬ َﻫﺐ ﺑِﺎﻟ ﱠﺬ َﻫ
ﻀﺔُ ﺑِﺎﻟْ ِﻔﻀ ِﱠﺔ َواﻟْﺒُـﱡﺮ ﺑِﺎﻟْﺒُـﱢﺮ َواﻟﺸﱠﻌِ ُﲑ ﺑِﺎﻟﺸﱠﻌِ ِﲑ َواﻟﺘﱠ ْﻤ ُﺮ ﺑِﺎﻟﺘ ْﱠﻤ ِﺮ َواﻟْ ِﻤ ْﻠ ُﺢ
ﺐ َواﻟْ ِﻔ ﱠ
ُ
ٍ
ٍ
ِِ
ِِ ِ ِ
ﻒ ِﺷْﺌﺘُ ْﻢ
ُ ََﺻﻨ
ْ اﺧﺘَـﻠَ َﻔ
َ ﺎف ﻓَﺒِﻴﻌُﻮا َﻛْﻴ
ْ ﺑِﺎﻟْﻤ ْﻠ ِﺢ ﻣﺜْ ًﻼ ﲟﺜْ ٍﻞ َﺳ َﻮاءً ﺑِ َﺴ َﻮاء ﻳَ ًﺪا ﺑِﻴَﺪ ﻓَِﺈذَا
ْ ﺖ َﻫﺬﻩ ْاﻷ
إِذَا َﻛﺎ َن ﻳَ ًﺪا ﺑِﻴَ ٍﺪ
68
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“(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.”
70

3) Hadis Nabi Riwayat Muslim, Tirmidzi, Nas}a’I, Abu Daud, Ibnu Majah,
dan Ahmad, dari Umar bin Khattab, Nabi SAW bersabda :

ﱠ
.....َﺐ ﺑِﺎﻟْ َﻮِرِق ِرﺑًﺎ إِﻻﱠ َﻫﺎءَ َوَﻫﺎء
ُ اَﻟﺬ َﻫ

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

4) Hadis riwayat Muslim dari Abu Sa’id al-Khudri, Nabi SAW bersabda
:

ِ
ِِ ِ ِ ﻻَ ﺗَﺒِﻴـﻌﻮا اﻟ ﱠﺬﻫﺐ ﺑِﺎ ﻟ ﱠﺬﻫ
ٍ ﻀ َﻬﺎ َﻋﻠَﻰ ﺑـَ ْﻌ
 َوﻻَ ﺗَﺒِْﻴـﻌُﻮا اﻟْ َﻮِرِق،ﺾ
َ ﺐ إِﻻﱠ ﻣﺜْﻼً ﲟﺜْ ٍﻞ َوﻻَ ﺗُﺸﻔ ْﱡﻮا ﺑـَ ْﻌ
َ
َ َ ُْ ْ
ِ
ِِ ِ
ٍ ﻀ َﻬﺎ َﻋﻠَﻰ ﺑَـ ْﻌ
 َوﻻَ ﺗَﺒِْﻴـﻌُﻮا ِﻣْﻨـ َﻬﺎ َﻏﺎ ﺋِﺒًﺎ ﺑِﻨَﺎ ِﺟ ٍﺰ،ﺾ
َ إﻻﱠ ﻣﺜْﻼً ﲟﺜْ ٍﻞ َوﻻَ ﺗُﺸ ﱡﻔﻮا ﺑـَ ْﻌ
“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.” 71
5) Hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Muslim dari Bara’ bin ‘Azib dan
Zaid bin Arqam :

ِ
ِ ﺻﻠﱠﻰ اﷲُ َﻋﻠَْﻴ ِﻪ و َﺳﻠﱠﻢ َﻋ ْﻦ ﺑـَْﻴ ِﻊ اﻟْﻮِرِق ﺑِﺎﻟ ﱠﺬ َﻫ
ﺐ َدﻳْـﻨًﺎ
َ ﻧـَ َﻬﻰ َر ُﺳ ْﻮ ُل اﷲ
َ
َ َ
70

Ibn H{ajar al-Asqalani, Bulughul Maram, Terj. Irfan Maulana Hakim, 336
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“Rasulullah SAW melarang menjual perak dengan emas secara piutang
(tidak tunai).” 72
6) Hadis riwayat Tirmidzi dari ‘Amr bin ‘Auf al-Muzani, Nabi SAW
bersabda :

ِ
ِِ
َﺣ ﱠﻞ َﺣَﺮ ًاﻣﺎ َواﻟْ ُﻤ ْﺴﻠِ ُﻤ ْﻮ َن َﻋﻠَﻰ
اَﻟ ﱡ
َ ْ َﺼ ْﻠ ُﺢ َﺟﺎﺋٌﺰ ﺑـ
َ ْ ﲔ اﻟْ ُﻤ ْﺴﻠﻤ
ُ ﲔ إِﻻﱠ
َ ﺻ ْﻠ ًﺤﺎ َﺣﱠﺮَم َﺣﻼَﻻً أ َْو أ
ِ
َﺣ ﱠﻞ َﺣَﺮ ًاﻣﺎ
َ ُﺷ ُﺮوﻃ ِﻬ ْﻢ َﺣﱠﺮَم َﺣﻼَﻻً أ َْوأ

“Perdamaian (musyawarah mufakat) boleh dilakukan di antara kaum
muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau
menghalalkan yang haram, dan kaum muslimin terikat dengan syaratsyarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau
menghalalkan yang haram.”
c. Kaidah ushul dan kaidah fikih, antara lain :
1) Kaidah Ushul

ْﻢ ﻳَ ُﺪ ْوُر َﻣ َﻊ ِﻋﻠﱠﺘِ ِﻪ ُو ُﺟ ْﻮًدا َو َﻋ َﺪ ًﻣﺎ
ُ اَ ْﳊُﻜ

“Hukum berputar (berlaku) bersama ada atau tidak adanya ‘illat.”
2) Kaidah Fikih

“Adat (kebiasaan) dijadikan dasar penetapan hukum.”

ٌاَﻟْ َﻌﺎ َدةُ ُﳏَ ﱠﻜ َﻤﺔ

3) Kaidah Fikih

ِِ
ﺖ
ْ أَ ﱠن ْاﻷْ ْﺣ َﻜ َﺎم اﻟْ ُﻤﺘَـَﺮﺗـﱢﺒَﺔَ َﻋﻠَﻰ اﻟْ َﻌ َﻮا ﺋﺪ ﺗَ ُﺪ ْوُر َﻣ َﻌ َﻬﺎ َﻛْﻴـ َﻔ َﻤﺎ َد َار
ْ َ َوﺗَـْﺒﻄُ ُﻞ َﻣ َﻌ َﻬﺎ إِذَا ﺑَﻄَﻠ،ت
ِ ََﻛﺎﻟﻨﱡـ ُﻘﻮِد ِﰲ اﻟْﻤﻌﺎﻣﻼ
....ت
َ َُ
ْ
72
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“Hukum yang didasarkan pada adat (kebiasaan) berlaku bersama adat
tersebut dan batal (tidak berlaku) bersamanya ketika adat itu batal,
”seperti mata uang dalam muamalat..
4) Kaidah Fikih

ٍ
ٍ
ِﻣﻦ اَﻟ ﱠﺬ ِﺧﻴـﺮ ةِ  :ﻗَ ِ
ﺎﻋ َﺪةٌ ُ :ﻛ ﱡﻞ ُﺣ ْﻜ ِﻢ ُﻣﺮﺗ ٍ
ﻚ اﻟْ َﻌﺎ
ﱠﺐ َﻋﻠَﻰ ﻋُ ْﺮف أ َْو َﻋ َﺎدة ﻳـَْﺒﻄُ ُﻞ ِﻋْﻨ َﺪ َزَو ِال ﺗِْﻠ َ
ْ
َ
َْ
ْﻢ
َدةِ ،ﻓَِﺈ َد ﺗَـﻐَﻴﱠـَﺮ ﺗَـﻐَﻴﱠـَﺮ ْ
اﳊُﻜ ُ

“(Dikutip) dari kitab al-Dzakirah 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.
5) Kaidah Fikih

َﺻﻞ ِﰲ اﻟْ ُﻤ َﻌ َﺎﻣﻼَ ِت ِْ
ﺎﺣﺔُ إِﻻﱠ أَ ْن ﻳَ ُﺪ ﱠل َدﻟِْﻴ ٌﻞ َﻋﻠَﻰ َْﲢ ِﺮْﳝِ َﻬﺎ
اﻹ ﺑَ َ
اَﻟﻸ ْ ُ

“Pada dasarnya, segala bentuk muamalah itu boleh dilakukan kecuali
”ada dalil yang mengharamkannya.
d. Pendapat para Ulama
1) Syaikh ‘Ali Jumu’ah, mufti al-diyar al-mis}riyah, al-kalim al-T}ayyib

fatawa ‘ashriya>h, Al-Qahirah: Da>r al-Sala>m, 2006, 136.

ِ ِ
ﲔ ـ أَ ِواﻟْﻤﻌﺪﱠﻳ ِﻦ ﻟِﻠﺘ ِ
َﳚﻮزﺑـﻴﻊ اﻟ ﱠﺬﻫ ِ ِ ِ
ﱠﻌ ْ ِ
ﺼ ِﺮﻧَﺎ
ﱠﺼﻨْﻴ ِﻊ ـ ﺑِﺎﻟﺘﱠـ ْﻘﺴْﻴﻂ ِ ْﰲ َﻋ ْ
ْ
ُ ْ َُ ْ ُ َ
َُ ْ
ﺼﻨـ َ
ﺐ َواﻟْﻔﻀﱠﺔ اﻟْ ُﻤ َ
ِ ٍ ِ
ِِ
اﳊ ِ
ﺻ َﺎرا ِﺳ ْﻠ َﻌ ًﺔ َﻛ َﺴﺎ ﺋِِﺮ
ﺎﺿ ِﺮ َﺣْﻴ ُ
ﱠﻌ ُﺎﻣ ِﻞ َﻤﺎ َﻛ َﻮﺳْﻴﻂ ﻟﻠﺘﱠﺒَ ُ
ﺚ َﺧَﺮ َﺟ َ
ﺎد ِل ﺑـَ ْ َ
ﲔ اﻟﻨﱠﺎ ِس َو َ
ﺎﻋ ِﻦ اﻟﺘـ َ
َْ
ِ
ِ
ﺻ ْﻮَرةُ اﻟ ﱢﺪﻳْـﻨَﺎ ِر َواﻟﺪ ْﱢرَﻫ ِﻢ اﻟﻠﱠ َﺬﻳْ ِﻦ
اﻟ ﱢﺴﻠَ ِﻊ اﻟﱠِ ْﱵ ﺗـُﺒَﺎعُ َوﺗُ ْﺸﺘَـَﺮى ﺑِﺎﻟْ َﻌﺎﺟ ِﻞ َواْﻵﺟ ِﻞَ ،وﻟَْﻴ َﺴ ْ
ﺖ َﳍَُﻤﺎ ُ
ِ
ط ﻓِْﻴـ َﻬﺎ ْ
ﺾ ﻓِْﻴ َﻤﺎ َرَواﻩُ أَﺑـُ ْﻮ َﺳﻌِْﻴ ٍﺪ ْ
َﻛﺎﻧَﺎ ﻳُ ْﺸﺘَـَﺮ ُ
اﳋُ ْﺪ ِر ﱡ
اﳊُﻠُ ْﻮ ُل َواﻟﺘﱠـ َﻘﺎﺑُ ُ
ي أَ ﱠن َر ُﺳ ْﻮ َل اﷲ َ
ﺻﻠﱠﻰ اﷲُ
ﺎل " :ﻻَ ﺗَﺒِْﻴـﻌُ ْﻮا اﻟﻠ ﱠﺬ َﻫﺐ ﺑِﺎﻟ ﱠﺬ َﻫ ِ
ﺐ إِﻻﱠ ِﻣﺜْﻼً ﲟِِﺜْ ٍﻞَ ،وﻻَ ﺗَﺒِْﻴـﻌُ ْﻮا ِﻣْﻨـ َﻬﺎ َﻏﺎﺋِﺒًﺎ
َﻋﻠَْﻴ ِﻪ َؤ َﺳﻠﱠ َﻢ ﻗَ َ
َ
ﻀﺔَ َﻛﺎﻧَﺎ و ِﺳﻴـﻠَﱵ اﻟﺘﱠﺒ ُ ِ
ﱠ ِ ﱠ
ِ ٍِ
ﱠﻌ ُﺎﻣ ِﻞ
ﺐ َواﻟْ ِﻔ ﱠ
ﺎدل َواﻟﺘـ َ
َ ْ َْ َ
ﺑﻨَﺎﺟﺰ" )رواﻩ اﻟﺒﺨﺎري(َ .وُﻫ َﻮ ُﻣ َﻌﻠ ٌﻞ ﺑﺄَ ﱠن اﻟﺬ َﻫ َ
ِ
ﺑـَْﻴـﻨَﺎﻟﻨ ِ
ْﻢ ُو ُﺟ ْﻮًدا َو َﻋ َﺪ ًﻣﺎ
ﺚ ﻳَ ُﺪ ْوُر ْ
ﺖ َﻫ ِﺬ ِﻩ ْ
ْﻢ َﺣْﻴ ُ
ﱠﺎسَ ،و َﺣْﻴ ُ
ﺚ اﻧْـﺘَـ َﻔ ْ
اﳊُﻜ ُ
اﳊَﺎﻟَﺔُ ْاﻵ َن ﻓَـﻴَـْﻨﺘَﻔﻲ اﳊُﻜ ُ
َﻣ َﻊ ِﻋﻠﱠﺘِ ِﻪ.
ِ
و َﻋﻠَْﻴ ِﻪ  :ﻓَﻼَ َﻣﺎ ﻧِ َﻊ َﺷﺮ ًﻋﺎ ِﻣ ْﻦ ﺑـَْﻴ ِﻊ اﻟ ﱠﺬ َﻫ ِ
ﱠﺼﻨِْﻴ ِﻊ ﺑِﺎﻟْ ِﻘ ْﺴ ِﻂ.
ﺼﻨﱠ ِﻊ أَ ِو اﳌَُﻌ ﱢﺪ ﻟﻠﺘ ْ
ﺐ اﻟْ ُﻤ َ
ْ
َ

51

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 tunai 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 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.
2) Prof. Dr. Wahbah al-Zuhaily dalam al-Mua>malat al-ma>liyah al-

mu’as}irah, (Damsyiq: Da>r al-Fikr, 2006), 133.

ِ
ِ  ﻟِ َﻌ َﺪِم ا ْﻛﺘِ َﻤ ِﺎل ﻗَـْﺒ،ﺼﺎ ﺋِ ِﻎ ﺑِﺎﻟﺘﱠـ ْﻘ ِﺴْﻴ ِﻂ ﻻَ َﳚُ ْﻮُز
ْ ُﻚ ِﺷَﺮاء
اﳊُﻠﱢ ﱢﻲ ِﻣ َﻦ اﻟ ﱠ
َ َوﻻ،ﺾ اﻟﺜ َﱠﻤ ِﻦ
َ َوَﻛ َﺬﻟ
ِ
ٍ ﻀﺎ ﺑَِﻘ ْﺮ
ﺼﺎﺋِ ِﻎ
ض ِﻣ َﻦ اﻟ ﱠ
ً ْﻳَﺼ ﱡﺢ أَﻳ

“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.”
3) Pendapat Syekh Abdullah bin Sulaiman al-Mani’ dalam Buhu>ts fi al-

Iqtis}a>d al-Isla>my, (Beirut: Al-Maktab al-Isla>mi, 1996), 322.

ِ ِﳑﱠﺎ ﺗَـ َﻘﺪ
ِ ﱠﻀﺢ أَ ﱠن اﻟﺜﱠﻤﻨِﻴﱠﺔَ ِﰲ اﻟ ﱠﺬ َﻫ
ﺻ ِﺮﻳْ ٌﺢ ِ ْﰲ
 َوأَ ﱠن اﻟﻨﱠ ﱠ،ﺐ َواﻟْ ِﻔﻀ ِﱠﺔ ُﻣ ْﻮ َﻏﻠَﺔٌ ﻓِْﻴ ِﻬ َﻤﺎ
َ ﺺ
َ
ُ ﱠم ﻳـَﺘ
ْ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ْاﻋﺘِﺒَﺎ ِرِﳘَﺎ َﻣﺎﻻً ِرﺑَ ِﻮﻳﱠﺎ َﳚ
ِ ﺾ ِ ْﰲ َْﳎﻠ
ﺲ اﻟْ َﻌ ْﻘﺪ ﻓْﻴ َﻤﺎ
ُ ُﱠﻤﺎ ﺛُ ُﻞ َواﻟﺘﱠـ َﻘﺎ ﺑ
َ ﺐ ْﰲ اﻟْ ُﻤﺒَ َﺎدﻟَﺔ ﺑـَْﻴـﻨَـ ُﻬ َﻤﺎ اﻟﺘ
ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ﺾ ِ ْﰲ َْﳎﻠ
ٍ ﺲ اﻟْ َﻌ ْﻘﺪ ِ ْﰲ ﺑـَْﻴ ِﻊ ﺑَـ ْﻌﻀ ِﻬ َﻤﺎ ﺑِﺒَـ ْﻌ
َﺧَﺮ َﺟْﺘﻪُ اﻟ ﱢ
ُﺎﻋﺔ
ْ ﺾ إِﻻﱠ َﻣﺎ أ
َ َﺼﻨ
ُ ُﱠاﲢَ َﺪ ﺟْﻨ ُﺴﻪُ َواﻟﺘﱠـ َﻘﺎ ﺑ
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ﻋﻦ ﻣﻌﲎ اﻟﺜﱠﻤﻨِﻴﱠ ِﺔ ،ﻓَـﻴﺠﻮز اﻟﺘﱠـ َﻔﺎﺿﻞ ﺑـﲔ اﳉِْﻨ ِ ِ
ﱠﺴِﺈ َﻋﻠَﻰ َﻣﺎ َﺳﺒَ َﻖ ِﻣ ْﻦ ﺗَـ ْﻮ
َ ُ ُْ
ُ ُ َْ َ
َ ْ ََْ َ
ﺲ ﻣْﻨـ ُﻬ َﻤﺎ ُد ْو َن اﻟﻨ َ
ِﺿْﻴ ٍﺢ َوﺗَـ ْﻌﻠِْﻴ ٍﻞ

Dari penjelasan di atas, jelaslah bahwa status emas dan perak
lebih dominan fungsinya sebagai s\aman (alat tukar, uang) dan bahwa
nas} 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 s\aman (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.
4) Dr. Khalid Muslih dalam Hukmu Bai’ al-Z|ahab bi al-Nuqu>d bi al-

Taqsit} :

ﺑـَْﻴ ُﻊ اﻟ ﱠﺬ َﻫ ِ
اﳉُﻤﻠَ ِﺔ :
ﺐ ﺑِﺎﻟﻨﱡـ ُﻘ ْﻮِد اﻟْ َﻮِرﻗِﻴﱠ ِﺔ ﺑِﻠﺘﱠـ ْﻘ ِﺴْﻴ ِﻂ ﻟِْﻠﻌُﻠَ َﻤ ِﺎء ﻓِْﻴ ِﻪ ﻗَـ ْﻮﻻَ ِن ِ ْﰲ ْ
اَﻟْ َﻘﻮ ُل اﻷَﱠو ُل  :اَﻟﺘﱠﺤ ِﺮْﱘ ،وﻫﻮ ﻗَـﻮ ُل أَ ْﻛﺜ ِﺮ أﻫ ِﻞ اﻟْﻌِْﻠ ِﻢ ،ﻋﻠَﻰ ِﺧﻼَ ٍ
ف ﺑـَْﻴـﻨَـ ُﻬ ْﻢ ِ ْﰲ اْ ِﻻ ْﺳﺘِ ْﺪﻻَِل
ْ ُ ََُ ْ َ ْ
َ
ْ
ِ
ي واﻟ ﱠﺬﻫﺐ ِﻣﻦ اْﻷ َْﲦَ ِ
ِﳍََﺬا اﻟْ َﻘ ْﻮِل ،وأَﺑْـﺮُزَﻣﺎ ُﻫﻨَﺎ َك ،أَ ﱠن ِ
ﺎنَ ،و ْاﻷ َْﲦَ ُﻦ ﻻَ َﳚُ ْﻮُز ﺑـَْﻴـﻌُ َﻬﺎ
اﻟﻮر َق اﻟﻨﱠـ ْﻘﺪ ﱠ َ َ َ َ
َ
َ َ
ٍِ ِ
ِ
ﺚ ﻋﺒﺎدةَ ﺑ ِﻦ اﻟ ﱠ ِ ِ ِ
ِ ِ
ﻚ ِﻣﻦ اْﻷ ِ ِ
ِ
َﺣﺎ دﻳْﺚَ ،ﻛ َﺤﺪﻳْ َُ َ ْ
ﺼﺎﻣﺖ َرﺿ َﻲ اﷲُ
إﻻﱠ ﻳَ ًﺪا ﺑﻴَﺪ ،ﻟ َﻤﺎ َﺟﺎءَ ِ ْﰲ ذَ ﻟ َ َ َ
ِِ
ﻒ
ﺻﻠﱠﻰ اﷲُ َﻋﻠَْﻴ ِﻪ َو َﺳﻠﱠ َﻢ ﻗَ َ
اﺧﺘَـﻠَ َﻔ ْ
َﻋْﻨﻪُ أَ ﱠن اﻟﻨِ ﱠ
ﺎس ﻓَﺒِْﻴـﻌُ ْﻮا َﻛْﻴ َ
ﺎل ) :ﻓَِﺈذَا ْ
ﺖ َﻫﺬﻩ اْﻷ ْ
ﱠﱯ َ
َﺟﻨَ ُ
ِﺷْﺌﺘُ ْﻢ إِذَا َﻛﺎ َن ﻳَ ًﺪا ﺑِﻴَ ٍﺪ(َ ،رَواﻩُ ُﻣ ْﺴﻠِ ٌﻢ
ِ
ﺎل َﲨﺎﻋﺔٌ ِﻣﻦ اﻟْ ُﻔ َﻘﻬ ِﺎء اﻟْﻤﻌ ِ
ِ
ﺎﺻ ِﺮﻳْ َﻦِ ،ﻣ ْﻦ أَﺑْـَﺮِزِﻫ ْﻢ اﻟﺸْﱠﻴ ُﺦ َﻋْﺒ ُﺪ
ﱠﺎﱐ  :اَ ْﳉََﻮ ُازَ ،وﺑِﻪ ﻗَ َ َ َ َ َ ُ َ
اَﻟْ َﻘ ْﻮ ُل اﻟﺜ ْ
ي ،ﻋﻠَﻰ ِ ٍ
ف ﺑـﻴـﻨَـﻬﻢ ِﰲ ِ
اﻻ ْﺳﺘِ ْﺪﻻَِل ِﳍََﺬا اﻟْ َﻘ ْﻮِل ،إﻻﱠ أَ ﱠن أَﺑْـَﺮَزَﻣﺎ ﻳُ ْﺴﺘَـﻨَ ُﺪ
اﻟﱠﺮﲪَ ِﻦ اﻟ ﱠﺴ ْﻌﺪ ﱢ َ ْ
اﺧﺘﻼَ َْ ُ ْ ْ
اﳊُﻠﱢ ﱢﻲ ﺑِﺎﻟ ﱠﺬ َﻫ ِ
ﺐ
ﻟَﻪُ َﻫ َﺬا اﻟْ َﻘ ْﻮ ُلَ ،ﻣﺎ ذَ َﻛَﺮﻩُ َﺷْﻴ ُﺦ اْ ِﻻ ْﺳﻼَِم اﺑْ ُﻦ ﺗَـْﻴ ِﻤﻴﱠﺔَ َواﺑْ ُﻦ اﻟْ َﻘﻴﱢ ِﻢ ِﻣ ْﻦ َﺟ َﻮا ِز ﺑـَْﻴ ِﻊ ْ
اﻻﺧﺘِﻴﺎر ِ
ِ
ِ ِ
ات :
ﺚ ﻗَ َ
ﻧَ ِﺴْﻴﺌَﺔًَ ،ﺣْﻴ ُ
ﺎل اﺑْ ُﻦ ﺗَـْﻴﻤﻴﱠﺔَ َﻛ َﻤﺎ ْﰲ ْ َ َ
ِ ِ ِ ِِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ
ِ
اﻟﺰاَﺋِ ُﺪ ِ ْﰲ
َ
ﱠﻤﺎﺛُِﻞَ ،وُْﳚ َﻌ ُﻞ ّ
"ﳚُ ْﻮُز ﺑـَْﻴ ُﻊ اﻟْ َﻤ ُ
ﺼ ْﻮِغ ﻣ َﻦ اﻟ ﱠﺬ َﻫﺐ َواﻟْﻔﻀﱠﺔ ﲜْﻨﺴﻪ ﻣ ْﻦ َﻏ ْﲑ ا ْﺷ َﱰاط اﻟﺘ َ
ﻣ َﻘﺎﺑِ ِﻞ اﻟ ﱡ ِ
ﺼ ْﺪ َﻛ ْﻮﻧُﻪُ َﲦَﻨًﺎ"،
ﺼْﻨـ َﻌﺔَ ،ﺳ َﻮاءٌ َﻛﺎ َن اﻟْﺒَـْﻴ ُﻊ َﺣﺎﻻ أ َْو ُﻣ َﺆ ﱠﺟﻼًَ ،ﻣﺎ َﱂْ ﻳـُ ْﻘ َ
ُ
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ِ  "أَ ﱠن اﳊِْﻠﻴﺔَ اﻟْﻤﺒﺎ ﺣﺔَ ﺻﺎرت ﺑِﺎﻟ ﱠ: وأَﺻﺮح ِﻣْﻨﻪ ﻗَـﻮ ُل اﺑِ ِﻦ اﻟْ َﻘﻴﱢ ِﻢ
ِ ﺎﺣ ِﺔ ِﻣ ْﻦ ِﺟْﻨ
ﺲ
ْ َ َ َ َُ َ
َ َﺼْﻨـ َﻌﺔ اﻟْ ُﻤﺒ
ْ ُ ُ َْ َ
ِ ِ
ِ
ِ اﻟﺜـﱢﻴ
ِ  ﻻَ ِﻣ ْﻦ ِﺟْﻨ،ﺎب َواﻟ ﱢﺴﻠَ ِﻊ
 ﻓَﻼَ َْﳚ ِﺮ ْي اﻟﱢﺮﺑَﺎ ﺑـَْﻴـﻨَـ َﻬﺎ،ُﺐ ﻓِْﻴـ َﻬﺎ اﻟﱠﺰَﻛﺎة
َ
ُ  َوﳍََﺬا َﱂْ َﲡ،ﺲ اْﻷ َْﲦَﺎن
ِ ِ َ َﻛﻤﺎ ﻻَ َﳚ ِﺮي ﺑـﲔ اْﻻَْﲦ،ﺎن
ِ َوﺑـﲔ اْﻻَْﲦ
 ﻓَِﺈ ﱠن،ﺖ ِﻣ ْﻦ َﻏ ِْﲑ ِﺟْﻨ ِﺴ َﻬﺎ
ْ َ َوإِ ْن َﻛﺎﻧ،ﺎن َو َﺳﺎﺋ ِﺮ اﻟ ﱢﺴﻠَ ِﻊ
َ ََْ
َ َْ ْ ْ
َ
ِ  وأ ُِﻋﺪ،ﺎن
ِ ﺼﻨﺎﻋ ِﺔ ﻗَ ْﺪ ﺧﺮﺟﺖ ﻋﻦ ﻣ ْﻘ
ِِ
 ﻓَﻼَ َْﳏ ُﺬ ْوَر ِ ْﰲ ﺑـَْﻴﻌِ َﻬﺎ،ِﱢﺠ َﺎرة
ْ َ ِ َﺼ ْﻮد اْﻷ َْﲦ
َ َ َﻫﺬﻩ ﺑِﺎﻟ ﱢ
ُ َ ْ َ ْ َ ََ
َ ﱠت ﻟﻠﺘ
" اﻧﺘﻬﻰ ﻣﻦ إﻋﻼم اﳌﻮﻗﻌﲔ....ِِﲜْﻨ ِﺴ َﻬﺎ
Secara global, terdapat dua pendapat Ulama tentang jual beli
emas dengan uang kertas secara angsuran :
Pendapat pertama : haram. Ini adalah pendapat mayoritas Ulama,
dengan argument (istidlal) berbeda-beda. Argumen paling menonjol
dalam pendapat ini adalah bahwa uang kertas dan emas merupakan
s\aman (harga, uang) sedangkan s\aman tidak boleh diperjualbelikan
kecuali secara tunai. Hal ini berdasarkan hadis ‘Ubadah bin al-Shamit
bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda,’Jika jenis (harta ribawi) ini

berbeda, maka jualbelikanlah sesuai kehendakmu apabila dilakukan
secara tunai’.
Pendapat kedua : boleh (jual beli emas dengan angsuran). Pendapat
ini didukung oleh sejumlah fuqaha masa kini diantara yang paling
menonjol adalah Syeikh Abdurrahman 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 Ibnu Qayyim mengenai kebolehan jual beli perhiasan
(terbuat dari emas) dengan emas, dengan pembayaran tangguh.
Mengenai hal ini Ibnu Taymiyah menyatakan dalam kitab al-Ikhtiya>rat
: “Boleh melakukan jual beli perhiasan dari emas dan perak dengan

jenisnya tanpa syarat harus sama kadarnya (tamas}ul), 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).”
Ibnu 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
harga (uang) dengan barang lainnya, meskipun bukan dari jenis yang
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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’la>m
)al-Muwaqqi’in: 247
5) Syaikh ‘Abd al-Hamid Syauqiy al-Jibaliy dalam Bai’ al-Dzahab bi al-

Taqsith:

ِ ِ
إِ ﱠن ُﺣﻜْﻢ ﺑـَْﻴ ِﻊ اﻟ ﱠﺬ َﻫ ِ
ﻒ ﻓِْﻴ ِﻪ اﻟْ ُﻔ َﻘ َﻬﺎءُ َﻋﻠَﻰ اﻟﻨ ْ ِ
ﺎﱄ :
اﺧﺘَـﻠَ َ
ﺐ ﺑِﺎﻟﺘﱠـ ْﻘﺴْﻴﻂ ْ
ﱠﺤﻮ اﻟﺘﱠ ِ ْ
ُ
ِ
اﳊَﻨَﺎﺑِﻠَ ِﺔز
اﳊَﻨَ ِﻔﻴﱠ ِﺔَ ،واﻟْ َﻤﺎﻟِ ِﻜﻴﱠ ِﺔَ ،واﻟﺸﱠﺎﻓِﻌِﻴﱠ ِﺔَ ،و ْ
أ ~ اَﻟْ َﻤْﻨ ُﻊَ :وُﻫ َﻮ ﻗَـ ْﻮ ُل َﲨَﺎ ِﻫ ِْﲑ اﻟْ ُﻔ َﻘ َﻬﺎء ِﻣ َﻦ ْ
ب ~ اَ ْﳉﻮاز :وﻫﻮ رأْي اﺑ ِﻦ ﺗَـﻴ ِﻤﻴﱠﺔَ واﺑ ِﻦ اﻟْ َﻘﻴﱢ ِﻢ وﻣﻦ واﻓَـ َﻘﻬﻤﺎ ِﻣﻦ اﻟْﻤﻌ ِ
ﺎﺻ ِﺮﻳْ َﻦ.
ََ ُ َ ُ َ َ ُ ْ ْ َ ْ
ََ ْ َ ُ َ َ ُ َ
ِ
ﱠ
إِ ْﺳﺘَ َﺪ ﱠل اﻟْ َﻘﺎ ﺋِﻠُ ْﻮ َن ﺑﺎﻟْﻤْﻨ ِﻊ ﺑِ ُﻌﻤ ْﻮِم ْاﻷ َ ِ ِ ِ ِ ِ
ِ ﱠ
ﺐ
َ ُ
َﺣﺎد ﻳْﺚ اﻟْ َﻮارَدة ْﰲ اﻟﱢﺮﺑَﺎَ ،واﻟ ِ ْﱵ ﻓْﻴـ َﻬﺎ} :ﻻَ ﺗَﺒ ِﻊ اﻟﺬ َﻫ َ
ٍ
ٍ
ﺑِﺎﻟ ﱠﺬ َﻫ ِ
ﻀﺔَ ﺑِﺎﻟْ ِﻔﻀ ِﱠﺔ ،إِﻻﱠ َﻫﺎءً ِ َﺎء ﻳَ ًﺪاﺑِﻴَﺪ{
ﺐ َوﻻَ اﻟْ ِﻔ ﱠ
ِ ﱠ
َﺟ ِﻞِ ،ﻷَﻧﱠﻪُ ُﻣ ْﻔ ٍ
ﺾ إِ َﱃ
ﺐ َواﻟْ ِﻔ ﱠ
ﻀﺔَ أ َْﲦَﺎ ٌن ﻻَ َﳚُ ْﻮُز ﻓِْﻴـ َﻬﺎ اﻟﺘﱠـ ْﻘ ِﺴْﻴ ُ
ﻂ َوﻻَ ﺑـَْﻴ ُﻊ ْاﻷ َ
َوﻗَﺎﻟُْﻮا إ ﱠن اﻟﺬ َﻫ َ
اﻟﱢﺮﺑَﺎ
َواِ ْﺳﺘَ َﺪ ﱠل اﻟْ َﻘﺎﺋِﻠُ ْﻮ َن ﺑِﺎ ْﳉََﻮا ِز ِﲟَﺎ ﻳَﻠِﻰ :
أ ~ أَ ﱠن اﻟ ﱠﺬﻫﺐ واﻟْ ِﻔ ﱠ ِ ِ
ﻀﺔَ ﻫ َﻲ ﺳﻠَ ٌﻊ ﺗـُﺒَﺎعُ َوﺗُ ْﺸﺘَـَﺮى َْﳚ ِﺮي َﻋﻠَْﻴـ َﻬﺎ َﻣﺎ َْﳚ ِﺮ ْي َﻋﻠَﻰ اﻟ ﱢﺴﻠَ ِﻊَ ،وَﱂْ
َ َ َ
ﺗَـﻌُ ْﺪ أ َْﲦَﺎﻧًﺎً.
ِ ِ
ِ ِ ِ
ِ
ت
ﺎﺟﺔَ اﻟﻨﱠﺎ ِس َﻣﺎ ﱠﺳﺔٌ إِ َﱃ ﺑـَْﻴﻌ َﻬﺎ َوﺷَﺮاﺋ َﻬﺎ ،ﻓَِﺈذَا َﱂْ َﳚُْﺰ ﺑـَْﻴـﻌُ َﻬﺎ ﺑِﺎﻟﺘﱠـ ْﻘﺴْﻴﻂ ﻓَ َﺴ َﺪ ْ
ب ~ ﻷَ ﱠن َﺣ َ
ﺼﻠَ َﺤﺔُ اﻟﻨﱠ ِ
اﳊََﺮِج .
ﺎسَ ،وَوﻗَـﻌُ ْﻮا ِ ْﰲ ْ
َﻣ ْ
ِ ِ
ج ~ أَ ﱠن اﻟ ﱠﺬﻫﺐ و ِ
ﺼْﻨـﻌ ِﺔ اﻟْﻤﺒ ِ
ﺲ اﻟﺜـﱢﻴ ِ
اﻟﻔ ﱠ ِ
ﺎب َواﻟ ﱢﺴﻠَ ِﻊ ،ﻻَ ِﻣ ْﻦ
ﺎﺣﺔ أ ْ
َﺻﺒَ َﺤﺎ ﻣ ْﻦ ﺟْﻨ ِ َ
ﻀﺔَ ﺑﺎﻟ ﱠ َ ُ َ َ
َ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِﺟْﻨ ِ
ﲔ اْﻵَْﲦَﺎن َو َﺳﺎﺋ ِﺮ اﻟ ﱢﺴﻠَ ِﻊ،
ﺲ اْﻷ َْﲦَﺎن ،ﻓَﻼَ َْﳚ ِﺮ ْي اﻟﱢﺮﺑَﺎ ﺑـَْﻴـﻨَـ َﻬﺎ َوﺑـَ ْ َ
ﲔ اْﻵَْﲦَﺎنَ ،ﻛ َﻤﺎ ﻻَ َْﳚ ِﺮ ْي ﺑـَ ْ َ
ﺖ ِﻣ ْﻦ َﻏ ِْﲑِﺟْﻨ ِﺴ َﻬﺎ.
َوإِ ْن َﻛﺎﻧَ ْ
ِ
د ~ ﻟَ ْﻮ ُﺳ ﱠﺪ َﻋﻠَﻰ اﻟﻨ ِ
ﻚ َﻏﺎﻳََﺔ
ﻀﱠﺮُر ْوا ﺑِ َﺬ ﻟ َ
ﺎب اﻟﺪﱠﻳْ ِﻦَ ،وﺗَ َ
ﺎب ،ﻟَ ُﺴ ﱠﺪ َﻋﻠَْﻴ ِﻬ ْﻢ ﺑَ ُ
ﱠﺎس َﻫ َﺬا اﻟْﺒَ ُ
اﻟﻀَﱠﺮِر.
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ِ  ﻓَِﺈ ﱠن اﻟﱠﺮأي اﻟﱠﺮ ِاﺟﺢ ِﻋْﻨ ِﺪ ْي واﻟﱠ ِﺬ ْي أُﻓِْﱴ ﺑِِﻪ ُﻫﻮ َﺟﻮ ُاز ﺑـَْﻴ ِﻊ اﻟ ﱠﺬ َﻫ،وﺑـَ ْﻌ َﺪ َﻫ َﺬا
ﺐ ﺑِﺎﻟﺘﱠـ ْﻘ ِﺴْﻴ ِﻂ
َ
َ
َ
َ
َ َ
ْ
ِ ِ
. ﺗَـْﻴ ِﺴْﻴـًﺮا َﻋﻠَﻰ اﻟْﻌِﺒَ ِﺎد َوَرﻓْـ ًﻌﺎ ﻟِْﻠ َﺤَﺮِج َﻋْﻨـ ُﻬﻢ،ﺲ َﲦَﻨًﺎ
َ  َوﻟَْﻴ،ٌﻷَﻧﱠﻪُ ﺳ ْﻠ َﻌﺔ
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 Hanbali.
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 s\aman (harga, alat
pembayaran, uang), yang tidak boleh dipertukarkan secara angsuran
maupun tangguh, karena hal itu menyebabkan riba.
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 s\aman (harga, alat
pembayaran, uang).
b. Manusia sangat membutuhkan untuk melakukan jual beli emas.
Apabila tidak diperbolehkan jual beli emas secara angsuran, 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 s\aman
(harga, alat pembayaran, uang). Oleh karenanya tidak terjadi 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 cara angsuran, karena emas adalah barang, bukan
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harga (uang), untuk memudahkan urusan manusia dan menghilangkan
kesulitan mereka.

e. Pendapat peserta rapat pleno DSN-MUI pada hari kamis, tanggal 20
Jumadil Akhir 1431 H/03 Juni 2010M, antara lain sebagai berikut :
1) 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 amwa>l riba>wiyah
(barang ribawi).
2) Jumhur Ulama berpendapat bahwa ketentuan atau hukum dalam
transaksi sebagaimana dikemukakan di atas merupakan ah}ka>m

mu’allalah (hukum yang memiliki ‘illat) dan ‘illat-nya adalah
s\amaniyah, maksudnya bahwa emas dan perak pada masa wurud hadis
merupakan s\aman (harga, alat pembayaran atau pertukaran, uang).
3) Uang-yang dalam literatur fiqh disebut dengan s\aman atau nuqud
(jamak dari naqd) didefinisikan oleh para Ulama, antara lain sebagai
berikut :
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ِ
ِ ِ
ي َﺣ ٍﺎل
ُ ﻚ اﻟْ َﻮ ِﺳْﻴ
ﻂ َو َﻋﻠَﻰ أَ ﱢ
َ ﺎد ِل ﻳـَْﻠ َﻘﻰ ﻗَـﺒُـ ْﻮﻻً َﻋﺎ ﱠﻣﺎ َﻣ ْﻬ َﻤﺎ َﻛﺎ َن ذَﻟ
ُ َاَﻟﻨﱠـ ْﻘ ُﺪ ُﻫ َﻮ ُﻛ ﱡﻞ َوﺳْﻴﻂ ﻟﻠﺘﱠﺒ
ِ ِْ ث ِﰲ اْ ِﻻﻗْﺘِﺼﺎ ِد
ﺐ
ُ  ُﲝُ ْﻮ،)ﻋْﺒ ُﺪ اﷲِ ﺑْ ِﻦ ُﺳﻠَْﻴ َﻤﺎ ُن اْﳌﻨِْﻴ ِﻊ
َ ﻳَ ُﻜ ْﻮ ُن
َ
ُ َ َﻣ ْﻜﺘ،اﻹ ْﺳ َﻼﻣﻰ
َ
(١٧٨: ص،١٩٩٦،اْ ِﻹ ْﺳ َﻼ ِﻣﻰ

“Naqd (uang) adalah segala sesuatu yang menjadi media pertukaran
dan diterima secara umum, apapun bentuk dan dalam kondisi seperti
apapun media tersebut.”(Abdullah bin Sulaiman al-Mani’, Buhu>ts fi alIqtis}a>d al-Isla>mi, Al-Maktab al-Isla>mi, 1996, h.178)

ﱠ
ﺼ ِﺎد َرِة
 اَﻟ ﱠ،ﻀ ُﺮْوﺑَِﺔ أ َْو اﻷ َْوَر ِاق اﻟْ َﻤﻄْﺒُـ ْﻮ َﻋ ِﺔ َوَْﳓ ِﻮَﻫﺎ
ْ ﱠﺎس َﲦَﻨًﺎ ِﻣ َﻦ اﻟْ َﻤ َﻌ ِﺎد ْن اﻟْ َﻤ
ُ  َﻣﺎ اﲣَ َﺬ اﻟﻨ: اَﻟﻨﱠـ ْﻘ ُﺪ
ِﺎﺣﺒ ِﺔ اْ ِﻻﺧﺘ
ِ ﻋ ِﻦ اﻟْﻤﺆ ﱠﺳﺴ ِﺔ اﻟْﻤﺎﻟِﻴ ِﺔ ﺻ
ِ ﺼ
 اَﻟْ ُﻤ َﻌﺎ َﻣﻼَةُ اْﳌﺎﻟِﻴَﺔُ اْﳌ َﻌﺎ،اس ﻗَـ ْﻠ َﻌﻪُ ِﺟ ْﻲ
)ﳏَ ﱠﻤ ُﺪ َرَو
ُ ﺎص
ْ
َ
َ َ َ َ َُ َ
َ
َ
ُ َ
ِ ِ ِﺻﺮَة ِﰲ
ِ
ِ
ِ
(٢٣ : ص،١٩٩٩،ﺲ
َ ْ َ
ُ  َد ُار اﻟﻨﱠـ َﻔﺎﺋ: ﺑـَْﻴـ ُﺮْوت،ﺿ ْﻮء اْﻟﻔ ْﻘﻪُ َواﻟ ﱠﺸﺮﻳْ ِﻊ

“Naqd adalah sesuatu yang dijadikan harga (s\aman) 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-Mua>mala>t al-Ma>liyah al-Mua>shirah
fi Dhau’ al-Fiqh wa al-Syari>ah, Beirut: Da>r al-Nafa>’is, 1999, h.23)

4) Dari definisi tentang uang di atas dapat dipahami bahwa sesuatu, baik
emas, perak, maupun yang 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).
5) Saat ini, masyarakat dunia tidak lagi memperlakukan emas atau perak
sebagai uang, tetapi memperlakukannya sebagai barang (sil’ah).
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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).

