FATWA
DEWAN SYARIAH NASIONAL
Nomor: 26/DSN-MUI/III/2002
Tentang
RAHN EMAS

ﻴ ِﻢﺮ ِﺣ ﻤ ِﻦ ﺍﻟﺮﺣ ﷲ ﺍﻟ
ِ ﺴ ِﻢ ﺍ
 ِﺑ
Dewan Syariah Nasional setelah,
Menimbang

:

a.

b.
c.

Mengingat

:

bahwa salah satu bentuk jasa pelayanan yang menjadi
kebutuhan masyarakat adalah Rahn, yaitu menahan
barang sebagai jaminan atas utang;
bahwa bank syari'ah perlu merespon kebutuhan
masyarakat tersebut dalam berbagai produknya;
bahwa masyarakat pada umumnya telah lazim
menjadikan emas sebagai barang berharga yang
disimpan dan menjadikannya objek rahn sebagai
jaminan utang untuk mendapatkan pinjaman uang;

d.

bahwa agar cara tersebut dilakukan sesuai dengan
prinsip-prinsip syariah, Dewan Syariah Nasional
memandang perlu menetapkan fatwa tentang hal itu
untuk dijadikan pedoman.

1.

Firman Allah, QS. al-Baqarah [2]: 283:
...ﺿ ﹲﺔ
 ﻮ ﺒﻣ ﹾﻘ

ﺎ ﹲﻥﺎ ﹶﻓ ِﺮﻫﺍ ﻛﹶﺎِﺗﺒﺪﻭ ﺠ
ِ ﺗ ﻢ ﻭﹶﻟ ﺳ ﹶﻔ ٍﺮ ﻋﻠﹶﻰ ﻢ ﺘﻨﻭِﺇ ﹾﻥ ﹸﻛ

Dan apabila kamu dalam perjalanan sedang kamu
tidak memperoleh seorang juru tulis maka hendaklah
ada barang tanggungan yang dipegang....
2.

Hadis Nabi riwayat al-Bukhari dan Muslim dari
'A'isyah r.a., ia berkata:

ﻦ ﺎ ِﻣﺎﻣﻯ ﹶﻃﻌﺘﺮﺷ ﻢ ﺍ ﺳﱠﻠ ﻭ ﻴ ِﻪﻋﹶﻠ ﷲ
ُ ﺻﻠﱠﻰ ﺍ
 ﷲ
ِ ﻮ ﹶﻝ ﺍ ﺳ ﺭ ﹶﺃ ﱠﻥ
. ٍﺪﺣ ِﺪﻳ ﻦ ﺎ ِﻣﺭﻋ ﻪ ِﺩ ﻨﻫ ﺭ ﻭ ﺟ ٍﻞ ﻱ ِﺇﻟﹶﻰ ﹶﺃ
  ِﺩﻬﻮ ﻳ
Sesungguhnya Rasulullah s.a.w pernah membeli
makanan dengan berutang dari seorang Yahudi, dan
Nabi menggadaikan sebuah baju besi kepadanya.
3.

Hadis Nabi riwayat al-Syafi'i, al-Daraquthni dan Ibnu
Majah dari Abu Hurairah, Nabi s.a.w. bersabda:

ﻴ ِﻪﻋﹶﻠ ﻭ ﻪ ﻤ ﻨﻪ ﹸﻏ  ﹶﻟ،ﻨﻪﻫ ﺭ ﻱ
 ﺎ ِﺣِﺒ ِﻪ ﺍﱠﻟ ِﺬﻦ ﺻ ﻦ ِﻣ ﻫ ﺮ ﻖ ﺍﻟ ﻐﹶﻠ ﹶﻻ ﻳ
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.ﻪ ﻣ ﺮ ﹸﻏ
"Tidak terlepas kepemilikan barang gadai dari
pemilik yang menggadaikannya. Ia memperoleh
manfaat dan menanggung resikonya."
4.

Hadits Nabi riwayat Jama'ah, kecuali Muslim dan alNasa'i, Nabi s.a.w. bersabda:

ﺏ
 ﺮ ﺸ
 ﺭ ﻳ ﺪ ﻦ ﺍﻟ ﺒﻭﹶﻟ ،ﺎﻮﻧ ﻫ ﺮ ﻣ ﻨ ﹶﻔ ﹶﻘِﺘ ِﻪ ِﺇﺫﹶﺍ ﻛﹶﺎ ﹶﻥﺐ ِﺑ
 ﺮ ﹶﻛ ﺮ ﻳ ﻬ ﺍﹶﻟ ﱠﻈ
ﺏ
 ﺮ ﺸ
 ﻭﻳ ﺐ
 ﺮ ﹶﻛ ﻱ ﻳ
 ﻋﻠﹶﻰ ﺍﱠﻟ ِﺬ ﻭ ،ﺎﻮﻧ ﻫ ﺮ ﻣ ﻨ ﹶﻔ ﹶﻘِﺘ ِﻪ ِﺇﺫﹶﺍ ﻛﹶﺎﻥﹶِﺑ
.ﻨ ﹶﻔ ﹶﻘ ﹸﺔﺍﻟ
"Tunggangan (kendaraan) yang digadaikan boleh
dinaiki dengan menanggung biayanya dan binatang
ternak yang digadaikan dapat diperah susunya
dengan menanggung biayanya. Bagi yang
menggunakan kendaraan dan memerah susu wajib
menyediakan biaya perawatan dan pemeliharaan."
5.

Ijma’ :
Para ulama sepakat membolehkan akad Rahn (alZuhaili, al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu, 1985, V:
181).

6.

Kaidah Fiqh:

ﻋﻠﹶﻰ ﻴ ﹲﻞﺩِﻟ ﺪ ﱠﻝ ﺣ ﹸﺔ ِﺇ ﱠﻻ ﹶﺃ ﹾﻥ ﻳ ﺎﺕ ﹾﺍ ِﻹﺑ
ِ ﻼ
ﻣ ﹶ ﺎﻤﻌ ﺻ ﹸﻞ ﻓِﻲ ﺍﹾﻟ
 ﺍ َﻷ
.ﺎ ِﻤﻬﺤ ِﺮﻳ
 ﺗ
Pada dasarnya segala bentuk muamalat boleh
dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.
Memperhatikan

:

1.

Surat dari Bank Syariah Mandiri No 3/305/DPM
Tanggal 23 Oktober 2001 Tentang Permohonan
Fatwa atas Produk Gadai Emas.

2.

Hasil Rapat Pleno Dewan Syariah Nasional pada hari
Kamis, 14 Muharram 1423 H/28 Maret 2002 M.
MEMUTUSKAN

Menetapkan

:

FATWA TENTANG RAHN EMAS

Pertama

:

1.

2.

Dewan Syari'ah Nasional MUI

Rahn Emas dibolehkan berdasarkan prinsip Rahn
(lihat Fatwa DSN nomor: 25/DSN-MUI/III/2002
tentang Rahn).
Ongkos dan biaya penyimpanan barang (marhun)
ditanggung oleh penggadai (rahin).
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3.

4.
Kedua

:

3

Ongkos sebagaimana dimaksud ayat 2 besarnya
didasarkan pada pengeluaran yang nyata-nyata
diperlukan.
Biaya penyimpanan barang (marhun) dilakukan
berdasarkan akad Ijarah.

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
: 14 Muharram 1423 H
28 Maret 2002 M
DEWAN SYARI’AH NASIONAL
MAJELIS ULAMA INDONESIA
Ketua,

Sekretaris,

K.H.M.A. Sahal Mahfudh

Prof. Dr. H.M. Din Syamsuddin

Dewan Syari'ah Nasional MUI

