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Anam Masrur 

Petunjuk Umum Menyimpan Dinar Dan Emas 
Sudah sejak lama orang yang mulai memilik emas atau perak batangan ataupun 
koin dinar dan dirham, biasanya setalah membeli orang akan menanyakan tentang 
urusan penyimpanan. Dalam hal ini ada dua cara untuk memiliki dinar dan dirham 
ataupu emas dan perak batangan, membelinya dan menyimpannya sendiri, atau 
membeli dan meminta seseorang atau perusahaan khusus menyimpannya untuk 
anda. Jadi jelas menyimpan dinar dan dirham atau emas dan perka batangan 
merupakan bagian penting dari proses pembelian. 
 
Menyimpan dinar dan dirham atau emas dan perak batangan di rumah memiliki satu 
kelebihan, benda itu ada di dekat anda. Namun, ada kelemahan, yang paling jelas 
adalah resiko pencurian. Bila anda menyimpan dinar dan dirham atau emas dan 
perak batangan dengan sebuah perusahaan penyimpanan, anda tidak memiliki 
benda di tangan, tapi resiko berpindah kepada perusahaan penyimpan, dan 
tentunya ada biaya untuk keamanan penyimpanan tersebut. Di bawah ini Dinarfirst 
memberikan beberapa garis besar yang perlu diingat ketika menyimpan emas 
dengan perusahaan penyimpanan: 
 
1. Selalu gunakan penyimpanan dialokasikan di tempat penyimpanan khusus. 
Dengan cara ini, perusahaan penyimpan hanya menyediakan penyimpanan dan 
tidak memiliki kepentingan dalam kepemilikan aset yang disimpan. 
 
2. Pastikan dinar dan dirham atau emas dan perak batangan anda dapat 
dialokasikan dan diidentifikasi oleh anda jika anda memerlukannya, dalam hal ini 
anda memiliki tanda terima  atau buku catatan dari setiap dinar dan dirham atau 
emas dan perak batangan yang anda simpan ataupun catatan yang dapat lihat 
secara online misalnya melalui handphone ataupun teknologi lainnya. 
 
3.  Untuk alasan keamanan, perusahaan penyimpanan biasanya tidak mengijinkan 
anda untuk mengunjungi dan memeriksa dinar, dirham atau emas dan perak 
batangan anda secara langsung.  Jika tempat penyimpanan tersebut  tidak 
memungkinkan diperiksa maka biasanya mereka (perusahaan penyimpanan) bisa 
mengijinkan atau dengan memungkinkan pihak ketiga yang yang melakukan 
pemeriksaan secara mandiri terhadapa dinar, dirham atau emas dan perak batangan 
anda. Dengan mendapatkan tempat penyimpanan seperti itu dan menyewa sebuah 
perusahaan atau profesional untuk secara teratur memeriksa dinar, dirham atau 
emas dan perak batangan anda secara berkala,  itu adalah sebuah pilihan yang 
baik. 
 
Di atas adalah hanya garis besar dari hal utama yang perlu diingat saat membeli 
dinar dan dirham atau emas atau perak batangan. Setiap alternatif penyimpanan 
memiliki kelebihan dan kekurangan, dan setiap individu harus menimbang-nimbang 
kelebihan dan kekurangan tersebut untuk memutuskan alternatif mana, atau 
mungkin keduanya yang paling sesuai dengan kebutuhannya hari ini dan kedepan. 
 
http://www.dinarfirst.org/index.php?hal=2&kabar=20110806221438607 
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Anam Masrur 

PENGETAHUAN UMUM SEKITAR EMAS 
sumber: islamhariini dan IMN 
 
Emas telah dikenal dalam berbagai peradaban manusia dan digunakan untuk 
berbagai keperluan antar lain yang paling umum saat ini adalah perhiasan, 
berbentuk koin emas, industri elektronik, kedokteran atau berbentuk lantakan yang 
disimpan. Dengan melihat perkembangan dinar emas di Indonesia perlulah kita 
memahami pengetahuan sekitar emas yang kami tulisakan dibawah ini 
 
Karakteristik fisik dan kimia emas 
Simbol kimia emas : Au 
Nomor atom : 79 
Berat atom :196.967 
Berat jenis : 19.32 
Daya rentang : 11.9 
Titik lebur : 1063 derajat 
Kekerasan (brinell) : 25 
Keberadaan emas pada kerak bumi  : 0.005 bagian per juta 
Produksi tambang terestimasi  : >100.000 ton sejak dumunculkan 
 
Berat dan Ukuran 
1 troy ons  : 31,1034 gram 
1 troy ons  : 480 grain 
1 troy ons  : 20 punt 
1 troy ons  : 1,0971 ons avoirdupois (Amerika) 
3,75 troy ons  : 10 tola (India) 
6,02 troy ons  : 5 tael (Cina) 
32,15 troy ons : 1 metrik ton (1.000 kg) 
 
Untuk dijadikan brang perhiasan, logam mulia perlu dilebur dengan logam lain 
karena logam mulia, khususnya emas, memiliki sifat yang sangat lunak. Tujuan dari 
peleburan adalah agar barang menjadi lebih kuat atau untuk menghasilkan warna 
tertentu sesuai kebutuhan. 
 
Sebagai logam mulia yang lunak maka untuk kepentingan membuat perhiasan emas 
pun jelas perlu dilebur dengan logam lain. Dalam proses peleburan emas dengan 
logam lain, kita dapat melihat adanya tiga fenomena utama, yakni perbedaan warna, 
perbedaan nilai karat, dan ongkos pembuatan. 
 
Perbedaan Warna 
Hasil perpaduan emas dengan logam lain akan menghasilkan warna yang berbeda-
beda, contohnya adalah sebagai berikut: 
Emas Merah: emas murni+tembaga 
Emas Kuning: emas murni+perak murni 
Emas Putih: emas murni+timah sari + nikel + perak murni Emas Hijau: emas murni + 
perak murni + kadmiun + tembaga Emas Biru: emas murni + besi Emas Jingga: 
emas murni + perak murni + tembaga Emas Coklat: emas murni + palladium + perak 
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murni Emas Abu-abu: emas murni + tembaga + besi Emas Ungu: emas murni + 
alumunium 
 
Perbedaan Nilai Karat 
Peleburan emas dengan logam lain dengan sendirinya akan menghasilkan 
perbandingan kuantum (perbandingan jumlah logam). Perbandingan ini lazim 
disebut dengan istilah karat. Perbandingan campuran ini memiliki kisaran antara 1 
karat sampai 24 karat. Dengan demikian, untuk melihat seberapa besar kemurnian 
emas yang terkandung, kita dapat mengetahui nilai dari karatnya. Berikut ini adalah 
jumlah kandungan emas yang dilebur dengan logam lain dalam nilai karat: 
 
24 karat: 24 bagian terdiri dari emas murni. 
23 karat: 23 bagian  emas murni+1 bagian dari logam lain. 
22 karat: 22 bagian emas murni+2 bagian dari logam lain. 
21 karat: 21 bagian  emas murni+3 bagian dari logam lain. 
20 karat: 20 bagian emas murni+4 bagian dari logam lain. 
19 karat: 19 bagian emas murni+5 bagian dari logam lain. 
18 karat: 18 bagian emas murni+6 bagian dari logam lain. 
17 karat: 17 bagian emas murni+7 bagian dari logam lain. 
16 karat: 16 bagian emas murni+8 bagian dari logam lain. 
15 karat: 15 bagian emas murni+9 bagian dari logam lain. 
14 karat: 14 bagian emas murni+10 bagian dari logam lain. 
12 karat: 12 bagian emas murni+12 bagian dari logam lain. 
10 karat: 10 bagian emas murni+14 bagian dari logam lain. 
8 karat: 8 bagian emas murni+16 bagian dari logam lain. 
6 karat: 6 bagian emas murni+18 bagian dari logam lain. 
 
Karena emas dikenal dan diakui nilainya secara intrinsik di dunia mana ada kadar 
kemurnian Emas menurut standar umum yang berlaku di dunia yang perlu anda 
ketahui: 
 
Emas 24 karat adalah emas murni (99.99%) Emas 22 karat memiliki komposisi 
91.7% emas,  dicampur bahan lain 8.3% (biasanya perak), ini adalah standar umum 
untuk kadar yang digunakan oleh koin dinar-dirham Islamic mint Nusantara dengan 
berat menggunakan standar masa Khalifah Abdul Malik dan Khalifah Umar al-
Khattab Emas 20 karat memiliki kompoisis 83.3% emas Emas 18 karat memiliki 
komposisi 75% emas Emas 16 karat memiliki komposisi 66.6% emas Emas 14 karat 
memiliki komposisi 58.5% emas Emas 9 karat memiliki komposisi 37.5% emas 
 
http://islamhariini.wordpress.com/2009/11/19/pengetahuan-umum-sekitar-emas/ 
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Abie suhastrada 

Mas danar,saya pengen juga nyoba invest ke emas.. 
Td saya tanya lagi ke pegadaian.. 
Margin buat cicilan 6 bulan lbh kurang Rp.666.000 sementara buat 12 bulan 
Rp.1.300.000 
Gede juga kan selisihnya.. 
Jadi saya pengen beli cash aj,kt tmn di BRI syariah bs cash,tp td blon sempet tanya 
ke sana.. 
Kalo'boleh tau,bagus gak kita belanja emas deket2 lebaran gini?koq harga nya naik 
trus ya?apakah ini lagi musim jual?? 

Deny P. Sambodo 

Dear mas abie suhastrada, 
 
Selamat datang dalam komunitas pengemar emas. menyangkut pertanyaan 
kapan beli? Prinsip saya, kapan punya uang, itu adalah saat beli. Karena 
emas tdk hanya di pengaruhi oleh perilaku ekonomi lokal (nasional), namun 
juga faktor2 global.  
 
Kedua,pegang emas harus di niatkan untuk jangka menengah dan panjang. 
Jgn meniatkan pegang emas untuk jangka pendek. Gimana kalau butuh 
uang? Bawalah emas tersebut ke bak syariah (jgn ke pegadaian). Bank 
syariah biaya titipnya lebih murah. Bank jabar-banten, BPD DIY syariah, dua 
bank ini biaya titipnya kalo di setarakan bunga, kurang dari 1%. BNI syariah 
juga murah, BRIs juga murah, BSM agak mahal. 
Gimana kalau waktu jatuh tempo, belum bisa menebus, tinggal di perpanjang. 
Tidak perlu pusing kalau mmg belum punya uang untuk menebus. 
gimana dengan biaya gadai? Cariu bak yg biaya gadainya di debet di 
belakang.  
 
Saya pribadi punya pendapat, emas yg sudah si tangan kita, jangan sampai 
kita jual. Kalau butuh duit, cukup di gadaikan saja.  
Karena menurut saya: emas adalah uang, tetapi uang bukan emas. 

Danar 

Hari ini harga emas 24 karat sudah di angka 465,5rb per gram nya mas.. 
Hingga akhir tahun byk yg memprediksi bakal menyentuh 500rb per gram.  
 
Kalo sy sih lebi suka beli emas dg cara konvensional dg cara tunai langsung 
ke antam atau agen resmi tanpa melalui makelar spt bank ataupun 
pegadaian. 
Benefitnya banyak : Tidak dikenakan biaya produksi, bebas PPN, bebas fee. 
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Deny P. Sambodo 

Kalo saya punya duit dan cukup untuk beli 50 gram ato 100 gram, saya 
beli di toko emas, kalo di yogya di gadjah sakti, luwih murah di banding 
harga di www.logammulia.com tur pak antono gelem ngantar ke 
rumah. Asiiikkkk 

Danar 

Toko Gajah Sakti Sertifikatnya dari LBA atau bukan mas? 
Sy prefer ke antAm langsung karena faktor sertifikat LBA internasionalnya sih 
mas.. 

Deny P. Sambodo 

Dear mas danar, 
Produk antam kan tdk mesti di beli langsung di antam kan? Banyak 
toko emas yg memurnikan dan mencetak emasnya di antam, jadi 
bentuk fisik dan sertifikat-nya ya keluaran LM (antam) juga. Gadjah 
sakti adalah salah satu toko emas di yogya yg jualannya emas LM 
keluaran antam dan selalu lebih murah di banding harga publishnya 
www.logammulia.com. 
Gadjah sakti juga toko emas yg jadi mitra-nya bank syariah di yogya. 

Gitu mas danar, 

Danar 

Bagi rekan2 yg menginginkan emas 24 karat asli produksi antam dan 
bersertifikat LBA internasional, bebas ppn, bebas biaya produksi (khusus unit 
100gr keatas), pesanan dikirim dalam waktu 2x24 jam bisa menghubungi Pak 
Sultan/Ibu Megawati di www.emas24karat.com 

Anam Masrur 

LBA memang internasional tp reliabilitasnya dipertanyakan. Contoh 
kalo LBA stated emas 99.9  itΰ tdak selalu gitu. Saya sudah buktikan 
bahwa kadang emasnya sampe 99.6 

Deny P. Sambodo 

Mas danar, 
 
Harga di www.emas24karat.com lebih mahal, mas. Saya punya 5 gram 
yg masih saya titipkan di sana. Saya beli dengan skema produksi. 
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Dear Anam, 
 
Terus yg kadar emas-nya 99,99 sertifikasi dari apa, dong? Tq share 
ilmunya 

Anam Masrur 

Suisse bisa sampe 5 digit (99999) jauh lebih mahal memang 

Danar 

Betul mas.. 
Produk antam tidak harus beli dr antam langsung, justru karena itulah 
sertifikatnya dan produknya mudah dipalsukan. Produk antam yg asli selain 
dilengkapi dg nomer seri dan kode produksi juga dilengkapi hologram di 
permukaan emasnya. Ini yg membedakan emas produksi antam yg asli 
ataupun bukan 

Memang sedikit lebih mahal mas, ini wajar mengingat mereka kan salah satu 
agen resmi antam jg dan harga sudah termasuk ongkos kirim kan mas? 

Anam Masrur 

Akhir2 ini terbukti sertifikat tidak banyak pengaruhnya pada penjualan 
emas, bahkan kurang signifikan, mengapa? Kita harus merogoh kocek 
sampai 150,000 tuk sertifikat tp kira2 segitu jg kelebihannya kalo jual 
emas kita ke pegadaian. Kalo ke toko emas ngak ngaruh blas wong 
mereka bisa tes kemurniannya 

Danar 

Maaf mas, sependek yg saya tahu bukankah dlm perdagangan emas 
internasional yg diperdagangkan kan hanya sertifikatnya dan bukan fisik 
emas nya yg diperdagangkan? 
 
Berdasarkan kenyataan tsb bagaimana bs kita berpikir bahwa sertifikat 
tidaklah penting? 
 
Lha kalo sertifikat internasional seperti LBA dan Suisse saja tidak dianggap 
valid apatah lagi sertifikat yg dikeluarkan oleh pedagang emas eceran di 
pinggir jalan? Bagaimana kita bisa lebih mempercayai pedagang emas 
eceran pinggir jalan dibanding dg lembaga sertifikasi emas internasional spt 
LBA dan suisse? 
 
Yg jelas sy ppunya pengalaman kurang menyenangkan ketika dulu pernah 
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menjual koin emas 24 karat yg sy miliki ke toko emas, alih2 emas kita 
dihargai dg harga internasional..yg ada emas kita dihargain sak-kerah kerah 
mas, dihargai jauh dibawah harga internasional. Dan satu lg terkadang antara 
toko emas yg satu dg yg lain harganya selisih jauh. 

Anam Masrur 

Kebetulan saya tidak menangani jual beli internasional. Kebanyakan 
mitra di Indonesia dan Malaysia prefer fisikal emasnya. Dan setahu 
saya sertifikat Antam mudah dipalsu. Jadi banyak yang gäåK mau 
transaksi sertifikat maunya ada emas fisiknya. Saya saat ini sdg 
mengorder dari Apmex america juga fisiknya mas 

Danar 

Ya memang sih mas, sertifikat antam mudah dan banyak dipalsukan. Jika kita tidak 
hati2 maka bisa jadi kita apes dapet barang dg sertifikat palsu. 
 
Hmm.. Begitu rupanya ya mas 
Berarti ada sedikit perbedaan dg karakteristik perdagangan emas di indonesia dan 
regional as-teng dg perdagangan internasional ya? Dimana jika di sini fisik lebih 
dipentingkan. 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

IIM 
 
Mengikuti thread ini dr kmrn...trus skrg bingung..jd lbh aman beli emas dimana 
dong??? 
Antam itu kalau di jakarta yg di cilandak itu kan?belinya lgsg disitu? 
Kalau yg di rawamangun (atau pramuka iya ada jg ya?) 

Danar 

Paling aman beli langsung di antam atau di agen resmi nya mbak. Sy pribadi 
sih tidak merekomendasikan untuk membeli emas antam di sembarang toko 
emas karena bisa jadi yg mereka perdagangkan adalah emas antam yg AS-
PAL. Asli tp palsu :-) 

 
Atau bisa juga beli di tempat Mas Anam yg menurut beliau memiliki 
kemurnian di atas emas antam. 
 
Selengkapnya bisa dicek di sini mbak www.logammulia.com 
 
Ini website resminya antam untuk produk logam mulia mereka. 
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Sebagai tambahan referensi sebelum memutuskan untuk memulai inestasi 
emas tidak ada salahnya Mbak Tyaz baca juga buku ini mbak : 
 "Jangan Investasi Emas Sebelum Baca Buku Ini" penulis Joko Salim SE 
Terbitan Visi Media 
 
Lestari 
 
Mbak iim, 
Kl di jakarta, pelayanan jual beli emas antam hny dilayani di kantor 
Pulogadung 
 
Tp kudu sabar ya, nelponnya susah, stok suka ngga ada...pengambilan maks 
2 hari stlh pembayaran (bs transfer) 
 

Deny P. Sambodo 

Mbak ImtiyaZ, 
 
kalau mau beli emas, tanya ke hati kita, pengen beli dimana. informasinya 
sudah banyak yang diberikan oleh teman-teman, mulai dari yang aliran antam 
minded, ada yang alirannya toko emas, ada yang alirannya beli di 
penambang langsung. yang jelas mau ada sertifikat atau enggak ada 
sertifikat, yang akan kita jual itu fisik emas-nya. kalau mau digadaikan yang 
digadaikan itu juga fisik emas-nya. bank syariah enggak mau terima kalo kita 
hanya bawa sertifikat emas-nya saja. mereka lebih percaya kalau bawa emas 
fisik, meskipun sertifikat-nya enggak ada.  
 

Mbak Iim, 

ini prosedur pembelian di antam  http://www.logammulia.com/payment-
procedure-id.php  

Yunto 
 
Mbak lestari, saya lagi coba buka2 goldgram.co.I'd, apakah harus ke cikini dulu 
untuk verifikasi? Mbak sudah pernah transaksi disana belum? Mohon share 
pengalamannya mbak :)  

 

Lestari 
 
Saya udh pernah ke sana, 2x. Pertama pas registrasi member, kedua pas 
cetak. 
Sy ikut milis lain, ybs member jg di goldgram, tp ktnya blm pernah ke Cikini 
krn msh di Bangladesh, jd sy pikir dia daftar online dan bayar via transfer. 
Tp utk yakin, sebaiknya dtg aja. Siapkan sabar segambreng ya, yg ngelayani 
ngga semanis dan seramah cs di bank :-))) 
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++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

 
Irvan 
 
IHMO... (mungkin salah?, he he)... emas sebagai barang tambang... supplynya pasti 
akan berkurang terus (seperti minyak bumi).. sedangkan demand mungkin akan 
terus bertambah... jadi kalau untuk investasi jangka panjang dan aman (bagi saya, 
yang suka melihat fisik barang).... Emas adalah pilihan yang bagus... 

 
Arum 

Hiks....jadi langkahku naif bgt yah mas Irvan. Lepas 300 gram LM buat 
tambahan dana bikin rumah???? Kepepet bgt sih. Baca ttg investasi kemarin, 
nyesel 1/2 mati :( 

Danar 

Saya juga gelo mas, knp 
Gak dari dulu mulai berkebun emas :-) 
Sy baru mulainya akhir2 ini setelah harga emas di atas 400rb 

 

Irvan 
 
Mbak Arum... 
Jangan nyesel 1/2 mati dong... he he.. mendingan 1/2 hidup dah.... kalau memang 
sudah 'butuh' yaaa.. itulah gunanya emas (mungkin yang 300gram LM itu, belinya 
saat harganya di bawah Rp 100,000,-/gram?, kan masih gains he he)... 
Kalau memang ada kebutuhan yang mendesak?, mau gak mau kan ? (lain kali kalau 
ada rejeki, ya, beli lagi.... he he apalagi mungkin masih nyimpan LM 3000 gram,  
piye? hi hi... kalau mau lepas lagi, tawarin dulu ke temans milis). Saya pernah 
ketemu sesama pelanggan toko emas di pasar baru, yang setiap 6 bulan, menjual 1 
keping 100gram LM simpanannya buat membayar SPP kuliah anaknya (dia bilang 
dia menyimpannya sdh lama sekali dan memang disiapkan buat biaya kuliah 
anaknya...suatu investasi yang bagus kan?) 
Memang nyimpan LM... kadang2 pergerakan gainsnya tidak seheboh investasi 
kertas (saham, reksadana dll, he he), tapi safe?... saya ingat.. pertama beli LM 
harganya masih Rp70,000,-an per gramnya... 

+++ 

Better late than never?, he he.. berkebunnya kalau skalanya besar... pasti gainsnya 
besar juga... kalau saya, memang mulai tahun 1997an sdh start, tapi akhir2 ini 
malah tidak terkejar lagi he he... yaaa berkebun yang ada deh.. itung2 merawat 
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bonsai ha ha... 
yang pasti pergerakan harga emas pasti akan bullish terus, kan ekonomi amerika 
sudah terbukti amburadul dan cadangan emasnya diissukan banyak yang 'palsu'.... 
Cina kembali menjadi pemegang cadangan emas terbesar sekarang katanya... 
Sekarang perak juga jadi sasaran investasi... harganya masih sekitar 40an USD/troy 
ounce (sudah naik berlipat2 dibandingkan beberapa tahun yang lalu).. Permintaan 
perak buat industri canggih juga semakin tinggi kan? 

Deny P. Sambodo 

Mbak Arum, 
 
Jgn menyesal, tabungan di deposito masih banyak kan? Rejeki enggak kemana kok. 
Beli emas lgi saja, besok kalo kepepet emasnya jgn di jual, gadaikan saja di bank 
syariah. Cari bank syariah yg biaya gadainya paling murah. 

+++ 

Mbak arum yg manis, 
 
Puasa2 dilarang berpikir negatif lho, di ambil hikmah positifnya saja.kata ustadz 
deny gitu, he3 
Langkah kongkretnya, Skrg yg tabungan dan yg di deposito di cairkan bawa segera 
ke BPD DIY syariah ato BNI syariah jl kusumanegara, bilang ke mereka mau beli 
gadai. Pasti mereka akan layani. 
Kalo BPD DIY temui pak bowo ato pak heru. 
 
Kalo tabungannya kurang banyak, kartu kredit juga bisa di manfaatkan untuk beli 
emas (meskipun kena charge 2 sampai 3%) 
Salam, 
 

Irvan 

Cup cup cup.. wis.... Mbak. he he... tuh, mas Deny kasih saran yang bagus... 
(seperti yang dibicarakan kemarin2), kalau sdh punya emas dan butuh dana 
mendesak... yaaa LMnya disuruh 'sekolah' saja dulu di pegadaian syariah... he he. 
Deposito juga boleh ditukar  ke LM saja sebelum nembus 500,000,- per gramnya, he 
he. 
Jadi ingat trik teman2 kuliah dulu, kalau mau pulang kampung... motornya banyak 
disekolahkan di pegadaian... aman dan murah he he. 
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Cahyaningsih wibawanti 

Biasane yg bunga gadai paling rendah syariah apa ya? 

Sy di surabaya...pengin berkebun emas tp takut kalau biaya sewa atau apapun 
istilahnya lebih tinggi dari pada kenaikan harga emas...  

 

Deny P. Sambodo 

Mbak cahyaningsih, 
 
Gadai emas di bank syariah tidak pake istilah bunga, istilahnya biaya sewa 
tempat, ato biaya titip ato biaya gadai. Apapun istilahnya yg paling murah 
sampai termahal adalah: 
1. Bank jabar-banten syariah 
2. BPD DIY syariah 
3. BNI syariah 
4. BRI syariah 
5. BSM 
6. Bank Aceh syariah 
Sumber: survai penulis 
 
Mbak cahya di kota mana? 
Selain informasi yg saya kasih itu, tetap kalo kita gadai, yg paling murah 
adalah yg deket rumah kita. Mbak cahya kalo rumahnya di yogya, gadainya di 
jkt, pasti biaya gadainya jadi mahal. He3 

Mbak Cahya, 

kalau konsep berkebun emas seperti di buku 
ini: http://KebunEmas.com/?id=denypurwo memang harus hati-hati 
menghitung-nya. meskipun konsep berkebun emas atau apapun namanya 
(yang penting pegang emas) bukanlah konsep untuk jangka pendek, apalagi 
untuk trading. konsep ini hanya cocok untuk dipegang paling pendek 1 tahun 
bahkan paling bagus diprakteknya untuk jangka panjang.  

Konsep yang paling sederhana didalam mengamankan aset dengan cara 
pegang emas (wealth preserving asset) adalah dengan cara yang di 
praktekkan oleh mas danar, bapaknya mbak arum, dan (barangkali) saya. 
Punya uang dikit, beli emas, punya uang dikit beli emas, punya uang dikit beli 
emas. gimana kalau punya uang banyak? ya tetap beli emas lebih banyak 
lagi. he he he 
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Mirza Asril Syahrial 

Bisa disebutkan nominal biaya sewa tempat dari keenam bank tersebut mas? 

Lalu bagaimana prosedur nitip emas di bank? 

Saya mulai tertarik dg investasi emas. 

Gadai emas di bank ada jangka waktunya gak ya mas? 

Apakah emas yg kita titipkan bisa kita tebus ato ditambah sewaktu-waktu? 

Selama jangka waktu tersebut apakah kita bisa menambah jumlah emas yang kita 
gadaikan mas?  

Terima kasih utk penjelasannya. 

Deny P. Sambodo 

Dear Bang/Mas/Kang Mirza, 

di bank syariah (yang saya ketahui dan sering berhubungan), mereka bisa 
melayani 2 jenis produk: 

1. gadai emas 

   produk ini melayani nasabah yang membawa emas (batangan Antam boleh, 
batangan lokal boleh, perhiasan boleh, dinar juga boleh, yang tidak boleh 
hanya bawa e-mas deny saja atau bawa e-mas mirza saja tidak boleh). Emas 
kita tersebut kita gadaikan disitu. biaya gadai (sebagai pengganti istilah 
bunga) rata-rata 0,9% sampai paling tinggi 1,5% perbulan dari uang yang kita 
terima. Maaf, saya tidak bisa memberikan  angka nominal-nya, karena dalam 
hari-hari ini kebijakan biaya gadai sehari berubah 2 kali, mengikuti perubahan 
harga emas-nya). 

2. Beli-gadai 

pelayanan beli-gadai ini, biasanya diberikan jika bank tersebut sudah punya 
kerja sama dengan toko emas di daerah situ. kita datang ke bank tidak 
membawa emas, tapi membawa tabungan. beli-gadai ini kita share 
pembiayaan sekitar 26-30%, sisanya dibiayai oleh bank syariah tersebut. 
Semakin tinggi harga taksir bank syariah tersebut, dan semakin tinggi 
prosentasi pembiayaan, maka sharing kita semakin kecil. Karena bank 
membiayai, pembelian emas kita, maka beli gadai ini, barang-nya langsung di 
simpan oleh bank tersebut. sampai nasabahnya menebus-nya. 
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saran buat mas mirza, 

kalao saya mengadaikan atau beli gadai, yang paling murah tetap bank 
syariah yang dekat dengan saya. kalau semakin jauh, biaya operasional kita 
juga semakin tinggi.  pertanyaan klasik saya, di kota mas mirza ada bank 
syariah apa saja?  

 

Dear Mas Mirza, 

fungsi milist ini emang untuk mempererat tali persaudaraan, silaturahmi dan 
sebagai forum untuk berbagai ilmu. Sayapun banyak dapat ilmu dari milist ini. 
jadi, jangan ragu untuk bertanya dan berbagai ilmu di milist ini. 

gadai itu ada jangka waktu-nya, saya ambil contoh 1 bank syariah. misal BNI 
Syariah (BNIS). BNIS mempunyai kebijakan gadai paling lama 3 bulan, kalau 
mau diperpanjang, dianggap akad baru. gimana menghitungnya: 

 

Kita punya 100 gram LM, Harga Taksir BNIS hari ini 465.000  dengan 
pembiayaan sebesar 97%-nya. biaya gadai-nya sebesar 17.050 perhari 
(511.500) setara 1,1%. Masa kontraknya bisa ambil 3 bulan. biaya gadai di 
debet ketika kita memutuskan untuk di tebus, kalau dalam 3 bulan belum 
ditebus, maka biaya gadai tetap di debet, akad perpanjangan di hitung ulang 
sesuai dengan harga taksir hari itu. 

 

nb. saya mengadaikan emas di BPD DIY syariah sejak desember 2010, 
sampai skrng belum pernah saya ambil, kalo kontrak gadai-nya habis 
langsung saya minta perpanjang saja. 

 

jawabanya: sangat bisa, tapi akadnya baru, mas. enggak mengikuti akad 
yang lama, karena disesuaikan dengan Harga taksir hari itu.  Pertanyaan 
yang lain: apakah bisa hari ini gadai, besok di ambil (ditebus)? jawabanya, 
sangat bisa dan boleh, tapi kalau mau ambil harian gini, pilih bank yang 
melayani perhitungan biayai gadai-nya harian, yang saya tau adalah BNI 
Syariah. Yang lain, menggunakan 10 harian. 

salam dan smoga menjawab pertanyaan. 
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Mila and IIM 

Gimana kalau kita investasinya berupa perhiasan mas...apakah masih bisa untung 
atau merugi karena ada biaya per gram nya.... 

Gimana kalau kita investasinya berupa perhiasan mas...apakah masih bisa untung 
atau merugi karena ada biaya per gram nya....  
 
Pengalamanku sih rugi mbak... 
 

Deny P. Sambodo 

 
Mbak iim, 
 
Salah satu yg juga harus di pelajari dalam gold based financial planning 
adalah perencanaan zakat dan cara menghitungnya dan tentu cara 
membayarnya. 
Kalao ingin pembayaran zakat bisa mengurangi pajak, maka bayarlah zakat 
kepada Badan amil zakat dan lembaga amil zakat yg sudah tersertifikasi. 
Kalau zakatnya tdk pengen sebagai faktor pengurang pajak, salurkan 
langsung kepada yg berhak menerima.  
 
Kayaknya gitu, mbak iim. Kalau kita beli dinar di wakala nusantara, zakat 
sudah diperhitungkan, di gerai dinar kita juga bisa minta tolong untuk 
menghitungnya.  
Kalau bingung, keluarkan sebanyak2nya, toch tdk rugi juga kan? He3 
 

Dear Mbak Iim dan Mbak Mila, 
 
dalam konteks gold based financial planning, instrumen untuk lindung nilai 
adalah emas batangan dan atau dinar (tergantung kita suka yang mana). 
Gimana dengan perhiasan? kalau kepentingannya untuk gold based financial 
planning, tidak disarankan. karena membeli perhiasan kita di kenakan ongkos 
pembuatan. dan ketika digadaikan harga taksir-nya juga tidak setinggi emas 
batangan. Tetapi kalau kepentingan beli emasnya untuk hegding aset dan 
juga untuk kepentingan fashion (biar kalau pergi acara kawinan kawan 
keliatan cantik karena memakai emas), beli perhiasan adalah salah satu 
pilihan. Namun, kalau perhiasan sudah cukup (cukup banyak maupun cukup 
sesuai kebutuhan), saran saya alihkan pembeliannya bukan ke perhiasan, 
tapi ke emas batangan, kalao cara menabung kita kecil-kecil maka alihkan ke 
pembelian dinar. 
 
satu prinsip lagi, perhiasan itu jangan di jual kalao butuh uang, cukup 
digadaikan saja.  pegang prinsip: emas adalah uang, uang bukan emas. 
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Umi Gita 
 
Mas den,nek misale tuku dinar,ada saran nyimpen dimana? 
Selain di rumah tentunya... 
Mbak mas semua 
 

Anam 
Untuk dinar bisa simpan di dinarfirst. Lihat www.dinarfirst.org 
 
Saya menyetak dinar sejak th 2000 sampe sekarang masih. Titipan dinarfirst 
bisa dicek transfer dll dg sms, iphone apps, ym dan �ввм 
 
Selain disimpan, bs juga dipake berbelanja di semua merchant OVIS (sekitar 
2000 merchants) dg kartu dinarfirst auto debit. 
 
Yang tertarik japri saja 

 
Deny P. Sambodo 

 
Migit, 
 
Simpan dimana dinar kita? 
1. Di rumah, 
2. Di tas kerja kita (he3) 
3. Safe deposit box 
4. M-dinarnya gerai dinar: 
5. Dinarfist-nya mas anam; 
6. di gadaikan ke bank syariah, hsil gadai belikan dinar lgi. 
���<3He���<3He���<3He 
 
Migit, dinar punyaku ku bawa ke mana2 di dalam tas backpacku (maklum 
punyanya tdk banyak) 
 
Anam, tolong jelaskan detailnya perusahaannmu yam 
 

Anam 
Dinarfirst adalah layanan mobile payment berbasis dinar/dirham terintegrasi dg 
jaringan OVIS. Syaratnya memiliki titipan 3 dirham. Selain  itΰ tuk registrasi 2 dirham 
dan 1 dirham lg untuk 75x unit transaksi. Jã î total 6 dirham untuk awal. 
 
Selain merchant 2000 OVIS bersama Saudagar Nusantara ada sekitar 200an 
peniaga yang bisa/menerima pembayaran dg dirham/dinar 
 
Untuk penukaran dari rupiah ke dinar/dirham trdapat puluhan kiosk di seluruh 
Indonesia, dan jg di Malaysia, Rusia, Amerika dan Afrika Selatan. 
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Untuk transfer, cek saldo, dll bisa dilakukan realtime menggunakan �ввм dg pin 
khusus, jg dg Yahoo Messenger, SMS (GSM/CDMA) dan sbtr lg iphone apps 
 
Alamat2 kiosk bs dilihat di islamhariini.wordpress.com 
 
Lain2 japri saja 
 

Eka Sri 

 
Dear mas Denny... Daku mengikuti terus ulasan tentang investasi emas. Daku 
tertarik juga tp sementara ini baru hobby beli emas utk fashion ae. Emasnya pun 
daku suka yg putih. Hiiiks daripada dulu sukanya bli perhiasan imitasi yg harganya 
mungkin bisa utk bli bbrp gram emas. Udah kemajuan dikit khan? Hehehe... Moga 
dengan pencerahan dari mas Denny, daku bisa berubah... Abrakadabra...... Trims 
ya... 
 
 
Hiiiks daku pernah jual perhiasanku gara2 butuh uang. Menyesal banget deh... Sbab 
sampai saat ini kubelum dpt model yg sama atau mirip. Coba daku udah kenal ama 
pengadaian ya... Akan lain jadinya deh... 
 

IIM 

Dear mas deny, 
Kalau peluang emas putih dan perak gmn ya??gak tllu suka yg kuning nih... 
 

Anam 
Perhiasan  itΰ 18 karat. Harga perhiasan = harga emas + ongkos buat 
  
Kalo tuk hedging kita kehilangan ongkos buat kalo dijual lagi 
Saya pilih perak 
Platinum dn Palladium blum Jã î pilihan 

 
Deny P. Sambodo 

 
Mbak iim,  
 
Emas putih atau kah perak? Emas putih itu emas di campur nikel (smoga 
saya tdk salah). Dan bank syariah banyak yang tdk mau terima (ini 
pengalaman pribadi) jadi, emas putih bagus buat asesories dan fashion, tdk 
bagus untuk preserving asset.  
 
Gimana perak? Perak adalah logam mulai  kedua yg tinggi perkembangan 
harganya lebih tinggi di banding emas.  
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Liat data kitco.com ataupun liat perkembangan harga dirham. Harganya 
belum setinggi emas, jadi masih terjangkau kantong kita2. 
 
Kelemahannya: perak belum bisa di uangkan dalam skema gadai di bak 
syariah. Jadi kalo kepepet butuh uang terpaksa kita jual (bisa di jual di gerai 
dinar dan jaringannya). 
 
Kalo harus memilih antara emas putih dan perak, jawabannya sama dengan 
anam. Perak pilihannya.  
 
Smoga menjelaskan, 

 

Ruli 

Mas Anam yth yang pinter dan baik hati, 
perak yang bisa untuk investasi itu yang gimana? Kadar maksimalnya berapa? Bisa 
dibeli di mana? 
Trus, ke depannya apakah memang akan bisa bernilai tinggi seperti emas 24K? 
  

Anam 

Mas Ruly saya tidak jawab, mengapa? Karena orang spt Deny pasti 
penasaran dan pengin tahu 

 
Selain  itΰ bagi saya emas dan perak bukan instrumen investasi. Mungkin sbg 
hedging lindung nilai ok lah tapi saya sndiri sedang mengmbangkan 
dirham/dinar community 
 
Analisis saya sih mirip2 saja dg kebanyakan para analis, cuma simpulan 
akhirnya yang beda. Krn bodoh kalo sudah pegang emas dan perak 
dirupiahkan. Tapi anda butuh berbelanja kebutuhan barang/jasa. Sedang 
belanja pasti anda akan tertekan pada belanja yang perlu, dengan apa anda 
belanja ketika tidak punya rupiah? Tenaga anda, pikiran anda, resource anda, 
dan tentu emas dan perak anda! 
 
Saya mengajak teman2 yang bisnes trutama jasa tuk pake dirham sbg mata 
uang barter sukarela. 
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