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a. Nama Pemegang Hak Cipta : 1. Fidiana
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b. Judul : Prototype Platform Payment Gateway Berbasis Akad Syariah
c. Tujuan : Menyediakan aplikasi payment gateway menggunakan

teknologi layanan web dan mobile berbasis akad syariah
d. Uraian singkat : Paltform Gateway merupakan salat satu perangkat pendukung

Fintech (Financial Technolgy) atau bisa disebut alat
pembayaran transaksi online yang sedang berkembang pesat
saat ini. Namun, payment gateway yang ada saat ini belum
ada satupun yang mengimplementasi prinsip syariah. Padahal,
industry dan bisnis syariah sedang berkembang pesat ditandai
dengan maraknya keuangan syariah. Bisnis ini harus ditunjang
oleh Platform Payment Gateway Berbasis Akad Syariah. Oleh
karena itu kami menggagas platform payment gateway untuk
mendukung transaksi online bagi bisnis syariah. Platform ini
merupakan platform keuangan, investasi dan pembayaran
secara elektronik dengan mengimplementasi prinsip syariah
berbasis Syuf’ah. Akad ini mengakomodir kepemilikan
bersama suatu barang investasi yang menjadi underlying nya.
Dalam ciptaan ini, kami mengusulkan emas sebagai alat
investasi dan alat tukar. Yang saat ini umum digunakan pada
transaksi online payment adalah pertukaran mata uang. Hal ini
bertentangan dengan prinsip syariah, karena pada akhirnya
mata uang beralih fungsi dari alat tukar menjadi komoditas.
Emas lebih berterima secara syariah karena emas selain
merupakan komoditas dan alat tukar yang paling likuid, serta
alat lindung nilai terhadap inflasi (bebas inflasi). Ini berarti
emas merepresentasi satuan nilai dan alat pelindung nilai.
Sistem emas telah terbukti lebih tahan terhadap krisis dan nilai
tukar yang stabil. Hingga saat ini, belum ada aplikasi
pembayaran online berbasis investasi emas. Untuk itu kami
menggagas platform payment gateway yang dapat
mempermudah serta mempercepat transaksi harian jual beli
dengan berbasis alat tukar emas secara elektronik. Kami
menggagas sebuah platform elektronik sebagai payment
gateway menggunakan teknologi layanan web dan mobile
berbasis akad syariah dengan menggunakan emas sebagai
standar alat tukarnya.  Gambar di bawah ini memperjelas
ilustrasi transaksi jual beli dengan Platform Payment Gateway
Berbasis Akad Syariah.
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