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Abstrak: Investasi Emas Syariah dalam Perpektif Hukum Islam. Bank Syariah menyediakan beberapa produk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan tuntutan zaman yang semakin canggih, dengan adanya tekhnologi modern sekaligus persaingan di dunia global. Selain itu, pelaksanaan  produk-produk tersebut bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan penyimpanan kekayaan. Seperti produk-produk penghimpunan dananya, penyaluran dana, dan pelayanan jasa keuangan. Namun dalam prakteknya ternyata tidak semuanya dapat dibenarkan oleh hukum Islam, oleh karena nya perlu dipahami lagi secara lebih mendalam supaya tidak melanggar hukum Islam yang telah ditetapkan demi kemaslahatan umat manusia. Produk perbankan yang sedang menjadi topik pembicaraan di masyarakat adalah investasi emas syariah. Tujuan  dalam tulisan Untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan Investasi Emas di Bank Syariah,  dan untuk mengetahui keabsahan, keuntungan dan kelemahan dari produk Investasi Emas di Bank Syariah. Adapun dasar hukum dari investasi emas syariah adalah, Undang-Undang No. 21  Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, dan Fatwa DSN-MUI No.  77/DSN-MUI/VI/2010 tentang Jual-Beli Emas Secara Tidak Tunai. Surat Edaran BI (SE BI) Nomor 14/7/DPBS tanggal 29 Februari 2012 tentang Produk Qardh Beragunan Emas bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah (UUS). fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 tanggal 26 Juni 2002 tentang Rahn dan Fatwa DSN MUI No. 26/DSN-MUI/III/2002 tanggal 28 Maret 2002 tentang Rahn Emas. Ada dua pendapat mengenai keabsahan dari investasi emas syariah, ada jumhur ulama yang membolehkan dan ada yang melarang.
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Pendahuluan
Segala yang dilakukan seorang pemeluk Islam harus berdasarkan koridor syariah dengan batasan-batasan halal dan haram serta kebaikan dan keburukan. Konsekuensi manusia atas perbuatan yang dipilihnya untuk dikerjakan adalah balasan yang akan didapatkannya di dunia dan di akhirat. Keyakinan tentang adanya kehidupan lain yang akan dijalani setelah kematian inilah yang membuat para pengnaut Islam mempercayai segala perbuatan akan mendapat pertanggungjawaban yang sebanding. Al-Qur’an dan As Sunnah adalah dua sumber hukum Islam yang merupakan petunjuk dalam pengamalan syariah dalam kehidupan.
Bank merupakan lembaga keuangan yang dibangun atas dasar kepercayaan.Bank pun dalam pendanaan operasionalnya sebagian besar berasal dari masyarakat. Dana-dana yang dihimpun dari masyarakat ternyata menjadi sumber dana terbesar yang dijadikan andalan oleh bank tersebut, pencapaiannya mencapai 80-90% dari seluruh dana yang dikelola bank. Setiap lapisan masyarakat yang menyimpan uangnya harus benar-benar yakin akan keamanan uang yang diamanahkannya kepada bank-bank tertentu dan dalam jangka waktu tertentu pula.
Dalam menghimpun dana, bank menyediakan beberapa produk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan tuntutan zaman yang semakin canggih, dengan adanya tekhnologi modern sekaligus persaingan di dunia global. Selain itu,pelaksanaan produk-produk tersebut bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan penyimpanan kekayaan, pemenuhan kebutuhan sehingga dibutuhkan jasa perbankan untuk memenuhinya. Seperti produk-produk penghimpunan dananya, penyaluran dana, dan pelayanan jasa keuangan. Namun dalam praktiknya ternyata tidak semuanya dapat dibenarkan oleh hukum Islam, oleh karena nya perlu dipahami lagi secara lebih mendalam supaya tidak melanggar hukum Islam yang telah ditetapkan demi kemaslahatan umat manusia.
Perbankan Syariah
Kata Syariah berasal dari bahasa Arab, dari akar kata syara’a, yang berarti jalan, cara, dan aturan. Syariah digunakan dalam arti luas dan sempit.Dalam arti luas, syariah dimaksudkan sebagai seluruh ajaran dan norma-norma yang dibawa oleh Nabi Muhammad Saw. yang mengatur kehidupan manusia baik dalam aspek kepercayaan maupun dalam aspek tingkah laku praktisnya.Singkatnya, syariah adalah ajaran-ajaran agama Islam itu sendiri, yang dibedakan menjadi dua aspek, yaitu ajaran tentang kepercayaan (akidah) dan ajaran tentang tingkah laku (amaliah). Dalam hal ini syariah dalam arti luas identik dengan Syarak (asy-syair’) dan ad-din (agama Islam). Syamsul Anwar, Hukum Perjanjian Syariah, Studi tentang Teori Akad dalam Fiqih Muamalat, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 5.
Dalam arti sempit, syariah merujuk aspek praktis (amaliah) dari syariah dalam arti luas, yaitu aspek yang berupa kumpulan ajaran atau norma yang mengatur tingkah laku konkret manusia. Syariah dalam arti sempit inilah yang lazim identic dan diterjemahkan sebagai  Hukum Islam.
Beberapa alasan mengapa kebutuhan masyarakat Indonesia akan jasa-jasa perbankan syariah makin meningkat, antara lain : A. Wangsawidjaja Z. Pembiayaan Bank Syariah, PT. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta, 2012, hlm. 17
	Untuk memenuhi kebutuhan jasa perbankanbagi masyarakat yang menganggap bunga bank konvensional adalah riba ( usury/interest);

Mengakomodasi penampungan aliran modal dari pemilik dana dalam negeri dan dari lembaga-lembaga keuangan internasional yang mensyaratkan penerapan landasan syariah;
Produk dan jasa perbankan syariah dapat lebih variatif, karena dapat merupakan kombinasi dari produk commercial bank (kegiatan usaha bank umum), finance company (Ijarah), Invesment bank ( mudarabah dan musyarakah);
Melengkapi pelayanan jasa di bidang perbankan selain jasa perbankan konvensional.
Jadi Bank Syariah adalah bank yang melakukan  kegiatan usaha perbankan berdasarkan “prinsip syariah”. Sebagaimana telah ditegaskan dalam penjelasan umum Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, bahwa kegiatan usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah meliputi kegiatan usaha yang tidak mengandung unsur riba, maisir, gharar, haram dan zalim.
Bank Syariah adalah bank yang aktivitasnya meninggalkan masalah Riba.Dengan demikian, penghindaran bunga yang dianggap riba merupakan salah satu tantangan yang dihadapi dunia Islam dewasa ini. Suatu hal yang sangat menggembirakan  bahwa belakangan ini para ekonom Muslim telah mencurahkan perhatian besar, guna menemukan cara untuk menggantikan system bunga dalam transaksi perbankan dan membangun model teori ekonomi yang bebas dan pengujiannya terhadap pertumbuhan ekonomi, alokasi dan distribusi pendapatan. Oleh karena itu, maka mekanisme perbankan bebas bunga yang biasa disebut dengan bank syariah didirikan dikarenakan pengambilan riba dalam transaksi keuangan maupun non keunagan (QS. Al-Baqarah 2 : 275). Dalam system bunga, bank tidak akan tertarik dalam kemitraan usaha kecuali bila ada jaminan kepastian pengembalian modal dan pendapatan bunga Zaenul Arifin, 2002,hlm.39-40.
Fungsi Bank Syariah :
Intermediary agent ( sama seperti bank konvensional);
Fund atau Investment manager;
Penyedia jasa perbankan pada umumnya (sama seperti bank konvensional) sepanjang tidak melanggar syariah;
Pengelola fungsi social (ZISWA);
Alat transmisi kebijakan moneter (sama seperti bank Konvensional).
Falsafah Operasional Bank Syariah adalah setiap lembaga keuangan syariah mempunyai falsafah mencari keridhoan Allah untuk memperoleh kebajikan dunia dan akhirat.Oleh karena itu, setiap kegiatan lembaga keuangan yang dikhawatirkan menyimpang dari tuntunan agama harus dihindari.
Menjauhkan diri dari unsur riba dengan cara :
	Menghindari penggunaan system yang menetapkan dimuka secara pasti keberhasilan usaha (QS. Luqman, ayat : 34);

Menghindari penggunaan system prosentase untuk pembebanan biaya terhadap hutang atau pemberian imbalan terhadap simpanan yang mengandung unsur melipat gandakan secara otomatis hutang/simpanan tersebut hanya karena berjalannya waktu (QS. Ali-Imron, 130);
	Menghindari penggunaan system perdagangan/penyewaan barang ribawi dengan imbalan barang ribawi lainnya dengan memperoleh kelebihan baik kunatitas maupun kualitas ( HR. Muslim Bab Riba No. 1551 s/d 1567)
Menghindari penggunaan system yang menetapkan tambahan dimuka atas hutang secara sukarela (HR. Muslim, Bab Riba No. 1569 s/d 1572).
	Menerapkan system bagi hasil dan perdagangan. Dengan mengacu pada Al-Qur’an  surat Al-Baqarah ayat 275 dan An-Nisa’ ayat 29, maka setiap transaksi kelembagaan syariah harus dilandasi atas dasar system bagi hasil dan perdagangan atau transaksinya didasari oleh adanya pertukaran antara uang dan barang. Akibatnya pada kegiatan muamalah berlaku prinsip aada barang/jasa uang dengan barang, sehingga akan mendorong produksi barang/jasa. Mendorong kelancaran arus barang/jasa, dapat dihindari adanya penyalah gunaan kredit, spekulasi, dan inflasi. Dari hasil musyawarah  (ijma Internasional) para ahli ekonom muslim beserta para ahli fiqih dari Academi Fiqh di Mekkah pada tahun 1973, dapat disimpulkan bahwa konsep dasar hubungan ekonomi berdasarkan syariah Islam dalam bentuk system ekonomi  Islam ternyata dapat diterapkan dalam operasional lembaga keuangan bank maupun lembaga keuangan non bank. Penerapan atas konsep tersebut terwujud dengan munculnya lembaga keuangan Islam di persada nusantara ini.
	Bank Syariah dengan system bagi hasil dirancang untuk terbinanya kebersamaan dalam menanggung resiko usaha dan berbagi hasil usaha  antara : pemilik dana (shahibul maal) yang menyimpang uangnya di lembaga, lembaga selaku pengelola dana (mudharib) dan masyarakat yang membutuhkan dana yang bisa berstatus peminjam dana atau pengelola usaha.
	Ada sisi pengerahan dana masyarakat, shahibul maal berhak atas bagi hasil dari usaha lembaga keuangan sesuai dengan porsi yang telah disepakati bersama, bagi hasil yang diterima shahibul maal akan naik turun secara wajar sesuai dengan keberhasilan lembaga keuangan dalam mengelola dana yang dipercayakan kepadanya. Tidak ada biaya yang perlu digeserkan karena konsep bagi hasil bukan konsep biaya.
	Pada penyaluran dana kepada masyarakat, sebagian besar pembiayaan Bank Islam disalurkan dalam bentuk barang dan jasa yang dibelikan Bank Islam untuk nasabahnya. Dengan demikian, pembiayaan hanya diberikan apabila barang dan jasa telah ada terlebih dahulu. Dengan metode ada barang dahulu, baru ada uang maka masyarakat dipacu untuk memproduksi barang dan jasa atau mengadakan barang dan jasa. Selanjutnya barang yang dibeli/diadakan menjadi jaminan (collateral) hutang.
	Secara garis besar, hubungan ekonomi berdasarkan syariah Islam tersebut ditentukan oleh hubungan aqad yang terdiri dari lima konsep aqad. Bersumber dari lima konsep ini bank syariah dapat menerapkan produk-produk lembaga keuangan bank syariah dan lembaga keuangan bukan bank syariah yang dapat dioperasionalkan. Kelima konsep tersebut adalah:
	Prinsip Simpanan  Murni (al’Wadiah), prinsip simpanan murni merupakan fasilitas yang diberikan oleh bank Islam untuk memberikan kesempatan kepada pihak yang kelebihan dana untuk menyimpan dananya dalam bentuk al-Wadiah. Fasilitas al-Wadiah diberikan untuk tujuan investasi guna mendapatkan keuntungan seperti halnya tabungan dan deposito.

Bagi hasil (Syirkah), system ini adalah suatu system yang meliputi tata cara pembagian hasil  usaha antara penyedia dana dengan pengelola dana. Pembagian hasil usaha ini dapat terjadi antara bank dengan penyimpan dana, maupun antara bank dengan nasabah penerima dana. Bentuk produk yang berdasarkan prinsip ini adalah Mudharabah dan Musyarakah.
Prinsip Jual Beli (at-Tijarah). Prinsip ini merupakan suatu system yang menerapkan tata cara jual beli , dimana bank akan membeli terlebih dahulu barang yang dibutuhkan atau mengangkat nasabah sebagai agen bank melakukan pembelian atas nama bank, kemudian bank menjual barang tersebut kepada nasabah dengan harga beli ditambah keuntungan (margin).
	Prinsip Sewa (al-Ijarah), prinsip ini secara garis besar terbagi atas dua jenis : (1). Ijarah, sewa murni, seperti halnya penyewa alat-alat produk (operating lease). Dalam teknis  perbankan, bank dapat membeli equipment yang dibutuhkan nasabah kemudian menyewakan dalam waktu dan hanya telah disepakati kepada nasabah. (2) Bai al Takjiri atau Ijarah al Muntahiya bit tamlik merupakan penggabungan sewa dan beli, dimana si penyewa mempuyai hak untuk memiliki barang dan akhir masa sewa ( finasial lease).
Prinsip jasa/fee ( al-Ajr walumullah), prinsip ini meliputi seluruh layanan non pembiayaan yang diberikan bank. Bentuk produk yang berdasarkan prinsip ini antara lain Bank Garansi, Kliring, Inkaso, Jasa, Transfer, dan lain-lain.
Sejak langkah pertama pendiriannya, bank-bank syariah telah menunjukkan trend perkembangan yang positif sehingga dapat memainkan peranan pentingnya dalam memobilisasi, mengalokasi, dan memanfaatkan sumber daya dengan lebih baik. Salah satu  factor pendukung yang menunjang trend positif ini adalah pembagian hasil usaha dalam pembiayaan yang menggunakan konsep profit sharing dan revenue sharing.
Di awal terbentuknya bank syariah memang belum ada model investasi emas ini.Namun seiring berkembangnya bisnis syariah, maka bank syariah mulai melebarkan sayapnya. Merekapun menangkap peluang investasi emas syariah ini, sudah tentu dengan model syariah, yang lebih menitikberatkan bagi hasil dibandingkan sistem bunga. Pada awalnya tetap investor bisa memiliki emas syariah lewat setoran tunai biasa. Namun nilai investainya akan berbentuk emas. Sudah pasti tanpa bunga seperti investasi emas pada umumnya, namun bagi mereka investasi emas ini tetap digunakan untuk investasi lainnya, tapi tetap dalam model syariah. Inilah yang membuat posisi investasinya bisa diandalkan kelanjutannya. 

Dasar Hukum Investasi Emas 
Dasar hukum investasi emas adalah fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 77/DSN-MUI/VI/2010 tentang Jual-Beli Emas Secara Tidak Tunai. Model tabungan emas syariah ini sebenarnya sudah cukup lama, hanya baru menghangat kala booming syariah. Prinsipnya hampir sama dengan sebuah tabungan lainnya, hanya memang tanpa adanya bunga bila menganut sistem syariah. Investasi emas juga dinilai bukan dari setoran tabunganya tapi dari nilai emas yang dibeli oleh tabungan emas syariah tersebut. Ada banyak bank konvensional yang mengenalkan tabungan emas syariah ini, meskipun bisa diragukan model investasi yang akan mereka lanjutkan. Bisa jadi dengan menutup mata tidak perlu dirisaukan  peruntukkannya, meskipun bisa jadi digunakan untuk investasi dengan sistem bunga. Model tabungan emas syariah yang dikelola oleh bank konvensional memang harus dilihat sebagai sistem perbankan konvensional, jelas peruntukkan investasinya untuk sistem investasi konvensional
Investasi emas merupakan investasi yang aman bagi pemula, investasi emas berupa Logam Mulia (LM) adalah yang paling mudah disamping return yang bagus resikonya juga lebih kecil dan bisa sebagai pelindung nilai saat krisis. Namun untuk melakukan investasi LM investor memerlukan biaya awal yang tidak sedikit, setidaknya untuk membeli LM 10 gram investor harus menyiapkan dana sebesar Rp. 5.690.250. dana tersebut akan terasa berat bagi investor pemula yang baru akan memulai investasi LM. Bank Syariah meluncurkan produk cicil emas guna mengatasi masalah tersebu. Melalui Surat Edaran BI (SE BI) Nomor 14/7/DPBS tanggal 29 Februari 2012 tentang Produk Qardh Beragunan Emas bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah (UUS), BI berupaya mengurangi unsur spekulasi dan risiko atau permasalahan yang mungkin timbul dalam bisnis gadai emas dan investasi emas. Berdasarkan keputusan Bank Indonesia tersebut, Investasi Emas hanya dapat dilakukan di Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah (UUS). Investasi emas di perbankan Syariah mulai dirilis sejak awal 2013. Hal ini dikarenakan adanya peraturan baru di BI yaitu surat Edaran BI Nomor 14/7/DPbs yang membatasi pembiayaan maksimal gadai hanya Rp. 250.000.000,- per nasabah. Perbankan syariah merilis investasi emas dengan skema murabahah.
Akad yang digunakan pada pembiayaan kepemilikan emas adalah Murabahah dengan jaminan diikat dengan Rahn (gadai). Emas merupakan barang dengan demand yang tinggi, baik untuk proteksi asset, kepentingan berjaga, kebutuhan tabungan haji, maupun investasi. Harga emas dalam jangka panjang cenderung naik. Hampir setiap lima tahun, harga emas naik minimal 100 %.
Setiap jenis-jenis investasi tentunya selalu memiliki karakter masing-masing, mempunyai kekurangan dan kelebihan. Begitu pula dengan investasi emas, selain memiliki kelebihan, investasi emas juga memiliki kelemahan dan ini patut kita kenali dan pahami. Apa saja kelemahan di investasi emas ? kelemahan yang pertama adalah dari segi leverage. Tidak banyak yang dapat anda lakukan untuk menambah penghasilan dengan investasi emas ini. Apalagi bila anda berinvestasi dengan tehnik mencicilnya lewat bank syariah, jadi anda tidak memiliki kendali akan emas anda sebab masih dititipkan di bank tersebut. Berbeda bila berinvestasi di property, secara seketika dapat menghasilkan profit dengan cara menyewakan property tersebut, sehingga bisa mencicil KPR anda ke bank, selain itu harga property yang terus naik setiap tahunnya, dan juga mendapat tambahan yaitu hasil sewa property tersebut. Kelemahan selanjutnya adalah impak terhadap ekonomi mikro secara nyata (riil). Artinya semakin besar berinvestasi emas yang tidak secara otomatis semakin membesar juga.Berbeda bila berinvestasi dengan reksadana atau saham, dimana uang investasi berperan secara langsung terhadap perputaran ekonomi serta menambah kinerja perusahaan-perusahaan yang sahamnya dibeli. Berbeda juga bila memiliki cukup banyak emas, lalu emas itu di gadaikan serta uang dari hasil gadai diputar kedalam perdagangan yang nyata (riil), sehingga membuat ekonomi berputar. Berikut kelemahan lain dari investasi emas:
	Harus memiliki tempat khusus. Sangat beresiko tinggi jika kita menyimpan emas batangan di dalam rumah apalagi jumlahnya banyak, walaupun anda yakin rumah sudah aman, masih memerlukan brankas untuk menyimpan emas tersebut.  Berbeda dengan investasi property yang komoditinya riil, seperti bangunan yang tidak mungkin akan dicuri. Untuk itu jika bermain dengan investasi emas harus memikirkan secara matang akan keamanan emas tersebut. Jika takut menyimpan dirumah dapat menyimpannya di bank yang menyediakan tempat sendiri agar aman.
	Kenaikan harga yang lambat. Saat kondisi ekonomi stabil dan tenang, maka kenakan harga emas akan cenderung lambat. Tetapi saat terjadi krisis ekonomi nilai emas akan semakin naik dengan cepat, alasannya adalah karena pada saat krisis ekonomi terjadi, para investor akan cenderung memilih investasi yang lebih aman dan emaslah yang dinilai paling aman. Jadi kenaikan harga emas akan terjadi saat krisis ekonomi datang. Jika ekonomi stabil maka kenaikan harga emas akan lambat.
	Selisih nilai beli dan jual yang sama dengan saat membeli mata uang asing yaitu sekitar 2,4 %. Jadi untuk jangka panjang memang emas menjadi pilihan, emas tidak menambah kekayaan, tapi mempertahankan kekayaan.


Pengertian investasi adalah kegiatan untuk memperoleh pendapatan atau menambah nilai investasi dengan cara menanamkan dana dalam jumlah tertentu pada sebuah atau lebih bisnis atau aset. Sementara syariah dapat diterjemahkan sebagai jalan yang lurus makna yang lebih jauh lagi adalah peraturan perundang-undangan yang memuat aturan tentang hubungan antar manusia dengan sang pencipta, juga hubungan antara manusia dan manusia. Tujuan keberadaan syariah adalah agar manusia hidup dengan aturan dari Tuhan sehingga mengukuhkan kedudukannya sebagai mahluk tertinggi diantara ciptaan Tuhan yang lain. Pengertian investasi syariah adalah aktivitas penempatan dana yang tidak mengandung “maysir”, “gharar”, dan “riba” pada sebuah aset atau lebih. Selain itu harus dipatuhi pula peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh fiqh tentang muamalah dan dimufakati juga diawasi oleh dewan pengawas syariah.
Berdasarkan artikel yang penulis baca, beli emas logam mulia secara kredit atau cicil dibalik kemudahan dan kenyamanannya, bagi umat Islam ternyata termasuk hal yang dilarang. Khususnya untuk emas, syarat pembelian emas haruslah lunas dan dalam satu majelis. Penyediaan jasa cicil emas saat ini cukup banyak misal, berdasarkan Tribun Sumsel, beli logam mulia emas di Pegadaian bisa dicicil mulai 5 gram sampai 1000 gram dengan jangka waktu 3, 6, 12, 18, 24 bulan dan 36 bulan. Syarat diperlukan hanyalah KTP dan uang muka, jika lunas maka emas logam mulia diserahkan oleh Pegadaian http://www.lantakanemas.com/2012/10/hukum-Islam-beli-emas-secara-cicil.. Cicil emas memang legal berdasarkan hukum yang dibuat oleh pemerintah yang notabene manusia, namun bagaimana jika terkait dengan hukum yang dibuat oleh Allah Sang Pencipta Alam dan Pemberi rejeki dalam ajaran Islam ?. menurut Rumasyho dan Konsultasi Islam, menjual belikan emas secara kredit hukumnya haram. Karena emas termasuk salah satu barang ribawi yang jika dijual belikan harus dilakukan secara kontan dan dalam satu majelis. Hal ini berdasarkan sabda Rasullulah SAW, ketika beliau menjelaskan barang-barang yang termasuk riba. Dalil-dalil mengenai cicil/kredit logam mulia emas Riwayat dari Ubadah bin Shamit RA bahwa nabi SAW bersabda:
“emas ditukar dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum (al-burru bil burri), jewawut dengan jewawut (al-sya’ir bi asy-sya’ir), kurma dengan kurma, garam dengan garam, harus sama takarannya (mitslan bi mitslin sawa’an bi sawa’in) dan harus dilakukan dengan kontan (yadan bi yadin) dan jika berbeda jenis-jenisnya, maka juallah sesukamu asalkan dilakukan dengan kontan (yadan bi yadin).” Hadis Riwayat Muslim no. 1587.
Mengenai hukum jual beli emas secara angsuran, ulama berbeda pendapat sebagai berikut: ada yang berpendapat “dilarang”, dan pendapat mayoritas fuqaha, dari mazhab Hanafi, Maliki, Syafi’i, dan Hambali. Ada pula yang berpendapat “boleh” dan ini pendapat Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim dan ulama kontemporer. Ulama yang melarang mengemukakan dalil dengan keumuman hadis-hadis tentang riba, yang antara lain menegaskan: “ jangan 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 langsung maupun tangguh, karena hal itu menyebabkan riba. Sementara itu, ulama yang mengatakan boleh mengemukakan dalil sebagai berikut: “ bahwa emas dan perak adalah barang (sil’ah) yang dijual dan dibeli seperti halnya barang biasa, dan bukan lagi tsaman (harga, alat pembayaran, uang). 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. 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. Sekiranya pintu (jual beli emas secara angsuran) ini ditutup, maka tertutuplah pintu utang piutang, masyarakat akan mengalami kesulitan yang tidak terkira.
Pendapat Dr. Khalid Mushlih dalam Hukmu Bai’al-Dzahab bi al-Nuqud bi al-Taqsith: “ 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 diperjual belikan 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 fiqaha 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 Ibnu Qayyim mengenai kebolehan jual beli perhiasan (terbuat emas) dengan emas, dengan emas dengan pembayaran tangguh. Mengenai hal ini Ibnu Taymiyah menyatakan dalam kitab al-Ikhtiyarat  Lihat ‘Ala’al-Din Abu al-Hasan al-Ba’liy al-Dimasyqiy, al – Ikhtiyarat al- Fiqihiyah min Fatawa Syaikh Ibn Taimuyah, al- Qahirah, Dar al-Istiqamah, 2005, hlm. 146..  “Boleh melakukan jual beli perhiasan dari emas dan perak dengan jenisnya tanpa syarat harus sama kadarnya ( tamatsul), dan kelebihanya 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 karna 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 sebagi harga (tidak lagi menjadi uang) dan bahkan telah dimaksudkan untuk perniagaan. Oleh karena itu, tidak ada larangan untuk memperjualbelikan perhiasan emas dengan jenis sama...”  (I’lam al-Muwaqqi’in, 2/247) http://www.almosleh.com/almosleh/article 1459.shtml
Pendapat peserta Rapat Pleno DSN-MUI pada hari Kamis, tanggal 20 Jumadil Akhir 1431 H/03 Juni 2010 M. Antara lain sebagai berikut:
	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).

Jumhur ulama berpendapat bahwa ketentuan atau hukum dalam transaksi sebagaimana dikemukakan dalam point 1 di atas merupakan ahkam mu’allalah ( hukum yang memiliki ‘illiat), dan illiat-nya adalah tsamaniyah, maksudnya bahwa emas dan perak pada masa wurud hadis merupakan tsaman (harga, alat pembayaran atau pertukaran, uang). 
Uang yang dalam literatur fiqih disebut dengan tsaman atau nuqud (jamak dari naqd) didefinisikan oleh para ulama, antara lain sebagai berikut:
“ 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, hlm. 178..
“ Naqd adalah sesuatu yang dijadikan harga (tsaman) oleh masayrakat, 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-Muamalat al-Maliyah al-Mu’ashirah fi Dhau’ al-Fiqh wa al-Syariah, Beirut: Dar al-Nafa’is, 1999, hlm.23. 
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).
	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).
Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dan dengan memperhatikan qaidah ushul al-fiqh dan qaidah fiqh. Maka saat ini syarat-syarat atau ketentuan hukum dalam pertukaran 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.
Bank Mega Syariah mengajukan surat permohonan fatwa No. 001/BMS/DPS/I/10 Tanggal 5 Januari 2010 perihal Permohonan Fatwa Murabahah Emas. Berkaitan dengan 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.
	Harga jual (tsaman) tidak boleh bertambah selama jangka waktu perjanjian meskipun ada perpanjangan waktu setelah jatuh tempo.

Emas yang dibeli dengan pembayaran tidak tunai boleh dijadikan jaminan (Rahn).
Emas yang dijadikan jaminan sebagaimana dimaksud dalam angka 2 tidak boleh dijualbelikan atau dijadikan obyek akad lain yang menyebabkan perpindahan kepemilikan.
Jual beli emas secara tidak tunai dalam konteks Indonesia diperbolehkan, tentunya dengan pertimbagan hukum dan kemaslahatan sosial lainnya. kebolehan ini kemudian direspon dengan cepat oleh lembaga keuangan syariah, terutama perbankan syariah yang memfasilitasi skema pembiayaan kepemilikan emas. Selain pembiayaan kepemilikan emas, bank syariah juga membuka layanan gadai syariah berdasarkan fatwa No. 25 dan 26 Tahun 2002 tentang gadai secara umum, gadai emas secara khusus. Dalam catatan Bank Indonesia, bisnis gadai emas di perbankan syariah sejatinya telah berkembang beberapa tahun yang lalu, namun gaungnya tampak jelas setelah tahun 2011 seiring dengan krisis yang melanda wilayah Eropa. Pada saat yang bersamaan awareness masyarakat akan komoditi emas sebagai alat lindung nilai semakin terbangun kuat. Akibatnya bisnis gadai di perbankan syariah menemukan momentumnya, hal ini terlihat dengan naiknya pembiayaan, termasuk untuk rahn emas mengalami kenaikan yang sangat signifikan. Namun dalam perkembangan prakteknya, ada beberapa hal yang membingungkan dan merugikan nasabah sebagai pihak pembeli. Oleh karena itu, Bank Indonesia selaku induk keuangan negara mengeluarkan SE-BI No. 14/DPbs/2012 tanggal 29 Februari 2012. 
Sebelum Surat Edaran Bank Indonesia tersebut diberlakukan, praktik gadai emas di perbankan Syariah banyak diselewengkan menjadi produk investasi emas. Seiring dengan perkembangan zaman, bank syariah menawarkan beragam produk gadai emas. Produk-produk tersebut menawarkan produk investasi emas yang dibungkus dengan produk gadai emas. Menurut prinsip syariah, gadai emas bukanlah produk investasi, melainkan sumber pembiayaan bagi seseorang yang terdesak masalah keuangan jangka pendek. Karena itu, akad yang digunakan adalah akad Qardh (pinjam-meminjam) dalam rangka Rahn (gadai) bukan untuk tujuan investasi. Qardh adalah pinjam-meminjam dana tanpa imbalan dengan kewajiban pihak peminjam untuk mengembalikan pokok pinjaman secara sekaligus atau cicilan dalam jangka waktu tertentu, jadi dalam akad Qardh tidak ada imbalan atas pemberian pinjaman dalam bentuk apapun, termasuk bagi hasil apalagi bunga.
Akad Qardh dalam konteks gadai emas adalah akad (perjanjian) pemberian pinjaman dari bank untuk nasabah yang disertai penyerahan amanat agar bank menjaga barang jaminan yang diserahkan. Dalam produk gadai emas, bank biasanya menyertakan biaya pemeliharaan dengan menggunakan akad Ijarah (sewa). Tetapi, lantaran harga emas mengalami kenaikan yang cukup fenomenal pada tahun 2011, produk gadai emas pun berkembang sehingga banyak nasabah tak lagi menggunakan prinsip keterdesakan dana dalam transaksi gadai.
Fenomena yang berkembang di Bank Syariah bukanlah gadai emas, melainkan pengadaan emas yang sifatnya spekulatif yang tidak sesuai dengan prinsip emas syariah. Melalui program gadai emas dan berkebun emas, beberapa bank syariah meraup untung besar dari penarikan fee maupun kenaikan harga emas itu sendiri. Tetapi saat harga emas merosot, risiko produk-produk gadai emas ini mulai terlihat mengerikan. Ada juga investor yang merasa ditipu  karena tidak bisa ikut memanen kebun emas seperti teman atau kerabatnya. Para investor lupa bahwa setiap jenis investasi pasti mengandung risiko. Semakin besar keuntungannya, semakin besar pula risiko kerugiannya. Kebanyakan investor lebih tertarik janji-janji keuntungan besar, apalagi program investasi tersebut diadakan oleh perbankan syariah yang seharusnya lebih mengedepankan sistem syariah yang menjunjung tinggi keadilan dan keterbukaan.
Penyimpangan praktik gadai emas di bank syariah akhirnya mendorong Bank Indonesia (BI) megeluarkan produk hukum terbaru yang bertujuan untuk membatasi dan mengembalikan gadai emas sesuai dengan prinsip syariah. Yaitu Surat Edaran Bank Indonesia (SE-BI) No. 14/7/DPS, yang diterbitkan dan berlaku sejak 29 Februari 2012. Bank Indonesia hanya ingin perbankan syariah membuat Standar Operational Procedure (SOP) dan tidak lagi menggunakan istilah gadai emas dalam memasarkan produknya agar tidak rancu dengan istilah gadai emas yang juga digunakan di pegadaian syariah. Gadai emas di bank syariah pun diubah namanya menjadi produk Qardh Beragun Emas. Akibat diterbitkannya Surat Edaran Bank Indonesia No. 14/7/DPbs/2012 tersebut. Timbul masalah kontrak gadai yang sudah terlanjur ada. Kontrak gadai yang dimiliki nasabah tidak bisa diperpanjang karena tidak sesuai dengan aturan  Surat Edaran Bank Indonesia, dan saat kontrak jatuh tempo harga emas juga sedang merosot. Bank menempuh cara-cara yang tidak bijak untuk melakukan penyesuaian dengan menimpahkan semua kerugian kepada nasabah. Penerbitan Surat Edaran Bank Indonesia ini dimaksudkan untuk memberikan acuan bagi perbankan syariah dalam menjalankan produk Qardh Beragun Emas, yang merupakan pelaksanaan dari Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 10/17/PBI/2008 tentang produk  Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah . ketentuan tersebut berlaku untuk Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS), dan Bank Pembiayaan Syariah (BPRS).
Penjelasan mayoritas ulama yang melarang, maka dapat diperoleh poin penting jika lembaga keuangan syariah berperan sebagai agen penjual emas dari toko emas, maka ia diperbolehkan melakukan jual beli emas dengan catatan : secara tunai, tidak ada tempo/tangguh, harga emas sesuai dengan harga pasar, walaupun ada perbedaan dengan harga asal dari toko emas, karena emas diperjual belikan dengan uang logam/kertas yang tidak termasuk barang ribawi. Yang mejadi perdebatan adalah fatwa DSN No. 77/DSN-MUI/V/2010 tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai, yang menyatakan bahwa jual beli emas secara tidak tunai itu boleh (mubah), selama emas tidak menjadi alat tukar yang resmi (uang), baik melalui jual beli biasa atau jual beli murabahah. Fatwa DSN MUI menganggap bahwa saat ini masyarakat dunia tidak lagi memperlakukan emas atau perak sebagai uang, tetapi lebih difungsikan sebagai barang. Fatwa DSN MUI tersebut sama dengan pendapat para ulama yang memperbolehkan praktik jual beli emas non tunai. Pandangan ini terkenal dirujuk ke Ibnu Taymiyah dan Ibnu Qayyim, dari kalangan klasik, dan didukung oleh sebagian ulama kontemporer juga berpendapat sama dengan kedua tokoh tersebut. Diantaranya Syekh Abdurahman As-Sa’di dan Mufti Lembaga Fatwa Mesir (Dar Al-Ifta’ Al-Mishriyyah), Syekh Ali Jumu’ah. Menurut perspektif kelompok ini, jual beli emas dan perak saat ini tidak lagi sebagai media pertukaran di masyarakat dan keduanya telah menjadi barang sebagaimana barang lainnya.
Pertimbangan lain yang dipakai dasar fatwa DSN-MUI dalam hal ini adalah pertimbangan dengan latar belakang sosial budaya, salah satunya adalah Kaidah Fikih: “ Hukum yang didasarkan pada adat (kebiasaan) berlaku bersama adat tersebut dan batal (tidak berlaku) bersamanya keetika adat itu batal, seperti mata uang dalam muamalat....”.  Al-Qarafi, Anwar Al-Buruq fi Anwa’ al-Furuq, j. 2. Hlm. 228. dengan kata lain, fatwa pada MUI tersebut digunakan pula dasar status sesuatu dinyatakan sebagai uang adalah adat (kebiasaan atau perlakuan masyarakat). Adapun batas dan ketentuan yang harus diikuti dari bolehnya jual beli emas secara angsuran dalam fatwa DSN-MUI adalah: 
	Harga jual (tsaman) tidak boleh bertambah selama jangka waktu perjanjian meskipun ada perpanjangan waktu setelah jatuh tempo.

Emas yang dibeli dengan pembayaran tidak tunai boleh dijadikan jaminan (rahn).
Emas yang dijadikan jaminan sebagaimana dimaksud ayat 2 tidak boleh dijualbelikan atau dijadikan objek akad lain yang menyebabkan perpindahan kepemilikan. 
Gadai emas syariah adalah sistem pembiayaan yang dilakukan oleh perbankan syariah dengan menggunakan dasar hukum fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia baik sistem gadainya maupun emas sebagai barang gadainya. Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah tidak mengatur secara material mengenai gadai emas syariah sebagai suatu kegiatan usaha perbankan syariah, hal ini cukup berbeda dengan kegiatan usaha yang lain dimana kriteria dan bentuknya dijelaskan dalam undang-undang tersebut. Pasal 19 ayat 1 huruf q Undang-Undang Perbankan Syariah secara formil mengatur bahwa “perbankan syariah dapat melakukan kegiatan usaha syariah lainnya selama tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah (Pasal 1 angka 12) dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dengan dasar itulah terbentuk Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) yang membuat suatu garis panduan produk syariah yang diambil dari sumber-sumber hukum Islam. Menurut Muhammad Syafi’i Antonio,  Muhammad Syafi’i Antonio, Bank Syariah dari Teori ke Praktek, Jakarta, Gema Insani, 2011.hlm.32. panduan tersebut akan menjadi dasar hukum dalam pengawasan serta dasar hukum bagi pengembangan produk-produk lembaga keuangan syariah dan perbankan syariah. Gadai emas yang ditawarkan oleh perbankan syariah adalah berdasarkan pada fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 tanggal 26 Juni 2002 tentang Rahn dan Fatwa DSN MUI No. 26/DSN-MUI/III/2002 tanggal 28 Maret 2002 tentang Rahn Emas yang menyatakan bahwa Rahn Emas dibolehkan berdasarkan prinsip Rahn. Dapat disimpulkan  bahwa gadai emas di perbankan syariah adalah suatu kegiatan usaha yang bersumber pada syariah Islam berdasarkan fatwa DSN-MUI namun kegiatan usaha tersebut harus tunduk dalam payung hukum Undang-Undang Perbankan Syariah. Jadi gadai emas syariah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia khususnya Undang-Undang Perbankan Syariah. http://www.kompasiana.com/dennyyapari/investasi-kebun-emas-di bank syariah.
Berdasarkan fatwa DSN-MUI tentang Rahn Emas, prinsip dasar gadai emas syariah adalah prinsip gadai hanya saja dibatasi barang yang digadaikan adalah emas, dengan demikian akad yang akan digunakan adalah akad gadai. Payung hukum bagi usaha perbankan syariah adalah UU Perbankan Syariah namun demikian sebagai suatu badan usaha bank syariah tidak terlepas dari peraturan perundang-undangan lain sebagaimana perjanjian yang terjadi di bank syariah sendiri yang merupakan bagian dari hukum perdata Indonesia. Dengan demikian kita dapat melihat peraturan perundang-undangan lain secara hukum terhadap kedudukan perbankan syariah ketika terjadi kerugian pada nasabahnya termasuk dampak hukumnya sebagai akibat hubungan hukum yang terjadi. 

Kesimpulan 
Jual beli emas secara tidak tunai adalah sebuah proses pemindahan hak milik berupa emas yang dianggap sebagai harta atau barang komoditas kepada pihal lain dengan menggunakan uang sebagai salah satu alat tukarnya yang dibayarkan secara berangsur-angsur dengan tingkat harga atau angsuran sesuai dengan kesepakatan dan kerelaan kedua belah pihak saat melakukan akad.
Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 77 tahun 2010 tentang Jual beli emas secara tidak tunai secara eksplisit membolehkan transaksi jual –beli Emas secara angsuran atau cicilan. Fatwa ini menjawab kebingunan masyarakat dan pihak lembaga keuangan akan diperbolehkan atau tidaknya transaksi jual beli emas tidak tunai. Namun dalam praktik yang diterapkan lembaga keuangan, khususnya Bank dan Pegadaian Syariah banyak terjadi penyimpangan. Bahkan akad yang ada di fatwa tersebut (rahn dan murabahah) dianggap kurang sesuai oleh sebagian cendikiawan muslim.
Payung hukum bagi usaha perbankan syariah adalah UU Perbankan Syariah namun demikian sebagai suatu badan usaha bank syariah tidak terlepas dari peraturan perundang-undangan lain sebagaimana perjanjian yang terjadi di bank syariah sendiri yang merupakan bagian dari hukum perdata Indonesia.
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