
BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar BelakangMasalah

Pada perekonomian modern, bank merupakan alat yang vital tanpa lembaga

bank perekonomian tidak akan lancar. Islam adalah agama yang mengatur umatnya

dalam kehidupan dunia dan akhirat demi kemaslahatan yang termasuk di dalamnya

kemaslahatan perekonomian. Maka kedudukan bank dalam Islam adalah salah satu

bentuk perekonomian yang dianjurkan oleh Islam, yaitu membentuk salah satu alat vital

perekonomian modern. Bank didirikan untuk menciptakan kemaslahatan umat Islam,

maka dalam prakteknya bank tidak boleh bertentangan dengan ajaran-ajaran atau

tuntunan-tuntunan agama Islam itu sendiri, salah satu penyimpangan yang utama yang

ada pada bank konvensional adalah sistem bunga, sistem ini bertentangan dengan

prinsip-prinsip ajaran Islam berdasarkan pada pendapat para ulama, maka sistem bunga

inilahyang perlu dihapuskan.1

Pesatnya pendirian dan perkembangan bank syari‟ah di dunia telah memberikan

alternatif baru bagi konsumen pengguna jasa perbankan untuk menikmati

produk-produk perbankan dengan metode non bunga. Hal ini mengisyaratkan bahwa

dunia perbankan Internasional telah mengadaptasi prinsip ekonomi yang ditawarkan

oleh Islam, selain masih dijalankannya prinsip ekonomi

1Hendi Suhendi, Fiqih Muamalah, Gunung Djati Press, Bandung, 1997, hlm. 291.
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konvensional yang selama ini berlaku.2 Didirikannya bank syari‟ah

dilatarbelakangi oleh keinginan umat Islam untuk menghindari riba dalam kegiatan

muamalah, memperoleh kesejahteraan lahir batin melalui kegiatan muamalah yang

sesuai dengan perintah agamanya, sebagai alternatif lain dalam menikmati jasa-jasa

perbankan yang dirasakan lebih sesuai, yaitu bank yang berusaha sebisa mungkinuntuk

beroperasi berlandaskan kepada hukum-hukum Islam.3

Indonesia sebagai negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam

terbesar di dunia juga telahmerasakan kebutuhan akan adanya bank yang diharapkan

dapat memberikan kemudahan-kemudahan dan jasa-jasa perbankan kepada semua

umat Islam dan penduduk Indonesia yang beroperasi tanpa riba. Untuk itu,

disahkannya Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari‟ah yang

mengatur bank syari‟ah secara jelas dan kuat dari segi kelembagaan dan

operasionalnya. Bank syari‟ah menjalankan usahanya berdasarkan prinsip syari‟ah,

prinsip hukum Islam dalm kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh

lembaga yangmemilikikewenangan, dalam penetapan fatwa di bidang syari‟ah.4

Berdasarkan ajaran Islam adalah syariat, yakni aturan-aturan yang berupa

perintah dan larangan baik yang didasarkan pada Al-Qur‟an dan As-Sunnah. Diantara

syariat itu ada yang bersifat ibadah, yang dalam hal ini tidak boleh

2Sjahdeni, Sejarah Perkembangan Metode Perbankan Indonesia , Pustaka Utama Grafiti,
Jakarta, 1999, hlm. 3.

3Edi Wibowo dan Untung Hendi, Mengapa Harus Bank Syari’ah?, Ghalia Indonesia, Bogor,
2005, hlm. 10.

4Lihat Undang-Undang RI Nomor 21 tentang Perbankan Syari‟ah, Citra Umbara, Bandung,
2009.
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direkayasa oleh siapa pun. Sebab itumerupakan Allah dan Rasul yang telah ditetapkan

bagaimana cara pelaksanaanya, seperti hal nya ibadah shalat, puasa, haji, dan

sebagainya.5 Ibadah haji merupakan rukun Islam kelima yang dikerjakan dan

umumnya sekali seumur hidup. Kewajiban melaksanakan haji ini baru disyari‟atkan

pada tahun ke-8 H, setelah Rasulullah saw hijrah ke Madinah Rasulullah sendiri hanya

sekali mengerjakan haji yang kemudian dikenal dengan sebutan haji wada’.6

Orang yangwajib melakukan ibadah haji yaitu, beragama Islam, baligh, berakal

sehat, merdeka, dan mampu. Yang dimaksud mampu dalam melaksanakan ibadah haji

disini adalah mampu secara lahir dan bathin. Secara lahir siap dari segi harta baik untuk

biaya keberangkatan hingga perbekalan selama berada di tanah suci, sedangkan

secara bathin adalah siap dalam hal mental psikologinya dan mengetahui ilmuberibadah

haji. Namun dalam pelaksanaannya tidak sedikit umat Islam yang tidak dapat

menunaikan ibadah haji dikarenakan keterbatasan ekonomi.7

Bank Syariah Mandiri adalah salah satu bank syari‟ah yang menjalankan

operasionalnya berdasarkan prinsip syari‟ah, baik dalam menghimpun,menyalurkan,

dan penyediaan layanan jasa perbankan seperti Dana Talangan haji. Dana Talangan

haji merupakan salah satu produk pembiayaan yang ada di PT. Bank Syariah

Mandiri KCP Ujungberung, pembiayaan ini bertujuan untukmembantu nasabah calon

jamaah haji yang belum bisa membayar Biaya

5Muslim Nasution, Haji dan Umrah Keagungan dan Nilai Amaliyah, Gema Insani,
Jakarta,1999, hlm. 15.

6Ibid., hlm. 11.
7Sulaiman Rasjid, FIQIH ISLAM, Sinar Baru Algesindo, Bandung, 1994, hlm. 248.
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Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) sebagai setoran awal untuk mendapatkan

seat/porsi haji, yang menggunakan sistem aplikasi pelayanaan BPIH on-line

SISKOHAT yang sesuai dengan Fatwa Dewan Syari‟ah Nasional (DSN) Nomor

29 DSN-MUI/VI/2002. Dengan fasilitas ini kita diberikan kemudahan untuk mendaftar

sebagai calon jamaah haji.

Pada pelaksanaan produk dana talangan haji di PT. Bank Syariah Mandiri

KCP Ujungberung menggunakan dua akad, yaitu qardh dan ijarah. Dimana akad

qardh sebagai akad dalam pinjaman yang diberikan bank kepada nasabah. Dan akad

ijarah sebagai imbalan (ujrah) yang diperoleh bank syari‟ah atas jasanya. Sumber dana

yang digunakan oleh bank untuk pembiayaan dana talangan haji adalah menggunakan

sumber dana pihak ketiga, yaitu dana yang diambil dari tabungan atau simpanan

nasabah.8 Sedangkan dalam buku Kompilasi Hukum Ekonomi Syari‟ah, sumber dana

al-Qardh berasal dari bagian modal Lembaga Keuangan Syari‟ah, keuntungan

Lembaga Keuangan Syari‟ah (LKS) yang disisihkan, dan lembaga lain atau individu

yang mempercayakan penyaluran infaknya kepada LembagaKeuangan Syari‟ah.9

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan

penelitian lebih lanjut tentang produk dana talangan haji yang dilakukan di PT Bank

Syariah Mandiri KCP Ujungberung yang dituangkan dalam bentuk skripsi yang

berjudul:

8Arieza Prima, (Pelaksana Marketing Support di PT. Bank Mandiri Syari‟ah Mandiri KCP
Ujungberung), Hasil wawancara : Bandung, 16 Oktober 2012.

9Mahkamah Agung Republik Indonesia, Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah , 2008, hlm.
161.
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“SUMBER DANA PADA PRODUK PEMBIAYAAN DANA

TALANGAN HAJI DI PT. BANK SYARIAH MANDIRI KCP UJUNG

BERUNG”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusanmasalahnya

adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan Pembiayaan Dana Talangan Haji di Bank SyariahMandiri

KCP Ujungberung?

2. Faktor-faktor yang menjadi pertimbangan Bank Syariah Mandiri KCP

Ujungberung menggunakan dana pihak ketiga sebagai sumber dana untuk

PembiayaanDana Talangan Haji?

3. Bagaimana tinjauan kesesuaian penggunaan dana pihak ketiga pada produk

Pembiayaan Dana Talangan Haji di Bank Syariah Mandiri KCP Ujungberung

dengan Fatwa DSN nomor 29/DSN-MUI/VI/2002 tentang dana talangan haji?

C. Tujuan Penelitian

1. Untukmengetahui bagaimana penerapan Pembiayaan Dana Talangan Haji di Bank

SyariahMandiri KCPUjungberung.

2. Untukmengetahui alasan Bank Syariah Mandiri KCP Ujungberungmenggunakan

dana pihak ketiga sebagai sumber dana yang digunakan untuk Pembiayaan Dana

Talangan Haji.
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3. Untukmengetahui tinjauan kesesuaian penggunaan dana pihak ketiga pada produk

Pembiayaan Dana Talangan Haji di Bank Syariah Mandiri KCP Ujungberung

Fatwa DSN nomor 29/DSN-MUI/VI/2002 tentang dana talangan haji.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Dalam penelitian ini dibahas mengenai Sumber Dana pada produk Pembiayaan

Dana Talangan Haji di PT. Bank Syariah Mandiri KCP Ujungberung Bandung.

Informasi tentang penelitian ini akan bermanfaat bagi pengembangan ilmu ekonomi

islam, khususnya pada bidang perbankan untuk mencermati masalah-masalah yang

dihadapi oleh bank syari‟ah sebagai financing intermediary yakni jembatan

atau lembaga perantara keuangan.

2. Kegunaan praktis

a. Bagi Bank Syariah Mandiri KCP Ujungberung Bandung, dengan adanya

penelitian ini dapat membantu pihak terkait untuk menyusun kembali

pelaksanaan pada produk pembiayaan Dana Talangan haji.

b. Bagi masyarakat, hasil penelitian ini dapat menjadi informasi keabsahan pada

produk Pembiayaan Dana Talangan Haji.
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E. Kerangka Berpikir

Islam menganjurkan manusia untuk bekerja atau berniaga, dan

menghindari kegiatan meminta-minta dalam mencari harta kekayaan. Manusia

memerlukan harta kekayaan sebagai alat untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari

termasuk untuk memenuhi sebagian perintah Allah seperti infaq, zakat, pergi haji, dan

lain sebagainya. Memperoleh harta adalah bagian dari aktivitas ekonomi yang

merupakan salah satu aspek dari muamalah. Kaidah fiqih dari muamalah adalah

semua halal dan boleh dilakukan kecuali yang diharamkan/dilarang dalam Al-Qur‟an

danAs-Sunah.

Islam tidak memisahkan ekonomi dengan agama, sehingga manusia tetap harus

merujuk kepada ketentuan syari‟ah dalam beraktivitas termasuk dalam memperoleh

harta kekayaan. Konsekuensinya, manusia dalam bekerja, berbisnis, ataupun

berinvestasi dalam rangka mencari rezeki harus memilih bidang yang halal walaupun

dari sudut pandang keduniaan memberikan keuntungan yang lebih sedikit dibandingkan

dengan bidang yang haram. Perhitungan untung atau rugi harus berorientasi jangka

panjang, yaitu mempertimbangkan perhitungan untuk kepentingan akhirat, karena

kehidupan dunia hanya sementara dan kehidupan yang kekal adalah kehidupan

akhirat.

Awamnya pengetahuan masyarakat tentang investasi, membuat orang takut

untuk berinvestasi. Sebenarnya setiap orang dapat berinvestasi tidak peduli berapapun

hasilnya. Sayangnya hingga kini masih banyak yang beranggapan bahwa akan

berinvestasi bila ada uang yang tersisa setelah segala keperluan terpenuhi atau jika

nanti penghasilannya sudah besar. Padahal investasi
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seharusnya dilakukan terlebih dahulu, bukan menunggu sisa penghasilan atau menunggu

penghasilan besar, karena semakin besar penghasilan maka semakin besar pula

pengeluaran.

Masih banyaknya anggap bahwa untuk berinvestasi diperlukan dana yang besar

membuat orang merasa ngeri bila mendengar kata investasi. Padahal yang penting

dalam investasi adalah berapa jumlah yang dialokasikan, bukan berapa penhasilan

seseorang. Hal ini berlaku bagi siapa saja baik pegawai negeri, karyawan swasta

maupun orang yang sudah berkelimpahan harta sekalipun. Pemikiran seperti inilah

yang membuat banyak orang tidak mau mulai menata masa depan finansialnya,

akhirnya hanya mengeluh tidak dapat memenuhi kebutuhan dan mulai menyalahkan

pihak lain. Padahal setiap individu bertanggung jawab atas masa depannya sendiri,

termasuk masa depan finansialnya, bukan orang lain atau perusahaan tempat

bekerja.

Investasi berarti menanamkan sejumlah uang pada saat ini untukmendapatkan

keuntungan pada masa yang akan datang. Definisi ini sedikit mempunyai kemiripan

dengan menabung. Sampai saat ini, banyak orang yang belum paham apa

perbedaan antara menabung dan investasi. Menurut salah seorang pakar keuangan,

Eko Pratomo hal mendasar yang harus ada dalam investasi adalah:

1. Tujuan dan kebutuhan yang spesifik, misalnya untuk membiayai pendidikan anak,

membeli rumah, atau persiapan masa pensiun.

2. Jumlah dana yangdibutuhkan.

3. Jangkawaktu yang jelas.
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4. Alternatif instrumen investasi.

5. Strategi untukmencapai tujuan investasi tersebut.

Dari poin-poin tersebut, bisa dikatakan bahwa investasi adalah suatu

proses pengelolaan aset atau kekayaan dengan orientasi atau tujuan tertentu yang

didalamnya terdapat strategi untuk meraih tujuan tersebut. Sementara itu,menabung

bisa dilakukan meski tanpa limapoin diatas.

Islam bukanlah agama yang anti investasi meski tidak secara spesifik

memberikan pengertian atau definisi khusus tentang investasi. Islam adalah agama yang

pro-investasi. Islam menginginkan agar sumber daya yang ada tidak hanya disimpan,

tetapi diproduktifkan sehingga bisa manfaat kepada umat. Dalam Islam, kegiatan bisnis

dan investasi adalah hal yang sangat dianjurkan. Meski begitu, investasi dalam islam

tidak berarti setiap individu bebas melakukan tindakan untukmemperkaya diri atau

menimbun kekayaan dengan cara tidak benar. Etika bisnis harus tetap dilandasi oleh

norma dan moralitas yang berlaku dalam ekonomi islam bersumber dari Al-Qur‟an

dan hadist. Menurut Navqi dan Muslich seperti dikutip dari Hidayat, ada empat

landasan normatif dalam etika Islami adalah tauhid, keadilan dan kesejajaran,

kehendak bebas, serta pertanggung jawaban. Dengan begitu, investasi sebagai salah

satu aktivitas ekonomi akan memiliki nuansa spiritual manakala menyertakan norma

syariah dalam pelaksanaannya. Berinvestasi secara syari‟ah, maka insya Allah

keuntungan yang bisa diperoleh tidak hanya berupa keuntungan duniawi tetapi juga

ukhrawi, jadi bisnis yang menguntungkan adalah bisnis yang keuntungannya bukan

hanya
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terbatas untukkehidupan di dinia ini,namun juga bisa dinikmati di akhirat kelak

dengan keuntungan yang berlipat ganda.

Menurut pandangan Islam, keuntungan itu memiliki beberapa aspek

holistik, yaitu:

1. Aspek materiil atau financial; kegiatan investasi hendaknya menghasilkanmanfaat

secara financial yang kompetitif jika dibandingkan dengan investasi lain.

2. Aspek kehalalan; kegiatan investasi harus benar-benar terjamin dari adanya unsur

syubhat dan haram baik secara prosedur maupunkegiatan bisnisnya.

3. Aspek sosial dan lingkungan; kegiatan investasi dapat memberikan kontribusi yang

berdampak positif bagi masyarakat dan lingkungan sekitar, untuk berbagai

lapisan, terutama generasi saat inidan yang akan datang.

4. Aspek pengharapan kepada ridha Allah; kegiatan investasi yang dipilih bertujuan

mencapai bertujuanmencapai ridha Allah.

Aktivitas kerja yang yang memberikan keuntungan finansial, karir, dan

prestise pada gilirannya membutuhkan sesuatu yang harus dikorbankan seperti

hilangnya waktu untuk bersenang-senang, gangguan kesehatan, hingga

kemungkinan hilangnya pekerjaan. Pengorbanan yang mungkin diderita itulah yang

disebut sebagai resiko. Dalam hal ini resiko merupakan konsekuensi dari aktivitas

yang dilakukan. Resiko merupakan ancaman atau kemungkinan suatu tindakan atau

kejadian yang menimbulkan dampak yang berlawanan dengan tujuan yang ingin

dicapai, namun resiko jugamerupakan peluang untuk mencapai tujuan.
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Resiko dan hasil bagaikan dua sisi mata uang yang berlawanan. Kecenderungan

hubungannya adalah tingkat hasil yang membutuhkan tingkat resiko yang tinggi juga.

Jargo yang terkenal adalah “High Risk : High Return”. Artinya, jika mengambil resiko

tinggi, lakukan investasi pada saham lapis kedua atau ketiga yang memiliki resiko

tinggi untuk mengalami kerugian. Namun sebaliknya, saham tersebut saham tersebut

berpeluang untuk mengalami kenaikan harga yang tinggi sehingga memberikan peluang

keuntungan yang tinggi. Sifat dasar manusia adalah tidak mau menerima resiko. Oleh

karena itu, diperlukan upaya agar hubungan antara resiko dan hasil dalam situasi, yaitu:

1. Hasil maksimal pada resiko yang minimal.

2. Meningkatkan probabilitas keberhasilan dan menurunkan resiko kegagalan.

3. Menetapkan titik temu resiko danhasil.

Jadi menurut hemat penulis, resiko merupakan tantangan dalam

melakukan bisnis, resiko adalah bahaya yang akan dihadapi dalam melakukan

investasi yang dapat menyebabkan kerugian, namun resiko juga dapat menjadi

keuntungan jikamampudikelola dengan baik.10

Pertumbuhan setiap bank sangat dipengaruhi oleh perkembangan bank

kemampuannya menghimpun dana masyarakat, baik berskala kecil maupun besar,

dengan masa pengendapan yang memadai. Sebagai lembaga keuangan, maka dana

merupakan masalah bank yang paling utama. Tanpa dana yang cukup, bank tidak

dapat berbuat apa-apa, atau dengan kata lain,bank menjadi tidak berfungsi

10 http://gideck.blogspot.com/2012/04/1-investasi-dalam-pandangan-islam.html
(Diakses tanggal 27 Desember 2012 )

http://gideck.blogspot.com/2012/04/1-investasi-dalam-pandangan-islam.html
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sama sekali. Dana adalah uang tunai yang dimiliki atau dikuasai oleh bank dalam

bentuk tunai, atau aktiva lain yang dapat segera diubah menjadi uang tunai. Uang tunai

yang dimiliki atau dikuasai oleh bank tidak hanya berasal dari para pemilik bank itu

sendiri, tetapi juga berasal dari titipan atau penyertaan dana orang lain atau puhak

lain yang sewaktu-waktu atau pada suatu saat tertentu akan ditarik kembali, baik

sekaligus ataupun secara berangsur-angsur.Berdasarkan data empiris selama ini,

dana yang berasal dari para pemilik bank itu sendiri, ditambah cadangan modal yang

berasal dari akumulasi keuntungan yang ditanam kembali pada bank, hanya sebesar

7 sampai 8% dari total aktiva bank. Bahkan di Indonesia rata-rata jumlah modal

cadangan yang dimiliki oleh bank-bank belum pernah melebihi 4% dari total aktiva.

Ini berarti bahwa sebagian besar modal kerja bank berasal dari masyarakat, lembaga

keuangan lain dan pinjaman likuiditasdari Bank Sentral.

Dalam pandangan syari‟ah, uang bukanlah merupakan komoditi melainkan

hanya sebagai alat untukmencapai pertambahan nilai ekonomi (economic added value).

Hal ini bertentangan dengan perbankan berbasis bunga di mana “uang

mengembang-biakkan uang”, tidak peduli apakah uang itu dipakai dalam kegiatan

produktif atau tidak. Untuk mennghasilkan keuntungan, baik secara lamgsungmelalui

transaksi seperti perdagangan, industri manufaktur, sewa-menyewa dan lain-lain, atau

secara langsung melalui penyertaan modal guna melakukan salah satu atau seluruh

kegiatan usaha tersebut.

Berdasarkan prinsip tersebut Bank Syari‟ah dapat menarik dana pihak

ketiga atau masyarakat dalam bentuk:
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1. Titipan (wadiah) simpanan yang dijamin keamanan dan pengembaliannya

(guaranteed deposit) tetapi tanpa memperoleh imbalan atau keuntungan;

2. Partisipasi modal berbagi hasil dan berbagi resiko (non guaranteed account)

untuk investasi umum (general investment account / mudharabah mutlaqah)

diaman bank akan membayar bagian keuntungan secara proporsional dengan

portofolio yang didanai denganmodal tersebut;

3. Investasi khusus (special investement account / mudharabah muqayadah)

dimana bank bertindak sebagai manajer investasi untuk memperoleh fee. Jadi bank

tidak ikut berinvestasi sedangkan investor sepenuhnya mengambil resiko atas

investasi itu.11

Dengan demikian sumber dana bank syari‟ah terdiri dari:

1. Modal inti (core capital)

2. Kuasi ekuitas (mudharabah account) dan

3. Titipan (wadiah) atau simpanan tanpa imbalan (non remunerated deposit).12

Mengenai pembiayaan dana talangan yang memakai akad Qard Rachmadi

Usmadi berpendapat bahwa:

al-Qardh merupakan penyediaan dana atau tagihan (piutang) yang dapat
dipersamakan dengan itu sebagai transaksi pinjam-meminjam (pinjaman)
berdasarkan persetujuan atau kesepakatan (akad) antara bank sebagai pihak
yangmemberikan pinjaman dan nasabah pembiayaan sebagai peminjam yang
mewajibkan nasabah (peminjam) melunasi utangnya setelah jangka waktu
tertentu.Dalam akad pembiayaan Qardh tidak diperbolehkan untuk
dipersyaratkan adanya imbalan. Namun, dalam akad tersebut peminjam dapat
memberikan imbalan atau pihak yang me minjamkan dapat menerima
imbalan.13

11Zainul Arifin, Dasar-dasar Manajemen Bank Syari’ah, hlm. 53, dikutip oleh Muhammad,
MANAJEMEN DANA BANK SYARI’AH, EKONISIA, Yogyakarta, 2004, cet.1, hlm. 48-49.

12 Ibid.
13Rachmadi Usman, Produk dan Akad Perbankan Syari'ah di Indonesia Implementasi dan

Aspek Hukum, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009, hlm. 245.
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Sebagaimana Allah Swt telah berfirman dalam QS. Al-Hadid ayat 11 yang

berbunyi:




  


    


Artinya:
“Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, maka

Allah akan melipat-gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan dia akan

memperoleh pahala yang banyak”.14

Ayat di atas menjelaskan hakikat infak yang dilakukan demi karena Allah. Ia

adalah bagaikan memberi pinjaman kepada Allah, yang pasti dibayar dengan berlipat

ganda. Allah SWT akan melipat gandakan pembayaran dan balasannya dengan pelipat

gandakan yang banyak mencapai tujuh ratus kali bahkan lebih. Selaras dengan

meminjamkan kepada Allah, kita juga diseru untuk “meminjamkan sesama kepada

manusia”, sebagai bagian dari kehidupan bermasyarakat (civil society).15

Transaksi Qardh diperbolehkan oleh para ulama berdasarkan hadist riwayat

Ibnu Majah dan ijma‟ ulama. Sungguh pun demikian, Allah SWT kepada kita agar

meminjamkan sesuatu bagi “Agama Allah”. Sebagaimana dalam sebuah hadist yang

diriwayatkan oleh Ibnu Majah yang dikutip dalam buku Abdullah bin Muhammad

Ath-Thayyar,dkk.

14Soenardjo dkk, Al-Qur’an dan Terjemahnya, Yayasan Penyelenggara
Penterjemah/Pentafsiran Al-Qur‟an, Jakarta, 1971, hlm.902.

15 Syafi‟i Antonio, Bank Syari’ah Dari Teori ke Praktik.Gema Insani, Jakarta, 2001, hlm. 132.
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“Ibnu Mas‟ud meriwayatkan bahwa nabi Saw. Berkata, “Bukan seorang

muslim (mereka) yang meminjamkan muslim lainnya dua kali kecuali yang satunya

adalah senilai sedekah” .16

Dimyauddin Djuwaeni berpendapat bahwa syarat syahnya qard yaitu:

Syarat sahnya al-Qardhh adalah orang yang memberi pinjaman (muqridh)
benar-benar memiliki harta yang akan dipinjamkan tersebut. Harta yang
dipinjamkan hendaknya berupa harta yang ada padanannya (mitsli), baik yang
bisa ditimbang, diukur maupun dihitung. Syarat selanjutnya adalah adanya
serah terima barang yang dipinjamkan, dan hendaknya tidak terdapat manfaat
(imbalan) dari akad ini bagi yang meminjamkan, karena jika hal itu terjadi
maka akan menjadi riba.17

Menurut Fatwa DSN-MUI nomor 19 tahun 2000 tentang Qardh, yang

dimaksud dengan al-Qardh adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah dengan

ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikannya kepada LKS pada waktu yang

telah disepakati oleh LKS dan nasabah.18 Ketentuan mengenai al- Qardhhul Hassan

telah diatur dalam fatwa DSN nomor 19/DSN-MUI/IX/2000. Dalam fatwa ini,

ketentuan umumQardh adalah sebagaiberikut:

1. Al-Qardhh adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah (muqtaridh) yang

memerlukan.

16HR.Ibnu Majah no 2421, kitab al-ahkam, Ibnu Hibban dan Baihaqi, yang dikutip kembali
oleh Abdullah bin Muhammad dkk, Ensiklopedi FIQIH Muamalah,Maktanah Al-Hanif,
Yogyakarta, 2004, hlm. 155.

17Dimyauddin Djuwaeni, Pengantar Fiqih Muamalah, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2008,
hlm. 256.

18Fatwa DSN-MUI nomor 19/DSN-MUI/IV/2000, Konsiderat”Menimbang”huruf b
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2. Nasabah al-Qardhh wajibmengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu

yang telah disepakatibersama.

3. Biaya administrasi dibebankan kepadanasabah.

4. Bank dapat meminta jaminan kepada nasabah bilamana dipandangperlu.

5. Nasabah al-Qardhh bisa memberikan tambahan (sumbangan) dengan sukarela

kepada bank selama tidak diperjanjikan dalam akad.

6. Jika nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada

saat yang telah disepakati dan bank telah memastik ketidakmampuannya, bank

dapat:

a. Memperpanjang jangka waktu pengembalian, atau

b. Menghapus (write off) sebagian atau seluruh kewajibannya.19

Ada beberapa pendapat tentang pengertian ijarah salah satunya

Wirdyaningsih berpendapat tentang pengertian ijarah yaitu:

Ijarah menurut bahasa merupakan bentuk Isim dari kata Al-ujrah atau sewaan.
Sedangkan menurut syara‟ artinya suatu transaksi atas penggunaan barang
yang dimaksud dan telah dimaklumi, serta barang tersebut dapat diserahkan
dan boleh dipakai yaitu dengan imbalan yang telah disepakati.20

Pengertian lain tentang Ijarah menurut Adiwarman A. Karim menyatakan

bahwa :

Ijarah adalah akad untuk memanfaatkan jasa, baik jasa atas barang ataupun

jasa atas tenaga kerja. Biladigunakan untukmendapatkan manfaat

19Wirdyaningsih, op. cit., hlm. 127.
20Syekh Manshur Ali Nashif, MAHKOTA POKOK-POKOK HADIS RASULULLAH SAW,

Sinar Baru Algensindo, Bandung, 2002, jilid 2, hlm. 656.
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barang, maka disebut sewa menyewa. Sedangkan jika digunakan untuk

mendapatkan manfaat tenaga kerja, disebut upah mengupah.21

Ascarya berpendapat tentang timbulnya Ijarah secara umum disebabkan

oleh:

Secara umumtimbulnya Ijarah disebabkan oleh adanya kebutuhan akan barang
atau manfaat barang oleh nasabah yang tidak memiliki kemampuan keuangan.
Dengan kata lain, apabila nasabah memiliki kemampuan keuangan, maka
pemenuhan kebutuhan barang atau manfaat barang akan dilakukan langsung
oleh nasabah kepada pemilik barang (produsen) tanpa melalui bank syari‟ah.
Dengan demikian, praktek Ijarah yang terjadi pada aktivitas perbankan syari‟ah,
secara teknis merupakan perubahan cara pembayaran sewa dari tunai di muka
antara bank dengan pemilik barang menjadi angsuran bank dengan nasabah
dan/atau pengunduran periode waktu pembayaran atas biaya sewa yang telah
dibayarkan di muka oleh bank.22

Ketentuan tentang obyek pembiayaan Ijarah telah diatur dalam Fatwa DSN

nomor 09/DSN-MUI/IV/2000. Dalam fatwa tersebut dijelaskan bahwa yang dimaksud

dengan ijarah adalah akad pemindahan hak guna pakai(manfaat) atas suatu barang

atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau upah tanpa dikuti

dengan pemindahan kepemilikan barang itusendiri.

Adapun rukun dan syarat Ijarah adalah :

1. Pernyataan ijab dan qabul,

2. Pihak-pihak yangmelakukan akad terdiri atas pemberi sewa (lessor, pemilik aset

LKS,dan penyewa (lessee, pihak yang mengambil manfaat dari penggunaan aset

nasabah.

3. Objek akad pembayaran(sewa) dan manfaat penggunaan aset.

21Adiwarwan karim, Bank Islam : Analisis Fiqih dan Keuangan , PT Raja Grafindo Persada,
Jakarta, 2004, hlm. 70.

22 Ascarya, Akad dan Produk Syariah, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 223.
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4. Manfaat dari penggunaan aset dalam Ijarah adalah objek kontrak yang

dijamin,karena itu rukun yang harus dipenuhi sebagai ganti dari sewa dan bukan

aset sendiri.

5. Shigat Ijarah adalah berupa pernyataan dari kedua belah pihak yangmelakukan

akad, baik secara verbal atau dalam bentuk lain yang equivalent, dengan cara

penawaran pemilikaset (LKS) dan penerimaan yang dinyatakan oleh nasabah.23

Menurut fatwa tentang pengurusan dana talangan haji di atur dalam Fatwa DSN

nomor 29/DSN-MUI/VI/2002. Dimana menyebutkan bahwa dana talangan haji ini

menggunakan dua akad yaitu akad Qardh dan Ijarah. Karena dana talangan haji

menggunakan akad Qardh yaitu akad tolong menolong atau kebaikan yang

seharusnya bersumber dari dan non komersil atau tidak untuk mendapatkan azas

manfaat atau meraih keuntungan dan harus bersumber dari modal bank, keuntungan

bank yang disisihkan, dan zakat yang diberikan dari individu maupun perusahaan

untuk disalurkan kembali dengan menggunakan prinsip tolong menolong. Bahwa

salah satu bentuk pelayanan keuangan yang menjadi kebutuhan masyarakat adalah

talangan haji dan talangan pelunasan Biaya Perjanjian Ibadah Haji (BPIH). Dana

Talangan Haji ini dijamin deposit yang dimiliki nasabah. Nasabahnya kemudian

wajib mengembalikan sejumlah uang yang dipinjam itu dalam jangka waktu tertentu.

Untukmenggunakan akad Ijarah,

23 Jaih Mubarok, Perkembangan FATWA EKONOMI SYARI’AH di Indonesia , Pustaka Bani
Quraisy, Bandung, 2004, hlm. 83.
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atas jasa peminjaman dana talangan haji ini, bank syari‟ah memperoleh imbalan

(fee/ujrah) yang besarnya tidak didasarkan pada jumlah uang dipinjamkan.24

F. Langkah-langkah Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan langkah-langkah penelitian sebagai

berikut:

1. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Studi Kasus.

Yang dimaksud dengan studi kasus menurut Cik Hasan Bisri yaitu:

Penelitian yang ditujukan untuk menjelaskan suatu masalah yang bersifat

kasuistik, menggunakan data sebagai suatu kesatuan yang intergrasi. Satuan tersebut

dapat berupa studi tokoh, peripstiwa, wilayah, pranata, budaya dan sejenisnya.25

Keadaan tersebut adalah pelaksanaan pembiayaan pada produk Dana

TalanganHaji di Bank SyariahMandiri KCP Ujungberung Bandung.

2. Sumber Data

a. Sumber data primer adalah sumber yang terkait langsung dalam hal ini yaitu

Bank SyariahMandiri KCPUjungberung.

b. Sumber data sekunder adalah sumber yang tidak terkait langsung dengan

data-data yang dikumpulkan, yaitu buku-buku, majalah,surat kabar, dan data

lainnyayang berhubungan denganmasalah yang sedang dikaji.

24Fatwa DSN-MUI Nomor 29/DSN-MUI/VI/2002, tentang pengurusan dana talangan haji.
25 Cik Hasan Bisri, Penuntut Penyusunan Rencana Penelitian Dan Penulisan Skripsi Bidang

Ilmu Agama Islam, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hlm. 62.
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3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini bertempat di Bank Syariah Mandiri KCP

Ujungberung Jl. AH. Nasution no. 46A Ujungberung Bandung.

4. Jenis Data

Jenis data yang diperlukan adalah mengenai:

a. Mekanisme penerapan pembiayaan dana talangan haji di Bank SyariahMandiri

KCP Ujungberung Bandung.

b. Dasar yang digunakan dalam menggunakan dana pihak ketiga untuk

Pembiayaan Dana TalanganHaji di Bank Syariah Mandiri KCP Ujung berung

Bandung.

c. Tinjauan kesesuaian Fatwa DSN No. 29 tentang talangan haji pada penggunaan

dana pihak ketiga pada produk dana talangan haji yang diterapkan di Bank

SyariahMandiri KCP Ujungberung Bandung.

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penggunaan data ini, penulis akan menggunakan teknik-teknik

sebagai berikut:

a. Observasi yaitu teknik pengumpulan data dengan cara pengamatan langsung

terhadap objek yang diteliti.

b. Wawancara, yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mengajukan

pertanyaan dengan pihak yang terkait, dengan harapan memperoleh informasi

yang diharapkan, sehinggawawancara tersebut dilakukan secara mendalam.
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c. Studi Kepustakaan, yaitu pengumpulan data dengan jalan memanfaatkan

sumber-sumber kepustakaan, seperti buku-buku dan sumber bacaan lainnya

yang ada kaitannya denganmasalah yangditeliti.

6. Analisis Data

Data yang digunakan sudah terkumpul akan dianalisis dengan menggunakan

metode Studi Kasus. Dalam pelaksanaanya, penganalisisan dilakukan dengan

melalui langkah- langkah berikut:

a. Menelaah semua data yang terkumpul dari berbagai sumber baik primer

maupunyang sekunder.

b. Mengelompokan seluruh data dalam satuan-satuan sesuai dengan masalah

yang diteliti.

c. Menghubungkan data dengan teori yang sudah dikemukakan dalam kerangkan

pemikiran.

d. Menafsirkan dan menarik kesimpulan dari data yang dianalisa dengan

memperhatikan rumusan masalah dan kaidah-kaidah yang berlaku dalam

penelitian.
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