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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Haji adalah salah satu rukun Islam yang kelima, karena itu ibadah haji merupakan

kewajiban bagi setiap  muslim yang aqil dan baligh serta telah sanggup melaksanakannya.

Hal ini sesuai dengan firman Allah Swt dalam Al-Qur’an:










“Padanya terdapat tanda-tanda yang nyata, (di antaranya) maqam Ibrahim.
Barangsiapa memasukinya (Baitullah itu) menjadi amanlah dia; mengerjakan haji
adalah kewajiban manusia terhadap Allah, Yaitu (bagi) orang yang sanggup
Mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barangsiapa mengingkari (kewajiban haji),
Maka Sesungguhnya Allah Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu) dari semesta
alam”.1

Sebagai salah satu dari lima pilar utama Islam, haji mempunyai makna dan

manfa’at yang mendalam dari sisi apapun, sebagaimana telah Allah jelaskan dalam Al-

Qur’an:











“Supaya mereka menyaksikan berbagai manfa’at bagi mereka dan supaya mereka
menyebut nama Allah pada hari yang telah ditentukan atas rezki yang Allah telah
berikan kepada mereka berupa binatang ternak. Maka makanlah sebahagian

1 Al-Qur’an Surah Ali-‘Imran ayat 97
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daripadanya dan (sebahagian lagi) berikanlah untuk dimakan orang-orang yang
sengsara dan fakir”.2

Secara etimologi (bahasa), Haji berarti al-qasdu (menyengaja atau menuju dan

mengunjungi). sedangkan menurut istilah syara’ berarti menuju Baitul Haram dan tempat

tempat tertentu dengan niyat, waktu dan tata cara tertentu.3 Tempat-tempat tertentu yang

dimaksud dalam defenisi di atas adalah selain Ka’bah dan Mas’a (tempat sa’i), juga

Padang Arafah (tempat wukuf), Muzdalifah (tempat mabit), dan Mina (tempat melontar

jumroh). Sedangkan yang dimaksud dengan waktu tertentu adalah bulan-bulan haji yaitu

dimulai dari Syawal sampai sepuluh hari pertama bulan Dzulhijjah. Amalan ibadah tertentu

ialah thawaf, sa’i, wukuf, mabit di Muzdalifah, melontar Jumroh, dan mabit di Mina.4

Indonesia yang merupakan Negara berpenduduk muslim terbesar di dunia dan

mayoritas beragama Islam, pada setiap tahunnya selalu berbondong-bondong dan saling

berebut porsi keberangkatan ketanah suci mengingat keterbatasan kuota haji pada setiap

tahunnya. Sehingga semakin lama mendaftarkan diri ke tempat pendaftaran setempat,

(Departemen Agama) semakin lama pula pelaksanaan dan daftar tunggunya sedangkan

dana pengikat untuk mendapatkan porsi haji relatif juga besar.

Pada bulan Maret tahun lalu presiden Republik Indonesia Susilo Bambang

Yudoyono mengungkapkan tantangan penyelenggaraan haji di Indonesia adalah daftar

tunggu yang panjang, yakni mencapai 1,7 juta jama’ah per 13 Maret 2012. Selain itu,

memprioritaskan calon jama’ah haji (calhaj) lanjut usia (lansia). Untuk itu, dia meminta

Ikatan Persaudaraan Haji Indonesi (IPHI) bersama lembaga bimbingan haji dan pemangku

2 Al-Qur’an surah Al-Hajj ayat 28.
3 Abdurrahman al-Jaziri, Kitab al-Fiqh ‘Ala Madzahib al-Arba’ah, (Kairo: Dar Al-Hadits, tt,), Juz 1,

hal. 538. Bisa juga di lihat dalam buku Ithaf al-Anam bi Ahaditsi al-Ahkam fi al-Ibadah wa al-Muamalat.
Karangan Mahmud Abdullah Al-‘Ukazi dan Sayyid Abdulhamid Faqqy, cetakan pertama (kairo 1997), h. 279.

4 http://id.wikipedia.org/wiki/haji diakses 10-4-2012
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kepentingan membantu Kementerian Agama (KEMENAG) dalam penyelenggaraan haji

setiap tahunnya. ’’Dengan kuota 211.000 jama’ah per tahun,kemenag harus

mengutamakan calhaj lansia. Untuk itu, IPHI dan lembaga lain diminta ikut mendukung

Kemenag,’’ kata Presiden.5

Bukan hanya jama’ah calon haji (calhaj) reguler yang harus menunggu bertahun-

tahun agar bisa berangkat haji, namun nasib sama juga dialami calhaj plus (khusus).

Jumlah pendaftar haji plus sudah mencapai sekitar 40.000 orang sehingga kuota haji

tahun 2012 hampir bisa di pastikan habis.6

Kondisi inilah yang menjadi keresahan sekaligus jadi tantangan bagi para calon

jama’ah haji, di samping antrian daftar tunggu haji yang panjang para calon jama’ah haji

juga merasa kesulitan dalam mengumpulkan dana yang relative besar jumlahnya untuk

mendapatkan nomor porsi keberangkatan haji.

Dewasa ini,dunia perbankan dan lembaga keuangan syariah mengalami

perkembangan yang sangat cepat. Produk-produk yang inovatif juga bermunculan secara

beragam sehingga beberapa model akad multi jasa tidak bisa dihindari lagi, bahkan

semakin marak. Seperti praktik adanya pembiayaan dana talangan haji bagi para calon

yang ingin menunaikan haji yang sekarang ini sedang menjamur di tengah masyarakat.

Pembiayaan talangan haji adalah berupa pinjaman (qardh) dari bank syariah

kepada nasabah untuk menutupi kekurangan dana guna memperoleh kursi (seat) haji

pada saat pelunasan BPIH (Biaya Perjalanan Ibadah Haji). Dana talangan ini dijamin

5http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2012/04/10/182798/Daftar-Tunggu-Haji-
Capai-17-Juta di unduh pada tanggal 13-4-2012.

6 http://www.cheria-travel.com/2011/01/daftar-tunggu-haji-plus-hingga-tahun.html diunduh pada tgl
13-4-2012. Pada bulan April 2013 lalu kemenag membatasi calon jama’ah haji husus menjadi 17.000 saja
sebagaimana dinyatakan humas Kemenag RI. Hal ini bisa dilihat pada http://www.setkab.go.id/berita-8235-
kuota-dibatasi-17000-biaya-haji-plus-2013-minimal-8000-dollar-as.html di unduh pada 4-7-2013, hal ini
terjadi seiring dengan pengurangan kuota haji Indonesia 20% dan utuk seluruh negara anggota OKI
(Organisasi Konferensi Islam).
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dengan deposit yang dimiliki nasabah. Nasabah kemudian wajib mengembalikan sejumlah

uang yang dipinjam itu dalam jangka waktu tertentu. Atas jasa peminjaman dana talangan

ini, bank syariah memperoleh imbalan (fee/ujrah) yang besarnya tak didasarkan pada

jumlah dana yang dipinjamkan.7 Jadi akad qardh wal ijarah adalah gabungan dua akad,

yaitu akad qardh (pinjaman) dengan akad ijarah (jasa), yaitu jasa lembaga keuangan

syari’ah (LKS) memberikan pinjaman kepada nasabah.8

Di antara perbankan tersebut adalah Bank Syariah Mandiri (BSM)9 dan Bank

Muamalat yang merupakan instansi yang berjasa dalam membantu calon jama’ah haji

dalam proses pendaftaran ibadah haji ke tanah suci. Melihat kenyataan bahwa jumlah

dana pengikat porsi yang relative tinggi tadi, dan ini menjadi salah satu penyebab

hilangnya minat para calon jama’ah haji atau bahkan menunda kewajiban mereka, maka

Bank Syariah Mandiri dan Bank Muamalat selaku perbankan syari’ah menghadirkan

produk “Talangan Haji” yang memberikan kemudahan sekaligus keringanan pada calon

jama’ah haji yang masih kekurangan atau kesulitan dana. Talangan haji ini diberikan

dengan ketentuan-ketentuan yang telah di sepakati.10

Hal ini tentunya memberikan dampak positif bagi kedua belah pihak. Bagi bank

akan menambah jumlah serta minat para nasabahnya untuk kembali pada bank tersebut.

7 Dasar fikihnya adalah akad qardh wal ijarah, sesuai Fatwa DSN (Dewan Syariah Nasional) MUI
Nomor 29/DSN-MUI/VI/2002 tanggal 26 Juni 2002 tentang biaya pengurusan haji oleh LKS (lembaga
keuangan syariah).

8 Untuk penjelasan proses dana talangan haji ini bisa di lihat langsung pada Fatwa MUI nomor
29/DSN-MUI/VI/2002 tanggal 26 Juni 2002 tentang biaya pengurusan haji oleh LKS (lembaga keuangan
syariah), atau pada website www.syariahmandiri.co.id. Tentu saja Jika ternyata fakta di lapangan berbeda
dengan syarat-syarat yang ditentukan oleh fatwa, maka di sinilah terjadi ketimpangan dan perlu pengkajian
lebih lanjut.

9 Produk dana talangan haji pertama kali di luncurkan pada Bank Syari’ah Mandiri adalah pada
tangal 28 Muharram 1421 H, atau pada tanggal 3 Mei tahun 2000.

10 Ketentuan-ketentuannya bisa di lihat langsung pada praktek dana talangan haji di Bank Syari’ah
mandiri, atau pada websitenya: www.syari’ahmandiri.co.id
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Dan bagi calon jama’ah haji akan mendapat kemudahan dana untuk melaksanakan ibadah

haji.11

Tidak terkecuali pada Bank Syariah Mandiri dan Bank Muamalat di kota Sibuhuan

Kabupaten Padang Lawas Sumatera Utara. Menurut pengamatan penulis produk

pembiayaan dana talangan haji di Bank Syariah Mandiri dan Bank Muamalat ini

sebenarnya tidaklah terlalu populer dan diminati banyak orang semenjak dibukanya

cabang dua bank ini tahun 2003 hingga tahun 2008. Produk pembiayaan dana talangan

haji ini mengalami peningkatan yang signifikan di mulai pada tahun 2009 sampai sekarang,

bahkan menurut studi pendahuluan yang penulis lakukan di Kabupaten Padang Lawas

pada dua bank syariah ini terjadi lompatan persentasi jumlah nasabah dan calon haji yang

luar biasa. Hal ini dapat dilihat sebagaimana contoh pada Bank Syariah Mandiri cabang

Sibuhuan Kabupaten Padang Lawas berikut ini:

No. Tahun Jumlah
(orang) Keterangan

1 2009 5

2 2010 175

3 2011 861

4 2012 870
Sumber: Data BSM Padanglawas

11 Menurut Setiawan Budi Utomo, setidaknya ada tiga hal yang menjadi dampak serta tujuan
startegis ekonomi bagi Perbankan Syari’ah dari dana talangan haji ini: 1. Meningkatkan portepel pembiayaan
konsumtif Syari’ah 2. Meningkatkan jumlah nasabah 3. Meningkatkan fropitabilitas pembiayaan.
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Jika di bandingkan juga dengan pertumbuhan jumlah calon haji secara umum

yang terdaftar di kementerian agama semenjak tahun 2005 di Kabupaten Padang Lawas

juga terjadi pertambahan jumlah calon haji yang sangat besar sebagaimana terlihat pada

data Kemenag Kabupaten Padang Lawas di bawah ini:12

No Tahun Jumlah (orang) Keterangan

1 2005 213

2 2006 200

3 2007 287

4 2008 235

5 2009 461

6 2010 520

7 2011 350

8 2012 260

9 2013 320

10 2014 381

11 2015 491

12 2016 657

13 2017 440

14 2018 344

15 2019 404

12 Sumber: Data Kemenag Padang Lawas 2011
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16 2020 448

Berdasarkan uraian di atas dan melihat perkembangan nasabah dan jumlah calon

haji dengan program pembiayaan dana talangan haji ini yang begitu signifikan dan

bertambah banyak disetiap harinya, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian terkait

dengan masalah ini, lebih khusus lagi meneliti  tentang “Eksistensi Produk Dana Talangan

Haji Dalam Peningkatan Jumlah Calon Haji di Kabupaten Padang Lawas Sumatera Utara”.

B. Identifikasi Masalah

Ada beberapa Permasalahan yang terlihat dari uraian tersebut di atas,di antaranya

adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana prosedur atau mekanisme talangan haji pada Bank Syariah

Mandiri dan Bank Muamalat cabang Sibuhuan Kabupaten Padang Lawas?
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2. Bagaimana bagi hasil yang diberikan pada pemberian talangan haji di Bank

Syariah Mandiri  dan Bank Muamalat cabang Sibuhuan Kabupaten Padang

Lawas?

3. Bagaimana manajemen pembiayaan dana talangan haji PT. Bank Syariah

Mandiri dan Bank Muamalat cabang Sibuhuan Kabupaten Padang Lawas

dalam membantu nasabah calon jama’ah haji menutupi kekurangan dana dan

memperoleh seat/porsi haji secara cepat?

4. Bagaimana prinsip penyaluran dana (akad) pembiayaan dana talangan haji

yang dijalankan PT. Bank Syariah Mandiri dan Bank Muamalat cabang

Sibuhuan Kabupaten Padang Lawas?

5. Bagaimana fasilitas layanan tabungan haji sebagai sarana meningkatkan

jumlah nasabah pada PT. Bank  Syariah Mandiri dan Bank Muamalat cabang

Sibuhuan Kabupaten Padang Lawas?

6. Bagaimana strategi pemasaran produk pembiayaan al-qardh dana porsi

pemberangkatan ibadah haji pada PT. Bank Syariah Mandiri dan Bank

Muamalat cabang Sibuhuan Kabupaten Padang Lawas?

7. Bagaimana prosedur pembiayaan al-qardh talangan haji Pada PT. Bank

Syariah Mandiri dan Bank Muamalat cabang Sibuhuan Kabuapten Padang

Lawas?

8. Faktor-faktor apakah yang mempengaruhi peningkatan jumlah nasabah dan

calon haji di Kabupaten Padang Lawas?

9. Bagaimanakah eksistensi produk dana talangan haji dalam peningkatan

jumlah calon haji di Kabupaten Padang Lawas?



9

10. Bagaimanakah sinkronisasi antara kebijakan pemerintah dan perbankan

syariah dalam pengaturan kuota haji di Kabupaten Padang Lawas?

C. Batasan Masalah

Supaya penelitian ini mendalam dan terfokus, maka penulis hanya menekankan

pada bagaimana Eksistensi Produk Dana Talangan Haji Dalam Peningkatan Jumlah calon

haji di Kabupaten Padang Lawas Sumatera Utara.

D. Perumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah yang telah penulis tetapkan, maka permasalahan

yang akan dibahas dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

a. Bagaimana eksistensi produk dana talangan haji dalam peningkatan jumlah

calon haji di Kabupaten Padang Lawas Sumatera Utara?

b. Apa saja faktor – faktor yang mempengaruhi peningkatan jumlah calon haji di

Kabupaten Padang Lawas Sumatera Utara?

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

a. Untuk mengetahui bagaimana eksistensi produk dana talangan haji dalam

peningkatan jumlah calon haji di Kabupaten Padang Lawas Sumatera Utara.

b. Untuk mengetahui faktor-faktor apakah yang mempengaruhi peningkatan jumlah

calon haji di Kabupaten Padang Lawas Sumatera Utara.
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2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari penelitian ini adalah:

a. Penelitian ini diharapkan dapat menjelaskan eksistensi produk dana talangan

haji dalam peningkatan jumlah calon haji di Kabupaten Padang Lawas Sumatera

Utara.

b. Penelitian ini diharapkan dapat mengungkap faktor - faktor yang mempengaruhi

peningkatan jumlah calon haji di Kabupaten Padang Lawas Sumatera Utara.

c. Untuk memberikan informasi yang seluas-luasnya pada masyarakat Kabupaten

Padang Lawas bagaimana sebenarnya produk pembiayaan dana talangan haji

pada perbankan syariah.

d. Memperkaya khazanah kepustakaan ilmu-ilmu Ekonomi Islam, khususnya yang

berkaitan dengan produk pembiayaan dana talangan haji.

e. Sebagai salah satu bahan referensi untuk penelitian selanjutnya.

F. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif, yaitu suatu metode

dalam meneliti status kelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, suatu sistem

pemikiran atau suatu kelas peristiwa pada masa sekarang13. Penelitian kualitatif

merupakan jenis penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur

13 Ny. Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Teori dan Praktek, (Jakarta :
Bina Aksara, 2009), h. 11
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statistik atau bentuk hitungan lainya, seperti tentang kehidupan, prilaku seseorang,

peranan organisasi, pergerakan sosial dapat dihitung sebagaimana data sensus, namun

analisanya bersifat Kualitatif. Penelitian ini cocok dalam penelitian kualitatif yang sifat dari

masalah yang diteliti, yaitu yang berhubungan dengan prilaku seseorang atau studi

kasus14. Metode penelitian kualitatif dapat digunakan untuk mengungkap dan memahami

sesuatu di balik fenomena yang belum diketahui. Data berasal dari bermacam sumber

biasanya dari wawancara dan pengamatan. Peneliti di sini mengumpulkan data dan

menyajikannya sedemikian rupa sehingga para Informannya dibiarkan berbicara, tujuan

adalah mendapatkan laporan apa adanya. Kemudian kondisi yang diuraikan harus relavan,

khususnya dengan situasi yang ada, jadi teori dapat dijadikan sebagai kendali (kontrol)

atas perlakuan terhadap fenomena yang ada15.

1. Jenis Penilitian

Studi yang penulis lakukan tentang eksistensi produk dana talangan haji dalam

peningkatan jumlah calon haji di Kabupaten Padang Lawas Sumatera Utara ini

dapat di kategorikan kedalam jenis penelitian lapangan (field research), yaitu

penelitian yang dilakukan dalam kehidupan atau penelitian yang objek sebenarnya

berupa fakta empiris dengan menggunakan data konkrit.16

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research), mengambil lokasi di

Kabupaten Padang Lawas Sumatera Utara.

3. Subjek dan Objek Penelitian

14 Lexy J. Maloeng, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung ; PT. Remaja Rosdakarya, 1997), h. 4
15 Ibid., h. 5
16 Hidayat Syah, Pengantar Umum Metodologi Penelitian Pendidikan Pendekatan Verifikasi.

Cetakan pertama, (Suska Press, Pekanbaru 2010), h. 199.
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Subjek dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai pada cabang Bank Syariah

Mandiri dan cabang Bank Muamalat di Kabupaten Padang Lawas Sumatera Utara.

Sedangkan objek dari penelitian ini adalah Eksistensi Produk Dana Talangan Haji

Dalam Peningkatan Jumlah Calon Haji  di Kabupaten Padang Lawas Sumatera

Utara.

4. Responden/Informan

Respondennya/informan penelitian adalah Karyawan Bank Syariah Mandiri 15
orang dan Bank Muamalat Indonesia 9 orang, bagian lending (Pembiayaan) 4 orang
pada masing-masing bank 2 orang beserta para nasabah. dengan metode
menggunakan teknik purposive Sampling.

5. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terbagi kepada dua bagian yaitu sumber data

primer dan sumber data sekunder. Untuk lebih jelasnya dapat diperhatikan pada

uraian berikut:

a. Data Primer yaitu data yang diperoleh dari pegawai yang menjadi sampel

penelitian serta pimpinan cabang dan karyawan PT. Bank Syariah Mandiri dan

PT. Bank Muamalat cabang Sibuhuan Kabupaten Padang Lawas Sumatera

Utara.

b. Data Sekunder yaitu data yang diperoleh secara langsung maupun tidak

langsung, melalui dokumentasi  dan buku-buku yang berhubungan dengan

penelitian.

6. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data yang diperlukan untuk penelitian ini, penulis melakukan

teknik pengumpulan data sebagai berikut:
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a. Wawancara; yaitu dengan melakukan tanya jawab langsung mengenai

permasalahan yang diteliti dengan pimpinan serta pegawai Bank Syariah

Mandiri dan Bank Muamalat di Kabupaten Padang Lawas Sumatera Utara.

b. Observasi; yaitu dengan cara melakukan pengamatan langsung ke tempat

diadakan penelitian.

c. Studi Dokumentasi; adalah teknik pengumpulan data yang bersumber dari

buku-buku, penelitian, jurnal, makalah dan arsip-arsip ataupun dokumen-

dokumen terkait yang ditulis oleh tokoh-tokoh lain.

7. Teknik Analisis Data

Setelah data-data terkumpul, kemudian data dikelompokkan berdasarkan jenis dan

sumbernya, penganalisaan data dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan

metode deskriptif, yaitu menguraikan dengan fakta yang diperoleh kemudian

dihubungkan dengan teori yang ada tentang Eksistensi Produk Dana Talangan Haji

Dalam Peningkatan Jumlah calon haji di Kabupaten Padang Lawas Sumatera Utara.

Data yang telah terkumpul dianalisis secara induktif selama penelitian berlangsung

dengan mengolah bahan empirik, supaya dapat disederhanakan ke dalam bentuk

yang lebih mudah dibaca, dipahami dan diinterpretasikan. Data diinterpretasikan

untuk memperoleh makna dan implikasi hubungan yang ada. Analisis induktif

dimulai dengan terlebih dahulu merumuskan sejumlah permasalahan ke dalam

beberapa pertanyaan yang dijadikan tujuan penelitian.

G. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan tesis ini,  terbagi menjadi lima bab, yang terdiri dari:
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Bab I PENDAHULUAN, Bab ini memberikan urain tentang Latar belakang,

Identifikasi Masalah, Batasan Masalah, Rumusan  Masalah, Tujuan dan

Kegunaan Penelitian, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

Bab II Telaah Pustaka, pada bab ini dibahas tentang KAJIAN PUSTAKA

berisikan tentang Landasan Teoritis dan Kajian Terdahulu, Teori

Eksistensi, Pengertian Talangan, Manfa’at Talangan, Pengertian Al-

Qardh, Landasan Hukum Al-Qardh, Rukun dan Syarat Al-Qardh,

Manfa’at Al-Qardh, Pengertian Ijarah, Landasan Hukum Ijarah, Rukun

dan Syarat Ijarah, Manfa’at Ijarah.

Bab III METODE PENELITIAN, Pada bab ini akan dijelasan tentang Metode

Penelitian dalam tesis ini,  yaitu mencakup Jenis Penelitian, Populasi

dan Sampel, Tekhnik Pengumpulan Data dan Tekhnis Analisis Data.

Bab IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN, Pada bab ini penulis

menguraikan tentang Deskripsi Data Penelitian: Profil Bank, Produk

Pembiayaan Dana Talangan Haji pada Bank Syariah Mandiri dan Bank

Muamalat, Analisis Produk Dana Talangan Haji Dalam Peningkatan

Jumlah Calon Haji pada Bank Syariah Mandiri dan Bank Muamalat,

Pembahasan Faktor Pendorong Peningkatan Jumlah Nasabah dan

Calon Haji, Hukum Dana Talangan haji.

Bab V PENUTUP, Pada bab ini penulis menguraikan tentang Kesimpulan,

Implikasi Hasil Penelitian dan Saran-Saran yang diambil berdasarkan

uraian dari bab sebelumnya.
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BAB II
KAJIAN PUSTAKA

LANDASAN TEORITIS & KAJIAN PENELITIAN TERDAHULU

A. Teori Eksistensi

Dalam kamus umum bahasa Indonesia secara definitif eksistensi mengandung arti

adanya atau keberadaan.17 Akan tetapi eksistensi adalah istilah yang sering dipakai dalam

bidang filsafat dan psikologi. Bidang filsafat mengartikan eksistensi sebagai adanya segala

sesuatu atau dalam arti sempit adanya pribadi atau individu. Sedangkan dalam bidang

psikologi mengartikan eksistensi sebagai kehidupan, keberadaan, kehadiran. Kaum

eksistensialis ingin mempelajari aspek paling dasar dari keperibadian manusia ingin

menyelami kedalaman pengalamannya dan ingin menjajaki ketinggian kesadarannya.

Psikologi eksistensial menyatakan bahwa setiap orang berhubungan dan bergaul secara

realitas dengan orang lain. Dari hubungan dan pergaulan itu timbul kesadaran pribadi yang

dapat dikomunikasikan dan dialami bersama orang lain.18 Dalam kajian filsafat

eksistensialisme istilah eksistensi memilki arti cara manusia berada di dalam dunia, dan

hal ini berada dengan cara berada benda-benda, sebab benda-benda tidak sadar akan

keberadaannya sebagai sesuatu yang memiliki hubungan dengan yang lain, dan berada di

samping yang lain. Secara lengkap eksistensi memilki hubungan dengan yang lain dan

17 J.S. Badudu, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan, 1994, h. 375
18 PT. Cipta adi Pustaka, Ensiklopedi Nasional Indonesia, Jakarta, h. 42
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berada di samping yang lain.19 Secara jelas bahwa manusia sadar  bahwa dirinya ada.

Amat sukar untuk mengatakan apa eksistensialisme, karena di dalamnya terkandung

beberapa aliran yang sungguh-sungguh tidak sama. Pengaruh aliran ini bermacam-macam

juga. Eksistensi adalah cabang filsafat yang muncul pada abad ke-20, sebagai reaksi

terhadap materialisme dan idealisme. Eksistensialisme adalah aliran filsafat yang

memandang segala-galanya dengan berpangkal pada eksistensi, yaitu cara manusia

berada di muka bumi ini. Hakikatnya adalah mempertahankan dengan penuh tanggung

jawab kemerdekaannya yang menjadi salah satu di antara pilihan yang jumlahnya tidak

terbatas.20

Dapat dikatakan bahwa eksistensialisme adalah suatu gerakan pemikiran filsafat

yang beranggapan bahwa segala sesuatu berpangkal pada eksistensi manusia. Sebelum

eksistensialisme, eksistensi diartikan sebagai keberadaan dan ada anggapan bahwa

esensi manusialah yang menentukan eksistensinya.

Berkaitan dengan uraian tersebut di atas secara individu, maka uraian berikut ini

pembahasan eksistensi dalam pandangan kolektif, yaitu dipandang keberadaannya dalam

kelompok sosial (eksistensi sosial) atau kehidupan kolektifnya untuk menerangkan perilaku

setiap individu. Eksistensi sosial diartikan bahwa manusia tidak dapat hidup sendiri. 21

Untuk mengembangkan keperibadiannya dan memenuhi berbagai kebutuhan

hidup sosial maupun ekonomi perlu dalam kelompok kolektivitas hidup bersosialisasi dan

bermasyarakat. Manusia adalah makhluk sosial. Setiap kehidupan sosial yang dialami

seseorang akan mempengaruhi dan menentukan perilakunya, misalnya dalam tata cara

mengajukan kritik kepada pihak lain, tata cara berinteraksi dengan orang yang lebih muda

19 Sudarsono, Ilmu Filsafat Suatu Pengantar, Jakarta, PT. Rineka cipta
20 Moctar Efendi, Ensiklopedi Agama dan Filsafat, tt, Universitas Sriwijaya, 2001, h. 108
21 PT. Cipta adi Pustaka, Ensiklopedi..., h. 42
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maupun orang tua dan sebagainya. Manusia mempelajari perilaku kelompok kehidupan

bersama dan masyarakat lingkungan hidupnya.

B. Talangan

B.1. Pengertian Talangan

Talangan adalah Perantara dalam jual beli, sedangkan menalangi adalah

memberi pinjaman uang untuk membayar sesuatu atau membelikan barang dengan

membayar kemudian.22 Sedangkan menurut Ensiklopedia Ekonomi Talangan sama

dengan Bail yaitu seseorang yang menerima harta milik orang lain di bawah suatu

bailment contract, dan bertanggung jawab atas kontrak itu, untuk memelihara harta

milik itu dan mengembalikannya dalam keadaan baik bilamana kontrak itu

dilaksanakan.23

Pengertian Talangan bisa diartikan Lend dalam bahasa Inggris yaitu,

memberikan sesuatu yang berharga kepada orang lain, selama jangka waktu tertentu

atau yang tidak tertentu, tanpa memberikan atau melepaskan hak miliknya, dan tetap

mempunyai hak untuk meminta kembali barang yang semula itu atau yang sepadan

dengan itu.24 Orang yang Lends atau meminjamkan mesin atau mesin atau tanah,

misalnya dapat mengharapkan kembalinya harta milik yang semula itu, akan tetapi

22 Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa
Indonesia, Jakarta, Balai Pustaka, 1990, ed 2 h. 995

23 Abdurahman, Ensiklopedia Ekonomi, Keuangan dan Perdagangan, Cet. Ke-v Jakarta, Pradnya
Paramita, 1982, h. 75-76

24 Ibid, h. 606
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orang yang meminjamkan uang atau barang-barang yang dapat dijual/belikan,

mengharapkan akan mendapatkan kembali sejumlah uang yang ekuivalen25

Istilah Talangan hampir sama dengan kafalah (perwalian) letak kesamaanya

adalah sama-sama sebagai pemberi dana kepada nasabah yang diwakili oleh bank

kepada lembaga yang ditunjuk nasabah. Sedangkan menurut hemat penulis setelah

membaca pengertian talangan di atas maka penulis mengambil kesimpulan bahwa

talangan adalah memberikan harta milik kepada orang lain (nasabah) sebagai alat

untuk membayar sesuatu yang diperlukan nasabah karena kebutuhan yang sangat

mendesak nasabah tidak dapat mencairkan dananya karena berbentuk deposito.

B.2. Manfa’at Talangan

Adapun manfa’at talangan adalah sebagai berikut:

1. Sebagai pencairan dana yang sangat mendesak untuk nasabah.

2. Merupakan produk perbankan syariah yang sangat diminati kepada nasabah yang

ingin melaksanakan ibadah haji karena terganjal masalah biaya.

3. Merupakan sebagi modal bagi pengusaha kecil yang memerlukan dana mendesak

untuk membeli barang-barang.

C. Qardh

C.1. Pengertian Qardh

Dalam Ensiklopedi Ekonomi dan perbankan syariah qardh adalah simpanan.26

Sedangkan menurut bahasa al-qardh berasal dari kata yang berarti al-qit’u yaitu

25 Ibid. h. 607
26 Habib Nazir dan M Hasanudin, Ensiklopedi dan Bank Syariah, Bandung, Kaki langit, 2004, h. 80
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cabang atau potongan.27 Secara syar’i, qardh menurut Hanafiyah, adalah harta yang

memiliki kesepadanan yang diberikan untuk ditagih kembali. Atau dengan kata lain,

suatu transaksi yang dimaksudkan untuk memberikan harta yang memiliki

kesepadanan kepada orang lain untuk dikembalikan yang sepadan dengan itu28.

Dalam literatur fiqih Salaf al-Shalih, qard dikategorikan dalam aqd tathawwu’i atau

akad saling bantu - membantu dan bukan transaksi komersil29. Menurut ijma’ ulama,

qardh hukumnya termasuk jaiz (diperbolehkan).

Kata qardh ini kemudian diadopsi menjadi Credo (Romawi), Credit (Inggris)

dan kredit (Indonesia). Objek dari pinjaman qardh biasanya adalah uang atau alat

tukar lainnya, yang merupakan transaksi pinjaman murni tanpa bunga ketika peminjam

mendapatkan uang tunai dari pemilik dana (dalam hal ini Bank) dan hanya wajib

mengembalikan pokok utang pada waktu tertentu dimasa yang akan datang.

Peminjam atas prakarsa sendiri dapat mengembalikan lebih besar sebagai ucapan

terima kasih.30

Sedangkan ulama-ulama tertentu membolehkan pemberi pinjaman untuk

membebani biaya jasa pengadaan pinjaman. Biaya jasa ini bukan merupakan

keuntungan, melainkan merupakan biaya aktual yang dikeluarkan oleh pemberi

pinjaman, seperti biaya sewa gedung, gaji pegawai dan peralatan kantor.31

Menurut istilah qardh adalah harta yang diberikan oleh seseorang (Muqridh)

kepada yang membutuhkan (Muqtaridh), yang kemudian si peminjam akan

27 Sayid Sabiq, Fiqih Sunnah,Dar Al-Fathi li I’lam Al-Arabi, Kairo 1997. Juz 3, h.191.
28 Wahbah Zuhaili (ed.), Fiqih Muamalah Perbankan Syariah, Jakarta, PT. Bank Muamalat

Indonesia, Juni, 1999, h. 2
29 Muhammad Firdaus NH (et.al), Islam dan Ekonomi, Jakarta, Renaisan 2005, h. 56.
30 Ascarya, Akad dan Produk Bank Syariah, Ed.1 Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada 2007, h. 46
31 Ascarya, Akad,... h. 47
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mengembalikannya setelah mampu.32 Sedangkan menurut mazhab Maliki, Syafii, dan

Hambali berpendapat, diperbolehkan melakukan qardh atas semua harta yang bisa

dijualbelikan obyek salam, baik itu ditakar atau ditimbang, seperti emas, perak dan

makanan atau dari harta yang bernilai, seperti barang-barang dagangan, binatang dan

sebagainya.33

Hak kepemilikan dalam qardh menurut Abu Hanifah dan Muhammad berlaku

melalui qabdh (penyerahan), jika seseorang berutang satu mud gandum dan sudah

terjadi qabdh, maka ia berhak menggunakan dan mengembalikan dengan yang

semisalnya meskipun muqridh meminta pengembalian gandum itu sendiri, karena

gandum itu bukan lagi milik muqridh. Yang menjadi tanggung jawab muqtaridh adalah

gandum yang semisalnya dan bukan gandum yang telah diutangnya, meskipun qardh

itu berlangsung.34

Perjanjian qardh adalah perjanjian pinjaman. Dalam perjanjian qardh, pemberi

pinjaman (kreditur) memberikan pinjaman kepada pihak lain dengan ketentuan

penerima pinjaman akan mengembalikan pinjaman tersebut pada waktu yang telah

diperjanjikan dengan jumlah yang sama ketika pinjaman itu diberikan.35 Qardh

termasuk produk pembiayaan yang disediakan oleh bank, dengan ketentuan bank

tidak boleh mengambil keuntungan berapapun darinya dan hanya diberikan pada saat

32 Wahbah Zuhaili (ed.), Fiqih..., h. 3
33 Ibid, h. 7
34 Ibid. h. 6
35 Sutan Remy Syahdeini, Perbankan Islam dan Kedudukannya Dalam Tata hukum perbankan

Indonesia, Jakarta, PT. Pustaka Utama Grafiti tahun 1999, h. 75
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kedaan emergency. Bank terbatas hanya dapat memungut biaya administrasi dari

nasabah. Nasabah hanya berkewajiban membayar pokoknya saja.36

C.2 . Landasan Hukum Qardh

a. Al-Quran Surat Al-Hadiid ayat 11





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”.(QS Al-Hadiid ayat 11)

Ayat di atas menjelaskan hakikat infaq yang dilakukan demi karena Allah.

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

berlipat ganda. Allah berfirman untuk menggairahkan infaq bahwa: Siapakah yang

mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik yakni menafkahkan secara

ikhlas walau sebagian harta yang berada dalam genggaman tangannya, lalu

sebagai imbalannya Allah akan melipatgandakan pembayaran dan balasannya

dengan pelipatgandaan yang banyak mencapai tujuh ratus kali bahkan lebih,

untuknya di akhirat dan juga bisa jadi di dunia ini, dan baginya di samping

pelipatgandaan itu pahala yang mulia yakni menyenangkan dan memuaskannya.37

b.  Hadist yang diriwayatkan Ibnu Majah

36 Abdul Ghofur Anshori, Perbankan Syariah di Indonesia, Yogyakarta, Gajah Mada University
Press mei 2007, h. 100

37 M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Mishbah Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Quran, Jakarta,
Lentera Hati, tahun 2001, volume 14, h. 22
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ا َمرَّتـَْنيِ َعِن ابِنَ مسُعوٍد أنَّ النََّيبَ صَلى اهللا َعَليِهَ وَسَلَم قَاَل َماِمْن ُمِسلٍم يـُْقِرُض ُمْسِلًما قـَْرضً 
كاَن َكصد قَِتَهاَمرَّ ةً إِّال َ

Ibnu Mas’ud meriwayatkan bahwa Nabi SAW bersabda: ”Bukan seorang muslim
(mereka) yang meminjamkan muslim (lainnya) dua kali kecuali yang satunya
adalah (senilai sedekah)” (HR.Ibnu Majah).38

Maksud dari hadits di atas adalah, dalam meminjamkan uang harus

dengan ikhlas tanpa pamrih, dan dalam meminjamkan kepada orang harus tanpa

ada penambahan dalam akad pengembalian uang pokok karena tidak dibenarkan

meminta tambahan karena itu adalah riba.

َلُة أْسرَِي ِيبْ َعَلى :َعْن أَنَس ْبِن َمِلٍك قَاَل  قَاَل َرُسْو ُل اِهللا َصلّى اهللاُ َعَلْيِه َوَسَلَم َر أ ْيُت لَيـْ
اُل اِب اْجلَنَِّة َمْكتـُْؤ بًاالصََّدَقُة ِبَعْشِر أَْمثَا ِهلَاَو اْلَقْرُضا بَِثَمانَِيَة َعَشَر فـَُقْلُت يَا ِجْربِْيُل َمابَ بَ 

ض ِإالَّ ِمْن ال يستقر اْلُقْرُض أَْفَضُل ِمَن الّصَدَقِة قَاَل َأل نَّ السَّاِئُل َيْسَأُل َوِعْنَدُه َواْلُمْستَـْقِرُض 
َحاَجةٍ 

Anas bin Malik berkata bahwa Rasulullah Bersabda: “Aku melihat pada waktu
malam di Isra’kan, pada pintu surga tertulis: sedekah dibalas sepuluh kali lipat dan
Qardh delapan belas kali Aku bertanya wahai Jibril, mengapa Qardh lebih utama
dari sedekah, Ia menjawab, karena peminta-minta sesuatu dan ia punya,
sedangkan yang meminjam tidak akan meminjam kecuali karena keperluan”.
(HR.Ibnu Majah).39

Maksud dari hadits di atas adalah qardh lebih besar pahalanya daripada

sedekah biasa, karena qardh merupakan pinjaman untuk orang yang sangat

mendesak bagi si peminjam.

C.3. Rukun dan  Syarat Qardh

38 Hadits ini di riwayatkan oleh Ibnu Majah no. 2421, kitab Al-ahkam; Ibnu Hibban dan Baihaqi
sebagaimana dikutip oleh Muhammad Syafi’i Antonio dalam bukunya Bank Syari’ah Dari Teori Ke Praktek,
Jakarta, Gema Insani Pres Cet Ke-1, Jakarta 2001, h. 132.

39 Ibid., h. 132.
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C.3.1. Rukun Qardh

Seperti halnya akad-akad yang lain, qardh memiliki rukun-rukun utama

antara lain:

1. Muqridh ( pemilik barang )

2. Muqtaridh ( yang mendapat barang atau peminjam )

3. Ijab Qabul

4. Qardh ( barang yang dipinjamkan )40

Seperti semua jenis akad jual beli, akad qardh juga merupakan

perpindahan hak dalam pemakaian barang oleh karena itu rukun qardh di atas

sudah sesuai dengan rukun qardh itu sendiri.

C.3.2 Syarat Sahnya Qardh

Adapun syarat sahnya qardh adalah sebagai berikut:

1. Qardh atau barang yang dipinjamkan harus barang yang memiliki

manfa’at, tidak sah jika tidak ada kemungkinan pemanfa’atan, karena

qardh adalah akad terhadap harta.

2. Akad qardh tidak bisa dilaksanakan kecuali dengan ijab dan qabul, seperti

halnya dengan jual beli.41

Setiap akad dalam perpindahan hak guna pakai / hak milik harus

merupakan barang yang bermanfa’at, tidak ada gunanya jika barang yang itu

tidak dipergunakan semestinya, dan juga harus ada ijab qabul antara peminjam

dengan yang meminjamkan.

40 Muhammad Syafi’i Antonio, Bank Syariah Wacana Ulama dan Cendekiawan, Jakarta, Tazkia
Institute dan BI Oktober 1999, h. 224-225

41 Ibid, h. 225
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C.4. Manfa’at Qardh

Seperti halnya dengan produk-produk bank syariah yang lain, qardh

mempunyai beberapa manfa’at antara lain:

1. Memungkinkan nasabah yang sedang dalam kesulitan mendesak untuk

mendapat talangan jangka pendek.

2. Merupakan salah satu ciri pembeda antara bank syariah dengan bank

konvensional yang di dalamnya terkandung misi sosial di samping misi

komersial.

3. Adanya misi sosial kemasyarakatan ini akan meningkatkan citra baik dan

meningkatkan loyalitas masyarakat terhadap bank syariah.42

Dalam setiap akad dalam produk bank syariah pasti ada manfa’atnya, qardh

ini sangat membantu nasabah dalam memerlukan dana secara singkat karena urusan

yang mendesak dalam hal ini pergi haji, karena kalau ingin mendapatkan satu kursi

perjalanan haji jama’ah harus menyetorkan uang.

C.5. Ketentuan Umum Qardh

1. Qardh adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah (muqtaridh) yang

memerlukan.

2. Nasabah qardh wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada

waktu yang telah disepakati bersama.

3. Biaya administrasi dibebankan kepada nasabah.

42 Adiwarman Karim, Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan, Jakarta, PT. Raja Grafindo
Persada 2004, Cet. Ke-2, Edisi-2, h. 121
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4. Bank syariah dapat meminta jaminan kepada nasabah bilamana

dipandang perlu.

5. Nasabah qardh dapat memberikan tambahan (sumbangan) dengan

sukarela kepada bank syariah selama tidak diperjanjikan dalam akad.

6. Jika nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh

kewajibannya pada saat yang telah disepakati dan bank syariah telah

memastikan ketidakmampuannya, maka bank syariah dapat:

memperpanjang jangka waktu pengembalian, atau menghapus (write off)

sebagian atau seluruh kewajibannya.43

Pada ketentuan umum dalam qardh, akad qardh merupakan salah satu akad

tabarru’ yaitu akad yang berdasarkan tolong-menolong tanpa ada imbalan apapun

dalam pengembalian uang pokok pinjaman, nasabah boleh memberi tambahan dalam

pengembalian akan tetapi tidak ada dalam akad awal antara peminjam dengan yang

meminjamkan (bank).

C.6. Aplikasi Dalam Perbankan

Menurut Sudarsono, mengemukakan qard adalah pinjaman uang. Aplikasi

qard dalam perbankan di antaranya:

1. Sebagai pinjaman talangan haji, dimana calon haji diberikan pinjaman talangan

untuk memenuhi syarat penyetoran biaya perjalanan haji.  Digunakan modal

bank yang bersumber dari Zakat, Infaq dan Sedekah.

43 Kodifikasi Produk Perbankan Syari’ah, 3 Agustus 2008.
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2. Sebagai pinjaman tunai (cash advanced) dari produk kartu kredit syariah, dimana

nasabah diberi keleluasaan untuk  menarik uang tunai melalui bank atau melalui

ATM.

3. Sebagai pinjaman kepada pengusaha kecil atau membantu sektor sosial. Guna

pemenuhan skema khusus ini dikenal suatu produk khusus yaitu qardhul hasan.

4. Sebagai pinjaman kepada pengurus bank, dimana bank menyediakan fasilitas ini

untuk memastikan terpenuhinya kebutuhan pengurus bank. Pengurus bank akan

mengembalikan secara cicilan  melalui pemotongan gajinya.

5. Sebagai fasilitas nasabah yang memerlukan dana cepat, sedangkan ia tidak bisa

menarik dananya karena , misalnya tersimpan dalam bentuk deposito. 44.

D. Al-Ijarah

D.1. Pengertian Ijarah

Secara etimologi al-ijarah berasal dari kata al-ajru yang berarti al-‘iwadhu

(ganti). Al-Ijarah adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui

pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan

(ownership/milkiyyah) atas barang itu sendiri.45

Sedangkan menurut istilah, para ulama berbeda-beda mendefinisikan ijarah,

antara lain adalah sebagai berikut:

1. Menurut Hanafiyah bahwa ijarah adalah akad untuk membolehkan kepemilikan

yang diketahui dan disengaja dari suatu zat yang disewa dengan imbalan.

Hanafiyah menjelaskan bahwa “akad (perjanjian)” maksudnya adalah ijab dan

qabul. Dan hal ini tidak wajib diucapkan. Masalah itu seperti ketika seseorang

44 Heri Sudarsono, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, EKONOSIA Yogyakarta 2005, h. 75
45 Muhammad Firdaus NH (et.al), Islam..., h. 38.
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menyewa rumah dari orang lain untuk masa setahun, maka setelah masanya

telah habis, pemilik rumah berhak meminta agar rumah itu dikosongkan. Jika

orang yang menyewa tersebut tidak mengosongkan rumah, maka baginya setiap

harinya ada perongkosannya.46

Maksud dari mazhab Hanafiyah ini adalah yang menyewakan berhak

mendapatkan uang ganti rugi/denda apabila si penyewa mangkir dalam

pembayaran sewa tersebut.

2. Menurut Malikiyah bahwa ijarah adalah nama bagi akad-akad untuk

kemanfa’atan yang bersifat manusiawi dan untuk sebagian yang dapat

dipindahkan. Malikiyah menjelaskan ijarah dan kira adalah kata yang semakna

atau searti. Hanya saja mereka mengatur dalam pemberian nama dari perjanjian

atas manfa’at manusia dan sebagian barang dipindahkan seperti perkakas

rumah tangga, pakaian dan bejana-bejana. Menanamkan perjanjian persewaan

atas sebagian barang yang lain, yaitu seperti perahu dan binatang secara

khusus dengan istilah “kira”, meskipun keduanya termasuk barang yang bisa

dipindah.47

Maksudnya adalah, ijarah adalah akad-akad yang penggunaan manfa’atnya

bersifat manusiawi yang merupakan kebutuhan  primer dalam kehidupan sehari-

hari.

3. Menurut Syaikh Syihab Al-Din dan Syaikh Umairah bahwa yang dimaksud

dengan ijarah adalah akad atas manfa’at yang diketahui dan disengaja untuk

memberi dan membolehkan dengan imbalan yang diketahui ketika itu. Syaikh

46 Hendi Suhendi, Fiqih Muamalah, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada 2002, h. 114-115.
47 Ibid.
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Syihab Al-Din dan Syaikh Umairah menjelaskan ijarah sama dengan Hanafiyah.

Boleh dibatalkan penyewaan karena sesuatu peristiwa yang terjadi walaupun

dari pihak yang menyewa, umpamanya ia menyewa suatu kedai untuk berniaga,

lalu terbakar atau dirampas maka bolehlah dia membatalkan penyewaan.48

Maksud dari pendapat ulama di atas adalah dalam perjanjian akad ijarah

disepakati kedua pihak lalu terjadi musibah atas barang yang disewakan maka si

penyewa boleh membatalkannya.

4. Menurut Idris Ahmad  Menjelaskan ijarah adalah upah artinya mengambil

manfa’at tenaga orang lain dengan jalan memberi ganti menurut syarat-syarat

tertentu, Idris Ahmad menjelaskan mengambil manfa’at dari tenaga orang lain itu

dibolehkan Karena sah mengambil upah untuk mengerjakan ta’at, seperti

mengerjakan haji, mengajarkan Al-Qur’an, menjadi imam shalat dan menjadi

muadzin.49

Maksud ijarah ini adalah memakai jasa seseorang untuk dimanfa’atkan

keahliannya itu kemudian setelah selesai segera diberikan upahnya.

5. Menurut Sayid Sabiq ijarah adalah suatu jenis akad untuk mengambil manfa’at

dengan jalan penggantian. Sayid Sabiq menjelaskan dimana akad tersebut untuk

mengambil manfa’at dengan jalan penggantian. Seperti halnya penyewaan

rumah. Apabila terjadi kerusakan atas rumah tersebut maka salah satu dari

kedua belah pihak tersebut dapat melakukan pengambilan manfa’at dengan

jalan penggantian.50

48 Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, Hukum-Hukum Fiqh Islam, Semarang, PT. Pustaka
Rizki Putra, 1997, Cet. Ke-1, Edisi, ke-2, h. 428

49 Ibid.
50 Sayid Sabiq, Fiqih..., juz 3, h. 29
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Berdasarkan definisi di atas, dapat dipahami bahwa ijarah adalah menukar

sesuatu dengan ada imbalannya, diterjemahkan dalam bahasa Indonesia berarti

sewa menyewa artinya “menjual manfa’at” sedangkan upah mengupah artinya

“menjual tenaga atau kekuatan”.

Adapun menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional bahwa ijarah adalah akad

pemindahan hak guna (manfa’at) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu

melalui pembayaran sewa atau upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan

barang itu sendiri. Dengan demikian akad ijarah tidak ada perubahan kepemilikan,

tetapi hanya perpindahan hak guna saja dari yang menyewakan kepada penyewa.51

Menurut Undang-Undang sipil Islam kerajaan Jordan dan Uni Emirat Arab

(UAE) mendefinisikan ijarah sebagai berikut: Ijarah atau sewa-menyewa adalah

memberi penyewa kesempatan untuk mengambil pemanfa’atan dari barang sewaan

untuk jangka waktu tertentu dengan imbalan yang besarnya telah disepakati

bersama.52

Di dalam teknis perbankan ijarah adalah akad atau perjanjian antara bank

dengan nasabah untuk menyewa suatu barang atau cek milik bank, dimana bank

mendapatkan imbalan atas barang yang disewakannya, dan diakhiri periode nasabah

membeli barang atau obyek yang disewakan. Pengalihan kepemilikan yang

diakadkan di awal, hanya semata-mata untuk memudahkan bank dalam

pemeliharaan asset itu sendiri baik sebelum dan sesudah berakhir masa sewa.53

Sedangkan macam-macam ijarah itu ada dua bagian yaitu:

51 Adiwarman Karim, Bank Islam..., h. 128.
52 Muhammad, Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah,Yogyakarta, UII Press, 2000, cet.

Ke-1, h. 34
53 Tim pengembangan perbankan syariah Institut Bankir Indonesia, Konsep Produk dan

Implementasi Operasional Bank Syariah, Jakarta, Djambatan 2003, cet. Ke-1-2, h. 141
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1. Persewaan yang terselenggara pada kemanfa’atan benda-benda, seperti

penyewaan tanah, rumah, binatang, pakaian dan semisalnya. Persewaan pada

barang-barang tersebut adalah terselenggara pada manfa’at-manfa’atnya.

Karena tujuan menyewakan tanah adalah menggunakan manfa’atnya untuk

ditanami. Tujuan menyewa rumah adalah mengambil manfa’at untuk

menempatinya. Jadi penyewaan barang tersebut tergantung pada manfa’atnya.

2. Persewaan yang terselenggara pada keadaan pekerja, seperti menyewa orang-

orang yang mempunyai pekerjaan untuk bekerja melaksanakan perdagangan,

menukang besi, melakukan pencelupan dan semisalnya. Perjanjian sewa pada

bagian ini adalah terselenggara pada pekerjaan yang mereka lakukan.

Sedangkan kemanfa’atan yang diakibatkan oleh pekerjaan mereka adalah

perkara lain diluar perjanjian.54

D.2. Landasan Hukum Ijarah

Sewa-menyewa disyari’atkan berdasarkan Al-Qur’an dan Sunnah

a. Al-Quran Surat Al-Thalaq ayat 6

َضيـُِّقوا َعَلْيِهنَّ َوِإْن ُكنَّ أُوَالِت ْسِكُنوُهنَّ ِمْن َحْيُث َسَكْنُتْم ِمْن ُوْجدُِكْم َوَال ُتَضارُّوُهنَّ لِتُ أَ 
َمحٍْل فَأَْنِفُقوا َعَلْيِهنَّ َحىتَّ َيَضْعَن َمحَْلُهنَّ فَِإْن أَْرَضْعَن َلُكْم  َفآتُوُهنَّ  ُأُجوَرُهنَّ َوْأمتَُِروا 

َنُكْم ِمبَْعُروٍف َوِإْن تـََعاَسْرُمتْ َفَستـُْرِضُع َلُه ُأْخَرى .بـَيـْ

”Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut
kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk
menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalak)
itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka
bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak) mu untukmu, maka
berikanlah kepada mereka upahnya; dan musyawarahkanlah di antara kamu

54 Abdurrahman Al-Jaziri, Kitab Al-Fiqh..., juz 3, h. 92
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(segala sesuatu), dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka
perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya”. (QS. Al-Thalaq ayat 6)

Ayat di atas menjelaskan hak-hak wanita-wanita itu memperoleh

tempat tinggal yang layak, ini perlu dalam rangka mewujudkan ma’ruf yang

diperintahkan oleh ayat sebelumnya, sekaligus memelihara hubungan agar

tidaksemakin keruh dengan perceraian itu.55

b. Al-Quran Surat Al-Qashash ayat 26

َر َمِن اْسَتْأَجْرَت اْلَقِويُّ اْألَِمُني  قَاَلْت ِإْحَداُمهَا يَاأََبِت اْسَتْأِجْرُه ِإنَّ َخيـْ

Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai
orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik
yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat
dipercaya". (QS.Al-Qashash ayat 26)

Ayat ini menjelaskan dalam mempekerjakan seseorang terlebih dahulu

harus dilihat bidang apa yang akan ditugaskan kepada yang dipilih. Selanjutnya

kepercayaan yang dimaksud adalah integritas pribadi, yang menuntut adanya

sifat amanah sehingga tidak merasa bahwa apa yang ada dalam genggaman

tangannya merupakan milik pribadi, tetapi milik pemberi amanat yang harus

dipelihara dan bila diminta kembali maka harus dengan rela

mengembalikannya.56

Terdapat pula dalam dalil Al-Hadits:

َرا َعِن اْبِن ُعَمَر  ُهَما قَاَل  قَاَل َرُسْوُل اِهللا َصُلى اهللاُ َعَلْيِه َوَسٌلًم اَْعطُوْاَال ِجيـْ َرِضَى اهللا َعنـْ
َاْجرَُه  قـَْبَل َاْن جيَُِف َعَرقُُه (رواه ابن ماجه)

55 M. Quraish Shihab, Tafsir..., h.289
56 Ibid, h. 334
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”Dari Ibnu Umar r.a. beliau berkata: Rasulullah saw bersabda: Berikanlah upah
pekerja sebelum keringatnya kering” (H.R. Ibnu Majah).57

Hadits ini menjelaskan kepada kita apabila mempekerjakan orang

maka segeralah memberi upah kepada pekerja itu karena itu adalah haknya

untuk mendapatkan upah.

ُهَما قَاَل ِاْحَتَجَم َرُسْوُل اِهللا َصٌلى اهللا َعَلْيِه َوَسُلًم َواَْعَطى  َعِن اْبِن َعَباٍس َرِضى اُهللا َعنـْ
كاَن َحرَاًماَملْ يـُْعِطِه (رواه البخارى)الَّ  ِذْىِ اْحَتَجَمُه َاْجرَُه َوَلْو َ

”Diriwayatkan dari Ibnu Abbas r.a. beliau berkata: Rasulullah saw bersabda,
berbekamlah dan beliau memberikan upah kepada orang yang membekamnya
itu. Seandainya pembekaman itu haram niscaya beliau tidak memberinya
upah”. 58

Wajib bagi seorang muslim untuk memberikan upah kepda seseorang

yang melakukan pekerjaan yang halal dan haram hukumnya jika memberi upah

atas kerjaan yang tidak dibolehkan.

D.3.   Rukun dan Syarat Ijarah

D.3.1 Rukun Ijarah

1. Mu’jir dan Musta’jir, yaitu orang yang melakukan akad sewa-

menyewa atau upah mengupah, Mu’jir adalah orang yang

memberikan upah dan yang menyewakan, Musta’jir adalah orang

yang menerima upah untuk melakukan sesuatu dan yang

menyewa sesuatu.

2. Shighat ijab qabul antara Mu’jir dan Musta’jir.

57 Sebagaimana di kutip oleh Muhammad Syafi’i Antonio dalam bukunya, Bank Syari’ah...,h. 118.
58 Ibid, h. 118.
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3. Ujrah, disyaratkan diketahui jumlahnya oleh kedua belah pihak

baik dalam sewa-menyewa maupun dalam upah mengupah.

Barang yang disewakan atau sesuatu yang dikerjakan dalam upah

mengupah.

4. Barang yang disewakan atau sesuatu yang dikerjakan dalam upah

mengupah.59

D.3.2. Syarat Ijarah

1. Kesepakatan kedua pihak untuk melakukan penyewaan.

2. Barang yang disewa tidak termasuk kategori haram.

3. Harga sewa harus terukur.

4. Pada akhir penyewaan barang akan dibeli oleh penyewa.60

Syarat di atas ini merupakan syarat yang mutlak dalam ijarah, seperti

dalam akad lainnya dalam perbankan syariah barang tersebut tidak boleh

mengandung unsur yang diharamkan atau kategori barang yang haram yang

dapat memberikan kemudharatan kepada manusia.

Sedangkan menurut Shidiq Aljawi syarat sahnya ijarah adalah sebagai

berikut:

1. Baik Mu’jir atau Musta’jir harus baligh dan berakal.

2. Musta’jir harus benar-benar memiliki barang yang disewakan itu atau

mendapatkan wilayah untuk menyewakan barang itu.

3. Kedua pihak harus sama-sama ridho menjalankan akad.

59 Slamet Wiyono, Membumikan Akuntansi Syariah, Jakarta: Shambie Publisher, 2010, h. 72
60 Ibid
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4. Manfa’at yang disewakan harus jelas keadaannya maupun lama

penyewaannya sehingga tidak menimbulkan persengketaan.

5. Manfa’at atau imbalan sewa harus dapat dipenuhi secara nyata dan secara

syar’i. Misalnya tidak diperbolehkan menyewakan mobil yang dicuri orang

atau perempuan haid untuk menyapu masjid.

6. Manfa’at yang dapat dinikmati dari sewa harus halal atau mubah karena

ada kaidah ” menyewakan sesuatu untuk kemaksiatan adalah haram

hukumnya”.

7. Pekerjaan yang diupahkan itu tidak merupakan suatu kewajiban yang harus

dilakukan oleh orang yang diupah sebelum terjadinya akad seperti

menyewa orang untuk sholat.

8. Orang yang diupah tidak boleh menikmati manfa’at karena pekerjaannya.

Tidak boleh pengupahan (ijarah) terhadap amalan-amalan tha’at.

9. Upah harus berupa harta yang secara syar’i bernilai.

10. Barang yang disewakan tidak cacat yang dapat merugikan pihak

penyewa.61

Maksudnya dalam ijarah semua barang yang disewakan harus memiliki

manfa’at dalam penggunaannya, tidaklah menyewakan sesuatu terhadap

barang yang tidak berguna.

D.4. Manfa’at Ijarah

Ijarah mempunyai beberapa manfa’at antara lain sebagai berikut:

61 Hendi Suhendi, Fiqih..., h. 27
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1. Bagi bank: Merupakan salah satu bentuk pembiayaan atau diversifikasi

portofolio asset bank serta sarana fee based income dimana bank

berpeluang untuk mendapatkan fee. Maksudnya adalah salah satu

pendapatan bank di luar operasional bank.

2. Bagi nasabah: Sebagai sumber pembiayaan dan layanan perbankan bagi

nasabah baik untuk tujuan pembelian barang modal (investasi) maupun

pengadaan rumah, kendaraan dan barang jasa lainnya.62 Maksudnya

adalah merupakan pembiayaan untuk barang-barang modal contohnya

untuk mendirikan sebuah pabrik memerlukan mesin, mesin inilah dalam

pembeliannya sesuai dengan akad ijarah.

D.5. Ketentuan Umum Ijarah

Akad dalam ijarah ini mempunyai beberapa ketentuan antara lain adalah:

1. Obyek ijarah adalah manfa’at dari penggunaan barang dan jasa.

2. Manfa’at barang harus bisa dinilai dan dapat dilaksanakan dalam kontrak.

3. Pemenuhan manfa’at harus yang bersifat dibolehkan.

4. Kesanggupan memenuhi manfa’at harus nyata dan sesuai dengan

syari’ah.

5. Manfa’at harus dikenali secara spesifik sedemikian rupa untuk

menghilangkan jahala (ketidaktahuan) yang akan mengakibatkan

sengketa.

62 Slamet, Wiyono, Membumikan,... h.73
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6. Sewa adalah sesuatu yang dijanjikan dan dibayar nasabah kepada LKS

(Lembaga Keuangan Syariah) sebagai pembayaran manfa’at. Sesuatu

yang dapat dijadikan harga dalam jual beli dapat pula dijadikan sewa

dalam ijarah.

7. Pembayaran sewa boleh berbentuk jasa (manfa’at lain) dari jenis yang

sama dengan obyek kontrak.

8. Kelenturan (flexibility) dalam menentukan sewa dapat diwujudkan dalam

ukuran waktu, tempat dan jarak.63

Dari ketentuan–ketentuan ijarah di atas dapat diambil kesimpulan bahwa

ijarah adalah penggunaan manfa’at yang berbentuk jasa maupun barang yang

semuanya itu diakhiri dengan kepemilikan barang dari yang menyewakan kepada

penyewa dengan syarat penyewa sudah melunasi pembayaran tanpa ada tunggakan.

Setelah mengetahui definisi masing-masing akad maka dapat diambil

pengertian qardh wal ijarah adalah kombinasi dua ‘aqad antara qardh dan ijarah yang

dilakukan untuk menalangi suatu pendanaan dan memberikan fasilitas sewa atas

penggunaan dari manfa’at tersebut.64 Sedangkan aplikasi dalam perbankan syari’ah

qardh wal ijarah adalah akad pemberian pinjaman bank untuk nasabah yang disertai

dengan penyerahan tugas agar bank menjaga barang jaminan yang diserahkan.65

E. Kajian Terdahulu

Berdasarkan pengetahuan penulis belum ada satupun peneliti yang membahas

secara spesifik tentang topik ini. Telaah pustaka pada perpustakaan Pascasarjana dan

63 Ibid
64 Ibid
65 Ibid
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perpustakaan Universtas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, tidak ditemukan

pembahasan tentang eksistensi produk dana talangan haji dalam peningkatan jumlah

calon haji di Kabupaten Padang Lawas Sumatera Utara. Penilitian yang sudah ada

menurut pengamatan penulis lebih terfokus pada sisi normatif, aspek hukum terhadap

pelaksanaan dana talangan haji pada perbankan syariah, atau strategi perbankan dalam

mensosialisasikan produk dana talangan haji itu sendiri. Berbagai tulisan yang terkait

dengan topik ini telah penulis baca, seperti tulisannya DR. Setiawan Budi Utomo66 yang

beliau beri judul dengan Produk Talangan Haji Perbankan Syariah. Tulisan ini beliau

persentasikan pada seminar yang di adakan oleh majelis tarjih dan tajdid PP

Muhammadiyah  di Yogyakarta pada 24 Rabiulakhir 1433 H/17 Maret 2012.  Dalam tulisan

tersebut beliau mengatakan bahwa salah satu yang melatarbelakangi lahirnya produk

talangan haji pada perbankan adalah dalam rangka mengurangi kendala keterbatasan

kuota dan memberikan kepastian keberangkatan haji dengan cara mendapatkan nomor

seat porsi haji.

Adapun maksud dan tujuan dari talangan haji itu sendiri menurut beliau adalah

merupakan pembiayaan dalam bentuk konsumtif yang di tujukan kepada nasabah untuk

memenuhi kebutuhan biaya setoran awal biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) yang

di tentukan oleh kementerian agama, untuk mendapatkan nomor seat porsi haji dengan

menggunakan akad qardh. Sekaligus memberikan kemudahan bagi nasabah/calon

66 Beliau adalah anggota Dewan Syari’ah Nasional MUI, Sekretaris Working Group Perbankan
Syariah BI, DSN,IAI,Peneliiti Senior Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia, Anggota Komisi Fatwa
MUI, Anggota MTT Muhammadiyah, Anggota Dewan Standar Akuntansi Syariah Ikatan Akuntan Indonesia,
Tim Penyusun Pedoman Good Governance Bisnis Syariah Komite Nasional Kebijakan Governanace, Tim
PenyusunTafsirTematik Kemenag, Dosen Pascasarjana di UMS, UNS. Lahir di Sukoharjo 10 April 1968.
Pendidikan Lc/LLB dari Madinah Islamic University, Magister Manajemen Keuangan Universitas Borobudur,
Doktor Ilmu Hukum Universitas Padjadjaran.
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nasabah pembiayaan dalam memperoleh fasilitas pembiayaan haji dengan proses mudah

dan proses lebih cepat.

Penulis juga menelaah akad qardh dan ijarah sebagai akad yang di gunakan oleh

Bank Syariah Mandiri dan Bank Muamalat pada produk dana talangan haji, dalam berkas

akad produk talangan haji yang penyusun temukan bahwa akad qardh di gunakan dalam

pinjaman dana talangan haji, sedangkan akad ijarah digunakan sebagai akad pengurusan

pendaftaran haji.67

Selain dari itu ada juga artikel, karya tulis ilmiyah pada beberapa situs yang

membahas tentang dana talangan haji yang di jadikan penulis sebagai rujukan, penguat

dan pembanding antara lain:

1. http://lib.uin-malang.ac.id/thesis/fullchapter/05610020-novita-sari.ps 10-4-2012 . Situs

ini berjudul: Komunikasi Pemasaran Produk Pembiayaan Dana Talangan Haji Pada

Bank Syariah Mandiri Cabang Malang. Dalam tulisan ini di simpulkan bahwa Dalam

membangun komunikasi pemasaran, Bank Syariah Mandiri Cabang Malang

menggunakan sarana komunikasi seperti: Periklanan dengan menggunakan media

iklan di Radio Mitra, poster, lembar tauziyah, dan kartu nama. Penjualan perorangan

dilakukan melalui customer service-nya dan eksekutive officer. Sedangkan promosi

penjualan dilakukan dengan pemberian hadiah bagi para konsumen baru maupun

konsumen prioritinya. Untuk sarana komunikasi, hubungan masyarakat dilakukan

dengan mengadakan seminar yang bekerjasama dengan DEPAG (Departemen

Agama). Dan selain menggunakan keempat sarana komunikasi diatas, ternyata Bank

Syariah Mandiri Cabang Malang juga menggunakan komunikasi word of mouth. Dari

67 Akad Qardh wa al-Ijarah, PT. Bank Syariah Mandiri, kantor cabang Sibuhuan. Jl. KiHajar
Dewantara No.50 Sibuhuan-Padang Lawas Sumatera Utara. Atau bisa juga di lihat pada website PT. Bank
Syari’ah Mandiri  www.syari’ahmandiri.co.id.
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kelima sarana komunikasi pemasaran yang digunakan oleh Bank Syariah Mandiri

Cabang Malang, yang paling sering digunakan unuk membangun komunikasi

pemasaran produk dana talangan haji adalah melalui lembar tauziyah, penjualan

perorangan, dan menggunakan komunikasi word of mouth.

2. http://www.fiqhislam.com/index.php?option=com_content&view=article&id=51684:dana-

talangan-haji-bolehkah&catid=50:tuntunan-umrah-dan-haji&Itemid=82. 15-4-2012. Situs

ini berupa artikel seputar Dana Talangan haji, bolehkah? Dalam artikel ini di simpulkan

bahwa Menurut DSN-MUI, bank yang bersangkutan boleh mengambil fee. Praktik

mengambil jasa atas pengurusan haji oleh bank merujuk pada prinsip al-ijarah. Besar

imbalan jasa tidak boleh didasarkan pada jumlah talangan qardh dari LKS. Jasa

tersebut juga tak boleh dipersyaratkan dengan pemberian talangan haji.

Terdapat banyak dalil yang dipergunakan sebagai landasan diperbolehkannya

mengambil fee itu dengan merujuk prinsip ijarah. Allah SWT berfirman, “Salah seorang

dari kedua wanita itu berkata, ‘Ya, bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja

(pada kita) karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk

bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya. "(QS al-Qashash 28:26).

Hadis riwayat Abd ar-Razaq dari Abu Hurairah dan Said al-Khudri juga menyatakan

demikian. Rasulullah SAW bersabda, “Barang siapa yang mempekerjakan pekerja,

beritahukanlah upahnya.”

3. http://mahendradicky.blogspot.com/2012/01/kerangka-analisis-dana-talangan-haji.htm

diakses tgl 17-4-2012 Berjudul: Kerangka Analisis Dana Talangan Haji. Dalam artikel ini

penulis menjelaskan bahwa negara yang mayoritas berpenduduk muslim ini,

merupakan salah satu modal utama kenapa banyak bank-bank konvensional membuka

unit usaha syari’ah ataupun membuka bank syariah yang terlepas dari induk usahanya.
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Selain itu bank-bank syariah berlomba-lomba membuat berbagai macam produk

pembiayaan salah satunya produk pembiayaan talangan haji. Produk pembiayaan ini

menggunakan prinsip Qardh wal Ijarah. Dalam pengertian prinsip Qard wal Ijarah

adalah akad pemberian pinjaman dari bank untuk nasabah yang disertai dengan

penyerahan tugas agar bank menjaga barang jaminan yang diserahkannya, dalam arti

kata, pihak bank menjaga jaminan yang diberikan oleh nasabahnya.
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BAB III
GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Singkat Kabupaten Padang Lawas

Pada zaman penjajahan Belanda, Kabupaten Tapanuli Selatan disebut Afdeeling

Padangsidimpuan yang dikepalai oleh seorang Residen yang berkedudukan di

Padangsidimpuan. Afdeeling Padangsidimpuan dibagi atas 3 (tiga) onder afdeling, masing-

masing dikepalai oleh seorang Contreleur dibantu oleh masing-masing Demang, yaitu :

1. Onder Afdeeling Angkola dan Sipirok, berkedudukan di Padangsidimpuan.

Onder ini dibagi atas 3 distrik, masing-masing dikepalai oleh seorang Asisten

Demang, yaitu :

a. Distrik Angkola berkedudukan di Padangsidimpuan

b. Distrik Batang Toru berkedudukan di Batang Toru

c. Distrik Sipirok berkedudukan di Sipirok

2. Onder Afdeeling Padang Lawas, berkedudukan di Sibuhuan. Onder ini dibagi atas 3

onder distrik, masing-masing dikepalai oleh seorang Asisten Demang, yaitu :

a. Distrik Padang Bolak berkedudukan di Gunung Tua

b. Distrik Barumun dan Sosa berkedudukan di Sibuhuan

c. Distrik Dolok berkedudukan di Sipiongot

3. Onder Afdeeling Mandailing dan Natal, berkedudukan di Kota Nopan.Onder ini dibagi

atas 5 onder distrik, masing-masing dikepalai oleh seorang Asisten Demang, yaitu :

a. Distrik Panyabungan berkedudukan di Panyabungan

b. Distrik Kota Nopan berkedudukan di Kota Nopan
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c. Distrik Muara Sipongi berkedudukan di Muara Sipongi

d. Distrik Natal berkedudukan di Natal

e. Distrik Batang Natal berkedudukan di Muara Soma

Tiap-tiap onder distrik dibagi atas beberapa Luhat yang dikepalai oleh seorang

Kepala Luhat (Kepala Kuria) dan tiap-tiap Luhat dibagi atas beberapa kampung yang

dikepalai oleh seorang Kepala Hoofd dan dibantu oleh seorang Kepala Ripo apabila

kampung tersebut mempunyai penduduk yang besar jumlahnya.

Daerah Angkola Sipirok dibentuk menjadi suatu Kabupaten yang dikepalai oleh

seorang Bupati yang berkedudukan di Padangsidimpuan. Daerah Padang Lawas dijadikan

suatu Kabupaten yang dikepalai oleh seorang Bupati berkedudukan di Gunung Tua. Bupati

pertamanya adalah Parlindungan Lubis dan kemudian Sutan Katimbung.

Daerah Mandailing Natal dijadikan suatu Kabupaten dikepalai seorang Bupati

berkedudukan di Panyabungan. Bupati pertamanya adalah Junjungan Lubis dan kemudian

Fachruddin Nasution. Sesudah tentara Belanda memasuki kota Padangsidimpuan dan

Gunung Tua, daerah administrasi pemerintahan masih tetap sebagaimana biasa, hanya

kantor Bupati dipindahkan secara gerilya ke daerah yang aman yang belum dimasuki oleh

Belanda.

Setelah RI menerima kedaulatan pada akhir tahun 1949, maka pembagian Daerah

Administrasi Pemerintahan mengalami perubahan pula. Semenjak awal tahun 1950

terbentuklah Daerah Tapanuli Selatan dan seluruh pegawai yang ada pada kantor Bupati

Angkola Sipirok, Padang Lawas dan Mandailing Natal ditentukan menjadi pegawai Kantor

Bupati Kabupaten Tapanuli Selatan yang berkedudukan di Padangsidimpuan.

41
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Pada periode Bupati KDH Tapanuli Selatan dipegang oleh Raja Junjungan Lubis,

terjadi penambahan 6 kecamatan sehingga menjadi 17 kecamatan. Penambahan

kecamatan tersebut antara lain :

1. Kecamatan Batang Angkola berasal dari sebagian Kecamatan Padangsidimpuan

dengan ibu negerinya Pintu Padang.

2. Kecamatan Siabu berasal dari sebagian Kecamatan Panyabungan dengan ibu

negerinya Siabu.

3. Kecamatan SD Hole berasal dari sebagian Kecamatan Sipirok dengan ibu negerinya

Sipagimbar.

4. Kecamatan Sosa berasal dari sebagian Kecamatan Barumun dengan ibu negerinya

Pasar Ujung Batu.

5. Kecamatan Sosopan berasal dari sebagian Kecamatan Barumun dan Sosa dengan

ibu negerinya Sosopan.

6. Kecamatan Barumun Tengah berasal dari sebagian Kecamatan Padang Bolak

dengan ibu negerinya Binanga.

Sejak tanggal 30 Nopember 1982, wilayah Padangsidimpuan dimekarkan menjadi

Kecamatan Psp Timur, Psp Barat, Psp Utara dan Psp.Selatan dimana Kecamatan

Psp.Utara dan Psp.Selatan dibentuk menjadi Kota Administratif Padangsidimpuan (PP

Nomor 32 Tahun 1982). Pada Tahun 1992 Kecamatan Natal dimekarkan menjadi 3

Kecamatan yaitu :

1. Kecamatan Natal dengan ibukotanya Natal.

2. Kecamatan Muara Batang Gadis dengan ibukotanya Singkuang.

3. Kecamatan Batahan dengan ibukotanya Batahan.
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Pada Tahun 1992 itu juga dibentuk Kecamatan Siais dengan ibukotanya

Simarpinggan yang berasal dari sebagian Kecamatan Psp.Barat. Kemudian pada Tahun

1996 sesuai dengan PP.RI No.1 Tahun 1996 Tanggal 3 Januari 1996 dibentuk Kecamatan

Halongonan dengan ibukotanya Huta Imbaru, yang merupakan pemekaran dari

Kecamatan Padang Bolak.

Dengan keluarnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1998

dan disyahkan pada tanggal 23 Nopember 1998 tentang pembentukan Kabupaten

Mandailing Natal maka Kabupaten Tapanuli Selatan dimekarkan menjadi 2 Kabupaten,

yaitu Kabupaten Mandailing Natal (ibukotanya Panyabungan) dengan jumlah daerah

Administrasi 8 Kecamatan dan Kabupaten Tapanuli Selatan (ibukotanya

Padangsidimpuan) dengan jumlah daerah administrasi 16 Kecamatan.

Selanjutnya Tahun 1999 sesuai dengan PP.RI No.43 Tahun 1999 Tanggal 26 Mei

1999 terjadi pemekaran Kecamatan di Kabupaten Tapanuli Selatan antara lain :

1. Kecamatan Sosopan dimekarkan menjadi 2 Kecamatan yaitu Kecamatan Sosopan

dengan ibukotanya Sosopan dan Kecamatan Batang Onang dengan ibukotanya

Pasar Matanggor.

2. Kecamatan Padang Bolak dimekarkan menjadi 2 Kecamatan yaitu Kecamatan

Padang Bolak dengan ibukotanya Gunung Tua dan Kecamatan Padang Bolak Julu

dengan ibukotanya Batu Gana.

3. Kecamatan Sipirok dimekarkan menjadi 2 Kecamatan yaitu Kecamatan Sipirok

dengan ibukotanya Sipirok dan Kecamatan Arse dengan ibukotanya Arse.
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4. Kecamatan Dolok dimekarkan menjadi 2 Kecamatan yaitu Kecamatan Dolok dengan

ibukotanya Sipiongot dan Kecamatan Dolok Sigompulon dengan ibukotanya Pasar

Simundol.

Pada tahun 2002 sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan

Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kecamatan Sayur Matinggi, Marancar, Aek

Bilah, Ulu Barumun, Lubuk Barumun, Portibi, Huta Raja Tinggi, Batang Lubu Sutam,

Simangambat dan Kecamatan Huristak.

Kecamatan-kecamatan yang dibentuk sebagaimana tersebut di atas berasal dari :

1. Kecamatan Sayur Matinggi dengan ibukotanya Sayur Matinggi berasal dari sebagian

Kecamatan Batang Angkola.

2. Kecamatan Marancar dengan ibukotanya Marancar berasal dari sebagian Kecamatan

Batang Toru.

3. Kecamatan Aek Bilah dengan ibukotanya Biru berasal dari sebagian Kecamatan

Saipar Dolok Hole.

4. Kecamatan Ulu Barumun dengan ibukotanya Pasar Paringgonan berasal dari

sebagian Kecamatan Barumun.

5. Kecamatan Lubuk Barumun dengan ibukotanya Pasar Latong berasal dari sebagian

Kecamatan Barumun.

6. Kecamatan Portibi dengan ibukotanya Portibi berasal dari sebagian Kecamatan

Padang Bolak.

7. Kecamatan Huta Raja Tinggi dengan ibukotanya Huta Raja Tinggi berasal dari

sebagian Kecamatan Sosa.
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8. Kecamatan Batang Lubu Sutam dengan ibukotanya Pinarik berasal dari sebagian

Kecamatan Sosa.

9. Kecamatan Simangambat dengan ibukotanya Langkimat berasal dari sebagian

Kecamatan Barumun Tengah.

10. Kecamatan Huristak dengan ibukotanya Huristak berasal dari sebagian Kecamatan

Barumun Tengah.

Dengan keluarnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2007

dan disyahkan pada tanggal 10 Agustus 2007 tentang pembentukan Kabupaten

Padanglawas Utara dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 dan

disyahkan pada tanggal 10 Agustus 2007 tentang pembentukan Kabupaten Padanglawas

maka Kabupaten Tapanuli Selatan dimekarkan menjadi 3 Kabupaten, yaitu Kabupaten

Padang Lawas Utara (ibukotanya Gunung Tua) dengan jumlah daerah Administrasi 8

Kecamatan ditambah 10 desa dari Wilayah Kecamatan Padang Sidimpuan Timur dan

Kabupaten Padang Lawas (ibukotanya Sibuhuan) dengan jumlah daerah administrasi 9

Kecamatan sedangkan Kabupaten Tapanuli Selatan (ibukotanya Sipirok) dengan jumlah

daerah administrasi 11 Kecamatan.

Bupati Kabupaten Padang Lawas Periode ke Periode

1. Ir. H. Soripada Harahap 2007 - 2009

2. Basyrah Lubis 2009 - 2012

3. H. Ali Sutan Harahap 2012 - sekarang68

68 Sumber: Padang Lawas dalam angka 2012 Badan Pusat Statistik Kabupaten Padang lawas.
Adapun jumlah penduduk Kabupaten Padang Lawas berjumlah sekitar 227.365 jiwa.
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B. Keadaan Masyarakat Kabupaten Padang Lawas

B.1. Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu kebutuhan dasar penduduk, dengan tingkat

pendidikan yang makin meningkat dan berkualitas diharapkan kualitas kehidupan

masyarakat juga meningkat. Untuk itu sarana dan prasarana seperti pengadaan gedung

sekolah dan penambahan serta perbaikan mutu tenaga pengajar/guru yang semakin

bermutu dan menyebar hingga keseluruh kecamatan harus terus diupayakan realisasinya.

Pada tahun 2011, terdapat sejumlah 192 SD, 60 SMP, dan 39 SMU (termasuk

madrasah dan sekolah kejuruan) yang tersebar di seluruh kecamatan. Adapun

perbandingan antara guru dan siswa untuk SD adalah setiap guru mengajar sekitar 19

orang siswa, untuk SMP satu orang guru mengajar sekitar 13 orang siswa, dan satu guru

SMU mengajar sekitar 10 orang siswa.

B.2. Kesehatan

Sarana kesehatan di Padang Lawas hingga tahun 2011 masih tergolong minim.

Hanya terdapat satu buah rumah sakit yang tersedia di Padang Lawas. Jumlah puskesmas

untuk seluruh kecamatan ada 12 buah dengan 43 puskesmas pembantu (pustu).

B.3. Tanaman Bahan Makanan dan Hortikultura

Produksi tanaman bahan makanan (tabama) dan hortikultura kaupaten Padang

Lawas tersebar di seluruh kecamatan. Padi dan ubi kayu adalah komoditi terbesar

pertanian tabama di Padanglawas. Untuk tanaman padi, kecamatan penghasil terbesar
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adalah kecamatan Barumun dengan produksi pada tahun 2011 mencapai 26.859 ton, atau

29,89 persen dari total produksi kabupaten.

Kecamatan penghasil ubi kayu terbesar adalah Hutaraja Tinggi dengan produksi

mencapai 1.433 ton, atau 25,82 persen dari total produksi kabupaten. Buah‐buahan yang

dihasilkan oleh pertanian di Padang Lawas pada tahun 2011 diantaranya yang terbesar

adalah langsat dan durian. Penghasil langsat dan durian terbesar adalah Kecamatan

Batang Lubu Sutam.

B.4. Perkebunan

Hasil perkebunan rakyat di Padang Lawas yang paling menonjol adalah kelapa

sawit. Total luas perkebunan (rakyat) kelapa sawit di wilayah ini pada tahun 2011

mencapai 32.385,36 hektar. Adapun kecamatan penghasil kelapa sawit terbanyak adalah

kecamatan Hutaraja Tinggi dan Sosa. Lebih dari setengah produksi kelapa sawit Padang

Lawas berasal dari dua kecamatan tersebut. Selain kelapa sawit, terdapat beberapa hasil

perkebunan rakyat lainnya yang cukup menunjang perekonomian di Padang Lawas. Karet,

kelapa, dan pinang merupakan tanaman yang sering ditemui hampir di seluruh kecamatan

di Padang Lawas.69

C. Gambaran Umum Perusahaan

C.1. Sejarah Bank Syariah Mandiri Kabupaten Padang Lawas Sumatera Utara

Bank Syariah Mandiri atau BSM sejak tahun 1999, sesungguhya merupakan

hikmah dari krisis yang menerpa negara ini, sebagaimana kita ketahui krisis ekonomi dan

moneter sejak juli 1997, yang disusul dengan krisis politik nasional, telah menimbulkan

69 Sumber: Padang Lawas dalam angka 2012 Badan Pusat Statistik Kabupaten Padang Lawas.
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dampak negative bagi dunia usaha. Dalam kondisi tersebut, industri perbankan di

Indonesia yang didominasi oleh bank konvensional mengalami krisis luar biasa.

Dalam proses merger Bank Mandiri sambil melakukan konsilidasi juga membentuk

Tim Pengembangan Perbankan Syariah (TPPS), yang bertujuan untuk mengembangkan

layanan perbankan syariah di group Bank Mandiri. sebagai respon atas diberlakukannya

undang-undang no.10 th 1998, yang memberikan peluang bank umum untuk melayani

transaksi syariah.

Senin, tanggal 1 November 1999 merupakan hari pertama beroperasinya PT Bank

Syariah Mandiri. Bank ini hadir sebagai bank yang mengkombinasikan idealisme usaha

dengan nilai-nilai rohani yang melandasi operasinya.

Visi dan Misi Bank Syariah Mandiri Indonesia

Visi : Menjadi bank terpercaya pilihan mitra usaha.

Misi : 1. Mewujudkan pertumbuhan dan keuntungan yang berkesinambungan;

2. Mengutamakan penghimpunan dana consumer dan penyaluran

pembiayaan pada segmen UMKM;

3. Merekrut dan mengembangkan pegawai professional dalam lingkungan

kerja yang sehat;

4. Mengembangkan nilai-nilai syariah universal;

5. Menyelenggarakan operasional bank sesuai standar perbankan yang

sehat.

BSM berkepentingan untuk mengembangkan wilayah cakupan bisnis terutama

yang kaya akan SDA dengan membuka akses lebih kepada UKM. Dengan skim yang
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sangat atraktif bagi upaya penghimpunan dan penyaluran dana masyarakat maka BSM

berharap menjadi lembaga intermediasi yang handal dan kuat dalam pemberdayaan

ekonomi masyarakat.

Tujuan utama BSM dalam membuka kantor baru adalah selain memperluas

jaringan pelayanan juga bertujuan untuk memobilisasi pendanaan dari golongan

masyarakat menengah dan ritel, memperbesar portofolio pembiayaan untuk skala

menengah dan kecil, serta mendorong terwujudnya manajemen zakat, infaq dan shadaqah

yang lebih efektif sebagai cerminan kepedulian sosial.

Dengan berlandaskan konsep penentuan daerah-daerah yang mempunyai potensi

bisnis serta sentra pertumbuhan usaha kecil bagi cabang syariah maka diadakan survey

lanjutan guna memperoleh gambaran lebih lengkap perihal potensi ekonomi Propinsi

Sumatera Utara khususnya kota Sibuhuan - Kabupaten Padang Lawas. Melalui

pengumpulan data sekunder dan terjun langsung kelapangan, tim survey Bank Syariah

Mandiri sampai pada kesimpulan bahwa Sibuhuan memiliki prospek bisnis di masa depan.

Berlokasi di daerah yang strategis, Sibuhuan merupakan jalur lalu lintas antar

propinsi yang dapat mengakses ke Kabupaten Padang Lawas Utara dan Labuhan Batu,

juga provinsi Riau yang langsung berbatasan dengan Kabupaten Padang Lawas.

Kantor baru yang akan dibuka merupakan daerah  yang menjadi pusat

pertumbuhan yang telah memiliki prasarana yang memadai, potensi ekonomi yang tinggi

dengan kondisi  masyarakatnya sudah bank minded .

Daerah yang menjadi sasaran pembukaan kantor baru di bawah BSM KC

Padangsidimpuan dengan orientasi development ditujukan ke daerah-daerah yang

memiliki potensi ekonomi yang cukup memadai daerah dengan tingkat pertumbuhan
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ekonomi yang tinggi namun memiliki infrastruktur perbankan yang belum optimal atau

daerah dengan tingkat pertumbuhan ekonomi yang rendah namun memiliki infrastruktur

perbankan yang cukup memadai. Orientasi development dalam pengembangan kantor

baru lebih ditujukan pada aspek pengembangan bisnis dimasa depan, dengan demikian

target bisnis kantor baru cenderung lebih moderat dibandingkan dengan pengembangan

kantor baru di daerah komersial.

Hasil dari data yang di dapatkan memperlihatkan bahwa Sibuhuan termasuk

daerah  yang memiliki pertumbuhan ekonomi yang cukup baik dan peluang bisnis luas.

Dengan berdasarkan konsep dasar penentuan daerah-daerah yang mempunyai

potensi pembukaan cabang pembantu syariah maka berusaha mendapatkan gambaran

lebih lengkap dan jelas tentang: potensi ekonomi Propinsi Sumatera Utara  khususnya

Sibuhuan, pada profil daerah/lokasi, potensi ekonomi Setempat, Perkembangan

Perbankan, Persepsi Masyarakat, Aspek Lokasi dan Simulasi Anggarannya.

Melalui pengumpulan data sekunder dan terjun langsung kelapangan, tim survey

BSM KC Padangsidimpuan pada kesimpulan bahwa Sibuhuan merupakan salah satu

alternatif pembukaan Kantor Cabang Pembantu yang mempunyai prospek yang cukup

baik untuk dikembangkan di masa depan.

Maka pada bulan juli 2009 dibukalah cabang BSM di kota Sibuhuan Kabupaten

Padang Lawas.

Produk-Produk Bank Syariah Mandiri

I. Produk pendanaan

Adapun produk pendanaan pada Bank Syariah Mandiri adalah sebagai berikut:
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1. Tabungan simpatik BSM

Karakteristik :

- Berdasarkan prinsip syari’ah dengan akad wadiah.

- Setoran awal Rp.25.000 (tanpa ATM) & Rp.80.000 (dengan ATM).

- Saldo min Rp.20.000 (tanpa ATM) & Rp.50.000 (dengan ATM).

- Biaya administrasi Rp.2000 per rekening per bulan atau sebesar bonus

bulanan (tidak mengurangi saldo minimal).

2. Tabungan BSM

Karakteristik :

- Berdasarkan prinsip syari’ah dengan akad mudharabah muthlaqah.

- Minimum setoran awal Rp.80.000 langsung ATM.

- Minimum setoran berikutnya Rp.10.000.

- Saldo minimum Rp.50.000.

- Biaya administrasi Rp.6000.

3. Tabungan mabrur BSM

Karakteristik :

- Berdasarkan prinsip syari’ah dengan akad mudharabah muthlaqah.

- Tidak dapat dicairkan kecuali untuk melunasi biaya penyelenggaraan

ibadah haji.

- Setoran awal Rp.500.000,setoran selanjutnya Rp.100.000.

- Saldo minimal untuk didaftarkan ke SISKOHAT adalah Rp.20.000.000

sesuai ketentuan departemen agama.

- Biaya penutupan rekening karena batal Rp.25.000.
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4. Tabungan investa cendekia

Karakteristik :

- Berdasarkan prinsip syari’ah mudhorobah muthlaqah.

- Periode tabungan 1 s.d 20 tahun.

- Usia nasabah minimal 17 tahun dan maksimal 55 tahun.

- Setoran bulanan minimal Rp.100.000 s.d Rp.4.000.000.

- Jumlah setoran bulanan dan periode tabungan tidak dapat diubah.

- Penarikan sebagian saldo diperbolehkan, dengan kondisi saldo minimal

Rp.1.000.000

5. Tabungan berencana

Karakteristik :

- Berdasarkan prinsip syari’ah mudharabah muthlaqah.

- Periode tabungan 1 s.d 10 tahun.

- Usia nasabah minimal 18 tahun & maksimal 60 tahun saat jatuh tempo.

- Target dana minimal Rp.1.200.000 dan maksimal Rp.200 juta

- Tidak manerima setoran di luar setoran bulanan.

- Jumlah setoran dan jumlah periode tidak dapat diubah.

- Saldo tabungan tidak dapat ditarik, dan bila ditutup sebelum jatuh tempo

akan dikenakan biaya administrasi.

6. BSM Deposito

Karakteristik :

- Jangka waktu yang fleksibel : 1,3,6, dan 12 bulan.

- Dicairkan pada saat jatuh tempo.
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- Setoran awal minimum Rp.2.000.000.

- Biaya meterai Rp.6000

7. BSM Giro

Karakteristik :

- Berdasarkan prinsip syari’ah dengan akad wadiah yad dhamanah

- Setoran awal minimum Rp.500.000 (perorangan) dan Rp.1.000.000

(perusahaan)

- Biaya administrasi bulanan untuk perorangan Rp.15.000 (tanpa ATM) dan

Rp.20.000 (dengan ATM), sedangkan untuk perusahaan Rp.15.000

- Biaya tutup rekening Rp.20.000

- Biaya administrasi perbuku Rp.100.00070

C.2. Bank Muamalat Kabupaten Padang Lawas Sumatera Utara

PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk didirikan pada 24 Rabius Tsani  1412 H atau 1

Nopember 1991, diprakarsai oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan pemerintah

Indonesia, dan memulai kegiatan operasinya pada 24 awwal 1412 H atau 1 Mei 1992.

Dengan dukungan nyata dari eksponen ikatan cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI)

dan beberapa pengusaha Muslim, pendirian Bank Muamalat juga menerima dukungan

masyarakat, terbukti dari komitmen pembelian saham Perseroan senilai Rp. 84 miliar pada

saat penanda tanganan akta pendirian perseroan. Selanjutnya pada acara silaturrahim

peringatan pendirian tersebut di istana Bogor, diperoleh tambahan komitmen dari

masyarakat Jawa Barat yang turut menanam modal senilai Rp.106 miliar.

70Sumber:http://id.shvoong.com/social-sciences/economics/2239549-sejarah-bank-syariah-mandiri/
diunduh tanggal 14-11-2012
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Pada tanggal 27 Oktober 1994, hanya dua tahun setelah didirikan, bank Muamalat

berhasil menyandang peredikat sebagai bank devisa. Pengakuan ini semakin

memperkokoh posisi perseroan sebagai bank syariah pertama dan terkemuka di Indonesia

dengan beragam jasa maupun produk yang terus di kembangkan.

Pada ahir tahun 1990 an, Indonesia dilanda kerisis moneter yang

memporakporandakan sebagian besar perekonomian Asia Tenggara. Sektor perbankan

nasional tergulung oleh kredit macet di segmen korporasi. Bank Muamalat pun terimbas

dampak kerisis. Di tahun 1998, rasio pembiayaan macet (NPF) mencapai lebih dari 60%.

Perseroan mencatat rugi sebesar RP.105 miliar. Ekuitas mencapai titik terendah, yaitu

RP.39,3 miliar, kurang dari sepertiga modal setor awal.

Dalam upaya memperkuat permodalannya, Bank Muamalat mencari pemodal

yang potensial. Dan ditanggapi secara positif oleh Islamic Development Bank (IDB) yang

berkedudukan di Jeddah, Arab Saudi. Pada RUPS tanggal 21 Juni 1999 IDB secara resmi

menjadi salah satu pemegang saham Bank Muamalat. Oleh karenanya, kurun waktu

antara tahun 1999 dan 2002 merupakan masa masa yang penuh tantangan sekaligus

keberhasilan bagi Bank Muamalat. Di tunjang oleh kepemimpinan yang kuat, strategi

pengembangan usaha yang tepat, serta keta’atan terhadap pelaksanaan perbankkan

syariah secara murni.

Melalui masa-masa sulit ini, Bank Muamalat berhasil bangkit dari keterpurukan.

Diawali dari pengangkatan kepengurusan baru dimana seluruh anggota direksi diangkat

dari dalam tubuh Muamalat, Bank Muamalat kemudian menggelar rencana kerja lima

tahun dengan penekanan pada (i) Tidak mengandalkan setoran modal tambahan dari para

pemegang saham, (ii) tidak melakukan PHK satupun terhadap sumber daya insani yang
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ada, dan dalam hal pemangkasan biaya, tidak memotong hak kru Muamalat sedikitpun, (iii)

pemulihan kepercayaan dan rasa percaya diri kru Muamalat menjadi prioritas utama di

tahun pertama kepengurusan direksi baru, (iv) peletakan landasan usaha baru dengan

menegakkan disiplin kerja Muamalat menjadi agenda utama di tahun kedua, dan (v)

pembangunan tonggak-tonggak usaha dengan menciptakan serta menumbuhkan peluang

usaha menjadi sasaran Bank Muamalat pada tahun ketiga dan seterusnya, yang akhirnya

membawa bank kita, dengan rahmat Rabbul izzati, karena pertumbuhan baru memasuki

tahun 2004 dan seterusnya.

Saat ini Bank Muamalat memberikan layanan lebih dari 2,5 juta nasabah melalui

275 gerai yang tersebar di 33 provinsi di Indonesia. Jaringan BMI di dukung pula oleh

aliansi melalui lebih dari 4000 kantor pos online/SOOP di seluruh Indonesia , 32.000 ATM,

serta 95.000 merchant debet. BMI saat ini juga merupakan satu satunya bank syari’ah

yang telah membuka cabang luar negeri, yaitu di Kuala Lumpur, Malaysia. Untuk

meningkatkan aksesibilitas nasabah di Malaysia, kerja sama di jalankan dengan jaringan

Malaysia Electronic Payment System (MEPS) sehingga layanan BMI dapat di akses di

lebih dari 2000 ATM di Malaysia. Sebagai bank pertama murni syari’ah, Bank Muamalat

berkomitmen untuk menghadirkan layanan perbankkan yang tidak hanya comply terhadap

syari’ah, namun juga kompetitif dan aksesibel bagi masyarakat hingga pelosok nusantara.

Komitmen tersebut di apresiasi oleh pemerintah, media massa, lembaga nasional dan

internasional serta masyarakat luas melalui lebih dari 70 award bergengsi yang di terima

oleh BMI dalam lima tahun terakhir. Penghargaan yang di terima antara lain sebagai Best

Islamic Bank in Indonesia 2009 oleh Islamic Finance News (Kuala Lumpur), sebagai Best

Islamic Financial Institution 2009 oleh global Finance (New York) serta sebagai the best
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Islamic Finance House in Indonesia 2009 oleh Alpha South East Asia (Hongkong).

(sumber dokumen BMI kabupaten Padang Lawas di ambil pada 13-11-2012)

Jauh sebelum berdirinya Bank Muamalat di Kabupaten Padang Lawas, Bank

Muamalat sendiri sebenarnya telah membuka cabangnya di kota Sidimpuan pada tahun

2003,71 pada saat itu juga telah banyak nasabah Bank Muamalat ini yang bersasal dari

kota Sibuhuan Kabupaten Padang Lawas. Melihat potensi ekonomi dan respon

masyarakat Padang Lawas terhadap Bank Muamalat kota Sidimpuan, para karyawan dan

pimpinan Bak Muamalat Sidimpuan pun sering melakukan kunjungan nasabah ke

Kabupaten Padang Lawas yang juga sekaligus melakukan pendekatan kepada para

Ulama, tokoh masyarakat, pondok pesantren dan para pengusaha di kota Sibuhuan.

Hingga pada tahun 2008 beberapa tokoh Ulama, tokoh masyarakat dan para pengusaha

kota Sibuhuan mengusulkan  permohonan kepada cabang Bank Muamalat Sidimpuan

untuk membuka cabangnya di Kabupaten Padang Lawas seiring dengan telah di

mekarkannya Kabupaten Padang Lawas menjadi kabupaten sendiri pada tahun 2007.72

Hanya beberapa bulan setelah pengajuan permohonan, Bank Muamalat cabang

Sidimpuan segera merespon dan mengadakan sosialisasi Bank Muamalat di kota

Sibuhuan tepatnya di Pondok Pesantren Aek Hayuara Sibuhuan yang menghadirkan para

Ulama, tokoh masyarakat dan para pengusaha yang penulis juga hadir dalam acara

tersebut. Pada tahun 2010 Bank Muamalat pun berdiri di kota Sibuhuan Kabupaten

Padang Lawas hingga saat ini.73

71 Jarak antara kota Sidimpuan dengan kota Sibuhuan Kabupaten Padang Lawas sekitar +120 KM.
72 Perlu di ketahui bahwa Kabupaten Tapanuli Selatan telah di mekarkan menjadi lima

Kabupaten/kota yaitu, Kabupaten Tapanuli Selatan yang merupakan Kabupaten induk, kota Sidimpuan,
Kabupaten Mandailing Natal, Kabupaten Padang Lawas dan Kabupaten Padang Lawas Utara.

73 sumber: Wawancara langsung dengan pimpinan Bank Muamalat cabang sibuhuan 14-11-2012
di Sibuhuan
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BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Profil Bank

A.1. Sejarah Berdirinya Bank Muamalat Indonesia Kabupaten Padang Lawas

Gagasan mengenai bank syariah telah muncul sejak lama, ditandai dengan

banyaknya pemikir-pemikir muslim yang menulis tentang keberadaan bank Islam,

misalnya, Anwar Qureshi (1946),Nacim Siddiqi (1948),dan Mahmud Ahmad (1952).74

Awal abad ke 20 merupakan masa kebangkitan dunia Islam dari “ketertidurannya’ di

tengah pergolakan dunia. Kondisi ini membawa pada kesadaran baru untuk

menerapkan prinsip dari nilai-nilai syari’ah dalam kehidupan nyata. Salah satu upaya

adalah dalam penerapan lembaga keuangan syariah yang didasarkan atas prinsip-

prinsip Islam. Perintisan penerapan sistem profit telah ada sejak tahun 1940 an yaitu

upaya mengelola dana jama’ah haji secara non konvensional di Pakistan dan

Malaysia. Rintisan berikutnya yang merupakan tonggak sejarah perkembangan

perbankan syariah adalah Islamic Rural Bank di daerah Mit Ghamr yang didirikan

oleh Dr. Ahmad el-Najar yang permodalannya dibantu oleh Raja Faisal pada tahun

1963 hingga 1967 di Kairo Mesir.75

PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk didirikan pada 24 Rabius Tsani  1412 H

atau 1 Nopember 1991, diprakarsai oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan

pemerintah indonesai, dan memulai kegiatan operasinya pada 24 awwal 1412 H atau

1 Mei 1992. Dengan dukungan nyata dari eksponen ikatan cendekiawan Muslim se-

74 Heri Sudarsono, Bank dan Lembaga Keuangan Syari’ah, deskripsi dan ilustrasi, cet. 1
(Yogyakarta ekonisya-FE UII, 2003) hal 19

75 Ibid

58
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Indonesia (ICMI) dan beberapa pengusaha muslim, pendirian Bank Muamalat juga

menerima dukungan masyarakat, terbukti dari komitmen pembelian saham perseroan

senilai Rp.84 miliar pada saat penanda tanganan akta pendirian perseroan.

Selanjutnya pada acara silaturrahim peringatan pendirian tersebut di istana Bogor,

diperoleh tambahan komitmen dari masyarakat Jawa Barat yang turut menanam

modal senilai Rp. 106 miliar.

Pada tanggal 27 Oktober 1994, hanya dua tahun setelah didirikan, Bank

Muamalat berhasil menyandang peredikat sebagai bank devisa. Pengakuan ini

semakin memperkokoh posisi perseroan sebagai bank syariah pertama dan

terkemuka di Indonesia dengan beragam jasa maupun produk yang terus di

kembangkan.

Pada ahir tahun 1990 an, Indonesia dilanda kerisis moneter yang

memporakporandakan sebagian besar perekonomian asia Tenggara. Sektor

perbankkan nasional tergulung oleh kredit macet di segmen korporasi. Bank

Muamalatpun terimbas dampak kerisis. Di tahun 1998, rasio pembiayaan macet

(NPF) mencapai lebih dari 60%. Perseroan mencatat rugi sebesar RP.105 miliar.

Ekuitas mencapai titik terendah, yaitu RP.39,3 miliar, kurang dari sepertiga modal

setor awal.

Dalam upaya memperkuat permodalannya, Bank Muamalat mencari

pemodal yang potensial. Dan ditanggapi secara positif oleh Aislamic Development

Bank (IDB) yang berkedudukan di Jeddah, Arab Saudi. Pada RUPS tanggal 21 Juni

1999 IDB secara resmi menjadi salah satu pemegang saham Bank Muamalat. Oleh

karenanya, kurun waktu antara tahun 1999 dan 2002 merupakan masa masa yang
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penuh tantangan sekaligus keberhasilan bagi Bank Muamalat. Di tunjang oleh

kepemimpinan yang kuat, strategi pengembangan usaha yang tepat, serta keta’atan

terhadap pelaksanaan perbankan syari’ah secara murni.

Melalui masa-masa sulit ini, Bank Muamalat berhasil bangkit dari

keterpurukan. Diawali dari pengangkatan kepengurusan baru dimana seluruh

anggota direksi diangkat dari dalam tubuh Muamalat, Bank Muamalat kemudian

menggelar rencana kerja lima tahun dengan penekanan pada (i) Tidak

mengandalkan setoran modal tambahan dari para pemegang saham, (ii) tidak

melakukan PHK satupun terhadap sumber daya insani yang ada, dan dalam hal

pemangkasan biaya, tidak memotong hak kru Muamalat sedikitpun, (iii) pemulihan

kepercayaan dan rasa percaya diri kru muamalat menjadi prioritas utama ditahun

pertama kepengurusan direksi baru, (iv) peletakan landasan usaha baru dengan

menegakkan disiplin kerja muamalat menjadi agenda utama di tahun kedua, dan (v)

pembangunan tonggak-tonggak usaha dengan menciptakan serta menumbuhkan

peluang usaha menjadi sasaran Bank Muamalat pada tahun ketiga dan seterusnya,

yang akhirnya membawa bank kita, dengan rahmat Rabbul izzati, keera

pertumbuhan baru memasuki tahun 2004 dan seterusnya.

Saat ini Bank Muamalat memberikan layanan lebih dari 2,5 juta nasabah

melalui 275 gerai yang tersebar di 33 provinsi di Indonesia. Jaringan BMI di dukung

pula oleh aliansi melalui lebih dari 4000 kantor pos online/SOOP di seluruh

Indonesia, 32000 ATM, serta 95000 merchant debet. BMI saat ini juga merupakan

satu satunya bank syari’ah yang telah membuka cabang luar negeri, yaitu di Kuala

Lumpur, Malaysia. Untuk meningkatkan aksesibilitas nasabah di Malaysia, kerja
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sama di jalankan dengan jaringan Malaysia electronic payment Syistem (MEPS)

sehingga layanan BMI dapat di akses di lebih dari 2000 ATM di Malaysia. Sebagai

bank pertama murni syariah, Bank Muamalat berkomitmen untuk menghadirkan

layanan perbankan yang tidak hanya comply terhadap syari’ah, namun juga

kompetitif dan aksesibel bagi masyarakat hingga pelosok nusantara. Komitmen

tersebut di apresiasi oleh pemerintah, media massa, lembaga nasional dan

internasional serta masyarakat luas melalui lebih dari 70 award bergengsi yang di

terima oleh BMI dalam lima tahun terakhir. Penghargaan yang di terima antara lain

sebagai Best Islamic bank in Indonesia 2009 oleh Islamic Finance News (Kuala

Lumpur), sebagai Best Islamic Financial Institution 2009 oleh global Finance (New

York) serta sebagai the best Islamic Finance House in Indonesia 2009 oleh Alpha

South East Asia (Hongkong).76

Jauh sebelum berdirinya Bank Muamalat di Kabupaten Padang Lawas, Bank

Muamalat sendiri telah membuka cabangnya di kota Sidimpuan pada tahun 2003.

Pada saat itu juga telah banyak nasabah Bank Muamalat ini yang bersasal dari kota

Sibuhuan Kabupaten Padang Lawas.77 Melihat potensi ekonomi dan respon

masyarakat Kabupaten Padang Lawas terhadap bank Muamalat kota Sidimpaun,

para karyawan dan pimpinan Bank Muamalat Sidimpuan juga sering melakukan

kunjungan nasabah ke kota Sibuhuan Kabupaten Padang Lawas yang juga sekaligus

melakukan pendekatan kepada para Ulama, pondok pesantren dan para pengusaha

di kota Sibuhuan. Hingga pada tahun 2008 beberapa tokoh Ulama dan masyarakat

Sibuhuan mengusulkan proposal permohonan kepada cabang Bank Muamalat

76 Sumber: Dokumen BMI Kabupaten Padang Lawas di ambil pada 13-11-2012
77 Jarak antara kota Sidimpuan dengan Sibuhuan Kabupaten Padang Lawas sekitar +120 KM.
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Sidimpuan untuk membuka cabangnya di Sibuhuan seiring dengan telah di

mekarkannya kota Sibuhuan menjadi kabupaten sendiri pada tahun 2007. Perlu di

ketahui bahwa Kabupaten Tapanuli Selatan telah di mekarkan menjadi lima

Kabupaten/kota yaitu, Kabupaten Tapanuli Selatan yang merupakan Kabupaten

induk, kota Sidimpuan, Kabupaten Mandailing Natal, Kabupaten Padang Lawas dan

Kabupaten Padang Lawas Utara.

Hanya beberapa bulan setelah pengajuan permohonan, Bank Muamalat

cabang Sidimpuan segera merespon dan mengadakan sosialisasi Bank Muamalat di

Sibuhuan tepatnya di Pondok Pesantren Aek Hayuara Sibuhuan yang mengundang

para Ulama, tokoh masyarakat dan para pengusaha yang penulis juga hadir pada

acara itu. Pada tahun 2010 Bank Muamalat berdiri di Sibuhuan Kabupaten Padang

Lawas hingga saat ini.78

A.2    Sejarah Berdirinya Bank Syariah Mandiri Kabupaten Padang Lawas

Bank Syariah Mandiri atau BSM sejak tahun 1999, sesungguhya merupakan

hikmah dari krisis yang menerpa negara ini, sebagaimana kita ketahui krisis ekonomi

dan moneter sejak juli 1997, yang disusul dengan krisis politik nasional, telah

menimbulkan dampak negative bagi dunia usaha. Dalam kondisi tersebut, industry

perbankan di Indonesia yang didominasi oleh bank konvensional mengalami krisis

luar biasa.

Dalam proses merger bank mandiri sambil melakukan konsilidasi juga

membentuk Tim Pengembangan Perbankan Syari’ah, yang bertujuan untuk

78 Sumber: Wawancara langsung dengan pimpinan Bank Muamalat cabang Sibuhuan 14-11-2012
di Sibuhuan Padang Lawas.
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mengembangkan layanan perbankan syari’ah di group Bank Mandiri. Sebagai respon

atas diberlakukannya undang-undang no.10 th 1998, yang memberikan peluang

bank umum untuk melayani transaksi syariah.

Senin, tanggal 1 November 1999 merupakan hari pertama broperasinya PT

Bank Syariah Mandiri. Bank ini hadir sebagai bank yang mengkombinasikan

idialisme usaha dengan nilai-nilai rohani yang melandasi operasinya.

Visi dan Misi Bank Syariah Mandiri Indonesia

Visi :

Menjadi bank terpercaya pilihan mitra usaha.

Misi :

1. Mewujudkan pertumbuhan dan keuntungan yang berkesinambungan;

2. Mengutamakan penghimpunan dana consumer dan penyaluran pembiayaan

pada segmen UMKM;

3. Merekrut dan mengembangkan pegawai professional dalam lingkungan kerja

yang sehat;

4. Mengembangkan nilai-nilai syariah universal;

5. Menyelengarakan operasional bank sesuai standar perbankan yang sehat.

BSM berkepentingan untuk mengembangkan wilayah cakupan bisnis

terutama yang kaya akan SDA dengan membuka akses lebih kepada UKM. Dengan

skim yang sangat atraktif bagi upaya penghimpunan dan penyaluran dana masyrakat

maka BSM berharap menjadi lembaga intermediasi yang handal dan kuat dalam

pemberdayaan ekonomi masyarakat.
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Tujuan utama BSM dalam membuka kantor baru adalah selain memperluas

jaringan pelayanan juga bertujuan untuk memobilisasi pendanaan dari golongan

masyarakat menengah dan ritel, memperbesar portofolio pembiayaan untuk skala

menengah dan kecil, serta mendorong terwujudnya manajemen zakat, infaq dan

shadaqah yang lebih efektif sebagai cerminan kepedulian sosial.

Dengan berlandaskan konsep penentuan daerah-daerah yang mempunyai

potensi bisnis serta sentra pertumbuhan usaha kecil bagi cabang syariah maka

diadakan survey lanjutan guna memperoleh gambaran lebih lengkap perihal potensi

ekonomi Propinsi Sumatera Utara khususnya kota Sibuhuan Kabupaten Padang

Lawas. Melalui pengumpulan data sekunder dan terjun langsung kelapangan, tim

survey Bank Syariah Mandiri sampai pada kesimpulan bahwa Sibuhuan memiliki

prospek bisnis di masa depan.

Berlokasi di daerah yang strategis, Sibuhuan merupakan jalur lalu lintas

antar propinsi yang dapat mengakses ke Kabupaten Padang Lawas Utara dan

Labuhan Batu, juga provinsi Riau yang langsung berbatasan dengan Kabupaten

Padang Lawas.

Kantor baru yang akan dibuka merupakan daerah  yang menjadi pusat

pertumbuhan yang telah memiliki prasarana yang memadai, potensi ekonomi yang

tinggi dengan kondisi  masyarakatnya sudah bank minded .

Daerah yang menjadi sasaran pembukaan kantor baru di bawah BSM KC

Padangsidimpuan dengan orientasi development ditujukan ke daerah-daerah yang

memiliki potensi ekonomi yang cukup memadai daerah dengan tingkat pertumbuhan

ekonomi yang tinggi namun memiliki infrastruktur perbankan yang belum optimal
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atau daerah dengan tingkat pertumbuhan ekonomi yang rendah namun memiliki

infrastruktur perbankan yang cukup memadai. Orientasi development dalam

pengembangan kantor baru lebih ditujukan pada aspek pengembangan bisnis

dimasa depan, dengan demikian target bisnis kantor baru cenderung lebih moderat

dibandingkan dengan pengembangan kantor baru di daerah komersial.

Hasil dari data yang di dapatkan memperlihatkan bahwa Sibuhuan termasuk

daerah  yang memiliki pertumbuhan ekonomi yang cukup baik dan peluang bisnis

luas.

Melalui pengumpulan data sekunder dan terjun langsung kelapangan, tim

survey BSM KC Padangsidimpuan pada kesimpulan bahwa Sibuhuan merupakan

salah satu alternatif pembukaan Kantor Cabang Pembantu yang mempunyai prospek

yang cukup baik untuk dikembangkan di masa depan. Maka pada bulan juli 2009

dibukalah Cabang Pembantu (KCP) BSM di kota Sibuhuan Kabupaten Padang

Lawas.79

B. Produk - Produk Bank

B.1. Produk Bank Syariah Mandiri Kabupaten Padang Lawas

II. Produk Pendanaan

Adapun Produk Pendanaan pada Bank Syariah Mandiri adalah sebagai

berikut:

1.  Tabungan simpatik BSM

Karakteristik :

79 sumber: Wawancara langsung dengan pimpinan Bank Syariah Mandiri cabang Sibuhuan 12-11-
2012 di Sibuhuan Padang Lawas.
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- Berdasarkan prinsip syariah dengan akad wadiah.

- Setoran awal Rp. 25000 (tanpa ATM) & Rp. 80.000 (dengan ATM).

- Saldo min Rp. 20.000 (tanpa ATM) & Rp. 50.000 (dengan ATM).

- Biaya administrasi Rp. 2000 per rekening per bulan atau sebesar

bonus bulanan (tidak mengurangi saldo minimal).

3. Tabungan BSM

Karakteristik :

- Berdasarkan prinsip syariah dengan akad mudharabah muthlaqah.

- Minimum setoran awal Rp. 80.000 langsung ATM.

- Minimum setoran berikutnya Rp. 10.000.

- Saldo minimum Rp. 50.000.

- Biaya administrasi Rp. 6000.

3.  Tabungan mabrur BSM

Karaktristik :

- Berdasarkan prinsip syariah dengan akad mudharabah muthlaqah.

- Tidak dapat dicairkan kecuali untuk melunasi biaya penyelenggaraan

ibadah haji.

- Setoran awal Rp 500.000, setoran selanjutnya Rp 100.000.

- Saldo minimal untuk didaftarkan ke SISKOHAT adalah Rp 20.000.000

sesuai ketentuan Departemen agama.

- Biaya penutupan rekening karena batal Rp. 25000.
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5. Tabungan investa cendekia

Karakteristik :

- Berdasarkan prinsip syariah mudhorobah muthlaqah.

- Periode tabungan 1s.d 20 tahun.

- Usia nasabah minimal 17 tahun dan maksimal 55 tahun.

- Setoran bulanan minimal Rp. 100.000 s.d Rp 4.000.000.

- Jumlah setoran bulanan dan periode tabungan tidak dapat diubah.

- Penarikan sebagian saaldo diperbolehkan, dengan kondisi saldo

minimal Rp 1.000.000

5.  Tabungan berencana

Karakteristik :

- Berdasarkan prinsip syariah mudharabah muthlaqah.

- Periode tabungan 1 s.d 10 tahun.

- Usia nasabah minimal 18 tahun & maksimal 60 tahun saat jatuh tempo.

- Target dana minimal Rp. 120.0000 dan maksimal Rp. 200 juta

- Tidak manerima setoran diluar setoran bulanan.

- Jumlah setoran dan jumlah periode tidak dapat diubah.

- Saldo tabungan tidak dapat ditarik, dan bila ditutup sebelum jatuh

tempo akan dikenakan biaya administrasi.

6.  BSM Deposito

Karakteristik :

- Jangka waktu yang fleksibel : 1,3,6, dan 12 bulan.

- Dicairkan pada saat jatuh tempo.
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- Setoran awal minimum Rp. 200.0000.

- Biaya meterai Rp. 6000

7.  BSM Giro

Karakteristik :

- Berdasarkan prinsip syariah dengan akad wadiah yad dhamanah

Setoran awal minimum Rp. 500.000 (perorangan) dan Rp1.000.000

(perusahaan)

- Biaya administrasi bulanan untuk perorangan Rp. 15.000 (tanpa ATM)

dan Rp. 20.000 (dengan ATM), sedangkan untuk perusahaan Rp.

15.000

- Biaya tutup rekening Rp. 20.000

- Biaya administrasi perbuku Rp. 100.000 80

C. Pembiayaan Dana Talangan Haji

C.1. Pembiayaan Dana Talangan Haji Bank Muamalat Kabupaten Padang Lawas

Pembiayaan dana talangan haji Bank Muamalat Indonesia adalah pinjaman

dana talangan haji dari bank kepada nasabah khusus menutupi kekurangan dana

untuk memperoleh kursi / seat haji dan pada saat pelunasan BPIH. Hal ini sesuai

pernyataan bapak Fakhrur Rozi selaku relationship manager pada Bank Muamalat

Indonesia Kanca Padang Lawas dan pengurus pembiayaan, tanggal 27/08/2012,

menyampaikan:

80 http://id.shvoong.com/social-sciences/economics/2239549-sejarah-bank-syariah-mandiri/
diunduh tanggal 14-11-2012.
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“Untuk Biaya perjalanan Ibadah Haji (BPIH), Calon Jama’ah Haji (JCH) harus

menyediakan uang sebesar Rp.24.500.000,- untuk bisa mendapatkan nomor

porsi keberangkatan haji. Tetapi tidak banyak masyarakat (calon jama’ah haji)

yang dapat membayar, karena masih terkendala dana yang masih belum

terkumpul dalam waktu dekat. Oleh sebab itulah lembaga keuangan diberi

kesempatan untuk membantu pengurusan haji. Dalam Hal ini Bank Muamalat

Indonesia Kanca  Padang Lawas menyediakan dana talangan haji bagi

masyarakat (calon jama’ah haji) yang masih kekurangan dana. Dengan

adanya talangan tersebut, dapat membantu mempercepat masyarakat (calon

jama’ah haji) mendapatkan porsi haji.”

Besarnya nominal BPIH sesuai dengan ketentuan dari Departemen Agama.

Tahun 2008 sampai 2009 BPIH sebesar RP.20.000.000,- Tetapi di tahun 2010 hingga

Agustus 2012 naik menjadi Rp.25.000.000,- Adapun biaya BPIH tersebut dapat

dilihat dalam tabel di bawah ini :

TABEL 4.181

JUMLAH PEMBAYARAN BPIH PERIODE 2008 – 1012

TAHUN BPIH3
2008 20.000.000
2009 20.000.000
2010 25.000.000
2011 25.000.000
2012 25.000.000

81 Sumber: Data Kemenag Kabupaten Padang Lawas, (Data Diolah Peneliti)
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Program dana talangan haji ini sudah lama diluncurkan oleh Bank Muamalat

Indonesia kantor cabang Padang Lawas, sesuai pernyataan bapak Fakhrur Rozi

selaku relationship manager menyampaikan:

“Dana talangan haji merupakan produk pembiayaan, produk ini diluncurkan

oleh Bank Muamalat Indonesia Kanca Padang Lawas karena banyaknya

permintaan dari nasabah yang menginginkan talangan untuk biaya haji. Mereka

ingin mendapatkan porsi haji dengan cepat, sehingga keberangkatan ibadah

haji bisa terencana melihat banyaknya daftar tunggu. Dengan talangan yang

diberikan BMI Padang Lawas mereka bisa mendapatkan porsi / seat dengan

pasti dan cepat sehingga perjalanan haji bisa terencana.”

Persyaratan bagi nasabah (Calon Jama’ah Haji) sebelum melakukan

pembiayaan talangan di BMI Padang Lawas, seperti pernyataan Rafles Purba selaku

Relationship Manager menyampaikan :

“Bagi nasabah talangan haji, harus mempunyai atau membuka rekening di

bank Muamalat Indonesia, melengkapi dan menyerahkan seluruh dokumen

legalitas&jaminan serta menyelesaikan jaminan secara sempurna,bagi

nasabah talangan haji, harus mempunyai atau membuka rekening “ Tabungan

Haji ‘Arafah” Tabungan Haji ‘Arafah merupakan jenis produk pendanaan bank,

melalui Tabungan Haji ‘Arafah nasabah bisa mendapatkan dana talangan haji

BMI. Tabungan Haji ‘Arafah merupakan simpanan dalam mata uang rupiah

yang bertujuan membantu masyarakat muslim dalam merencanakan ibadah

haji dan umrah. Tabungan ini dikelola berdasarkan prinsip Mudharabah
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Mutlaqah, saldo minimal terbilang Rp.5.500.000,- Tabungan Haji ‘Arafah

dilakukan nasabah yang ingin menabung untuk tujuan pembayaran BPIH,

tetapi waktu nasabah bisa mendapatkan porsi haji tergantung dengan

kemampuannya dalam menabung. Lain halnya dengan talangan haji yang

sudah jelas, nasabah dengan waktu cepat mendapat porsi haji.”

Batas waktu pembayaran pembiayaan dana talangan haji maksimal 1 tahun.

Seperti pernyataan Relationship Manager Bank Muamalat Padang Lawas,

menyampaikan:

“Batas pembayaran maksimal 1 tahun setelah pengajuan pembiayaan. Selama

masa pembayaran,  nasabah boleh mencicil atau langsung tunai, karena bank

akan mengambil secara sekaligus pada saat akhir batas pembayaran melalui

tabungan ‘Arafah. Apabila nasabah tidak mampu membayar dari waktu yang

sudah ditentukan, maka diberikan perpanjangan waktu 1 tahun kedepan

sampai sebelum keberangkatan ibadah haji dengan membayar biaya

administrasi 1 tahun kedepan. Apabila nasabah menggunakan fasilitas

talangan di bawah 1 tahun, maka dilakukan pelunasan dipercepat atas fasilitas

talangan.”

Dalam pembiayaan ini bank bertindak sebagai penyalur pemenuhan

kekurangan dana nasabah (calon jama’ah haji) untuk pembayaran BPIH seperti

pernyataan bapak Rafles Purba selaku Relationship Manager menyampaikan:
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“Dalam prakteknya BMI Padang Lawas dalam pembiayaan dana talangan haji

bertindak sebagai penyalur yang membantu pengurusan pendaftaran haji.

Nasabah (calon jama’ah haji) memberikan kuasa pada bank untuk mengurusi

semua yang menjadi persyaratan untuk mendapatkan porsi. Nasabah calon

haji memberikan kewenangan kepaada BMI untuk melakukan pemindahbukuan

dari dananya yang ada di rekening Tabungan Haji ‘Arafah ke rekening

Departemen Agama (DEPAG) sebagai setoran awal biaya keberangkatan

perjalanan ibadah haji (BPIH) untuk mendapatkan porsi. Setelah berkas –

berkas dan kekurangan BPIH untuk mendapatkan porsi sudah terpenuhi, maka

nasabah bisa langsung daftar ke Deparetemen Agama (DEPAG). ”

C.2.  Pembiayaan Dana Talangan Haji Bank Syariah Mandiri Kabupaten Padang

Lawas

Pembiayaan dana talangan haji Bank Syariah Mandiri adalah pinjaman dana

talangan haji dari bank kepada nasabah khusus menutupi kekurangan dana untuk

memperoleh kursi/ seat haji dan pada saat pelunasan BPIH. Hal ini sesuai pernyataan

Ibu Novria Rosalina Siregar selaku Unit Pelayanan pada Bank Syariah Mandiri kantor

cabang Kabupaten Padang Lawas dan pengurus pembiayaan, tanggal 05/09/2012,

menyampaikan:

“Untuk Biaya perjalanan Ibadah Haji (BPIH), Calon Jamaah Haji (JCH) harus

menyediakan uang sebesar Rp.22.500.000,- untuk bisa mendapatkan nomor

porsi keberangkatan haji. Tetapi tidak banyak masyarakat (calon jama’ah haji)

yang dapat membayar, karena masih terkendala dana yang masih belum
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terkumpul dalam waktu dekat. Oleh sebab itulah lembaga keuangan diberi

kesempatan untuk membantu pengurusan haji. Dalam Hal ini Bank Syariah

Mandiri cabang  Padang Lawas menyediakan dana talangan haji bagi

masyarakat (calon jama’ah haji) yang masih kekurangan dana. Dengan

adanya talangan tersebut, dapat membantu mempercepat masyarakat (calon

jama’ah haji) mendapatkan porsi haji.”

Program dana talangan haji ini sudah lama diluncurkan oleh Bank Syariah

Mandiri cabang Padang Lawas, sesuai pernyataan Ibu Novria Rosalina Siregar selaku

relationship manager menyampaikan:

“Dana talangan haji merupakan produk pembiayaan, produk ini diluncurkan

oleh Bank Syariah Mandiri cabang Padang Lawas karena banyaknya

permintaan dari nasabah yang menginginkan talangan untuk biaya haji.

Mereka ingin mendapatkan porsi haji dengan cepat, sehingga keberangkatan

ibadah haji bisa terencana melihat banyaknya daftar tunggu. Dengan

talangan yang diberikan BSM Padang Lawas mereka bisa mendapatkan porsi

/ seat dengan pasti dan cepat sehingga perjalanan haji bisa terencana.”

Persyaratan bagi nasabah (Calon Jama’ah Haji) sebelum melakukan

pembiayaan talangan di BSM Padang Lawas, seperti pernyataan Nana M. Somantri

selaku Direktur Pemasaran menyampaikan :

“Bagi nasabah talangan haji, harus mempunyai atau membuka rekening di

Bank Syariah Mandiri, melengkapi dan menyerahkan seluruh dokumen

aplikasi,menandatangani akad, mengisi form tanda terima dana oleh nasabah
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(TATUNA), mengisi surat promes, nasabah calon haji harus mempunyai atau

membuka rekening “ Tabungan Mabrur” Tabungan Mabrur merupakan jenis

produk pendanaan bank, melalui Tabungan Mabrur nasabah bisa

mendapatkan dana talangan haji BSM. Tabungan ini dikelola berdasarkan

prinsip Mudharabah Mutlaqah, penyetoran awal terbilang Rp.500.000,-

Tabungan Mabrur dilakukan nasabah yang ingin menabung untuk tujuan

pembayaran BPIH, tetapi waktu nasabah bisa mendapatkan porsi haji

tergantung dengan kemampuannya dalam menabung. Lain halnya dengan

talangan haji yang sudah jelas, nasabah dengan waktu cepat mendapat porsi

haji.”

Batas waktu pembayaran pembiayaan dana talangan haji maksimal 3 tahun.

Seperti pernyataan Ibu Novria Rosalina Siregar selaku Unit Pelayanan pada Bank

Syariah Mandiri Padang Lawas, menyampaikan :

“Batas pembayaran maksimal 3 tahun setelah pengajuan pembiayaan.

Selama masa pembayaran,  nasabah boleh mencicil atau langsung tunai,

karena bank akan mengambil secara sekaligus pada saat akhir batas

pembayaran melalui tabungan Mabrur. Apabila nasabah tidak mampu

membayar dari waktu yang sudah ditentukan, maka diberikan perpanjangan

waktu 1 tahun kedepan sampai sebelum keberangkatan ibadah haji dengan

membayar biaya administrasi 1 tahun kedepan. Apabila nasabah

menggunakan fasilitas talangan di bawah 3 tahun, maka dilakukan pelunasan

dipercepat atas fasilitas talangan.”
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Dalam pembiayaan ini bank bertindak sebagai penyalur pemenuhan

kekurangan dana nasabah (calon jama’ah haji) untuk pembayaran BPIH seperti

pernyataan Ibu Novria Rosalina Siregar selaku Unit Pelayanan menyampaikan:

“Dalam prakteknya BSM Padang Lawas dalam pembiayaan dana talangan

haji bertindak sebagai penyalur yang membantu pengurusan pendaftaran

haji. Nasabah (calon jama’ah haji) memberikan kuasa pada bank untuk

mengurusi semua yang menjadi persyaratan untuk mendapatkan porsi.

Nasabah calon haji memberikan kewenangan kepaada BSM untuk

melakukan pemindahbukuan dari dananya yang ada di rekening Tabungan

Mabrur ke rekening Departemen Agama (DEPAG) sebagai setoran awal

biaya keberangkatan perjalanan ibadah haji (BPIH) untuk mendapatkan porsi.

Setelah berkas – berkas dan kekurangan BPIH untuk mendapatkan porsi

sudah terpenuhi, maka nasabah bisa langsung daftar ke Departemen Agama

(DEPAG). ”

D. Prosedur Permohonan Pembiayaan Dana Talangan Haji

Untuk pengajuan dana talangan haji BMI, nasabah (calon jama’ah haji) harus

melalui beberapa tahapan hal ini sesuai dengan pernyataan bapak Rafles Purba selaku

Relationship Manager pada BMI Padang Lawas 27/08/2012, menyampaikan :

Secara garis besar langkah – langkah penanganan dana talangan haji pada

Bank Mu’amalat Indonesia Padang Lawas sebagai berikut:

1. Tahap ke – 1, BMI menerima permohonan pembiayaan dana talangan haji dari

nasabah
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2. Tahap ke – 2, bagian marketing menganalisa dengan mengacu pada pedoman

pembiayaan bank.

3. Tahap ke - 3, pembukaan rekening Tabunga Haji Arafah BMI.

4. Tahap ke -4,  meminta nasabah memenuhi saldo minimal Tabungan Haji Arafah

BMI, self financing biaya pendaftaran haji sebagai dasar pengajuan talangan

pendaftaran haji dan biaya – biaya yang dikenakan kepada nasabah.

5. Tahap ke-5, bagian marketing menyerahkan data calon jamaah haji kepada kepala

cabang. Pada tahap ini data – data yang telah dianalisa oleh marketing diajukan

kepada kepala cabang untuk mendapatkan persetujuan.

6. Tahap ke – 6, bagian marketing membuat SP3, memo dan akad. Setelah

mendapat persetujuan, membuat surat permohonan pengajuan pembiayaan,

memo dan akad. Dan akan diserahkan kepada calon jama’ah haji yang

mengajukan talangan.

7. Tahap ke-7, bagian administrasi pembiayaan mengecek kelengkapan data calon

jama’ah haji

8. Tahap ke -8, bagian administrasi pembiayaan menyerahkan data MO dan KC dan

menyerahkan kepada manager operasional dan kepala cabang untuk dianalisa

kembali dan mendapatkan persetujuan. Kantor cabang melakukan

penandatanganan akad

9. Tahap ke-9, bagian administrasi melakukan pencairan dana langsung ke rekening

tabungan calon jama’ah haji serta menginput SPPH untuk mendapatkan porsi

10. Tahap ke-10, MO melakukan monitoring pada dana talangan yang diajukan
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Untuk memeperjelas tahapan – tahapannya, maka dapat disajikan dalam gambar

4.2 di bawah ini:82

Gambar 4.2
Prosedur Permohonan dana Talangan Haji Pada

Bank Muamalat Padang Lawas

E. Syarat–Syarat Permohonan Dana Talangan Haji

E.1. Syarat–Syarat Permohonan Dana Talangan Haji Bank Muamalat Indonesia

Kabupaten Padang Lawas

Sebelum melakukan permohonan dana talangan haji BMI, ada beberapa syarat

yang harus dipenuhi oleh pemohon. Hal ini seperti yang disampaikan bapak Rafles

Purba selaku Relationship Manager pada BMI Padang Lawas, 13/09/2012

menyampaikan:

82 Prosedur yang sama juga berlaku pada Bank Syariah Mandiri.
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1. Syarat Pemohon

Pemohon pembiayaan dibatasi hanya nasabah yang telah memiliki “Tabungan

Haji Arafah” dan  menyetorkan BPIH melalui bank dengan kriteria :

a. Cakap hukum

b. Perorangan yang mempunyai pekerjaan yang tetap dan/ atau pekerjaan yang

menurut penilaian bank diyakini memiliki kemampuan mengembalikan dana

talangan haji tepat pada waktunya.

c. Bersedia memberikan jaminan sesuai ketentuan bank. Nasabah memberikan

jaminan kepada bank sesuai surat akad.

2. Permohonan Dana Talangan Pendaftaran Haji

a. Nasabah perorangan melengkapi:

 Fotokopi KTP pemohon

 Fotokopi KTP Suami/Istri Pemohon (apabila telah menikah)

 Fotokopi kartu keluarga dan surat nikah (bila sudah menikah) atau surat

cerai ( bila janda/duda)

 Surat referensi dari tempat bekerja

 Slip gaji 3 bulan terakhir

 NPWP

 Dokumen agunan

 Dokumen pendukung lainnya

 Surat pernyataan batal haji

 Surat Permohonan pengunduran diri dari calon jamaah haji kepada

kantror Departemen Agama Setempat.
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 Surat kuasa pengurusan pembatalan haji

 Menyediakan kekurangan dana pendaftaran haji yang menjadi beban

nasabah pada rekening tabungan ‘Arafah atas nama nasabah/ calon haji

 Foto kopi tabungan ‘Arafah BMI. Nasabah dalam mengajukan talangan

haji harus mempunyai tabungan ‘Arafah BMI.

b. KBIH / PIHK, melengkapi :

 Fotokopi akta pendirian / anggaran dasar

 Fotokopi KTP pengurus / pihak yang berwenang mengajukan permohonan

pembiayaan sebagaimana diatur dalam akte pendirian / anggaran dasar

 Fotokopi surat izin operasional dari Departemen Agama

 NPWP (untuk pembiayaan dengan limit di atas 50 juta)

 Daftar nama calon haji yang akan diajukan untuk memperoleh talangan

pendaftaran haji

 Menyediakan kekurangan dana pendaftaran haji yang menjadi beban

seluruh calon haji di bawah tanggung jawab KBIH dimaksud pada

rekening tabungan ‘Arafah BMI atas nama masing – masing calon haji

yang di blokir oleh bank

 Fotokopi KTP calon jama’ah haji yang akan diajukan untuk memperoleh

talangan pendaftaran haji

 Foto kopi tabungan ‘Arafah BMI calon jama’ah haji yang akan diajukan

untuk memperoleh dana talangan haji

Untuk permohonan pembiayaan dana talangan haji yang diajukan oleh

KBIH/ PIHK , selain surat permohonan dana talangan haji  dari KBIH/PIHK,
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juga wajib dilampiri permohonan pembiayaan dan sudah menandatangani

dokumen – dokumen yang melalui KBIH / PIHK.83

E.2 Syarat–Syarat Permohonan Dana Talangan Haji Bank Syariah Mandiri

Kabupaten Padang Lawas

Sebelum melakukan permohonan dana talangan haji BSM, ada beberapa

syarat yang harus dipenuhi oleh pemohon. Hal ini seperti yang disampaikan Bapak

Nana M. Somantri selaku Direktur Pemasaran pada BSM Padang Lawas,

10/09/2012 menyampaikan:

1. Syarat Pemohon

Pemohon pembiayaan adalah nasabah :Tabungan Haji dan Umrah MABRUR”

Bank Syariah Mandiri yang akan menyetor BPIH (Biaya Perjalanan Ibadah

Haji) melalui bank dengan kriteria :

a. Cakap hukum

b. Perorangan yang mempunyai pekerjaan yang tetap dan / atau pekerjaan

yang menurut penilaian bank diyakini memiliki kemampuan

mengembalikan dana talangan haji tepat pada waktunya.

c. Pada dasarnya adalah orang yang memiliki kemampuan melunasi BPIH

namun karena suatu hal, kemampuannya terhalangi. Hal ini didasari oleh

prinsip yang menunaikan haji adalah orang–orang yang memiliki

kemampuan.

83 Syarat yang sama juga diterapkan pada Bank Syariah Mandiri Padang Lawas wawancara
17/09/2012
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d. Bersedia memberikan jaminan sesuai ketentuan bank. Nasabah

memberikan jaminan kepada bank sesuai surat akad.

2. Permohonan Dana Talangan Pendaftaran Haji

a. Nasabah perorangan melengkapi:

 Fotokopi KTP pemohon

 Fotokopi KTP Suami/Istri Pemohon (apabila telah menikah)

 Fotokopi kartu keluarga dan surat nikah (bila sudah menikah) atau

surat cerai ( bila janda/duda)

 Surat referensi dari tempat bekerja

 Slip gaji 3 bulan terakhir

 NPWP

 Dokumen agunan

 Dokumen pendukung lainnya

 Surat pernyataan batal haji

 Surat Permohonan pengunduran diri dari calon jama’ah haji kepada

kantror departemen agama setempat.

 Surat kuasa pengurusan pembatalan haji

 Menyediakan kekurangan dana pendaftaran haji yang menjadi beban

nasabah pada rekening tabungan Mabrur atas nama nasabah/ calon

haji

 Foto kopi tabungan Mabrur BSM. Nasabah dalam mengajukan

talangan haji harus mempunyai tabungan Mabrur BSM.
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b. KBIH / PIHK, melengkapi :

 Fotokopi akta pendirian/anggaran dasar

 Fotokopi KTP pengurus/pihak yang berwenang mengajukan

permohonan pembiayaan sebagaimana diatur dalam akte

pendirian/anggaran dasar

 Fotokopi surat izin operasional dari departemen agama

 NPWP (untuk pembiayaan dengan limit di atas 50 juta)

 Daftar nama calon haji yang akan diajukan untuk memperoleh

talangan pendaftaran haji.

 Menyediakan kekurangan dana pendaftaran haji yang menjadi beban

seluruh calon haji di bawah tanggung jawab KBIH dimaksud pada

rekening tabungan mabrur BSM atas nama masing – masing calon

haji yang di blokir oleh bank.

 Fotokopi KTP calon jama’ah haji yang akan diajukan untuk

memperoleh talangan pendaftaran haji.

 Foto kopi tabungan Mabrur BSM calon jama’ah haji yang akan

diajukan untuk memperoleh dana talangan haji.

Untuk permohonan pembiayaan dana talangan haji yang diajukan

oleh KBIH/PIHK, selain surat permohonan dana talangan haji  dari

KBIH/PIHK, juga wajib dilampiri permohonan pembiayaan dan sudah

menandatangani dokumen – dokumen yang melalui KBIH/PIHK.
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F. Prinsip (Akad) Penyaluran Dana Talangan Haji

Dalam melakukan program pembiayaan dana talangan haji Bank Syariah Mandiri

dan Bank Muamalat Indonesia menggunakan dua prinsip, di antara menggunakan prinsip

sewa (Ijarah) dan prinsip akad pelengkap (Qardh). Seperti yang disampaikan bapak Fauzi

selaku Branch Manager Bank Muamalat Indonesia kantor cabang Padang Lawas, pada

tanggal 17/09/2012 menyampaikan:

“Dalam penyaluran pembiayaan dana talangan haji BMI Padang Lawas

menggunakan dua akad, yaitu qardh dan ijarah. Akad qardh di sini adalah pihak

bank bertugas memberikan pinjaman pada nasabah, sedangkan akad ijarah bank

bertugas sebagai pihak yang memberikan jasa sewa (memberikan talangan)

dengan mengambil upah jasa (fee ujroh) dari biaya – biaya administrasi yang

dilakukan oleh bank karena sudah membantu nasabah dalam memperoleh seat

atau porsi keberangkatan haji bagi nasabah Calon Haji (CHJ).”84

Dalam praktek akad qardh, bank tidak mengambil keuntungan sesuai dengan

prinsip syari’ah, bank hanya bertindak sebagai pemberi pinjaman dan nasabah hanya

wajib mengembalikan pokok utang pada waktu tertentu yang sudah disepakati di masa

yang akan datang. Keuntungan didapat dari penggunaan akad ijarah , yaitu dengan

mengambil upah jasa dari biaya administrasi atau lebih dikenal dengan (fee ujroh) dari

setiap dana yang disediakan oleh bank. Berdasarkan pernyataan Relationship Manager

19/09/2012, biaya-biaya administrasi (fee ujroh) itu : Rp.2.850.000 (Fee Ujroh).85

84 Hal senada juga diungkapkan oleh Bapak Nana M. Soemantri selaku Direktur Pemasaran pada
Bank Syariah Mandiri Padanglawas.

85 Fee Ujroh pada Bank Syariah Mandiri Padang Lawas.
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Dana Talangan yang Disediakan Bank Muamalat Kabupaten Padang Lawas

Penjelasan sebelumnya, bahwa tidak banyak nasabah yang dapat membayar

BPIH dari jumlah yang ditentukan oleh departemen agama, kendala mereka bisa pada

dana yang masih belum semua terkumpul dalam waktu dekat, kekurangan dana itupun

berbeda-beda, oleh karena BMI menyediakan beberapa pilihan jumlah nominal bagi para

calon haji yang ingin menggunakan jasa talangan haji BMI, hal ini sesuai pernyataan

Bapak Rafles Purba selaku Relationship Manager pada tanggal 20/09/2012,

menyampaikan :

Fasilitas dana talangan haji Bank Muamalat Padang Lawas:

1. Pinjaman dana dalam bentuk rupiah.

2. Jangka waktu maksimum pembayaran 12 bulan atau 1 tahun pembayaran dapat

diangsur setiap bulan atau dibayar sekaligus sebelum jatuh tempo.

3. Nominal talangan haji dan fee ujroh yang harus dibayar. Saat ini jumlah nominal

yang disediakan bagi calon haji yang menggunakan jasa talangan haji adalah :

 Rp. 24.500.000 fee ujrah yang harus dibayar Rp. 2.500.000

Dari fasilitas yang disediakan Bank Muamalat Indonesia kantor cabang Padang

Lawas, bahwa dana talangan yang dapat dipilih oleh nasabah (calon jamaah haji) yang

disesuaikan kekurangan dana nasabah, dengan membayar fee ujrah sesuai dengan

aturan yang ada di BMI Padang Lawas dan dapat berubah sesuai dengan kebijakan yang

berlaku.

Hal itu dapat diterangkan dalam tabel 4.2 seperti di bawah ini:
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Tabel 4.2
Dana Talangan yang Disediakan
Bank Muamalat Padang Lawas

Setoran awal buka rekening RP.    250.000.-
Saldo Mengendap RP. 2.500.000.-

Porsi dana talangan haji RP.    500.000,-
Biaya Atministrasi RP. 2.500.000,-

Total RP. 5.750.000,-

G. Analisis Eksistensi Produk Dana Talangan Haji Dalam Peningkatan Jumlah

Calon Haji Di Kabupaten Padang Lawas Sumatera Utara.

Perbankan syariah secara nasional mulai menyoroti bahwa produk pembiayaan

khususnya produk pembiayaan dana talangan haji semakin meningkat, produk dana

talangan haji semakin diminati masyarakat, hal ini dibuktikan dengan semakin

meningkatnya jumlah nasabah. Perencanaan dana pembiayaan talangan haji cukup

efektif, hal ini dibuktikan dengan bank mampu menunjukkan hasil yang signifikan.

Hal ini dapat terlihat  pada Tabel 4.3. komposisi pembiayaan yang diberikan bank

umum syariah dan unit usaha syariah adalah seperti di bawah ini:

Tabel 4.3
Komposisi Pembiayaan

Tabel 4.3. Komposisi Pembiayaan Yang Diberikan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah
(Financing Composition of Islamic Commercial Bank and Islamic Business Unit)

Akad 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 (okt) Contract
Akad
Mudharabah 4,062 5,578 6,205 6,597 8,631 10,229 11,438 Mudharaba
Akad Musyarakah 2,335 4,406 7,411 10,412 14,624 18,960 25,207 Musharaka
Akad Murabahah 12,624 16,553 22,486 26,321 37,508 56,365 80,953 Murabaha
Akad Salam 0 0 0 0 0 0 0 Salam
Akad Istihna 337 351 369 423 347 326 355 Istishna
Akad Ijarah 836 516 765 1,305 2,341 3,839 6,434 Ijarah
Akad Qardh 250 540 959 1,829 4,731 12,397 11,195 Qardh
Lainnya 0 0 0 0 0 0 0 Others
Total 20,445 27,944 38,195 4 6,886 68,181 102,655 135,581 Total
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Dari tabel 4.3 di atas, dapat kita lihat peningkatan pembiayaan di bank syariah

secara nasional mengalami peningkatan yang cukup pesat dari tahun ke tahun untuk

semua produk pembiayaan, terutama ijaroh dan qardh, seperti akad mudharabah untuk

tahun 2006 berjumlah 4.062, pada tahun 2007 meningkat menjadi 5.578, pada tahun 2008

meningkat menjadi 6.205, pada tahun 2009 meningkat menjadi 6.597, pada tahun 2010

meningkat menjadi 8.631, pada tahun 2011 meningkat menjadi 10.229, pada tahun 2012

meningkat menjadi 11.438. Akad musyarakah untuk tahun 2006 berjumlah 2.335, pada

tahun 2007 meningkat menjadi 4.406, pada tahun 2008 meningkat menjadi 7.411, pada

tahun 2009 meningkat menjadi 10.412 , pada tahun 2010 meningkat menjadi 14,624, pada

tahun 2011 meningkat menjadi 18,960, pada tahun 2012 meningkat menjadi 25,207.  Akad

murabahah untuk tahun 2006 berjumlah 12..624, pada tahun 2007 meningkat menjadi

16.553, pada tahun 2008 meningkat menjadi 22.486, pada tahun 2009 meningkat menjadi

26.321 , pada tahun 2010 meningkat menjadi 37508, pada tahun 2011 meningkat menjadi

56365, pada tahun 2012 meningkat menjadi 80953.   Akad istisna’ untuk tahun 2006

berjumlah 337, pada tahun 2007 meningkat menjadi 351, pada tahun 2008 meningkat

menjadi 369, pada tahun 2009 meningkat menjadi 423, pada tahun 2010 menurun menjadi

347, pada tahun 2011 menurun menjadi 326, pada tahun 2012 meningkat menjadi 355.

Akad ijarah untuk tahun 2006 berjumlah 836, pada tahun 2007 menurun menjadi 516,

pada tahun 2008 meningkat menjadi 765, pada tahun 2009 meningkat menjadi 1,305,

pada tahun 2010 meningkat menjadi 2,341, pada tahun 2011 meningkat menjadi 3839,

pada tahun 2012 meningkat menjadi 6,434. Akad qardh untuk tahun 2006 berjumlah 250,

pada tahun 2007 meningkat menjadi 540, pada tahun 2008 meningkat menjadi 959, pada
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tahun 2009 meningkat menjadi 1,829 , pada tahun 2010 meningkat menjadi 4,731, pada

tahun 2011 meningkat menjadi 12,397, pada tahun 2012 menurun menjadi 11,195.

Begitu pula halnya dengan pembiayaan dana talangan haji Bank Syariah Mandiri

dan Bank Muamalat Indonesia cabang Sibuhuan Kabupaten Padang Lawas, hal ini dapat

terlihat dalam tabel 4.4 di bawah ini:

Tabel 4.4
Eksistensi Jumlah Nasabah Dan Calon Haji Pada Bank Syariah Mandiri Dan Bank

Muamalat Indonesia Cabang Sibuhuan 2009-2012
(Dalam Ribuan)

Keterangan 2009 2010 2011 2012 April Growth
2012

Bank
Syariah
Mandiri
Cabang
Sibuhan

5 75.000.000 175 2.967.000 584 11.753.500 808 16.910.500 5.157.000

Bank
Muamalat
Cabang

Sibuhuan
- - - - 208 4.734.250 28 604.000 -

Dari tabel 4.4 di atas, terlihat bahwa terjadi peningkatan jumlah nasabah produk

dana talangan haji di Bank Syariah Mandiri dan Bank Muamalat Indonesia cabang

Sibuhuan, untuk Bank Syariah Mandiri pada tahun 2009 jumlah nasabah produk dana

talangan haji berjumlah 5 orang dengan total pembiayaan dana talangan haji yang

diberikan oleh Bank Syariah Mandiri cabang Sibuhuan sebesar 75.000.000, pada tahun

2010 jumlah nasabah produk dana talangan haji berjumlah 175 orang dengan total

pembiayaan dana talangan haji yang diberikan oleh Bank Syariah Mandiri cabang

Sibuhuan sebesar 3.397.500.000,- pada tahun 2011 jumlah nasabah produk dana

talangan haji berjumlah 584 orang dengan total pembiayaan dana talangan haji yang
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diberikan oleh Bank Syariah Mandiri cabang Sibuhuan sebesar 11.753.500.000, pada

tahun 2012 jumlah nasabah produk dana talangan haji berjumlah 808 orang dengan total

pembiayaan dana talangan haji yang diberikan oleh Bank Syariah Mandiri cabang

Sibuhuan sebesar 16.910.500.000, dari tabel ini dapat kita lihat terjadi peningkatan

terhadap produk dana talangan haji pada Bank Syariah Mandiri cabang Sibuhuan dari

tahun 2011 ke tahun 2012 sebesar 5.157.000.000.86

Untuk Bank Muamalat Indonesia cabang Sibuhuan pada tahun 2009 jumlah

nasabah produk dana talangan haji berjumlah 0 orang dengan total pembiayaan dana

talangan haji yang diberikan oleh Bank Muamalat Indonesia cabang Sibuhuan Sebesar 0,

pada tahun 2010 jumlah nasabah produk dana talangan haji berjumlah 0 orang dengan

total pembiayaan dana talangan haji yang diberikan oleh Bank Muamalat Indonesia

cabang Sibuhuan Sebesar 0, pada tahun 2011 jumlah nasabah produk dana talangan haji

berjumlah 208 orang dengan total pembiayaan dana talangan haji yang diberikan oleh

Bank Muamalat Indonesia cabang Sibuhuan sebesar 4.734.250.000, pada tahun 2012

jumlah nasabah produk dana talangan haji menurun drastis yaitu berjumlah 28 orang

dengan total pembiayaan dana talangan haji yang diberikan oleh Bank Muamalat

Indonesia cabang Sibuhuan sebesar 604.000.000, dari tabel ini dapat kita lihat terjadi

peningkatan terhadap produk dana talangan haji pada Bank Muamalat Indonesia cabang

Sibuhuan dari tahun 2011 ke tahun 2012 sebesar 4.130.250.000.

Dari data tabel 4.4 di atas, dapat dibuat grafik seperti di bawah ini:

86 Dari hasil wawancara langsung penulis dengan divisi Dana Talangan Haji Bank Syariah Mandiri
cabang Sibuhuan Kabupaten Padang Lawas bahwa total nasabah DTH sampai pada bulan juli 2013
bertambah 92 orang dengan total dana 2.070.000.000,-
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Dari grafik 1 di atas, dapat kita lihat bahwa Jumlah nasabah Bank Syariah

Mandiri cabang Sibuhuan bergerak dari kiri bawah ke kanan atas, atau mempunyai slope

positif.
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Dari grafik 2 di atas, dapat kita lihat bahwa total talangan haji Bank Syariah

Mandiri cabang Sibuhuan bergerak dari kiri bawah ke kanan atas, atau mempunyai slope

positif.

Grafik 3

Dari grafik 3 di atas, dapat kita lihat bahwa jumlah nasabah Bank Muamalat

cabang Sibuhuan bergerak dari kiri bawah ke kanan atas dan kembali menurun ke kanan

bawah, atau mempunyai slope positif dan menjadi negatif di akhir kurva.
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Grafik 4

Dari grafik 4 di atas, dapat kita lihat bahwa total talangan haji Bank Muamalat

cabang Sibuhuan bergerak dari kiri bawah ke kanan atas dan kembali menurun ke kanan

bawah, atau mempunyai slope positif dan menjadi negatif di akhir kurva.

Dari data di atas menunjukkan bahwa pembiayaan dana talangan haji

menunjukkan peningkatan, bank harus melakukan penambahan dalam porsi modal

pembiayaan terutama pembiayaan dana talangan haji.

Berikut ini adalah wawancara penulis dengan pimpinan Cabang Bank Syariah

Mandiri dan Bank Muamalat Kabupaten Padang Lawas terkait masalah Eksistensi Produk

Dana Talangan Haji dalam Peningkatan Jumlah Calon Haji di Kabupaten Padang Lawas

Sumatera Utara.
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Wawancara dengan Bapak Ir. Iwan Lukman Pimpinan Bank Syariah Mandiri

Cabang Sibuhuan:87

1. Kapan Pembiayaan Dana Talangan Haji PT. Bank Syariah Mandiri Cabang

Sibuhuan Kabupaten Padang Lawas diluncurkan?

Iwan Lukman: Pembiayaan Talangan Haji otomatis ada bersamaan dengan

pembukaan kantor KCP Sibuhuan, yang mulai dibuka sejak 17 Juli 2009.

2. Tujuan pembiayaan dana talangan haji BSM Cabang Sibuhuan Kabupaten

Padang Lawas?

Iwan Lukman: Untuk mencapai target pembiayaan dan Fee Base Income yang

telah ditetapkan oleh kantor Pusat BSM.

3. Manfa’at yang diperoleh nasabah dengan adanya pembiayaan dana talangan

haji BSM Cabang Sibuhuan Kabupaten Padang Lawas?

Iwan Lukman: Dengan memanfa’atkan fasilitas talangan haji ini memberikan

manfa’at pada nasabah untu memndapatkan porsi haji, sementara kondisi

keuangan nasabah belum cukup untuk melunasi kewajiban pembayaran syarat

minimal setoran haji sebesar Rp.25 juta.

4. Faktor apa yang mendukung keberhasilan dari adanya program pembiayaan

dana talangan haji pada BSM Cabang Sibuhuan Kabupaten Padang Lawas?

Iwan Lukman : Faktor pedukung keberhasiln rogram ini adalah dengan

melakukan:

- Penyebaran brosur talangan haji

- Melakukan tele marketing terhadap existing customer

87 Wawancara dengan bapak Ir. Iwan Lukman pimpinan Bank Syariah Mandiri cabang Sibuhuan
Kabupaten Padang Lawas pada tanggal Juli 2012.
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- Melakukan presentasi haji bagi jama’ah pengajian.

5. Bagaimana sistem pengambilan Keuntungan yang ditawarkan BSM Cabang

Sibuhuan Kabupaten Padang Lawas dari pembiayaan dana talangan haji? Apakah

setiap jumlah pinjaman pengambilannya berbeda atau sama?

Iwan Lukman : Sistem keuntungan yang ditawarkan BSM itu bernama ujrah.

Jumlah talangan haji yang diberikan mempunyai jumlah yang sama dan

mempunyai ujrah yang sama pula.

6. Berapakah biaya admnistrasi (upah jasa) yang ditawarkan oleh pihak BSM

Cabang Sibuhuan Kabupaten Padang Lawas?

Iwan Lukman : Biaya Adminstrasi (upah jasa) tidak ada dibebankan kenasabah,

hanya ada ujrah Talangan Haji yang dibebankan ke nasabah yang besarnya

sebesar Rp.2.850.000,- dengan jumlah Talangan Haji sebesar Rp.22.500.000,-

7. Dalam pengambilan keuntungan apakah dalam bentuk nominal atau porsentase?

Iwan Lukman : Pengambilan ujrah dalam bentuk nominal.

8. Bagaimana bentuk promosi pembiayaan dana talangan haji?

Iwan Lukman : Bentuk promosi yang kami lakukan adalah :

- Pemasangan spanduk

- Penyebaran brosur.

- Telemarketing terhadap existing customer.

9. Siapa yang menjadi sasaran dalam penyaluran program dana talangan haji BSM

Cabang Sibuhuan Kabupaten Padang Lawas?

Iwan Lukman : Sasaran pokok penyaluran Talangan Haji ini adalah :

- Pegawai Negeri Sipil
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- Nasabah petani kebun kelapa sawit

Tetapi secara umum BSM harus dapat menyalurkannya pada semua sector

masyarakat.

10. Berapakah jumlah sementara nasabah yang melakukan Dana Talangan Haji di

BSM Cabang Sibuhuan Kabupaten Padang Lawas dan Bank Muamalat Cabang

Sibuhuan Kabupaten Padang Lawas ?

Iwan Lukman : Posisi 31 Desember 2012, jumlah jama’ah Talangan Haji

sebanyak 876 orang.

11. Terkait dengan produk pembiayaan di BSM Cabang Sibuhuan Kabupaten Padang

Lawas dan Bank Muamalat Cabang Sibuhuan Kabupaten Padang Lawas, apakah

keuntungan dari pembiayan dana talangan haji mampu mendomisili seluruh

pembiayaan yang ada pada BSM Cabang Sibuhuan Kabupaten Padang Lawas

dan Bank Muamalat Cabang Sibuhuan Kabupaten Padang Lawas ?

Iwan Lukman : Pembiayaan Talangan Haji tidak dapat mendominasi seluruh

pembiayaan, karena porsi pembiayaan Talangan Haji yang ditetapkan hanya

sekitar 20 % dari total pembiayaan.

12. Bagaimana mekanisme pembiayaan dana talangan haji BSM Cabang Sibuhuan

Kabupaten Padang Lawas pada nasabah ?

Iwan Lukman: Mekanisme pembiayaan dana talangan haji :

- Nasabah melengkapi kelengkapan adminstrasi pembiayaan yaitu :

- KTP Suami/Istri

- Kartu Keluarga

- Surat Nikah
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- Materai 10 lembar.

- Nasabah membuka rekening Tabungan Mabrur. Dan menyetor setoran awal

sebesar Rp.5.850.000,-

- Menanda tangai akad ujrah Talangan Haji

- Pencairan talangan haji ke rekening nasabah.

13. Berapakah Dana talangan haji yang disediakan oleh pihak BSM Cabang Sibuhuan

Kabupaten Padang Lawas?

Iwan Lukman: Dana talangan haji yang disediakan sebesar Rp.22.500.000,-

14. Sistem dan prosedur dalam pembiayaan dana talangan haji BSM? Apakah juga

menggunakan sistem 6C’S sebagaimana diterapkan oleh perbankan syariah?

Iwan Lukman: Semua pembiayaan, baik itu Talangan Haji maupun pembiayaan

lainnya sudah dapat dipastikan tetap akan menerapkan system 6C”S.

15. Dalam meningkatkan produk pembiayaan, apakah BSM  Cabang Sibuhuan

Kabupaten Padang Lawas  bekerja sama dengan lembaga-lembaga keuangan

lain terkait dengan pembiayaan dana talangan haji?

Iwan Lukman: BSM KCP Sibuhuan Kabupaten Padang Lawas tidak ada bekerja

sama dengan lembaga keuangan lainnya terkait dengan pembiayaan Talangan

Haji ini, hanya bekerja sama dengan Kementerian Agama dalam hal pengambilan

porsi haji bagi nasabah.

16. Persyaratan bagi nasabah dalam melakukan Dana Talangan Haji BSM?

Iwan Lukman: Nasabah melengkapi kelengkapan adminstrasi pembiayaan yaitu :

- KTP Suami/Istri

- Kartu Keluarga
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- Surat Nikah

- Materai 10 lembar.

17. Kriteria pemohon yang mengajukan pembiayaan Dana Talangan Haji di BSM

Cabang Sibuhuan Kabupaten Padang Lawas?

Iwan Lukman: Syarat pemohon ;

- Cakap Hukum

- Perorangan yang memiliki kemampuan untuk mengembalikan dana Talangan

Haji tepat pada waktunya.

- Memberikan jaminan sesuai ketentuan Bank.

- Memiliki Tabungan Mabrur BSM.

18. Bagaimana sistem dan prosedur pembayaran?

Iwan Lukman : Nasabah tidak mempunyai kewajiban pembayaran angsuran

secara bulanan, tetapi pada saat jatuh tempo, nasabah wajib membayar pokok

Talangan Haji sekaligus. Tetapi bila nasabah ingin mencicil setiap bulan boleh

saja tetapi system tidak akan menarik angsuran tersebut.

19. Batas waktu yang diberikan BSM Cabang Sibuhuan Kabupaten Padang Lawas

untuk pelunasan ?

Iwan Lukman : Batas waktu pelunasan Talangan Haji ini sampai 3 tahun.

20. Kebijakan dari BSM Cabang Sibuhuan Kabupaten Padang Lawas bagi nasabah

yang melakukan penundaan pembayaran?

Iwan Lukman : Bila nasabah sampai dengan batas waktu 3 tahun tidak

melunaskan Talangan Haji, maka bank membatalkan porsi haji nasabah tersebut

ke Kementerian Agama, dalam pengembalian dana porsi haji ini.
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21. Proses persetujuan dari pihak BSM Cabang Sibuhuan Kabupaten Padang Lawas?

Iwan Lukman : Proses persetujuan Talangan Haji ini oleh Ka.KCP Sibuhuan saja.

22. Proses pencairan dana talangan haji pada BSM  Cabang Sibuhuan Kabupaten

Padang Lawas?

Iwan Lukman : Pencairan Dana Talangan Haji dilakukan dengan cara yakni

dikreditkan langsung ke rekening Tabungan Mabrur BSM atas nama Nasabah

dengan syarat Nasabah telah:

a. Memenuhi seluruh dokumen aplikasi;

b. Menandatangani akad;

c. Mengisi formulir Tanda Terima Uang dari Nasabah (Tatuna);

23. Bagaimana prosedur pengambilan dana talangan haji jika dikemudian hari

nasabah melakukan pengunduran diri sebagai calon jama’ah haji?

Iwan Lukman : Jika nasabah mengajukan pengunduran diri, nasabah membuat

surat pembatalan pemberangkatan haji melalui Kementerian Agama setempat,

kemudian Kementerian Agama setempat membuat surat ke Kementerian Agama

tingkat Provinsi dan akan diteruskan ke Kementerian Agama tingkat Pusat di

Jakarta. Setelah itu dana setoran awal porsi haji sebesar Rp.25.000.000,- akan

dikembalikan Kementerian Agama tingkat Pusat dan akan masuk ke rekening

nasabah di Bank Syariah Mandiri, dan Bank akan melunaskan dana Talangan Haji

nasabah.

24. Hambatan- hambatan (kredit macet) dari pembiayaan dana talangan haji di BSM

Cabang Sibuhuan Kabupaten Padang Lawas?
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Iwan Lukman : Insya Allah sampai saat ini tidak ada pembiayaan Talangan Haji

ini yang macet, yang ada keterlambatan pembayaran pelunasan, dan sebelum

akhir bulan sudah selesai.

25. Bagaimana kebijakan yang diambil oleh BSM dalam menghindari resiko

pembiayaan dana talangan haji?

Iwan Lukman : Kebijakan yang diambil oleh BSM dalam menghindari resiko

pembiayaan  talangan haji dengan melakukan analisa yang tepat dan benar serta

memonitoring jadwal jatuh tempo nasabah serta menginformasikan ke nasabah 1

bulan sebelumnya.

26. Apa Keunggulan pembiayaan Dana Talangan Haji BSM  Cabang Sibuhuan

Kabupaten Padang Lawas?

Iwan Lukman : Semua Talangan Haji yang berlaku di BSM, berlaku sama semua

dan tidak ada perbedaaan, ada beberapa hal yang dapat dikatakan kami unggul

yaitu dengan melakukan person to person serta memberikan tata cara

pelaksanaan ibadah haji bagi masyarakat melalui pengajian-pengajian.

27. Bagaimana  Prinsip (akad) dalam penyaluran dana pembiayaan dana talangan

haji BSM?

Iwan Lukman : Akad yang digunakan dalam pembiayaan Talangan haji adalah

Akad qardh wal ijrah.

28. Penjelasan tentang akad Qardh wal Ijrah?

Iwan Lukman : Qardh adalah adalah akad pinjaman dana kepada Nasabah

dengan ketentuan bahwa Nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya

pada waktu yang telah disepakati.
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Ijarah adalah akad penyediaan dana dalam rangka memindahkan hak guna atau

manfa’at dari suatu barang atau jasa berdasarkan transaksi, tanpa diikuti dengan

kepemilikan barang itu sendiri.

29. Keuntungan BSM Cabang Sibuhuan Kabupaten Padang Lawas dari penggunaan

akad Qardh wal Ijrah?

Iwan Lukman : Sesuai dengan ketentuannya akad yang dipakai adalah Akad

Qard Wal Ijarah, dengan akad ini bank akan memperoleh ujrah yang besarnya

Rp.2.850.000,- / tahun.

30. Jaminan yang diberikan nasabah atas pembiayaan dana talangan haji?

Iwan Lukman : Jaminan yang diberikan:

- Lembar Asli Bukti Setoran Awall BPIH

- Surat Pernyataan Pembatalan Keberangkatan dari Calon Haji di atas materai

Rp.6.000,00

- Surat Permohonan Pengunduran Diri dari Calon Haji kepada Kantor

Departemen Agama setempat

- Surat Kuasa Pengurusan Pembatalan Haji bermaterai Rp.6.000,00 dari Calon

Haji kepada Bank

31. Bagaimanakah sinkronisasi antara kebijakan pemerintah dan perbankan syari’ah

dalam pengaturan kuota haji di Kabupaten Padang Lawas?

Iwan Lukman : Dalam menentukan kuota haji tidak ada peran dari pada

perbankan syariah dalam menentukan quota haji di Kabupaten Padang Lawas.

Kuota haji ini ditentukan oleh Pemenrintah Pusat.
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Wawancara dengan Bapak Dzul Fadhly H Dalimunte Pimpinan Bank

Muamalat Cabang Sibuhuan:88

1. Kapan Pembiayaan Dana Talangan Haji PT. Bank Muamalat Cabang Sibuhuan

Kabupaten Padang Lawas diluncurkan?

Dzul Fadhly H Dalimunte : Tanggal 22 Desember 2010

2. Tujuan pembiayaan dana talangan haji Bank Muamalat Cabang Sibuhuan

Kabupaten Padang Lawas?

Dzul Fadhly H Dalimunte : Untuk mempermudah (membantu) Calon jema’ah Haji

Untuk mendapatkan Porsi Keberangkatan Haji.

3. Manfa’at yang diperoleh nasabah dengan adanya pembiayaan dana talangan haji

Bank Muamalat Cabang Sibuhuan Kabupaten Padang Lawas?

Dzul Fadhly H Dalimunte : Bisa mendapatkan Porsi Keberangkatan dengan dana

yang cukup ringan.

4. Faktor apa yang mendukung keberhasilan dari adanya program pembiayaan dana

talangan haji pada Bank Muamalat Cabang Sibuhuan Kabupaten Padang Lawas?

Dzul Fadhly H Dalimunte : Izin Pemerintah dan Antusias Para calon jamaah Haji

Untuk mendaftar.

5. Bagaimana sistem pengambilan Keuntungan yang ditawarkan Bank Muamalat

Cabang Sibuhuan Kabupaten Padang Lawas  dari pembiayaan dana talangan

haji? Apakah setiap jumlah pinjaman pengambilannya berbeda atau sama?

Dzul Fadhly H Dalimunte : Setiap nasabah yang mendaftar talangan dikenakan

dengan menggunakan jasa, maka akan dikenakan Ujrah.

88 Wawancara dengan bapak Dzul Fadhly H Dalimunthe pimpinan Bank Muamalat cabang
Sibuhuan Kabupaten Padang Lawas pada Agustus 2012.
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6. Berapakah biaya admnistrasi (Upah jasa) yang ditawarkan oleh pihak Bank

Muamalat Cabang Sibuhuan Kabupaten Padang Lawas?

Dzul Fadhly H Dalimunte : Sebesar Rp. 2.500.000,-

7. Dalam pengambilan keuntungan apakah dalam bentuk nominal atau porsentase?

Dzul Fadhly H Dalimunte : Nominal

8. Bagaimana bentuk promosi pembiayaan dana talangan haji?

Dzul Fadhly H Dalimunte : Marketing (Bagian Pemasaran) mengadakan

sosialisasi dan pertemuan ke masyarakat melaui mesjid dan pengajian-pengajian

9. Siapa yang menjadi sasaran dalam penyaluran program dana talangan haji Bank

Muamalat Cabang Sibuhuan Kabupaten Padang Lawas?

Dzul Fadhly H Dalimunte : Seluruh masyarakat Islam Kabupaten Padang Lawas

10. Berapakah jumlah sementara nasabah yang melakukan Dana Talangan Haji di

Bank Muamalat Cabang Sibuhuan Kabupaten Padang Lawas?

Dzul Fadhly H Dalimunte : Sebanyak 390 Orang

11. Terkait dengan produk pembiayaan di Bank Muamalat Cabang Sibuhuan

Kabupaten Padang Lawas, apakah keuntungan dari pembiayan dana talangan haji

mampu mendomisili seluruh pembiayaan yang ada Bank Muamalat Cabang

Sibuhuan Kabupaten Padang Lawas?

Dzul Fadhly H Dalimunte : Tidak

12. Bagaimana mekanisme pembiayaan dana talangan haji Bank Muamalat Cabang

Sibuhuan Kabupaten Padang Lawas pada nasabah?
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Dzul Fadhly H Dalimunte : Melakukan Penyetoran awal dan akad, mendaftarkan

diri ke KEMENAG Palas untuk mengambil SPPH selanjutnya kembali ke Bank

untuk mencetak Porsi Keberangktan

13. Berapakah Dana talangan haji yang disediakan oleh pihak Bank Muamalat

Cabang Sibuhuan Kabupaten Padang Lawas?

Dzul Fadhly H Dalimunte : Kondisional tergantung berapa Nasabah yang

mendaftar

14. Sistem dan prosedur dalam pembiayaan dana talangan haji BMI? Apakah juga

menggunakan sistem 6C’S sebagaimana diterapkan oleh perbankan syariah?

Dzul Fadhly H Dalimunte : Ya tetap melihat 6 C’S

15. Dalam meningkatkan produk pembiayaan, apakah BMI  Cabang Sibuhuan

Kabupaten Padang Lawas bekerja sama dengan lembaga-lembaga keuangan lain

terkait dengan pembiayaan dana talangan haji?

Dzul Fadhly H Dalimunte : Tidak

16. Persyaratan bagi nasabah dalam melakukan Dana Talangan Haji BMI?

Dzul Fadhly H Dalimunte : KTP Suami Istri (Pendamping) -KK, Surat Nikah, Slip

Gaji Jika ada, serta memenuhi mekanisme yang ada di Bank

17. Kriteria pemohon yang mengajukan pembiayaan Dana Talangan Haji di BMI

Cabang Sibuhuan Kabupaten Padang Lawas?

Dzul Fadhly H Dalimunte : Dewasa, memiliki kartu Identitas

18. Bagaimana sistem dan prosedur pembayaran?

Dzul Fadhly H Dalimunte : Boleh dengan cara memcicil atau sekaligus dalam

jangka yang telah di tentukan (setahun)
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19. Batas waktu yang diberikan Bank Muamalat Cabang Sibuhuan Kabupaten Padang

Lawas untuk pelunasan?

Dzul Fadhly H Dalimunte : 1 Tahun

20. Kebijakan dari Bank Muamalat Cabang Sibuhuan Kabupaten Padang Lawas bagi

nasabah yang melakukan penundaan pembayaran?

Dzul Fadhly H Dalimunte : Diberikan perpanjangan selam 6 bulan lagi setelah

jangka waktu sudah berakhir

21. Proses persetujuan dari pihak BMI Cabang Sibuhuan Kabupaten Padang Lawas?

Dzul Fadhly H Dalimunte : Sesuai dengan Prosedur Pembiayaan( harus ada

persetujuan Tim Komite dan Pimpinan)

22. Proses pencairan dana talangan haji pada Bank Muamalat Cabang Sibuhuan

Kabupaten Padang Lawas?

Dzul Fadhly H Dalimunte : Sesuai dengan proses pembiayaan

23. Bagaimana prosedur pengambilan dana talangan haji jika dikemudian hari

nasabah melakukan pengunduran diri sebagai calon jama’ah haji?

Dzul Fadhly H Dalimunte : Bank memberikan Surat Pembatalan Porsi Haji Ke

KEMENAG RI selanjutnya KEMENAG mengembalikan sejumlah uang (Setoran

Awal BPIH)

24. Hambatan- hambatan (kredit macet) dari pembiayaan dana talangan haji di BMI

Cabang Sibuhuan Kabupaten Padang Lawas?

Dzul Fadhly H Dalimunte : Terkadang nasabah terlena dan lupa akan waktu

yang telah diberikan oleh Bank.
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25. Bagaimana kebijakan yang diambil oleh BMI dalam menghindari resiko

pembiayaan dana talangan haji?

Dzul Fadhly H Dalimunte : Bank harus melihat kemampuan nasabah dalam hal

kesanggupan bayar angsuran

26. Apa Keunggulan pembiayaan Dana Talangan Haji BMI  Cabang Sibuhuan

Kabupaten Padang Lawas?

Dzul Fadhly H Dalimunte : Lebih ringan setoran awal untuk mendapatkan porsi

haji tersebut

27. Bagaimana Prinsip (akad) dalam penyaluran dana pembiayaan dana talangan haji

BMI?

Dzul Fadhly H Dalimunte : Suatu akad untuk menjual jasa guna melakukan

pekerjaan tertentu dengan pembayaran ujrah

28. Penjelasan tentang akad Qardh wal Ujrah?

Dzul Fadhly H Dalimunte : Suatu akad untuk menjual jasa guna melakukan

pekerjaan tertentu dengan pembayaran ujrah Bank adalah pihak pemberi jasa

untuk kepentingan nasabah.

29. Keuntungan BMI Cabang Sibuhuan dari penggunaan akad Qardh wal Ujrah?

Dzul Fadhly H Dalimunte : Jasa (Ujrah)

30. Jaminan yang diberikan nasabah atas pembiayaan dana talangan haji?

Dzul Fadhly H Dalimunte : Porsi Asli dan Tabungan Haji nasabah

31. Bagaimanakah sinkronisasi antara kebijakan pemerintah dan perbankan syari’ah

dalam pengaturan kuota haji di Kabupaten Padang Lawas?
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Dzul Fadhly H Dalimunte : Mengikuti ketentuan Kemenag dan Porsi Skala

Nasional

H. Faktor-faktor Pendorong Peningkatan Jumlah Nasabah dan Calon Haji Bank

Syariah Mandiri dan Bank Muamalat Indonesia Cabang Sibuhuan Kabupaten

Padang Lawas

Dari data sebelumnya, diketahui bahwa  jumlah nasabah calon haji untuk produk

dana talangan haji pada Bank Syariah Mandiri dan Bank Muamalat Indonesia cabang

Sibuhuan Kabupaten Padang Lawas dari tahun ke tahun drastis mengalami peningkatan

yang cukup besar. Untuk mengetahui apa saja faktor-faktor Pendorong Peningkatan

Jumlah Nasabah dan Calon Haji Bank Syariah Mandiri dan Bank Muamalat Indonesia

Cabang Sibuhuan Kabupaten Padang Lawas ini. Berikut adalah hasil wawancara dan hasil

penelitian yang dilakukan penulis terhadap relationship manager, direktur pemasaran,

account officer, dan unit pelayanan nasabah di kedua bank tersebut.

Berdasarkan pernyataan Account Officer, bahwa dana talangan haji merupakan

salah satu produk dari Bank Syariah Mandiri Padang Lawas. Untuk membantu kredit

bermasalah, yaitu tidak kembalinya uang yang dipinjamkan kepada customer perlu adanya

analisis pembiayaan. Upaya ini dilakukan Bank Syariah Mandiri cabang Sibuhuan

Kabupaten Padang Lawas dalam pembiayaan dana talangan haji.

Sebagai lembaga keuangan yang meningkatkan kualitas pelayanan tanpa

merugikan kedua belah pihak antara bank dan nasabah, terlebih dahulu dipertimbangkan

sebelum memberikan pembiayaan kepada customer dengan menggunakan 6 C’S, yaitu:
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Hal ini sesuai dengan pernyataan dari Ibu Novria Rosalina Siregar selaku Account Officer

pada tanggal 22/09/2012, menyampaikan :

1. Character

Pembiayaan dana talangan haji BSM dikendalikan oleh Account Officer, jadi

semua Account Officer bertanggung jawab untuk bertugas memberikan

permohonan dana talangan atas nasabah. Setelah pembiayaan ini ditangani oleh

Account Officer, dari pihak marketing menganalisa data nasabah terkait dengan

kehidupan pribadi atau latar belakang nasabah. Upaya – upaya yang

menggambarkan karakter nasabah diantaranya :

 Meneliti riwayat hidup calon nasabah

Dalam hal ini bagian marketing mempelajari riwayat hidup dari nasabah,

karena sebelumnya pihak Bank sudah memberikan formulir untuk pengajuan

dana talangan haji yang sudah diisi oleh nasabah terkait dengan keadaan

nasabah mulai nama, alamat, status nasabah, pekerjaan, jabatan, dll.

 Cakap Hukum

Nabaha harus mengerti tentang hukum dalam hal ini minimal harus mengerti

tentang perkreditan yang akan dia lakukan.

 Melakukan wawancara

Dalam hal ini pihak Account Officer memperhatikan nilai – nilai yang ada

pada nasabah, misalnya tatacara nasabah berpenampilan, bertutur kata,

serta menunjukkan keyakinan untuk melakukan pembayaran. Bagian

marketing/ AO bertugas menganalisa pekerjaan dari nasabah.
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2. Capital

Seharusnya Bank juga harus mengetahui berapa jumlah modal / dana yang

bisa disediakan sendiri oleh nasabah. Dalam prakteknya Bank menganalisa

kekayaan dari nasabah, bank bertugas dengan melihat slip gaji dari nasabah,

dan aset yang bisa meyakinkan nasabah dalam membayar utang. Aset ini

bentuknya tidak harus berupa uang tanah atau bisa juga dalam bentuk

bangunan.

Modal awal yang harus disediakan bagi nasabah dalam permohonan

bermacam – macam, diantaranya : 10 juta, 15 juta, 18 juta, dan 22,5 juta.

Persyaratan ini bertujuan untuk memberikan kemudahan bagi nasabah untuk

memilih dana sesuai dengan kemampuan nasabah.

3. Capacity

Analisa ini bertujuan untuk memberi kemampuan yang dimiliki nasabah (CJH)

dari segi pendapatannya. Upaya – upaya untuk bisa mengetahui kemampuan

nasabah baik dari perorangan maupun dari KBIH, melalui beberapa

pendekatan, diantaranya:

a. BSM Padang Lawas melakukan pendekatan dari segi financial, yaitu

menilai latar belakang nasabah dari segi keuangan dan apabila

permohonan dari KBIH pihak bank menilai keadaan dari yayasan

penyelenggaraan ibadah haji tersebut.

b. Pendekatan yuridis: yaitu permohonan dari KBIH apakah yayasan

terssebut mempunyai kapasitas untuk mewakili lembaga untuk

mengadakan perjanjian pembiayaan dana talangan haji BSM
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c. Pendekatan manajerial: untuk menilai kemampuan nasabah

(perorangan/KBIH) mulai dari perencanaan awal sampai pencairan dana

talangan.

4. Collateral

BSM Padang Lawas memberikan kewajiban bagi nasabah untuk dapat

memberikan jaminan. Jenis dari agunan ini dari pihak BSM meminta nasabah

untuk memberikan “surat pernyataan pembatalan keberangkatan haji di

atas materai” Jaminan tersebut diberikan jika kemudian hari nasabah tidak

bisa melanjutkan pembiayaan.

5. Condition of Economic

Untuk meningkatkan kualitas dari pembiayaan ini, BSM juga memperhatikan

dampak internal maupun eksternal, karena hal ini dapat mempengaruhi

kelancaran pembiayaan upaya – upaya untuk mengantisipasi terjadinya

resiko diantaranya

a. Pemasaran: Permintaan untuk talangan haji, persaingan antar bank,

keadaan pasar, keadaan nasabah (CJH) terutama wilayah Padang Lawas

(Sibuhuan, Sosa, Gunung Tua, Portibi, Pokan Selasa, Binanga).

b. Teknik dalam menarik nasabah dengan berbagai fasilitas yang

disediakan, misalnya dengan memberikan tiga pilihan dana talangan,

perpanjangan waktu. Adapun waktu untuk keberangkatannya adalah

tergantung kuota yang berada di daerah masing – masing.
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c. Peraturan pemerintah: Dalam hal ini jenis pembiayaan ini sudah

mendapatkan fatwa dari MUI, dengan menggunakan akad qard dan bisa

juga menggunakan akad ijarah.

6. Contraints

Dalam hal ini BSM tidak akan memberikan dana talangan bagi nasabah yang

kurang mampu dari segi modal, dan kurang meyakinkan untuk melakukan

pembayaran. Untuk KBIH yayasan tidak mempunyai nilai atau unggul di

dalam pengurusan ibadah haji, yang memungkinkan pembiayaan mereka

akan ditolak oleh BSM Padang Lawas.

Dari keenam prinsip di atas yang perlu mendapat perhatian Account Officer adalah

Character, apabila prinsip ini tidak terpenuhi, maka prinsip lainnya tidak berarti, atau

dengan kata lain, permohonannya harus di tolak.

Merujuk pada teori Rivai89pemberian pembiayaan kepada customer terlebih

dahulu harus terpenuhi persyaratan yang dikenal dengan prinsip 6 C’S , seperti Character,

Capacity, Capital, Collateral, dan Condition of Economic. Selain Bank harrus menilai

nasabah perorangan, bank juga menilai keabsahan dan legalitas dari yayasan KBIH yang

melakukan pembiayaan dana talangan haji. Berdasarkan fasilitas pembiayaan dana

talangan haji skim siskohat, dapat di lihat contoh di bawah ini:

89 Rivai dan Veithzal, Islamic Financial Management. (Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada 2008),
h. 348



110

Contoh:
Nama : Adelina Siregar
Alamat : Jl. Jend. Sudirman Gg. Syukur Losung Batu

Padangsidimpuan Utara Padangsidimpuan
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Permohonan : Pembiayaan Dana Talangan Haji
Dana Talangan : Rp. 21.500.000
Fee Ujroh : Rp. 2. 850.000
Modal awal tabungan mabrur : Rp. 500.000
Waktu : 12 bulan
Analisa Pembiayaan
Pendapatan
Gaji Per Bulan = Rp. 2.000.000
Gaji Suami = Rp. 4.000.000
Lain – lain = 0

Pendapatan Kotor =Rp. 6.000.000
Pengeluaran
Biaya kebutuhan per bulan = Rp. 2.000.000
Pengeluaran Kotor = Rp. 2.000.000
Pendapatan bersih = Rp. 4.000.000
Kewajiban
Fee Ujroh (dibayar dimuka) = Rp. 2. 850.000
Modal Awal Tabungan Mabrur = Rp.     500.000

= (Rp. 3.350.000)
Angsuran = Rp. 21.500.000 : 12 = (Rp. 1.792.000)

Pendapatan setelah dikurangi kewajiban = Rp. 5.142.000
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Berdasarkan contoh di atas, bahwa permohonan yang dilakukan oleh Ibu Adelina

Siregar tidak bisa diterima bank karena dari segi pendapatan dikatakan tidak mampu untuk

melakukan pembayaran, karena pendapatan bersih setelah dikurangi kewajiban nasabah

tidak bisa memenuhi kebutuhannya.

Setelah analisis pembiayaan dilakukan untuk dapat menerapkan prinsip analisa 6

C’S maka perlu manajemen yang efektif. Adapun manajemen pembiayaan dana talangan

haji pada Bank Syariah Mandiri Sibuhuan Kabupaten Padang Lawas, di antaranya:

A. Perencanaan (Planning)

Perencanaan merupakan proses dasar untuk memilih tujuan dan menentukan

cakupan pencapaian. Berdasarkan pernyataan Account Officer peluncuran program ini

permintaan dari masyarakat yang menginginkan talangan haji. Perencanaan bank dalam

produk dana talangan haji, di antaranya:

1. Kondisi perekonomian

Bank Syariah Mandiri Padang Lawas pada tahun 2009 menyiapkan modal

sebesar 20 % untuk pembiayaan dana talangan haji, yaitu sebesar Rp.75.000.000,

tahun 2010 sebesar Rp.2.697.000.000, tahun 2011 sebesar Rp.11.753.500.000, dan

tahun 2012 sampai saat bulan April sebesar Rp.16.910.500.000.

2. Perencanaan Modal yang disediakan

Pembiayaan dana talangan haji BSM untuk perencanaan modal diberikan

pembiayaan al qardh dan al ijarah.Karena prinsip (akad) yang digunakan berdasarkan

kedua pembiayaan tersebut. Perkembangan pembiayaan inipun selalu mengalami

peningkatan. Berikut Pengembangan pembiayaan yang diberikan Bank Umum

Syari’ah terutama Bank Syariah Mandiri.
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Dalam memenuhi pembiayaan, bank tidak ingin modal yang diberikan dalam

keadaan kurang atau melebihi dari permintaan, karena mengakibatkan kerugian bagi

pihak perusahaan maupun pihak bank. Oleh karena itulah perlu untuk mengetahui

kemampuan dari suatu bank sebelum melakukan pembiayaan.

3. Perencanaan penetapan Upah Jasa (Fee Ujroh)

Dari hasil data penelitian hal. 51 dan lampiran 5, bahwa biaya administrasi yang

ditawarkan Bank Syariah Mandiri cabang Sibuhuan ada 3 pilihan disesuaikan dengan

dana talangan yang ditawarkan pada nasabah, biaya tersebut antara lain:

a. Upah Jasa (Fee Ujroh) Rp.1.000.000; untuk nasabah yang mengambil dana

talangan 10 juta

b. Upah Jasa (Fee Ujroh) Rp.1.300.000; untuk nasabah yang mengambil dana

talangan 15 juta

c. Upah Jasa (Fee Ujroh) Rp.1.500.000; untuk nasabah yang mengambil dana

talangan 18 juta

Contoh :

Ibu Adelina Siregar melakukan dana talangan haji sebesar Rp.21.500.000,

jumlah fee ujroh atau upah jasa yang diberikan Rp.2.850.000. Upah jasa

tersebut harus dibayar di muka pada saat nasabah melakukan permohonan

pembiayaan dan sebelum dana talangan dicairkan oleh pihak bank. Bersamaan

dengan pembukaan “Tabungan Mabrur”

4. Penetapan Pembayaran

Pembayaran maksimal dilakukan 12 bulan setelah permohonan dilakukan.

Apabila dari waktu yang ditentukan nasabah belum bisa membayar, maka nasabah

bisa melakukan perpanjangan waktu maksimal sampai sebelum keberangkatan haji,
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dengan melakukan perjanjian awal yaitu dengan memnbayar biaya administrasi

kembali.

5. Pemasaran

Proses pengembangan pembiayaan dana talangan haji Bank Syariah Mandiri

Padang Lawas, yaitu:

a. Pemasangan papan nama di jalan yang dianggap strategis

b. Brosur

c. Media cetak maupun televisi

d. Melakukan sosialisasi dengan masyarakat

e. Menjalin kerjasama dengan KBIH – KBIH

f. Menjadikan produk pembiayaan menarik perhatian, misalnya menyediakan dana

talangan dengan 3 pilihan.

B. Pengorganisasian ( Organizing )

Untuk mencapai tujuan perusahaan, manajer pembiayaan perlu mengoordinasi,

memberdayakan, dan menggerakkan karyawan secara terarah. Karena kemampuan

manager mutlak diperlukan dalam sebuah perusahaan terutama dalam sebuah lembaga

keuangan.

Berdasarkan prosedur pemberian pembiayaan Bank Syariah Mandiri Hal 80,

bahwa pembiayaan dana talangan haji BSM Sibuhuan Kabupaten Padang Lawas

dipegang oleh Account Officer, semua berhak memeperoleh tugas untuk mengurus

pembiayaan ini, mulai dari pengurus pembiayaan oleh Account Officer, manager

pembiayaan, pelayanan pada kasir, dan analisa pembiayaan masing – masing bertugas.

Struktur Organisasi pembiayaan dapat diilustrasikan pada gambar di bawah ini:
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Pengurus
Pembiayaan

Kepala Cabang
Pembantu

Manager

Kantor
kas

Kepala
Cabang

KasirAdministrasi

C. Pelaksanaan ( Actuating )

Dalam pelaksanaannya pembiayaan dana talangan haji pada BSM ini,

sebelumnya disiapkan dari seluruh rencana kerja atau perencanaan yang telah disusun.

Upaya yang diperhatikan dalam pembiayaan dana talangan haji, diantaranya:

1. Permohonan Fasilitas Dana Talangan Haji

Permohonan fasilitas dana talangan haji BSM ini dapat dilakukan perorangan

maupun dari KBIH. Pertama pemohon harus mengisi form pembiayaan selanjutnya

melampirkan beberapa dokumen – dokumen diantaranya :

a. Fotokopi KTP
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Data ini dibutuhkan untuk mengetahui legalitas pribadi serta alamat calon

nasabah, KTP dibutuhkan untuk melakukan verifikasi keaslian tanda tangan calon

nasabah.

b. Fotokopi Suami/Istri

Kartu keluarga dibutuhkan untuk mengetahui jumlah tanggungan keluarga. Selain

itu juga dibutuhkan untuk melakukan verifikasi data alamat di KTP.

c. Fotokopi kartu keluarga dan Surat nikah/ surat cerai

Fotokopi akte nikah ini adalah untuk melihat keaslian data pada KTP.

d. Surat pernyataan pembatalan haji dari nasabah diatas materai

Berdasarkan lampiran 9, bahwa dalam surat pernyataan ini nasabah harus

menyertakan nama lengkap dari pemohon perorangan atau KBIH, nomor KTP,

nomor porsi keberangkatan, alamat, dan lain – lain.

e. Surat permohonan pengunduran diri dari Departemen Agama

Surat permohonan ini adalah sebagai tanda bukti atau jaminan bagi BSM ketika

calon jama’ah tidak bisa melanjutkan pembiayaan dana talangan haji.

f. Surat kuasa pengurusan pembatalan haji kepada bank di atas materai

Dari penjelasan sebelumnya, bagi nasabah yang melakukan pembatalan

pembiayaan harus menyerahkan jaminan berupa “surat pernyataan pengunduran

diri nasabah (calon haji)”. Jaminan ini bertujuan mengetahui sejauh mana resiko

kewajiban financial nasabah kepada bank.

2. Komite Pembiayaan

Sesuai dengan prosedur pemberian pembiayaan pada Bank Syariah Mandiri, bank

melakukan proses solitasi untuk memperoleh kriteria KBIH. Hal ini juga didukung bahwa

portofolio BSM Padang Lawas sekarang diarahkan pada beberapa sektor selain
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pertambangan (40%), pembiayaan haji (20%) merupakan sektor yang menarik untuk

mendapatkan perhatian.

Selanjutnya bagian marketing membuat surat permohonan pengajuan pembiayaan

(SP3), memo dan akad setelah mendapatkan persetujuan dari kepala cabang. Untuk tahap

selanjutnya nasabah bisa membuka rekening tabungan haji yaitu : “Tabungan Mabrur”

3. Pembukaan rekening tabungan mabrur

Pembukaaan tabungan ini dilakukan sebagai bukti bahwa nasabah sudah bisa

mendapatkan dana talangan melalui rekening tabungan mabrur.

4. Penandatanganan Akad

Penanda tanganan akad dilakukan pada bagian Customer Cervices.

Penandatanganan dilakukan atas 2 akad yaitu : Akad qardh dan akad ijarah (sewa). Maka

dalam prakteknya sesuai dengan lampiran 6 & 7, nasabah diberi form akad Qard dan

akad ijarah. Tujuan dari pemberian form ini untuk memperjelas akad yang akan dilakukan

sehingga tidak terjadi salah pemahaman terkait dengan pembiayaaan dana talangan haji.

Form akad ini dibuat dan ditandatangani oleh bank dan nasabah dan dibuat dua (2)

rangkap masing – masing bermaterai, satu untuk bank dan satu rangkap lagi untuk

nasabah, sehingga masing – masing mempunyai kekuatan pembuktian yang sama.

Selain akad qard, nasabah harus juga menandatangani dengan akad ijarah

(sewa). Pemberian form akad ijarah ini dibuat sama halnya denga akad qard.

5. Pencairan Dana Talangan Haji

Pencairan dilakukan oleh bagian administrasi pembiayaan langsung ke rekening

tabungan mabrur. Jumlah nominal dari pencairan dana tersebut masing – masing nasabah

berbeda sesuai dengan permohponan pembiayaan nasabah (calon jama’ah haji).
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D. Pengawasan (Controlling)

Pengawasan dilakukan untuk melakukan evaluasi apakah tujuan dapat dicapai

dan menghindari terjadinya kredit macet. Pengawasan dan pengendalian atas

pelaksanaan kerja dilakukan untuk mencapai tujuan sebagaimana diharapkan.

Pengawasan dilakukan oleh bagian Marketing.

Upaya yang dilakukan BSM Padang Lawas terdiri dari :

1. Pengawasan dilakukan sebelum fasilitas pembiayaan dicairkan, dengan filling

dokumen pembiayaan (legal dokumen)

2. Menilai dari pihak nasabah , menggunakan analisa 6 C’S

3. Menindaklanjuti nasabah yang telah jatuh tempo, dengan menyarankan perpanjangan

waktu pembiayaan dengan membayar upah jasa (fee ujoh) kembali.

4. Monitoring tabungan mabrur, karena penarikan dilakukan pada saat jatuh tempo /

akhir pembayaran.

Pengawasan pembiayaan yang selama ini dilakukan oleh BSM Padang Lawas

cukup efektif, tidak banyak nasabah yang mengalami penundaan atau kredit bermasalah.

Nasabah akan melakukan pembayaran pada saat jatuh tempo, hal ini dibuktikan sekitar 4

mengajukan pembatalan pembiayaan, dengan alasan sakit atau meninggal.

Berdasarkan data hasil penelitian, bahwa pembiayaan dana talangan haji BSM

merupakan pinjaman dana talangan dari bank kepada nasabah khusus untuk menutupi

kekurangan dana untuk memperoleh kursi / seat haji dan pada saat pelunasan BPIH. Dari

penjelasan tersebut diharapkan ada manfaat lebih dari peluncuran pembiayaan ini baik

bagi Bank maupun nasabah sebagai berikut:
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a. Bank

Manfa’at bagi bank sendiri dari pembiayaan ini adalah selain mendapatkan profit dari

penggunaan fee ujroh (upah jasa) atas pemberian dana talangan haji, pihak bank

juga akan mendapatkan keuntungan atau modal kembali dalam waktu cepat, yang

diperoleh dari pembayaran nasabah yang berada melalui tabungan haji yang ada di

bank, dalam hal ini uang nasabah untuk pelunasan pembiayaan tersebut berjangka

waktu 1 tahun. Sehingga dapat dipergunakan bank untuk membiayai pembiayaan –

pembiayaan lainnya.

b. Nasabah

Berdasarkan pernyataan Account Officer selaku pengurus pembiayaan

menyampaikan, manfa’at yang lebih disampaikan bank kepada nasabah dengan

peluncuran program pembiayaan dana talangan haji BSM antara lain :

1. Nasabah dijamin bisa mendapatkan porsi haji dengan cepat, meskipun dari dana

mereka tidak mencukupi Pembayaran Biaya Perjalanan Haji (BPIH). Sehingga

bisa daftar sebagai calon jamaah haji ke Departemen Agama.

2. Mencairkan dana secara mendesak bagi nasabah yang dananya masih belum

bisa dicairkan dalam waktu cepat misalkan masih dalam bentuk deposito.

3. Proses pemberian talangan haji relatif cepat, sehingga keberangkatan ibadah

haji dapat terencana dan tidak menunggu lama.

4. Fee ujroh (uang administrasi) yang diberikan relatif murah.

5. Nasabah harus membayar pokok dari pinjaman.
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6. Bukan hanya kemudahan ini yang diberikan BSM, Selain itu nasabah dapat

mengangsur setiap bulan atau juga bisa dibayar langsung sekaligus sampai

akhir pembayaran.

I. Hukum Dana Talangan Haji

Dasar hukum produk dana talangan haji tidak dijelaskan secara eksplisit dalam Al-

Quran, Al-Sunnah, Ijma, dan Qiyas. Produk ini berkaitan dengan bidang muamalat yang

berkembang sedemikian rupa dan belum dipraktikkan oleh nabi, sahabat, dan ulama-

ulama terdahulu. Sehingga dasar hukumnya pihak perbankan mendasarkan produk ini

kepada fatwa DSN (Dewan Syariah Nasional) MUI Nomor 29/DSN-MUI/VI/2002 tanggal

26 Juni 2002 tentang pembiayaan pengurusan haji oleh LKS (Lembaga Keuangan

Syariah). Di dalam fatwa tersebut DSN MUI mengemukakan dalil-dalil umum mengenai

kebolehan akad al-qardh dan al-ijārah sebagai akad yang menjadi komponen produk ini.

Serta menyertakan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Ketentuan Umum:

1. Dalam pengurusan haji bagi nasabah, LKS dapat memperoleh imbalan jasa

(ujrah) dengan menggunakan prinsip al-Ijarah sesuai Fatwa DSN-MUI nomor

9/DSN-MUI/IV/2000.

2. Apabila diperlukan, LKS dapat membantu menalangi pembayaran BPIH nasabah

dengan menggunakan prinsip al-Qardh sesuai Fatwa DSN-MUI nomor 19/DSN-

MUI/IV/2001.

3. Jasa pengurusan haji yang dilakukan LKS tidak boleh dipersyaratkan dengan

pemberian talangan haji.



120

4. Besar imbalan jasa al-Ijarah tidak boleh didasarkan pada jumlah talangan al-

Qardh yang diberikan LKS kepada nasabah (FATWA DEWAN SYARI’AH

NASIONAL NO: 29/DSN-MUI/VI/2002 Tentang PEMBIAYAAN PENGURUSAN

HAJI LEMBAGA KEUANGAN SYARI’AH)

Ketentuan Penutup:

1. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi

perselisihan diantara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan

melalui badan arbitrase syari’ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui

musyawarah.

2. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika dikemudian

hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan

sebagaimana mestinya.

Berdasarkan pengumuman Dewan Pengawas Syariah (DPS) Indonesia bahwa

semua lembaga keuangan syariah melakukan praktek pembiayaan talangan haji sesuai

dengan fatwa MUI yang telah kami paparkan di atas. Pada prakteknya sebahagian Bank

memilki ketentuan yang berbeda-beda dalam beberapa hal. Hal itu yang membuat

perbedaan persepsi di kalangan ilmuan dan para ahli Fiqh terkait dengan hukum produk

dana talangan haji ini, antara yang membolehkan, tidak membolehkan sama sekali,

membolehkan dengan syarat. Berikut ini penulis uraikan beberapa pandangan serta

pendapat hukum terkait dengan masalah ini.
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I.1. Pendapat yang Membolehkan

(1) Dana Talangan Haji Banyak Mendatangkan Maslahah dan Manfa’at.

Pendapat ini mengatakan bahwa dana talangan haji yang dilakukan bank-

bank syariah memiliki multi maslahah bagi banyak pihak. Multi-maslahah artinya

mendatangkan banyak manfaat dan kemaslahatan bagi umat Islam, bagi rakyat

(UKM), bagi bangsa, negara, serta lembaga-lembaga keuangan syariah. Berikut

akan diuraikan kemaslahatan dana talangan haji bagi pihak-pihak terkait.

Pertama, bagi umat Islam, talangan haji itu meringankan (takhfif), Takhfif adalah

salah satu dasar utama syariah. Pemberian talangan ini pun ditujukan bagi orang-

orang yang berkemampuan (istitha’ah) membayar sebelum keberangkatan haji.

Dana talangan haji ini benar-benar bermanfaat, karena program ini

mendorong masyarakat muslim untuk pergi haji melaksanakan rukun Islam yang

kelima. Bank syariah boleh melakukan talangan haji karena memang dibutuhkan

(hajat) oleh umat. Talangan haji diberikan bagi orang-orang yang sebenarnya

mampu membayar atau melunasinya. Bukan orang-orang yang sama sekali tidak

mampu secara finansial.

Hasil Survey Harian Kontan pada tanggal 22-25 Oktober 2012 tentang

perlu tidaknya dana talangan haji menunjukkan bahwa 99.2% responden

berpendapat perlu dana talangan haji. Jadi hanya, 0,8% yang mengatakan dana

talangan haji tidak perlu. Responsen yang disurvey berjumlah 250 orang yang

berdomisili di Jabodetabek dan semuanya memiliki mobil keluaran tahun 2005 ke

atas. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat yang memiliki

kemampuan (istitha’ah) secara financial, menyetujui program dana talangan haji.
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Fakta ini juga menunjukkan bahwa nasabah calon jamaah haji yang ditalangi bank-

bank syariah adalah orang-orang yang mampu. Hasil survey ini dimuat di Harian

Kontan, Senin 29 Oktober 2012. Hasil riset lebih lengkap dapat diakses di

www.kontan.co.id/survei.

Kepergian jamaah haji ke Mekkah, tidak dalam kondisi terhutang, karena

sudah dilunasi sebelum berangkat, cuman untuk mendapatkan seat dari

Kementerian Agama, bank syariah memberikan talangan untuk meringankan

nasabah. Oleh karena itulah DSN MUI membolehkan dana tangan haji tersebut.

Kedua, kemaslahatan bagi ekonomi bangsa. Dana haji yang sudah berjumlah Rp

43 triliun lebih, akan terus bertambah jika program talangan haji dilanjutkan. Dana

ini sebelum digunakan untuk biaya haji, sangat potensial untuk pembangunan

ekonomi rakyat (umat), apalagi daftar antrian haji sudah mencapai 9 tahun, maka

pemanfaatan dana haji untuk kesejahteraan social makin signifikan dan bermakna.

Selain bisa dimanfaatkan dalam masa yang panjang, dana itu juga akan

mendatangkan hasil (yield) bagi pemerintah, berupa bagi hasil atau ujrah. Lihatlah

negara tetangga Malaysia, Tabung Haji telah menunjukkan kesuksesan yang luar

biasa, bagi pembangunan ekonomi umat Islam dan bangsa dan negaranya.

Ketiga, kemaslahatan bagi lembaga perbankan syariah. Dana setoran minimal

untuk ongkos naik haji menjadi tambahan darah bagi perbankan syariah untuk

berkembang. Dana haji bagi bank syariah sangat potensial untuk mendongkrak

pertumbuhan perbankan syariah. Sebagai contoh dana haji yang masuk ke Bank

Syariah Mandiri lebih dari Rp 18 triliun, Jumlah dana yang lumayan besar ini secara

significant sudah mendorong pertumbuhan bank syariah. Kemajuan bank-bank
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syariah adalah potret dan lambang kemajuan gerakan ekonomi rakyat (baca ; umat

Islam). Pemerintah tentu bergembira dengan kemajuan ekonomi syariah.Umat Islam

juga pasti merasa senang akan kemajuan pesat perbankan syariah.

keempat, Dana haji tersebut dapat disalurkan untuk Usaha Kecil dan Menengah

yang pada gilirannya akan membantu pemerintah dalam pengentasan kemiskinan.

Jumlah UKM (Usaha Kecil dan Menengah) di Indonesia melebihi 43 juta. Selama ini

bank-bank asing sangat gencar merebut pasar UKM di Indonesia. Mereka

menikmati gurihnya bisnis di sektor UKM. Jika 43 triliun dana haji ditempatkan di

bank-bank syariah, maka jutaan UKM yang sebagian besar muslimin, bisa

dientaskan. Maka upaya pengentasan kemiskinan akan terasa signifikan.

Sebagaimana dimaklumi, salah satu masalah utama pembangunan ekonomi

bangsa adalah kemiskinan. Jika bank-bank syariah dibesarkan oleh semua lapisan

masyarakat, terutama oleh negara melalui setoran ONH dan program talangan haji,

maka manfaatnya sangat besar bagi umat dan bangsa.

Dari uraian dan analisis di atas, jelaslah bahwa program dana talagan haji memiliki

multiplier effect yang luar biasa bagi kemaslahatan ekonomi bangsa.

Apakah Antrian Panjang Menjadi Masalah?

Pandangan yang mengatakan dana talangan haji akan memperpanjang daftar

tunggu haji, sebenarnya bukan masalah dan bukan merupakan alasan yang kuat

untuk melarang/menghentikan dana talangan haji. Kalau dirata-ratakan seluruh

daerah di Indonesia, daftar tunggu jamaah haji Indonesia sekitar 9 tahun,

bandingkan dengan Malaysia, yang waiting list-nya sudah 13 tahun. Selain
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perbandingan itu, kita perlu menggunakan logika ushul fiqh, mana lebih maslahah

meneruskan dana talangan haji dibanding menghentikanya? Dalam analisis kami,

melarang dana talangan haji malah justru akan banyak merugikan umat, merugikan

pemerintah, bangsa dan lembaga-lembaga keuangan syariah. Larangan talangan

haji akan menghilangkan empat kemaslahatan di atas dan sekaligus menggembosi

pertumbuhan bank-bank syariah, yang sudah lama digagas para ulama dan

cendikiawan muslim, ICMI, MUI dan ormas-ormas Islam.

“Saya setuju dengan pernyataan K.H Ma’ruf Amin, Kalau ada larangan memberi

talangan dengan alasan memperpanjang antrian, alasan itu tidak tepat dan tidak

benar. Menurut saya alasan itu terlalu mengada-ada. Antrian panjang sebenarnya

tidak menjadi problem. Oleh karena antrian itu tidak menjadi masalah, jangan

dipermasalahkan. Seandainya dianggap problem, maka solusinya bukan dengan

melarang dana talangan haji, tetapi bisa dengan menaikkan setoran awal,

memperketat dana talangan haji dan atau menambah quota.

Sudah Ada fatwa DSN-MUI

Harus dicatat bahwa kebolehan dana talangan haji sudah difatwakan oleh Dewan

Syariah Nasional MUI, melalui fatwa DSN-MUI No 29/2002. DSN MUI adalah

lembaga otoritas tertinggi dalam bidang ekonomi dan keuangan syariah, yang terdiri

dari para ulama dan pakar-pakar syariah (guru besar) yang berkompeten.

Yang penting, dana talangan haji itu terbebas dari bunga. Karena itu menurut saya,

bank-bank konvensional tidak boleh menerima setoran haji dan memberikan
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talangan, Praktek ini salah besar, karena bank konvensioanal menggunakan

instrumen bunga.

Jika sesuai syariah dengan mengikuti fatwa DSN-MUI, bank-bank syariah penerima

setoran boleh melakukan pengurusan haji dan mendapat fee pengurusan atas dasar

akad ijarah atau bekerja untuk mendapat fee/ujrah. Jika ada praktek akad dana

talangan yang dipermasalahkan pemerintah atau tokoh masyarakat, perlu

diseminarkan bersama Dewan Syariah Nasional untuk membahasnya.

Persentase Pembatalan Dana Talangan Haji Sangat Kecil.

Kalau pun ada argumen pemerintah, yang mengemukakan banyak calon jamaah

haji yang membatalkan keberangkatannya, hal ini perlu dilihat data akurat tentang

pembatalan haji dan motif pembatalannya. Di salah satu bank syariah terbesar yang

menyerap dana ONH, persentase pembatalan dana talangan haji hanya 0.06

persen. Motifnya pun bermacam-macam, ada karena uzur, meninggal dan sebagian

beralih ke ONH Plus. Jadi motif ketidakmampuan bayar diduga sangat minim. Ini

menunjukkan bahwa pemberian dana talangan diberikan kepada orang yang

mampu membayar kekurangannya.

Analisa Ekonomi dan Financial Planning

Dalam perspektif financial planning, para perencana keuangan syariah selalu

mengajarkan, program dana talangan haji menguntungkan masyarakat dari sisi

pemanfaatan dananya, Maksudnya, Seringkali masyarakat itu memiliki cukup dana

untuk menyetor lunas ONH-nya, misalkan Rp 35 juta, Nah dengan dana talangan
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haji oleh bank syariah, masyarakat hanya menyetor Rp 5 juta saja. Sisanya yang Rp

30 juta, bisa dia gunakan untuk keperluan bisnisnya, sehingga dananya jauh lebih

berkembang dan bermanfaat. Hasil Survey Harian Kontan di atas menunjukkan

bahwa masyarakat yang mampu, menyukai program dana talangan haji, karena sisa

dana yang Rp 30 juta tersebut dapat dimanfaatkan sebelum berangkat haji.

Dalam kasus lain, calon jamaah haji yang ditalangi mungkin mempunyai aset, tapi

tidak mau menjual asetnya saat ini atau digunakan dulu untuk kepentingan lain.

Selanjutnya perlu diketahui bahwa bank-bank syariah juga menganalisa

kemampuan mereka melunasi kekurangan dananya sesuai waktu yang disepakati

pada saat akad. Fee bagi bank pun harus proporsional sesuai biaya operasional

mereka. Fee ijarah pengurusan itu pun wajar dan terjangkau nasabah calon hujjaj.

Dari sekian banyak argumentasi, tampak dengan nyata kemaslahatan dana

talangan haji bagi pemerintah, masyarakat luas, bangsa, lembaga-lembaga

perbankan dan jutaan Usaha Kecil dan Menengah (UKM).

Jadi harapan kami, pemerintah tidak perlu menghentikan atau melarang program

dana talangan haji, karena manfaatnya multi-maslahah bagi ibadah kaum muslimin

dan perekonomian umat,bangsa dan negara. Apa sih manfaatnya pelarangan itu,

malah justru bertentangan dengan kemaslahatan yang menjadi inti maqashid

syariah.90

90 Prof. DR. Agustianto, M.Ag dalam tulisannya Dana Talangan Haji tak Perlu di Laran,. Lihat:
http://www.dakwatuna.com/2013/10/09/40378/dana-talangan-haji-tidak-perlu-dilarang/#ixzz2iz6yxD6x di
unduh pada 15 Desember 2013.
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(2) Dana Talangan Haji Tak Melanggar Prinsip Syari’ah

Pendapat ini mengatakan bahwa produk dana talangan haji tidak

melanggar prinsip-prinsip syariah karena telah dikeluarkan fatwa akan hal tersebut

dari Dewan Syariah Nasional MUI. Selain itu, ada manfaat yang dapat dirasakan

oleh para nasabah yang menggunakan fasilitas produk ini. MUI masih menganggap

produk ini tidak bermasalah karena sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Menurut

Ma’ruf Amin, Ketua MUI, nasabah yang mengajukan dana talangan belum tentu

tidak mampu secara finansial. Bank secara otomatis tidak akan menerima

permohonan dana talangan kalau nasabah tak bisa menjamin dapat

mengembalikan pinjaman.

Makna istitha’ah dalam ibadah haji adalah mampu dari sisi kesehatan fisik,

kecukupan harta, tersedianya kendaraan, dan keamanan. Meskipun para ulama

mazhab memberikan perbedaan definisi, namun tidak terlalu jauh berbeda dari segi

maknanya.91

(3) Dana Talangan Haji Boleh

Pendapat DR. Setiawan Budi Utomo, beliau menjelaskan bahwa

Menunaikan ibadah haji merupakan harapan setiap muslim, namun niat tersebut

seringkali tidak mudah untuk segera direalisasikan mengingat banyaknya jumlah

umat Islam yang akan menunaikan ibadah haji sedangkan jumlah kuota (batasan

maksimal) suatu Negara untuk dapat mengirimkan jamaah pada tahun tertentu

sangat terbatas.

91 Dana Talangan Haji: Dasar Hukum, Fakta, Dan Pengkajian Ulang Terhadapnya,lihat:
http://dayatfsh.blogspot.com/2013/02/dana-talangan-haji-dasar-hukum-fakta.html di unduh pada 15
Desember 2013.
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Dalam rangka mengurangi kendala keterbatasan kuota dan memberikan kepastian

keberangkatan haji dengan cara mendapatkan nomor seat porsi haji. Untuk lebih

lengkapnya  bisa di lihat dalam makalah yang beliau sampaikan pada seminar

sehari Penyelenggaraan Ibadah haji oleh Pemerintah dan masalah Dana Talangan

haji pada Perbankan Syari’ah, Majlis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah di

Yogjakarta 24 Rabi’ul akhir 1433 H atau 17 maret 2012.92

(4) Hasil Ijtima' Ulama IV: Masalah Fikih Kontemporer: Dana Talangan Haji dan

Istitha’ah Untuk Menunaikan Haji

Ketetapan Hukum:

1. Hukum pembiayaan pengurusan haji oleh lembaga keuangan syariah adalah

boleh (mubah/ja’iz) dengan syarat mengikuti/taat pada dhawabith yang

terdapat dalam fatwa DSN-MUI Nomor: 29/DSN-MUI/VI/2002 tentang

Pembiayaan Pengurusan Haji Lembaga Keuangan Syariah, yang ketentuannya

antara lain : LKS hanya mendapat ujrah (fee/upah) atas jasa pengurusan haji,

sedangkan qardl yang timbul sebagai dana talangan haji tidak boleh dikenakan

tambahan.

2. Istitha’ah adalah syarat wajib haji (bukan syarat sah haji), Upaya untuk

mendapatkan porsi haji dengan cara memperoleh dana talangan haji dari LKS

adalah boleh, karena hal itu merupakan usaha/kasab/ ikhtiar dalam rangka

menunaikan haji. Namun demikian, kaum muslimin tidak sepatutnya

memaksakan diri untuk melaksanakan ibadah haji sebelum benar-benar

92

http://tarjih.muhammadiyah.or.id/muhfile/tarjih/download/Produk%20Talangan%20Haji%20Perbankan%20Sy
ariah_SBU.pdf
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istitha’ah dan tidak dianjurkan untuk memperoleh dana talangan haji terutama

dalam kondisi antrian haji yang sangat panjang seperti saat ini. Sebaiknya

yang bersangkutan tidak menunaikan ibadah haji sebelum pembiayaan

talangan haji dari LKS dilunasi.

3. Pihak pemberi dana talangan haji wajib melakukan seleksi dan memilih

nasabah penerima dana talangan haji tersebut dari sisi kemampuan finansial,

standar penghasilan, persetujuan suami/istri serta tenor pembiayaan. Hal ini

dimaksudkan untuk menjamin tidak terabaikannya kewajiban-kewajiban yang

menjadi tanggung jawab nasabah seperti nafkah keluarga.

4. Pemerintah c/q Bank Indonesia boleh memberlakukan kebijakan pembatasan

kepada perbankan dalam menyalurkan pembiayaan dana talangan haji bila

diperlukan.

Rekomendasi:

1. Kepada Bank Indonesia Meningkatkan pengawasan pelaksanaan

2. Mengingat bahwa saat ini jumlah waiting list sudah sangat panjang

maka Kegiatan MLM Haji

Ditetapkan di : Padangpanjang

Pada tanggal : 26 Januari 2009 M/ 29 Muharram 1430 H.

Pimpinan Komisi C

Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia III

Prof. Dr. H. Fathurrahman Djamil, MA Drs. H. Aminudin Yakub, MA
K e t u a Sekretaris
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I.2. Pendapat yang Membolehkan Dengan Bersyarat

(1) Dana Talangan Haji diperbolehkan Hanya untuk Orang yang Mampu

Demikian di sampaikan Ketua Bidang Komisi Fatwa Majelis Ulama

Indonesia (MUI), KH. Ma'ruf Amien mengatakan, praktik dana talangan haji maupun

umrah yang kini marak bisa diperbolehkan. Asalkan pemberian dana talangannya

kepada masyarakat yang mampu membayar ciicilannya.

"Sebelum bank memberikan dana talangan harus dilihat dulu kemampuan nasabah

dalam membayar cicilannya. Dana talangan harus diberikan kepada Muslimin yang

mampu karena haji dan umrah khusus kepada orang-orang mampu, istita'ah," kata

Kiai Ma'ruf, dalam ijtima alim ulama di Pontren Cipasung, Tasikmalaya.

Menurut Kiai Ma'ruf, pemberian dana talangan tak bisa semuanya karena harus

terbebas dari bunga atau riba. "Berangkat haji atau umrah harus dari harta yang

bersih sehingga diharapkan kalau memakai dana talangan juga harus dari bank-

bank syariah bukan bank konvensional," katanya.93

(2) Boleh Jika Pelaksanaannya Sesuai dengan Fatwa MUI

Jika dicermati Fatwa Fatwa Dewan Syari’ah Nasional Nomor: 29/DSN-

MUI/VI/2002 Tentang Pembiayaan Pengurusan Haji Lembaga Keuangan Syari’ah

tersebut, memang ada dua jenis akad yakni al-qard dan al-ijarah, tapi untuk dua

jenis obyek yang berbeda, yaitu uang dan jasa.

1. Pertama, akad al-qard (pinjaman) dengan obyek uang, di sini nasabah hanya

mengembalikan sejumlah yang dipinjam.

93 K.H. Ma’ruf Amin, Ketua Bidang Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), Lihat
http://www.pikiran-rakyat.com di unduh pada 15 Desember 2013.
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2. Kedua, akad ijarah al `amal (sewa jasa), yaitu jasa pengurusan haji.

Sebagaimana diketahui bahwa al-ijarah ada dua jenis: ijarah al maal (sewa

barang) dan ijarah `al amal (sewa jasa). Dan yang dimaksud oleh Fatwa MUI di

atas adalah ijarah al `amal, karena itu dalil-dalil ijarah yang diketengahkan

dalam Fatwa DSN itu berkaitan langsung dengan ijarah al `amal, bukan ijarah

al maal. Hal ini juga ditegaskan dalam ketentuan umum, bahwa dalam

pengurusan haji bagi nasabah, LKS dapat memperoleh imbalan jasa (ujrah)

dengan menggunakan prinsip al-ijarah. Nama Fatwanya saja: pembiayaan

pengurusan, bukan pinjaman dana haji. Karena itu ada penegasan ketentuan:

Jasa pengurusan haji yang dilakukan LKS tidak boleh dipersyaratkan dengan

pemberian talangan haji. Maka, sebetulnya terpisah antara akad ijarah al` amal

(sewa jasa pengurusan haji) dan qardh (pinjaman/talangan) di sini.

Dengan demikian, bila praktik pembiayaan pengurusan haji di lembaga

keuangan syariah sesuai dengan Fatwa DSN No. 29/DSN-MUI/VI/2002

tersebut, menurut hemat saya, diperbolehkan dan silahkan menggunakan jasa

tersebut.94

94 Ahmad Jalaluddin, Lihat http://www.ydsf-malang.or.id. Di unduh pada 15 Desember 2013.
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I.3. Pendapat Yang Tidak Membolehkan Dana Talangan Haji

(1) Dana Talangan Haji Haram dan Mudharat (Hafizd Abdurrahman)95

Pro-kontra soal dana talangan haji telah menjadi wacana publik. Adalah

Dirjen Urusan Haji, Anggito Abimanyu, yang mula-mula memunculkan wacana

perlunya dana talangan haji ini dihentikan (Republika, 5/10/2012). Ada tiga

pertimbangan, yaitu antrean panjang calon jamaah haji, yang sesungguhnya

belum memenuhi syarat istitha’ah. Ketidakmampuan (‘adam istitha’ah) mereka ini

dibuktikan dengan meminjam dana bank yang mereka lakukan untuk

mendapatkan nomer porsi haji yang dikeluarkan Kementerian Agama RI. Dan,

tentu, status hukum dana talangan haji itu sendiri yang dianggap bermasalah.

Wacana inipun kemudian mendapat tanggapan yang tidak proporsional, karena

tulisan Dirjen Urusan Haji itu hanya separo halaman, kemudian ditanggapi dengan

satu halaman penuh (Republika, 11/2/2013). Masing-masing oleh Agustianto,

dengan judul, “Menyoal Dana Talangan Haji”, Irwan Kelana dengan judul,

“Perlukah Dana Talangan Haji Dihapuskan?” dan “Pendapat Ulama Soal Berutang

Biaya Haji”. Ketiga tulisan terakhir ini tentu menyanggah seluruh argumen yang

dibangun oleh Anggito Abimanyu, baik terkait dengan syarat istitha’ah, antrean

panjang calon jamaah haji hingga status hukum dana talangan haji.

Mengenai antrean panjang yang menjadi reasoning Anggito, hingga sampai pada

kesimpulan, bahwa dana talangan haji ini harus dihentikan, kemudian disanggah

dengan data antrean panjang di Malaysia yang terjadi bukan karena dana

talangan haji. Menurut saya, sanggahan ini jelas tidak nyambung. Karena ini

95 Hafidz Abdurrahman (Ketua Lajnah Tsaqafiyyah DPP Hizbuttahrir Indonesia), http://hizbut-
tahrir.or.id/2013/03/21/dana-talangan-haji-haram-dan-mudharat/ di unduh pada 15 Desember 2013.
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merupakan dua fakta yang berbeda. Memang benar, antrean panjang calon

jamaah haji di Malaysia tidak disebabkan oleh dana talangan haji, karena secara

ekonomi rakyat Malaysia income per kapitanya di atas rakyat Indonesia, dan

kondisi perekonomian rakyatnya lebih baik ketimbang rakyat Indonesia. Selain itu,

biaya haji di negeri jiran itu juga lebih murah ketimbang di Indonesia. Dengan

begitu, kemampuan mereka untuk menunaikan ibadah haji sangat besar,

sementara kuota yang ditetapkan oleh pemerintah Saudi Arabiyah untuk Malaysia

jauh lebih kecil dibanding dengan tingkat kemampuan rakyatnya.

Sementara di Indonesia, dengan hampir separo penduduknya terkategori hidup di

bawah garis kemiskinan, dan tingkat income perkapita yang lebih rendah, serta

kondisi perekonomian yang tidak lebih baik, ditambah ongkos biaya hajinya yang

lebih mahal di banding negeri jiran itu jelas memiliki tingkat kemampuan untuk

menunaikan ibadah haji yang lebih rendah. Namun, karena jumlah penduduknya

banyak, maka Indonesia mendapatkan kuota haji yang lebih besar, ketimbang

Malaysia. Nah, potensi inilah yang sebenarnya dilirik oleh lembaga keuangan

syariah (LKS) sebagai potensi bisnis yang luar biasa. LKS kemudian mengajukan

fatwa kepada DSN-MUI untuk mengeluarkan fatwa tentang dana talangan haji ini.

Faktanya, setelah produk ini dijalankan oleh LKS, lonjakan calon jamaah haji pun

meningkat luar biasa. Jadi, dalam kasus Indonesia, jelas sekali, bahwa terjadinya

antrean panjang jamaah haji disebabkan karena produk LKS yang berupa dana

talangan haji.
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Soal fatwa DSN-MUI tentang dana talangan haji yang menggunakan akad ijarah,

menurut hemat kami, jelas tidak tepat. Karena fakta dana talangan haji adalah

fakta hutang-piutang (qardh), dimana LKS memberikan dana talangan (qardh)

kepada calon jamaah haji, agar bisa mendapatkan nomer porsi haji. Dengan

begitu, posisi calon jamaah haji di sini jelas berhutang kepada LKS. Karena itu, di

sana ditetapkan syarat, agar calon jamaah yang bersangkutan sudah harus

melunasi hutangnya sebelum berangkat ke tanah suci. Ini membuktikan, bahwa

akad dana talangan ini jelas merupakan akad hutang-piutang (qardh), bukan akad

ijarah. Apalagi nilai nominalnya jelas dan bersifat fixed, dimana oleh para fuqaha’

disebut qardh, bukan dain, sehingga harus dibayar dengan nilai nominal yang

sama, tidak boleh lebih.

Memang benar, bahwa LKS mempunyai jasa menghutangi calon jamaah haji,

tetapi jasa menghutangi di sini tidak bisa disamakan dengan jasa mengajar,

mengobati pasien dan sebagainya. Karena motif akad hutang-piutang (qardh)

adalah ta’awun (tolong-menolong), bukan bisnis. Fatwa yang menyatakan, bahwa

jasa menghutangi berhak mendapatkan ujrah adalah pendapat yang syadz (aneh).

Bahkan, ini bisa disebut hilah (akal-akalan) yang diharamkan dalam hadits Nabi.

Karena benefit (manfaat) dari hutang adalah riba, dan riba adalah haram, maka

bagaimana caranya supaya tidak dianggap sebagai riba. Inilah hilah.

Perlu dicatat, bahwa cakupan akad ijarah di dalam kitab-kitab fikih meliputi tiga

kategori: Pertama, ijarah terhadap orang (ijaratu as-syakhs), seperti mengontrak

pembantu; Kedua, ijarah terhadap pekerjaan (ijaratu al-‘amal), seperti mengontrak

jasa dokter dan insinyur; Ketiga, ijarah terhadap barang (ijaratu al-‘ain), seperti



135

menyewa mobil, rumah dan sebagainya (an-Nabhani, as-Syakhshiyyah al-

Islamiyyah, Juz II/). Dari ketiga kategori ini, kegiatan yang dilakukan oleh LKS

untuk meminjami calon jamaah haji jelas tidak termasuk di dalamnya. Istilah “jasa

meminjami” yang digunakan sebagai justifikasi untuk menyamakan jasa ini dengan

jasa (al-manfa’ah) yang menjadi obyek akad ijarah ini jelas tidak tepat, dan

menyesatkan. Karena fakta “jasa” ini adalah fakta hutang-piutang (qardh). Bukan

fakta ijarah.

Karena itu, selain akad ijarah dalam kasus dana talangan ini menyalahi hukum

syara’, juga memicu terjadinya antrean panjang daftar calon jamaah haji.

Berangkat dari kedua realitas ini, semestinya pemerintah sebagai pemegang

otoritas harus menghentikan “dana talangan haji” ini. Selain jelas diharamkan dan

menimbulkan mudarat yang besar bagi calon jamaah haji, dana talangan haji ini

juga menjadi ajang bisnis LKS. Bahkan, boleh dianggap inilah lahan bisnis yang

sangat menggiurkan, hanya hampir bisa dipastikan, dananya tidak akan macet.

Jadi, dana talangan haji ini hanya menguntungkan lembaga tertentu. Wallahu

a’lam.

(2) Dana Talangan Haji Dilarang dan Tidak Sesuai Dengan Syari’ah (Muhammad

Arifin Badri, MA)96

Dana talangan haji yang sekarang sedang marak diterapkan di berbagai

lembaga keuangan, adalah salah satu bentuk rekayasa melanggar hukum Allah

Ta’ala. Praktek yang sekarang sedang menjamur di masyarakat ini sekilas berupa

96 http://almanhaj.or.id di unduh pada 12 Desember 2013.
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akad qardh (piutang) dan ijarah (sewa menyewa jasa). Dan tidak diragukan bahwa

kedua akad ini bila dilakukan secara terpisah adalah halal.

Walau demikian, ketika kedua akad ini dilakukan secara bersamaan dan saling

terkait, muncullah masalah besar. Yang demikian itu karena beberapa alasan :

1. Larangan Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam “Tidak halal menggabungkan

antara piutang dengan akad jual-beli” [HR Abu Dawud hadits no. 3506 dan At-

Tirmidzy hadits no. 1234].

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah berkata :”Pada hadits ini Nabi Shallallahu alaihi

wa sallam melarang penggabungan antara piutang dengan jual beli. Dengan

demikian bila Anda menggabungkan antara akad piutang dengan akad sewa-

menyewa berarti Anda telah menggabungkan antara akad piutang dengan

akad jual-beli atau akad yang serupa dengannya. Dengan demikian, setiap

akad sosial semisal hibah pinjam-meminjam, hibah buah-buahan yang masih di

atas pohonnya, diskon pada akan penggarapan ladang atau sawah, dan

lainnya semakna dengan akad hutang piutang, yaitu tidak boleh digabungkan

dengan akad jual-beli dan sewa-menyewa” (Majmu Fatawa Ibnu Taimiyyah

29/62).

2. Riba Terselubung.

Secara lahir kreditur tidak memungut tambahan atau riba atau bunga dari

piutangnya, namun secara tidak langsung ia telah mendapatkannya, yaitu dari

uang sewa yang ia pungut. Anda pasti menyadari bahwa sewa menyewa (jual

jasa pengurusan administrasi haji) yang dilakukan oleh lembaga keuangan

terkait langsung dengan akad hutang piutang. Biasanya, yang telah memiliki
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dana sendiri untuk biaya hajinya, tidak akan menggunakan layanan “dana

talangan haji” ini. Dengan demikian, adanya talangan dana haji ini, menjadikan

lembaga keuangan terkait dapat memasarkan jasanya dan pasti mendapatkan

keuntungan dari jual-beli jasa tersebut.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah menjelaskan hal ini dengan berkata :

“Kesimpulan dari hadits ini menegaskan bahwa : Tidak dibenarkan

menggabungkan antara akad komersial dengan akad sosial. Yang demikian itu

karena keduanya menjalin akad sosial disebabkan adanya akad komersial

antara mereka. Dengan demikian akad sosial itu tidak sepenuhnya sosial.

Namun akad sosial secara tidak langsung menjadi bagian dari nilai transaksi

dalam akad komersial.

Dengan demikian orang yang menghutangkan uang sebesar seribu dirham

kepada orang lain, dan pada waktu yang sama kreditur tidak rela memberi

piutang kecuali bila debitur membeli barangnya dengan harga mahal.

Sebagaimana pembeli tidaklah rela membeli dengan harga mahal melainkan

karena ia mendapatkan piutang dari penjual” (Majmu Fatawa Ibnu Taimiyyah

29/63).

3. Memberatkan Masyarakat

Sistem setoran haji yang diterapkan oleh Departemen Agama dengan online,

sehingga dapat dilakukan kapan saja, telah mendatangkan masalah besar.

Masyarakat berlomba-lomba untuk melakukan pembayaran secepat mungkin,

guna mendapatkan kepastian jadwal keberangkatan. Akibatnya , banyak dari

mereka yang sejatinya belum mampu menempuh segala macam cara, karena
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khawatir kelak harus menanti lama. Banyak dari mereka yang memaksakan diri

dengan cara menggunakan sistem dana talangan haji atau arisan.

Adanya praktek memaksakan diri ini tidak diragukan membebani masyarakat.

Terlebih-lebih menjadikan agama Islam yang pada awalnya terasa mudah,

sekarang menjadi terasa sulit nan berat. Untuk dapat berhaji harus menanti

sekian lama, dan selama penantian banyak dari mereka yang harus tersiksa

dengan cicilan piutang. Bahkan sepulang menunaikan ibadah hajipun, sering

kali masih menanggung beban cicilan biaya perjalan hajinya.

Sudah barang tentu melaksanakan ibadah dengan cara memaksakan diri

semacam ini tentu tidak selaras dengan syariat Islam.

“Wahai umat manusia, hendaknya kalian mengerjakan amalan yang kuasa

kalian kerjakan, karena sejatinya Allah tidak pernah merasa bosan (diibadahi)

walaupun kalian sudah merasakannya. Dan sesungguhnya amalan yang paling

dicintai Allah ialah amalan yang dilakukan secara terus menerus, walaupun

hanya sedikit” (HR Bukhari hadits no. 1100 dan Muslim hadits no. 785)

Dalam riwayat lain, Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam menyampaikan pesan ini

ketika mendengar cerita bahwa Khaula’ binti Tuwait senantiasa shalat malam

dan tidak pernah tidur.

Dan dalam urusan haji Allah Ta’ala berfirman. “Mengerjakan haji adalah

kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu (bagi) orang yang sanggup

mengadakan perjalanan ke Baitullah” (Ali-Imran : 97)
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(3) Dana Talangan Haji Termasuk Kategori Riba

Secara teori ketentuan umum yang disebutkan oleh DSN MUI di atas

tentang upah dan pinjam meminjam dalam kasus Dana Talangan Haji sudah benar.

Namun apakah ketentuan itu sesuai dengan yang diterapkan oleh Lembaga-

lembaga Keuangan Syariah dalam hal ini oleh Bank-bank Syariah?

Di dalam ketentuan umum fatwa DSN No. 3, dijelaskan bahwa : “Jasa pengurusan

haji yang dilakukan LKS tidak boleh dipersyaratkan dengan pemberian talangan

haji.“

Sekarang marilah kita lihat dalam praktiknya, apakah seorang nasabah dibolehkan

meminjam kepada Bank sejumlah uang untuk menutupi biaya haji yang masih

kurang, tanpa meminta jasa kepada Bank Syariah untuk mengurusi masalah haji-

nya? Artinya, Bank Syariah hanya meminjamkan uang saja, tanpa memungut

tambahan sedikitpun?

Sebaliknya, apakah ada seorang nasabah yang sudah mempunyai uang dana haji

yang cukup, kemudian meminta pihak Bank untuk mengurusi hajinya dengan

membayar upah kepengurusan? Mungkin model kedua ini ada, dan bisa terjadi,

walaupun sangat jarang.

Yang jelas, di dalam praktiknya, rata-rata Bank Syariah menawarkan Dana

Talangan Haji kepada nasabah yang belum punya dana yang cukup untuk biaya

haji, dengan ketentuan bahwa pihak Bank yang akan menguruskan pendaftaraan

haji dan meminta upah kepada nasabah. Ini artinya bahwa Bank telah melanggar

ketentuan umum No. 3 dari Fatwa DSN di atas. Dan secara hukum Syariah ini tidak

dibolehkan.
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Adapun dasar dari larangan di atas (mensyaratkan jasa pengurusan haji dengan

pemberian dana talangan haji, atau sebaliknya mensyaratkan pemberian dana

talangan dengan meminta jasa pengurusan haji) adalah sebagai berikut :

Pertama : Hadist Abdullah bin Amru radhiyallahu ‘anhu : “Dari Abdullah bin Amru ia

berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Tidak halal menjual

sesuatu dengan syarat memberikan hutangan, dua syarat dalam satu transaksi,

keuntungan menjual sesuatu yang belum engkau jamin, serta menjual sesuatu yang

bukan milikmu (HR Abu Dawud, dan Tirmidzi, berkata Tirmidzi : Hadist Ini Hasan

Shahih)

Dalam hadist di atas diterangkan bahwa : “tidak halal pinjaman yang disyaratkan

dengan jual beli“, begitu juga tidak halal pinjaman yang disyaratkan dengan

pembayaran jasa (al-ijarah), sebagaimana yang terdapat pada Dana Talangan Haji.

Kedua : Kaidah Fiqh yang disarikan dari hadist : “Setiap pinjaman yang membawa

manfaat (bagi pemberi pinjaman) adalah riba“

Dalam Dana Talangan Haji, pihak Lembaga Keuangan Syariah (Bank Syariah)

memberi pinjaman kepada nasabah, dan mensyaratkan untuk mengurusi berkas-

berkasnya sampai mendapatkan kursi haji. Itu semuanya dengan imbalan sejumlah

uang. Dari sini, pihak Lembaga Keuangan Syariah mendapatkan manfaat dari

pinjaman yang diberikan kepada nasabah, walaupun melalui jasa kepengurusan,

sehingga dikatagorikan uang jasa tersebut adalah riba.
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Ketiga : Pinjaman adalah kegiatan sosial, yang bertujuan membantu sesama, dan

mencari pahala dari Allah, sehingga tidak boleh dimanfaatkan untuk mengambil

keuntungan materi darinya.97

(4) Akad Yang Di Gunakan Tidak Sesuai98

Pertama, dalil yang digunakan tak sesuai untuk membolehkan akad qardh

wa ijarah. Sebab dalil yang ada hanya membolehkan qardh dan ijarah secara

terpisah. Tak ada satupun dalil yang membolehkan qardh dan ijarah secara

bersamaan dalam satu akad.

Kedua, penggabungan dua akad menjadi satu akad sendiri hukumnya tidak boleh.

Memang sebagian ulama membolehkan, seperti Imam Ibnu Taimiyah (ulama

Hanabilah) dan Imam Asyhab (ulama Malikiyah). Namun yang rajih adalah pendapat

yang tidak membolehkan, yakni pendapat jumhur ulama empat mazhab, yakni

ulama Hanafiyah, Malikiyah, Syafi’iyah, dan Hanabilah. (Imam Sarakhsi, Al-

Mabsuth, 13/16; Hasyiah al-Dasuqi ‘Ala Al-Syarh al-Kabir, 3/66; Imam Nawawi, Al-

Majmu’, 9/230; Al-Syarh al-Kabir, 11/230; M. Abdul Aziz Hasan Zaid, Al-Ijarah Baina

Al-Fiqh al-Islami wa al-Tathbiq al-Mu’ashir, hal. 45).

Ketiga, menurut ulama yang membolehkan penggabungan dua akad pun,

penggabungan qardh dan ijarah termasuk akad yang tak dibolehkan. (Ibnu

Taimiyah, Majmu’ al-Fatawa, 29/62; Fahad Hasun, Al-Ijarah al-Muntahiyah bi At-

Tamlik, hal. 24).

Keempat, akad qardh wa ijarah tidak memenuhi syarat ijarah. Sebab dalam akad

ijarah, disyaratkan obyek akadnya bukan jasa yang diharamkan. (M. Abdul Aziz

97 Ahmad Zain An-Najah, Lihat http://www.ahmadzain.com. Di unduh pada 12 Desember 2013.
98 Muhammad Siddiq al-Jawi http://www.khilafah1924.org. Di unduh pada 12 Desember 2013.



142

Hasan Zaid, ibid., hal. 17; Taqiyuddin Nabhani, An-Nizham al-Iqtishadi fi al-Islam,

hal.93).

Dalam akad qardh wa ijarah, obyek akadnya adalah jasa qardh dengan

mensyaratkan tambahan imbalan. Ini tidak boleh, sebab setiap qardh (pinjaman)

yang mensyaratkan tambahan adalah riba, meski besarnya tak didasarkan pada

jumlah dana yang dipinjamkan. Kaidah fikih menyebutkan : Kullu qardhin syaratha

fiihi an yazidahu fahuwa haram bighairi khilaf. (Setiap pinjaman yang mensyaratkan

tambahan hukumnya haram tanpa ada perbedaan pendapat). (M. Sa’id

Burnu, Mausu’ah al-Qawa’id al-Fiqhiyah, 8/484).

(5) Menggabungkan Dua Akad dan Ke Istitha’ahan (Kemampuan) Seseorang

Menggabungkan Dua Akad.

Berdasarkan pengumuman Dewan Pengawas Syariah (DPS) Indonesia

bahwa semua lembaga keuangan syariah melakukan praktek pembiayaan talangan

haji sesuai dengan fatwa MUI. Namun pada prakteknya, bank-bank memilki

ketentuan yang berbeda-beda, utamanya dalam hal akad.

Hasil wawancara kami pada empat bank yang berbeda pada tanggal 15 Februari

2012, yaitu BSM (Bank Syariah Mandiri), BRI Syariah, BPD Syariah, dan Bank

Muamalat, diperoleh informasi adanya praktek talangan haji sebagai berikut :

1. BPD Syariah melaksanakan program talangan haji dengan akad Multi ijarah

semata. Dalam prakteknya pelunasan dilakukan dengan dana angsuran

perbulan. Bank tersebut membatasi masa pelunasan sampai 4 tahun dengan

ketentuan marginnya 7,2 %. Artinya pembayaran harus lunas sebelum

berangkat haji, jika si peminjam tidak bisa melunasinya tepat sesuai dengan
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waktu yang telah disepakati, maka kursi (seat) akan dibatalkan dan uang

pinjaman akan dikembalikan pada bank, sedangkan angsuran akan

dikembalikan kepada nasabah dipotong biaya administrasi yang dibayarkan

dimuka sebesar Rp 250.000. (hasil wawancara pada BPD Syari’ah Jln. Cik

Ditiro dengan costumer service saudari Rini)

2. Bank Muamalat Indonesia, melaksanakan program talangan haji dengan akad

qardh, namun sebagai administrasi memakai aqad ijarah. Batas pembayaran

selama satu tahun, tanpa adanya tambahan dari jumlah pokok pinjaman.

Sesuai dengan aqad qardh yang dipakai, jika tidak bisa melunasi tepat pada

waktunya, maka akan diberi waktu maksimal 6 bulan. Jika dalam masa

tambahan tersebut belum juga bisa melunasi, maka dana talangan akan ditarik,

kursi akan dibatalkan dan angsuran nasabah dikembalikan dipotong biaya

adminsitrasi yang dibayar dimuka sebesar Rp 2.500.000. (hasil wawancara

pada Bank Muammalat jln. Mangkubumi dengan costumer service saudari

Gita)

3. Bank Syariah Mandiri, pembiayaan talangan haji yang dilakukan menggunakan

akad al-qardh wa al-ijarah mengacu pada fatwa MUI di atas. Ketentuannya

yaitu dengan membayar ujrah dimuka sebesar Rp 2.000.000. Masa pelunasan

maksimal 3 tahun, dengan tambahan waktu 6 bulan jika dalam masa 3 tahun

tersebut belum bisa melunasi. Pelunasan tidak menggunakan system angsuran

per bulan, dalam artian tidak ada jumlah tertentu yang harus dibayarkan per

bulannya. Peminjam diberikan kebebasan membayar berapapun, yang penting
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ketika jatuh tempo sudah lunas. Uang pinjaman yang nantinya dikembalikan

hanyalah jumlah pokok pinjaman, tanpa ada tambahan.

4. Bank Rakyat Indonesia Syari’ah, sebatas informasi yang kami terima dari

costumer service bank tersebut, menunjukkan bahwa ketentuan pembiayaan

talangan haji hampir sama dengan BSM yaitu dengan akad al-qardh wa al-

ijarah. Perbedaannya hanya pada ketentuan teknis talangan haji dan besar

talangan yang diberikan pada nasabah, misalnya untuk jangka waktu

pengembalian pinjaman pada BSM jangka waktunya 3 tahun sedangkan untuk

BRI Syari’ah 5 tahun dan untuk besar talangan haji pada BSM sebesar 5 – 25

juta sedangkan pada BRI Syari’ah 10-23juta.

Hasil wawancara ini menunjukan bahwa bank melaksanakan program talangan haji

dengan beberapa akad, di antaranya : al-Qardh, al-Ijarah multi jasa, dan al-qardh

wal Ijarah.

Status akad gabungan qardh dan ijarah dalam produk ini sangat rentan terjatuh

pada praktek riba terselubung. Padahal riba sangat dicela oleh agama, atau

setidaknya masih berupa hal syubhat yang diperintahkan oleh Rasulullah untuk

dijauhi.99

Keistitha’ahan (Kemampuan) Seseorang

Jika melihat pengertian isthita’ah yang merupakan syarat kewajiban haji,

sebenarnya orang yang memakai jasa talangan haji belum bisa dikatakan

memenuhi syarat tersebut, sehingga ia belum dikenai kewajiban berhaji. Justru jika

ia memaksakan diri dengan berhutang kepada LKS, maka ada kemungkinan ia akan

99 Muh Akbar Ilyas, Dana Talangan Haji, Problem dan Realita yang Terjadi di Masyarakat. Lihat:
http://blog.umy.ac.id/muhakbargowa/2012/09/26/dana-talangan-haji-problem-dan-realita-hukum-di-kalangan-
masyarakat/ di unduh pada 12 Desember 2013.
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menyusahkan dirinya sendiri padahal Allah sendiri memberikan beban (taklif)

kepada hamba-Nya sesuai kesanggupan hamba tersebut, Allah swt berfirman :

Artinya : “Allah tidak membebani seseorang kecuali yang sesuai kemampuannya”

(Al-Baqarah : 268).100

I.4. Tinjauan Fiqh Dana Talangan Haji

A. Fiqh Mu’âmalah dan Talangan Haji

Berbicara tentang Dana Talangan Haji, berarti berbicara tentang fiqh

mu’âmalah. Fiqh mu’amalah memiliki prinsip-prinsip yang berbeda dengan fiqh

ibadah. Fikih mu`âmalah (fikih sosial), yaitu fikih yang mengatur perilaku manusia

dalam hubungannya dengan sesama, seperti jual beli, gadai, sewa-menyewa, politik

dan lain-lain. Prinsip-prinsip fiqh mu’âmalah, antara lain:

1 Bināuhu `alā asāsi al-mabādi’ al-`ammah

Artinya, fikih mu`āmalah dibangun di atas prinsip-prinsip universal (al-mabādi’ al-

`āmmah), seperti nilai-nilai keadilan (al-`adālah), kesetaraan (al-musāwah),

musyawarah (al-syūrā), saling membantu (al-ta`āwun), dan toleransi (at-tasāmuḥ).

Dengan basis prinsip-prinsip tersebut, tercipta hubungan-hubungan sosial yang

berkeadilan dan anti ketimpangan.

2 Al-aṣlu fī al-mu`āmalāh al-iltifāt ilā al-ma`ānī

Artinya, prinsip fikih mu`āmalah adalah mengutamakan substansi daripada format.

Dalam transaksi jual beli misalnya, sangat diperhatikan prinsip al-tarādi (suka sama

suka) sebagai substansi. Sedangkan ijāb-qabūl (peryataan verbal) tak lain adalah

100 Ibid
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format yang memanifestasikan al-tarādī. Dalam mu`āmalah, dimensi luar bisa

berubah sesuai dengan perkembangan peradaban umat manusia.

3 Al-aṣlu fī al- mu`āmalāt al-ibāhah

Pada dasarnya mu`āmalāt adalah diperbolehkan (al-ibāhah). Ini berarti, untuk

membolehkan suatu praktik mu`āmalah tidak diperlukan dalil yang

membolehkannya, baik naṣ Al-Qur’an maupun naṣ Hadis, baik secara langsung

maupun tidak langsung. Yang diperlukan adalah mengetahui tidak adanya dalil yang

melarang.

Senada dengan kaidah ini adalah kaidah,

“Persoalan-persoalan mu`āmalah itu longgar sepanjang tidak ada dalil yang

melarangnya”.

Kaidah ini didasarkan pada beberapa ayat Al-Qur’an, diantaranya ayat,
















“…Dan Allah telah menjelaskan secara rinci hal-hal yang telah diharamkan-

Nya…”. [QS. al-An`ām (6): 119]

Mafhūm ayat ini adalah, bahwa segala hal yang tidak dijelaskan secara rinci

keharamannya berarti halal.
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4 Binā’uhu `alā murā`āti al-`ilal wa al-maṣālih

Fikih mu`āmalah dibangun atas dasar memperhatikan `illah dan maṣlahah. Jika

`ibādah bersifat ta`abbudī, ghairu ma`qūli al-ma`nā dan ghairu mu`allah bi `illatin,

maka fikih mu`āmalah sebaliknya,yakni bersifat ta`aqqulī (reasonable) atau mu`allah

bi`illatin.Artinya, mu`āmalah didasarkan pada ilat (`illah), hikmah dan maṣlahah

yang dapat dipahami oleh akal sehat manusia.

5. Al-jam`u baina al -ṡabāt wa al-murūnah

Fikih mu`āmalah memadukan antara ketegasan dan kelenturan.

Dalam mu`āmalah ada bagian yang tidak bisa berubah dan bagian yang bisa

berubah. Ada dua bagian mu`āmalah yang tidak dapat berubah. Pertama prinsip-

prinsip dasar mu`āmalah, seperti at-tarādī, kejujuran, monopoli dan riba. Kedua

yang menyangkut maqāṣid al-syarī’ah (tujuan disyariatkannya mu`āmalah).

Sedangkan yang dapat berubah sejalan dengan perubahan situasi (al-ahwāl) dan

kondisi (al-ẓurūf) adalah yang berkaitan dengan format dan teknik operasional

bagaimana menjalankan mu`āmalah. Di sinilah berlaku kaidah,

“Konstan dalam hal prinsip dan tujuan dan lentur dalam persoalan cabang dan

media atau sarana mencapai tujuan.”

6 Al-nuṣūṣ fī al-mu`āmalah ijmāliyyatun-kulliyatun

Teks-teks yang mengatur persoalan mu`āmalah bersifat global-universal dan berupa

prinsip-prinsip dasar. Kondisi seperti ini bukannya tanpa disengaja

oleh Syāri` (pembuat syariat, Allah dan rasul-Nya). Syāri` sengaja memberi aturan
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demikian agar ajaran mu`āmalah dapat bergerak dinamis merespon aneka

persoalan hukum yang terus berkembang di tengah masyarakat.

Salah satu hal yang terpenting dalam fiqh mu’âmalah adalah persoalan al-

uqûd (transaksi). Jika fikih mu`āmalah mengatur hubungan manusia dengan

sesamanya secara umum, maka al-`uqūd (transaksi) mengatur hubungan manusia

dengan sesama menyangkut pemenuhan kebutuhan ekonominya. Ulama

kontemporer menyebutnya dengan “al-mu`āmalāt al-māliyyah”.

Secara umum, akad atau al-`uqūd yang terjadi sehari-hari di tengah-tengah kita

terbagi menjadi dua bagian, yaitu:

1 `Aqd al-mu`āwaḍah, yaitu akad dimana masing-masing dari kedua belah pihak

menerima sesuatu dari pihak lain sebagai imbalan dari apa yang ia berikan,

seperti jual beli, ijārah (sewa), mudārabah (akad kerjasama dengan bagi hasil)

dan lain-lain.

2 `Aqd al-tabarru`, yaitu akad dimana seseorang memberikan sesuatu tanpa

menerima imbalan, seperti hibah, wakaf, wasiat dan lain-lain.

`Aqd al-mu`āwadah sah apabila di dalamnya terpenuhi prinsip-prinsip sebagai

berikut:

a). Wujūd al-tarādī (adanya kesukarelaan dari kedua belah pihak)

Kesukarelaan di antara kedua belah pihak merupakan prinsip yang paling mendasar

dalam transaksi (al-`uqūd). Prinsip ini didasarkan pada firman Allah,
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“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan

(menggunakan) harta sesama dengan cara-cara yang batil. (yang diperbolehkan

adalah) perdagangan yang dilakukan secara suka-rela. Dan janganlah kalian

membunuh dirimu sendiri. sesungguhnya Allah amat mengasihimu”. [al-Nisā’

(04):29]

Ayat ini menetapkan dua prinsip yang menjadi dasar keabsahan perdagangan,

yaitu pertama hendaklah perdagangan dilakukan atas dasar suka-rela. Kedua,

hendaklah keuntungan satu pihak tidak berdiri di atas kerugian pihak lain.

Karenanya, setiap transaksi tanpa dilandasi kerelaan dari kedua belah pihak adalah

batal. Sebab itulah, tidak boleh ada pemaksaan atau jeratan (ikrāh atau ḍagṭun)

berupa apapun dalam transaksi.

b). `Adam al-gharar (tidak spekulatif)

Gharar adalah sesuatu yang dampaknya masih tersembunyi atau sesuatu yang

memiliki dua kemungkinan sementara yang sering terjadi adalah yang paling

dikhawatirkan. Atas dasar prinsip inilah banyak praktik jual beli yang dilarang dalam

fikih, seperti bai` `asb al-fahli (jual beli sperma binatang), bai` al-malāqīh (jual beli

janin yang masih dalam kandungan induknya), bai` al-madāmin (jual beli binatang

yang masih belum terjadi pembuahan), bai` al-`arabūn/`urbūn, asuransi jiwa, dan

lain-lain. Akad-akad ini dan sejenisnya dilarang sebab mengandung unsur spekulasi

(gharar).
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Prinsip ini menjadi penting demi terwujudnya kepastian dan tidak terjadi perjudian

yang mengarah pada adanya pihak yang menzalimi dan dizalimi. Prinsip ini

didasarkan pada hadis Nabi :

Dari Abu Hurairah, beliau berkata,“Rasulullah melarang jual beli dengan cara

melempar kerikil dan jual beli yang mengandung unsur ketidakpastian.” [HR.

Muslim].101

Dari uraian di atas tentang perbedaan pendapat terkait dengan produk

dana talangan haji, menurut penulis bahwa MUI masih menganggap produk ini tidak

bermasalah karena sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Menurut Ma’ruf Amin,

Ketua MUI, nasabah yang mengajukan dana talangan belum tentu tidak mampu

secara finansial. Bank secara otomatis tidak akan menerima permohonan dana

talangan kalau nasabah tidak bisa menjamin dapat mengembalikan pinjaman.

Tentu saja sebagaimana di anjurkan oleh hasil Ijtima’ MUI, bahwa kepada

kaum muslimin tidak sepatutnya memaksakan diri untuk melaksanakan ibadah haji

sebelum benar-benar istitha’ah dan tidak dianjurkan untuk memperoleh dana

talangan haji terutama dalam kondisi antrian haji yang sangat panjang seperti saat

ini. Sebaiknya yang bersangkutan tidak menunaikan ibadah haji sebelum

pembiayaan talangan haji dari LKS dilunasi.

Rekomendasi dan saran penulis terkait dengan masalah ini sebagai berikut:

1. Untuk lembaga keuangan syariah agar menerapkan fatwa DSN dan tidak keluar

dari fatwa, yaitu menarik biaya admnistrasi yang nyata-nyata diperlukan dengan

101 Afifuddin Muhajir, Beliau adalah Sekretaris Syuriah PBNU Talangan Haji Dalam Pandangan
Fiqh Islam. Lihat: http://cyberdakwah.com/2013/09/talangan-haji-dalam-pandangan-fiqh-islam-2-2/# di unduh
pada 12 Desember 2013.
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besaran biaya tetap, tidak berdasarkan besarnya pinjaman. Jika ini dilanggar,

maka akan menyebabkan terjatuh ke dalam praktik riba.

2. Untuk DSN, selain mengeluarkan fatwa diharapkan dapat memberikan sanksi

bagi lembaga-lembaga yang menerapkan produk tidak sesuai dengan yang

difatwakan melalui Dewan Pengawas Syariah yang terdapat di setiap bank

syariah.

3. Pihak pemberi dana talangan haji wajib melakukan seleksi dan memilih

nasabah penerima dana talangan haji tersebut dari sisi kemampuan finansial,

standar penghasilan, persetujuan suami/istri serta tenor pembiayaan. Hal ini

dimaksudkan untuk menjamin tidak terabaikannya kewajiban-kewajiban yang

menjadi tanggung jawab nasabah seperti nafkah keluarga.

4. Jika sesorang secara financial memiliki kepastian untuk membayar talangan

dimasa yang akan datang , misalnya karena gaji yang cukup, atau penghasilan

lain yang stabil, dan sudah barang tentu masuk dalam perhitungan bank

pemberi talangan, maka baginya dapat dikatagorikan sebagai mampu untuk

berhaji. Tapi jika ia tidak memilki kepastian melunasinya dan tentu bank tidak

akan memberikan talangan pada nasabah yang demikian itu, ia belum

dikategorikan sebagai mampu berhaji.

5. Pemerintah c/q Bank Indonesia boleh memberlakukan kebijakan pembatasan

kepada perbankan dalam menyalurkan pembiayaan dana talangan haji bila

diperlukan.
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BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab–bab sebelumnya, dapat

diuraikan kesimpulan bahwa:

1. Eksistensi produk dana talangan haji adalah bentuk pinjaman dana dari bank kepada

nasabah untuk menutupi kekurangan dana supaya memperoleh kursi (seat) haji pada

saat pelunasan BPIH. Hal ini sangat mempengaruhi peningkatan jumlah calon haji di

Kabupaten Padang Lawas. Pengetahuan ini dapat dilihat dari nasabah produk dana

talangan haji di Bank Syariah Mandiri dan Bank Muamalat Indonesia di Kabupaten

Padang Lawas. Untuk Bank Syariah Mandiri pada tahun 2009 jumlah nasabah produk

dana talangan haji berjumlah 5 orang dengan total pembiayaan dana talangan haji

yang diberikan oleh Bank Syariah Mandiri cabang Sibuhuan Sebesar 75.000.000,

pada tahun 2010 jumlah nasabah produk dana talangan haji berjumlah 175 orang

dengan total pembiayaan dana talangan haji yang diberikan oleh Bank Syariah

Mandiri cabang Sibuhuan Sebesar 3.397.500.000, pada tahun 2011 jumlah nasabah

produk dana talangan haji berjumlah 584 orang dengan total pembiayaan dana

talangan haji yang diberikan oleh Bank Syariah Mandiri cabang Sibuhuan Sebesar

11.753.500.000, pada tahun 2012 jumlah nasabah produk dana talangan haji
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berjumlah 808 orang dengan total pembiayaan dana talangan haji yang diberikan oleh

Bank Syariah Mandiri cabang Sibuhuan Sebesar 16.910.500.000. Untuk Bank

Muamalat Indonesia cabang Sibuhuan pada tahun 2009 jumlah nasabah produk dana

talangan haji berjumlah 0 orang dengan total pembiayaan dana talangan haji yang

diberikan oleh Bank Muamalat Indonesia cabang Sibuhuan Sebesar 0, pada tahun

2010 jumlah nasabah produk dana talangan haji berjumlah 0 orang dengan total

pembiayaan dana talangan haji yang diberikan oleh Bank Muamalat Indonesia

cabang Sibuhuan Sebesar 0, pada tahun 2011 jumlah nasabah produk dana talangan

haji berjumlah 208 orang dengan total pembiayaan dana talangan haji yang diberikan

oleh Bank Muamalat Indonesia cabang Sibuhuan Sebesar 4.734.250.000, pada tahun

2012 jumlah nasabah produk dana talangan haji menurun drastis yaitu berjumlah 28

orang dengan total pembiayaan dana talangan haji yang diberikan oleh Bank

Muamalat Indonesia cabang Sibuhuan Sebesar 604.000.000.

2. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi meningkatnya jumlah nasabah calon haji

yaitu;

a. Pengaruh penghasilan, yaitu bagi nasabah tidak memilki uang tunai yang relatif

cukup besar untuk BPIH, yang mana sebahagian masyarakat dapat

mengumpulkan uang tunai hanya perbulannya maka dapat mengangsur setiap

bulan berupa cicilan atau diangsur sekaligus sampai akhir pembayaran.

Disamping itu fee ujrah yang diberikan relatif murah.

b. Kemudahan bagi nasabah dijamin bisa mendapatkan porsi haji dengan cepat,

meskipun dari dana mereka tidak mencukupi pembayaran Biaya Perjalanan
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Ibadah Haji (BPIH). Sehingga bisa mendaftar sebagai calon jama’ah haji ke

Departemen Agama (DEPAG).

c. Pemahaman nasabah terhadap kewajiban haji, seiring dengan adanya

peluncuran produk yang di sosialisasikan melalui media cetak, elektronik,

pengajian, seminar dan majelis-majelis ta’lim.

B. Saran

Sebagai saran–saran untuk menyempurnakan penelitian ini, harapan penulis

kepada pembaca atau peneliti selanjutnya menyarankan untuk:

1. Bank

a. Pemberian asuransi pada calon jama’ah haji.

b. Upah jasa (fee ujroh ) tidak boleh didasarkan dana talangan atau akad qard

nasabah berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Nomor: 29/DSN-

MUI/VI/2002.

c. Lebih gencar untuk mempromosikan produk pembiayaan dana talangan haji.

d. Pembuatan Video haji untuk seluruh nasabah haji yang terdaftar di Bank Syariah

Mandiri dan Bank Muamalat cabang Sibuhuan Kabupaten Padang Lawas.

e. Sosialisasi manasik haji kepada seluruh masyarakat yang mendaftar haji dan yang

tidak mendaftar di Bank Syariah Mandiri dan Bank Muamalat cabang Padang

Lawas.

2. Peneliti Selanjutnya

Penelitian terkait atas kepuasan nasabah atas penggunaan akad qard wal ijarah dalam

pembiayaan dana talangan haji Bank Syariah Mandiri dan Bank Muamalat cabang
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Sibuhuan Kabupaten Padang Lawas, dan juga pelayanan Departemen Agama

terhadap jama’ah calon haji yang melalui pembiayaan dana talangan haji ini.
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