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BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Penyaluran dana talangan haji pada PT. Bank Mega Syariah Cabang

Pekanbaru ; menggunakan akad Qardh dan Ujrah, penetapan upah jasa (fee

ujrah) dan penetapan pembayaran. Penyaluran dana (akad) pembiayaan dana

talangan haji yang dijalankan PT. Bank Mega Syariah Cabang Pekanbaru dalam

prakteknya, pihak bank mengambil upah jasa (fee ujrah) dengan jumlah yang

sama, dan nasabah hanya membayar upah jasa sesuai dengan jumlah yang telah

ditetapkan oleh pihak Bank dan sesuai dengan kesepakatan pada saat akad dana

talangan, baik dalam bentu qiradh maupun Ijarah. Tindakan ini dilakukan untuk

memberikan kemudahan bagi nasabah.

Dampak penyaluran dana talangan haji pada PT. Bank Mega Syariah

Cabang Pekanbaru terhadap ekonomi nasabah; diakui bahwa dengan peluncuran

program pembiayaan dana talangan haji pada PT. Bank Mega Syariah Cabang

Pekanbaru, memberikan manfaat : (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

pada Kementerian Agama Republik Indonesia, (2) Mencairkan dana secara

mendesak bagi nasabah yang dananya masih belum bisa dicairkan dalam waktu

cepat walaupun masih dalam bentuk deposito, (3) Proses pemberian talangan haji
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relatif cepat, sehingga keberangkatan ibadah haji dapat terencana dan tidak

menunggu lama, (4) Fee ujrah (uang administrasi) yang diberikan relatif murah,

(5) Nasabah hanya membayar pokok dari pinjaman, bukan hanya kemudahan ini

yang diberikan Bank Mega Syariah Cabang Pekanbaru, dan (6) Nasabah dapat

mengangsur setiap bulan atau bisa juga dibayar langsung/sekaligus sampai akhir

pembayaran. Namun demikian ada banyak mudharat yang timbul dari praktek

dana talangan haji ini, baik ditinjau dari aspek syariah yakni keabsahan akadnya

yang sangat riskan menjatuhkan kepada riba tersembunyi, karena dalam akad ini

terjadi penggabungan antara akad Qardh dan Ijarah dengan mensyaratkan

adanya tambahan imbalan sebagai jasa, bahkan tambahan tersebut besarnya

tergantung pada masa pinjaman (Riba al-Nasi’ah). Sebab, dalam fiqh muamalah

dikenal kaedah bahwa “Setiap piutang yang mendatangkan keuntungan atau lebih

adalah riba .(ُكلُّ قَْرٍض َجرَّ َمْنفََعةً فَھَُو ِربَا)

Produk dana talangan haji selain juga telah membuat daftar antrian untuk

naik haji semakin panjang, produk dana talangan haji juga dipandang tidak sesuai

dengan prinsip ibadah haji, yakni dilaksanakan bagi mereka yang mampu

(istitha’ah) sebagaimana makna QS. Ali ‘Imran ayat 97 (  ِ َّ ِ َعلَى النَّاِس ِحجُّ الْبَْیِت َمِن َو

(اْستَطَاَع إِلَْیِھ َسبِیًال  dan hadis Nabi riwayat al-Bukhari dan Muslim َوتَُحجَّ اْلبَْیَت إِِن )

dan bukan dilaksanakan bagi orang yang tidak mampu atau ,(اْستَطَْعَت إِلَْیِھ َسبِیالً 

orang yang memaksakan kehendak nafsunya agar mampu menunaikan ibadah

haji dengan cara berhutang meskipun sebenarnya mereka belum sanggup

membayarnya. Padahal dalam ushul fikih dikenal kaidah “Menolak mafsadah
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(kerusakan/bahaya) dan menolak bahaya lainnya didahulukan ketimbang

mengambil manfaat. ( ٌم َعلَىَدْرُء اْلَمفَاِسِد  َجْلِب اْلَمَصالِحُمقَدَّ  ِ ”.(َوَدْفُع أَْعَالھَا بِأَْدنَاھَا

Dampak penyaluran dana talangan haji pada PT. Bank Mega Syari’ah

Cabang Pekanbaru terhadap ekonomi Bank Mega Syari’ah itu sendiri, selain

mendapatkan profit dari penggunaan fee ujrah (upah jasa) atas pemberian

talangan haji, pihak bank juga 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

perlunasan pembiayaan tersebut yang berjangka waktu 1 tahun sehingga dapat

dipergunakan bank untuk membiayai pembiayaan-pembiyaan lain.

B. Saran-saran

Agar penelitian ini bermanfaat bagi semua pihak, maka penulis

menyampaikan saran-saran kepada PT. Bank Mega Syari’ah Cabang Pekanbaru :

1. Agar pihak PT. Bank Mega Syari’ah Cabang Pekanbaru memberikan asuransi

pada nasabah calon jamaah haji,

2. Pihak perbankkan agar mengambil upah jasa (Fee ujrah) tidak boleh

didasarkan dana talangan atau akad qardh nasabah berdasarkan Fatwa dewan

syariah nasional  (DSN) Nomor 29/DSN-MUI/VI/2002,

3. Masyarakat Muslim lebih berhati-hati dalam mengambil produk pembiayaan

dana talangan haji dari pihak perbankkan, agar tidak terjebak ke dalam riba

dan perkara yang diharamkan dalan Hukum Islam.


