
 
 

ABSTRAKSI 

Hukum Islam memiliki kaidah yang berbeda dalam hal ibadah dengan muamalah. 
Dalam hal ibadah, kaidah fiqih yang berlaku adalah bahwa semua hal dilarang 
kecuali apa yang telah diperintahkan oleh Allah ta‟ala dalam Al Qur‟an dan Al 
Hadits, sedangkan dalam hal muamalah kaidah fiqih yang berlaku adalah 
semuanya diperbolehkan kecuali ada dalil yang melarangnya. Adanya kaidah 
muamalah tersebut, dapat diartikan bahwa setiap transaksi ekonomi yang baru 
muncul ditengah-tengah masyarakat dan belum dikenal sebelumnya dalam hukum 
Islam dianggap dapat diterima hingga ditemukan implikasi dari dalil Al Qur‟an 
dan Al Hadits yang melarangnya, baik secara eksplisit maupun implisit.  

Perbankan syariah dalam melaksanakan operasionalnya sebagai lembaga 
intermediasi  harus berbasis pada hukum Islam baik dalam penghimpunan dana 
maupun penyaluran dana. Produk bank syariah mempunyai kemiripan tetapi tidak 
sama dengan produk bank konvensional karena adanya aturan dalam hukum Islam 
yang melarang transaksi yang mengandung unsur perjudian (maysir), unsur 
ketidakpastian atau keragu-raguan (gharar), unsur bunga (riba), dan unsur 
kebatilan. Prinsip syariah yang menjadi landasan bank syariah tidak hanya sebatas 
landasan ideologis saja, melainkan juga merupakan landasan operasionalnya, 
sehingga bagi bank syariah dalam menjalankan aktivitasnya tidak hanya kegiatan 
usahanya atau produknya saja yang harus sesuai dengan prinsip syariah, tetapi 
juga meliputi hubungan hukum yang tercipta dan akibat hukum yang timbul.  

Begitu kuat  kerinduan  umat Islam kepada Ka‟bah hingga menjadikan mereka 
berusaha sekuat tenaga untuk dapat mengobati kerinduannya walau hanya sesaat 
atau  minimal sekali seumur hidup datang ke Baitullah. Fenomena ini menjadikan 
banyak orang memutar otak dan mencari berbagai terobosan guna 
mewujudkannya. Diantara terobosan yang sekarang banyak ditawarkan ialah 
dengan mengikuti program dana talangan haji. Bagi banyak kalangan, program  
ini terasa bak hembusan angin surga yang mengobati kerinduan hatinya. 
Akibatnya, banyak dari mereka terbuai dan langsung menerimanya tanpa berpikir 
lebih dalam tentang hukum dan risikonya. Padahal dana talangan haji yang 
ditawarkan oleh bank syariah di dalamnya terdapat lebih dari satu akad yakni akad 
qardh dan akad Ijarah yang sampai saat ini masih diragukan apakah transaksi 
tersebut diperbolehkan oleh syari‟at Islam atau tidak. 
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