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        Deklarator, 
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ABSTRAK 

Bank merupakan lembaga keuangan yang merespon kebutuhan masyarakat 
dalam berbagai produknya, termasuk pengurusan haji dan dana talangan pelunasan 
BPIH. Di Bank BNI Syari’ah Cabang Semarang mempunyai pembiayaan dana 
talangan haji yaitu Pembiayaan Haji iB Hasanah dimana pihak Bank menfasilitasi 
dana talangan haji bagi nasabah yang kekurangan dana BPIH dan untuk memperoleh 
seat/porsi haji. 

Dalam pemberian pembiayaan Haji iB Hasanah nasabah harus memiliki 
rekening  Tabungan Haji iB Hasanah dengan saldo minimum Rp 1.000.000,00. Dan 
pihak Bank dapat membantu kekurangan dana tsb, pelaksanaan pembiayaan Haji iB 
Hasanah mulai dari syarat-syarat yang mudah dan aman. 

 Metode penelitian yang digunakan dalam Tugas Akhir ini adalah metode 
deskriptif kualitatif. Adapun pengumpulan data dapat dilakukan dengan cara 
wawancara kepada coordinator dan karyawan Bank BNI Syari’ah Cabang Semarang, 
observasi secara langsung maupun tidak langsung kepada obyek yang diteliti maupun 
pengumpulan data dengan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan obyek yang 
diteliti. 

 Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa produk pembiayaan Haji iB Hasanah 
di Bank BNI Syari’ah Cabang Semarang menggunakan akad ijarah, yaitu dana yang 
dipinjamkan oleh pihak Bank kepada nasabah calon haji dan biaya sewa/ujroh sistem 
IT yang dimilki Bank BNI Syari’ah dibebankan kepada nasabah. Waktu pelunasan 
yang diberikan oleh Bank BNI Syari’ah  maksimal 5 tahun. Apabila terjadi 
pembatalan pemberangkatan haji dikarenakan tidak bisa melunasi atau nasabah calon 
haji meninggal dunia, maka dari pihak Bank BNI Syari’ah akan mengembalikan uang 
nasabah sejumlah yang disetorkan kepada ahli waris yang tertera pada saat akad. 

 Dalam hal ini, pemberangkatan haji tidak dapat diwakilkan selain nasabah 
yang bersangkutan. Akan tetapi, dana tersebut bisa digunakan oleh keluarga atau ahli 
waris untuk ibadah haji apabila melakukan pendaftaran kembali dengan 
menggunakan identitas yang baru. 
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“ Barang siapa meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, maka 
Allah akan mengembalikannya berlipat-ganda untuknya, dan baginya 
pahala yang mulia”. 
 (Qs. Al-Hadid ayat 11) 
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