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Dan sempurnakanlah Ibadah Haji dan Umroh karena Allah. 
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ABSTRAK 

 

 Ibadah haji adalah ibadah wajib bagi orang yang mampu 

melaksanakannya, sedangkan umroh menjadi alternatif bagi orang 

yang belum bisa melaksanakan haji. Seiring bertambahnya minat 

masyarakat terhadap pelaksanaan haji dan umroh serta adanya peluang 

pasar,  dibukalah produk Pembiayaan Haji dan Umroh di BPRS Gala 

Mitra Abadi Purwodadi. Tujuan produk pembiayaan ini adalah 

menjembatani masyarakat yang masih kekurangan dana yang 

dipersiapkan untuk setoran awal BPIH (Biaya Penyelenggaraan 

Ibadah Haji), agar terdaftar dan mendapatkan porsi haji. Produk 

pembiayaan haji dan umroh di BPRS Gala Mitra Abadi Purwodadi 

merupakan produk pembiyaan multijasa dengan akad 

ijarah.Pembiayaan multijasa adalah pembiayaan untuk pemenuhan 

kebutuhan serba guna yang bersifat jasa atau manfaat yang di 

butuhkan nasabah.Masih banyaknya perbedaan pendapat mengenai 

hukum dan akad yang tepat untuk produk pembiayaan haji dan umroh, 

apakah akad ijarah (sewa)atau qardh (pinjam) menjadikan penulis 

tertarik untuk menjadikan penelitian dengan judul “Menelaah 

Mekanisme Pembiayaan Haji dan Umroh di BPRS Gala Mitra Abadi 

Purwodadi”. 

Rumusan masalah dalam penelitian ini antara lain terkait 

bagaimana mekanisme pembiayaan haji dan umroh yang ada di BPRS 

Gala Mitra Abadi Purwodadi, apakah pembiayaan haji dan umroh 

telah sesuai Fatwa DSN MUI, serta keunggulan dan hambatan yang 

ada pada produk tersebut. Penelitian ini bersifat kualitatif, data-data 

yang diperoleh untuk menjawab permasalahan tersebut didapat 

dengan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil dari 

penelitian ini adalah mekanisme yang ada tidak jauh berbeda dengan 

pembiayaan lain, namun saat nasabah telah menerima pencairan dana, 

nasabah akan didampingi petugas bank untuk pengurusan pendaftaran 

haji dn umroh di Kantor Kementrian Agama Kab/Kota setempat. 

 Akad ijarah yang digunakan BPRS Gala Mitra Abadi 

Purwodadi dalam produk pembiayaan haji dan umroh telah sesuai 

Fatwa DSN –MUI No. 29/DSN-MUI/VI/2002, akan tetapi perlu 

dibenahi kembali agar realisasi akad yang terdapat dalam fatwa dapat 
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lebih sesuai dengan transaksi yang dilakukan, sesuai prinsip syariah, 

dan tentunya sama-sama memberikan keuntungan untuk masyarakat 

maupun BPRS. Dalam fatwa tersebut diperbolehkan menggunakan 

akad ijarah atau qardh.Alasan penggunaan akad ijarah dalam produk 

ini agar bank dapat memperoleh ujroh (imbalan jasa). Berbeda dengan 

akad qardh yang merupakan akad saling bantu membantu bukan 

transaksi komersial jadi sangat jarang diterapkan di bank. Keunggulan 

dari produk pembiayaan haji dan umroh ini antara lain: pembiayaan 

yang lebih fleksibel dengan jangka waktu 48 bulan, uang muka 

minimal 2,5 juta rupiah, cicilan tetap daan ringan, dan dapat diangsur 

setelah menyempurnakan ibadah umroh. Hambatan yang dihadapi 

yaitu: pembatalan haji karena meninggal dunia, pembatalan haji 

karena tidak mampu membayar, dan rendahnya pemikiran masyarakat 

terkait pembiayaan haji dan umroh. 

Kata kunci :Menalaah, Mekanisme, Pembiayaan, Haji dan Umroh. 
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