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 Kata Kunci: Pendapat Ulama, Dana, Talangan Umrah. 

Penelitian ini dilatarbelakangi tentang persoalan istitaah dan akad dalam 

pelaksanaan dana talangan umrah, sehingga penulis tertarik menggali lebih dalam 

mengenai dana talangan umrah secara kredit dari sisi beberapa pendapat ulama. 

Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui perspektif ulama terhadap 

praktik akad dana talangan umrah secara kredit di Kota Banjarmasin. 

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) yang 

bersifat deskriptif kualitatif, berlokasi di Kota Banjarmasin. Data yang 

dikumpulkan adalah data yang deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data 

melalui wawancara, dengan subjek penelitian ini adalah ulama Kota Banjarmasin 

dan objek penelitian ini adalah prespektif ulama Kota Banjarmasin terhadap akad 

dana talangan umrah secara kredit di Kota Banjarmasin. Hasil penelitian ini diolah 

dengan teknik editing, kategorisasi dan matriks. Selanjutnya, di analisis secara 

kualitatif yang bersifat deskriptif dengan mengacu kepada landasan teori. 

Hasil penelitian ini menghasilkan dua persepsi yang berbeda yaitu yang 

pertama setuju dengan adanya dana talangan umrah secara kredit dengan alasan 

karena dalam praktiknya calon jamaah menjaminkan sesuatu yang senilai dengan 

jumlah dana yang dipinjam, maka secara tidak langsung ia sudah dianggap 

mampu. Persepsi kedua tidak setuju dengan adanya praktik dana talangan secara 

kredit dengan alasan seseorang yang belum mempunyai dana untuk menunaikan 

ibadah umrah maka ia tidak memiliki kewajiban untuk menunaikan ibadah umrah, 

apalagi harus memaksakan diri menjaminkan sesuatu yang sebanding dengan dana 

yang dipinjam. 
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