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الشكر والتقدير

الكنوز والذخائر، والعلم من أرجح احلمد هللا الذي جعل العقل أرجح

املكاسب واملتاجر، وسخرمها طريقا مرضيا الستنباط فقه كتابه الكرمي سنة نبيه املختار 

بني األوائل واألوخر.

والصالة والسالم على حممد بن عبد اهللا رسوله الكرمي ذي املناقب واملفاخر، 

ر املعجزات و  أظهر الدالئل، املوضح للسبيل، من أشرف األرومة وأكرم القبائل بأ

امت لألنبياء واملرسلني وعلى آله وأصحابه الطيبني الطاهرين أمجعني، وبعد:اخل

ر اهللا سبحانه وتعاىل على عظيم ال يفوتين يف ختام هذه الرسالة أن أشك

ويف إعداد هذه الرسالة فضل أوال وآخرا.تفضله وكرمه، وجزيل عطائه، فهو سبحانه امل

جزيل الشكر لألساتذة األفاضل. لقد واستكماهلا يقضي على الواجب أن أقدم 

مج ماجستري الشريعة اإلسالمية تفخرت بأن أكون ممن تتلمذ على أيديهم يف برنا

يف جامعة احملمدية سوراكرتا.ه وأصولهقسم الفق

وأتوجه بالشكر اجلزيل ملدير جامعة احملمدية سوراكرتا فضيلة الدكتور صفيان 

فضيلة األستاذ الدكتور كلية الدراسات العلياكما أقدم الشكر اجلزيل ملدير  أنيف.  
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قسم برنامج ماجستري االقتصاد ة، وأتوجه جزيل الشكر لرئيسبامبانج سومارجوكو

. أسأل اهللا تعاىل أن جيزيهم أحسن اجلزاء صاحبة الفضيلة الدكتور ريزكا اإلسالمي

وأن حيشرهم يف زمرة العلماء العاملني.

كما أسأل اهللا تعاىل أن جيزل املثوبة ملشرف هذا البحث، فضيلة الدكتور 

ول، وفضيلة الدكتور أندري نريوانا  كمشرف األ-رمحه اهللا تعاىل–حممد معني دين اهللا 

كالبديل للمشرف األول. وفضيلة الدكتور مشس اهلدايات كمشرف الثاين على 

م حىت أستطيع بتوفيق اهللا تعاىل ختطي  م، وتوجيها م، وإرشادا م، ورعايا إشرافا

شكر سعيهم وأن يبارك العقبات وجتاوز العثرات يف كتابة هذا البحث. أدعو اهللا أن ي

فيهم، إنه جواد كرمي.

اقشة الرسالة. كما وميتد شكري ألعضاء جلنة املناقشة على تفضلهم بقبول من

الشكر على فضيلة الدكتور مطائفني، لقد كان له أثر بالغ يف حتسني أقدم جزيل

جلميع املدرسني الذين قد أخذت منهم العلوم الوافرة يف هذا القسم.البحث. والشكر 

ة الذي أسري متنعما رَ يْـ تِ وْ الشكر والتقدير البالغ لوالديت كُ وال أنسى بتقدمي 

بظالل دعائها ومجيل تربيتها. أسأل اهللا أن يعلي درجتها يف املهديني وأن يسكنها 
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شجيعها أعلى درجات النعيم. كما أقدم الشكر والتقدير لزوجيت أم نبيل على ت

الدراسة.وصربها حىت أستطيع أن أنتهي من

ول لكل من أحسن املشاركة يف كتابة هذا البحث من زمالئي والشكر املوص

يف برنامج ماجستري قسم االقتصاد اإلسالمي جامعة احملمدية سوراكرتا، الذين قد 

مدوا يد األخوة الصادقة، سائال املوىل الكرمي أن يثيبهم ما أنفقوا من جهد ووقت.

وأرجو أن يرزق ا. شكري وتقديري مقرونا بالدعاء هلم مجيعا وجزاهم اهللا خري 

اهللا هذا العمل بالقبول وأن ينفع به املسلمني، وأن يكون خالصا لوجهه الكرمي، 

معتذرا عن كل تقصري. إنه جواد كرمي، وصلى اهللا علي نبينا حممد وعلى آله وصحبه 

أمجعني، وآخر دعوانا أن احلمد هللا رب العاملني.

الباحث

بودي سنتوسو
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الملخص

املعامالت املالية من أوسع األبواب الفقهية، لقد حوت ضروبا كثرية من املعامالت 
املالية احلادثة، وألوانا من العقود املستجدة. حيث إن الشركات والبنوك خاصة البنوك 

هذه العقود اجلديدة اليت تشتمل على العقود املركبة يف عني الشرعية قد بدأت بتطبيق
واحدة، قد يكون العقد عقد واحد مع ما فيه من احليلة، وقد يكون جيتمع فيه 
عقدان، بل قد يكون ثالثة عقود. كوديعة املال مع اإلذن باالستمال مثال، واإلجارة 

رة والبيع. فهذا البحث له مع البيع أو اهلبة، واملشاركة يف شراء عني ما مع اإلجا
هدف إىل حتليل معرفة احليل، ما كان فيها اإلباحة وما كان فيها التحرمي. ومنح 
املعلومات البينة الواضحة للعمالء املصريف، لكي ال يقع يف املعامالت احملرمة. وينتهج 
هذا البحث منهجا استقرائيا حتليليا نقديا. لذلك هذا البحث يقوم على مجع 

مات عما يتعلق باحليل عند البنوك الشرعية، سواء من الكتب أو املقاالت املعلو 
املنشورة بل املقابلة الشخصية عرب اهلاتف من املوظف املختص يف إحدى البنوك 
الشرعية. فالنتيجة من خالل هذا البحث، أن العقود املالية عند البنوك الشرعية 

رض الذي يريده البنوك الشرعية أكثرها مركبة، فهذه هي احليلة للوصول إىل الغ
وتتخلص من الربا كما زعمت. فاحليلة اليت تطبقها البنوك الشرعية منها جائزة 

بالضوابط ومنها شبيه بالربا يلزم االبتعاد منها.

: البنوك، الشرعية، احليلة، عقود، الفتوى.الكلمات الرئيسة
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Abstract

Introduction: One of the innovations in muamalah fiqh is in banking services in
Indonesia, especially Islamic banking. An example of a new contract is the
practice of many contracts in one type of contract. Sometimes it consists of one
contract with the practice of hilah (getting around the law of fiqh), and
sometimes 2 contracts at once, or even 3 contracts in one agreement.

Purpose: This research has several objectives. In addition to deeply
understanding hilah, this study also aims to open the horizons of bank
customers so they don't use contracts that are not in accordance with Islamic
teachings.

Method: This is a qualitative research with a critical discourse analysis
method. Data is collected from books, news, and journals. This study
conducted interviews with Islamic bank employees to obtain more precise
findings and conclusions.

Result and Discusion: Islamic banks use multi-contracted practice in their
services with hilah. The practice of hilah here is used to achieve the goals
desired by Islamic banks, as well as an effort to be free from riba practices,
according to them. Islamic banks use hilah, which can be categorized as
“halal” as long as the bank sticks closely to the existing provisions, but there
are also hilah that are almost the same as riba.

Keywords: bank, contract, fatwa, hilah, sharia
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Abstrak

Latarbelakang: Salah satu inovasi pada fiqih muamalah  ada pada layanan
perbankan di Indonesia, khususnya perbankan syariah. Contoh akad yang
baru lahir adalah praktek multi akad pada satu jenis akad. Terkadang terdiri
dari satu akad dengan praktek hilah (menyiasati hukum fiqih), dan terkadang 2
akad sekaligus, atau bahkan 3 akad dalam satu perjanjian.

Tujuan: Penelitian ini memiliki beberapa tujuan. Selain dalam rangka
memahami secara mendalam tentang hilah, penelitian ini juga bertujuan untuk
membuka wawasan nasabah bank agar tidak terjatuh pada penggunaan akad
yang tidak sesuai dengan ajaran islam.

Metoda: Ini adalah penelitian kualitatif dengan metoda analisis wacana kritis.
Data-data dikumpulkan baik dari buku, berita, maupun jurnal. penelitian ini
juga melakukan wawancara terhadap karyawan bank syariah untuk
mendapatkan temuan dan kesimpulan yang lebih tepat.

Hasil dan pembahasan: Bank syariah menggunakan praktek multi akad pada
jasa layanannya dengan hilah. Praktek hilah disini digunakan untuk
menggapai tujuan yang diinginkan oleh bank syariah, serta merupakan upaya
agar terbebas dari riba menurut mereka. Bank syariah menggunakan hilah
halal (selama bank berpegang erat dengan ketentuan-ketentuan yang ada)
namun terdapat hilah yang  hampir sama dengan praktek riba

Kata kunci: akad, bank,  fatwa, hilah, syariah
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