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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Ibadah haji bagi umat Islam merupakan kewajiban utama kelima 

dari Rukun Islam dan wajib dikerjakan sekali seumur hidup bagi setiap 

muslim yang termasuk dalam kategori dewasa dan berakal, dan 

mempunyai kemampuan untuk melaksanakannya. Perintah melaksanakan 

ibadah haji secara dogmatis merupakan perintah yang bersifat mutlak dari 

Allah SWT yang ditentukan dalam Al-Qur`an yang berbunyi :  
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"Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap alllah, 

yakni (bagi) orang yang sanggup Mengadakan perjalanan ke 

Baitullah." (QS. Al-Imran(3):97).
1
 

 

Dalam bahasa Arab, haji artinya “pergi menuju”.  Menurut 

pengertian syariat, haji artinya pergi ke Ka`bah untuk melaksanakan 

amalan-amalan tertentu. Atau haji adalah berjiarah ke tempat tertentu 

(Ka`bah dan Arafa)  pada waktu tertentu ( bulan-bulan haji yaitu Syawwal, 

Dzulqa`dah, Dzulhijjah) guna melaksanakan amalan tertentu.
2
   

Sebagaimana dapat dipahami dari ayat berikut: 

                     

                       

                  

 

“Artinya: (Musim) haji adalah beberapa bulan yang dimaklumi, 

barangsiapa yang menetapkan niatnya dalam bulan itu akan 

mengerjakan haji,Maka tidak boleh rafats, berbuat fasik dan 

berbantah-bantahan di dalam masa mengerjakan haji. dan apa 

yang kamu kerjakan berupa kebaikan, niscaya Allah 

mengetahuinya. Berbekallah, dan sesungguhnya sebaik-baik bekal 

adalah takwa dan bertakwalah kepada-Ku Hai orang-orang yang 

berakal.
3
 

 

                                                 
1
 Al-Qur`an dan terjemahannya Depak RI, Bandung: Syaamil PT. Syigma Examedia Arkanleema, 

2010. 
2
 Wahab az-Zuhaili. Fiqih Islam Wa Adillatuhu 3, Damaskus: Darul Fikr, 2007, hal. 368. 

3
 Depag RI. 2002. Al-qur'an dan Terjemah. Jakarta: Dirjen Kelembagaan 

Agama Islam. 
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Jama`ah haji Indonesia setiap tahun menunjukkan peningkatan 

yang signifikan, sehingga diperlukan suatu kebijakan pemerintah sesuai 

kuota yang ditentukan oleh pemerintah Saudi Arabia. Kepentingan 

jama`ah haji dilindungi oleh peraturan perundang-undangan. Namun 

demikian, ada kalanya undang-undang itu tidak lengkap atau tidak jelas. 

Meskipun tidak lengkap atau tidak jelas suatu undang-undang harus 

dilaksanakan. Berpijak pada kajian hukum dalam bentuk peraturan 

perundang-undangan terhadap kenyataan social, maka perlu dikaji 

fenomena yang timbul dari hukum neraga tersebut.  

Dinamika penyelenggaraan haji selalu menjadi topik pembicaraan 

hangat dikalangan masyarakat. Hal ini karena tuntutan publik di era 

reformasi dan keterbukaan, dan juga kenyataan bahwa haji bukan hanya 

rutinitas tahunan yang menjadi kewajiban umat Islam dalam 

menyempurnakan rukun Islam yang kelima, tetapi lebih dari itu, perlu 

ditingkatkan sistem dan mekanisme penyelenggaraan haji itu sendiri. 

Dinamika tersebut sudah selayaknya ditanggapi secara proporsional oleh 

pemerintah atau lembaga terkait, untuk mencari solusi sehingga 

penyelenggaraan haji akan lebih profesional sesuai dengan harapan 

masyarakat. 

Penyelenggaraan haji selama ini dinilai kurang efektif dan efisien. 

Pelaksanaan ibadah haji belum berjalan aman, belum tertib, dan kurang 

berjalan lancar . Hal ini berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 17 

Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji sudah tidak sesuai lagi 
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dengan perkembangan hukum dan tuntutan masyarakat sehingga perlu 

diganti dengan undang-undang yang baru. Disebutkan bahwa upaya 

penyempurnaan sistem dan manajemen penyelenggaraan ibadah haji perlu 

terus dilakukan agar pelaksanaan ibadah haji berjalan aman, tertib, dan 

lancar dengan menjunjung tinggi semangat keadilan, transparansi, dan 

akuntabilitas publik.  

Hal ini turut mempengaruhi kualitas pemberian pelayanan dan 

perlindungan kepada jamaah, untuk itu upaya penyempurnaan sistem dan 

manajemen penyelenggaraan ibadah haji harus ditingkatkan. Upaya 

tersebut bisa dilakukan dengan cara meningkatkan pembinaan, pelayanan 

dan perlindungan kepada jamaah haji. Untuk tercapainya maksud tersebut, 

diperlukan suasana yang kondusif bagi warga negara yang akan 

melaksanakan ibadah haji. Suasana kondusif tersebut dapat dicapai apabila 

pihak penyelenggara ibadah haji mampu memberikan pembinaan, 

pelayanan serta perlindungan kepada calon jamaah dan jamaah haji. 

Pembinaan meliputi pembimbingan, penyuluhan dan penerangan, 

pelayanan meliputi pelayanan administrasi, transportasi, kesehatan dan 

akomodasi. Perlindungan meliputi perlindungan keselamatan, keamanan 

ketika melaksanakan ibadah haji, perlindungan untuk memperoleh 

kesempatan menunaikan ibadah haji, serta menetapkan BPIH yang 

terjangkau oleh calon jamaah haji. Sehubungan dengan hal itu, 

penyelenggaraan ibadah haji berkewajiban melaksanakan pembinaan, 
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pelayanan dan perlindungan secara baik dengan menyediakan fasilitas dan 

kemudahan yang diperlukan oleh jamaah haji.
4
 

Kebijakan penyelenggaraan ibadah haji di Indonesia dituangkan di 

dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan 

ibadah haji. Tujuan penyelenggaraan ibadah haji adalah untuk memberikan 

pembinaan, pelayanan dan perlindungan yang sebaik-baiknya melalui 

system dan manajemen penyelenggaraan yang baik agar pelaksanaan 

ibadah haji dapat berjalan dengan aman, tertib, lancer dan nyaman sesuai 

dengan tuntunan agama serta jamaah haji dapat melaksanakan ibadah 

secara mandiri sehingga memperoleh haji mabrur. 

Semangat yang menggebu-gebu untuk melaksanakan ibadah haji, 

telah mendorong sebagian umat Islam untuk berusaha semaksimal 

mungkin mendapatkan uang yang memungkinkan mereka melaksanakan 

ibadah haji ke Baitullah.
5
 Berangkat dari kewajiban tersebut, setiap 

muslim pun berlomba-lomba agar dapat menunaikan ibadah haji. 

Meskipun demikian hal tersebut tidak mudah untuk dicapai, utamanya 

terkait syarat fisik dan materi yang seringkali sangat memberatkan bagi 

mereka yang berkeinginan untuk menunaikannya. Besarnya biaya haji yang 

harus dikeluarkan membuat masyarakat menengah ke bawah kesulitan untuk 

melaksanakan rukun Islam yang kelima ini.  

                                                 
4
 Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Ibadah Haji. Realitas & Tantangan Penyelenggaraan 

Ibadah Haji, cet.ke1. (Jakarta: Ditjen BPIH, 2003), hlm. 37 

5
 Fatwa MUI, Tahun 1979, Tentang Arisan Haji.  
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Di beberapa daerah di Indonesia, gelar haji menunjukkan strata 

sosial seseorang. Orang yang telah memiliki gelar haji dianggap sebagai 

orang yang berkelebihan secara materi dan mendapat penghormatan 

tertentu, dikarenakan bagi sebagian masyarakat ibadah haji membutuhkan 

dana yang tidak sedikit.  

Di tengah masalah kemampuan materi yang menjadi tolak ukur 

kemampuan seseorang untuk berangkat haji, muncul suatu kebiasaan baru 

dalam masyarakat demi mencapai tujuan berhaji, misalnya menjual harta 

benda, membuka tabungan haji dan mengikuti arisan haji.  

Di antara kebiasan tersebut, Arisan Haji merupakan yang paling 

populer saat ini, hal ini disebabkan karena Arisan merupakan hal yang 

sudah sangat mengakar dan sudah tumbuh sebagai bagian dari budaya 

masyarakat Indonesia. Bahkan di beberapa kota besar di Indonesia, arisan 

telah menjadi gaya hidup bagi sekelompok orang tertentu dan menjadi 

sebuah kebutuhan untuk memperoleh sesuatu yang di inginkan.  

Definisi Arisan yang dimaksud dalam Arisan Haji ini sama dengan 

dengan Arisan Pada Umumnya yaitu kelompok orang yang mengumpul uang 

secara teratur pada tiap-tiap periode tertentu. Setelah uang terkumpul, salah 

satu dari anggota kelompok akan keluar sebagai pemenang. Yang membuat 

arisan ini berbeda dengan arisan pada umumnya ialah pada proses 

pelaksanaannya di mana dalam arisan biasa yang setiap kali salah satu 

anggota memenangkan uang pada pengundian, pemenang tersebut memiliki 

kewajiban untuk menggelar pertemuan pada periode arisan berikutnya yang 

akan diadakan. Arisan Haji hadir dengan konsep yang berbeda dimana tidak 
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adanya pertemuan rutin seperti arisan pada umumnya. Selain itu Arisan haji 

dikhususkan untuk orang beragama Islam guna membayar Ongkos Naik Haji 

(ONH) atau Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH) dengan perjanjian lebig 

kurang sebagai berikut:
6
 

1. Setiap anggota arisan harus menabung (membayar) uang dalam jumlah 

yang telah disepakati bersama pada setiap bulannya sehingga mencapai 

jumlah yang cukup untuk membayar Biaya Perjalanan Ibadah 

Haji(BPIH) yang ditetapkan oleh pemertintah. 

2. Setiap tahun pada saat pendaftaran calon jamaah haji mulai dibuka, 

para anggota arisan berkumpul guna menghitung jumlah uang yang 

berhasil dikumpulkan. Setelah diketahui, bahwa uang yang berhasil 

dikumpulkan oleh anggota arisan cukup untuk membayar Biaya 

Perjalanan Ibadah Haji(BPIH) sekian orang anggota arisan, maka 

dilakukan undian untuk mengetahui siapa saja anggota arisan yang 

berhak menunaikan ibadah haji pada tahun itu dengan biaya yang telah 

dikumpulkan dari arisan tersebut. 

3. Anggota arisan yang telah berhasil memenangkan undian yang 

dilakukan secara terbuka sesuai dengan cara-cara yang lazim dilakukan 

dalam undian arisan yang telah disepakati bersama, yang berhak 

                                                 
6
 Fatwa MUI, Tahun 1979, Tentang Arisan Haji. http://www.e-infad.my/i-fms/index. 

php?option=com_fatwa&task=viewlinka&link_id=295&Itemid=48 

 

http://www.e-infad.my/i-fms/index.
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menunaikan ibadah haji pada tahun itu dengan biaya yang telah 

dikumpulkan dari arisan tersebut.  

4. Selisih jumlah uang yang ditetapkan oleh pemenang undian untuk 

membayar Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH) dengan jumlah uang 

tabungan yang disimpannya pada arisan merupakan hutang (pinjaman) 

kepada para anggota arisan yang harus dibayarnya secara berangsur-

angsur melalui tabungan tiap bulan sampai jumlah hutangnya terlunas. 

 

KBHI Al-Kautsar adalah salah satu diantara Kelompok Bimbingan 

Ibadah Haji yang melakukan praktek arisan haji dan umrah. KBIH AL-

Kautsar terletak di Dusun Dempok Desa Grogol Kecamatan Diwek 

Kabupaten Jombang. KBIH ini mulai dilaksanakan pada tahun 2002 

berdasarkan ijin yang dikeluarkan oleh Kantor Wilayah Departemem 

Agama Provinsi Jawa Timur No (Wm.04.b/Hj.01/2421/2002). Dewasa ini 

KBIH A-Kautsar mempunyai sekitar 38 anggota arisan haji dan 30 arisan 

umrah, dalam setiap tahun biasanya memberangkatkan dua orang anggota 

arisan. Setiap bulannya para anggota arisan haji membayar Rp. 700.000,- 

sedangkan untuk arisan umrahnya Rp. 500.000,-, dan dari iuran tersebut 

digunakan untuk membiayai calon jamaah yang berangkat terlebih dahulu. 

Adapun sistem undian haji dan umrahnya hanya dilakukan satu kali pada 

awal pembukaan arisan. Apabila pembayaran BPIH kurang dari ketetapan 
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pemerintah maka kekuarang tersebut ditanggung bersama oleh para 

anggota arisan.
7
 

Hal lain yang umumnya menjadi penyebab adanya arisan haji 

adalah    mahalnya ONH (ongkos Naik Haji) dan BPIH (Biaya Perjalanan 

Ibadah Haji) di Indonesia dan kurang adanya motivasi atau semangat 

untuk menabung. Peserta arisan haji merupakan fenomena yang  menarik 

untuk diperbincangkan dalam kontek perlindungan hukum, karena peseta 

yang sudah mendapatkan giliran akan senang dan bisa mendapatkan 

haknya. Sedangkan bagi yang belum berangkat belum jelas hak-haknya 

dan perlu mendapat perlindungan hukum. 

Melihat fenomena tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa peserta  

arisan haji dan umrah mempunyai masalah perlindungan hukum yang 

harus dipecahkan. Untuk itulah penulis mengangkat judul skripsi  

“Perlindungan Hukum Bagi Peserta Arisan Haji dan Umrah (Study 

Kasus di KBIH Al-Kautsar Dusun Dempok Desa Grogol Kecamatan 

Diwek Kabupaten Jombang)” 

 

B. Rumusan Masalah.  

Dengan memperhatikan latar belakang di atas, ada dua rumusan 

masalah untuk membatasi pembahasan yang diangkat. Adapun rumusan 

masalah dalam pembahasan adalah sebagai berikut: 

                                                 
7
 Wawancara dengan bapak Drs. H. A. Shohibul Ma`ali, M.Si (Ketua KBIH) tanggal 25 Septembar 

2014. 
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1. Apakah Hak dan kewajiban bagi calon jama`ah  peserta arisan haji dan 

umrah di KBIH Al-Kautsar  Dusun Dempok Desa Grogol Kecamatan 

Diwek Kabupaten Jombang? 

2. Bagaimana perlindungan hukum bagi calon jama`ah haji peserta arisan 

haji dan umrah di KBIH Al-Kautsar  Dusun Dempok Desa Grogol 

Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang? 

 

C. Tujuan Penelitian.  

Tujuan pembahasan berfungsi untuk menjawab permasalahan-

permasalahan berdasarkan rumusan masalah di atas. Tujuan pembahasan 

dalam skripsi in adalah sebagai berikut:  

1. Untuk mendeskripsikan hak dan kewajiban bagi calon jama`ah haji 

peserta arisan haji dan umrah di KBIH Al-Kautsar  Dusun Dempok 

Desa Grogol Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang 

2. Untuk mengungkap perlindungan hukum bagi calon jama`ah haji 

peserta arisan haji dan umrah di KBIH Al-Kautsar  Dusun Dempok 

Desa Grogol Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang  

 

D. Manfaat Penelitian  

Penelitian mengenai perlindungan hukum bagi calon jama`ah 

peserta arisan haji dan umrah ini diharapkan dapat memberikan 

kontribusinya baik secara teoritis maupun praktis. Dalam penelitian in 

kontribusinya dijabarkan dalam kegunaan penelitian. 
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Manfaat teoritis atau akademis, dalam penelitian ini nantinya 

diharapkan dapat memberikan pengetahuan baik pada peneliti dan 

masyarakat luar tentang praktek arisan haji dan umrah, memberikan 

informasi tentang konsep perlindungan hukum terhadap calon jamaah haji 

peserta arisan haji dan umrah agar tidak terjadi kesalahan dalam 

memahaminya. 

Sedangkan manfaat praktis adalah manfaat yang dapat dipakai atau 

diterapkan secara langsung. Jadi manfaat praktis yang dapat diambil dari 

penelitian ini salah satunya dapat memberikan solusi atau sumbangan 

pemikiran dalam memecahkan permasalahan yang terjadi di masyarakat 

mengenai praktek arisan haji dan umrah. 

 

E. Definisi Operasional 

Agar tidak terjadi pemahaman dan pemaknaan judul yang tidak relavan 

dengan pebahasan yang diangkat serta guna menghindari kesalahan 

penafsiran, maka perlu adanya penegasan judul. 

Adapun penegasan judul ini dapat kami uraikan sebagai berikut : 

Perlindungan Hukuk : suatu perlindungan yang diberikan terhadap 

subjek hukum dalam bentuk perangkat 

hukum baik yang bersifat preventif maupun 

yang bersifat represif, baik yang tertulis 

maupun tidak tertulis 
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Hak                       : sesuatu yang mutlak menjadi milik kita dan    

penggunanya tergantung kepada kita sendiri 

Kewajiban : sesuatu yang dilakukan dengan tanggung 

jawab 

  Arisan                           : Kegiatan pengumpul uang yang bernilai sama 

oleh beberapa orang kemudian diundi 

diantara mereka untuk mentukan siapa yang 

memperolehnya.
8
 

Haji dan Umrah        : Berkunjung ke Baitullah (Ka`bah) untuk 

melakukan beberapa amalan tertentu antara 

lain : wukuf, tawaf, sa`I, dan amalan lainya 

pada masa tertentu, juga dimaksudkan 

sebagai bentuk syukur atas nikmat-nikmat 

Allah sekaligus untuk mengingat anugrah-

Nya.
9
  

KBIH Al Kautsar          : Kelompok bimbingan ibadah haji yang 

melakukan kegiatan bimbingan kepada calon 

jama`ah haji sebelum pemberangkatan ibadah 

haji. KBIH in disahkan pada tahun 2002 

dengan No ijin Wm.04.b/Hj.01/2421/2001 

                                                 
8
 M. Andren Martin. F. V. Bhaskara Kamus Besar Bahasa Indonesia Millenium, cet, I (Surabaya: 

Karina, 2002) 
9
 Lajnah Min ulama al-Azhar, Hikmah dan Filosofi Ajaran Islam, (Pasuruan : OMIM-ATM,2004), 

52. 
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yang telah disahkan oleh Kantor Wilayah 

Kementerian Agama Jawa Timur. 

 

F. Sistematika Pembahasan 

Secara keseluruhan skripsi ini terdiri atas lima bab, masing-masing 

memiliki beberapa sub-bab permasalahan. Hal ini dimaksudkan agar 

penelaahan dan pemahaman dalam skripsi ini dapat lebih mudah. 

Adapun sistematikanya adalah sebagai berikut: 

BAB I  : Pendahuluan 

Merupakan tahap awal dari penulisan skripsi, yang mengandung 

prosedur penelitian dan tekniknya. Bab ini berisikan beberapa 

sub bab, diantaranya adalah latar belakang yang menjelaskan 

tentang hal-hal yang menyebabkan dilaksanakan penelitian dan 

akibat-akibat apa yang mumcul jika penelitian tidak 

dilaksanakan. Setelah mengetahui sebab-sebab tersebut dalam 

bentuk sub-bab yaitu rumusan masalah, dan sebagai pengendali, 

agar tujuan penelitian tidak menyimpang dari pembatasan 

masalah yang telah dirumuskan dibuatlah tujuan pembahasan, 

sekaligus dengan kegunaan pembahasan yang menjelaskan 

aspek kemanfaatan dari hasil penelitian kemudian dilanjutkan 

dengan penegasan judul yang dimaksudkan agar dari judul yang 

diangkat benar-benar dapat dipahami. Setelah prosedur 
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penelitiannya jelas, penelitian melangkah pada sistematika 

pembahasan  

BAB II  : Tinjauan Pustaka 

Dalam bab ini berisi penelitian terdahulu dan landasan teoritik 

yang dipergunakan untuk mengadakan analisa pada bab-bab 

berikutnya, maka pada bab II ini penulis menyajikan tinjauan 

umum tentang perlindungan hukum, arisan, haji dan umrah.  

BAB III  : Metodologi Penelitian 

Bab ini memuat tentang metodedan langkah-langkah penelitian 

secara operasional yang diuraikan dalam beberapa sub bab 

yaitu jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, 

jenis dan sumber data, teori pengumpulan data, analisis data, 

dan tahap-tahap penelitian. 

BAB IV  : Paparan dan Analisis    

Bab ini memuat laporan hasil penelitian yang dilakukan di 

lapangan yang meliputi profil KBIH Al-Kautsar di mana 

praktek arisan haji dan umrah itu berada dan juga pendekatan 

dan pengenalan tentang arisan haji dan umrah. Penjelasan 

tentang hasil analisis terhadap pembahasan yang diangkat 

dengan melakukan analisa data-data yang telah terkumpul baik 

dari perpustakaan sebagai landasan teori ataupun dari lapangan 

sebagai objek permasalahan yang nyata. Analisis ini terdiri dari 

dua sub-bab di antaranya adalah: gambaran umum tentang 
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KBIH, kemudian apakah hak dan kewajiban bagi calon haji dan 

umrah peserta arisan haji dan umrah ditempat objek penelitian, 

kemudian sub bab berikiutnya  bagaimana perlindungan hukum 

terhadap calon jam`ah haji dan umrah peserta arisan haji dan 

umrah tersebut. 

BAB VI  : Penutup  

Bab penutup ini merupakan tahapan akhir dari penulisan skripsi 

yang berisi tentang kesimpulan dari pembahasan akhir serta 

merupakan jawaban terhadap rumusan masalah yang terdapat 

pada bab pendahuluan dan saran-saran yang menjadi solusi dari 

kesimpulan yang telah dirumuskan serta apa saja yang akan 

direkomondasikan setelah penulis skripsi ini selesai dengan 

hasil yang jelas. Adapun bab ini tersiri atas dua sub bab yaitu : 

kesimpulan dan saran 


