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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Setiap orang tentu mendambakan untuk menunaikan ibadah haji, 

haji merupakan rukun islam yang kelima. Bagi umat islam yang bermukim 

disekitar tanah tanah arab, pergi menunaikan ibadah haji mungkin tidak 

menjadi masalah karena berdekatan dengan tempat tinggal mereka. Tetapi 

bagi umat islam yang berada di Asia Tenggara diantaranya: Cina, Jepang 

Malaysia, Indonesia dan beberapa negara lainnya, perjalanan ke Makkah 

merupakan pengembara yang mengagumkan. Berbagai cara ditempuh baik 

dengan kapal laut yang memakan waktu berminggu- minggu, berjalan kaki 

atau naik kendaraan darat yang memakan waktu berbulan- bulan. Sekarang 

dengan bertambah majunya ilmu pengetahuan dan makin lancarnya 

transportasi kemudahan sudah banyak didapatkan.
1
 Sebagaimaa firman 

Allah SWT yang diatur dalam QS. Al-Hajj: 27  

َعِميقْ َْفجْ ُْكلِِّْْمنْ ْيَأ تِينََْْضاِمرْ ُْكلَِّْْوَعَلىْ ْرَِجاًلْْيَأ تُوكَْْبِال َحجِّْْالنَّاسِِْْفيَْوَأذِّنْ   
Artinya : “Dan berserulah kepada manusia untuk mengerjakan haji, 

niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki, 

dan mengendarai unta yang kurus yang datang dari segenap 

penjuru yang jauh” 
2
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 Zakiyah Darajat, Haji Ibadah Yang Unik, (Jakarta: Ruhama, 1994) hal. 7 
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 Salim Bahreisy, Abdullah Bahreisy, Tarjamah Alqur’an Al-Hakim, (Semarang: CV. 
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Ibadah haji merupakan salah satu rukun islam. Haji adalah suatu 

ibadah yang dilakukan dengan mengunjungi ka’bah (baitullah) untuk 

melakukan beberapa amalan atau ritual ibadah dengan syarat- syarat 

tertentu. Haji diwajibkan kepada setiap orang islam yang telah memiliki 

kemampuan (istitha’ah) sekali seumur hidup. Setiap perbuatan dalam 

ibadah haji sebenarnya mengandung rahasia. Contoh, seperti ihram 

sebagai upacara pertama maksudnya adalah bahwa manusia harus 

melepaskan diri dari hawa nafsu dan hanya menghadap diri kepada Allah 

Yang Maha Agung. Memperteguh iman dan takwa kepada Allah SWT 

karena dalam ibadah tersebut diliputi dengan penuh kekhusyu’an, ibadah 

haji menambahkan jiwa tauhid yang tinggi, ibadah haji adalah sebagai 

tindak lanjut dalam pembentukan sikap mental dan akhlak yang mulia.
3
 

Dalam pelaksanaannya, orang islam di Indonesia yang akan melaksanakan 

ibadah haji telah dikoordinir oleh Kementerian Agama, sehingga terdapat 

sekian banyak prosedur yang harus dilalui mulai pendaftaran sampai 

pemberangkatan. Bahkan beberapa tahun terakhir ini, walaupun biaya 

mahal akan tetapi jumlah calon jama’ah haji malah semakin meningkat 

sampai melebihi kuota yang telah ditetapkan. Pada akhirnya calon jama’ah 

haji menunggu lama untuk pemberangkatan.
4
 Hal tersebut tidak menutup 
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 Mohammad Ulin Nuha, “ Pelayanan Kelompok Bimbingan Ibadah Haji Perspektif Fiqih 

Mu’amalah Dan UU No 13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Haji (Studi Kasus KBIH 

Rohmatul Ummat Dan KBIH Ta’awun)” Tesis, (Tulungagung: IAIN Tulungagung, 2017), hal. 1 
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kemungkinan juga jika ada calon jama’ah yang sudah terdaftar meninggal 

dunia sebelum berangkat, dengan itu apakah orang tersebut tetap bisa 

menjadi haji, atau jika ada saudara atau orang tuanya yang sudah 

meninggal dan semasa hidupnya belum sempat melaksanakan haji, apakah 

dari pihak ahli waris yang telah dikatakan mampu (istitho’ah) bisa 

menghajikan saudara atau orang tuanya yang sudah meninggal tersebut ? 

ya, ahli waris bisa menghajikannya, bahkan ahli waris yang merasa 

mampu juga berkewajiban untuk menghajikan  saudara atau orang tuanya 

yang sudah meninggal dengan cara badal haji (haji amanah). Mampu atau 

istitho’ah yaitu mampu melaksanakan ibadah haji atau umroh ditinjau dari 

segi : 

1. Jasmani, yaitu sehat dan kuat agar tidak sulit melakukan ibadah haji 

atau umroh. 

2. Rohani, yaitu mengetahui dan memahami manasik haji atau umroh, 

berakal sehat dan memiliki kesiapan mental untuk melakukan ibadah 

haji atau umroh dengan perjalanan yang jauh. 

3. Ekomoni : 

a. Mampu membayar Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH). 

b. BPIH bukan berasal dari penjualan satu- satunya sumber 

kehidupan yang apabila dijual menyebabkan kemudaratan bagi diri 

dan keluarganya. 

c. Memiliki biaya hidup bagi keluarga yang ditinggalkan. 
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4. Keamanan, yaitu aman dalam perjalanan dan pelaksanaan ibadah haji 

dan umroh, aman juga bagi keluarga dan harta benda serta tugas dan 

tanggung jawab yang ditinggalkan dan tidak terhalang atau mendapat 

izin untuk perjalanan haji.
5
  

Haji badal atau biasa orang menyebutnya dengan haji amanah 

artinya haji ganti. Maksudnya menghajikan orang lain. Dalam hal ini 

menurut islam, hukumnya boleh dengan ketentuan bahwa orang yang 

menjadi wakil harus sudah melakukan haji wajib bagi dirinya, dan yang 

diwakili (dihajikan) telah mampu untuk pergi haji tetapi dia tidak dapat 

untuk melaksanakannya sendiri karena sakit yang tidak dapat diharapkan 

kesembuhannya atau uzur yang menghilangkan istitha’ahnya 

(kemampuannya) atau meninggal dunia setelah berniat haji. Misalnya 

seperti orang laki- laki boleh menghajikan untuk laki- laki atau 

perempuan, dan sebaliknya. Diutamakan yang mengerjakannya adalah 

keluarganya.
6
 Pelaksanaan badal haji diserahkan kepada seseorang atau 

suatu lembaga. Pada setiap tahun ada saja calon jama’ah yang 

melaksanakan badal haji melalui KBIH, seperti KBIH di Kabapaten 

Tulungagung pihaknya juga menyatakan hal yang sama. Terutama bagi 

keluarga calon jama’ah haji yang telah meninggal dunia pada saat masa 

tunggu keberangkatan haji hingga mencapai 15 tahun. Pelakasanaan 

ibadah haji tersebut dibadalkan atau digantikan oleh anaknya, keluarganya, 

                                                           
5
 Kholilurrohman, Hajinya Lansia Ditinjau Dari Perspektif Bimbingan Dan Konseling 

Islam, Jurnal Dakwah dan Komunikasi, Vol. 2 No. 5 (Surakarta, Al- Balagh, 2017) hal. 232 
6
 H.R. Taufiqurrohman, Manasik Haji & Ziarah Spiritual, (Malang: UIN Malang Press, 

2009) hal. 52 
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atau orang lain. KBIH memberi suatu fasilitas badal haji sebagai solusi 

permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat calon jama’ah haji yang 

sudah meninggal dunia ataupun memiliki udzur lain yang diluar 

kemampuannya. KBIH memberikan penawaran kepada masyarakat 

sebagai perantara dari pelaksana badal haji yang ada di Arab Saudi dengan 

memungut biaya pelaksanaan badal haji. 

Dalam pelaksanaan badal haji sendiri memiliki berbagai 

persyaratan yang harus dipenuhi oleh seseorang dalam melaksanakan 

badal haji diantaranya yaitu : baligh, berakal, cakap hokum, istita’ah 

(mampu), dan sudah pernah melakukan ibadah haji. Secara umum praktik 

pelaksanaan badal haji yang dilakukan di KBIH mulai dengan proses 

pendaftaran, pihak keluarga dari ahli waris datang ke KBIH menemui 

ketua atau pengurus KBIH untuk mengelola proses pendaftaran dan 

pelaksaan badal haji. Pihak KBIH melaksanakan akad dengan calon 

jama’ah haji atau ahli waris yang memberi amanah badal haji, baik itu 

pelaksanaan akadnya dilakukan melalui ijab Kabul maupun dalam 

(pencatatan atau pembukuan) yang resmi maupun dengan tata cara 

pendaftaran lainnya. Selanjutnya ahli waris menyerahkan kebutuhan 

pelaksanaan badal haji, diantara yang berupa :  biaya pelaksanaan badal 

haji, identitas lengkap calon jama’ah yang akan dibadalkan haji, dan 

menjelaskan secara singkat tentang keadaan orang yang akan dibadalkan 

haji. 
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Dalam kenyataannya badal haji yang terjadi sekarang masih 

banyak problem atau tanda tanya besar bagi masyarakat awam yang belum 

mengetahui secara jelas adanya badal haji, ya memang jaman sekarang ini 

orang-orang sudah banyak yang melakukan haji badal untuk saudara atau 

orang tuanya yang sudah meninggal sebelum melaksanakan ibadah haji. 

Namun mereka belum begitu mengetahui secara mendalam tentang 

prosedur, tata cara pendaftaran dan siapa yang menjalankan haji badal 

tersebut. Seperti yang terjadi di KBIH Kabupaten Tulungagung, yang 

nantinya akan dijadikan penelitian dalam skripsi ini karena pihaknya sudah 

banyak menjalankan atau melayani masyarakatnya terkait haji badal atau 

biasa disebut dengan haji amanah. Kebanyakan di Kabupaten 

Tulungagung orang- orang melakukan haji badal untuk saudara atau orang 

tuanya yang meninggal dunia dan sudah terdaftar sebagai calon jama’ah 

haji. Biasanya setelah itu ahli waris mendaftarkan sebagai haji badal, 

dengan uang yang sudah masuk dalam pendaftran calon jama’ah haji 

tersebut dan uang sebagian dikembalikan ke ahli waris, setelah itu 

beberapa minggu kemudian muncul sertifikat haji badal tersebut dari 

KBIH. Namun mereka tidak mengetahui dengan jelas bagaimana prosedur 

dan tata cara pendaftaran haji badal serta siapa yang menjalankan haji 

badal tersebut dari pihak KBIH Kabupaten Tulungagung. 

 Pengenai permasalahan tentang haji badal, untuk mengetahui 

secara jelas tentang bagaimana prosedur, tata cara pendaftarannya serta 

siapa yang menjalankan haji badal di KBIH Kabupaten Tulungagung maka 
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dalam Skripsi ini akan meneliti tentang PRAKTIK HAJI BADAL DI 

KBIH KABUPATEN TULUNGAGUNG  

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana Prosedur Haji Badal di KBIH Kabupaten Tulungagung ? 

2. Bagaimana Prosedur Haji Badal di KBIH Rohmatul Ummat, KBIH 

Ta’awun, dan KBIH Istiqomah Menurut Tinjauan Fiqih ? 

C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui Prosedur Haji Badal di KBIH Kabupaten 

Tulungagung 

2. Untuk mengetahui Prosedur Haji Badal KBIH Rohmatul Ummat, 

KBIH Ta’awun dan KBIH Istiqomah Menurut Tinjauan Fiqih 

D. Kegunaan Hasil Penelitian  

1. Kegunaan teoritis, hasil penelitian ini diharapkan bisa menambah 

khazanah ilmiyah, terutama berkenaan dengan rukun islam yang 

kelima (haji) mengenai tata cara dan prosedur haji badal. 

2. Kegunaan praktis, hasil penelitian ini bisa digunakan oleh semua orang 

islam sebagai pertimbangan untuk pengaplikasian ajaran islam tentang 

rukun islam yang kelima terhadap penerusnya, terutama dalam 

memandang mereka sebagai bagian dari umat islam serta berupaya 

membina mereka yang mampu agar secara sadar dan ikhlas dalam 

menunaikan ibadah haji. 
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E. Penegasan Istilah 

1. Penegasan Konseptual 

Agar tidak terjadi kesalah pahaman terhadap skripsi ini, terutama 

mengenai judul skripsi ini yaitu Praktik Haji Badal Di KBIH 

Kabupaten Tulungagung Menurut Perspektif Hukum Islam, maka 

penulis menganggap perlu untuk memberi pnegasan teori pada istilah- 

istilah yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini. 

 Praktik Haji Badal 

Haji badal merupakan praktik peribadatan haji seorang jama’ah 

yang dilakukan oleh orang lain dengan ketentuan haji pada 

umumnya. Haji badal dapat dilakukan dengan syarat orang yang 

membadalkan sudah pernah menjalankan ibadah haji dan orang 

yang dibadalkan sudah uzur baik karena sakit, renta/ lansia, atau 

wafat.
7
 

 KBIH  

KBIH adalah singkatan dari kata Kelompok Bimbingan Ibadah 

Haji. istilah Kelompok Bimbingan Ibadah Haji apabila disingkat 

yaitu menjadi KBIH. Akronim KBIH (Kelompok Bimbingan 

Ibadah Haji) merupakan singkatan/ akronim resmi dalam Bahasa 

Indonesia.
8
 

 

                                                           
7
 Alhafiz, “Niat Badal Haji” dalam https://islam.nu.or.id/post/read/108623/niat-badal-haji 

diakses tanggal 5 November 2019 
8
 “Kamus Akronim Bahasa Indonesia” 2019, http://www.organisasi.org/1970/01/arti-

singkatan-kbih-kepanjangan-dari-kbih-kamus-akronim-bahasa-indonesia.html diakses tanggal 5 

November 2019 
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 Fiqih 

Dari segi Bahasa, perkataan fiqh (Indonesia: fikih) berasal dari akar 

kata fa, qaf, dan ha yang berarti paham atau pengetahuan tentang 

sesuatu. Dari sini ditegaskan bahwa perkataan fiqh itu menunjuk 

kepada agama dan hokum- hokum syari’at. Menurut istilah fiqh 

adalah berusaha menggali hukum amaliyah dari nash- nash 

Alquran maupun hadis Nabi saw. Melalui ijtihad dengan 

persyaratan yang ketat.
9
 

2. Penegasan Operasional 

Dalam penelitian ini secara operasional mengenai pendapat 

pengurus atau pembimbing ketiga KBIH Kabupaten Tulungagung 

diantaranya: KBIH Istikomah, KBIH Rohmatul Umah, KBIH Ta’awun 

dalam hal mengenai tata cara dan prosedur haji badal sudah banyak 

terjadi oleh masyarakat awam yang pada dasarnya belum mengetahui 

bagaimana tata cara, prosedur dan siapa yang mengerjakan haji badal 

tersebut yang sesungguhnya.   

F. Sistematika Pembahasan 

Untuk memberikan gambaran secara sederhana dan memudahkan 

peneliti, maka dalam penelitian ini peneliti membagai pembahasan dalam 

lima bab, adapun sistematikanya adalah sebagai berikut : 

                                                           
9
 Rizal Darwis, ”Fiqih Anak Di Indonesia”, Jurnal Al-Ulum, Vol 10 No. 1, (Gorontalo: 

IAIN Sultan Amai, 2010), hal. 121 
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Bab pertama, merupakan pendahuluan yang berupa latar belakang 

masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, penegasan 

istilah, penelitian terdahulu, dan sistematika pembahasan. 

Bab Kedua, membahas tentang Pengetian Haji, rukun dan syarat 

haji, tata cara haji, hal- hal yang menyangkut ibadah haji, pengertian haji 

badal, syarat haji, dan jenis haji badal.   

Bab Ketiga, dalam bab ini akan dipaparkan jenis penelitian, lokasi 

penelitian, kehadiran peneliti, sumber data primer dan sekunder, metode 

pengumpulan data yang dilakukan penelitian secara umum meliputi 

wawancara, observasi, dan dokumentasi, teknik analisis data, pengecekan 

pengabsahan data, dan tahap tahap penelitian 

Bab Keempat, terdiri dari dua sub bab, pertama, berisi tentang 

pemaparan data yang telah didapatkan dari hasil penelitian melalui metode 

wawancara, dan observasi tentang prosedur haji badal di KBIH Kabupaten 

Tulungagung dan prosedur tersebut menurut tinjauan fiqih 

Bab Kelima, terdiri pada bagian pembahasan, memuat penelitian, 

dan penjelasan dari temuan teori di lapangan 

Bab Keenam, berisi kesimpulan dan saran- saran.  

 

 


