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I. Latar belakang 

Maraknya tren haji kredit di kalangan Bank Syariah menjadi 

daya tarik tersendiri pada masyarakat yang berminat untuk 

melaksanakan ibadah Haji. Indonesia merupakan salah satu Negara 

yang mayoritas penduduknya beragama Islam. oleh karena itu, banyak 

penduduk Muslim Indonesia yang ingin menunaikan ibadah Haji untuk 

menyempurnakan rukun Islamyang ke-5. Ibadah haji merupakan 

ibadah yang membutuhkan biaya relatif tinggi, sehingga tidak semua 

orang bisa melaksanakannya, hanya orang-orang tertentu yang sudah 

dikatakan berkemampuan (istitho‟ah) dapat melaksanakan ibadah haji. 

Salah satu syarat melaksanakan ibadah haji adalah istitho‟ah 

(mampu melaksanakannya), baik fisik maupun harta. Konsep isthito‟ah 

dalam pelaksanaan ibadah haji tampaknya masih belum disepakati 

pengertian dan batasannya oleh ulama‟. Karena itu, persyaratan 

isthito‟ah ini dipahami secara berbeda oleh umat islam. Di satu pihak, 

banyak masyarakat yang tidak peduli dengan syarat isthitho‟ah ini. 

Mereka melakukan segala cara untuk dapat melaksanakan salah satu 

rukun islam ini, seperti menabung, menjual, atau menggadaikan harta 

berharga, arisan haji. Bahkan sebagian rela berhutang ke orang lain, 

atau mengambil kredit di bank demi merealisasikan keinginannya 

berhaji ke baitullah. Di pihak lain, adanaya persyaratan isthitho‟ah 

dipahami bahwa kewajiban haji ini merupakan hal yang tidak terlalu 

mendesak sekalipun melakukan ibadah haji merupakan rukun islam. 

Pada konsep awalnya, dana kredit haji tersebut diberikan 

kepada umat Islam untuk memberikan kemudahan dalam pendaftaran 

haji, tetapi kemudian justru menimbulkan dampak yang cukup pelik 

yakni penumpukan calon jama‟ah  haji dan antrean keberangkatan 

yang begitu panjang, maka dari itu perlu dilakukan kajian untuk 

mengevaluasi kebijakan tersebut baik menyangkut aspek syar‟i yang 

menjadi landasan hukumnya maupun dampak yang ditimbulkannya. 

 

II. Rumusan Masalah 

 

Berdasarkan sedikit gambaran di atas, maka dalam penelitian ini dirumuskan 

permasalahannya sebagai berikut : 

a) Bagaimana hukum haji dengan biaya kredit? 

b) Bagaimana efek terhadap sistem pelaksanaan haji dengan biaya 

kredit? 

 

 



 

III. Hukum Haji Dengan Biaya Kredit 

Salah satu kewajiban umat islam adalah melaksanakan ibadah haji. 

Haji merupakan ibadah yang istimewa karena berbeda dengan ibadah-ibadah 

lainnya, haji adalah ibadah badaniyah (fisik) dan Maliyah (harta) sekaligus. 

Berbeda dengan ibadah shalat dan zakat misalnya, shalat merupakan ibadah 

yang terkait dengan fisik saja, sedangkan zakat berkaitan dengan harta. Haji 

mencakup keduanya karena itulah kewajiban haji dikaitkan dengan 

kemampuan melaksanakan nya dari segi fisik maupun harta. Firman Allah 

swt, dalam QS. Ali Imran (3): 97 

 وهلل علي الناس حج البيت من استطاع اليو سبيال ومن كفر فان اهلل غني عن العلمين

“Dan (diantara) kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan 

ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang-orang yang mampu mengadakan 

perjalanan ke sana. Barang siapa mengingkari (kewajiban) haji, maka 

ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu) dari seluruh 

alam.” 

Konsep istitho’ah sebagaimana yang disebutkan dalam ayat di atas 

tampaknya masih belum dipahami secara benar oleh umat islam. Karena itu 

persyaratan istitho’ah dipahami secara berbeda oleh umat islam. Di satu pihak, 

banyak masyarakat yang mengabaiakn atau tidak perduli dengan syarat 

istitho’ah. Di mana sekarang ini banyak  sekali orang-orang yang ingin 

melaksanakan ibadah haji dengan berbagai cara, diantaranya adalah dengan 

melakukan pembayaran melalui bank syari‟ah, ada juga yang melakukan 

pembayarannya melalui kredit di bank demi merealisasikan keinginanya 

berhaji ke Baitullah. Di mana bank dan usaha pengkreditan menawarkan 

model pembayaran haji dengan biaya kredit. Proses pelunasan umumnya 

berlangsung sampai jamaah haji tiba dari tanah suci, maka hal ini sama dengan 

berhutang. Di pihak lain,  adanya persyaratan istitha‟ah dipahami bahwa  

kewajiban  haji  ini  merupakan  hal yang  tidak  terlalu  mendesak, sekalipun  

melaksanakan ibadah  haji  merupakan  rukun Islam. Karena ada banyak orang 

yang secara kasat mata dan secara finansial mampu melaksanakan ibadah haji, 



tetapi tidak melaksanakannya dengan dalil belum memiliki syarat istitha‟ah . 

Padahal, mereka memiliki rumah yang bagus, mobil mewah dan harta benda 

lainnya. Alasan yang mereka kemukakan untuk menghindari kewajiban haji 

adalah bahwa kekayaan yang mereka miliki diperolah dari proses kredit di 

bank. Tidak mungkin melaksanakan ibadah haji dengan meninggalkan utang 

yang belum terbayarkan pada bank.
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Penjelasan istitha’ah oleh para fukaha secara umum dapat 

dikelompokkan atas dua kategori, yaitu istitha’ah yang berkaitan dengan hal-

hal di dalam diri calon haji, seperti kemampuan fisik atau kesehatan badan dan 

istitha’ah yang berkaitan dengan hal-hal di luar diri calon haji, seperti 

kemampuan finansial, pembekalan, keamanan perjalanan,sarana transportasi 

dan sebagainya. 

قال حنفية : االستطاعة انواع ثالثة: بدنية ومالية وامانية, اما االستطاعة البدنية: فهي 

صحة البدن, فال الحج على المريض والزمن والمقعد والمفلوج واالعمى وان وجد قائدا, 

لشيخ الكبير الذي ال يثبت على الراحلة بنفسو, والمحبوس والممنوع من قبل السلطا وا

 ن الجا ئز عن الحروج الى الحج ,الن ااهلل تعا لى شرط االستطاعو لو وجب الحج

واما الستطاعة الماليو : فهي ملك الزاد و الرحلة, بأن يقدرعلى الزاد ذىابا ّوإبابا, وعلى 

زائدا ذلك عن حاجة مسكنو وما البد منو كااثياب وأثاث المنزل  الرحلة. وسيلة الركوب,

والخادم ونحو ذلك؛الانها مشغولة بالحاجة األصلية,وزائداأيضا عن نفقة عيالو الذين 

 تلزمو نفقا تهم إلى حين عودتو.
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وأما االستطاعة االمنيو : فهي أن يكون الطريق آمنا بغليفة السالمة ولو بالرشوة؛ الن 

الحج ال تثبت بدونو, وىوشرط وجوب , في المروي عن أبي حنفيو . و قال استطاعة 

 2بعضهم إنو شرط أدء.

 

Imam Hanafi membagi istitha’ah menjadi tiga macam yaitu badan atau 

fisik, harta, dan keamanan. 

1. Berkaitan dengan badaniyah adalah kesehatan dan kemampuan fisik 

untuk menunaikan ibadah haji. Orang-orang yang fisiknya tidak sehat, 

seperti orang sakit, lumpuh total, lumpuh sebagian, penderita penyakit 

kronis, orang buta(walaupun memiliki penuntun khusus), orang tua 

renta yang tidak sanggup lagi untuk duduk sendiri di atas kendaraan, 

orang yang di penjara dan orang yang di cekal oleh penguasa yang 

bertindak sewenang-wenangnya, tidak dikenakan menunaikan ibadah 

haji. Karena dalam ibadah haji Allah mensyartakan adanya istitha’ah. 

2. Berkaitan dengan maliyyah adalah bekal dan kendaraan, yakni 

memiliki bekal untuk pulang dan pergi, dan kendaraan(sarana 

transportasi yang digunakan). Untuk bekal adalah mencukupi 

kebutuhan tempat tinggalnya, seperti pakaian, perabot rumah tangga 

dan pembantu, karena hal-hal tersebut merupakan kebutuhan pokok. 

Termasuk dari bekal juga adalah yang mencukupi seseorang selama 

perjalanan dan pelaksanaan ibadah haji dan juga harta untuk menafkahi 

keluarga dan tanggungannya yang ditinggalkan selama dan pasca 

ibadah haji. 

3. Berkaitan dengan ammaniyah , hal ini termasuk syarat wajib  menurut 

imam Hanafi, yaitu kemamapuan yang menjamin keselamatan dan 

keamanan selama perjalanan karena istitha’ah didalam ibadah haji 

tidak dapat tercapai tanpa adanya keamanan dalam perjalanan. 
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قال الشافعي رحمو اهلل تعالي: االستطاعة وجهان:احدىما ان يكون الرجل مستطيعا ببدنو 

واجدا من مالو ما يبلغو الحج فتكون استطاعتو تامة ويكون عليو فرض الحج اليجزيو 

ماكان بهذا الحال,اال أن يؤديو عن نفسو, واالستطاعة الثانية أن يكون مضنوا في بدنو 

لي مركب فيحج علي المركب بحال, وىو قادر علي من يطيعو اذا أمره اليقدر ان يثبت ع

أن يحج عنو بطاعتو لو, أوقادر علي مال يجد من يستأجره ببعضو فيحج عنو,فيكون ىذا 

رممن لزمتو فريضة الحج كما قد
3

 

Sedangkan menurut Imam Syafi‟iyyahistitha’ah  istitho‟ah itu ada dua 

macam. Pertama, seseorang mempunyai kemampuan badan dan biaya yang 

cukup maka sudah wajib haji. Dalam kondisi semacam itu, tiada pilihan lain 

kecuali ia harus melaksanakan haji sendiri. Kedua, ia kurus (sakit) badanya 

hingga tidak mampu naik kendaraan, maka ia berhaji di atas kendaraan dikala 

mampu; sedang (jika) ia mampu menyuruh orang yang taat kepadanya untuk 

menghajikannya, atau ia mempunyai biaya dan mendapatkan orang yang mau 

dibayar untuk menghajikannya, orang seperti ini termasuk orang yang 

diwajibkan haji, sebagaimana orang yang mampu haji sendiri. 

Jika seorang muslim tidak memiliki kemampuan fisik untuk berhaji, 

tapi memiliki kemampuan dari segi harta, maka ia boleh mewakilkan seluruh 

atau sebagian pelaksanaan ritual ibadah hajinya kepada orang lain. Seorang 

lansia(lanjut usia) yang tidak mempunyai kemampuan untuk duduk lama di 

dalam kendaraan atau di pelajaran misalnya, boleh mewakilkan hajinya 

kepada orang lain, hal ini berdasar pada sabda Nabi saw. 

 عليو عن عبداهلل بن عباس, انو قال:كان الفضل بن عباس رديف رسول اهلل صلي اهلل

وسلم,فجاءتو امرأة من خثعم تستفتيو,فجعل الفضل ينظراليها وتنظر اليو,فجعل رسول اهلل 

صلي اهلل عليو وسلم يصرف وجو الفضل الي الشق االخر,قالت:يارسول ااهلل,ان فريضة 
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اهلل علي عباده فيالحج,ادركت أبي شيخا كبيرا اليستطيع أن يثبت علي الراحلة,أفاحج 

.وذلك في حجة الوداععنو؟قال:"نعم"
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Diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas bahwa suatu waktu al-Fadl bin 

Abbas menemani Rasulullah saw, kemudian datang seorang perempuan untuk 

meminta fatwa dari Rasul. Saat itu, al-Fadl dan wanita tersebut saling 

berpandangan, maka Rasul mengalihkan pandangan al-Fadl ke arah yang lain. 

Wanita itu berkata: wahai Rasulullah, sesungguhnya ayahku punya 

kemampuan harta untuk mengerjakan haji, namun dia sudah tua renta, tidak 

mampu duduk lama di dalam kendaraan (di atas unta), maka Rasulullah saw 

bersabda: Hajikanlah dia, dan peristiwa itu terjadi pada pelaksanaan haji 

wada.‟(HR. Muslim) 

وقال ملك : االستطاعة قوة الجسم او القوة  بالمال علي الحج بنفسو,ولم ير وجود من يطيعو 

 استطاعة والاوجب بذالك حجا

Imam Malik berpendapat bahwa istitha’ah adalah kuat dalam hal 

jasmanai maupun finansial. Dan tidak ada kewajiban haji bagi sesorang yang 

tidak mempunyai kemampuan tersebut. 

Menunaikan ibadah haji dengan menggunakan biaya kredit pada 

dasarnya sama dengan membiayainya dengan berhutang. Artinya secara 

hukum tidak perlu dipermasalahkan, dan ibadahnya sah-sah saja. Sebab, 

menurut kacamata syara‟, faktor penyebab kesempurnaan ibadah haji hanya 

ditekankan pada kehalalan. Artinya, biaya yang dipergunakan bersumber dari 

sesuatu yang halal, tidak harus menggunakan uang sendiri. Namun, yang 

diingat, dalam ibadah haji, semua kitab fiqih mempersyaratkan cukupnya 

biaya, bukan untuk melaksanakannya, tetapi juga untuk biaya hidup keluarga 

yang ditinggalkan selama pelaksanaan ibadah haji yang relative lama itu. Jadi, 

sebetulnya orang yang memperoleh kredit dari bank seberapa besarpun kredit 

itu, belum berkewajiban melakukan ibadah haji, karena uang yang ada dalam 

kekuasaannya hakikatnya bukanlah uang sendiri.Ia masih mempunyai 
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kewajiban mengembalikan kredit tersebut. Berdasarkan pemahaman pada 

bagian kitab fiqih ini, sebagian ulama cenderung memfatwakan untuk 

menghindari pelaksanaan ibadah haji dengan menempuh cara tersebut. Karena 

bila pelaksanaan ibadah haji itu justru membuka kemungkinan dan apalagi 

memastikan tidak terlunasi hutang-hutangnya, pelaksanaan ibadah haji dengan 

cara seperti itu justru hukumnya haram. (kitab abah) 

Dalam Muktamar ke-28 di Pondok Pesantren al- Munawir Krapyak, 

Yogyakarta pada 25-28 November 1989, ulama NU bersepakat mengeluarkan 

fatwa, bahwa mengambil kredit tabungan dengan jaminan dan angsuran dari 

gaji membiayai ibadah haji adalah sah.(http)Pihak perbankan tentu telah 

memikirkan matang-matang sebelum mengeluarkan dan menyetujui 

pembiayaan/kredit yang diajukan oleh nasabahnya, sebab mereka pasti tidak 

mau merugi. Karena itu, biasanya mereka mempersyaratkan jaminan harta 

atau pemotongan gaji serta fasilitas asuransi untuk menjamin pelunasan 

pembiayaan/kredit tersebut. Berkaitan dengan hal tersebut maka 

diperbolehkan bagi seseorang berhutang untuk melaksanakan ibadah haji, jika 

yakin/ percaya dengan kemampuan finansialnya untuk membayarnya. 

 .فمن لم يكن مستطيعا لم يجب عليو الحج لكن  إذا فعلو اجزأه

Orang yang tidak mampu, maka ia tidak wajib haji, tetapi  jika ia 

melaksanakannya, maka hajinya sah. 

فيجزي حج الفقيروكل عاجز حيث اجتمع فيو الحريو والتكليف كما لو تكلف المريض 

ص:  3حضور الجمعة او الغني خطر الطريقوحج.)نهاية المحتاج الي شرح المنهاج,ج:

932(  

Didalam kitab nihayatul muhtaj dijelaskan bahwa, sah hajinya orang fakir dan 

semua yang tidak mampu selama ia termasuk orang merdeka dan 

mukallaf(muslim, berakal dan baligh), sebagaimana sah orang yang sakit yang 

memaksakan diri untuk melaksanakan shalat jum‟at. 

 



 

IV. Efek Terhadap Sistem Pelaksanaan Haji Dengan Biaya Kredit 

Besarnya antusianisme masyarakat untuk mendaftar haji memang tidak 

bisa dilepaskan dari dana kredit haji yang ditawarkan pihak bank kepada 

mereka yang punya keinginan untuk naik haji. Selama ini dana kredit haji 

telah menyebabkan kenaikan nilai pembiayaan, baik di bank konvensional 

maupun bank syari‟ah. Dana kredit haji juga telah memberikan dampak 

membludaknya jumlah calon jamaah haji yang mendaftar. Hal tersebut 

berakibat pada daftar antrean tunggu calon jamaah haji (waiting list) yang 

semakin panjang. Dengan adanya dana kredit haji, orang yang pada dasarnya 

belum mampu melaksanakan pendaftaran haji secara finansial dapat mendaftar 

dengan modal hutang dari bank. Akibatnya, mereka yang sebenarnya 

mempunyai kemampuan finansial menjadi terhalang keberangkatan hajinya 

karena terlambat mendaftar dan membayarkan uang untuk nomor porsi haji. 

Padahal keterlambatan tersebut terjadi karena calon jamaah tersebut ingin 

menghindari hutang sehingga ia melakukannya dengan cara menabung 

terlebih dahulu.  

Produk dana kredit haji ini berkontribusi menambah panjang daftar 

tunggu calon jamaah haji. Pada satu sisi dana kredit haji memberikan 

kemudahan bagi masyarakat untuk mendaftar haji sampai mendapatkan porsi. 

Sementara itu, di sisi lain dana kredit haji ini malah memperpanjang masa 

tunggu calon jamaah haji yang memiliki kemampuan riil untuk membayar 

biaya haji. Tidak bisa dipungkiri bahwa sebuah produk tentu memiliki sisi 

positif dan negatif. Manfaat utama dari produk ini adalah memberikan bantuan 

kepada masyarakat untuk melaksanakan salah satu rukun islam yakni berhaji  

ke baitullah. Di samping itu, produk ini memiliki peminat yang cukup banyak 

sehingga berpotensi memajukan lembaga keuangan syari‟ah sebagai instrumen 

ekonomi umat islam.
5
 

Berdasarkan uraian di atas maka jelaslah bahwa produk dana kredit 

Haji meskipun mempunyai sisi positif di sisi lain Haji dengan biaya kredit ini 
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juga mempunyai sisi negatif yang mana dua sisi tersebut saling bertabrakan 

yang harus dipecahkan dalam bentuk satuan, yakni dengan adanya pembuatan 

peraturan pembatasan jumlah jama‟ah Haji, yang bertujuan untuk 

meningkatkan pemerataan ibadah Haji bagi umat Islam sebagai upaya 

penyempurnaan system dan menejemen penyelenggaraan ibadah Haji agar 

pelaksanaan ibadah Haji berjalan aman, tertib, dan lancar dengan menjunjung 

tinggi semangat keadilan, yang mana untuk memberi kesempatan kepada umat 

yang lainnya agar bisa berhaji. Seperti yang telah dijelaskan dalam kitab 

Ahkamul Sulthoniah, juz 1, hlm 193 : 

ترتيبهم في المسيروالنزول بإ عطاء كل طائفة منهم مقادا حتي يعرف كل فريق منهم مقاده 

 .ويألف مكانو اذا نزل, فال يتبازعون فيو وال يضلون عنواذا سار 

Pemberlakuan aturan pembatasan jamaah Haji ini bagi para jamaah 

yang sudah pernah menunaikan ibadah ke tanah suci. Mereka baru dapat 

melakukan pendaftaran Haji setelah 10 Tahun, terhitung sejak menunaikan 

ibadah Haji terakhir.Aturan ini hadir sebagai respon atas terus meningkatnya 

tren masyarakat yang ingin melaksanakan ibadah Haji semakin panjangnya 

daftar tunggu (waiting list). Namun aturan ini bukanlah larangan umat Islam 

menjalankan ibadah Haji, aturan ini semata dalam rangka profesionalitas 

pelayanan haji yang berkeadilan dan membuka kesempatan yang sama bagi 

semua pihak. Dengan pertimbangan bahwa umat Islam hendaknya memahami 

betapa besar dan luas masalah yang dihadapi oleh pemerintah Arab Saudi dan 

Pemerintahan RI dalam usaha melayani dan menyediakan kemudahan bagi 

kepentingan jamaah Haji yang jumlahnya tiap Tahun semakin besar yang 

harus dijalani dalam waktu yang bersamaan dan dalam lingkungan alamiah 

yang sangat terbatas. Umat Islam seharusnya menghayati bahwa kewajiban 

iabadah Haji hanyalah sekali dan memberikan kesempatan kepada yang belum 

menunaikan ibadah Haji. Rekomendasi ini diikuti dengan saran penggunaan 

dana untuk haji akan lebih bermanfaat bila dana yang tersedia itu disalurkan 



untuk amal/jariyah yang dapat dirasakan manfaatnya oleh umum disamping 

mendapat pahala yang terus mengalir bagi yang melaksanakannya.
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V. Kesimpulan 

Dana kredit haji ini pada satu sisi memberikan dampak positif 

(maslahah), sedangkan pada sisi lain memberikan dampak negatif (mafsadat). 

Dampak positifnya memberikan kemudahan kepada nasabah dalam 

pendaftaran haji untuk mendapatkan seat haji. Bank-bank syari‟ah pun 

semakin berkembang karena hadirnya pembiayaan ini yang disambut antusias 

oleh sebagian besar nasabah. Sementara itu, dampak negatif dana kredit haji 

ini adalah semakin mengaburkan kriteria istita‟ah yang menjadi persyaratan 

wajib haji. Di samping itu, pembiayaan ini berkontribusi dalam 

memperpanjang waiting list keberangkatan haji. Maka dengan adanya 

pembuatan peraturan pembatasan jumlah jama‟ah Haji, yang bertujuan untuk 

meningkatkan pemerataan ibadah Haji bagi umat Islam sebagai upaya 

penyempurnaan system dan menejemen penyelenggaraan ibadah Haji agar 

pelaksanaan ibadah Haji berjalan aman, tertib, dan lancar dengan menjunjung 

tinggi semangat keadilan, yang mana untuk memberi kesempatan kepada umat 

yang lainnya agar bisa berhaji. 
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