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BAB I 

PENDAHULUAN 

I.1. Latar Belakang 

Indonesia adalah bangsa yang besar, masyarakatnya mayoritas 

beragama Islam. Pada sensus penduduk bulan September tahun 2020, 

masyarakat Indonesia berjumlah 269,603 orang dan diperkirakan 229 juta 

orang Indonesia adalah penganut agama Islam. 1  Jumlah ini mencapai 87,2 

persen dari total populasi tanah air atau 13 persen dari total populasi muslim di 

seluruh dunia.  

Haji pada hakikatnya merupakan perjalanan yang melibatkan jiwa 

raga seseorang yang benar-benar berniat menyerahkan diri sepenuhnya kepada 

Allah SWT sang pencipta alam, dengan menempuh jarak yang jauh dari tanah 

air semata-mata untuk mengharapkan ridho Allah SWT. Perjalanan menunaikan 

ibadah haji setidaknya membutuhkan tiga bekal persiapan, yaitu bekal 

kesehatan fisik, kesiapan rohani, kesiapan material. Perjalanan  haji  

memerlukan  persiapan  seperti  dalam  pelayanan  jasa, bimbingan manasik, 

penyediaan perlengkapan, dan konsultasi keagamaan. Pelayanan ibadah haji    

dalam    bentuk    pelayanan    akomodasi,    trasnportasi,     konsumsi,     

kesehatan,     serta     bimbingan  ibadah  haji2. 

Setoran BPIH calon haji yang masuk daftar tunggu rekening Badan 

Pengelola Keuangan Haji (BPKH) dapat dialokasikan untuk kegiatan produktif 

(menguntungkan) termasuk investasi perbankan syari`ah atau investasi dengan 

bentuk sukuk. Selain pengelolaan investasi dana haji, BPKH dapat 

menginvestasikan untuk pembangunan infrastruktur. Hal ini sesuai dengan hasil 

keputusan Ijtima Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia IV Tahun 2012 yang 

merujuk ke dalam fatwa DSN-MUI Nomor: 29/DSN-MUI/VI/2002.3 

 
1 https://www.bps.go.id/indicator/12/1886/1/jumlah-penduduk-hasil-proyeksi-menurut-
provinsi-dan-jenis-kelamin.htm 
2 https://nasional.kompas.com/read/2018/01/22/16331761/menteri-agama-kuota-haji-tahun-
2018-mencapai-221000-jamaah 
3  Khoiron, Menag: Dana Haji Boleh Diinvestasikan untuk Pembangunan Infrastruktur, 
(online), (https://kemenag.go.id/berita/read/505044/menag--dana-haji-boleh-diinvestasikan-untuk-
pembangunan-infrastruktur)  
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Pengelolaan keuangan haji harus sesuai syariat dan Undang-Undang, 

oleh karena itu harus ada kejelasan terkait bentuk penggunaan keuangan. 

Keuangan haji yang dikelola BPKH ini sejatinya adalah suatu bentuk “utang” 

yang harus dibayar dan benar-benar harus diperhitungkan dengan cermat. Sehingga 

tanggung jawab BPKH merupakan hal yang sangat penting untuk diperhatikan 

agar terhindar dari hal-hal yang merugikan kedepannya. 

Prinsip syariah dan prinsip keadilan dalam pengelolaan keuangan haji 

tentu sangat diutamakan. Dengan dilandasi Pancasila yang meletakan prinsip 

keadilan sebagai pedoman bertindak dan berdasarkan asas kesinambungan, 

keselarasan dan keserasian pengelolaan haji sangat penting diperhatikan, 

sehingga BPKH tidak keluar dari prinsip keadilan dalam Pancasila. Nah, 

apakah investasi pembangunan infrastruktur sebagai alternatif percepatan 

pembangunan Nasional. 

Pelaksanaan   Ibadah   Haji  menjadi tanggung jawab pemerintah 

dalam hal ini menteri,  sesuai  dengan  yang  tercantum  dalam  Pasal  10  ayat  

1 dan 2,   Undang-undang  Nomor  8  Tahun 2019  Tentang  Penyelenggaraan  

Ibadah  Haji. Pelaksanaan  ibadah haji reguler langsung ditangani oleh 

pemerintah Indonesia  dan dilakukan melalui satuan kerja yang bersifat tetap 

dan terstruktur ditingkat daerah, tingkat pusat dan Arab Saudi. Sedangkan 

pelaksanaan haji khusus di daftarkan ke penyelenggara ibadah haji khusus 

(PIHK) yakni pihak swasta yang terhubung ke sistem pengelolaan data dan 

informasi penyelenggaraan ibadah haji  secara terpadu (siskohat). 

Masyarakat muslim Indonesia sangat  banyak  yang  ingin   

menunaikan rukun Islam kelima yaitu melaksanakan ibadah haji ke tanah suci 

Mekkah. Pada bulan November 2021, Kementerian Agama RI yang diwakili 

oleh Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh (Dirjen PHU), Hilman 

Latif menyatakan bahwa ada sekitar 5,1 juta jiwa yang sudah mendaftar 

menjadi calon jamaah haji (waiting list) yang masuk dalam antrian 

pemberangkatan haji.4   

Banyaknya masyarakat yang berkeinginan mendaftar haji, berdampak 

pada  munculnya  antrian  yang  sangat panjang dan lama hingga  belasan  tahun   

 
4 https://republika.co.id/berita/dunia-islam/islam-nusantara/r2fdjx385/network 



3 

 

 
 

Efin Faridho, 2022 
Pengelolaan Dana Haji Oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Dalam Perspektif Keadilan 
UPN Veteran Jakarta, Fakultas Hukum, Magister Hukum 
[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id] 
 

karena   jumlah   kuota   yang   berangkat pada tiap tahunnya sangat terbatas 

kisaran angka 200 ribuan. Pada tahun 2019 pemerintah Indonesia menetapkan 

kuota jamaah haji yang tertuang dalam Keputusan Menteri Agama RI (KMA) 

nomor 29 Tahun 2019 tentang Penetapan Kuota Haji Tahun 1440H/ 2019M, 

bahwa jamaah haji Indonesia berjumlah 221.000 orang, yang terdiri dari  

204.000  orang  calon  jamaah  haji regular (202.487 orang Jamaah haji reguler 

dan petugas haji daerah 1.513 orang) dan 17.000 jamaah haji khusus (15.663 

orang jamaah haji khusus dan 1.337 orang petugas haji).  

Total jamaah haji yang bisa berangkat ke Baitullah tahun 2022 saat ini 

berjumlah 221 ribu orang, yang terdiri dari 203.320 kuota haji reguler dan 

17.680 untuk haji khusus.5 Antrian calon jamaah   haji   yang   panjang dan 

lama waktu keberangkatan menjadikan  dana  keberangkatan   haji   dihimpun   

dalam   dana   Umat.  Biaya  haji  perjamaah  diatur dalam Keputusan Presiden 

(Kepres) Nomor 8 Tahun 2019  Tentang  Biaya  Penyelenggaraan  Haji Tahun 

1440H/2019M dan Pengeluaran Penyelenggaraan Ibadah haji Tahun 

1440M/2019H Yang Bersumber Dari Nilai Manfaat. Biaya penyelenggaraan 

ibadah haji (BPIH) terdiri atas BPIH yang dibayar oleh jamaah haji (direct cost) 

dan yang bersumber dari nilai manfaat (indirect cost). 

Biaya jamaah haji dibedakan  berdasarkan  embarkasi.  Pada tahun 

2019 Biaya yang   paling   rendah   adalah   embarkasi   Aceh   dengan nilai 

sebesar Rp.30.881.010 dan yang paling  tingggi  adalah  embarkasi  Makassar  

Rp.39.207.741.   Dana   Umat   Islam   yang  terkumpul tahun 2018  sebesar  

3.700.000  jiwa  x Rp.25.000.000  (dana booking  seat)    yaitu    sebesar 

Rp.92.500.000.000.000.6  Pada tahun 2021 dapat dihitung daftar waiting list 

5.100.000 orang x Rp. 25.000.000,- (booking seat) berjumlah Rp. 

127.500.000.000.000,- 

Kondisi pandemi covid-19 tahun 2020 merupakan faktor penyebab 

gagalnya keberangkatan haji dari Indonesia ataupun negara lain. Kuota 221.000 

yang terdiri dari 204.000 untuk jamaah haji reguler dan 17.000 untuk jamaah 
 

5 https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-6129723/daftar-tunggu-haji-nyaris-100-tahun-
kok-bisa-kemenag-jelaskan-alasannya 
6 Maria Ulfa, Pengelolaan Dana Haji Oleh Badan Pengelola Keuangam Haji Tanpa 
Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Perspektif Hukum Islam, Tesis Universitas Islam Negeri 
Sunan Kalijaga,2019. Magister Ilmu Syariah, hlm.  
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haji khusus 7  yang sudah disepakati dan ditandatangani dalam MoU 

(Memorandum of Understanding)/ nota kesepahaman oleh Pemerintah Arab 

Saudi yang diwakili oleh Menteri Haji dan Umroh Arab Saudi Muhammad 

Saleh Bin Taher Benten dengan Menteri Agama Republik Indonesia Fachrul 

Razi akhirnya tidak dapat terealisasi pada tahun 2020 dikarenakan Covid-19. 

Pada musim haji tahun 2020 Pemerintah Arab Saudi hanya mengizinkan 1.000 

jamaah untuk melaksanakan ibadah haji. 1.000 jamaah haji tersebut berasal dari 

warga Negara Arab Saudi sendiri dan warga negara lain yang tinggal di negara 

tersebut (ekspatriat). Meskipun Pemerintah Arab Saudi pada 2020 tetap 

menggelar penyelenggaraan ibadah haji, tetapi jumlah jamaah sangat terbatas, 

dan tidak ada calon jamaah yang berasal dari luar Arab Saudi, kecuali warga 

negara asing yang tinggal di sana.8  

Pada tahun 2021 Pemerintah Arab Saudi menggelar Ibadah Haji hanya 

untuk warga Arab Saudi dan Ekspatriat saja seperti halnya tahun 2020. Hal ini 

disampaikan oleh Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi pada 9 Mei 2021. 

Pengumuman tersebut telah lama ditunggu oleh setiap calon jamaah haji di 

seluruh Indonesia  pada 2020 lalu yang tidak jadi berangkat ke Tanah Suci 

akibat Pemerintah Arab Saudi memutuskan melakukan pembatasan jumlah 

jamaah haji pada masa pandemi Covid-19.9 

Mengingat banyaknya uang haji dan belajar dari pengalaman 

sebelumnya, maka demi aman, lancar dan murahnya biaya haji, maka BPKH 

(Badan Pengelola Keuangan Haji) yang dibentuk sebagai badan hukum publik10 

dalam pengelolaan keuangan haji diharapkan mampu mengelola dan 

menginvestasikan dana haji yang sudah ada agar berkembang dan terjamin 

keberlanjutan/ sustainabilitynya. Dibentuknya BPKH merupakan amanat dari 

Undang-Undang No. 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji. BPKH 

bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui  Menteri.11  

 
7 https://haji.kemenag.go.id/v4/tahun-2020-indonesia-dapat-kuota-jamaah-haji-221ribu/. 
Diakses pada 08 Februari 2022. Pukul 12.14 WIB 
8 https://www.republika.co.id/berita/qul3xe484/breaking-news-haji-2021-hanya-diikuti-60-
ribu-orang. Diakses pada 08 Februari 2022. Pukul 17.05 WIB 
9 https://nasional.kontan.co.id/news/arab-saudi-bakal-buka-ibadah-haji-2021-ini-persiapan-
kemenag. Diakses pada 08 Februari 2022. Pukul 17.00 WIB 

10 Pasal 20 (2), UU No. 34 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji 
11 Pasal 20 (3), UU No. 34 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji 
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Saat ini, BPKH dapat dikatakan sebagai badan yang menjalankan 

peran dan fungsinya sebagai wakil yang mengelola keuangan calon jamaah haji. 

Hal ini telah diatur dalam pasal 20 (1) UU 34 Tahun 2014 “Pengelolaan 

Keuangan Haji dilakukan oleh BPKH“. BPKH merupakan badan hukum publik 

yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri 

dan pengelolaan keuangan haji oleh BPKH dilakukan secara korporatif dan 

nirlaba, sesuai pasal 20 UU No. 34 tahun 2014 sebagai berikut: 

1) Pengelolaan Keuangan Haji dilakukan oleh BPKH.  

2) BPKH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan badan hukum 

publik berdasarkan Undang-Undang ini.  

3) BPKH sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat mandiri dan 

bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri.  

4) Pengelolaan Keuangan Haji oleh BPKH dilakukan secara korporatif dan 

nirlaba.  

 

Jadi, BPKH bisa dikatakan lembaga yang bersifat independen karena 

tidak menggunakan birokrasi dan pegawai Kementerian Agama, melainkan 

hanya pertanggungjawabannya saja ke Presiden melalui Menteri Agama. BPKH 

bertugas dan bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan haji yang meliputi 

perolehan, pengembangan, biaya dan tanggung jawab keuangan haji. 12 

Sedangkan fungsi dari BPKH adalah perencanaan penerimaan, pelaksanaan, 

pengembangan dan pengeluaran, pengendalian dan pengawasan, pelaporan dan 

pertanggungjawaban keuangan haji.13 Selain itu, BPKH memiliki kewenangan 

dalam menempatkan dan menginvestasikan keuangan haji dengan prinsip 

syariah, hati-hati, keamanan dan nilai manfaat dan melakukan kerja sama 

dengan lembaga lain dalam rangka pengelolaan Keuangan Haji. Disamping itu, 

BPKH mempunyai wewenang dan berhak untuk menempatkan dan 

menginvestasikan dana haji sesuai dengan asas/prinsip syariah, kehati-hatian, 

 
 
12 Pasal 22, UU No. 34 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji 
13 Pasal 23, UU No. 34 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji 



6 

 

 
 

Efin Faridho, 2022 
Pengelolaan Dana Haji Oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Dalam Perspektif Keadilan 
UPN Veteran Jakarta, Fakultas Hukum, Magister Hukum 
[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id] 
 

keamanan, dan nilai manfaat serta BPKH juga diperbolehkan untuk melakukan 

kerjasama dengan Lembaga/ institusi lain dalam rangka pengelolaan dana haji.14 

Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya, BPKH wajib melaporkan 

pelaksanaan pengelolan keuangan haji secara berkala setiap 6 (enam) bulan 

kepada Menteri Agama dan DPR, sesuai pasal 26 (e), UU No. 34 Tahun 2014 

yang berbunyi: “melaporkan pelaksanaan pengelolan Keuangan Haji, secara 

berkala setiap 6 (enam) bulan kepada Menteri dan DPR”.  Selain itu, BPKH 

juga harus melaporkan pelaksanaan program dan anggaran tahunan pengelolaan 

Keuangan Haji secara berkala kepada dewan pengawas dan menyiapkan 

laporan pertanggungjawaban BPKH kepada Presiden dan DPR, sesuai Pasal 28 

ayat 2 (d, e) No. 34 tahun 2014 yang berbunyi; 

a. Melaporkan pelaksanaan program dan anggaran tahunan pengelolaan 

Keuangan Haji secara berkala kepada dewan pengawas;  

b. Menyiapkan laporan pertanggungjawaban BPKH kepada Presiden 

dan DPR;  

 

Sedangkan pertanggungjawaban dan pelaporan yang diatur dalam 

Peraturan Pemerintah nomor 5 Tahun 2018, pasal 41 ayat (3) adalah BPKH 

menyusun laporan secara berkala baik laporan bulanan, triwulan, dan semester 

yang menjadi bahan penyusunan laporan pertanggungiawaban pelaksanaan 

pengelolaan Keuangan Haji kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat 

setiap 6 (enam) bulan. 

Dalam hal pelaporan sudah dijelaskan pada pasal 20 ayat 3 UU 

Nomor 34 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji yang menjelaskan 

bahwa BPKH bertanggung jawab kepada presiden melalui menteri. Selain itu, 

pada pasal 28 ayat 2 point e menyebutkan bahwa BPKH menyiapkan laporan 

pertanggungjawaban BPKH kepada presiden dan DPR. Tapi pada kenyataannya 

tidak berjalan selaras dengan pasal 26 (e) diatas, karena BPKH meminta laporan 

biaya penyelenggaraan ibadah haji kepada Kementerian Agama dengan alasan 

integrasi laporan setiap tahunnya hingga BPKH meminta adanya Perjanjian 

Kerjasama antara BPKH dengan Direktorat Jenderal  Penyelenggaraan Haji dan 
 
14 Pasal 24, UU No. 34 Tahun 2014 tentang Pengelola Keuangan Haji 
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Umroh, Kementerian Agama Republik Indonesia, Nomor 26/PKS-

BPKH/XII/2020 dan Nomor B.30001 Dt.II.V.2/KU.00/12/2020 Tentang 

Integrasi Pelaporan Pengeluaran Penyelenggaraan Ibadah Haji Pada Badan 

Pengelola keuangan Haji dan Kementerian Agama,15 pasal 5 yang berbunyi : 

Pihak kedua (Kementerian Agama RI) menyampaikan laporan keuangan 

operasional penyelenggaraan ibadah haji kepada pihak kesatu.  

Kembali lagi pada pembahasan biaya penyelenggaraan ibadah haji. 

Pada tanggal 29 April 2022 terbit Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 5 

Tahun 2022 tentang Biaya penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1443H/2022M 

yang bersumber dari Biaya Perjalanan Ibadah Haji, nilai manfaat, dan Dana 

Efisiensi. Embarkasi yang paling murah adalah embarkasi Aceh sebesar Rp. 

35.660.857,- dan biaya haji yang paling tinggi adalah embarkasi Makassar 

sebesar Rp. 42.686.506,-, sedangkan embarkasi Jakarta (Pondok Gede) sebesar 

Rp. 39.886.009,- 

Setelah ditetapkan biaya penyelenggaran haji diatas dan dinyatakan 

keberangkatan haji kloter pertama dilaksanakan tanggal 4 Juni 2022, secara 

tiba-tiba ada berita yang menyatakan bahwa biaya haji naik karena adanya 

aturan penambahaan paket biaya masyair Arafah, Muzdalifah, Mina (Armuzna) 

jamaah haji reguler dari pemerintah Arab Saudi, tambahan biaya technical 

landing embarkasi Surabaya dan selisih kurs kontrak penerbangan.  Dalam 

Rapat Kerja dan Rapat dengar Pendapat Komisi VIII, DPR RI dengan Menteri 

Agama RI dan Kepala BPKH, Menteri Agama mengemukakan bahwa biaya 

penyelenggaraan ibadah haji mengalami kenaikan sebesar 1,5 trilyun, jadi 

perorang jamaah haji dibebankan tambahan 23,3 juta rupiah. Komisi VIII 

merasa kaget karena berita yang disampaikan sangat mendadak. Ketua Komisi 

VIII menyatakan malu jika terjadi penambahan biaya karena sudah merasa 

bicara kemana-mana tidak ada tambahan biaya haji. Kalau dibebankan pada 

jamaah, maka Komisi VIII dianggap bohong. Ketua Komisi VIII, Yandri 

Susanto menyatakan bahwa kalau biaya tambahan dibebankan kepada BPKH, 

 
15 Pasal 5, Perjanjian Kerjasama antara BPKH dengan Direktorat Jenderal  Penyelenggaraan 
Haji dan Umroh, Kementerian Agama Republik Indonesia, Nomor 26/PKS-BPKH/XII/2020 
dan Nomor B.30001 Dt.II.V.2/KU.00/12/2020 Tentang Integrasi Pelaporan Pengeluaran 
Penyelenggaraan Ibadah Haji Pada Badan Pengelola keuangan Haji dan Kementerian Agama 



8 

 

 
 

Efin Faridho, 2022 
Pengelolaan Dana Haji Oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Dalam Perspektif Keadilan 
UPN Veteran Jakarta, Fakultas Hukum, Magister Hukum 
[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id] 
 

maka kita tahu keuangan ke depan haji menjadi ekor tikus. Menipis tiba-tiba 

hilang. Akhirnya kembali kepada calon jamaah haji yang akan datang. Jika hal 

ini terjadi, maka yang dirugikan jamaah haji mendatang.16  Sebelumnya pada 

bulan Februari, Ketua Komisi VIII juga mengungkapkan bahwa kemungkinan 

2030 biaya haji sekitar Rp. 130.000.000,-17. 

Banyak calon jamaah haji yang berpendapat bahwa sebenarnya 

tidak ada subsidi bagi jamaah haji. Uangnya juga milik jamaah haji dari setoran 

awal dan di Kelola BPKH. Unsur keadilan tidak terwujud secara nyata. Yang 

menunggu haji 20 tahun dengan yang mengantri 5 tahun mendapatkan bagi 

hasil yang sama. Istilah subsidi haji juga dinilai kurang tepat karena dana yang 

digunakan untuk menutupi kekurangan tersebut merupakan hasil pengelolaan 

jamaah haji atas dana haji yang dititipkan di awal sebagai booking porsi haji. 

Yang perlu dipertanyakan kepada BPKH, apakah selama ini subsidi 

biaya haji diambilkan dari imbal hasil investasi semua calon jamaah haji yang 

berangkat (on going) atau calon jamaah haji keseluruhan dari 5.100.000,-. Jika 

diambilkan dari semua calon jamaah haji termasuk daftar tunggu, maka dimana 

letak keadilan terhadap calon jamaah haji yang daftar tunggu/waiting list karna 

imbal hasil yang seharusnya besar diterima oleh jamaah haji waiting list tapi 

hanya diberikan sedikit karena untuk membayar selisih biaya jamaah haji on 

going berangkat dan membayar biaya operasional BPKH. Siapa yang berani 

menjamin apakah calon jamaah haji 20 tahun mendatang juga mendapatkan 

subsidi yang sama dengan calon jamaah haji yang sekarang atau bahkan lebih 

dan bisa juga imbal hasil justru tidak memberikan imbalan yang sesuai. 

Hal diatas dipandang penulis terdapat ketidaksesuaian antara 

perundang-undangan dan prakteknya. Selain itu apakah penggunaan 

pengelolaan keuangan haji sudah sesuai dengan prinsip keadilan sebagaimana 

yang tertuang dalam Pancasila sebagai grund norm/ norma dasar dari setiap 

tindakan yang dilakukan oleh pemerintah sehingga dapat tercipta prinsip 

keadilan. 

 
16 https://kumparan.com/kumparannews/komisi-viii-kaget-dana-haji-kurang-rp-1-5-t-
karena-kenaikan-biaya-dari-arab-1yAptWXlUBL/4 
17 https://www.youtube.com/watch?v=nbu7P4juX7k 
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Berdasarkan uraian diatas, penulis akhirnya tertarik untuk mengkaji 

lebih dalam tentang implementasi tanggung jawab BPKH dalam pengelolaan 

biaya penyelenggaraan ibadah haji melalui sudut pandang hukum Islam dan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, penelitian ini 

berjudul “PENGELOLAAN DANA HAJI OLEH BPKH DALAM 

PERSPEKTIF KEADILAN”. 

 

I.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan penjabaran latar belakang diatas, penulis menyusun 

rumusan masalah dalam penelitian ini yang terinci sebagai berikut:  

1. Bagaimana prinsip pengelolaan dana haji yang berkeadilan?  

2. Bagaimana implementasi tanggung jawab BPKH dalam pengelolaan 

keuangan haji dalam perspektif keadilan? 

I.3. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian ini didasarkan dari rumusan masalah yang 

dirumuskan oleh penulis. Tujuan dalam penelitian sebagai berikut: 

1. Untuk memperoleh pengetahuan tentang  pengelolaan dana haji yang 

berkeadilan 

2. Untuk mengetahui dan memahami implementasi tanggung jawab BPKH 

dalam tata kelola dana haji dari perspektif keadilan sesuai peraturan 

perundang-undangan dan hukum Islam.  

 

I.4. Manfaat Penelitian 

1.4.1 Secara Teoritis 

Secara teoritis/akademik, studi ini mengungkap prinsip keadilan, 

kedudukan, kewenangan dan hubungan hukum antara penyelenggara haji 

dan pengelola keuangan haji. Disamping itu, studi ini memperkaya 

pengetahuan tentang penerapan penyelenggaraan ibadah haji dan 

pengelola keuangan haji.  

1.4.2. Secara Pragmatis 
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Secara pragmatis, studi ini dapat memetakan hubungan penyelenggara 

ibadah haji dan pengelolaan keuangan haji. Selain itu, studi ini 

diharapkan menghasilkan bahan masukan kepada lembaga yang 

berwenang membentuk Undang-undang agar dapat mengubah atau 

memperbarui Undang-undang tersebut. 

I.5. Kerangka Konseptual 

1. Haji 

Haji secara bahasa adalah Al-qashdu yang bermakna berkunjung, 

mengunjungi, atau bertujuan untuk mengunjungi lokasi tertentu.18 Sedangkan 

secara istilah, haji adalah bepergian atau bermaksud mengunjungi Bait Al-

Haram atau Baitullah untuk menunaikan ibadah. 19  Sementara menurut 

Idawati, Haji secara bahasa (Arab) berarti mengunjungi, ziarah, atau menuju 

ke suatu lokasi tertentu. Sementara secara istilah syara’, haji berarti 

mengunjungi Ka’bah (Baitullah) di Mekkah dalam waktu dan dengan 

perbuatan tertentu. 20  Maka berdasarkan definisi diatas, haji adalah suatu 

perbuatan ibadah yang dilakukan dengan cara mengunjungi Ka’bah 

(Baitullah) dalam waktu tertentu dan meliputi perbuatan-perbuatan tertentu. 

Lebih lanjut lagi, Istianah juga memerinci definisi haji. Menurutnya, 

haji secara etimologis adalah qashdu yang berarti maksud, niat, atau 

menyengaja, dan kata umrah berarti ziarah. Sementara secara terminologis, 

haji adalah bermaksud (menyengaja) menuju Baitullah dengan cara dan 

waktu yang ditentukan.21 

2. Keuangan Haji dan Dana Haji 

Keuangan haji adalah semua hak dan kewajiban pemerintah yang 

dapat dinilai dengan uang terkait dengan penyelenggaraan ibadah haji serta 

semua kekayaan dalam bentuk uang atau barang yang dapat dinilai dengan 
 

18 Al-Syaikh Muhammad bin Qosim al-Ghaziy, “Fath Al-Qorib Al-Mujiib”, Indonesia: Daar 
Ihya Al-Kutub Al-‘Arabiyyah, hal. 27. 
19 Ibid. 
20 Idawati, MA., “Persoalan-Persoalan Kontemporer Yang Terjadi Dalam Pelaksanaan Ibadah 
Haji”, Universitas Dharmawangsa: Jurnal Warta Edisi 51, Januari, 2017, hal. 2. 
21 Istianah, “Prosesi Haji dan Maknanya”, Esoterik: Jurnal Akhlak dan Tasawuf, STAIN Kudus, 
Vol. 2, No. 1, 2016, hal. 31. 
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uang sebagai akibat pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut, baik yang 

bersumber dari jamaah haji maupun sumber lain yang sah dan tidak 

mengikat.22 Sedangkan dana haji adalah dana setoran biaya penyelenggaraan 

ibadah haji, dana efisiensi penyelenggaraan haji, dana abadi umat, serta nilai 

manfaat yang dikuasai oleh negara dalam rangka penyelenggaraan ibadah haji 

dan pelaksanaan kegiatan untuk kemaslahatan umat Islam.23 

3. Badan Pengelola Keuangan Haji 

Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) adalah lembaga yang 

dibentuk oleh pemerintah dan memiliki tugas untuk mengelola keuangan 

haji.24 Lembaga ini pada periode sebelumnya merupakan lembaga yang biasa 

disebut Badan Pengelola Dana Abadi Umat (BP DAU) yang memiliki payung 

hukum Keppres Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Badan Pengelola Dana 

Abadi Umat (BP DAU).25 

4. Pengelolaan Keuangan 

Pengelolaan Keuangan adalah upaya dalam rangka mengelola 

keuangan dalam suatu sistem tertentu dan diperuntukkan tujuan tertentu pula. 

Pengelolaan keuangan haji dilakukan oleh Badan Pengelola Keuangan Haji 

sebagaimana mandate aturan Undang-Undang. Dalam upaya mengelola 

keuangan haji, BPKH harus mengacu pada mekanisme pengelolaan keuangan 

negara yang diatur dalam UU Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan 

Negara. Peraturan tentang keuangan negara ini menguraikan terkait 

pengelolaan keuangan yang terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, 

penatausahaan, pelaporan, pertanggung jawaban dan pengawasan.26 

 
22 Pasal 1 Angka 1 UU Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Haji. 
23  Pasal 1 (2), Berita Negara Republik Indonesia Nomor 543 Tahun 2021, Perauran Badan 
Pengelola Keuangan Haji Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Perubahan 
Atas Peraturan Badan pengelola Keuangan Haji Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Tata Cara 
dan Bentuk Penempatan Keuangan Haji 
24 Pasal 1 UU Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Haji jo Perpres Nomor 
110 Tahun 2017 Tentang Badan Pengelola Keuangan Haji. 
25 Eric Kurniawan, “Akuntabilitas Dana Haji Republik Indonesia”, UIN Sunan Ampel 
Surabaya: Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 7(03), 2021, hal. 3. 
26 M. Ali Mubarak dan Ulya Fuhaidah, “Manajemen Pengelolaan Dana Haji Republik 
Indonesia (Studi Kolaborasi Antar Lembaga BPKH, Kemenag, dan Mitra Keuangan Dalam 



12 

 

 
 

Efin Faridho, 2022 
Pengelolaan Dana Haji Oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Dalam Perspektif Keadilan 
UPN Veteran Jakarta, Fakultas Hukum, Magister Hukum 
[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id] 
 

 

5. Prinsip keadilan  

“Tanpa keadilan, negara tidak lain hanya gerombolan perampok yang 

terorganisir-St. Agustinus”. Keadilan yang sesuai dalam nilai-nilai 

Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia. Artinya, 

setiap orang mempunyai hak untuk hidup wajar, mempunyai pekerjaan dan 

memperoleh penghasilan. John Rawls dalam buku A Theori of Justice 

“Teori Keadilan, Dasar-dasar Filsafat Politik untuk Mewujudkan 

Kesejahteraan Sosial dalam Negara” menuliskan bahwa ada 2 (dua) prinsip 

keadilan:  

Pertama: setiap orang mempunyai hak yang sama atas kebebasan dasar yang 

paling luas, seluas kebebasan yang sama bagi semua orang. 

Kedua: ketimpangan sosial dan ekonomi meski diatur sedemikian rupa 

sehingga (a) dapat diharapkan memberi keuntungan semua orang, dan (b) 

semua posisi dan jabatan terbuka bagi semua orang.27 

 

I.6. Kerangka Teori 

1. Teori Keadilan 

Keadilan berasal dari kata adil. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, 

adil adalah sama berat, tidak berat sebelah, tidak memihak. Sedangkan 

keadilan itu sendiri artinya sebuah perbuatan, perlakuan, dan sebagainya 

yang adil.28 John Rawls memberikan sumbangsih konsep tentang definisi 

keadilan distributive (distributive justice). Keadilan distributif yaitu 

mengandung suatu unsur besar kadilan prosedural yang murni.29  Dalam 

Jurnal Konstitusi, Pan Mohamad Faiz menuliskan bahwa keadilan 

distributive John Rawls dapat disandingkan dengan konsep John Rawls 

 
Pengelolaan Dana Haji)”, UIN Sultan Thaha Saifuddin Jambi: Iltizam Journal of Shariah 
Economic Research, Vol. 2, No. 2,  2018, hal. 73. 
27 John Rawls, A Theori of Justice “Teori Keadilan, Dasar-dasar Filsafat Politik untuk 
Mewujudkan Kesejahteraan Sosial dalam Negara”, Terj. Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, 
cetakan III (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019), hlm. 72 
28 https://kbbi.web.id/ 
29 John Rawls, Op. Cit., hlm. 338 
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lainnya yaitu; prinsip moral (moral principle), aturan-aturan (roles), jejak 

sejarah (historical trace).30   

Tak banyak yang bisa melakukan upaya adil dengan unsur keadilan 

murni, tapi jika gagasan keadilan prosedural diharapkan bisa berjalan, 

maka perlu menetapkan dan mengelola secara netral sebuah sistem yang 

adil menyangkut berbagai institusi yang ada. Adil distributif hanyalah 

sebuah elaborasi tentang gagasan familier bahwa penghasilan dan gaji akan 

adil jika sebuah sistem harga kompetitif (dapat diwujudkan) yang di 

organisir dengan tepat dan ditanamkan dengan sebuah struktur dasar yang 

adil. 

Teori keadilan Plato dibukukan pada buku yang berjudul republik 

yang memberikan doktrin tentang keadilan yang berdasar pada kebaikan. 

Dalam mewujudkan suatu keadilan diperlukan pembalasan dalam setiap 

perilaku jahat. Pembalasan itu dilaksanakan untuk mewujudkan kebaikan. 

Jadi Plato menekankan pada prinsip moralitas yang tinggi.31 Sedangkan 

Keadilan menurut Aristoteles adalah “hukum hanya bisa ditetapkan dalam 

kaitannya dengan keadilan”. Pada pokoknya pandangan keadilan itu 

sebagai suatu pemberian hak persamaan tapi bukan persamarataan. 

Aristoteles membedakan hak persamaannya sesuai hak proporsionalnya. 

Lebih lanjut Aristoteles membagi keadilan menjadi 2 macam, yaitu: 

a. Keadilan distributief  adalah keadilan yang memberikan kepada setiap 

orang dengan porsi menurut prestasinya. 

b. Keadilan commutatief adalah memberikan sama banyaknya kepada 

setiap orang tanpa membedakan prestasinya yang berkaitan banyak 

dengan peranan tukar menukar barang dan jasanya.32 

Dari pembagian macam ini Aristoteles banyak mendapatkan perdebatan 

dan kontroversi. Keadilan distributif menurutnya hanya berfokus pada 

 
30 Pan Mohamad Faiz, Jurnal Konstitusi, Vol. 6., Nomor 1., April, 2009 
31 Marwan effendy,Teori Hukum dari Perspektif Kebijakan, Perbandingan, dan Harmonisasi 
Hukum Pidana, (Jakarta: Gaung Persada Press Group, 2014), hlm.74 
32 Ibid., hlm. 75 
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distribusi, honor, kekayaan dan barang lain yang dpat diperoleh dalam 

masyarakat. 

 Teori keadilan Roscoe Pound hanya melihat hasil konkrit yang 

biasa diberikannya kepada masyarakat. Pound hanya melihat hasil yang 

diperoleh itu berupa pemuasan kebutuhan manusia sebanyak-banyaknya dan 

pengorbanan yang sekecil-kecilnya. Adapun teori Keadilan Hans Kelsen 

dalam bukunya General Theory of Law and State dijelaskan dalam buku 

karangan Marwan Effendi, bahwa hukum sebagai tatanan sosial yang dapat 

dinyatakan adil apabila dapat mengatur perbuatan manusia dengan cara yang 

memuaskan sehingga dapat menemukan kebahagiaan di dalamnya. Sebagai 

aliran positivisme Hans Kelsen memegang konsep keadilan mutlak berasal 

dari alam, yakni ada dalam hakikat manusia atau suatu benda dari penalaran 

manusia atau kehendak sang pencipta. Pemikiran tersebut dikenal dengan 

doktrin hukum alam. Selain itu ada 2 hal lagi konsep keadilan dari Hans 

Kelsen, yaitu:  

pertama,  keadilan dan perdamaian adalah keadilan yang bersumber 

dari cita-cita irasional. Keadilan dirasionalkan melalui ilmu pengetahuan 

yang berupa kepentingan sehingga terdapat konflik kepentingan dan 

penyelesainnya dapat memakai jalur perdamaian. 

 kedua, keadilan dan legalitas. Menurut Hans Kelsen keadilan 

bermaknakan legalitas.  

Konsep teori keadilan yang sering berjalan selama ini cenderung 

hanya “keadilan legalitas”, artinya suatu peraturan umum “adil” jika benar-

benar diterapkan pada semua kasus yang menurut isinya, peraturan harus 

diterapkan. Maka peraturan umum itu sesungguhnya tidak akan bisa adil. 

Suatu peraturan umum “tidak adil” jika diterapkan pada satu kasus dan tidak 

diterapkan di kasus lain yang serupa. Dan ini nampak “tidak adil” tanpa 

memperhatikan nilai dari peraturan umum itu sendiri, yang penerapannya 

sedang dipertimbangkan. Jadi, keadilan dalam arti legalitas adalah suatu 
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kualitas yang berhubungan bukan dengan isi suatu tatanan hukum positif, 

melainkan dengan penerapannya.33 

Pada paruh kedua abad ke-19 dan awal abad ke-20 terdapat 

utilitarianisme klasik termasuk John Stuart Mill salah satunya. Ide dasar 

utilitarianisme adalah suatu tindakan dinilai benar atau salah tergantung pada 

apakah sesuatu itu membuat bahagia atau kebaikan. 34Teori keadilan Modern 

dari John Rawls. John Rawls merupakan filsuf Amerika pada akhir abad ke-

20. Dalam buku A Theori of Justice “Teori Keadilan, Dasar-dasar Filsafat 

Politik untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial dalam Negara” menuliskan 

bahwa ada 2 (dua) prinsip keadilan: Pertama: setiap orang mempunyai hak 

yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas, seluas kebebasan yang 

sama bagi semua orang. Kedua: ketimpangan sosial dan ekonomi meski 

diatur sedemikian rupa sehingga (a) dapat diharapkan memberi keuntungan 

semua orang, dan (b) semua posisi dan jabatan terbuka bagi semua orang.35  

Asas keadilan yang berkaitan dengan aparatur penyelenggara 

pemerintahan yang bertugas memberikan pelayanan terhadap publik 

dibuktikan dengan tidak adanya priviledge dalam bentuk pelayanan publik. 

Jadi semua orang mendapatkan pelayanan yang sama terhadap subjeck dan 

objek pelayanan, dengan cara mematuhi SOP dan aturan yang berlaku.36 

Adil yang utama mengandung makna bahwa suatu keputusan dan 

tindakan didasarkan atas norma-norma objektif. Keadilan pada dasarnya 

adalah suatu konsep yang relatif, setiap orang tidak sama, adil menurut 

yang satu belum tentu adil bagi yang lainnya. Ketika seseorang 

menegaskan bahwa ia melakukan suatu keadilan, hal itu tentunya harus 

relevan dengan ketertiban umum dimana suatu skala keadilan diakui. Skala 

 
33 Hans Kelsen, Teori Umum Tentang Hukum dan Negara, Terj. Raisul Muttaqien, 
(Bandung: Nusa media, 2018), hlm. 17 
34 Karen Leback, Teori-teori Keadilan “Six theories of Justice” Suplemen: Konsep Keadilan 
dalam Kristen, Terj. Yudi Santoso, (Bandung: Nusa Media,  1986), Cet. VI, hlm. 17 
35 John Rawls, A Theori of Justice “Teori Keadilan, Dasar-dasar Filsafat Politik untuk 
Mewujudkan Kesejahteraan Sosial dalam Negara”, Terj. Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, 
cetakan III (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019), hlm. 72 
36 Fajlurrahman Jurdi, Hukum Tata Negara Indonesia, (Jakarta: Prenadamedia Group, 
2019), hlm. 77. 
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keadilan sangat bervariasi dari satu tempat ke tempat lain, setiap skala 

didefinisikan dan sepenuhnya ditentukan oleh masyarakat sesuai dengan 

ketertiban umum dari masyarakat tersebut.37 

Di Indonesia keadilan digambarkan dalam Pancasila sebagai dasar 

negara, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam sila lima 

tersebut terkandung nilai-nilai yang merupakan tujuan dalam hidup 

bersama.Adapun keadilan tersebut didasari dan dijiwai oleh hakikat 

keadilan kemanusiaan yaitu keadilan dalam hubungannya manusia dengan 

dirinya sendiri, manusia dengan manusia lainnya, manusia dengan 

masyarakat, bangsa, dan negara, serta hubungan manusia dengan 

Tuhannya. 

Nilai-nilai keadilan tersebut haruslah merupakan suatu dasar yang 

harus diwujudkan dalam hidup bersama kenegaraan untuk mewujudkan 

tujuan negara, yaitu mewujudkan kesejahteraan seluruh warganya dan 

seluruh wilayahnya, mencerdaskan seluruh warganya. Demikian pula nilai-

nilai keadilan tersebut sebagai dasar dalam pergaulan antar negara sesama 

bangsa didunia dan prinsip-prinsip ingin menciptakan ketertiban hidup 

bersama dalam suatu pergaulan antarbangsa di dunia dengan berdasarkan 

suatu prinsip kemerdekaan bagi setiap bangsa, perdamaian abadi, serta 

keadilan dalam hidup bersama (keadilan sosial).38 Teori keadilan retributif 

(retributive justice) dan keadilan restoratif (restoratif justice) tidak dibahas 

dalam maslaah ini karena dibahas pada kasus pidana. 

Penataan kembali birokrasi harus dilaksanakan secara tuntas. Jika 

tidak tuntas, maka masyarakat kembali tidak percaya dan akan kembali 

sulit untuk membangkitkan kepercayaan masyarakat lagi. Penataan harus 

secara terus menerus dilakukan meskipun banyak tantangan dan hambatan 

yang dihadapi dengan memperhatikan tuntutan masyarakat untuk 

memperoleh pelayanan lebih baik. Pengelolaan BPKH harus terbuka 

 
37 Agus Santoso, Hukum Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum, cetakan II  
(Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 85.  

38 Hyronimus Rhiti, Filsafat Hukum Edisi Lengkap (Dari Klasik ke Postmodernisme), Cet.. 
Kelima, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2015, hlm. 241. 
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kepada siapapun dan tidak boleh exclusive karena merasa tinggi, sehingga 

susah di akses dan bertemu. 

2. Teori al-Maslahah al-Mursalah 

Salah satu dari empat sifat dasar atau karakteristik utama hukum 

Islam sebagaimana diungkapkan oleh Maulana adalah hukum Islam itu 

selalu mengutamakan atau senantiasa berpihak pada kemaslahatan umat 

atau kemaslahatan umum. Jamal al-Din Muhammad bin Mukârrom al-

Anshâry dalam Lisan al-Ȃrab memberikan arti maṣlaḥah yang bermakna 

al-Ṣhalaḫ, merupakan masdar mim dari lafaz shâlaḥa yashluḫu. Menurut 

Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata maṣlaḥah atau dalam bahasa 

Indonesia disebut maṣlaḥah berasal dari bahasa Arab yang memiliki arti 

sebagai berikut; manfaat, faedah, bagus, baik, kebaikan, guna, atau 

kegunaan.39 

Secara etimologis, maṣlaḥah berarti kebaikan (ṣalaḥ) dan 

kemanfaatan (nâaf’u), maṣlaḥah adalah setiap yang mengandung 

kemanfaatan baik dengan cara mencari kegunaan-kegunaan dan 

kenikmatan-kenikmatan maupun dengan cara menolak bahaya dan rasa 

sakit.  Secara terminologis maṣlaḥah menurut ulama syari’ah adalah 

kemanfaatan yang ditujukan kepada manusia untuk memelihara agama, 

jiwa, akal, keturunan, dan harta sesuai dengan urutannya.  

Pandangan imam al-Gazali terkait maṣlaḥah adalah suatu tindakan 

untuk memelihara syara atau tujuan hukum Islam, sedangkan tujuan hukum 

Islam adalah memelihara lima hal yaitu agama, akal, harta, jiwa, dan 

keturunan. Dengan kata lain setiap hukum yang bertujuan untuk memlihara 

salah satu dari lima tujuan diatas merupakan maṣlaḥah dan setiap hal yang 

meniadakannya disebut mafsadah, menolak mafsâdah disebut maṣlaḥah.  

Menurut Imam Ibnu Asyur maṣlaḥah adalah perbuatan yang bersifat 

mendatangkan kebaikan maupun manfaat baik secara berkelenjutan dalam 

 
39 Hasbi Asy-Shiddiqy. 2013. Falsafah Hukum Islam. Semarang: Pustaka Rizki Putra. Hlm. 
218 
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setiap waktu maupun pada sebagian besarnya saja, baik dirasakan oleh 

orang banyak maupun pada sebagian besarnya saja, baik dirasakan oleh 

orang banyak maupun beberapa orang saja.40 

Dari pengertian di atas, baik secara bahasa maupun secara istilah 

para ulama memberi kesimpulan bahwa al-Maslahah al-mursalah adalah 

sebuah metode pengambilan hukum yang hukum-hukum tersebut belum 

terdapat nashnya di dalam Al Quran maupun hadits secara pasti dengan 

tujuan mendatangkan kemanfaatan bagi manusia secara umum serta tidak 

ada pula dalil yang melarang atau membatalkannya. 

I.7. Metode Penelitian 

Dalam rangka menyelesaikan penelitian ini, penulis melakukan 

pengumpulan bahan hukum dan metode pengumpulannya agar memenuhi aturan 

penulisan ilmiah. Dalam pengumpulan bahan hukum dan metodenya, penulis 

menggunakan metode penelitian sebagai berikut: 

a. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif. Penelitian normatif 

adalah penelitian yang bertujuan untuk menilai kualitas peraturan hukum 

itu sendiri, sehingga penelitian hukum sering digolongkan sebagai 

penelitian kualitatif.41  

b. Pendekatan Penelitian 

Dalam kaitannya dengan penelitian yuridis normative ini menggunakan 

beberapa pendekatan, yaitu dengan pendekatan perundang-undangan (statute 

approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan 

perbandingan (comparative approach). Pendekatan statute approach 

dilakukan dengan menelaah semua peraturan undang-undang yang 

berkaitan dengan isu hukum tentang pengelolaan dana haji yang sedang 

 
40 Jamal Makmur Asmani. 2009. Fikih Sosial Kiai Sahal, Antara Konsep dan Implementasi. 
Jakarta: Khalista. Hlm. 285. 
41 Meray Hendrik Mezak, Jenis, Metode dan Pendekatan dalam Penelitian Hukum, Law 
Review, Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, Vol. V., No. 3, Maret 2006 
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dibahas. 42  Adapun pendekatan konseptual (conceptual approach) 

dilakukan jika peneliti tidak beranjak dari aturan hukum yang sudah ada.43 

Sedangkan pendekatan perbandingan (comparative approach) merupakan 

salah satu cara yang digunakan untuk membandingkan salah satu lembaga 

hukum  (legal institution) dari sistem hukum yang satu dengan lembaga 

hukum yang kurang lebih sama dengan lainnya.44  

c. Sifat Penelitian 

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu suatu metode yang 

berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberikan gambaran suatu objek 

yang diteliti melalui data atau sampel yang telah dikumpulkan 

sebagaimana adanya dengan melakukan analisis membuat kesimpulan 

yang berlaku untuk umum. 

d. Analisis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, yaitu analisis yang 

lebih menitikberatkan pada argumentasi dan data kualitatif. 

 

e. Sumber Bahan Hukum 

      Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer yang 

meliputi Undang-Undang No 34 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan 

Haji dan UU No. 8 tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Dan 

Umroh. Penulis juga menggunakan bahan hukum sekunder meliputi buku-

buku dan hasil penelitian.  Selain bahan hukum primer dan sekunder, 

penulis juga menggunakan bahan hukum tersier, yaitu bahan yang 

memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer 

dan sekunder,  seperti kamus, ensiklopedia, dan indeks kumulatif.  

      Dalam pengumpulan data, penulis menggunakan peraturan 

 
42 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Edisi Revisi), (Jakarta: Kencana, 2005), hal. 
133 
43 Ibid., hal. 177 
44 Johnny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, (malang: Bayumedia 
Publishing, 2008), Cet, IV, hlm. 313 
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perundang-undangan  baik  berupa legislation ataupun regulation. 45 

Bahan hukum akan dianalisis secara kualitatif. Penelitian ini menggunakan 

kerangka teoritik yang digunakan sebagai pisau analisis yaitu teori 

tanggung jawab hukum, bahwa seseorang bertanggungjawab 

secara hukum atas perbuatan tertentu serta teori tanggung jawab hukum 

sebagai pisau analisisnya. 

      Selain itu, penulis akan menganalisa dengan memasukkan asas lex 

superior derogat legi inferiori antara Undang-Undang No 34 tahun 2014 

tentang Pengelolaan Keuangan Haji dengan Peraturan Presiden No. 110 

tahun 2017 tentang Badan Pengelola Keuangan haji  danPeraturan 

Kerjasama Integrasi Pelaporan Pengeluaran Penyelenggaraan Ibadah Haji 

Pada Badan Pengelola Keuangan Haji dan Kementerian Agama Nomor 

26/PKS-BPKH-XII/2020 dan Nomor B.30001 Dt.II.V.2/KU.00/12/2020. 

Asas lex superior derogat legi inferiori bermakna undang-undang 

(norma/aturan hukum) yang lebih tinggi meniadakan keberlakuan undang-

undang (norma/aturan hukum) yang lebih rendah. Menentukan apakah 

suatu norma memiliki kedudukan yang lebih tinggi dari norma lainnya 

 tentunya bukan suatu hal yang sulit karena negara    hukum pada umumnya 

memiliki bangunan tatanan hukum tertulis yang tersusun secara hirarkis.  

      Dalam sistem hukum Indonesia, jenis dan hirarki peraturan 

perundang-undangan diatur  dalam ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang  Pembentukan Peraturan 

Perundang-undangan. Beberapa negara mengatur hirarki  peraturan 

perundang-undangannya dalam konstitusinya, bahkan mengatur pula 

 kedudukan perjanjian internasional dalam sistem hukum nasional.  

      Konflik norma yang terjadi diatas dalam tata hukum positif 

merupakan persoalan yang  biasa dan menarik karena ada tumpang 

tindih/missing, khususnya di negara yang  menjadikan legislasi 

(legislation/law and regulation) sebagai sumber hukum formil yang 

 utama. Legislasi, yang dalam sistem hukum Indonesia dikenal dengan 

 
45 Peter Mahmud Marzuki, op.cit., hal. 237 
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istilah Peraturan  Perundang-undangan, terdiri atas kumpulan norma 

hukum yang dimuat dalam beberapa  jenis peraturan tertulis yang 

mengikat umum dan tersusun menjadi satu kesatuan hirarki  yang 

menentukan kedudukan dan kekuatan hukumnya.  

      Norma yang satu dan lainnya dibentuk dan diberlakukan atas dasar 

kehendak untuk  memberikan landasan yuridis atas perbuatan hukum 

tertentu sehingga antar norma tersebut harus terjalin hubungan yang 

sistematis dan harmonis. Namun dalam praktik, kerap terjadi persoalan 

konflik norma dimana terdapat dua atau lebih norma hukum yang saling 

 bertentangan untuk suatu objek pengaturan yang sama. Persoalan ini 

merupakan persoalan  yang serius karena penerapan salah satu norma akan 

berakibat pada pengabaian atau  pelanggaran terhadap norma lainnya. 

      Konflik norma seringkali terjadi dalam tata hukum positif karena 

substansi hukum bersifat kompleks dan dinamis. Bersifat kompleks karena 

substansi hukum mencakup ruang  lingkup pengaturan yang begitu luas 

menyangkut seluruh aspek kehidupan bernegara. Bersifat dinamis karena 

substansi hukum dituntut untuk selalu dapat menyesuaikan dengan 

 perkembangan kebutuhan hukum masyarakat. Konflik norma dapat terjadi 

antara peraturan yang lebih rendah dan peraturan yang lebih  tinggi 

(vertikal), antar peraturan yang sederajat (horizontal), atau bahkan antar 

norma dalam  satu instrumen pengaturan itu sendiri (internal). Salah satu 

cara yang lazim dipraktikan  dalam mengatasi persoalan ini adalah dengan 

menerapkan apa yang penulis sebut dalam  tulisan ini sebagai asas 

konflik norma, yaitu asas lex superior derogat legi inferiori, lex 

 posterior derogat legi priori, dan lex specialis derogat legi generali.   

              Dengan menggunakan metode penelitian deskriptif analitis yaitu 

penelitian yang berusaha menggambarkan dan menginterpretasi objek 

sesuai denga napa adanya. Tulisan ini akan membahas mengenai 

pemaknaan, problematika, dan penggunaan asas tersebut sebagai alat 

penalaran dan argumentasi hukum dalam mengatasi persoalan konflik 

norma. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan 

peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu ini serta 
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pendekatan konseptual yang merujuk pada asas, prinsip, dan logika hukum 

yang berkaitan dengan konflik norma serta doktrin yang dikembangkan 

oleh para ahli hukum. 

 
f. Metode Pengumpulan Bahan Hukum 

Metode pengumpulan bahan hukum yang digunakan penulis adalah 

metode   penelitian hukum kepustakaan. 

g. Batasan Penelitian 

Adapun batasan dalam penelitian ini adalah memfokuskan pada 

implementasi peran dan tanggung jawab BPKH dalam mengelola keuangan haji 

pada penyelenggaraan ibadah haji berdasarkan hukum islam dan peraturan 

perundang-undangan. 

 
I.8. Sistematika Penulisan 

Penulisan ini terdiri dari lima bab, termasuk bab penutup yang terangkai 

secara korelatif antara satu dengan yang lainnya. Komposisi masing-masing bab 

tersistematisasi ke dalam daftar isi. 

Bab Pertama berjudul Pendahuluan yang berisi latar belakang 

masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, pembatasan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian, metodologi penelitian, dan sistematika 

penulisan. 

Bab Kedua membahas tentang tinjauan umum Dana haji, pengelolan 

dana haji di Indonesia dan Malaysia, investasi haji, haji sebagai entitas dan 

komoditas, dan tanggungan BPKH dalam pengelolaan keuangan haji. 

Bab ketiga ini akan diketengahkan pembahasannya tentang regulasi 

biaya haji Indonesia, kedudukan BPKH, tugas dan fungsi badan pengelola 

dana haji. 

Bab keempat tentang implementasi tanggung jawab pengelolaan dana 

haji oleh BPKH dalam perspektif keadilan. 

Bab kelima yang berisi penutup, kesimpulan dan saran. 

 

 

 


