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Bulan Zulqaidah dan bulan Zulhijjah adalah saatnya 

jamaah haji  Indonesia berangkat ke tanah suci Makkatal 

Mukarramah. Beberapa hari ini saya mendapat undangan 

tasyakuran walimatussafar (atau syukuran dalam rangka 

menunaikan Ibadah haji) keluarga, tetangga, kerabat 

yang mendapatkan nikmat menunaikan ibadah haji tahun 

ini dengan senang hati saya menghadiri acara tersebut 

sembari mendoakan semoga menjadi haji mabrur dan 

minta didoakan supaya saya juga segera menyusul amin.  

 

Gelar bagi yang telah pergi haji  ini berawal Pada masa penjajahan abad XIX, 

ibadah haji menjadi sarana penyadaran penduduk Hindia Belanda (Indonesia) 

tentang kemerdekaan bangsanya. Jadilah para haji-haji sebagai penggerak 

antipenjajahan (Wiltox:1997). Paruh pertama abad XX, haji dilihat sebagai 

jembatan tercepat meraih martabat di tengah masyarakat. Misalnya di 

Minangkabau, banyak anak muda yang ingin melaksanakan ibadah haji, 

dilanjutkan menuntut ilmu dengan tekun. Sekembalinya dari Tanah Suci, 

mereka dihormati dan dengan segera akan dilamar untuk menikah 

(Vredenbergt:1997). Lalu, apa ruh dan makna haji pada masa sekarang? 

 

Kini, haji mungkin hanya menjadi pendongkrak status sosial di masyarakat. 

Seseorang yang semula kurang terpandang di masyarakat mendadak dihargai 

usai melaksanakan ibadah haji. Tak sedikit orang akan marah jika tak dipanggil 

haji. Jadi, bahkan ketika ada undangan tidak mau hadir pada acara tersebut 

akibat penulisan dalam undangan tidak mencantumkan gelar haji didepan 

namanya, di Indonesia haji sebatas simbol berupa tambahan gelar di depan 

nama H (haji) dan memakai peci putih yang tidak memiliki manfaat bagi orang 

banyak. 

 

Bagi seorang ustadz, kiai, atau tuan guru gelar haji akan meningkatkan ”daya 

jual” di umat. Misalnya, di  Pulau jawa Sulawesi Selatan,  dan Mataram, tanpa 

gelar haji mereka dilihat dengan sebelah mata. 

Di kalangan pejabat kita banyak yang telah berhaji, tetapi tidak ada perubahan 

yang dibawanya, semisal berkurangnya korupsi. Yang terjadi malah sebaliknya, 

praktik korupsi justru menjadi-jadi. Dalam pengamatan saya dari tahun ketahun 

jamaah haji Indonesia jumlahnya paling banyak di antara Negara-negara lain 

bahkan tahun ini jamaah haji Indonesia  Pemerintah memberikan tambahan 

kuota 10 ribu jamaah haji kepada para jamaah dengan katagori lanjut usia 

(lansia). Menurut  Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU), 



Kementerian Agama (Kemenag) Nizar Ali mengatakan, kuota haji tahun naik 

menjadi 231.000 orang pada 2019. Adapun sebelumnya kuota jamaah haji 

Indonesia sebanyak 221 ribu orang. Belum laki yang masuk daftar tunggu 

mencapai 4 juta lebih. Namun dalam perikau yang banyak melakukan korupsi 

dan masuk jeruji besi orang yang bergelar haji  

Karena itu, pernahkah menyoal hakikat kehajian Anda sepulang dari Tanah 

Suci? Selama ini, pertanyaan seperti itu sering ditujukan pada individu atau 

masing-masing jemaah haji. Tetapi, pernahkah Anda mempertanyakan hal itu 

dalam konteks nasional? Tegasnya, mengapa banyak rakyat Indonesia yang 

berhaji, tetapi tidak mampu mengubah kondisi bangsa?  

 

 Makna haji mabrur  
 

Untuk memahami apa sebenarnya hakekat haji mabrur atau menilai haji 

mabrur? Marilah kita lihat Surat Al-Baqarah ayat 177 yang menjelaskan apakah 

al-birr itu, yang merupakan kata dasar dari mabrur. Terjemahan bebasnya kira-

kira begini: Bahwa al-birr itu bukannya diperoleh hanya karena engkau rajin 

menghadap atau datang ke Ka’bah, melainkan mereka yang teguh imannya 

kepada Allah, percaya terhadap adanya hari akhir, malaikat, kitab suci, dan para 

Nabi utusan Allah. 

 

Selanjutnya, mereka senang berbagi harta kesayangannya untuk keluarga dan 

tetangga terdekat, anak yatim, orang-orang miskin, dan orang yang tengah 

kesulitan dalam sebuah perjalanan dijalan kebenaran, serta mereka yang datang 

kepadamu meminta pertolongan. Kemudian, mereka itu juga setia menegakkan 

shalat, mengeluarkan zakat, selalu menepati janji, dan sabar dalam menghadapi 

berbagai kesulitan dan cobaan hidup. Mereka itulah orang yang benar, yang 

memperoleh kebajikan (mabrur), dan mereka tergolong orang-orang yang 

takwa. 

Dalam ayat di atas, orang memperoleh al-birr atau mereka yang tergolong 

mabrur adalah yang senantiasa sabar, ulet, gigih menghadapi berbagai cabaan 

hidup. Jadi, kalau rakyat dan pejabat Indonesia sudah berjanji, bahkan termasuk 

rombongan terbesar setiap tahunnya datang ke tanah suci (belum lagi 

rombongan umrah), maka buka saja ayat 177 surat Al-Baqarah untuk mengukur 

kemabruran mereka. Kemabruran itu diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari 

pasca ibadah haji. Jadi kemabruran itu buah yang akan tumbuh dan dilihat 

setelah haji. 

Haji yang mabrur semestinya membawa pada hidup yang mabrur, karena pesan 

dasar ibadah haji melekat pada kehidupan itu sendiri. Semua adegan dan 

rangkaian ibadah melambangkan dan sekaligus menyampaikan pesan hidup 

secara total. Haji adalah drama hidup dan revitalisasi filsafat hidup yang 

cenderung terlupakan oleh rutinitas sehari-hari. 



Sejarah memberikan banyak pelajaran pada kita, kalau seseorang terlebih 

penguasa telah memberhalakan dunia, utamanya anak dan keluarga, maka 

mereka akan mudah terjatuh pada kezaliman, sangat mudah terjebak pada 

korupsi, nepotisme dan ketidakadilan demi mengutamakan kepentingan anak 

dan keluarga, dengan cara mengorbankan kepentingan masyarakat. Mereka 

tidak segan-segan berbuat kotor dengan cara merusak prinsip-prinsip kebenaran. 

Itulah salah satu pesan Allah memerintahkan Nabi Ibrahim untuk menyembelih 

putra yang sudah sangat lama ditunggu-tunggu. Sudah lama Nabi Ibrahim 

memohon untuk dikaruniai anak, dan ketika doanya dikabulkan, maka diberi 

nama Ismail, yang artinya kira-kira: Allah mengabulkan permohonannya. 

Dengan demikian gelar dan makna haji mabrur Menurut Alquran, yang mabrur 

tidak hanya ibadah haji. Semua ibadah mestinya juga mabrur kalau kita 

melakukan dengan penuh keikhlasan, memahami makna dan pesan yang 

dikandungnya, serta melaksanakan pesan-pesannya. Adapun haji memiliki 

tempat istimewa antara lain memerlukan perjuangan berat. Bahkan sekarang 

daftar antre sampai belasan tahun. Oleh karena itu haji yang mabrur merupakan 

puncak prestasi dari bangunan dan tumpukan batu bata amal saleh sebelumnya 

wallahu Alam  

 


