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BAB III 

PERMASALAHAN HAJI 

 

Menunaikan ibadah haji merupakan impian semua 

umat Islam di seluruh dunia. Indonesia sebagai negara dengan 

penduduk muslim terbesar di dunia, sejauh ini menjadi negara 

dengan jumlah jamaah haji terbanyak tiap musimnya. 

Antusiame umat Islam Indonesia tidak pernah surut demi 

ritual ibadah paling spesial bagi seluruh umat Islam ini. 

Spesial dari segi waktu, tempat dan hukumnya karena ibadah 

haji hanya dilakukan satu tahun sekali dan dilakukan ditempat 

yang sama dari seluruh dunia. 

Ibadah haji merupakan rukun Islam yang kelima. 

Namun berbeda dengan kewajiban lainnya, ibadah haji hanya 

wajib dilaksanakan jika mampu. Tingginya minat dan 

kemampuan umat Islam Indonesia untuk menunaikan ibadah 

haji layak disambut dengan rasa syukur, apalagi jamaah haji 

Indonesia adalah yang terbesar dibanding jamaah haji dari 

negara lain. Ternyata minat untuk beribadah haji umat Islam di 

Indonesia bukan hanya pada zaman sekarang ini namun sudah 

dari zaman Belanda.  

Menunaikan haji bukan hal yang baru bagi umat Islam 

di Indonesia. Sebelum pesawat terbang digunakan, pergi untuk 

menunaikan ibadah haji begitu berat karena harus ditempuh 

dengan naik kapal selama berminggu-minggu. Setelah ada 

pesawat, perjalanan haji jadi lebih singkat. Sehingga untuk 

mereka yang memiliki dana berlebih dan kondisi yang sehat 

pun kerap melakukannya lebih dari sekali. Kepergian mereka 

untuk berhaji hingga berkali-kali disebabkan kerinduan 

mereka ke Tanah Suci, di mana mereka bisa merasa dekat 

dengan Allah SWT.   
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Pada zaman pemerintah Hindia Belanda tahun 1941, 

pada 1878 jamaah haji Indonesia hanya sekitar 5.331 orang, 

setahun kemudian 1880 jadi 9.542 orang atau naik hampir dua 

kali lipat. Minat umat Islam untuk menunaikan ibadah haji 

sangat begitu besar sejak dari zaman dulu. Banyaknya minat 

umat Islam Indonesia untuk menunaikan ibadah haji 

menimbulkan gerakan reformasi pada zaman pemerintah 

Hindia Belanda yang ingin meremajakan kehidupan Islam di 

Nusantara. Dimana gerakan ini berusaha membebaskan Islam 

dari pengaruh negatif sinkretisme dan tarekat, menyeleraskan 

Islam dengan tuntutan dunia modern, sehingga memiliki 

vitalitas baru. Selain itu seperti itu, sampai akhir ke-19 banyak 

terjadi perlawanan umat Islam terhadap penjajah. Seperti 

kegaduhan di desa-desa sering dilakukan para ulama, banyak 

di antaranya adalah haji. Belanda melihat aneka kegaduhan ini 

dari kacamata kepentingan kekuasaannya sehingga menilai 

para haji sebagai orang-orang fanatik, dan mencurigainya 

merupakan pemberontakan terhadap pemerintah kafir.
36

 

Pada zaman modern ini, perkembangan teknologi 

informasi dan globalisasi seperti sekarang yang sudah 

berkembang dengan semakin pesat seiring dengan 

bertambahnya populasi penduduk dunia yang cukup pesat 

mengakibatkan kecenderungan pasar potensial yang akan 

melakukan perjalanan, terlebih lagi perjalanan yang di lakukan 

bukan sekedar hiburan melainkan memiliki tujuan tertentu 

yang akan membawa pengaruh yang cukup besar terhadap 

pribadi, keluarga maupun lingkunganya. Karena peningkatan 

ekonomi masyarakat Indonesia juga semakin tinggi sehingga 

mendorong dan memicu masyarakat untuk melakukan 

traveling dan wisata islami seperti, melakukan perjalanan 

ibadah haji dan umroh. 

Pelaksanaan ibadah haji telah mengalami kemajuan 

yang pesat sejalan dengan proses berkembangnya sosial dan 
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politik Indonesia. Adanya pergeseran dan perubahan-

perubahan dalam manajemen pelaksaan haji di Indonesia yang 

khususnya terkait oleh pemerintah. Pada masa pemerintahan 

Hindia Belanda, peran Indonesia dalam penyelenggaraan 

ibadah haji bertujuan mengontrol dan mengawasi. Namun, 

setelah Indonesia merdeka, peranan pemerintah Indonesia 

sudah tidak lagi bertujuan mengontrol dan mengawasi tetapi 

lebih diarahkan kepada melayani dan melindungi.
37

 Dalam 

implementasi, bentuk pelayanan dan perlindungan itu juga 

mengalami perubahan pula. Bentuk perubahan itu terletak 

pada keterlibatan pihak swasta dalam penyelenggaraan ibadah 

haji dari berbagai aspek yaitu berupa regulasi penyelenggaraan 

haji, ongkos naik haji, pemondokan transportasi, penentuan 

tarif penerbangan, profesionalisasi petugas haji dan catering 

jamaah haji.
38

 

Ibadah haji kini sudah tidak lagi sulit dilakukan karena 

kini sudah banyak agen – agen travel yang akan memfasilitasi 

perjalanan ibadah haji maupun umroh. Apalagi, saat ini sudah 

semakin banyak maskapai penerbangan yang melayani 

penerbangan dari Indonesia ke Arab Saudi. Adanya diskon – 

diskon travel membuat minat serta ketertarikan umat Indonesia 

semakin tinggi untuk menunaikan ibadah haji maupun umroh. 

Hal ini yang membuat masa tunggu haji semakin panjang 

hingga mencapai puluhan tahun. Banyaknya jamaah haji 

Indonesia yang tidak sebanding dengan kuota haji yang 

diberikan Arab Saudi kepada Indonesia. 
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A. Problematika Kuota Haji 

Panjangnya daftar tunggu ibadah haji di Indonesia 

membuat sejumlah pihak berharap agar kedatangan Raja 

Salman ke Indonesia pada tahun 2017 memberi angin segar 

bagi penambahan kuota haji. Namun hal tersebut rupanya 

masih sulit untuk terealisasikan karena jumlah kuota masing-

masing negara telah diumumkan dan presentasi jumlah 

penduduk peserta OKI. Pengembalian kuota haji Indonesia 

telah diumumkan kepada menteri agama dan presiden. 

Arab Saudi masih terus berupaya dan mencari solusi 

bagaimana menambah kuota haji Indonesia karena Arab Saudi 

tidak menerima pengalihan kuota haji yang tidak terpakai di 

negara lain untuk diberikan ke negara yang lebih 

membutuhkan banyak kuota haji. Kebijakan Arab Saudi 

mengenai tidak bisa nya pengalihan kuota ditakutkan karena 

akan timbul masalah baru dan negara-negara lain juga 

menginginkan adanya pengalihan kuota haji. Arab Saudi juga 

beranggapan bahwa pembagian kuota haji sudah ditentukan 

sejak lama dan sesuai dengan porsinya. 

Di Malaysia, kuota haji yang diberikan tergolong 

sedikit hanya 23.000 berbeda dengan kuota haji yang didapat 

Indonesia. Ongkos haji di Malaysia pun tergolong mahal 

hingga 250.000 ringgit. Masa waktu tunggu haji di Malaysia 

sudah mencapai 65 tahun lamanya sehingga jika ada anak 

yang baru lahir langsung di daftarkan untuk dapat beribadah 

haji. Perbandingan yang jelas terlihat antara kuota haji 

Indonesia dan kuota haji Malayasia. 

Pada tahun 2017, kebijakan pemotongan kuota haji 20 

persen bagi Indonesia dan sejumlah negara Muslim lainnya 

telah dicabut bersamaan dengan selesainya proyek perluasan 

Masjidil Haram sehingga mampu menampung sekitar 10 juta 

jamaah haji. Komplek Masjidil Haram diperkirakan 

mempunyai luas bangunan 500.000 meter persegi, yang juga 
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berarti dua kali lipat ukuran luas Masjidil Haram sebelum 

perluasan. 

Kebijakan pemangkasan kuota haji diambil karena 

semakin bertambahnya jumlah jamaah haji dan umroh yang 

ingin mengunjungi Tanah Suci setiap tahunnya. Jika 

pemerintah Arab Saudi tidak segera mengambil tindakan 

berupa perluasan area, tentu semakin membuat jamaah 

terganggu dengan kondisi yang semakin sesak karena 

banyaknya jamaah tidak diimbangi dengan area yang 

memenuhi banyaknya jamaah. Konsekuensi dari proyek 

perluasan Masjidil Haram ini akan mengorbankan kuota haji 

dan umroh selama beberapa tahun selama masa renovasi 

berlangsung.
39

 

Pemangkasan kuota haji ini bukanlah kesewenang-

wenangan penyelenggara haji baik Indonesia maupun Arab 

Saudi. Keputusan ini diambil pemerintah Arab Saudi 

mengingkat Arab Saudi sedang melakukan renovasi di 

Masjidil Haram baik pada wilayah Mathaf, Tausi‟ah Malik 

Abdulloh di sisi utara Masjidil Haram dan juga beberapa 

wilayah di sekitarnya seperti Syamsiah, Ghozzah, Syib „Amir, 

Haffair hingga Misfalah. 

Gambaran singkat tentang perluasan Masjidil Haram 

pertama kali diperluas pada 1954. Saat itu hanya mampu 

menampung jamaah sebanyak 300,000 orang. Lantas 

dilakukan perluasan kedua pada masa raja Fahd bin Abdul 

Aziz dengan kapasitas 630,000 orang. Pada 2009, proyek 

perluasan Masjidil Haram tahap pertama telah dimulai dengan 

menghancurkan 2,350 hotel di sekitar Masjidil Haram, berikut 

juga gedung-gedung kantor dan bangunan lainnya. 

Menyusul pembersihan bangunan di sekitar Masjidil 

Haram, proyek perluasan kali ini juga merencanakan 
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perubuhan 1,900 bangunan lain di sekitar komplek Masjidil 

Haram. Untuk mendukung suksesnya perluasan masjid 

tersebut, Pemerintah Saudi menyiapkan dana 500,000 riyal 

(atau sekitar Rp1,2 miliar) untuk satu meter persegi tanah yang 

akan terkena penggusuran tersebut. 

Proyek perluasan kali ini pun bukan hanya sekedar 

meluaskan area Masjidil Haram, juga perbaikan sistem 

transportasi inter-city kota Mekkah. Sejak 2010 lalu, Arab 

Saudi juga telah menyiapkan beberapa armada kereta listrik 

yang menghubungkan beberapa objek dalam ritual ibadah 

Haji. Penggunaan kereta listrik ini sendiri ditujukan untuk 

mengurangi potensi kemacetan dan keributan selama 

penyelenggaraan ibadah haji. Dengan pengadaan kereta listrik 

ini pula, sekitar 53.000 bis yang selama ini beroperasi di 

Makkah akan dipensiunkan, untuk kemudian diganti dengan 

kereta listrik yang dinilai lebih aman dan lebih nyaman bagi 

jamaah haji. 

Hotel-hotel yang semula berada di sekitar komplek 

Masjidil Haram, kini akan dibangun kembali di kawasan Jabal 

Umar yang nanti mampu menampung sekitar 200.000 jamaah 

haji. Hotel-hotel yang semula berada di sekitar komplek 

Masjidi Haram, kini akan dibangun kembali di kawasan Jabal 

Umar. Sekitar 200.000 jamaah haji dari berbagai negara 

diharapkan dapat ditampung. 

Arab Saudi juga mengumumkan kebijakan baru untuk 

ibadah haji pada tahun 2017 yaitu tentang pemberangkatan 

jamaah haji mulai dari hotel hingga ke Mina. Tahun-tahun 

sebelumnya jamaah haji diberangkatkan berdasarkan undian 

atau qur’ah. Namun, pada haji tahun 2017, jamaah haji akan 

diberangkatkan berdasarkan lantai hotel tempat tinggalnya. 

Jamaah akan diberangkatkan secara bertahap dari lantai satu 

terlebih dahulu hingga lantai terakhir. Penerapan kebijakan 

baru Arab Saudi sudah disepakati setelah melakukan rapat 

koordinasi dengan Muassasah Asia Tenggara dan pimpinan 
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Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) dan berlaku mulai 

tahun 2017. 

Pemerintah Arab Saudi menjelaskan penambahan 

kuota haji Indonesia bisa saja terjadi. Dalam hitungannya yang 

telah disepakati bersama OKI yaitu 1:1000, kuota haji 

Indonesia bisa ditingkatkan hingga 300 ribu jamaah haji. Yang 

perlu dipikirkan adalah kesiapan pemerintah Indonesia 

maupun Arab Saudi untuk menghadapi serta mengatur 

banyaknya jamaah haji. Dan yang paling dipikirkan oleh 

pemerintah Arab Saudi adalah penambahan kuota haji harus 

dibarengi dengan perbaikan infrastruktur di Mina bisa atau 

tidaknya untuk menampung banyaknya tambahan kuota 

jamaah haji dari berbagai negara. 

Mina adalah sebuah lembah di padang pasir yang 

terletak sekitar 5 kilometer dari kota Mekkah, Arab Saudi, dan 

masih dalam kawasan tanah haram. Orientasi yang akan 

dikedepankan bukan hanya penambahan kuota namun juga 

kapasitas daya tampung tenda dan toilet di Mina. Mina 

mempunyai batas-batas tertentu yang sudah ditetapkan, 

sehingga kawasan di luar batas Mina tidak dipandang sebagai 

Mina, sehingga berada di tempat itu bukanlah mabit. 

Panjangnya Mina sekitar 2 mil atau sekitar 3 km 

Batasan Mina yang ditetapkan sejak masa Rasulullah 

telah demikian jelas sehingga pemerintah Arab Saudi pun 

membuat papan petunjuk bertuliskan “Nihayat Mina” yang 

artinya adalah batas terakhir Mina karena menginap di Mina 

adalah syarat untuk bisa melakukan ritual lempar jumrah. 

Sementara untuk jamaah haji yang tidak bisa mabit atau 

bermalam di Mina diharuskan membayar dam (denda) karena 

meninggalkan manasik haji. Arab Saudi pun sudah 

mempunyai kebijakan tentang pembayaran dam atau denda.
40
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Arab Saudi mengatur segala urusan haji sudah dengan 

sedemikian rupa. Seperti kebijakan visa haji, pemerintah 

Kerajaan Saudi Arabia memutuskan kebijakan baru untuk 

kenaikan harga visa untuk masuk ke Tanah Suci. Untuk yang 

baru pertama kali akan menunaikan ibadah haji, visa haji 

ditanggung kerajaan Arab Saudi alias digratiskan. Bagi haji 

yang diberikan visa gratis hanya diperbolehkan mengunjungi 

tiga kota saja yitu Jeddah, Makkah, dan Madinah. Jalan dari 

Jeddah ke Makkah atau Madinah pun harus menggunakan 

jalur darat yaitu jalur tol khusus bus atau taksi. Namun bagi 

warga negara asing yang berhaji untuk kedua kali dan 

seterusnya, jamaah akan dikenakan biaya visa sekali masuk 

atau one – time entry  sebesar 2.000 Saudi Riyal (SAR) atau 

setara dengan Rp. 7.000.000 (kurs riyal Rp.3.500,-).
41

 

Kebijakan kenaikan harga visa tersebut merupakan 

hasil sidang Kabinet Pemerintah Kerajaan Saudi Arabia pada 

bulan Agustus tahun 2016. Penetapan kenaikan harga baru ini 

diambil atas rekomendasi Kementerian Keuangan dan 

Kementerian Ekornomi dan Perencanaan Arab Saudi (Ministry 

of Finance and the Ministry of Economy and Planning) untuk 

meningkatkan pendapatan di luar sektor perminyakan.
42

 

Selain memberikan kuota haji ke berbagai negara, 

Raja Salman juga mengirim undangan khusus kepada negara 

tertentu untuk menunaikan ibadah haji. Karena haji diundang 

khusus oleh Raja Salman, biaya haji tamu undangan 

ditanggung mereka akan mendapat jamuan dan fasilitas 

sebagai tamu undangan haji khusus dari Raja Salman sebagai 

pimpinan tertinggi Kerajaan Arab Saudi.. Program haji 

undangan dari kerajaan Arab Saudi tersebut mulai 
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diperkenalkan pada tahun 1417 Hijriyah atau 1996 Masehi. 

Sejak pertama kali diperkerkenalkan hingga tahun 2017, sudah 

27 ribu tamu yang diundang untuk berhaji gratis. 

Undangan haji bagi tamu khusus disebut sebagai Haji 

Furoda. Haji furoda adalah haji yang visa hajinya diperolah 

melalui undangan dari pemerintah Kerajaan Arab Saudi diluar 

kuota visa Haji yang sudah dijatahkan kepada kemenag RI. 

Tahun 2017, Raja Salman mengundang 1.300 tamu muslim 

dari seluruh dunia untuk naik haji. 1300 tamu undangan 

tersebut berasal dari 80 negara, termasuk dari Indonesia, 

Madagaskar, Argentina, Pakistan, Eritrea, Turki, Niger, Afrika 

Selatan, Kosovo, Paraguay, Rusia, Ukraina, Bosnia dan 

Herzegovina. Juga Bangladesh, Filipina, Afghanistan, 

Kamboja, Vietnam, Belarusia, Chad, Finlandia, Albania, 

Ghana, dan Djibouti. Jatah haji furoda bagi tiap negara 

berbeda-beda jumlahnya dan berbeda-beda setiap tahunnya. 

Tahun 2017, Indonesia mendapatkan jatah 334 tamu 

haji undangan dari Kerajaan Arab Saudi. Program ini 

terbentuk dari adanya kerjasama antara Duta Besar Arab 

Saudi, PT. Hadco dan Rabut Al-Islami.
43

 Namun, sayangnya 

haji undangan dari Arab Saudi seringkali dipersalah-gunakan 

oleh oknum pejabat di Kementrian Agama dengan 

memperdagangkan visa Furoda mereka bermain dengan biro 

perjalanan yang tidak terdaftar di Kementrian Agama. Dan 

persoalan ini sudah di ketahui Menteri Agama Lukman 

Hakim. Tentu, dengan modus langsung berangkat dan tanpa 

antri menarik minat banyak muslim. 

Selain dari masalah visa, permasalahan administrasi 

dari Indonesia juga harus diperhatikan karena Indonesia dan 

Arab Saudi memiliki kebijakan yang berbeda. Seperti masalah 
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nama belakang jamaah haji juga menjadi salah satu kebijakan 

haji dari Arab Saudi. Contoh kasus, seorang jemaah haji 

Indonesia sempat ditolak masuk Jeddah, Arab Saudi. Jemaah 

tersebut tidak lolos proses imigrasi di Bandar Udara 

Internasional King Abdul Aziz Jeddah, Arab Saudi. Jamaah 

tersebut dipulangkan kembali ke Indonesia karena ada catatan 

pengubahan nama di belakang bin atau nama ayahnya di 

passpornya.  

Untuk mengantisipasi permasalahan administrasi di 

tahun berikutnya agar persoalan imigrasi tidak terulang 

Kementerian Agama (Kemenag) tahun depan berencana 

mengundang kehadiran perwakilan dari Imigrasi Arab Saudi 

ke Indonesia. Hal ini perlu dilakukan sebagai antisipasi 

masalah sebelum jamaah sampai di Arab Saudi.
44

 Sehingga 

bisa meminimalisir adanya permasalahan-permasalahan di 

Arab Saudi agar jamaah dapat beribadah yang aman dan 

nyaman tanpa ada permasalahan yang berarti di Arab Saudi. 

Badal haji adalah mewakilkan jamaah yang tidak 

mampu lagi berhaji atau telah meninggal dunia. Jamaah haji 

yang sudah di badal hajikan akan mendapat sertifikat badal 

haji yang dikeluarkan secara resmi oleh PPIH Arab Saudi. 

Sertifikat tersebut nantinya akan diberikan kepada pihak 

keluarga yang ada di negara masing-masing melalui petugas 

haji. Jumlah jamaah haji yang terus meningkatkan dari tahun 

ke tahun melebihi kuota yang ditetapkan Arab Saudi 

diperlukan pengaturan dan penataan yang akurat dan tepat 

oleh pemerintah Indonesia sebagai negara pengirim dan Arab 

Saudi sebagai penerima. Hal ini menunjukan bahwa 

penyelenggaraan haji bukan hanya menjadi tanggung jawab 

Arab Saudi tetapi juga negara-negara asal jamaahnya. 

Pemerintah Arab Saudi mengeluarkan peraturan 

tentang penyelenggaraan haji yang dikenal dengan Taklimatul 

Hajj. Regulasi ataupun taklimatul hajj yang harus dipatuhi 
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oleh jamaah haji dan pemerintah yang mengirimnya dari 

brbagai penjuru dunia. Peraturan ini merupakan panduan bagi 

misi haji dan jamaah haji yang mengacu pada UU yang 

berlaku pada Kerajan Arab Saudi. 

Dalam taklimatul hajj juga dijelaskan tentang 

kewajiban dan hak-hak jamaah haji atas pelayanan pemerntah 

Arab Saudi selama berada Makkah, Masya‟ir Muqaddasah 

dan Madinah serta pada pintu gerbang kedatangan, baik udara, 

darat maupun laut. Intinya taklimatul hajj berisi tentang 

pengaturan pemerintah Arab Saudi tentang penyelenggaraan 

ibadah haji. Jjuga dalam aturan tersebut peraturan pemerintah 

Arab Saudi tentang penyelenggaraan Ibadah Umrah dan 

pelayanan jamaah umrah dan penziarah Masjid Nabawi yang 

datang dari luar arab Saudi.
45

 

 

B. Problematika Penyelenggaraan Ibadah Haji  

Indonesia dalam prosesnya sebagai yang bertanggung 

jawab atas penyelenggaran ibadah haji Indonesia mempunyai 

mekanisme dalam pengaturan hal tersebut. Berupa 

pengeluaran regulasi, pengorganisiran kuota jamaah, 

pendaftaran, pengelolaan transportasi, pemondokan, sistem 

informasi dan dokumentasi, pelayanan kesehatan, mutu 

pelayanan, sistem monitoring dan evaluasi hingga langkah-

langkah nyata perbaikan. Sedangkan proses ibadah haji adalah 

sebuah sistem peribadahan yang teratur yang mana tempat 

kegiatan serta waktu pelaksanaan ibadah haji terpusat. 

Banyaknya minat umat Islam di Indonesia yang ingin 

menunaikan ibadah haji masih masih menyisakan 
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permasalahan terkait penyelenggaraan ibadah haji di 

Indonesia. Untuk menunjang penyelenggaraan ibadah haji di 

Arab Saudi, pemerintah membuat berbagai macam kebijakan 

dan aturan petunjuk operasional pelaksanaan pengurusan 

jamaah di daerah-daerah. Undang-undang No.13 tahun 2008 

tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji yang mana didalam UU 

tersebut sudah disebutkan bahwa penyelenggaraan ibadah haji 

adalah rangkaian kegiatan pengelolaan pelaksanaan ibadah 

haji yang meliputi pembinaan, pelayanan, dan perlindungan 

jamaah haji. 

Undang-undang No.13 tahun 2008 juga mengatur 

secara tegas manajemen pelayanan serta administrasi 

pelaksanaan ibadah haji di Indonesia. Namun demikian, 

walaupun sudah ada panutan bagi manajemen ibadah haji, 

serangkaian masalah selalu muncul setiap tahunnya seperti 

prosedur operasional, petunjuk teknis, standar manajemen 

professional. Seperti contoh, dalam satu kloter haji dipisah di 

dua hotel. Hal ini menyulitkan ketua kloter maupun panitia 

haji menjangkau jamaah haji satu kloter mereka atau jika 

dalam satu kloter ada yang sakit, petugas kesehat sulit untuk 

memeriksa jamaah haji yang ada dalam satu kloter tersebut. 

Selain itu, permasalahan lainnya yang timbul ialah pelayanan 

akomodasi, transportasi, dan catering pun harus dibenahi oleh 

pemerintah Indonesia karena masih saja ada jamaah Indonesia 

yang mendapat makanan tak layak makan atau basi.
46

 

Seperti adanya masalah katering basi pada musim haji 

2017, kemenag harus mengambil keputusan tegas supaya hal 

semacam ini tidak teulang lagi. Karena makanan basi dapat 

memperngaruhi kesehatan para jamaah haji Indonesia. Selama 

12 hari menyajikan katering bagi jamaah haji, PT Bahar Harr 

kedapatan memproduksi makanan basi bagi jamaah haji 

Indonesia. PT Bahar Harr tidak hanya melayani katering bagi 
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jamaah haji Indonesia namun juga bagi jamaah haji Pakistan 

dan Turki.  

PT Bahar Harr memberi penjelasan tentang katering 

basi tersebut, pekerja yang baisa memasak untuk jamaah haji 

terburu-buru menyajikan makanan tersebut sehingga makanan 

yang masih panas dimasukan ke dalam box dan kemudian box 

ditutup. Tentu makanan yang masih panas lalu ditutup akan 

menguap dan menjadi berair sehingga menyebabkan sayuran 

basi. 

Kesehatan jamaah haji di Arab Saudi perlu 

diperhatikan lebih dalam karena selaim perbedaan cuaca 

ekstrem di Arab Saudi yang panas nya mencapai 49 derajat 

celcius, kebanyakan jamaah haji Indonesia sudah lanjut usia 

sehingga lebih rentan sakit atau mudah lelah. Panitia haji harus 

selalu mengingatkan jamaah haji untuk menyiasati cuaca 

ekstrem di Arab Saudi, salah satunya dengan perbanyak 

meminum air putih. Hal ini untuk meminimalisir terjadinya 

dehidrasi dan ancaman penyakit lainnya bagi jemaah sehingga 

jamaah haji bisa melaksanakan ibadah haji sampai pulang lagi 

ke Indonesia dengan keadaan selamat dan sehat tanpa kurang 

suatu apapun. Tentu tim medis Indonesia akan senantiasa 

melakukan pengecekan kesehatan secara bertahap terhadap 

jamaaah haji Indonesia. 

Ibadah haji bukan saja dimensi spritual melainkan 

juga ekonomi sosial dan budaya Indonesia dan Arab Saudi. 

Jamaah haji Indonesia juga beragam dan berbeda-beda orang 

setiap tahunnya sehingga panitia ibadah haji pun harus 

bersosialisasi kepada jamaah baru setiap tahunnya. Ibadah haji 

juga tidak dapat dilakukan seorang diri karena ibadah haji 

melibatkan banyak pihak, instansi, dan mitra kerja baik di 

Indonesia maupun Arab Saudi. Kebijakan haji Indonesia dan 

Arab Saudi pun juga berbeda dan seringkali tidak selaras 

dengan keinginan jamaah. 
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Menyebarnya Islam ke berbagai penjuru dunia sudah 

menjadi kepastian bahwa muslim di dunia berkembang pesat 

dan memiliki banyak muslim yang berimbas pada 

penumpukan jamaah haji. Oleh karena itu dengan otoritasnya 

pemerintah Arab Saudi memberikan kebijakan kuota haji yang 

telah ditentukan kepada setiap negara termasuk Indonesia 

supaya lebih mempermudah pemerintah Arab Saudi untuk 

melayani jamaah haji yang sudah terhitung jumlahnya.  

Indonesia  mengalami permasalahan tentang 

penyelenggaraan ibadah haji karena Indonesia sendiri 

mengirimkan 221.000 jamaah haji asal Indonesia ke Arab 

Saudi. Jumlah yang dianggap tidak sedikit untuk mengatur ke-

221.000 jamaah haji. Tentu Indonesia mengalami kesulitan 

dalam penyelengaran ibadah haji, salah satunya adalah 

penempatan jamaah haji di Makkah dan Madinah. Bandingkan 

dengan Malaysia yang hanya mengirimkan 20.000-an jamaah 

haji. Penempatan jamaah haji di Arab Saudi tentunya 

merupakan tanggung jawab petugas haji di Indonesia, tahun 

ini pun Indonesia mengalami masalah tempat tinggal dari 407 

tempat tinggal yang disewa, 41 tempat tinggal tidak layak 

huni.
47

  

Permasalahan-permasalahan seperti tempat tinggal 

yang layak tentunya menjadi tanggung jawab pemerintah 

Indonesia supaya jamaah haji merasa nyaman saat beribadah 

karena ibadah haji tidak hanya satu atau dua hari namun 

dilakukan berhari-hari bahkan satu bulan lebih sehingga 

diperlukan kenyamanan untuk jamaah haji. Jamaah haji 

regular membayar biaya yang sama dengan jamaah yang lain, 

fasilitas yang didapatpun harusnya sebanding dengan apa yang 

telah dibayarkan dan sama dengan yang didapat oleh jamaah 

lainnya.  

Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) 

Kementerian Agama merilis Aplikasi Haji Pintar. Dengan 
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adanya aplikasi ini menjadi bagian upaya Ditjen PHU dalam 

meningkatkan pelayanan kepada jamaah haji. Pengembangan 

aplikasi berbasis smartphone atau ponsel pintar ini diharapkan 

dapat memudahkan jemaah dalam mendapatkan informasi 

seputar ibadah haji.
48

 Di dalam aplikasi tersebut memuat 

berbagai macam informasi terkait persiapan dan 

penyelenggaraan haji ada di aplikasi Haji Pintar. Berikut 

disertakan gambar aplikasi haji pintar : 

 

Gambar 3.1 Contoh Aplikasi Haji Pintar di 

Smartphone 

Dalam aplikasi tersebut terdapat banyak informasi 

yang bisa sangat membantu mulai dari persiapan di Indonesia, 

menjelang perjalanan haji, selama di tanah suci, proses ibadah 

haji, hingga jadwal perjalanan. Di aplikasi tesebut pula jamaah 

haji bisa mengecek porsi dan jadwal keberangkatan, peta 

lokasi dan petunjuk arah yang terintegrasi dengan GPS ponsel, 
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akomodasi, doa-doa manasik, hingga informasi mengenai 

menu konsumsi selama di Arab Saudi.
49

 

Aplikasi Haji Pintar ini sebenarnya ini sangat 

dibutuhkan jamaah haji karena berisi panduan dan informasi 

dalam melaksanakan ibadah haji di tanah suci. Selain itu 

terdapat juga informasi pemondokan di Makkah dan Madinah 

serta lokasi tenda maktab, informasi jadwal keberangkatan dan 

kepulangan, informasi bus shalawat selama di Makkah 

maupun Madinah, informasi pelayanan katering dan informasi 

lainnya yang masih banyak terdapat di aplikasi Haji Pintar ini. 

Namun, nampaknya aplikasi ini belum dikenal oleh jamaah 

haji yang sudah tua dan sulit untuk menggunakan smartphone. 

Pemerintah seharusnya lebih mensosialisasikan aplikasi Haji 

Pintar secara langsung kepada jamaah haji supaya bisa 

menggunakan aplikasi tersebut karena aplikasi Haji Pintar ini 

sangat berguna bagi jamaah haji Indonesia.
50

 

Di Indonesia, permasalahan seputar ibadah haji yang 

paling menarik perhatian sekaligus keprihatinan adalah 

lamanya daftar tunggu bagi jamaah calon haji. Ratio kuota 

yang diberikan pemerintah Arab Saudi dengan jumlah 

pendaftar haji seluruh Indonesia baik yang dikelola pemerintah 

maupun swasta (haji plus) sangat tidak berimbang. Saat ini, 

kuota calon haji Indonesia 2017 sudah kembali seperti semula 

yaitu sebesar 221.000 orang. Jumlah itu terdiri dari 204.000 

orang calon haji reguler dan 17.000 calon haji khusus. Yang 

mana sebelumnya pemerintah Arab Saudi memotong kuota 

haji tiap negera sebesar 20% dari kuota normal karena adanya 

renovasi Masjidil Haram 

Daftar tunggu haji yang semakin memanjang di tiap-

tiap provinsi tentunya sudah buk;an menjadi rahasia umum. 

Pemerintah Indonesia masih terus berusaha untuk 
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meningkatkan kuota haji Indonesia agar bisa memotong 

lamanya daftar tunggu haji di Indonesia. Namun, perlu 

diperhatikan juga kesiapan serta situasi kondisi Arab Saudi 

menerima jutaan jamaah dari seluruh dunia. 

Berikut disertakan lamanya daftar tunggu haju 

menurut provinsi di Indonesia : 

 

          

Gambar 3.2 Daftar Tunggu Haji Menurut Provinsi 

2017 

Kuota haji yang tersedia ditiap-tiap provinsi  telah 

diatur oleh kementerian agama bahwa kuota haji tahun 

1438H/2017M sebesar 221.000 yang terdiri dari 204.000 haji 

regular dan 17.000 haji khusus. Ketetapan ini tertuang dalam 

Keputusan Menteri Agama (PMA) No. 75 tahun 2017 tentang 
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Penetapan Kuota Haji tahun 1438H/2017M yang 

ditandatangani Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin 

pada tanggal 9 Februari 2017. Berikut rincian daftar kuota 

jamaah haji Indonesia
51

 : 
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PROVINSI JAMAAH TPHD JUMLAH 

Aceh 4359 34 4393 

SUM – UT 8292 64 8356 

SUM – BAR 4597 31 4628 

Bengkulu 1630 11 1641 

Riau 5030 34 5064 

Jambi 2900 19 2919 

Kep. Riau 1286 9 1295 

  KAL-BAR 2510 17 2527 

Sumatera - Sel 6898 47 7035 

Bangka 

Belitung 

1062 7 1069 

Lampung 7020 54 7074 

DKI Jakarta 7891 61 7952 

Banten 9420 73 9493 

Jawa Barat 38593 259 38582 

Jawa Tengah 30225 254 30479 

DI Yogyakarta 3132 26 3158 

Jawa Timur 35053 235 35270 

Bali 695 5 700 

NTT 665 5 670 

NTB 4476 38 4514 

KAL – TENG 1603 14 1617 

KAL – SEL 3779 32 3831 

KAL – TIM  2987 25 3012 

https://haji.kemenag.go.id/v3/content/keputusan-menteri-agama-republik-indonesia-nomor-75-tahun-2017-tentang-penetapan-kuota-haji
https://haji.kemenag.go.id/v3/content/keputusan-menteri-agama-republik-indonesia-nomor-75-tahun-2017-tentang-penetapan-kuota-haji


54 
 

 
 

 

Tabel 3.3 Kuota Haji Per-Provinsi 2017 

 

Sulawesi Selatan tercatat menjadi provinsi paling lama 

daftar tunggu untuk dapat berangkat ke tanah suci yaitu 29 

tahun. Tiap tahunnya 7248 jamaah yang diberangkatkan dari 

Sulawesi Selatan sementara jamaah yang sudah mendaftar 

sudah mencapai belasan ribu bahkan puluhan ribu jamaah 

calon haji. Di Sulawesi Selatan terkenal haji bukan hanya 

sekedar ibadah namun juga soal budaya dan status sosial 

sehingga banyaknya calon jamaah haji dari Sulawesi Selatan 

tidak sebanding dengan kuota haji yang diberikan pada tiap 

provinsi.
52

 

Kuota haji terbanyak di Indonesia adalah Jawa Barat. 

Jawa Barat mendapatkan 38593 kuota untuk jamaah haji. 
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SUL – 

UTARA  

709 6 715 

SUL – TENG 1983 17 2000 

SUL – SEL 7248 48 7296 

Sulawesi 

Tenggara 

2012 14 2026 

 Gorontalo 974 7 981 

SUL-BAR 1448 10 1458 

Maluku 1083 7 1090 

Maluku Utara 1073 7 1080 

Papua 1073 7 1080 

Papua Barat 720 5   725 
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Meski Jawa Barat mendapatkan kuota haji terbanyak untuk 

tahun ini, tidak luput juga dari permasalahan-permasalahan 

yang terjadi dalam ibadah haji. Tahun 2017, 306 calon haji 

asal Jawa Barat batal berangkat menunaikan ibadah haji 

dikarenakan masalah kesehatan. Ada yang meninggal, ada 

pula yang sedang sakit atau hamil sehingga tidak 

memungkinkan jamaah haji untuk diberangkatkan menuju 

Tanah Suci. Tidak jarang juga masyarakat Indonesia yang 

provinsinya sudah menunggu terlalu lama kemudian 

mendaftarkan haji di provinsi lain supaya mempercepat daftar 

tunggu untuk dapat beribadah haji.
53

 

Daftar tunggu haji yang semakin panjang 

menunjukkan betapa tingginya minat umat Islam Indonesia 

untuk menunaikan ibadah haji. Kebiasaan naik haji berkali-

kali ini menyumbang peningkatan jumlah jamaah yang cukup 

besar. Ditambah minat yang terus bertambah seiring 

peningkatan perekonomian masyarakat Indonesia, kuota pun 

semakin tak memenuhi sehingga daftar tunggu semakin 

panjang. Kementerian Agama Republik Indonesia sebagai 

penyelenggara haji pun dibuat pusing atas masalah ini. 

Banyaknya umat Islam yang ingin menunaikan ibadah haji 

berkali – kali ini lah yang akhirnya membuat pemerintah 

mengeluarkan Peraturan Menteri Agama No.29 tahun 2015 

tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler. Berdasarkan 

ketentuan yang tercantum dalam perarturan itu, jamaah bisa 

naik haji lagi setelah 10 tahun haji terakhirnya. Tujuannya 

memberikan kesempatan kepada umat Islam yang ingin 

menunaikan ibadah haji atau umat Islam lain yang belum 

pernah menunaikan ibadah haji sama sekali. Dengan adanya 

peraturan ini, pemerintah juga berharap dapat memangkas 

daftar tunggu haji.
54
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Masa tunggu ibadah haji yang lama ini justru 

dimanfaatkan oleh biro perjalanan haji yang nakal untuk 

mengambil keuntungan. Hal ini terkuak setelah pada tahun 

2016, ditemukan keberangkatan haji warga negara Indonesia 

yang menggunakan visa dari Filipina. Para calon jemaah asal 

Indonesia yang enggan menunggu akan diberangkatkan 

terlebih dahulu ke Filiphina sebagai wisatawan, sebelum 

berangkat ke Arab Saudi. Dengan cara ini, calon jemaah hanya 

perlu menunggu 1 tahun sampai 2 tahun untuk dapat 

menunaikan ibadah haji. Hal ini dilakukan oleh biro perjalanan 

haji karena kuota di negara tetangga seperti Filiphina justru 

berlebih dan tidak terpakai sehingga memanfaatkan peluang 

sisa kuota haji Filiphina. 

Permasalahan lainnya yang dihadapi oleh pemerintah 

Indonesia yaitu modus kecurangan yang dilakukan oleh biro 

perjalanan haji adalah menerapkan haji non-kuota. Biaya haji 

non-kuota yang dikeluarkan oleh jemaah tergolong mahal 

dibandingkan biaya haji biasa. Biaya untuk haji non-kuota 

mencapai Rp180 juta dengan fasilitas sama dengan haji 

reguler. Hanya saja keuntungan dari haji non-kuota ini tidak 

perlu menunggu terlalu lama untuk dapat menunaikan ibadah 

haji karena tidak menggunakan kuota haji Indonesia namun 

tetap menggunakan identitas aslinya sebagai jamaah haji 

Indonesia. 

Jamaah non-kuota yang setiap tahun ada dan menjadi 

masalah di Arab Saudi muncul karena tidak berimbang 

permintaan dan penawaran sehingga keberadaan mereka sulit 

diatasi. Daftar tunggu sangat lama dan kuota terbatas 

sementara minat masyarakat untuk haji yang tinggi sekali, 

menyebabkan haji nonkuota setiap tahun selalu saja terjadi. 

Haji nonkuota adalah haji yang berangkat ke Arab Saudi tapi 

tidak masuk dalam daftar kuota dan tidak diberangkatkan oleh 

Kementerian Agama juga bukan oleh Penyelenggara Ibadah 
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Haji Khusus (PIHK) sebagai jamaah haji khusus atau dulu 

disebut ONH plus.
55

 

Keberadaan jamaah non-kuota memang sangat 

menyulitkan terutama jika jamaah mendapatkan masalah misal 

tersesat, pemerintah akan sulit melacak keberadaannya karena 

data mereka tidak tercantum dalam Sistem Komputerisasi Haji 

Terpadu (Siskohat) Kementerian Agama Indonesia.
56

 

Pemerintah berupaya menghilangkan haji non-kuota agar 

semua jamaah haji berada dalam kontrol pemerintah 

Indonesia. 

Selain adanya haji non-kuota, permasalahan haji 

Indonesia juga timbul karena beberapa warga Indonesia nekat 

pergi ke Arab Saudi sebulan sebelum musim haji 

menggunakan visa umrah. Hal ini justru membuat panitia haji 

Indonesia kewalahan jika sewaktu-waktu jamaah ingin pulang 

ke Indonesia padahal visa umrah hanya berlaku 30 hari namun 

jamaah nekat menunggu hingga musim haji tiba dan kabur dari 

rombongan umrah sebelumnya. 

Untuk mengatasi permasalahan kuota haji, Indonesia 

sudah membuat opsi untuk menggunakan sisa kuota haji yang 

tidak terpakai dari negara tetangga. Namun, pemerintah Arab 

Saudi tidak menyetujui opsi dari Indonesia tersebut 

dikarenakan belum adanya mekanisme pengalihan kuota haji 

sebelumnya dan akan rumit jika sisa kuota haji dialihkan antar 

negara. Kuota haji sisa akan dikembalikan lagi ke Arab Saudi 

dan akan dipakai untuk tahun kedepannya. 

Dari segala permasalah-permasalahan haji yang telah 

penulis paparkan,  bukan berarti penyelenggaran haji 

Indonesia tidak disiapkan dengan baik. Namun ada beberapa 
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permasalahan yang melibatkan pihak non-government 

sehingga pemerintah mempunyai tantangan tersendiri untuk 

memperbaiki pelaksanaan ibadah haji yang menyangkut pihak 

non-government seperti biro travel, biro catering, perhotelan, 

dan lain-lain. Permasalahan haji tidak dapat diselesaikan 

secara sepihak oleh pemerintah Indonesia karena menyangkut 

hubungan bilateral antar dua negara sehingga perlu adanya 

kesehapahaman antara Indonesia dengan Arab Saudi dari 

kebijakan luar negeri yang dikeluarkan oleh  pemerintahan 

Arab Saudi. 

Meskipun hambatan dan tantangan selalu meningkat 

setiap tahunnya, namun Direktorat Penyelenggara Haji dan 

Umrah Indonesia telah menunjukkan kinerjanya dengan 

maksimal. Hal ini terbukti dengan berhasil diraihnya Best 

Pilgrims Award yaitu penghargaan sebagai Penyelenggara 

Haji Terbaik Dunia 2012 yang diberikan pada Konferensi dan 

Pertemuan Misi Haji dan Umrah Sedunia di London pada 

bulan Mei 2013 lalu mengalahkan jamaah Malaysia yang 

mendapat medali perunggu dan Turki dengan medali perak.
57

 

Penghargaan ini mencerminkan kerja sama kolektif antara 

penyelenggara dan jamaah haji yang mewakili suatu bangsa 

dengan karakternya. Jamaah haji Indonesia terkenal paling 

mudah diatur dibanding dengan negara lainnya, sopan, santun, 

dan ramah kepada semua orang termasuk dari negara lain. 

Penyelenggaraan Haji sebagai tugas nasional, secara 

implisit disebutkan dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 

2008 menjadi tugas dan kewenangan Kementerian Agama. 

Untuk terselenggara ibadah haji dengan tertib, aman, dan 

nyaman bagi umat Islam Indonesia, pemerintah telah 

menetapkan regulasi dan peraturan yang mengatur tentang 

penyelenggaraan haji tersebut. 
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tak.pdf diakses pada 8 November 2017 

https://haji.kemenag.go.id/v3/sites/default/files/majalah/Edisi%20III%20cetak.pdf
https://haji.kemenag.go.id/v3/sites/default/files/majalah/Edisi%20III%20cetak.pdf
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Selanjutnya, pada bab IV akan dibahas mengenai 

bagaimana diplomasi Indonesia untuk meningkatkan kuota 

haji 

 

 

 

 

 


