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KATA PENGANTAR 

Bismillahirrahmanirralzim 

S
EPINTAS lalu, penyelenggaraan ibadah haji 
seolah-olah kegiatan rutin yang statis dan pe 
laksanaan operasionalnya dari waktu ke waktu 

tidak ada perubahan yang berarti. Kalau kita melihat 
substansi kegiatannya, kesan tersebut tidak bisa 
disalahkan. Karena penyelenggaraan ibadah haji 
hanya berkisar kepada penetapan biaya, 
pendaftaran, pembinaan jamaah, pengangku tan, dan 
pemondokan. 

Akan tetapi, dalam pandangan dan pengalaman 
pelaksana, tugas penyelenggaraan ibadah haji 
dirasakan sebagai tugas yang selalu baru, karena 
tantangan yang dihadapi setiap tahun selalu berubah 
dan meningkat seiring dengan pesatnya perkem
bangan masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu 
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evaluasi penyelenggaraan ibadah haji dalam arti 
refleksi kritis terhadap kebijakan, program-program 
dan kegiatan operasional serta realitas lapangan 
yang dihadapi selalu dilakukan. Dengan evluasi ini 
para pelaksana dapat merekonstruksi kebijakan dan 
prograrn-programnya guna rneningkatkan kualitas 
pelayanan sesuai tuntutan masyarakat yang semakin 
meningkat. Berbagai kreativitas dan inovasi terus 
dilakukan setelah melalui pengkajian yang kom
prehensif dan rnendalam. Oleh karena itu, bagi para 
pelaksana bail< pada tingkat pimpinan maupun pada 
tingkat petugas teknis lapangan, penyelenggaraan 
ibadah haji sesungguhnya bersifat dinamis. 

Narnun dinantlka penyelenggaraan ibadah haji 
dan berbagai kreativitas dan inovasi yang telah 
dilakukan kurang banyak diketahui rnasyarakat. 
Meskipun para pejabat Departemen Agama telah 
memberikan penjelasan melalui berbagai media 
!11-asa, namun narnpaknya tidak cukup. Karena selain 
porsi waktu dan halarnan yang terbatas, informasi 
yang disampaikan pun biasanya terbatas pada issue
issue tertentu saja. Dengan demikian komunikasi 
pelaksana dengan masyarakat rnasih kurang dan 
lernah. Akibatnya banyak tanggapan bahkan 
tudingan yang tidak proporsional. 

Berkenaan dengan itu, buku REALITAS DAN 
TANTANGANPENYELENGGARAANIBADAH 
HAJJ ini diharapkan dapat mengatasi permasalahan 
kurang dan lernahnya komunikasi di atas. Dengan 
segala kekurangannya, buku ini kiranya dapat 
mem~rikan informasi lebih rinci clan menyeluruh 
tentang penyelenggaraan ibadah haji beserta 
tantangan dan berbagai kendala yang dihadapi . 

. 
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Lebih dari itu, kami akan sangat bergembira jika 
buku ini dapat memberikan pemahaman dan 
mampu menjawab berbagai pertanyaan baik yang 
telah disampaikan maupun yang belum diung
kapkan. Selain dari itu, umpan balik dan masukan 
yang positif dan konstruktif dari masyara.kat sangat 
kami harapkan. 

Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan 
taufiq, hidayah dan inayahNya kepada bangsa 
Indonesia. Amin! 

Jakarta, 10 Oktober 2003 
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.... ~~~,.,...,.. A T ISLAM DAN 

A NHAJI 

.. vu 



... 
Vlll 



DAFTARISI 

KATA PENGANTAR 

DAFTARISI 

BAB I 
PENDAHULUAN ... l 

BAB II 
PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI 
DALAM PERSPEKTIF HISTORIS ... 7 

1. Penyelenggaraan lbadah Haji pada Zaman 
Penjajahan ... 7 

2. Penyelenggaraan Ibadah Haji pada Masa 
Kemerdekaan .. . 14 

BAB III 
UNDANG-UNDANG HAJI: 
UPAYA PENINGKATAN PELAYANAN ... 25 

1. Upaya Menjamin Hak Warga Negara ... 25 
2. Upaya Menggalang Partisipasi Masyarakat. .. 30 

IX 



BAB IV 
SW AST ANISASI: 
GAGASAN YANG PERLU T ANGGAP AN ... 35 

1. Penyalahgunaan Kepercayaan Jamaah ... 35 
2. Tanggungjawab Dipikul Pemerintah ... 39 

BAB V 
BIA YA PENYELENGGARAAN IBADAH 
HAJl:TUNTUTAN HARGA MURAH DAN 
PELAYANAN PRIMA ... 43 

1. Proses Penentuan Bia ya .. . 43 
2. Tahapan yang Harns Dilalui ... 46 
·3. Biaya Setelah Krisis Moneter .. . 48 

BAB VI 
PENDAFT ARAN: 
UPAYA MENJAMIN KEPASTIAN ... 51 

1. SistemPendaftaran ... 51 
2. QuotaJamaah ... 54 
3. Hak Mendaftar .. . 55 
4. Upaya Perbaikan ... 57 

BAB VII 
PEMONDOKAN JAMAAH: 
TEMPAT UNTUK ISTIRAHAT YANG AMAN 
DAN NYAMAN ... 59 

1. Sistem Penyewaan ... 59 
2. Upaya Mencari Pemondokan yang Layak ... 62 
3. Biaya Sewa Pemondokan ... 67 
4. Pelayanan di Pemondokan .. . 69 
5. Kedala yang Diahadapi ... 70 
6. Pemondokari. Embarkasi dan Transit di Tanah 

Air .... 73 

x 



BAB VIII 
ANGKUT AN HAJI: 
UPAYA MENJAMIN KE5ELAMATAN ... 79 

1. Pilihan. Sistem Angkutan ... 79 
2. Liku-liku Sistem Sewa Charter ... 82 
3. Penentuan Tarif Penerbangan ... 85 
4. Free Seat dalam Penerbangan Haji. .. 87 

BAB IX 
PETUGAS HAJI: 
MENUJU PROFESIONALISME ... 91 

1. Struktur Organisasi Penyelenggaraan Ibadah 
Haji ... 91 

2. Rekruitmen Petugas Haji. .. 93 
3. Kendala-kendala yang Dihadapi. .. 96 
4. Upaya Peningkatan Kualitas Pelayanan ... 99 

BAB X 
KA TERING J AMAAH HAJJ: 
MURAH MERIAH ... 105 

1. Pelayanan Konsurnsi J amaah Haji. .. 105 
2. Tempat-tempat Pelayanan Katering ... 107 
3. Pem.antauan dan U paya Perbaikan .. . 108 
4. Gambaran Singkat tentang Harga Menu 

Makan ... 09 

BAB XI 
DANA ABADI: 
DARI UMAT UNTUK UMAT ... 113 

1: SasaranPembentukan DAU dan Legalitasnya ... 113 
2. Pengelolaan dan Pemanfaatan ... 115 
3. DAU dalamSorotanPublik ... 120 
4. Sistem Akuntansi Pengelolaan DAU ... 123 

BAB XII 
PENUTUP ... 127 

. 
X1 



Xll 



~-
~ 

t . 
~· .. 

-;. " 

BABI 

PENDAHULUAN 

_. - .'I. 

SELAMA masih ada kaum muslimin dan tidak 
ada kejadian luar biasa yang menjadi peng
halang, penyelenggaraan ibadah haji akan 

tetap berlangsung setiap tahun. Berbagai kesulitan 
dan kendala selalu dihadapi dengan sabar dan tabah 
oleh kaum muslimin guna mencapai cita-cita rnenu
naikan rukun Islam kelima. n·engan demikian 
penyelenggaraan haji merupakan realitas sosial 
yang telah melembaga di kalangan kaurn muslirrlln. 

Penyelenggaraan ibadah haji di Indonesia 
mendapat landasan yang sangat kuat, karena 
Negara Republik Indonesia menjamin kemerdeka
an warga negaranya untuk beribadah menurut 
agamanya masing-masing. Bahkan pemerintah telah 
di be bani kewajiban oleh Undang- Undang 
Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1999 tentang 
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Penyelenggaraan Ibadah Haji, untuk melakukan 
pembinaan, pelayanan dan perlindungan dengan 
menyediakan fasilitas, kemudahan, keamanan dan 
kenyama~an yang diperlukan oleh setiap warga 
negara yang menunaikan ibadah haji. 

Disamping itu Undang-Undang tersebut juga 
menegaskan bahW'a penyelenggaraan ibadah haji 
berdasarkan asas keadilan memperoleh kesem
patan, perlindungan, dan kepastian hukum sesuai 
dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. 
Sedangkan tujuannya adalah untuk memberikan 
pembinaan, pelayanan dan perlindungan yang 
sebaik-baiknya melalui sistem dan rnanajemen 
penyelenggaraan yang baik agar pelaksanaan 
ibadah haji dapat berjalan dengan arnan, tertib, 
lancar, dan nyarnan sesuai dengan tuntunan agama 
serta jamaah haji dapat melaksanakan ibadah secara 
mandiri sehingga diperoleh haji mabrur. 

Penyelenggaraan ibadah haji merupakan tugas 
nasional dan menjadi tanggungjaW'ab Pemerintah di 
bawah koordinasi Menteri Agama. Karena dalam 
penyelenggaraan ibadah haji berkaitan dengan 
berbagai aspek teknis dan non teknis yang berada di 
bawah tanggung jawab instansi di luar Departemen 
Agama, bahkan memasuki kewenangan negara lain, 
maka dalarn melaksanakan tugas penyelenggaraan 
ibadah haji di atas, Menteri Agama meiakukan 
koordinasi dan/ atau bekerjasama dengan depar
temen/lembaga/ instansi terkait dan Pemerintah 
Arab Saudi. · 

Kegiatan operasional penyelenggaraan haji yang 
telah berlangsung puluhan tahun dilaksanakan 
seiratna dengan situasi dan kondisi kemasyarakatan. 
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Karena perkembangan rnasyarakat yang semakin 
dinamis, kritis dan korektif juga melahirkan 
tuntutan-tuntutan baru yang harus direspon secara 
positif. Dengan selalu mernperhatikan kenyataan ini, 
rnaka perbaikan pun terus dilakukan yang meliputi 
organisasi, sistem dan metode kerja, sarana dan 
prasarana, sumberdaya insani, dan penerapan 
teknologi inforrnasi. Upaya-upaya yang dilakukan 
seperti itu adalah dalam rangka meningkatkan 
pernbinaan, pelayanan dan perlindungan kepada 
jarnaah haji sesuai perintah Undang-Undang dan 
aspirasi masyarakat. 

Dinamika internal yang terjadi di lingkungan 
Qepartemen Agama dalam perbaikan penyeleng
garaan ibadah haji dalam semua aspek dan kom
ponennya tidak banyak diketahui oleh masyarakat 
karena adanya kesenjangan komunikasi. Akibatnya 
berbagai tanggapan, tudingan dan bahkan hujatan 
sering dialamatkan kepada Departemen Agama 
sebagai instansi yang bertanggungjawab dalarn 
penyelenggaraan ibadah haji. 

. Atas dasar kenyataan di atas, maka disusun 
buku kecil ini yang diberi judul Realitas dan Tan
tangan Penyelenggaraan Ibadah Haji. Buku ini tentu 
saja belum memberikan penjelasan yang sangat rinci 
dan teknis sekali, karena memerluka.n uraian yang 
sangat panjang sehingga menjadi sebuah buku yang 
sangat tebal. Padahal yang diperlukan ole.h masya
rakat kemungkinan tidak sampai demikian. pengan 
uraian yang sangat panjang dan buku yang sangat 
tebal tersebut, dikhawatirkan rnasyarakat tidak 
mudah menangkap esensi informasi itu sendiri 
karena akan memerlukan waktu membaca sukup· 
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lama dengan konsentrasi yang sangat tinggi. 
Adapun tujuan penulisan buku ini adalah untuk 

memberikan informasi tentang penyelenggaraan 
ibadah haji dengan segala aspeknya sekaligus 
berbagi rasa dalam menghadapi berbagai rnasalah 
dan kendalanya. Selain dari itu, penulisan buku ini 
didorong oleh rasa tanggungjawab moral untuk 
memberikan penjelasan tentang keadaan yang 
sebenarnya dan berbagai hal yang sesungguh.nya 
terjadi. Dengan demikian buku ini diharapkan 
mampu melaksanakan fungsinya sebagai media dan 
jembatan dalam rangka mempersempit kesenjangan 
informasi, sehingga berbagai kebijakan, kegia tan, 
penyempurnaan yang dilakukan, peristiwa dan 
kejadian seputar penyelenggaraan ibadah haji dapat 
diketahui oleh masyarakat. 

Buku ini berisi tentang berbagai aspek dan seluk 
beluk penyelenggaraan ibadah haji yang secara 
sistematis dituangkan dalarn 12 bab, terrnasuk bab 
pendahuluan dan bab penutup. Dalam bab pen
dahulaun dikemukakan latar belakang dan tujuan 
penulisan buku ini sebagaimana diuraikan di atas. 
Kemudian pada bab kedua diuraikan tentang 
sejarah singkat penyelenggaraan ibadah haji dari 
masa ke masa. Pada bab ketiga diuraikan mengenai 
arti penting keberadaan Undang-Unda.ng Nomor 17 
Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan lbadah Haji. 
Bab keempat berisi uraian perbincangan tentang 
gagasan swastanisasi penyelenggaraan ibadah haji. 
uaiam bah keiirna dikemukakan tentang proses 
penyusunan biaya penyelenggaraan ibadah haji. 
Selanjutnya pada bab keenam diutarakan seputar 
pendaftaran ibadah haji dan berbagai perbaikan 
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yang dilakukan. Dalarn bab ketujuh diterangkan 
tentang upaya penyediaan pernondokan baik di 
tanah air maupun di Arab Saudi. Bab kedelapan 
berisi uraian ten tang sel uk beluk penyediaan trans
portasi guna menjamin keselarnatan dan meng
an tar kan jamaah sampai tujuan. Adapun bab 
kesembilan berisi uraian tentang perekrutan dan 
pendayagunaan petugas haji baik petugas kloter 
maupun petugas non-kloter. Sedangkan pada bab 
kesepuluh diuraikan tentang pelayanan konsumsi 
jamaah dalam rangka menjaga kebugaran clan 
kesehatannya. Selanjutnya dalam bab kesebelas 
dikemukakan tentang Dana Abadi Umat (DAU) 
yang diberasal dari hasil efisiensi dana penyeleng
garaan ibadah haji. Buku ini ditutup dengan bab 
keduabelas, yang mengakhiri semua uraian dan 
berisi pula berbagai hara pan.•!• 

5 



6 



BAB II 

PENYELENGGARAAN 
IBADAHHAJI 

DAI.AM PERSPEK11F HISTORIS 

1. P~nyelenggaraan Ibadah Haji pada 
Zaman Penjajahan 

P ERMASALAHAN penyelenggaraan ibadah 
haji di tanah air selalu muncul sejak pertama 
kali umat Islam di bum.i Nusantara ini me

nunaikan rukun Islam yang kelima itu. Namun 
selaina itu pula upaya-upaya mengatasinya terus 
dilakukan agar perrnasalahan yang pernah terjadi 
tidak teru.lang kembali. 

Berkenaan dengan itu, dalarn bagian ini akan 
dipaparkan penyelenggaraan ibadah haji Indonesia 
dalarn konteks sejarahnya, khususnya yang ber-
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kaitan dengan peraturan perundang-undangan 
yang berlaku sejak rnasa penjajahan Belanda sampai 
dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 
1999. 

Adapun peraturan tentang perhajian pertama 
kali ditetapkan pada masa penjajahan kolonial 
Belanda (1825) dalam bentuk ordonansi, yang 
mengatur prosesi ritual dan sebagai upaya 
memberikan peluang kepada rakyat khususnya 
umat Islam untuk menunaikan ibadah haji. Ordo
nansi Haji ini, pada mulanya rnenjadi kebanggaan 
umat Islam Indonesia dan disarnbut oleh rakyat 
dengan antusias karena memperlihatkan tipaya 
pemerintah Belanda untuk memperhatikan dan 
mengakomodir kepentingan rakyat dalam 
menjalankan ibadah, khususnya ibadah haji. 
Irnplementasi dari Ordonansi Haji di kernudian hari 
mernbuka kernungkinan semakin menguatnya 
upaya-upaya berbagai pihak untuk mengkritisi 
penyelenggaraan ibadah haji masa itu, baik dari 
pihak pemerintah Hindia Belanda sendiri maupun 
organisasi-organisasi Islam serta para tokoh ulama. 
Bahkan dapat dikatakan hampir semua komponen 
dalam masyarakat memiliki perhatian yang tinggi 
dan berusaha keras untuk memperbaiki nasib 
jamaah haji. 

Meskipun peraturan yang ditetapkan peme· 
rintah beserta petunjuk teknis lapangannya ini 
dicoba untuk dilaksanakan secara konsekuen, 
namun dalam praktiknya rnasih mengundang 
terjadinya perdebatan. Sebagian ulama memper
tanyakan apakah tindakan Hindia Belanda semacam 
itu murni untuk rnernajukan dan melindungi umat 
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Islam atau justru mengandung tujuan politis secara 
terselubung sebagai upaya pengkebirian aspirasi 
umat untuk rnerdeka. Dengan ordonansi di atas 
mereka menduga pemerintah kolonial berupaya 
rnenarik simpati umat Islam seolah-olah rnernberi 
kebebasan kepada kaum rnuslimin dalam rnen
jalankan agarnanya, padahal di balik itu terkandung 
maksud-maksud politis terselubung. 

Upaya pembenahan penyelenggaraan haji pada 
masa awal penerapan Ordonansi Haji adalah 
dengan melakukan pengawasan terhadap kondisi 
di atas kapal dan pengawasan pelayanan medis 
(kedokteran) kepada jamaah selarna dalam per
jalanan. Di samping itu, pernerintah juga berusaha 
untuk mencegah kepergian orang-orang Indonesia 
yang tidak memiliki uang cukup guna membiayai 
perjalanan ibadah haji. Peraturan tentang ini 
diurnumkan pertama kali pada tahun 1859. Tujuan
nya adalah agar jamaah dan keluarganya yang 
ditinggalkan tidak rnengalami kekurangan uang 
akibat perjalanan haji. Peraturan tersebut mene
tapkan bahwa pas petjalanan tidak akan dikeluar
kan oleh pemerintah tanpa adanya pernyataan atau 
sernacam jaminan dari Bupati bahwa calon jarnaah 
yang akan mendaftarkan diri benar-benar telah 
memiliki dana cukup untuk membiayai per
jalanannya dan keperluan hidup keluarganya yang 
ditinggalkan. Pemerintah juga pernah mencoba 
mengadakan pemeriksaan di atas kapal, apakah 
setiap jamaah rnembawa uang secukupnya. Tetapi 
sebagian ulama mengkritisi hal tersebut, dan 
meragukan tindakan dan kebijakan pemerintah 
semacarn itu akan membawa hasil. Sebab, sebagai-
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mana dituli.s Eisenberger bahwa tidaklah mungkin 
dapat dipastikan apakah setiap orang di antara 
kerumunan penumpang pribumi mernbawa 
uangnya sendiri atau tidak. 

Dalam perkembangan lebih lanjut ordonansi 
tersebut justru menjadi alat pemerintah kolonial 
untuk mendeteksi siapa saja yang rajin melaksana
kan ketentuan-ketentuan agama Islam terutama 
dalam hal urusan upacara ritual atau ubudiyah. 
Dengan peraturan-peraturan yang diterapkan maka 
pemerintah kolonial sangat mudah menjaring dan 
mengawasi para ulama yang menjadi pernimpin 
perjuangan untuk melepaskan bangsa Indonesia 
dari belenggu penjajahan Belanda. Hingga tahun 
1912, para ularna mencoba untuk melepaskan diri 
dari penjajahan melalui metode penekanan dengan 
peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh 
pemerintah, termasuk aturan yang menyangkut 
urusan ibadah. Sementara itu, pemerintah kolonial 
melarang melakukan kumpul-kumpul yang ber
nuansa politik. Di sini nampak jelas bahwa penye
lenggaraan haji pada masa kolonial tidak dapat 
dilepaskan dari tujuan-tujuan politis. Pemerintah 
menjadikan pengaturan ibadah haji sebagai 
kamufl.ase dalarn rnelakukan intervensi ke dalam 
urusan keagatnaan rakyat dan sebagai upaya me
narik perhatian masyarakat untuk mendukung 
kebijakan pemerintah kolonial. 

Di sisi lain, penyelengaraan ibadah haji dijadikan 
sebagai arena kompetisi bisnis yang tidak sehat oleh 
sebagian rnasyarakat baik yang ada di Indonesia 
maupun di Arab Saudi. Jamaah haji dijadikan obyek 
untuk mencari keuntungan dengan mengatas-
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namakan agama sehingga seringkali mereka men
jadi korban penipuan para 'calo' mulai pada saat 
dalam perjalanan sampai saat kehidupannya di Arab 
Saudi, sebagaiinana ditulis oleh antara lain C. Snouck 
Hurgronje saat dia bermukim di Makkah (1880-an) 
dan selama tinggal di Aceh sebelum rnerdeka (1905-
an). Sedangkan penulis pasca kolonial antara lain 
adalah Clifford Geertz (tahun 1950-an), Martin Van 
Bruinessen (1960-an), Kartono Kartodirdjo (1970-an), 
dan penelitian dari LP3ES bersama Pemerintah Arab 
Saudi (1980-an). 

Pada tahun 1922, pemerintah kolonial menge-
1 uar kan peraturan agar setiap calon jamaah haji 
diharuskan membeli karcis kapal laut pergi pulang 
ke tanah air. Tujuannya adalah untuk mengurangi 
resiko adanya jamaah haji Indonesia yang tertinggal 
di tanah suci sebagai akibat tidak rnemiliki cukup 
uang untuk perjalanan pulang. Sedangkan bagi 
mereka yang berrnaksud tinggal lebih lama di tanah 
suci dikecualikan. Di samping itu, sebelumnya 
pernah dicoba untuk rnenawarkan karcis pergi 
pulang, akan tetapi hanya sedikit sekali jamaah yang 
menggunakan kesempatan itu. Salah satu sebabnya 
adalah karena peraturan itu dianggap bertentangan 
dengan kepentingan bisnis orang-orang Arab yang 
mengurus kepulangan jamaah. Di Hindia Belanda 
diketahui bahwa pemegang karcis perjalanan 
pulang dari Makkah diganggu dengan bebagai cara 
oleh Syekh dan panitia yang terdiri atas tiga orang 
Arab yang beredekatan dengan Syarif Akbar 
(diantaranya adalah Sayid Omar As Saggaf) yang 
rnernegang seluruh aturan bagi perjalanan pulang. 
Pera tu.ran tersebut kemudian berlanjut dan melem-
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baga di kalangan masyarakat sehingga menjadi 
kebiasaan setiap orang Indonesia yang akan pergi 
haji untuk senantiasa memperhitungkan kesiapan 
ongkos pergi pulang dan biaya bekal hidupnya 
selama di Arab Saudi. Dan akhirnya kebiasaan yang 
sudah membudaya dan menjadi pengetahuan 
umum masyarakat menjadi salah satu dasar 
pertimbangan dalam menetapkan komponen biaya 
penyelenggaraan ibadah haji, dan berlanjut sampai 
sekarang. Sebagaimana dimaklumi, salah satu 
komponen utaina BPIH yang diterapkan oleh UU 
Nomor 17 tahun 1999 adalah perhitungan biaya 
perjalanan Indonesia -Arab Saudi pergi pulang dan 
bekal hidup selaina di Arab Saudi yang merupakan 
biaya langsung penyelenggaraan ibadah haji. 

Dalam dasawarsa pertama abad ini di Hindia 
Belanda terbentuk sejumlah organisasi kemasya
rakatan Islam (Onnas Islnrtz). Orrnas Islam sangat 
berperan sebagai penyalur aspirasi umat Islam 
kepada pemerintah dalam menjalankan agamanya. 
Melalui Ormas-ormas Islam, berbagai persolan 
kehidupan sosial keagarnaan termasuk masalah 
pelayanan ibadah haji dikomunikasikan guna 
mendapatkan tanggapan dan perbaikan pernerintah 
kolonial masa itu. 

Kelahiran Ormas-orrnas Islam yang semula 
hanya menjadi sarana perkumpulan bagi kaum 
muslimin, dalain perkembangan berikutnya justru 
sangat memberi perhatian kepada perrnasalahan 
penyelenggaraan ibadah haji. Di antara persoalan 
haji yang sangat serius saat itu adalah sernakin mem
buruknya keadaan jamaah dalam perjalanan pergi 
haji melalui kapal laut. Banyak tetjadi pernerasan 
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dan penipuan terhadap jarnaah haji di tanah air 
(rnelalui per-calo-an) danselama di Arab Saudi (oleh 
rnukirnin sesarna orang Indonesia dan atau sistem 
pemondokan melalui Syniklz). Dengan dernikian 
kehadiran Orrnas-orrnas Islam sangat membantu 
kepentingan dan keselarnatan jamaah haji, terutarna 
dalarn hal perbaikan pelayanan dan rnemperkecil 
kernungkinan terjadinya pernerasan dan penipuan 
sejak di Hindia Belanda sampai selama berada di 
tanah suci. Di Hindia Belanda, mereka berusaha dan 
berperanserta mendesak perusahaan-perusahaan 
pelayaran agar segera mengadakan perbaikan 
pelayanan di atas kapal yang mengangkut jarnaah 
haji. Mereka juga mengirimkan rnisi-rnisi ke Tanah 
Arab untuk mendapatkan garnbaran mengenai 
keadaan di sana atau untuk rnendesak pemerintah 
negeri itu agar membuat peraturan guna menang
gulangi perlakuan-perlakuan yang bisa rnerugikan 
jamaah haji Indonesia. 

Jadi upaya perbaikan terhadap setiap bentuk 
pelayanan umum, khususnya penyelenggaraan 
ibadah haji telah dilakukan oleh berbagai pihak 
sejak zaman dahulu. 

Pada tahun 1939, pemerintah mengeluarkan 
Peraturan Pengangkutan Udara (Luclzt·vervoer
ordonnantie. Staatsblad 1939 Nomor 100). Ketentuan
ketentuan umum di dalam peraturan tersebut 
menyebutkan bahwa tidak ada peraturan lain yang 
berlaku sebelumnya, dan merujuk kepada Perjanjinn 
Warsa1LJa tertanggal 12 Oktober 1929. Perjanjian 
tersebut berlaku untuk Hindia Belanda sejak tanggal 
29 September 1933 (Staatsblad 1933 No. 44) dan 
mengatur tentang kesatuan/keseragarnan rneng-
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enai ketentuan-ketentuan dalam pengangkutan 
udara internasional. Ketentuan dan peraturan itu 
menjadi titik awal untuk mengadakan diversifikasi 
mode angkutan haji (yang selarna ini hanya meng
gunakan kapal laut) dengan angkutan udara. 

Pada masa sebelum kemerdekaan, perhatian 
utama dari Ormas Islam lebih terfokus pada urusan 
agama dan persoalan sosial dari pada urusan politik. 
Mereka menyoroti dan memberikan perhatian 
serius pada persoalan yang rnenyangkut masalah 
perhajian. Muhammadiyah, rnisalnya memberikan 
penerangan agar perusahaan-perusahaan pelayai·an 
kapal yang beroperasi pada saat itu rnengadakan 
perbaikan keadaan selama jamaah berada di atas 
kapal. Kemudian Nahdlatul Ulama mendesak 
kepada penguasa Makkah agar rnemberikan kebe
basan dan kelonggaran kepada setiap jamaah haji 
untuk rnenjalankan ibadah haji sesuai n1nzhnb yang 
dianut, tanpa harus ditekan dan rnemaksakan pene
rapan satu-satunya mnzhab tertentu dalam men
jalankan ibadah hajinya. Fenomena ini rneng
gambarkan bahwa persoalan pelayanan pelak
sanaan ibadah haji selalu menjadi perhatian serius 
rnasyarakat. 

2. Penyelenggaraan Ibadah Haji pada Masa 
Kemerdekaan 

Adapun jumlah kaum muslimin yang menu
naikan ibadah haji berfluktuasi. Dari tahun ke tahun 
mengalami pasang naik dan pasang surut yang 
sangat bervariasi jumlahnya. Penurunan jumlah 
jamaah haji yang cukup drastis adalah pada masa 
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Perang Dunia Kedua (masa pendudukan Jepang) 
dan disusul oleh perjuangan kemerdekaan bangsa 
Indonesia. Bahkan terjadi pemberhentian sementara 
arus jamaah haji dari Indonesia ke Makkah pada 
masa revolusi fisik, pada tahun 1945-1950. 

Pelaksanaan ibadah haji mulai bergairah lagi 
setelah tahun 1950-an bersamaan dengan ber
akhirnya revolusi fisik, perjuangan kemerdekaan. 
Pengurusan penyelenggaraannya dilakukan oleh 
bagian khusus urusan haji Departemen Agarn.a RI. 
Kebijakan Departemen Agama sendiri diarahkan 
untuk mengatasi dua persoalan yang di masa Perang 
Dunia Kedua sudah mendapat perhatian masya
rakat Islam, yaitu pengetahuan agama sebagian 
jamaah haji yang kurang memadai dan kondisi 
buruk pelayanana di tanah suci. Padahal jurnlah 
calon jamaah haji semakin meningkat dari tahun ke 
tahun. Inilah yang mendorong pemerintah mening
katkan pembinaan di tanah air dan mengupayakan 
perbaikan pelayanan di tanah suci. 

Menteri Agama ketika itu, K.H.A.Wahid 
Hasyim, mengutarakan bagaimana upaya yang 
dilakkukan beliau untuk mengangkat rnartabat 
jamaah haji Indonesia. Ia menyinggung soal keluhan 
mengenai rendahnya mutu jamaah haji Indonesia. 
Kenyataannya memang sebagian besar jamaah In
donesia berasal dari rnasyarakat tingkat menengah 
ke bawah. Mereka adalah kaum petani atau peda
gang kelas bawah dan menengah, yang dengan 
keuletannya sanggup untuk menyisihkan uang 
untuk membiayai ibadah.haji, namun pengetahuan 
umum dan pengetahuan keagamaannya kurang 
memadai. 
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Keadaan ini menjadi dorongan bagi pemerintah 
untuk rnenerapkan semacam ujian khusus bagi 
setiap calon jamaah haji yang mendaftarkan diri. 
Pada tahun 1951 Departemen Agama mengeluarkan 
surat edaran yang memberitahukan bahwa calon 
jamaah haji akan diuji pengetahuannya untuk 
mengetahui apakah mereka cukup memahami 
prosesi ibadah haji. 

Permasalahan Iain adalah keterbatasan quota 
yang telah dialami sejak dahulu. Pada tahun 1950 
Departemen Agama mengeluarkan Surat Edaran 
tentang pembatasan jumlah calon jamaah haji, 
dengan rnengemukakan dua alasan. Pertan1n, peme
rin tah Indonesia tidak mempunyai cukup devisn. 
Kedua, pihak Arab Saudi meminta agar jumlah 
jamaah haji dari Indonesia dibatasi, karena "kurang
nya fasilitas pernondokan serta udara yang cukup 
panas di Arab Saudi". 

Adapun persoalan lainnya yang selalu muncul 
dan cukup banyak rnendapatkan sorotan publik 
pada tahun-tahun awal kemerdekaan pada tahun 
1950 tentang penyelenggaraan haji adalah viktinzisasi 
jamaah haji. Mereka sering menjadi "sapi perah" mulai 
dari saat melakukan pendaftaran, ketika akan 
berangkat ke luar negeri, dan pada waktu berada 
di Arab Saudi. Sedangkan persoalan yang sangat 
menonjol pada rnasa itu adalah saat dilakukan 
pendaftaran calon jamaah haji. Tingginya jum.Iah 
peminat pergi haji di satu pihak dan terbatasnya 
quota di pihak lain mengakibatkan persaingan ketat 
dan sulitnya mendapatkan peluang sebagai calon 
jamaah haji terdaftar. Situasi semacam ini menjadi 
lahan subur bagi "percaloan11 baik yang dilakukan 

16 



secara pribadi maupun kelompok untuk menawar
kan jasanya. 

Buruknya kondisi yang banyak dialarni jarnaah 
haji pada masa-rnasa pemerintahan kolonial dan 
berlanjut sampai masa awal kemerdekaan, bahkan 
sarnpai akhir tahun 1960-an menyebabkan par:a 
pendahulu bangsa ini berusaha keras dan secara 
bertahap telah melakukan beberapa perbaikan 
penyelenggaraan ibadah haji pada masanya. 

Pada tahun 1964, pemerintah mengeluarkan 
Keputusan Presiden Republik Indonesia N omor 112 
Tali.un 1964 tentang Penyelenggaraan Urusan Haji 
secara interdepartemental. Keputusan ini didasarkan 
kepada pertimbangan kepentingan Umat Islam 
Warga Negara Republik Indonesia dalam menunai
kan ibadah haji dalam kerangka nation and character 
building. Oleh karena itu penyelenggaraan haji 
merupakan tugas nasional yang tidak cukup diker
jakan oleh suatu Departemen, melainkan perlu 
melibatkan unsur-unsur dari Departemen-Depar
ternen Pemerintah serta Organisasi masyarakat yang 
mempunyai hubungan erat dengan penyeleng
garaan haji. Berdasarkan pem.ikiran ini, maka pe
nyelenggaraan urusan haji memiliki kepanitian 
lebih mantap yang dikuatkan dengan Keputusan 
Presiden. 

Upaya yang sungguh-sungguh dari pemerintah 
dalam memperbaiki penyelenggaraan haji dan 
meningkatkan kualitas pelayanan kepada jamaah 
haji pada gilirannya secara bertahap memunculkan 
enam perubahan secara prinsipil sesuai derajat pei:'
masalahan dan tantangan yang dihaqapi. 

Pertama, jumlah setoran biaya pergi haji yang 
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dibayarkan oleh setiap calon haji diharuskan sudah 
mernperhitungkan biaya pergi pulang, ketersediaan 
biaya keluarga yang ditinggal dan biaya bekal hidup 
(living cost dnn Akonzodasi) selama berada di Arab 
Saudi. Kepastian tersedianya biaya ini dapat 
mengatasi masalah keterlantaran yang dialami 
jamaah haji Indonesia di Arab Saudi yang sering 
tetjadi sejak akhir abad 19 dan awal abad 20 sebelum 
kemerdekaan RI. 

Kedua, pelayanan pernerintah lebih terfokus 
dalam meningkatkan ku~litas jamaah melalui 
bimbingan ibadah haji, pemilihan calon petugas haji 
(dari para ulama dan ustadz), penajaman materi 
rnanasik ibadah haji, pemantapan metode pem
belajaran perhajian. Hal ini sebagai jawaban terha
dap kurangnya pemahaman keagamaan jarnaah haji 
Indonesia dan seringnya terjadi perbedaan furu 'iyalz 
dalam menjalankan ibadah haji pada tahun-tahun 
akhir 1950-an dan 60-an. 

Ketiga, terjadinya perubahan angkutan jamaah 
haji dari tanah air menuju Arab Saudi melalui 
pesawat terbang pergi pulang pada tahun 1970-an. 
Perbaikan ini sebagai jawaban terhadap banyaknya 
persoalan buruk dari petjalanan yang berbulan
bulan melalui kapal laut. Selanjutnya pada akhir 
tahun 90-an angkutan jamaah tidak hanya meng
gunakan Garuda Airlines, namun sudah mulai 
rnemanf aatkan penerbangan dari pihak Saudia Air
lines, sehingga kompetisi harga penerbangan untuk 
komponen biaya angkutan udara jamaah haji 
semakin lebih kompetitif bila dibandingkan tahun
tahun sebelumnya. Dilakukan juga pemerataan dan 
pemanfaatan penerbangan lainnya (selain Pf. Garuda) 
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seperti Merpati dan penerbangan lainnya untuk 
angkutan domestik dari kota propinsi asal jamaah 
ke embarkasi ternpat penampungan sementara 
jamaah sebelum diberangkatkan ke Arab Saudi. 

Keenzpat, sekitar tahun 1980-an dan awal 90-an, 
dilakukan pernbenahan pelayanan jamaah haji yang 
bersifat menyeluruh oleh pihak pemerintah Arab 
Saudi dan Indonesia, rnulai dari pelayanan umum 
(penyewaan pemondokan, angkutan dan katering) 
yang sernula ditangani langsung oleh sistem Syaikh 
(perorang dan/ atau melalui swasta penuh) selan
jutnya beralih kepada sistem Muassasalt yang di
kontrol langsung pemerintah Arab Saudi. Setiap 
transaksi sewa rurnah, transportasi dari katering dan 
lain-lain berada dalam tanggungjawab dan kontrol 
pemerintah Arab Saudi. Karena pemondokan yang 
dikeioia ivjaktnb, rumah sakit Arab Saudi, i'1aqobaiz, 
katering dan penerbangan berada dalam tang
gungjawab dan kontrol pihak pemerintah Arab 
Saudi, maka perbaikan fasilitas kesehatan, pem
bangunan tasilitas perumahan dan lainnya yang 
dilakukan secara profesional oleh pernerintahan 
Arab Saudi atas usul pemerintah Indonesia. Se
men tara itu, era 90-an merupakan rnasa per
tumbuhan jumlah jamaah haji yang semakin 
membumbung tinggi, sehingga terbentur pada 
kekurangan kapasitas pelayanan urnum di tanah 
suci. Peristiwa yang cukup terkenal adalah ter
jadinya musibah terowongan Al Mu 'aishinz di Mina. 
Peristiwa ini mendodong upaya pelayanan yang 
serius berupa pembangunan rumah sakit haji di 
tanah air dan perbaikan terowongan serta fasilitas 
jalan dan perkemahan di Armina (menggunakan 
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bahan anti api). 
Keli11uz, pada awal tahun 1990-an juga dilakukan 

pembahasan serius rnelalui Muzakarah haji pertama 
yang melibatkan para tokoh agarna dari kalangan 
intelek, ulama, pondok pesantren, dan perguruan 
tinggi Islam serta orrnas-orrnas Islam. Untuk men
cari titik temu dan kesepahaman guna perbaikan 
sistem pelayanan penyelenggaraan ibadah haji, 
khususnya bidang rnanasik haji. Sementara itu, 
munculnya perrnasalahan yang semakin kompleks 
di era tahun 90-an merupakan akibat langsung dari 
peningkatan jurnlah peminat calon haji yang begitu 
tinggi sehingga berefek kepada kapasitas pelayanan 
yang semakin berada pada titik rnaksimum baik di 
pihak Arab Saudi maupun di pihak Indonesia. 
Karena itu "Quota", rnerupakan salah satu bentuk 
pembatasan jumiah atau jurniah tertentu yang 
diberikan kepada setiap negara untuk membe
rangkatkan jamaah haji mereka ke Tanah Suci, 
sehingga banyak orang yang harus dikecewakan 
-karena harus menunggu beberapa tahun kernudian. 
Adapun mereka yang rnendapatkan kesempatan 
untuk pergi haji adalah yang diuntungkan oleh hasil 
undian. Keadaan ini rnenunjukkan bahwa persolan 
quota yang pernah terjadi di tahun 1995, bukanlah 
hal baru bagi negara Indonesia karena telah berkaJi
kali terjadi (sebelum kemerdekaan, pasca ke
merdekaan, dan akhir tahun 60-an). Gejolak dalam 
masyarakat saat itu, menimbulkan beberapa issue 
yang pada dasarnya sama yaitu tentang mengapa 
terdapat orang yang mendapatkan pelayanan 
istimewa dari pemerintah atau hanya dari mereka 
yang berpengaruh saja, dan semakin diperkuat oleh 
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adanya quota khusus yang diberikan kepada calon 
jamaah haji dari kalangan tokoh-tokoh atau 
golongan tertentu, seperti golongan pegawai negeri, 
tentara dan veteran yang diberi pelayanan khusus. 
Berkenaan dengan itu. pada era akhir tahun 90-an, 
pemerintah rnemakai perhitungan-perhitungan 
manajerial ketat, seperti bagaimana memper
hitungkan jatah quota yang diperoleh selain me
lakukan pembenahan manajemen internal seperti 
pendaftaran sistem tabungan selama lima tahun 
(1998-2003). Mengingat peningkatan jumlah jamaah 
haji Indonesia secara drastis sehingga melampaui 
batas quota yang seharusnya dan mengakibatkan 
tidak bisa menampung seluruh calon haji yang 
bermaksud pergi ke tanah suci, maka dilakukan 
model pendaftaran haji ala sistem reservasi pada 
penerbangan. Pesatnya peningkatan jumlah jamaah 
ini merupakan fenomena mutakhir bagi dunia Is
lam secara internasional, sebagaimana data dari 
Arab Saudi bahwa jumlah jamaah haji seluruh dunia 
mulai mencapai satu. setengah juta sampai dua ju ta 
justru pada tahun-tahun 90-an.Oleh karenanya 
perubahan rnendasar akibat peningkatan jumlah 
yang sernakin melebihi kapasitas kemampuan 
pelayanan secara rnanajerial clan ketersediaan 
fasilitas pelayanan bail< di Arab Saudi maupun di 
tanah air adalah dimulai pada tahun 90-an. Dalam 
kaitan ini jumlah pendaftar dijadikan dasar dalam 
melakukan persiapan-persiapan penyelenggaraan 
ibadah haji, mulai dari perencanaan persiapan 
angkutan, akomodasi, dokumen, kesehatan, him- . 
bingan dan pembinaan ibadah, petugas dan seba
gain ya. Dengan manajemen yang jelas maka 
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pemerintah juga tidak mengalami kesulitan dalam 
menentukan biaya penyelenggaraan ibadah haji 
(BPIH) atau yang dahulu dikenal dengan istilah 
ongkos naik haji (ONH). Komponen-komponen 
BPIH dapat dipersiapkan sejak awal tahun penye
lenggaraan berikutnya atau setelah pemulangan 
jamaah haji selesai, atau setelah dilakukan evaluasi 
penyelenggaraan haji. 

Keenanz, dilakukan pembenahan sistem pen
daftaran dengan menggunakan teknologi infor
rna tika model 'reservation on line system'. Penge
Iolaannya menggunakan model 'sistem satu atap' 
yang melibatkan unsur perbankan. Pembuatan dan 
pengisian dokumen juga dilakukan secara 
kornputerisasi. Kemudian diterapkan pula sistem 
komputerisasi pelayanan operasional di Embarkasi 
dan Arab Saudi serta pelayanan informasi kepada 
publik secara terpusat melalui internet (web site in
formation system) yaitu MCH (media center haji}. 
Walhasil pada era selama tahun 90-an di seluruh lini 
pelayanan langsung kepada jamaah haji sudah 
memanfaatkan multi media sistem teknologi. 
Dengan demikian rnunculnya permasalahan dapat 
diketahui secara cepat pelayanan haji termonitor 
dan terkendali secara terpusat. Tahun 90-an dapat 
disebut pula sebagai era baru penyelenggaraan haji 
karena secara konsepsional menggunakan sistem 
teknologi inforrnatika sebagai jawaban terhadap 
tuntutan rnembludaknya jumlah jarnaah haji yang 
rnembutuhkan pelayanan cepat, tepat dan ber
kualitas, dan sekaligus sebagai upaya pemanfaatan 
kemajuan teknologi guna peningkatan mutu 
pelayanan langsung kepada publik melalui Sistem 
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Komputerisasi Haji Terpadu (SISKOHA T). Melalui 
sarana komputerisasi secara online ini, intervensi 
manusia semakin dibatasi dalam melakukan 
pelayanan secara adil dan proporsional, karena 
mekanisme kerja di lapangan lebih banyak di
ten tukan dan dikontrol langsung oleh sistem 
teknologi terutama dalam proses pendaftaran, 
penyelesaian dokumen paspor dan visa, serta moni
toring secara terpusat melalui Host dan jaringan 
komputer terhadap posisi dan status jamaah haji 
sejak dari tanah air sarnpai di Arab Saudi dan 
pemulangannya kembali ke masing-masing 
dernbarkasi. Perubahan rnendasar dari pelaksanaan 
penyelenggaraan haji di era ini selain awal mula 
pernberlakuan Undang-Undang Haji (1999), ter
utarna pada pernbaharuan pelaksanaan pendafta
ran calon haji yang sernakin rnernbumbung tinggi 
perninatnya sehingga menimbulkan keresahan 
akibat terjadinya daftar tunggu (ivaiting list) 
pendaftar calon haji. Maka sejak tahun 1996 mulailah 
dilakukan cara-cara yang lebih terbuka dan trans
paran dalam pelayanan pendaftaran yang sangat 
jauh berbeda dari sebelurnnya, yaitu menggunakan 
pendaftaran dengan prinsip rnemberikan semacam 
1kepastian' kepada masyarakat untuk pergi haji 
dengan model pelayanan penyelenggaraan secara 
first input first output (FIFO) atau yang lebih dikenal 
dengan istilah sistem ban betjalan, siapa yang awal 
mendaftar dialah yang terlayani, petugas dan 
pelayanan pendaftar berada dalam satu atap, dan 
melayani pendaftaran haji sepanjang rnasa (lima 
tahunan). Demikian juga pelayanan pencepatan 
penyelesaian dokumen jarnaah berupa paspor haji 
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dan pemvisaannya dengan cara penyebaran lokasi 
pelayanan di tiga kota, yaitu di Makasar, Surabaya 
dan Jakarta. Namun demikian, pada akhirnya 
penyelesaian visanya ditarik lagi ke pusat 
mengingat lebih efisien dengan diberlakukannya 
system penyelesaian visa online.•!• 
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BAB III 

UNDANG-UNDANG HAJI: 
UPAYA PENINGKATAN PELAYANAN 

1. Upaya Menjarnin Hak Warga Negara 

T ERBITNYA Undang-Undang Nomor 17 
Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Ibadah 
Haji rnernpunyai nilai historis yang tinggi. 

Karena setelah Indonesia merdeka selama 54 tahun 
kita baru rnerniliki pijakan yang kokoh. Lahirnya 
Undang-Undang tersebut pada hakekatnya 
merupakan buah perjuangan bangsa, khususnya 
umat Islam untuk merniliki suatu peraturan bersam.a 
(social contract) yang bersifat permanen sistem 
sebagai landasan dan pijakan pemerintah dan 
masyarakat untuk melakukan peningkatan mutu 
pelayanan, bimbingan dan perlindungan bagi setiap 
warga negara yang melakukan ibadah haji. 
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Adanya Undang-Undang mempunyai irnplikasi 
yang sangat positif, yaitu sernakin terjaminnya hak
hak warga negara dalam rnelaksanakan ibadah haji. 
Di samping itu, bila kita rnenelusuri lebih jauh 
rnuatan dan intisari dari Undang-Undang Nornor 
17 Tahun 1999, ternyata seluruh detail inti kandung
an ketentuan tersebut merupakan akumulasi 
praktek-praktek penyelenggaraan haji setelah dalarn 
proses panjang perjalanan sejarahnya yang sudah 
m.enjadi konvensi dan telah melembaga dalam 
masyarakat. Artinya, peraturan tersebut tidaklah 
lahir sekonyong-konyong pada saat sekarang ini, 
melainkian mernpunyai latar belakang sejarah kuat 
yang telah mernberi hak kepada pemerintah untuk 
mengatur dan menyelenggarakannya sebagai tugas 
pelayanan kepada warga negara. 

Keharusan adanya Undang-Undang Haji bagi 
bangsa Indonesia adalah tuntutan sejarah. Karena 
ibadah haji merupakan kegiatan yang sudah ada 
sejak zaman dahulu bersarnaan dengan masuknya 
agama Islam ke Indonesia. Ketika bangsa ini dijajah 
kolonial Belanda, penyelenggaraan ibadah haji 
senantiasa sarat dengan problematika sehingga 
rnenjadi perbincangan publik. Persoalan-persoalan 
seputar penyelenggaraan ibadah haji senantiasa 
menarik perhatian publik karena ibadah haji tidak 
hanya berkaitan dengan agama tetapi juga 
bersentuhan dengan politik, ekonomi dan budaya. 
Di sarnping itu, penyelenggaraan haji juga berkaitan 
dengan aspek politik dan bisnis internasional karena 
pelaksanaannya di luar negeri, yaitu Arab Saudi. 
Dengan kata lain kebijakan haji yang ditetapkan 
pemerintah harus pula mempertimbangkan aspek 
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hubungan bilateral antara Indonesia dan Arab 
Saudi. 

Sejak dahulu kala, dari nenek moyang kita, umat 
Islam bangsa Indonesia telah rnenjadikan ibadah 
haji sebagai cita-cita terakhir sebelurn menutup 
mata. Sebab kernampuan rnenunaikan ibadah haji 
berarti telah mampu melaksanakan semua rukun 
Islam. Meskipun biaya yang diperlukan tidak 
sedikit, umat Islam bekerja keras mengumpulkan 
dana untuk dapat menunaikan ibadah haji. Dengan 
demikian nyatalah bahwa pelaksanaan ritual Islam 
yang satu ini melibatkan dua sisi kehidupan 
manusia sekaligus, yaitu sisi moral dan material. 
Semangat perjuangan untuk rnenunaikan ibadah 
haji tersebut tidak pernah luntur, bahkan semakin 
membara dari generasi ke generasi, lebih-lebih umat 
manusia telah mencapai kemajuan ilmu dan 
teknologi yang tinggi, khususnya teknologi 
komunikasi dan transportasi yang membuka 
berbagai kemudahan. Oleh karena itu jumlah 
jamaah haji Indonesia senantiasa rneningkat dari 
tahun ke tahun, seolah-olah tidak mengenal krisis 
ekonomi.Sejarah telah membuktikan, bahwa sejak 
zaman dahulu jauh sebelum kemerdekaan jumlah 
jamaah haji Indonesia dan sampai sekarang (tahun 
2000-an) masih tetap menempati posisi jumlah yang 
terbesar bila dibandingkan dengan negara 
manapun, yaitu selalu berada pada kisaran 15 % 
sampai 20 % bahkan seringkali mencapai 25 % dari 
seluruh jumlah jarnaah haji di Arab Saudi. 

Dorongan utama dalam menuniakan ibadah haji 
tentu saja komitmen keagam.aannya. Adanya ke
yakinan dan pernahaman urnat Islam bahwa 
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seseorang yang telah melaksanakan ibadah haji akan 
berubah tingkah lakun kehidupannya rnerupakan 
alasan yang sangat penting. Sekembalinya dari 
tanah suci secara otornatis dia akan merasakan 
suasana kehidupan yang baru sebagai orang yang 
seakan 'lahir kernbali'. Dorongan lain adalah alasan 
yang sifatnya sangat rnanusiawi clan duniawi. Ka
rena, secara individual 'pak haji' atau 'bu hajjah' 
akan menjadi idola atau panutan bagi lingkungan
nya, sehingga mereka rnendapatkan (secara tidak 
langsung) sernacarn pengakuan sosial (social recog
nition) dalam masyarakat berupa 'kehorrnatan', 'sta
tus' dan 'prestise' tersendiri yang dapat mengantar
kan rnereka kepada kehidupan yang lebih spesifik 
lagi dalarn strata sosial. Pada gilirannya, kehadiran 
rnereka (pak haji dan bu hajjah) akan dapat rne
warnai kehidupan sosial sekitarnya, mengingat 
keberadaan rnereka dan amaliah ibadah haji yang 
telah dilakukannya rnemiliki dampak terhadap 
terciptanya semacam 'kesalehan sosial' di kalangan 
masyarakat luas. 

Dengan pernahaman clan keyakinan yang 
tertanam dalam pandangan rnasyarakat yang 
dernikian itu, sernakin mernacu semangat rnasya
rakat untuk secara berbondong-bondong melak
sanakan ibadah haji, baik dengan cara mandiri atau 
rnelalui prosedur yang telah dilaksanakan oleh 
pernerintah. Kenyataan inilah yang menggoda pihak 
di luar pemerintah untuk terlibat secara aktif dalam 
penyelenggaraan haji. Ketika pernerintah kolonial 
rnasih menjajah negeri ini kondisi semacam itu mulai 
terlihat yang mendorong pemerintah kolonial 
rnenerbitkan Ordonansi Haji Tahun 1922. Tegasnya, 
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setelah kebiasaan masyarakat Islam itu secara 
mandiri rnelakukan ibadah haji dan berlangsung 
sekian waktu, ternyata secara bertahap juga diikuti 
oleh berbagai pihak/kalangan (pelaku bisnis) untuk 
melibatkan diri guna mencari dan mendapatkan 
keuntungan dari perjalanan haji yang dilakukan 
oleh masyarakat. Kemudian barulah pemerintah 
kolonial menyadari perlunya suatu aturan tersendiri 
dan baku karena penyelenggaraan ibad haji ini telah 
mengundang keterlibatan banyak pihak dari ber
bagai kornponen dalarn masyarakat yang langsung 
a tau tidak langsung ingin rneraih keuntungan dalam 
penyelenggaraan haji. Selain dari itu kita melihat 
pula, bahwa kelahiran Ordonansi Haji 1922 me
rupakan kebijakan atau peraturan yang mengu
kuhkan kebiasaan yang sudah berjalan sembari 
membuatkan koridor berupa ordonansi untuk 
menghindari tetjadinya korban dan/ a tau derrtl me
lindungi rnasyarakat umum dalam menjalankan 
ibadah haji. 

Semangat seperti ini pula yang kita tangkap 
pada kelahiran Undang-Undang Haji yang disahkan 
pada tahun 1999, yaitu merupakan aturan main 
yang membakukan dan mengukuhkan hal-hal yang 
sudah betjalan dan telah berlangsung selama ini 
dengan penakanan yang lebih tegas, mana yang 
menjadi hak dan wewenang pemerintah dan aspek 
mana saja yang rnernungkinkan keterlibatan 
masyarakat. Salah satu tujuannya adalah tentu saja 
agar tidak tetjadi viktimisasi jamaah haji, mengingat 
sejarah panjang penyelenggaraan haji mengajarkan 
kepada kita untuk selalu menyadari pahit getir yang 
telah dialarni oleh para jamaah haji. Mereka tiada 
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henti-hentinya menjadi korban dari berbagai 
kalangan pelaku bisnis dan/ atau oknum-oknum 
tertentu baik dari kalangan swasta rnaupun pe
merintah. Kehadiran undang-undang ini tiada lain 
demi melindungi dan menjarnin hak masyarakat 
Islam sebagai warga negara demi untuk men
jalan.kan ibadah haji dengan selamat dan aman serta 
nyaman. Walaupun tentunya pihak-pihak tertentu 
masih saja menghendaki s-wastanisasi penye
lenggaraan haji. 

2. Upaya Menggalang Partisipasi Masyarakat 

Pemerintah menyadari bahwa kapasitas 
pemerintah juga relatif terbatas dalam pelayanan 
kepada jamaah haji yang tuntutan akan kualitas 
pelayanan sernakin meningkat dan beragam. Oleh 
karena itu partisipasi masyarakat juga sangat 
diharapkan. Tanggapan masyarakat juga cukup 
positif dalam membantu pernerintah untuk 
rnemenuhi tuntutan rnasyarakat yang semakin 
beraneka ragam itu. Tanggapan masyarakat yang 
positif ini dapat terlihat dengan kehadiran berbagai 
Kelompok Birnbingan lbadah Haji (KBIH) yang 
dibentuk oleh Majlis Taklirn, Kelompok Pengajian 
dan Yayasan-yayasan Islam. Kemudian untuk me
rnenuhi tuntutan pelayanan khusus dari sementara 
lapisan masyarakat muncul Penyelenggara Ibadah 
Haji Khusus (PIHK) yang dibentuk oleh para pelaku 
bisnis. PIHK ini sebelumnya dikenal sebagai 
penyelenggara Ongkos Naik Haji Plus (ONH Plus). 
Sejak akhir tahun 90-an jumlah KBIH dan PIHK 
semakin menjamur dan seiring dengan itu orientasi 
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bisnisnya juga kian menonjol. 
Berkenaan dengan itu, maka pernerintah 

rnelakukan ·berbagai pengaturan agar kegiatan
kegiatan KBIH dan PIHK tersebut tidak merugikan 
rnasyarakat yang akan melaksanakan ibadah haji. 
Pemerintah menjadikan pihak swasta (khususnya 
KBIH dan PIHK) tersebut sebagai mitra dengan 
rnemberikan wewenang dalam bidang bimbingan 
ibadah, bukan dalam bidang operasional teknis 
penyelenggara ibadah haji. Dengan tugas dan we
wenang yang tegas tersebut bimbingan, pelayanan 
dan perlindungan terhadap jamaah haji dapat 
dilakukan secara optimal. Berangkat dari kenyataan 
ini, maka dalam Undang-Undang Haji Tahun 1999, 
di samping menegaskan tugas pemerintah juga 
rnengakornodasi aspirasi masyarakat yang 
berkembang. 

Dengan adanya Undang-Undang Haji tersebut, 
maka pijakan pemerintah dan masyarakat sernakin 
kuat, jelas dan tegas. Sebab, sebagaimana diketahui 
bahwa aturan perhajian yang digi.tnakan sebagai 
dasar penyelenggaraan haji, dipandang masih 
kurang kuat karena hanya berupa Keputusan 
Presiden dan Keputusan Menteri Agama. Melalui 
Undang-Undang Haji ini, kiranya semua pihak, baik 
pemerintah maupun swasta dapat menempatkan 
dirinya pada mekanisme yang lebih tertata dan 
terkontrol karena telah diatur oleh negara secara 
perrnanen. Demikian juga, kehadiran pihak swasta 
dalam penyelenggaraan ibadah haji tentunya 
sernakin kuat, karena telah diatur dan diakomodir 
sedernikian rupa dan secara proporsional sesuai 
kesanggupan dan kapasitas mereka dalam 
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mendukung dan mendampingi masyarakat yang 
akan melaksanakan ibadah haji ke tanah suci. 
Bahkan, pihak pemerintah akan lebih serius dan 
lebih berhati-hati lagi, karena telah memiliki lan
dasan peraturan yang kuat, dan seluruh langkahnya 
dalam bentuk apapun sudah diatur dan diikat oleh 
Undang-Undang, sebagai bentuk hukurn yang lebih 
tinggi dari sebelum.nya. Maka kesemena-menaan 
dari manapun datangnya yang bermaksud men
jadikan jarnaah haji sebagai 'sapi perah' akan gam
pang terjerat oleh hukum yang ada, sekalipun itu 
datangnya dari pemerintah. 

3. Kesungguhan dalam Melaksanakan 
Undang-Undang 

Jika rnekanisme dan alur penyelenggaraan iba
dah haji sudah tertata dan terstruktur secara kene
garaan sebagairnana dalam perundang-unadangan, 
maka yang perlu mendapatkan perhatian serius di 
kemudian hari adalah sikap dan prilaku individu 
atau oknum serta kebijaksanaan teknis yang dite
tapkan bentuk operasional yang dilaksanakan oleh 
penyelenggara haji. Sebab, sebagaimana dimaklumi 
bahwa prilaku personal dalarn organisasai tidak 
dapat dilepaskan dari budaya tradisional dan 
pengaruh 'primordialisme' dalam menjalankan 
birokrasi pemerintahan. Pengalaman menunjukkan 
bahwa prilaku individu sering rnewarnai dan 
mendominasi jalannya roda organisasi di 
lingkungan birokrasi pemerintahan di negara kita. 
Jadi, sebaik apapun Undang-Undang yang telah 
disusun tanpa didukung oleh pelaksana yang 
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berkualitas dan system teknik operasional yang 
sesuai dengan tuntutan realitas lapangan, rnaka 
Undang-Undang tersebut tidak akan berjalan secara 
optimal. Gejala-gejala seperti itu narnpak dalam 
pelaksanaan Undang-Undang Haji Tahun 1999. 
Oleh karena itu yang lebih penting adalah 
peningkatan kualitas sumberdaya manusianya dan 
penataan system pelaksanaan tehnis operasional
nya. Dengan demikian Undang-Undang Haji yang 
sudah relatif mernadai dalam memenuhi tuntutan 
kebutuhan masyarakat itu akan berjalan sesua1 
maksud dan tujuan pernbentukannya. •!• 
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SWASTANISASI: 
GAGASAN YANG PERLU TANGGAPAN 

1. Penyalahgunaan Kepercayaan Jamaah 

H AMPIR satu dasa warsa ini, beberapa mass 
media ibu kota sering rnengangkat 
swastanisasi penyelenggaraan ibadah haji, 

atau paling tidak keterlibatan peran pihak swasta 
dapat lebih besar ketirnbang saat sekarang. Gagasan 
swastanisasi perlu ditanggapi dan dipertimbangkan 
secara matang. Namun dem.ikian pengalaman masa 
lalu hendaknya tidak dilupakan. Sebab pengalaman 
merupakan guru yang paling baik dalam kehid upan 

Setelah Ordonansi 1922 yang mengatur pe
nyelenggaraan ibadah haji bagi urnat Islam rnasa 
kolonial tidak berlaku lagi, rnaka pada tahun 1950 
berdirlah sebuah yayasan yang secara langsung 
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menangani penyelenggaraan ibadah haji, yaitu 
yayasan Penyelenggara Haji Indonesia (PHI). 
Yayasan ini didirikan pada tanggal 21Januari1950 
yang diketuai oleh K.H.M. Sudjak, Wakil Ketua K.H. 
Wahab Hasbullah, Penulis Muhammad Saubani, 
Bendahara Abd. Mana£ clan dibantu oleh Ki Bagus 
Hadikusumo, R. Mulyadi Djojomartono dan K.H.M. 
Dachlan. Pengurus yayasan terdiri dari para 
pernuka Islam berbagai golongan. 

Kehadiran yayasan ini mendapat sarnbutan 
hangat segenap umat Islam pada masanya. Peme
rintah pun menanggapinya secara positif dengan 
diterbitkannya Surat Kementerian Agama Nomor 
3170 tanggal 6 Pebruari 1950 yang menyatakan 
bahwa satu-satunya Badan yang ditunjuk secara 
resmi untuk menyelenggarakan perjalanan ibadah 
haji adalah PHI. Kemudian disusul pula dengan 
surat Edaran Menteri Agama di Yogyakarta Nomor: 
A.III/1/648 tanggal 9 Pebruari 1950. 

Setelah operasional penyelenggaraan ibadah haji 
dikelola PHI, jamaah merasa aman dan nyaman 
-walaupun perjalanannya memerlukan waktu yang 
cukup lama, bahkan perjalanan pergi pulang bisa 
ditempuh dalam waktu enam bulan. N amun di balik 
perjalanan panjang dan melelah.kan ada hil<mah ter
sendiri. Sebab jamaah haji dapat melakukan pen
dalaman manasik haji dan ibadah sunat lainnya. 

Setelah enarn belas tahun berkiprah, PHI merasa 
kewalahan untuk menylenggarakan ibadah haji 
melalui perjalanan laut mengingat semakin ting
ginya jumlah para peminat ibadah haji. Dengan 
semakin bertambahnya jumlah calon jamaah haji, 
maka semakin besar dan meluas pula permasalahan 
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yang dihadapi. Situasi dan kondisi yang demikian 
pada gilirannya menuntut peranan PHI yang lebih 
besar padahal kapasitasnya terbatas. Kemudian di
sadari bahwa Badan yang berwenang menye
lenggarakan haji tidak cukup dalarn bentuk sebuah 
yayasan, melainkan harus Badan dengan organisasi 
yang lebih besar, lebih professional dan didukung 
oleh semua kalangan. Tegasnya, yang diperlukan 
adalah suatu badan hukum seperti Perseroan Ter
batas (PT), suatau Badan yang lebih sesuai dengan 
tuntutan zaman dalam memikul tanggungjawab 
penyelenggaraan ibadah haji. 

Dalam menanggapi berbagai perrnasalahan 
dengan spectrum yang semakin meluas ini, peme
rintah mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 
122 Tahun 1964 tentang Penyelenggaraan Urusan 
Haji, yang secara khusus menyebutkan bahwa 
pemerintah rnembentuk dan mendirikan sebuah 
perseroan. Dalam menindaklanjuti Keputusan 
Presiden itu, maka didirikan PT. Arafat yang 
bergerak di bidang pelayaran dan khusus melayani 
perjalanan haji laut berdasarkan Akta Notaris 
tanggal 1 Desernber 1964, kemudian diubah dengan 
Akta Notaris tanggal 19 Pebruari 1965. Keduanya 
dibuat di hadapan Notaris Soeleman Ardjasasrnita 
di Jakarta. Akta Notaris tersebut disahkan dengan 
surat penetapan Menteri Kehakirnan Nornor JA.5/ 
20/22 tanggal 24 Pebruari 1965 dan didaftarkan 
pada Kantor Penitera Pengadilan Negeri Istimewa 
di Jakarta Nomor 524 tanggal 9 Maret 1965. 
Pengesahan tersebut telah diumumkan dalam Berita 
Negara RI Nomor 64 tanggal 10 Agustus 1965 dan 
tambahan Berita Negara RI Nornor 139. 
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Selarna beberapa tahun penyelenggaraan 
ibadah haji yang dilakukan oleh PT. Arafat tam
paknya tidak mengalami kendala-kendala yang 
berarti. Karena saat itu PT. Arafat merupakan per
usahaan pelayaran yang cukup tangguh dan ber
pengalarnan. Setelah mengalami beberapa model 
penyelenggaraan haji, PT. Arafat mencoba mela
kukan rnodifikasi rnanajerial dengan sistem pen
daftaran quotum. Sistem pendaftaran ini dimak
sudkan untuk menjaring calon jarnaah haji yang 
mendaftarkan diri terlebih dahulu, agar terhindar 
dari tangan-tangan perantara semacam calo atau 
kolektor yang sangat merajalela pada masa itu. 
Calon jamaah haji cukup mernbayar uang muka 
melalui tabungan negara yang waktu itu dikelola 
oleh Kantor Pos. Apabila calon jamaah haji men
dapat bukti pendaftaran berarti calan jarnaah haji 
telah mendapatkan quotum (bentuk tunggal dari 
kata quota) untuk berangkat haji sesuai cita-citanya. 
Sistim quotum ini digunakan dengan maksud agar 
tidak terjadi penumpukan calon jarnaah haji. Hal ini 
menunjukkan sudah dikenalnya calon jarnaah haji 
dengan status waiting list resmi. 

Sistern penyelenggaraan haji oleh PT. Arafat ini 
cukup menjanjikan. Sebagian besar penduduk 
pedesaan dapat dengan mudah mendaftarkan diri 
berangkat haji, hanya berbekal uang muka + Rp. 
17.000,- mereka sudah mendapatkan quotum. Se
dangkan pelnnasannya dapat diangsur sesuai waktu 
yang telah ditentukan oleh calon jamaah haji. 

Namun ternyata kemampuan PT. Arafat dalam 
rnengatasi efek samping dari semakin bertambahnya 
jumlah peminat calon haji, khususnya permasalahan 
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calo-calo yang semakin rnernbabi buta di berbagai 
daerah pada masa itu terbatas pula. Tambahan pula, 
manajemennya pun semakin kacau yang menye
babkan perusahaan tersebut semakin terpuruk. 
Akhirnya kenyataan pahitpun harus dialami ketika 
PT. Arafat dinyatakan pailit. Sebagian besar calon 
jamaah haji yang telah rnenjadi nasabah PT. Arafat 
bersusah payah untuk mengambil kembali biaya 
hajinya. Seluruh asset PT. Arafat yang sudah 
menjadi tanggungan Badan Kepailitan Negara, 
ternyata tidak bisa dicairkan untuk penggantian 
calon jarnaah haji. Bahkan, sesuai hasil pemantauan 
Ditjen Birnas Islam dan Urusan Haji pada tahun 1998 
masih terdapat calon jamaah haji PT. Arafat yang 
rnasih rnengharapkan biaya rencana perjalanan 
hajinya kernbali. Hal itu disebabkan inforrnasi saat 
kepailitan PT. Arafat tidak menjangkau kepada 
masyarakat pedesaan yang terpencil. 

2. Tanggungja-wab Dipikul Pernerintah 

Akhirnya pihak pemerintah mengambil alih 
penanganan penyelenggaraan haji yang dimulai 
pada tahun 1969, . yaitu berdasarkan Keputusan 
Presiden Nomor 22 Tahun 1969. Sejak rnasa itulah 
penanganan penyelenggaraan haji di tanah air 
seluruhnya menjadi tanggung jawab dan dilak
sanakan sepenuhnya oleh pernerintah mulai dari 
tingkat Pusat sampai tingkat Daerah di seluruh 
wilayah NKRL Selanjutnya dilakukan penyem
purnaan dan peinbenahan penanganan penye
lenggaraan haji secara bertahap dan berkesi
nambungan. Di antara pembenahan yang dilakukan 
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sejak tahun 70-an adalah restrukturisasi organisasi 
pelayanan dalam rangka meningkatkan kualitas 
operasional penyelenggaraan haji baik di tanah air 
dan selama jarnaah berada di Arab Saudi. Perubahan 
yang sangat mendasar, adalah angkutan jamaah haji 
mulai dialihkan kepada angkutan udara, yang 
tentunya sangat tidak mungkin dilakukan oleh 
pihak swasta pada masa itu. 

Kiranya perlu dikemukakan bahwa sejak tahun 
1971 mulailah diatur sistem pendaftaran calon 
jamaah haji di setiap daerah, yaitu pembayarannya 
hanya bisa dilakukan melalui Bank pemerintah. 
Kemudian pembuatan dan penyelesaian adminis
trasi dan dokumen calon jainaah haji sampai proses 
pemvisaannya dari seluruh daerah dipusatkan di 
Departemen Agarna RI di Jakarta. Selanjutnya mulai 
dilakukan pembangunan asrama haji embarkasi 
sebagai tempat pelayanan pada masa pemberang
katan jamaah dari tanah air. Selain dari itu dilakukan 
koordinasi pelaksanaan operasional secara inter 
departemen yang antara lain melibatkan instansi 
terkait meliputi: (1) Departemen Kesehatan RI ter
masuk aparaturnya di tingkat Propinsi sampai 
PUSKESMAS di Kecamatan, untuk melayani ke
sehatan jamaah sejak persiapan sampai opera
sional di tanah suci; (2) Departemen Dalam Negeri 
RI termasuk Kabupaten/Kota dan Provinsi, untuk 
mempersiapkan administrasi dan dokum.en calon 
jam.aah haji di m.asing-masing daerah seluruh 
wilayah Indonresia; (3) Departemen Perhubungan 
terrnasuk BUMN (PT Garuda), untuk mernper
siapkan ketersediaan pesawat terbang angkutan 
jamaah haji ke luar negeri dan angkutan domestik 
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dalarn negeri; ( 4) Departemen Kehakiman dan HAM 
mengenai masalah keinrigraasian, dan (5) Depar
temen Luar Negeri untuk menangani hubungan 
antar Negara. 

Pemerintah menyambut baik gagasan swasta
nisasi, karena hal itu menunjukkan rasa tanggung
jawab masyarakat yang tinggi dalam meningkatkan 
pelayanan haji. Meskipun demikian pemerintah juga 
merasa berkewajiban untuk menunaikan tugas 
historis dan konstitusionalnya dalam rnelayani 
warga Negara. Lebih-lebih penyelenggai:aan haji 
merupakan kegiatan pelayanan terhadap warga 
Negara yang akart menunaikan ibadah dengan skala 
nasional yang mempunyai dimensi internasional. Di 
sini harus ada sinergi antara pelaksanaan tugas 
pemerintahan dan keterlibatan masyarakat seraya 
rnengedepankan kepentingan jamaah agar dalam 
rnelaksanakan ibadah hajinya terlayani, terlindungi, 
aman, nyaman dan selamat serta terhindar dari 
segala upaya penipuan dan penzalirnan dari pihak 
manapun.•:• 
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BIAYA PENYELENGGARAAN 

IBADAH HAJI: 
TuNTUTAN HARGA MURAH DAN 

PEIAYANAN PRIMA 

1. Proses Penentuan Biaya 

B IA YA Penyelenggaraan Ibadah Haji yang di 
singkat menjadi BPIH, sebelum dikeluarkan 
Undang-Undang Nomor 17 tentang Penye

lenggaraan Haji dikenal dengan nama ONH 
(Ongkos Naik Haji). Besarnya BPIH sangat 
bervariasi setiap tahunnya. Naik atau turunya BPIH 
sangat ditentukan oleh fluktuasi harga atau biaya 
pada setiap komponen yang harus ditanggung 
langsung (direct cost) dalam proses penyeleng
garaan haji itu sendiri, seperti biaya angkutan, 
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pemonclokan, clan lain sebagainya. Dengan kata lain 
BPIH pada dasarnya clitentukan oleh kondisi pasar. 

Penyelenggaran haji di Indonesia adalah tugas 
nasional yang pelaksanaannya didasarkan pacla 
peraturan perunclang-undangan yang berlaku. 
Kemudian diawasi oleh Inspektorat Jenderal 
Departemen Agarna, BPKP, BPK dan masyarakat. 

Sesuai Undang-undang Nomor 17 Tahun 1999 
tentang Penyelenggaraan Haji, rencana BPIH 
clisusun oleh pemerintah, dalain hal ini Departemen 
Agama RI. Dalarn penyusunan rencana ini di
lakukan pembahasan clan perhitungan secara cermat 
dengan mengkaji komponen-komponen pem
biayaan serta melibatkan pihak Perbankan, Bank 
Indonesia, Departemen Perhubungan, perusahaan 
penerbangan (Pr. Garuda Indonesia dan Saudia Air
lines), Departemen Kesehatan para pakar dari per
guruan tinggi dan pimpinan Organisasi Kernasya
rakatan Islam. Dengan demikian nyatalah bahwa 
untuk menetapkan BPIH harus melalui proses yang 
panjang dan pengkajian mendalarn serta pem
bahasan yang intensif. Dalam proses penentuannya, 
situasi pasar global berpengaruh besar. 

Dalam proses penentuan BPIH, pernerintah 
senantiasa rnempertirnbangkan berbagai segi, sperti 
segi-segi ekonomi, sosial dan politik serta berupaya 
menyelami masyarakat umum. Contoh kasus yang 
sangat menonjol adalah pada saat akan ditetapkan
nya penggunaan mata uang US $ sebagai per
hitungan BPIH pertama kalinya pada musim haji 
tahun 2000. Kebijakan itu ditetapkan setelah melalui 
proses pembahasan selama tiga tahun dan 
dilakukan berkali-kali, melibatkan berbagai unsur 
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pelaku ekonomi seperti perbankan termasuk dari 
Bank Indonesia. Di samping itu pemerintah juga 
melibatkan pakar sosial ekonorni, politisi, para 
ulama pimpinan Ormas Islam dan lain-lain untuk 
mengkaji darnpak sosialnya bila saatnya nanti 
diterapkan penggunaan US $ sebagai acuan 
perhitungan BPIH. Contoh lain adalah ketika 
pemerintah akan melakukan perhitungan besarnya 
BPIH pada setiap tahun.nya. Ditjen Bimas Islam dan 
penyelenggaraan Haji merumuskan konsep rincian 
pengeluaran selama operasional haji berdasarkan 
tahun tahun sebelurnnya, baik pembiayaan 
operasional di tanah air maupun opersional haji di 
Arab Saudi. Bahan tersebut kemudian dipaparkan 
dalam rapat terbatas yang biasanya dilakukan 
sebanyak 5 sampai 6 kali yang dihadiri oleh unsur 
internal Departernen Agama. Rapat tersebut 
melibatkan unsur terkait dari Direktorat clan pihak 
Itjen. Hasil rapat internal tersebut dipresentasikan 
dalam rapat yang lebih luas dan melibatkan unsur
unsur Bank bersama Bl, Departernen Perhubungan 
dan penerbangan, Departemen Kesehatan, clan 
Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK). 
Selanjutnya dibentuk Tim Kecil untuk mengkaji 
secara mendalam dan intensif dalam waktu 
sesingkat-singkatnya sehingga menghasilkan draft 
final BPIH. Meskipun dilakukan secara marathon 
pembahasan yang dilakukan Tim Keil biasanya 
berlangsung sangat alot sehingga memakan waktu 
relatif lama juga. Draft BPIH kemudian diusulkan 
kepada DPR yang kemudian dibahas oleh Komisi 
VI DPR-RI bersama Pemerintah dan berlangsung 
dalam dua tahap, yaitu tahap Rapat Dengar Pen-
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dapat Urnurn (RDPU) dan tahap Rapat Kerja (RK). 
Hasil pernbahasan bersama ini kemudian diajukan 
kepada Presiden untuk ditetapkan sebagai BPIH. 

Fokus bahasan dalam rapat adalah penyusunan 
kornponen-kornponen yang menjadi tolok ukur 
penggunaan BPIH, antara lain dalam bentuk US $ 
untuk biaya penerbangan Indonesia-Arab Saudi 
PP sebesar 44,45% dan biaya operasional di Arab 
Saudi sebesar 55,55%, sedangkan dalam bentuk 
rupiah sebesar Rp. 967.500,- untuk biaya operasional 
dalam negeri dan jasa operasional adrninistrasi 
Bank. Perhitungan perbandingan besarnya BPIH 
tersebut, diarnbil dari perhitungan angka sebagai 
sampel dari data pernbiayaan pada musim haji 
tahun sebelumnya. 

2. Tahapan yang Harus Dilalui 

Secara teoritis manajerial, proses penentuan 
BPIH melalui beberapa tahapan penting. Pertanza, 
perencanaan dan pengendalian biaya. Pada tahap 
ini pemerintah melakukan pelacakan (informasi) 
biaya secara lengkap dan tepat tentang rencana 
komponen BPIH yang diperlukan sekaligus 
mengontrol rencana anggaran operasional yang 
lainnya. Tahapan ini cukup memekan waktu .yang 
apabila dilakukan oleh sebuah perusahaan profit 
oriented, maka dana yang dipergunakan dalam 
tahap perencanaan dan kontrol biaya bisa mencapai 
5% dari biaya pelaksanaan yang diperlukan. Tahap 
ini, biasanya 'mernbuahkan' biaya-biaya yang 
berhubungan dengan perencanaan biaya yang dapat 
dibayar dengan sistem tempo, sehingga dalam 
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rnelakukan pengawasan cukup rnudah, dan apabila 
terjadi kesalahan akan cepat diketahui untuk segera 
diperbaiki. Dari tahap ini pemerintah juga akan 
mudah menggolongkan biaya atau anggaran (bud
get) yang bersifat standar. Dengan begitu biaya atau 
anggaran (budget) bisa diperhitungkan batas mak
siinurnnya dan tidak bisa terlainpaui, sebagai contoh 
biaya operasional pelaksanaan penyelenggaraan haji 
dalam negeri. Kedua, tahap penggolongan biaya atas 
dasar analisis. Biasanya penyelenggaraan haji selalu 
mengalami pengulangan-pengulangan item 
pengeluaran biaya. Untuk menghadapi perma
salahan tersebut, maka dilakukan pernilihan alter
natif keputusan pengeluaran biaya yang lebih re
levan dan berrnanfaat. Cara ketja tahap ini adalah 
pembandingan antara keberhasilan suatu item biaya 
yang telah dikeluarkan dengan biaya yang akan 
dikeluarkan pada saat ini. Sebagai contoh adalah 
penentuan biaya transportasi pergi pulang, akomo
dasi di Makkah-Madinah-Arafah-Mina, konsumsi di 
bandara King Abdul Aziz Jeddah-bandara Abdul 
Malik Abduralunan Madinah. Ketiga, analisa biaya 
yang relevan pada rnusim haji yang akan datang. 
Tahap ini termasuk pernaparan di depan Dewan 
Perwakilan Rakyat. Adapun contoh hasil 
pembahasan yang kemudian ditetapkan dengan 
Keputusan Presiden sebagai BPIH setiap tahun 
sebelum krisis moneter terjadi adalah sebagai 
berikut: 

.Tahun 1995 Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji 
(BPIH) sebesar Rp. 7.070.000,-(US$1,00 = Rp. 2.400,
kurs dollar rnengarnbang saat itu) =US$ 2.945,8. 

·Tahun 1996 Biaya Penyelenggaraan Ibadah l-laji 
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(BPIH) sebesar Rp. 7.290.000,-: (US$1,00 = Rp. 2.083,
kurs dollar mengambang saat itu) =US$ 3.499,75. 

·Tahun 1997 Biaya Penyelenggaraan lbadah Haji 
(BPIH) sebesar Rp. 7.551.000,- (US$1,00 = Rp. 2.157,
kurs dollar mengambang saat itu) = US$ 3.500,69. 

-Tahun 1998 Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji 
(BPIH) sebesar Rp. 8.805.000,- (US$1,00 = Rp. 2.516,
kurs dollar mengambang saat itu) = US$ 3.499,60. 

3. Biaya Setelah Krisis Moneter 

Pada tahun 1998, Indonesia rnengalami krisis 
moneter yang parah. Nilai/kurs rupiah terhadap 
dollar merosot tajam hingga mencapai Rp. 15.000,
per US$ 1,00. Perhitungan-perhitungan kornponen 
BPIH menjadi sangat rurnit. Dengan kurs yang 
sangat tinggi maka secara otornatis BPIH akan 
mengalami kenaikan yang sangat tinggi pula. 
Apabila pernerintah tidak rnampu menekan 
tingginya dollar maka sejarah kelabu perhajian juga 
akan rnuncul ditahun itu. Namun pemerintah 
mampu menguatkan nilai mata uang rupiah atau 
menekan tingginya nilai dollar hingga berkisar 
antara Rp 6.500 sampai Rp. 9.000,- per US$ 1,00. 
Ada pun besarnya BPIH dalam masa krisis moneter 
ini adalah sebagai berikut:. 

-Tahun 1999 Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji 
(BPIH) sebesar Rp. 27.373.000,- (US$ 1,00 = Rp. 
7.821,- kurs dollar mengambang saat itu). Pada 
tahun ini, diperoleh kesepakatan bahwa untuk 
memberikan bantuan kepada umat Islam kurs dol
lar mengambang dipatok pada nilai Rp. 7.821,- = 
US$ 3.499,93. 
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-Tahun 2000 Biaya Penyelenggaraan lbadah Haji 
(BPIH) sebesar Rp. 17.758.000,- (US$ 1,00 = Rp. 
5.074,- kurs dollar mengambang saat itu) = US$ 
3.499,80 . 

. Tahun 2001 Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji 
(BPIH) adalah : Zona I Paket A Rp. 21.500.000,-, 
Paket B Rp. 20.500.000,-, Paket C Rp. 19.000.000,-. 
Zona II Paket A Rp. 22.000.000,-, Paket B Rp. 
21.000.000,-, Pak.et C Rp. 20.000.000. Zona III Paket 
A Rp. 23.000.000,-. Paket B Rp. 22.000.000,-, Paket C 
Rp. 21.000.000,- (US$1,00 = Rp. 5.429,- kurs dollar 
mengambang saat itu). •!• 
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BAB VI 

PENDAFrARAN: 

UPAYA MENJAMIN KEPASTIAN 

1. Sistem Pendaftaran 

P ROSES pendaftaran adalah fase pertarna dari 
keseluruhan penyelenggaraan haji. Rakyat 
yang dilayani, calon haji, berinteraksi secara 

aktif dengan Pemerintah sebagai pelayan. Per
ubahan system pendaftaran sebagai upaya penyem
purnaan pelayanan dilakukan pemerintah, dari 
sistem manual menjadi system yang lebih rnaju, 
yaitu pendaftaran dengan sistem kornputerisasi. Di 
samping itu telah diterapkan alternatif metode 
pembayaran BPIH-nya, yaitu pembayaran secara 
lunas dan pembayaran secara tabungan (dulu lebih 
dikenal dengan sistem cicilan) yang dimulai sejak 
tahun 1999. Pe'nyempurnaan system dan metode 
tersebut dimaksudkan untuk memberikan kemu-
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dahan kepada jamaah haji dan mernangkas alur 
birokrasi yang dipandang berbelit. Dengan demi
kian bagi jamaah yang belum siap membayar lunas 
diberi alternatif dengan cara menabung sampai 
periode lima tahun yang akan datang. 

Pengendapan uang BPIH di Bank Penerima 
Setoran (BPS) BPIH yang telah disetorkan oleh calon 
jamaah haji untuk pembayaran dengan cara 
tabungan adalah tetap atas narna calon jarnaah haji 
yang bersangkutan, rneskipun telah mendapat 
nomor porsi dari SISKOHA T (karena telah meme
nuhi jumlah minimal yang ditentukan). Demikian 
pula bunga tabungan atau bagi hasilnya adalah tetap 
rnenjadi milik calon jarnaah haji tersebut. Pemindah
bukuan ke rekening Menteri Agama dilakukan 
setelah calon jamaah haji melunasi BPIH sesuai 
dengan ketentuan yang ditetapkan Keputusan 
Presiden tentang BPIH pada tahun yang berlaku. 
Sedangkan untuk pendaftaran dengan cara lang
sung lunas, BPIH yang disetorkan oleh calon jamaah 
haji dalam dollar langsung dipindahbukukan oleh 
BPS BPIH yang bersangkutan ke rekening Menteri 
Agama pada Bank Indonesia setiap hari setelah jam 
penutupan pendaftaran. Kiranya perlu dimaklumi 
bahwa untuk rekening ini tidak diberikan bunga 
oleh Bank Indonesia. 

Dalam Sistem pendaftaran ibadah haji ada dua 
kegiatan pokok yang saling berkaitan. Perta1na, 
mencatatkan diri secara adm.inistratif sebagai calon 
jamaah haji ke Kantor Departemen Agama Kabupa
ten/ Kota. Kedua, melakukan pembayaran BPIH 
melalui Bank-Bank Penerima Setoran BPIH (BPS 
BPIH) sesuai domisili calon jamaah haji. Kebijakan 
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pendaftaran haji ditetapkan oleh pemerintal1 dalam 
rangka memberikan kepastian dan perlindungan 
terhadap serta jaminan terhadap hak keberangkatan 
dan kepulangan calon jamaah haji serta hak-hak 
pembinaan dan pelayanan lain yang seharusnya 
diperoleh. Oleh karena itu persyaratan yang 
ditetapkan harus mendukung implementasi pola 
pendaftaran tersebut dengan tetap menekankan 
pada unsur kemudahan kepada calon jamaah haji. 

Calon jamaah haji dapat dikatagorikan telah 
terdaftar sebagai calon jamaah haji, apabila ia selain 
telah mencatatkan diri kepada Departemen Agama 
juga apabila ia telah membayar BPIH yang dise
torkan melalui BPS BPIH yang ditunjuk oleh Menteri 
Agama. Mekanisme pembayaran BPIH dilakukan 
melalui BPS BPIH yang jumlahnya selalu bertambah, 
dari semula hanya bank-bank milik pernerintah, 
saat ini telah mencakup bank swasta dan bank rnilik 
pemerintah daerah antara lain Bank BNI, Bank BRI, 
Bank BTN, Bank Mandiri, Bank Muarnalat Indone
sia, Bank Syariah Mandiri, Bank Bukopin, BPD Jabar, 
BPD OKI Jakarta, BPD Jatim, BPD Sulsel, BPD NTB 
dan BPD Riau. Sejalan dengan pelaksanaan otonomi 
daeral-t, maka terbuka kesempatan lebih luas kepada 
bank-bank daerah untuk menjadi rnitra Departemen 
Agama dalam penyetoran BPIH sepanjang telah 
memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam 
rangka peningkatan pelayanan dan pembinaan 
jamaah baik aspek keagamaan maupun aspek 
kesejahteraan sosial ekonominya. 
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2. Quota J amaah 

Sesuai dengan hasil keputusan Konferensi 
Tingkat Tinggi Organisasi Konferensi Islam (KTI 
OKI) di Amman, Jordania tahun 1987, jurnlah 
jarnaah haji untuk masing-masing negara telah 
ditetapkan secara seragam yaitu sebesar 1 permil 
dari jumlah penduduk suatu negara. Berdasarkan 
quota yang diberikan dalam KTT OKI, maka 
ditetapkan porsi nasional jarnaah haji Indonesia, 
yang selanjutnya dialokasikan ke masing-masing 
Provinsi seluruh Indonesia berdasarkan quota 
provinsi, BPIH Khusus dan Petugas. Penentuan 
porsi untuk masing-masing Daerah didasarkan 
kepada perbandingan jurnlah jamaah haji tiga tahun 
terakhir dan prinsip pemerataan yang berkeadilan. 

Dalam sepuluh tahun terkahir penyelenggaraan 
haji berlangsung, animo masyarakat yang ingin 
menunaikan ibadah haji dari tahun ke tahun selalu 
rneningkat dan seringkali melebihi porsi yang telah 
ditetapkan. Bahkan pada saat porsi nasional telah 
habis masih terdapat rnasyarakat yang berkeinginan 
mendaftarkan diri untuk menunaikan ibadah haji. 
Pengecualian tetjadi pada tahun 1999 ketika porsi 
tersebut tidak terpenuhl akibat krisis moneter yang 
sedang mencapai puncaknya. Jumlah jamaah haji 
Indonesia ketika itu hanya mencapai 70.691 padahal 
quota nasional sebanyak 202.000 orang. 

Pada suatu ketika pernah berkernbang pemi
kiran bahwa alokasi porsi provinsi ditetapkan 
berdasarkan jumlah pemeluk agama Islam di suatu 
provinsi, sebagaimana rasio quota yang ditetapkan 
OKI. Namun dalam kenyataannya jumlah pen-
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duduk dibanding dengan perninat haji di sebagian 
daerah ternyata tidak proporsional. Melihat 
kenyataan tersebut, akhirnya yang dijadikan dasar 
dalam penetapan porsi adalah fluktuasi jumlah 
jamaah haji tiga tahun terakhir dari masing-rnasing 
provinsi. 

Keterbatasan quota jamaah haji Indonesia 
menimbulkan konsekuensi tidak sernua peminat 
ibadah haji dapat menunaikan ibadah haji pada 
tahun yang diinginkan. Oleh karena itu kesernpatan 
pendaftaran menunaikan ibadah haji diutamakan 
kepada peminat yang sehat jasmani dan rohani serta 
mampu melunasi BPIH sesuai ketentuan peraturan 
perundang-undangan. Di samp~ng itu pemerintah 
rnelakukan himbauan agar umat Islam menunaikan 
ibadah haji cukup 1 kali serta pelaksanaan ibadah 
haji usia muda atau dibawah usia 60 tahun. Namun 
himbauan tersebut yang dimaksudkan sebagai 
solusi yang ditawarkan untuk rnernbuka kesem
patan luas bagi peminat yang belum pergi ibadah 
haji belum mendapat tanggapan yang positif. 

3. Hak Mendaftar 

Setiap warga negara beragama Islam yang akan 
menunaikan ibadah haji dan telah memenuhi 
persyaratan, yaitu mempunyai kartu tanda 
penduduk yang masih berlaku, sehat jasmani dan 
rohani, mempunyai mahram bagi jamaah haji 
wanita dapat mendaftarkan diri dan membayar 
BPIH yang telah ditetapkan. Adapun bagi warga 
negara asing yang berdomisili di Indonesia dan 
bermaksud menunaikan ibadah haji, berlaku 
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peraturan sebagaimana prosedur warga negara In
donesia yang akan rnennunaikan ibadah haji dengan 
memenuhi persyaratan tarnbahan antara lain 
memiliki paspor kebangsaan yang berlaku, memiliki 
dokumen keimigrasian/izin tinggal yang berlaku 
sekurang-kurangnya enam bulan, memiliki izin 
kembali/ re-entry permit, tidak tercantum dalam 
daftar cegah tangkal clan mendaftarkan diri pada 
Kantor Departemen Agama Daerah. Sementara itu 
bagi setiap warga negara Indonesia yang bermukim, 
bertugas atau belajar di luar negeri, pendaftaran dan 
pengurusan pelaksanaannya dilakukan oleh Kepala 
Perwakilan Republik Indonesia setempat. 

Pendaftaran dimulai setelah besarnya BPIH 
tahun yang berlaku ditetapkan oleh Pemerintah dan 
diumumkan kepada masyarakat dan berakhir pada 
saat porsi telah terpenuhi clan dilakukan setiap hari 
kerja. Sistem ini rnernberikan kepastian kepada calon 
jarnaah haji karena cal on haji yang telah terdaf tar 
secara otomatis rnendapat Nomor Porsi dan Bukti 
Setor BPIH. Adapun setoran awal minimal dalam 
pendaftaran dengan cara tabungan sebagaimana 
diuraikan di atas ditetapkan sebesar Rp. 20.000.000,
( dua puluh juta rupiah). Sedangkan pelunasannya 
dilakukan pada saat pendaftaran sesuai besarnya 
BPIH tahun yang berlaku dan telah ditetapkan. 
Pendaftaran dengan sistem tabungan ini dibuka 
sepanjang waktu dan tidak terikat oleh domisili 
jamaah haji. 

Calon jarnaah haji yang telah terdaftar dapat 
rnembatalkan diri karena sakit atau alasan lain dan 
batal di luar kehendak sendiri seperti karena wafat, 
hamil atau sebab-sebab lainnya. Bagi calon jamaah 
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haji yang batal atau rnembatalkan diri maka seluruh 
BPIH yang telah dibayarkan kepada Pemerintah 
dikernbalikan utuh kepada calon jamaah haji batal 
tersebut. Pengembalian BPIH tersebut dilakukan 
rnelalui Departemen Agama Daerah dan dapat 
diterima oleh calon jamaah haji batal sendiri, orang 
yang diberi kuasa atau ahli warisnya. 

4. Upaya Perbaikan 
Perubahan-perubahan dalam rangka perbaikan 

dan peningkatan pelayanan telah banyak 
diupayakan oleh pemerintah. Langkah-langkah 
yang telah dilakukan antara lain adalah diberl
akukannya pembayaran BPIH berdasarkan sistem 
zona penerbangan.· Pada tahun 1999 diterapkan 
wilayah penerbangan atau zone penerbangan 
dengan hljuan pelaksanaan asas keadilan bagi calon 
jamaah haji sesuai domisili. Pembagian zona 
dirnaksud adalah Indonesia bagian Barat, Indone
sia bagian Tengah dan Indonesia bagian Timur. 
Sistem ini masih terus bertahan dan mampu 
memenuhi keinginan rnasyarakat. 

Berkaitan dengan penerapan system pendaf
taran dan pembayaran BPIH yang lebih adil, telah 
diupayakan pula penerapan system paket pe
mondokan di Makkah. Uji cobanya dilakukan pada 
tahun 2000, dengan mengklasifikasikan jarak 
tempuh dari Masjidil Haram ke tempat pemon
dokan dengan pembagian wilayah paket A, paket 
B dan paket C. Namun dalarn implementasinya, 
sistem paket pemondokan jamaah haji di Makkah 
ini ternyata tidak efektif dan bahkan mandapat 
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protes dari masyarakat. Menaggapi keberatan 
masyarakat ini, maka pada tahun berikutnya 
pernerintah tidak rnemberlakukan lagi system paket 
tersebut. •:• 
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BAB VII 

PEMONDOKAN }AMAAH: 

TEMPAT UNTUK 

ISTIRAHAT YANG AMAN DAN NYAMAN 

1. Sistem Penyewaan 

P ENYEW AAN pemondokan bagi jamaah haji 
Indonesia di Arab Saudi selama kurang lebih 
15 tahun terakhir sepenuhnya dilakukan 

langsung pemerintah. Departemen Agama mem
bentuk Ti.In Khusus yang melakukan pencarian dan_ 
penelitian serta menyiapkan pilihan-pilihan 
sejumlah perumahan atau pemondokan yang layak 
dan nantinya ak.an disewa oleh pemerintah Indo
nesia. Tim Khusus perurnahan ini dibentuk untuk 
berkonsentrasi menangani seluruh permasalahan 
yang berkaitan dengan perumahan di Arab Saudi. 
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Sedangkan angotanya merupakan perpaduan antar 
pertugas dari Jakarta bersama pegawai KJRI di 
Jeddah. Adanya Tim Khusus ini dimulai sejak tahun 
1994 sebagai upaya menyediakan pemondokan 
yang lebih layak guna memenuhi tuntutan 
kebutuhan jamaah. 

Proses dan rnekanisme penyewaan perumahan 
di Arab Saudi, rnengacu dan berpedornan kepada 
Taklinzntu.l Hajj yang dikeluarkan dan ditetapkan 
oleh pihak pemerintah Arab Saudi. Dalam Taklimatul 
Hajj tersebut, pernerintah Arab Saudi mengharuskan 
para pemilik rumah atau Wakil Syar'i untuk 
berhubungan langsung dengan pihak penyewa, 
sedangkan posisi pernerintah hanyalah bersifat 
mengawasi dan rnengontrol proses transaksi melalui 
lernbaga khusus yang disebut Muassasah Asia 
Tenggara. 

Penetapan sistern dan prosedur ini dimaksud
kan agar pemerintah Arab Saudi mendapatkan 
informasi tentang data perumahan atau pernondo
kan yang ingin disewakan pada musinl haji ke pihak 
Muassasah sesuai keinginan. Oleh karena itu data 
yang dikurnpulkan pernerintah Indonesia guna 
memenuhi persyaratan tender antara lain: letak 
rumah dan alamat lengkap, jenis bangunan, jumlah 
lantai dan kamar di setiap tingkat, daftar isi 
(peralatan) rumah, surat izin penyewaan (tasyrih) 
yang dikeluarkan oleh Pantia Pengawas Perumahan 
(lajnah al-Kasf 'an al-Manazil) dengan rnasa berlaku 
tahun penyewaan, surat kontrak (ijar sanariyah) 
antara pihak yang menyewa dengan pihak yang 
rnenyewakan (pemilik), surat kuasa (1oakalah al
syar'iyyah) jika penyewaan dilakukan dengan cara 
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perwakilan. Selain itu juga pihak pemerintah Indo
nesia dapat rnelakukan perjanjian kontrak sewa
menyewa rumah a tau bertransaksi langsung dengan 
pihak pemilik. 

Setelah seluruh persyaratan terpenuhi, proses 
tender lebih lanjut adalah melakukan seleksi 
berdasar kriteria kualitas pemondokan yang sesuai 
dengan standar yang dikehendaki. Dari hasil seleksi 
tersebut, keluarlah pemenang dengan biaya 
terjangkau sesuai persyaratan administrasi dan 
persyaratan teknis. Kemudian ditingkatkan lagi 
menjadi 'siap dan layak sewa' melalui pengajuan 
surat perjanjian kontrak yang resmi. Dengan proses 
yang demikian, maka kesan adanya mata rantai 
penyewaan pemondokan menjadi panjang dan 
berbelit-belit tidak terjadi serta peluang tetjadinya 
mark-up semakiin tertutup. 

Kemudian, pada setiap akhir rnusim haji (masa
masa terakhir penyelenggaraan haji) oleh BPK selalu 
dilakukan pemeriksaan detail clan pengecekan 
langsung di lapangan tentang proses pengeluaran 
keuangan, kelengkapan setiap dokumen lelang 
penyewaan rumah. Dengan demikian setiap 
penyelewengan berupa apapun, pada gilirannya 
akan dapat diketahui juga, dan akhirnya bila ter
dapat kekuarangan nantinya akan dapat ditemukan 
oleh pihak BPK. Oleh karena itu siapapun yang 
beran.i melakukan penyelewengan administrasi dan 
prosedural dalam melakukan sewa menyewa 
pemondokan, pada gilirannya dipastikan akan 
ketahuan dan akan diternukan cepat atau lambat. 
Contoh kasus sudah cukup banyak seperti yang 
pernah dimuat oleh surat kabar tentang adanya 
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oknum Staf Khusus Menteri Agama yang 
melakukan penyewaan rumah secara perorangan 
dengan mengatasnamakan Menteri Agama RI pada 
tahun 2002. Hal ini diternukan dan diketuhi saat si 
pemilik rumah yang langsung akan melakukan 
penagihan ongkos penyewaan, dan ternyata 
kelengkapan administrsi dokumennya tidak me
men uhi persyaratan sebagaimana mestinya. 
Artinya, bila terjadi penyelewengan dalam rneka
nisme administrasi, maka cepat atau lambat 
dipastikan akan diketahui dan akan ditemukan baik 
oleh pihak internal (Inspektorat Jenderal Depar
temen Agama) maupun dari pihak eksternal (BPKP 
dan BPK) serta Dewan Perwakilan Rakyat. 

2. Upaya Mencari Pemondokan yang layak 

Sisi kelayakan suatu per·umahan yang diper
kenankan untuk disewakan kepada pihak luar, juga 
dirnuat pada Taklimatul Hajj. Secara jelas disebutkan 
bahwa pihak pemilik/ penyewa rurnah berkewajib
an memenuhi segala keperluan rurnah seperti: air, 
listrik, furniture, pelayanan pemeliharaan, keber
sihan dan kearnanan serta hal-hal lain yang di
butuhkan sesuai dengan kontrak yang disepakati 
kedua belah pihak. Apabila pihak pemilik/ penyewa 
rnenyatakan ketidaksanggupannya dalam rneme
nuhi segala keperluan di atas, atau sebagian dari
padanya, dan pihak jamaah haji/ perwakilan telah 
meneriinanya dengan harga sewa yang disesuaikan, 
maka pihak jamaah haji/perwakilannya dapat 
rnembuat kontrak khusus dengan pihak lain yang 
dianggap rnampu memenuhi segala keperluan 
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rumah dan pelayanan-pelayanan sebagaimana 
dijelaskan di atas. 

Adapun persyaratan rumah yang disewakan 
untuk jarnaah haji yang ditetapkan Pemerintah Arab 
Saudi dalam Taklirnatul Hajj adalah sebagaimana 
diuraikan di bawah ini. 
1. Unsur bangunan gedung/rumah yang dire

habilitasi harus terjamin kekeuatannya serta 
kokoh dan layak huni. 

2. Karnar-kamar menghadap ke jalan atau ke 
tempat yang terbuka. 

3. Luas tempat bagi setiap jamaah haji berukuran 
paling kurang 1 x 2,5 m. Selain itu tidak diper
bolehkan mempergunakan ruangan terbuka, 
ruang dapur dan gang-gang rumah untuk 
tempat tinggal jamaah haji; 

4. Menyediakan sebuah water cooler bertenaga 
litrik pada setiap lantai dan dilengkapi dengan 
gelas plastik. Apabila suatu Iantai lebih dari 4 
flat, water cooler tersebut harus ditambah. 

5. Setiap kamar harus memiliki alat pendingin 
(AC) sesuai dengan luasnya ruangan. 

6. Dalam setiap kamar harus disediakan tempat 
sampah ukuran kecil dari plastik dan pada setiap 
flat tersedia tempat samapah ukuran besar yang 
mempunyai tutup serta dilengkapi dengan 
kantong sampah plastik. 

7. Harus mematuhi ketentuan jum.lah penghuni 
yang ditetapkan di dalam surat izin dan pada 
setiap kamar ditulis jumlah penghuni sebagai
mana yang ditetapkan oleh panitia perumahan. 

8. Ruang dapur, WC/Toilet, flat, gang lalu lintas 
di dalam gedung, tangga, ventilasi harus selalu 
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dalam keadaan bersih sepanjang hari selama 24 
1am. 

9. Pada setiap flat tersedia sebuah alat pemadam 
kebakaran (powder) ukuran berat 5 kg dan em
ber. Demikian pula pada pintu masuk gedung 
harus tersedia alat tersebut yang berukuran 
berat 8 kg serta alat pemada1n kebakaran lainnya 
sebagaimana yang ditentukan oleh Dinas 
Pemadam Kebakaran. 

10. Pada setiap flat tersedia dapur dan mempunyai 
tempat cuci, kipas penyedot udara serta tidak 
terdapat kebocoran saluran pembuangan air. 

11. Jendela kamar tidur dan WC harus tertutup 
dengan kawat untuk mencegah masuknya 
serangga. 

12. WC dalam keadaan bersih dan ventilasi udara 
yang baik serta tempat air penyiram pada WC 
tersebut dapat digunakan. Bagi rumah rakyat/ 
bangunan lama agar diupayakan secara tehnis 
memungkinkan untuk penyesuaiannya. 

13. Penerangan/listrik yang cukup pada seluruh 
bagian gedung. 

14. Kabel jaringan listrik terletak di dalam pipa 
tersendiri. 

15. Bak air dibangun dengan beton bertulang besi 
dan diplester bagian dalamnya. Sedangkan bak 
air yang terletak di atas rurnah agar rnemper
gunakan vibre glass, atau bahan lain anti karat 
dan tidak mengganggu kesehatan. 

16. Bak air dalam tanah harus tertutup rapat dan 
tinggi dari permukaan tanah serta mempunyai 
kunci dan bak tersebut terletak jauh dari tempat 
yang dapat menimbulkan pencernaran. 
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Demikian pula bak tersebut harus mempunyai 
pelarnpung. 

17. Tangga dan lift di dalam rumah serta gang untuk 
lalu lintas di dalam dan di luar lift harus sesuai 
dengan standar teknis yang berlaku umum. 
Khusus lift harus dalam keadaan baik, 
rnempunyai ventilasi udara dan dapat berhenti 
pada setiap lantai serta mempunyai surat 
perjanjian kontrak peravvatan dengan suatu 
perusahaan tertentu. 

18. Bangunan rumah rakyat perlu memenuhi 
seluruh persyaratan tersebut di atas, baik segi 
teknis maupun kesehatan dan keselarnatan 
umum. Bagi rumah-rumah yang direhab 
diperbolehkan meski tanpa adanya persyaratan 
tata ruang bangunan. 
Berdasarkan ketentuan Taklirnatul Hajj tersebut, 

pemerintah Indonesia telah melakukan antisipasi 
dan menindaklanjuti secara konkrit dalam bentuk 
kerjasarna melalui penandatanganan MOU (memo
randum of understanding) dan perjanjian ketjasaina 
jangka panjang antara Departemen Agarna dengan 
Developer Arab Saudi yaitu Darussalam Co. Model 
ketjasarna sernacam ini, ternyata lebih rnernudahkan 
dalam proses penyewaan dengan standar yang lebih 
bail<, karena pelaksanaannya diawasi langsung oleh 
pemerintah Arab Saudi dan sebaliknya pihak Indo
nesia dapat mengajukan complain bila terjadi 
ketidaksesuaian dari kesepakatan awal. 

Sebagai langkah awal dalam melaksanakan 
penyewaan pemondokan itu pemerintah Indonesia 
membuat pengumuman rnelalui koran setempat 
secara transparan, mulai dari pendaftaran peserta 
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. 
lelang/tender, seleksi admnistrasi/kelengkapan 
persyaratan administrasi dan teknis, peninjauan 
lapangan (knsyfinlz), klasifikasi sesuai kriteria, jarak, 
kualitas rurnah, hingga lokasinya. Kemudian 
pemereintah Indonesia melakukan peninjauan 
lapangan (knsyftalt) serta pengukuran dan penak
siran. Selanjtnya dilakukan kegiatan pra negosiasi 
dan negosiasi secara transparan. Akhirnya dila
kukan penandatanganan kesepakatan sewa (nknd 
mnbda'i) dalam sidang negosiasi yang ditu.angkan 
dalam format kontrak sewa sesuai blangko yang 
ditetapkan Kementerian Haji Pemerintah Arab 
Saudi. Adapun pembayaran sewanya dilakukan 
dalam tiga tahap dengan system cheque rnelalui 
perbankan setempat. 

Dalam mengikuti prosedur penyewaan, 
pengumuman pada koran setempat sebagaimana 
disebutkan di atas dilegalisir oleh Kementerian Haji 
Arab Saudi dan semua persyaratan rumah di 
legalisir oleh Muassasah. Setiap rumah yang boleh 
disewakan untuk jamaah haji harus memiliki 
Tasyrih yang dikeluarkan oleh Baladiah (Pemerintah 
Kota Makkah dan Madinah) yang isinya rneliputi 
antara lain boleh disewakan untuk jamaah haji, 
pemilik atau penyewa tahunan, kapasitas, lokasi 
atau wilayah, jurnlah karnar, dapur dan kamar 
mandi, fasilitas lift atau tangga. Tasyrih tersebut 
dilengkapi dengan Bayan Muassafat dari Muassasah 
yang di dalanmya juga menyebutkan jarak rumah 
dari Masjidil Haram. Standar kapasitas yang 
ditetapkan adalah 1 x 3 m 2 per jamaah untuk di 
Makkah dan sejak tahun 2003 diharuskan dilengkapi 
ternpat tidur (sarir), dan 2 x 2 m 2 di Madinah dan 
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dilengkapi dengan bed. Konfigurasi rurnah di 
Makkah dilengkapi dengan denah bangunan yang 
dibuat engenier sesuai ketentuan Baladiah. Rurnah 
tanpa lift yang diperbolehkan adalah bangunan 
yang hanya bertingkat 4 (termasuk lantai dasar). 
Sedangkan ratio MCK sesuai ketentuan adalah 1 : 
20. Kesernuanya ini adalah standar baku yang 
dituntut publik. 

Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan 
kepada jamaah, pemerintah Indonesia menetapkan 
batasan jarak rumah yang akan disewa dengan titik 
pusat Masjidil Haram untuk Makkah dan Masjid 
Nabawi untuk Madinah. Jarak dari pemondokan ke 
Masjidil Haram adalah 100 s.d. 1.500 m kecuali 
wilayah Aziziyah yang lebih dari 1.500 m, tetapi 
dengan tambahan fasilitas bus dari pemondokan ke 
Masjidil Haram. Sedangkan untuk Madinah jarak 
maksimal 1.000 m dari Masjid Nabawi. 

Selain dari itu, Tim Khusus juga melakukan 
pengecekan langsung di lapangan untuk melakukan 
verifikasi terhadap ketepatan keberadaan kepe
milikan perumahan (Maktab), posisi letak setiap 
lokasi perumahan (jauh atau dekat) dengan tempat 
ibadah (Masjidil Haram dan Masjid Nabawi), penge
cekan kelayakan huni perumahan, dan atau ter
penuhi tidaknya persyaratan perumahan seperti 
keadaan lift, air, WC, AC, dll. 

3. Biaya Sewa Pemondokan 

Biaya sewa pernondokan pada dasarnya meru
pakan biaya langsung yang ditanggung oleh jamaah 
dan menjadi ·salah satu komponen yang ikut 
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menentukan besarnya BPIH. Besarnya biaya 
akomodasi ini dipikul sama rata oleh jamaah, tidak 
mengenal jauh rnaupun dekat dari Masjidil Haram. 
Sedangkan besarnya biaya akomodasi yang masuk 
dalam perhitungan komponen BPIH adalah sebesar 
US$ 609,68. Di sisi lain besarnya biaya sewa selama 
ini sangat bervariasi tergantungjauh atau dekat letak 
atau posisi perumahan dan kualitas bangunan, 
sehingga terlihat selisih antara yang dekat dengan 
yang jauh. Karenanya ada pemondokan yang harga 
sewanya lebih kecil dari patokan rata-rata dan bisa 
pula jauh lebih besar. Dalam kaitan inilah peme
rintah melakukan kebijakan subsidi silang dengan 
cara kompensasi untuk mencari balance, mengingat 
perbedaan selisih yang terkadang sangat besar 
jurnlahnya yaitu sekitar 1,350 RS sarnpai 2.000 RS 
untuk tiap jamaah. 

Penentuan harga sewa dilakukan dengan cara 
negosiasi berdasarkan kepatutan harga pasar 
disinkronkan dengan kualitas dan jarak rumah. 
Kesepakatan harga dibuat dalam bentuk Akad 
Mabdai, sedangkan kontrak dituangkan dalam 
naskah yang telah disiapkan oleh Kementerian Haji. 
Setiap kontrak sewa dilegalisir oleh Kementerian 
Haji melalui Muassasah. 

Mengenai sistim pembayaran diatur dalam tiga 
tahap, yaitu 30% saat kontrak awal, 40% setelah 
rumah ditempati jamaah dan 30% setelah jamaah 
selesai menernpati pemondokan. Sistirn pemba
yaran dilakukan dalam bentuk cheque melalui 
perbankan setempat. Setiap pemilik atau penyewa 
tahunan yang menyewakan rumahnya untuk 
jamaah haji diwajibkan menyerahkan jaminan 
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sebesar 15 % dari harga sewa rumah kepada Muas
sasah. Jarninan ini sebagai pengaman untuk diper
gunakan pada waktu dibutuhkan bagi keperluan 
yang rnendadak untuk rumah yang disewakan 
apabila pernilik/ yang rnenyewakan melalaikan 
kewajiban bagi keperluan rumah yang ditempati 
jarnaah selama di pemondokan. Sistim penyewaan 
di Makkah adalah sewa satu musim haji, sedangkan 
di Madinah umurnnya adalah kontrak akomodasi 
dan pelayanan berdasarkan sirkulasi keberadaan 
jarnaah untuk keperluan Arbain dan Ziarah (.!. 8 
hari). Dengan demikian kepastian rumah untuk 
diternpati jamaah di Makkah dapat diketahui sejak 
dini dan bisa didistribusikan dengan cara qur'ah 
(undian). Adapun di Madinah pengaturan penem
patan jamaah dilakukan berdasarkan jadwal keda
tangan jamaah yang disinkronkan dengan rumah 
yang tersedia melalui Majrnu'ah (group) pelayanan 
yang dikontrak dengan Legal di Madinah. 

4. Pelayanan di Pemondokan 

Adapun pelayanan jamaah di pemondokan 
sejak kedatangan sampai jamaah meninggalkan 
Makkah dilakukan oleh Maktab-Maktab yang 
dibentuk Pemerintah Arab Saudi melalui 
Muassasah. Ketentuan batasan jamaah per Maktab 
ditetapkan oleh Kementerian Haji Arab Saudi 
melalui Muassasah yang umumnya untuk jamaah 
haji Indonesia antara 2700 s.d 2900 jamaah. Batasan 
jumlah ini menjadi acuan dalarn pendistribusian 
rurnah yang disewa per Maktab. 

Sedangkan pelayanan di pemondokan di 
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Madinah diurus oleh Majmu'ah. Di Madinah, 
penentuan jumlah jamaah untuk setiap Majrnu1ah 
tergantung kepada kemampuan Majmu'ah dalam 
penyediaan rumah yang umurnnya dengan 
hitungan sirkulasi pemakain satu atau dua atau tiga 
kali pemakaian. 

5. Kendala yang Dihadapi 
Seringkali dikatakan bahwa sebagian besar 

rnasalah haji bertumpu pada penyediaan 
pemondokan. Perrnasalahan-pwrrnasalahan yang 
timbul seolah-olah sangat sulit diatasi Hal ini 
terbentur berbagai kendala baik yang bersifat tehnis 
rnaupun non telUlis. Berdasarkan pengalarnan, pal
ing tidak ada ernpat kendala sebagairnana diuraikan 
di bawah ini. 

Pertan1a, kondisi riil lapangan, yakni rurnah
rurnah yang tersedia umumnya adalah rumah
rurnah penduduk yang sangat bervariasi atau 
beragam. Kualitas bangunan tidak sarna dan 
kebanyakan adalah rumah-rumah bangunan lama 
atau tua. Lokasinya pun tidak sarna, ada yang 
terletak pada tanjakan tinggi dan di dalarn gang, 
juga berada dalarn wilayah-wilayah yang jarak 
tempuhnya jauh dari Masjidil Haram atau Masjid 
Nabawi. Bahkan di Makkah tidak sedikit rumah 
penduduk yang dibangun di atas bukit-bukit yang 
terjal. Sebagai kota tua, Makkah banyak memiliki 
rurnah-rumah yang sudah tua pula. Rumah yang 
dekat Masjidil Haram dan setelah direnovasi 
umurrmya berubah rnenjadi hotel-hotel berbintang 
yang harga sewanya di musim haji di luar jangkauan 
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dana yang tersedia. Kondisi ini menimbulkan 
dilerna yang sulit di atasi. Se::nentara itu, menyewa 
yang jauh dari Masjidil Haram yang kondisinya 
bagus atau menyewa rurnah yang dekat dengan 
Masjidil Haram dan kondisinya kurang bagus 
dianggap oleh jarnaah tidak pantas dan merugikan 
jamaah. 

Kedua, besarnya jumlah kebutuhan untuk me
nampung jamaah yang demikian banyak (bisa 
mencapai 200.000 orang lebih), suatu jumlah terbesar 
dibanding negara-negara lain yang menunaikan 
ibadah haji setiap tahun. Dalam kaitan ini adalah 
suatu hal yang tidak mungkin menyewa rurnah 
semuanya dekat dengan Masjidil Haram dan Masjid 
Nabawi. Fakta di lapangan menunjukan bahwa 
jamaah haji Indonesia di Makkah tersebar pada 
beberapa wilayah dalarn jarak dari pondokan ke 
Masjidil Haram antara 100 m sampai dengan 1.700 m. 
Bahkan ada sebagian besar jamaah yang menernpati 
rumah di wilayah Aziziah dengan jarak lebih kurang 
3 km yang dilengkapi dengan fasilitas bus untuk 
keperluan shalat lima waktu. Di Madinah rumah
rumah yang tersedia umurnnya terletak pada jarak 
lebih kurang 1.000 m (1 Km) dari Masjid Nabawi. 

Ketign, keinginan jamaah yang beragam, bahkan 
sering bertolak belakang. Sebagaimana dimaklumi 
bahwa jamaah haji Indonesia tidak saja besar dalam 
jumlah, tetapi juga beraneka ragarn la tar belakang
nya, baik sosial ekonomi dan budaya maupun 
tingkat pendidikannya. Sebagian jamaah yang 
kebetulan mendapatkan rumah yang kualitasnya 
bagus tetapi letaknya jauh dari Masjidil Haram, 
memprotes dengan mengatakan saya ke sini dengan 
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membayar rnahal untuk beribadah ke Masjid, bukan 
untuk tidur di rumah yang bagus dan minta 
dipindah ke rumah yang dekat dengan Masjidil 
Haranz atau Masjid Naba'lvi meskipun rumahnya 
jelek. Sedangkan sebagian jamaah yang lain yang 
mendapat pemondokan yang dekat dari Masjidil 
Haram tetapi kondisinya kurang baik minta 
dipindah ke rumah yang bagus walaupun jauh dari 
Masjidil Haram. Di samping itu juga ada sebagian 
jamaah tetap memprotes sekalipun mendapatkan 
rumah yang bagus dan dekat dengan Mnsjidil Haram, 
hanya karena merasa kan\ar yang ditempati kurang 
la pang. 

· Keenzpat, kebersihan rumah pada waktu 
kedatangan' jarnaah terutama di Makkah yang masih 
terkesan kumuh atau baru selesai dibersihkan. 
Karena urnumnya rurnah-rumah tersebut adalah 
rurnah tinggal yang hanya dipakai satu tahun sekali 
pada rnusim haji. Mengenai jarninan kebersihan 
rurnah sebelum jamaah datang dilakukan oleh 
Maktab di Makkah dan oleh Majrnuah di Madinah. 

Menyadari beragamnya kondisi rurnah yang 
tersedia dan beraneka ragarnnya keinginan jamaah, 
maka dalam rangka rnenerapkan prinsip keadilan 
serta menghindari adanya kesan pilih kasih dalarn 
penempatan, maka pengaturan penernpatan jamaah 
pada rumah-rumah yang disewa di Makkah 
dilakukan dengan cara Qur'ah. Sistem qur'ah ini bisa 
dilakukan karena penyewaan rumah di Makkah 
adalah untuk satu musim haji. Sedangkan di 
Madinah sistem qur'ah tidak dapat diterapkan 
karena penyewaan rumah dilakukan dalam bentuk 
kontrak pelayanan berdasarkan siklus keberadaan 
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jamaah dalam rangka melaksanakan shalat di 
Masjid Nabawi (Arbain) selama 8 hari. Apabila 
dilakukan sewa satu musirn seperti di Makkah di 
samping biaya sewa sangat mahal juga akan 
menimbulkan pemborosan karena akan terjadi 
kekosongan rurnah selama 15 hari, yaitu satu 
minggu sebelum dan sesudah wukuf. 

6. Pemondokan Embarkasi dan Transit di 
Tanah Air 

Adapaun pembangunan Asrama Haji di setiap 
propinsi didasarkan kepada tunh.ttan kebutuhan 
pemondokan untuk kesiapan operasional pem
berangkatan dan pemulangan jamaah haji dalam 
rangkaian operasional pelayanan petjalanan haji 
dari tanah air sebelum berangkat ke Arab Saudi dan 
sebaliknya. Oleh karena itu asrama haji mempunyai 
peranan dan fungsi yang sangat penting bagi upaya 
peningkatan pelayanan haji, yaitu sebagai sarana 
bagi kesiapan pemberangkatan calon jamaah, 
tern pat prosessing CIQ (Cos tum, I migration dan Quar
antine), mempersiapkan kondisi serta pemulihan 
fisik dan mental calon jamaah dalam rangka 
menghadapi ·perjalanan ibadah yang sangat 
melelahkan serta sebagai tempat reservation untuk 
dapat kembali ke tempat asal masing-masing sesu
dah selesai menunaikan ibadah haji. 

Untuk kebutuhan pe~~yanan pengasramaan 
jamaah haji, pada mulanya clan selama bertahun
tahun Pemerintah menyewa wisma / asrama swasta 
dengan pengeluaran biaya yang sangat besar. 
Besarnya biaya yang dikeluarkan untuk menyewa 
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wisrna dalarn satu kali musim haji sebanding atau 
cukup untuk membangun satu gedung asrarna haji. 
Berdasarkan kebutuhan dan pertirnbangan tersebut 
dan sebagai realisasi dari kewajiban dan tanggung 
jawab pernerintah terhadap penyelenggara pela
yanan haji, lahirlah pemikiran dan upaya untuk 
merniliki asrarna haji sendiri yang perwujudannya 
dimulai dengan membangun asrama haji laut pada 
awal Pelita I. Kernudian berkembang setelah 
pemberangkatan haji dengan angkutan udara. 

Selain dari itu pembangunan asrama haji juga 
dilandasi pula pertimbangan kebutuhan praktis 
peningkatan pelayanan dan efisiensi rnengingat: 
1) pemakaian wisma/asrama swasta yang hanya 

disewa satu musirn disarnping tidak memung
kinkan dapat tersedianya sarana dan fasilitas 
akornodasi dan pelayanan operasional haji sesuai 
kebutuhan pelayanan terhadap jamaah haji, juga 
tidak adanya sarana khusus bagi kepentingan 
visualisasi praktek manasik haji; 

2) memiliki asrarna haji sendiri, diluar musim haji 
dapat dimanfaatkan bagi kepentingan umum dan 
sosial keagarnaan. 
Adapun pembangunan Asrarna itu sendiri di

laksanakan secara bertahap sesuai dengan ke
mampuan dana yang tersedia. Sedangkan dana 
untuk pembangunannya berasal dari DIP/ APBN 
Departemen Agama, bantuan Pemda melalui APBD 
dan dana peningkatan fasilitas pelayanan haji Ditjen 
Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji melalui 
kegiatan crash program. 

Asrama Haji terdiri dari dua kelas, yaitu Asrama 
Haji Embarkasi dan Asrama Haji Propinsi/Transit. 
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Asrama Haji Embarkasi adalah tempat pemondokan 
sekaligus pelayanan operasional pemberangkatan 
dan pemulangan haji, sejak dari kegiatan pene
rirnaan sampai pemberangkatan ke pelabuhan 
embarkasi dan sebaliknya penerimaan waktu ke
da tangan dan kesiapan kembali ke tempat asal 
jamaah. Kebijakan pengasrainaan di ernbarkasi ini 
di samping dimaksudkan untuk proses reservation 
termasuk kelengkapan dokumen perjalanan dan 
pemberian living cost, juga untuk pernulihan 
kebugaran jamaah dan pemberian bimbingan 
praktis rnanasik. Dewasa ini Asrama haji embarkasi 
terdapat di 9 tempat, yaitu Banda Aceh., Medan, 
Batam, Jakarta-Pondok Gede, Jakarta-Bekasi, Solo, 
Surabaya, Makassar, Balikpapan, dan menyusul 
Banjarmasin. 

Di samping Asrarna Haji Embarkasi tersedia 
pula Asrama Propinsi/Transit, yaitu tempat pemon
dokan sementara calon jamaah haji untuk kesiapan 
pemberangkatan ke Asrama Haji Embarkasi sesuai 
kloter/jadual penerbangan. Asrama haji kelas ini 
terdapat di 17 ternpat, yaitu: 
1). Asrama Haji Provinsi Sumatera Barat di 

Perupuk Tabing Padang; 
2). Asrama Haji Transit Propinsi Riau di Pekan Baru; 
3). Asrama Haji Transit PropinsiJambi, di KotaJarnbi 
4). Asrama Haji Transit Propinsi Palembang di Kata 

Palembang; 
5). Asrama Haji TransitPropinsi Bengkulu di Kata 

Bengkulu; 
6). Asrama Haji Transit Propinsi Lampung di 

Rajabasa-Bandar Larnpung; 
7). Asrama Haji Transit Propinsi D.I Yogyakarta di 
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Yogyakarta; 
8). Asrama Haji Transit Propinsi Jawa Tengah di 

Semarang; 
9). Asrama Haji Transit Propinsi NTB di Mataram; 
10).Asrarna Haji Transit Propinsi NTT di Ku pang; 
11).Asrama Haji Transit Propinsi Kalbar di 

Pontianak; 
12).Asrama ·Haji Transit Propinsi Kalteng di 

Palangkaraya; 
13). Asrama Haji Transit Propinsi Sulteng di Palu; 
14). Asrama Haji Transit Propinsi Sultra di Kendari; 
15).Asrama Haji Transit Propinsi Sulut di Manado; 
16). Asrama Haji Transit Propinsi Maluku di Ambon; 
17).Asrama Haji Transit Propinsi Irian Jaya di 

Jayapura. 
Untuk pengelolaan asrarna haji sebagai aset 

nasional, Departemen Agarna membentuk Badan 
Pengelola Asrama Haji di lingkungan Departemen 
Agama yang disingkat BP AH Ernbarkasi dan BP AH 
Transit. BP AH dibentuk dalam rangka mengaman
kan, memelihara dan menjaga aset pemerintah, 
sehingga dapat berdayaguna secara efektif terutama 
untuk kepentingan misi pelayanan haji dan meng
atur pemanfaatan di luar musim haji secara swa
kelola dan swadana. Pembentukan BP AH dan ma
najemen pengelolaan asrama haji di atur oleh 
Direktur Jenderal Bimas Islam dan Penyelenggaraan 
Haji. Pengelolaan asrama dilakukan oleh Pengurus 
BP AH sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku. 

Di luar musim haji, Asrarna Haji dapat diman
faatkan oleh masyarakat terutama urnat Islam, 
lembaga sosial, instansi pemerintah seperti untuk 
keperluan kegiatan pesta pernikahan, seminar, 
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konggres, pelatihan/ penataran, penarnpungan atlit 
dan kegiatan lainnya, termasuk untuk keperluan 
penelitian dari perguruan tinggi secara proporsio
nal. Ketentuan pemanfaatan asrama haji di luar 
musim haji secara teknis dilakukan oleh pengurus 
BPAH. 

Masyarakat, organisasi sosial dan instansi yang 
akan menggunakan asrama haji dapat berhubungan 
langsung dengan Pengurus BP AH masing-rnasing 
dengan memenuhi kewajiban pemakaian jasa 
akornodasi termasuk kewajiban membayar 
sumbangan dana pemeliharaan kebersihan, fasilitas 
air dan listrik sesuai standar yang ditetapkan 
rnasing-masing BP AH.•!• 
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BAB VIII 

ANGKUTAN HAJI: 
UPAYA MENJAMIN KESEIAMATAN 

1. Pilihan Sistem Angkutan 

P EMBERANGKAT AN dan pemulangan 
jamaah haji Indonesia yang berkisar antara 
100.000 s.d. 200.000 orang setiap tahunnya 

dan dalam waktu yang singkat sangat sulit di
lakukan dengan system penerbangan reguler. Ole~ 
karena itu, pemilihan sistem charter dalam pener
bangan merupakan pilihan yang rasional, karena 
tidak ada satu pun perusahaan penerbangan yang 
sanggup untuk mengangkut 100.000 s.d. 200.000 or
ang dalam waktu yang singkat. 

Pada akhirnya, penerbangan haji hanya 
diangkut oleh dua perusahaan penerbangan, yaitu 
PT Garuda Indonesia dan Saudi Arabia Airlines, 
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yang meskipun dapat dikatakan sebagai duopoli, 
namun merupakan suatu kondisi yang tidak dapat 
dielakkan mengingat keterkaitan dengan ketentuan 
penerbangan internasional clan kebijakan pe
merintah Arab Saudi. 

Kiranya perlu dikemukakan, bahwa sistern 
penerbangan dalam pengangkutan jamaah haji 
sangat berbeda dengan sistem penerbangan 
angkutan biasa (regular). Perbedaan yang terjadi 
sangat mencolok. Pada penerbangan dalam 
pengangkutan jamaah haji pesawat akan terisi 
penuh ketika berangkat, sedangkan ketika pesawat 
kernbali ke Indonesia (sesuai ketentuan clan MOU) 
tidak membawa penumpang. Dengan demikian 
penghitungan penerbangannya lebih banyak dari 
pada penerbangan regular, sehingga secara rasional 
harga tiket sudah dapat dipastikan berbeda. 

Sebagaiamana telah disebutkan sebelurnnya, 
bahwa penyelenggaraan ibadah haji merupakan 
penyelenggaraan yang kegiatan utamanya adalah 
m~mindahkan orang dalam jurrtlah cukup banyak, 
dalam tenggang waktu terbatas dan berlangsung 
secara terus-menerus. Pernberangkatan jamaah haji 
harus bisa diselesaikan dalam tenggang waktu 
kurang lebih hanya satu bulan atau 28 hari. Pe
laksanaan pemberangkatan haji inipun tidak hanya 
dari satu tempat (titik) tertentu ke tempat lainnya 
secara dua arah belaka, namun dari delapan tempat 
(titik) dalam waktu yang harnpir bersarnaan, 
sehingga selisih waktu di antara satu ternpat dengan 
tempat yang lain berselang + 2 jam. 

Pada tahun-tahun awal angkutan jarnaah haji In
donesia menggunakan angkutan udara (sekitar 
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tahun 70-an) dan daerah pemberangkatan haji hanya 
satu yang dipusatkan di Jakarta, maka dalam satu 
hari satu rnalam (24 jam) panitia pernberangkatan 
jarnaah haji harus mernberangkatkan jamaah 
sebanyak 16 kloter. Berarti dalam waktu 24 jam 
tersebut harus tersedia 16 pesawat untuk rneng
angkut jamaah haji secara berturut-turut dalam 
waktu sekitar 28 hari. Perusahaan penerbangan di 
manapun dan sebesar apapun dan pada taraf 
internasional sekalipun akan sulit menyediakan 
angkutan penerbangan tersebut. 

Dalam perkembangan selanjutnya, setelah pada 
akhirnya tempat pemberangkatan haji menjadi 
sembilan daerah ernbarkasi, dan dilayani oleh 2 
perusahaan penerbangan, rnaka dalam tenggang 
waktu kurang lebih 28 hari, pemberangkatan jarnaah 
haji dengan jumlah yang besar itu dapat disele
sailkan sesuai rencana. Keberhasilan ini berkat 
penerapan sistem perencanaan manajemen modern 
dan keuletan serta rasa tanggungjawab besar para 
pelaksananya. Distribusi penerbangannya adalah 
sebagai berikut: (1) embarkasi Jakarta dengan 
pesawat Garuda (GA) + 57 fl.ight dan dengan pesa
wat Saudia Airlines (SV) + 52 flight; (2) embarkasi 
Medan dengan pesawat Garuda + 27 f/.ight; (3) 
embarkasi Ujung Pandang dengan pesawat Garuda 
+ 94 fiiglzt; (4) embarkasi Balikpapan dengan Garuda 
+ 38 fiight; (5) embarkasi Solo dengan Garuda + 67 
fiigltt; (6) embarkasi Banda Aceh dengan Garuda + 
20 f/.iglzt; (7) embarkasi Surabaya dengan pesawat 
Saudia Aielines + 116 fl.ight; (8) embarkasi Batam 
dengan pesawat Saudi Airlines+ 16 flight. Dengan 
distribusi penerbangan seperti ini maka panitia di 
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Pusat akan lebih rnudah melakukan pernantauan 
dan pengendalian pelaksanaan pernberangkatan 
jarnaah. Di samping itu juga mempermudah peren
canaan dan perhitungan jumlah flight. Dengan 
demikian tinggal rnembagi waktu penerbangan 
kepada batasan 28 hari, seperti untuk embarkasi 
yang merencanakan penerbangan hanya 28 kloter 
maka pernberangkatan jamaah hajinya cukup 1 
flight dalarn sehari. 

2. Liku-liku Sistem Se-wa Charter 

Kiranya perlu dikemukakan bahwa pada saat 
Departernen Agarna akan melakukan kontrak 
penyewaan pesawat angkutan jamaah haji dengan 
pihak penerbangan, yang sekaligus rnenjadi dasar 
perhitungan komponen transportasi BPIH berkisar 
46 %, maka persiapan awal yang harus dilakukan 
adalah kalkulaasi biaya yang harus ditanggung 
melalui sistem sewa charter dengan sistem pem
biyaan penuh (full costing system). Karena sistem 
charter berbeda dengan dasar perhitungan pener
bangan reguler yang perhitungan pembiayaannya 
rnenggunakan system pernbiayaan tidak penuh (non 
fully costing systetn). 

Model perhitungan pembiayaan secara penuh 
yang menjadi dasar penentuan biaya transportasi 
udara pada angkutan jamaah haji untuk Indonesia
Arab Saudi pergi dan pulang, m.erupakan sistem 
penyewaan berskala internasional yang diber
lakukan oleh pihak penerbangan. Melalui sistem 
tersebut kedua bela pihak tidak akan rnengalami 
kesulitan melakukan kalkulasi biaya kornponen 
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secara rinci berdasarkan aktifitas riil yang diperlu
kan dalam pengoperasian di dunia penerbangan 
internasional. Dengan demikian setiap item variabel 
yang terkait langsung dengan aktifitas flight seperti 
variabel teknis dan non teknis (conventional costing), 
akan menjadi dasar perhitungan yang harus 
dimasukan dalam peni.biayaan, sehingga diperoleh 
biaya tetap (fixed cost) yang sekaligus dapat dikal
kukasi oleh siapa pun. Sedangkan untuk pener
bangan regular penentuan biaya seringkali dan atau 
u1nu1nnya bersifat fleksibel dan memiliki variabel 
ketergantungan yang sangat tinggi, bahkan ter
kadang dilakukan perhitungan hanya setangahnya 
atau sekali fl.iglzt. Misalnya untuk pebelian tiket PP, 
harus rnemperhitungkan jadwal penerbangan yang 
telah ada dan diberlakukan dengan sistem peme
nuhan target seat sesuai jadwai. 

Di sinilah letak titik krusial yang sangat prinsip 
dan seringkali menjadi ajang debat kusir sernentara 
pihak ketika membicarakan model yang digunakan 
dalam m.elakukan perhitungan biaya transportasi 
udara jamaah haji. Karena biasanya khalayak hanya 
menggunakan salah satu tolok ukur perhitungan 
yang rnendasari biaya penerbangan tersebut, yaitu 
dengan con·pentionnl costing pada penerbangan regu
lar tanpa mempertirnbangkan biaya-biaya beban 
tambahan yang harus ditanggung oieh operasionai 
flight yang berlaku secara internasional pada 
penerbangan charter. Kesalahpahaman dalam 
melakukan dasar perhitungan yang medalam 
tentang sistemjitll costing yang dipadukan dengan 
sistem biaya Iangsung (direct costing) pada setiap 
pengoperasian penerbangan, pada giliran.nya akan 

83 



dan atau dapat berdan"lpak pada terjadinya per
bedaan antara pengambilan kesirnpulan biaya 
'mahal' dengan biaya '1nurah' (misalnya tiket reguler 
Jakarta -Jeddah pergi pulang $US 950,00 sedangkan 
tiket penerbangan haji $US 1.148,00). 

Kelebihan lain dari dari sistem pen"'lbayaran 
penuh charter flight adalah bahwa seluruh jamaah 
haji telah me1niliki comfor1n tiket pergi pulang dan 
telah di-issued-kan atau mendapatkan jaminan 
untuk pergi dan pulang. Dengan deni.ikian pener
bangan pulang jamaah haji tit.iak perlu diragukan 
Iagi. Sedangkan pada ticketing penerbangan reguler 
yang dibeli oleh jamaah haji adalah seat dan bukan 
jaminan pesawat. Karena sistem yang dipergunakan 
Travel Bereau dala1n pe1nbayaran kebanyakan baru 
untuk keberangkatan (n1eskipun ja1naah haji telah 
membayar tiket PP). Untuk kepuiangannya tiket 
jamaah tidak di-issued-kan. Dengan begitu 90% 
nasib jarnaah haji untuk pulang sangat diragukan. 
Seringkali terjadi ada sebagian jatnaah haji yang 
tidak bisa pulang atau tertunda kepulangannya. 
Kejadian tersebut sebenarnya berkaitan dengan 
sistem pernbyaran tersebut. Tegasnya jamaah haji 
1nendapat tiket pergi pulang dengan status co111-
for111ed, namun yang di-issued hanya tiket ke
berangkatan, sedangkan tiket untuk kepulangannya 
(meskipun teiah di-co111for111ed) beium di-issued. 
Dengan begitu pihak penerbangan reguler leluasa 
untuk menjual tiket kepada jamaah haji yang telah 
membayar terlebih dahulu. Kemudian jamaah haji 
yang belum merniliki tiket akan menunggu di 
bandara sampai tiketnya di-issued-kan oleh petugas 
atau penanggung jawab perjalanannya. Kondisi 
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yang demikian secara tidak langsung akan ber
dampak kepada kredebilitas dan performance 
penyelenggaraan haji secara keseluruhan. 

Suatu contoh yang menarik kiranya perlu 
dikemukakan di sini. Seorang pejabat pemerintah 
yang berangkat menunaikan ibadah haji tidak 
melalui siatern penyelenggaraan haji pihak peme
rintah dapat merasakan perbedaan sistem charter 
dan sistem reguler ini. Pada saat keberangkatan 
pejabat pemerintah tersebut tidak banyak meng
alarni kendala, semuanya lancar. Bahkan dengan 
pesawat sekelas Air Jordan pun terasa nikmat. 
Sesarnpainya di tanah suci ia melepaskan seluruh 
tanda jabatannya, rnembaur bersama jamaah haji 
yang lain untuk melaksanakan ibadah. Setalah 
pelaksanaan ibadah selesai tibalah waktunya untuk 
rneninggalkan tanah suci. Namun setiap kali ia 
rnenanyakan kepulangannya kepada pihak 
penerbangan selalu mendapat jawaban bahwa tiket 
ada, tetapi pesawat penuh. Kenyataannya adalah 
tiketnya sebenarnya sudah conformed tetapi belum 
di-issued alias belum dibayar lunas untuk 
kepulangannya. 

3. Penentuan Tarif Penerbangan 

Melalui Keputusan Presiden Nomor 119 Tahun 
1998, pemerintah memberikan kesempatan kepada 
perusahaan penerbangan lain selain PT Garuda In
donesia untuk melaksanakan angkutan haji. Mulai 
masa itu, PT Garuda Indonesia mendapat kom
petitor Saudi Arabia Airlines, dan menghilangkan 
kewajiban membayar royalhJ per jemaah kepada 

85 



pemerintah Arab Saudi yang besarnya US$ 100 per 
pen um pang. 

Dalam penentuan tarif amgkutan haji, posisi 
tawar Departemen Agama semakin rneningkat, 
karena perusahaan penerbangan yang mengangkut 
jamaah haji tidak hanya sah.l. Dalarn kaitan inilah 
selain Departemen Agama dengan mudah meng
ajukan ketentuan tahun pesawat dan jumlah seat 
yang dikehendaki juga telah mampu bersama DPR 
RI menurunkan dan kemudian menetapkan tarif 
sebesar US$ 1,200.00 atau turun sebesar US$ 550.00 
dari tarif semula sebesar US$ 1,750.00. Upaya lain 
untuk lebih rnenekan tarif angkutan haji rnendekati 
titik yang rasional dan proporsional adalah dengan 
menetapan tarif angkutan haji berdasarkan zona 
embarkasi serta diberikannya kesernpatan kepada 
perusahaan penerbangan nasional lain, yaitu PT. 
Merpati Nusantara, untuk berpartisipasi dalam 
angkutan haji pada tahun 1999. Dari aspek tarif dan 
pelayanan yang disarnpaikan oleh PT Merpati 
Nusantara, penawaran ini sangat menggernbirakan 
pernerintah karena harga ~ebih rendah dari 
perusahaan penerbangan yang lain dengan kualitas 
pelayanan yang sarna. Namun sampai batas akhir 
penetapan pelaksanaan angkutan udara jemaah haji 
Indonesia, PT Merpati Nusantara tidak memperoleh 
landing permit dari Pemerintah Arab Saudi, 
meskipun pernerintah dalarn hal ini Departemen 
Agarna dan Departernen Perhubungan telah 
mernberikan dukungan yang maksimal kepada 
perusahaan penerbangan tersebut. 

Kiranya perlu dikemukakan di sini, bahwa 
dalam setiap musim haji Departernen Agama 
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menetapkan Rencana danSpesifikasi Angkutan Haji 
tahun yang berlaku guna menjadi pedoman dan 
dasar bagi perusahaan penerbangan untuk 
rnenyampaikan penawaran tarif angkutan haji. 
Penawaran dari perusahaan penerbangan selan
jutnya dibahas secara koordinatif antara Depar
temen Agama dengan Departemen Perhubungan. 

Dalam mengajukan penawaran tarif angkutan 
haji, pihak penerbangan menyampaikan komponen 
biaya penerbangan baik biaya langsung (direct cost) 
maupun biaya tidak langsung (indirect cost). 
Kernudian Departemen Agama dan Departemen 
Perhubungan rnelakukan negosiasi guna rnem
peroleh tarif yang serendah-rendahnya untuk 
selanjutnya dibahas dengan DPR RI. 

4. Free Seat dalam Penerbangan Haji 

Free seat rnerupakan salah satu komponen biaya 
yang dihltung oleh pihak penerbangan sebagai biaya 
produksi dalam mengajukan tarif angkutan haji 
kepada Departemen Agama. Free seat, pada da
sarnya digunakan untuk pembiayaan pelayanan 
haji, khususnya bagi biaya angkutan petugas haji 
Indonesia, sehingga secara faktual mengurangi 
komponen-komponen biaya yang harus ditanggung 
oleh ja1naah haji, dengan meniadakan komponen 
biaya tiket untuk petugas. 

Free seat adalah suatu hal yang lazim dalarn 
dunia penerbangan sebagai sebuah diskon/ fee dari 
pihak pengangkut kepada pihak penyewa. Oleh 
karena itu, pemanfaatan free seat untuk biaya 
petugas haji adalah sesuatu yang W"ajar dan secara 
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ekonomis mengurangi beban biaya yang ditang
gung jamaah haji. Adapun yang perlu dicermati 
adalah nilainya harus proporsional sebagaimana 
yang berlaku umurn dalam dunia penerbangan. 
Dalam kaitan ini perlu kajian lebih lanjut tentang 
nilai free seat yang berlaku sekarang ini. 

Untuk memberikan gambaran umum, kiranya 
perlu dikemukakan contoh perhitungannya. 
Misalnya, biaya penerbangan haji zona I US$ 
1.148,00 /orang untuk penerbangan pergi pulang 
dengan standar harga charter fliglzt, yaitu jumlah riil 
penerbangan sebanyak empat kali flight. Dalam 
pemberangkatan: pergi penuh dan pulang kosong. 
Dalam pemulangan: pergi kosong, pulang penuh. 

Sistem perhitungan tersebut berbeda dengan 
perhitungan penerbangan reguler. Sebagai misal, 
menurut inforrnasi umurn untuk harga tiketJakarta
Jeddah PP dengan standar penerbangan regular 
seharga US$ 950,00/ orang (ini harga tiket regular 
yang tidak berstandar). Sedangkan jumalh riil flight 
hanya dua kali sesuai perhitungan harga. Dengan 
demikian perhitungan penerbangan reguler berbeda 
duakali lipat dari perhitungan charter flight. Per
tanyaan selanjutnya: Mungkinkah sebuah per
usahaan penerbangan reguler sanggup melakukan 
filght Jakarta-Jeddah pergi-pulang dengan keten
tuan ketika pulang tidak diperbolehkan meng
angkut penurnpang? 

Jadi kalau dihitung antara harga dibayar dengan 
jurnlah fiight , maka penerbangan dengan sistem 
charter ini relatif lebih rendah dibandingkan pener
bangan regular dengan jumlah riil flight yang sama. 

Kemudian, yang kiranya perlu diketahui adalah 
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bahwa selama ini tidak pernah ada pena'Waran dari 
kedua perusahaan penerbangan angkutan haji 
untuk memberikan free seat sebesar US$ 50,00/ or
ang seperti disangka sebagian kalangan. J adi adanya 
free seat pun harus melalui negosiasi alot dan pem
bahasan yang mendalarn antara pemerintah dan 
DPR RI. Selanjutnya, pelaksanaan pembayaran 
biaya angkutan haji yang dilakukan secara charter 
didasarkan kepada jumlah riil jamaah haji yang 
berangkat, sesuai dengan Petjanjian Ketjasama yang 
disepakati dcu.1. ditetapkan oleh Departemen Agama 
dan pihak penerbangan. Oleh karena itu perhitung
annya tidak dapat dianalogikan dengan "satu tiket 
gratis untuk lima puluh orang penumpang". Dengan 
demikian kesimpulan ada uang dari perhitungan. 
free seat US$ 5 juta atau Rp. 50 miliar dan rnasuk 
Departernen Agarna adalah tidak benar.•!• 
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MENUJU PROFESIONALISME 

1. Struktur Organisasi Penyelenggaraan 
Ibadah Haji 

SECARA permanent, pada puncak organ.isasi 
penyelenggaraan ibadah haji di tingkat pusat 
duduk Menteri Agarna RI selaku penanggung 

jawab secara nasional. Sedangkan kegiatan 
hari~nnya dilaksanakan oleh Direktur Jenderal 
Birnbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan 
Haji di tingkat Pusat dibantu oleh oleh Direktur 
Pelayanan Haji clan Umrah dan Direktur Pembinaan 
Haji selaku pelaksana tehnis operasional. Direktur 
Jenderal · melakukan koordinasi dan/ a tau 
bekerjasama dengan departemen/lembaga terkait 
dan Pernerintah Arab Saudi, sekaligus bertugas 
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untuk n"lerencanakan, melaksanakan, mengarahkan, 
dan mengendalikan penyelenggaraan ibadah haji di 
Indonsia dan Arab Saudi. 

Kemudian pada setiap tahun musim haji di
bentuk organisasi pelaksana yang bersifat tempo
ral berupa kepanitiaan, antara lain Panitia 
Penyelenggara Haji Ibadah Haji (PPIH) yang dite1n
patkan pada setiap lokasi penyelenggaraan ibadah 
haji mulai dari tingkat Pusat, Propinsi, Kabupaten/ 
Kota, Embarkasi dan Arab Saudi. Dalam melak
sanakan tugas pelayanan langsung kepada jamaah 
haji selama proses penyelenggaraan ibadah haji 
berjalan, PPIH tersebut dibantu oleh TPHI, TPIHI, 
dan TKHI sebagai petugas operasional yang 
menyertai jamaah haji. 

Adapun penanggung jawab di tingkat Propinsi 
adalah Gubernur selaku Koordinator. Kegiatan 
sehari-harinya dilaksanakan oleh Kepala Kantor 
Wilayah Departernen Agama Propinsi selaku Kepala 
Staf Penyelenggaraan lbadah Haji dan dibantu oleh 
Kepala Bidang Urusan Haji, Zakat dan Wakaf pada 
Kantor Wilayah Departemen Agama selaku Sekre
taris Penyelenggaraan lbadah Haji Propinsi. Sedan
gkan penanggungjawab di tingkat Kabupaten/Kota 
adalah Bupati/Walikota selaku Koordinator penye
lenggaraan ibadah haji. Kegiatan sehari-harinya 
dila_lcsanakan oleh Kepala Kantor Departemen 
Agama selaku Kepala Staf Penyelenggaraan lbadah 
Haji Kabupaten/Kota, dibantu oleh Penyelenggara 
Bimbingan Urusan Haji (PBUH) pada Kantor 
Departemen Agama Kabupaten/Kota selaku 
Sekretaris Penyelenggaraan Ibadah Haji. 

Kernudian, penanggung jawab penyelenggaraan 
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ibadah haji di Arab Saudi adalah Kepala Perwakilan 
RI di Arab Saudi selaku Koordinator yang dibantu 
oleh Konsul Jenderal RI di Jeddah sebagai Koor
dinator Harian. Sedangkan kegiatan sehari-harinya 
dilaksanakan oleh Kepala Bidang Urusan Haji pada 
Konsulat Jenderal RI Jeddah selaku Kepala Staf 
Penyelenggaraan ibadah haji di Arab Saudi, dan 
dibantu oleh beberapa home staff pada Bidang 
Urusan Haji yang salah satunya ditunjuk sebagai 
Sekretaris Penyelenggaraan Ibdah Haji. 

2. Rekruitmen Petugas Haji 

Dalarn penyiapan petugas secara proporsional 
dan profesional, pernerintah melakukan seleksi yang 
ketat, lebih-lebih setelah dikeluarkannya Undang
Undang Nornor 17 Tahun 1999. Dalam Undang
undang tersebut dengan jelas disebutkan bahwa 
petugas haji adalah Pantia Penyelenggaraan Ibadah 
Haji (PPIH) Pusat, Daerah dan Arab Saudi serta 
petugas operasional yang menyertai jamaah haji. 
Berkenaan dengan itu maka prinsip-prinsip human 
resource management (HRM) dan human resource 
development (HRD) mutlak diterapkan dalam 
setiap perencanaan petugas. Dengan penerapan 
prinsip-prinsip tersebut diharapkan dapat 
memperoleh petugas-petugas yang profesional. 

Petugas haji merupakan salah satu komponen 
penting dalam penyelenggaraan ibadal'l haji baik di 
tanah air maupun pada masa berlangsungnya 
proses operasional ibadah haji di Arab Saudi 
meskipun bersifat temporal yang hanya beroperasi 
dan berlaku selama setahun kemudian berganti lagi 
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untuk tahun berikutnya. Idealnya, untuk menda
patkan petugas haji yang professional, diperlukan 
adanya petugas tetap dengan pola dan mekanisme 
pengelolaan yang lebih permanent, terencana dan 
bersifat jangka panjang. Karena tingkat profesio
nalitas petugas haji banyak ditentukan oleh peng
alaman pelaku yang terlibat langsung dalam 
organisasi dan struktur penyelenggara ibadah haji 
secara keseluruhan sejak di Pusat sampai di Daerah 
dan Arab Saudi. Instansi yang bertanggung jawab 
dalarn konteks ini tentu saja adalah Departemen 
Agama di samping unit terkait Iainnya dalarn 
pernerintahan, sebagaimana diatur dalam Undang
Undang Nomor 17 Tahun 1999. 

Kiranya perlu dikemukakan bahwa rekrutmen 
petugas haji sangat berbeda dengan rekruitrnen 
pegawai atau karyawan-karyawan untuk suatu 
bidang pekerjaan pada umumnya. Sistem seleksi 
dan rekruitmen petugas haji banyak didasari oleh 
latar belakang yang sangat spesifik. Lebih dari itu, 
petugas haji juga harus rnerniliki dedikasi serta 
keterampilan yang lebih bila dibandingkan 
dengan yang lainnya. Oleh karenya, dalam 
penerimaan, pembinaannya dan pengurusannya 
pun harus dilakukan melalui sistem tersendiri 
dan bersifat spesifik. Mereka dipersiapkan 
rnernberikan pelayanan kepada jamaah haji yang 
juga memliki karakter tersendiri dan setiap 
tahunnya berganti-ganti. Di samping itu jamaah 
haji datang dari berbagai la tar belakang etnis, asal 
daerah, pendidikan, pekerjaan, usia serta peng
etahuan dan pengalaman keagamaan. 

Pada masa-masa awal pengelolaan penyeleng-
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garaan haji yang ditangani langsung oleh peme
rintah, petugas haji Indonesia justru sangat eksklusif, 
karena kebanyakan berlatarbelakang dari kalangan 
ustadz dan ulama-ulama ternama saat itu. Dengan 
demikian, petugas haji saat itu lebih berdayaguna 
secara optimal untuk menjalankan tugas pokok 
mereka membimbing jamaah haji. Faktor pendu
kung lainnya pada saat itu adalah ketersediaan 
waktu bimbingan selama dalam perjalanan yang 
memadai, jumlah jarnaah haji yang belum begitu 
banyak, sehingga para petugas haji memiliki ke
marnpuan untuk menjalankan tugasnya secara 
proporsional dan professional serta benar-benar 
memperhatikan kebutuhan jarnaah haji yang 
didampinginya. 

Sebagairnana dikernukakan sebelumnya, situasi 
dan kondisi masa itu (tahun 1950-an sampai 1970-
an), ditandai oleh karakteristik jamaah haji Indone
sia yang sangat minim pengetahuan agamanya, dan 
sebagian bersar berasal dari pedesaan yang masih 
sangat tertinggal. Berdasarkan kenyataan inilah, 
pemerintah memprioritaskan penerimaan petugas 
haji dari kalangan ustadz dan ulama setempat, 
sehingga terlihat seakan bersifat eksklusif karena 
hanya dari kalangan tertentu, sehingga meng
undang banyak kritikan dan sorotan tajam dari 
masyarakat umum saat itu. Namun bila ditelusuri 
lebih jauh, ternyata pengambilan kebijakan tersebut 
merupakan jawaban yang tepat terhadap tuntutan 
situasi dan kondisi obyektif. 
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3. Kendala-kendala yang Dihadapi 

Setelah tahun 1996, perencanaan rekruitmen 
petugas haji Indonesia semakain ditekankan pada 
unsur dedikasi dan ilmu pengetal""Luan petugas (dedi
cated and knolvledge n1orkers). Pada rnulanya cukup 
banyak kendala, karena berkaitan dengan instansi 
dan unsur luar lainnya seperti organisasi masa yang 
mengirimkan calonnya tidak sesuai hara pan. Dalam 
pengusulan petugasnya tidak melalui seleksi ketat. 

Pada akhir tahun 80-an dan awal 90-an dalam 
rekruitinen petugas haji sudah melibatkan unsur 
mahasiswa dan organisasi kepemudaan Islam serta 
representasi dari Ormas-Ormas Islam dan Pondok 
Pesantren, namun belum ada prosentase. W aktu itu 
mernang diarnbil kebijakan untuk lebih banyak lagi 
melibatkan organisasi-organisasi massa Islam. 
Setelah beberapa tahun dievaluasi, ternyata masih 
banyak ditemukan kekurangan dan kelemahan. 
Bahkan justru lebih banyak menirnbulkan persoalan 
baru seperti kasus DAM yang semakin mengemuka 
dan kasus per-calo-an semakin merajalela yang 
banyak dikeluhkan oleh jamaah haji. Oleh karena 
itu, sejak tahun 1995 pada setiap evaluasi nasional 
pihak pemerintah menghadirkan sekian orang 
jarnaah haji pilihan untuk didatangkan dan 
dihadirkan dalam rapat evaluasi. Mereka diundang 
untuk berbicara tentang siatuasi dan keadaan apa 
saja yang dialaminya selama menjalankan ibadah 
haji, sebagai bahan masukan kepada pemerintah 
dalam upaya perbaikan penyelenggaraan haji, 
khususnya dalam rekruitmen petugas haji yang 
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proporsional dan profesional. 
Penanganan dan pengelolaan petugas haji 

memang memiliki permasalahan tersendiri yang 
sangat kompleks. Sebagai misal, pada evaluasi 
nasional tahun-tahun teraklur masa Orde Baru, yaitu 
tahun 1992, 1993 dan 1994 diperoleh rurnusan yang 
sama bahwa petugas haji semakin menurun de
dikasinya dikarenakan unsur yang direkrut terlalu 
banyak melibatkan organisasi-organisasi massa Is
lam yang tidak secara Iangsung mendukung penye
lenggaraan haji pe1nerintah. Maka, semenjak tahun 
1995 rekruitmen petugas haji dicoba untuk lebih 
proporsional dan professional dengan jalan pene
tapan prosentasi komposisi penerimaan petugas, 
yaitu dari kalangan Orrnas/l.SM Islam dan Per
guruan Tinggi Islam disediakan 40 % dan dari PNS 
60 %. Numun, setelah komposisi seperti ini di
terapkan beberapa tahun ternyata tidak menye
lesaikan masalah dan akhirnya dihapuskan. 

Berkenaan dengan itu, maka dalam penerirnaan 
usulan petugas haji selanjutnya ditentukan.berbagai 
syarat-syarat, yaitu (1) muslim warga negara Indo
nesia dan taat beribadah; (2) berbadan sehat serta 
tidak cacat fisik dan mental, dibuktikan dengan surat 
keterangan dokter; (3) mernpunyai keahlian atau 
profesi berkaitan dengan tugas yang akan 
diembannya; (4) tidak diikuti suami/ isteri baik 
sebagai jamaah maupun petugas serta tidak 
memahrami jarnaah iain yang dikuatkan dengan 
surat pernyataan; (5) lulus testing (admnistrasi, 
pengetahuan umurn, agarna dan psychotes). 

Sikap dan dedikasi individual ternyata me-
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rupakan unsur yang sangat menentukan. Karena, 
walaupun persyaratan tersebut cukup ketat tern ya ta 
rnasih juga sering tetjadi hal-hal yang di I uar per
hi tungan. Sebagai contoh, petugas haji untuk 
rnelayani jan"laah di setiap kloter disia pkan dari 
Pusat, yaitu satu TPHI selaku ketua kloter, satu 
pernbimbing ibadah haji, satu dokter dan dua para 
1nedis kloter. Kemudian Pemerintah Daerah juga 
n"lengangkat satu TPHD dan satu TKHD. Petugas
petugas tersebut merniliki bidang yang berbeda 
sesuai profesinya. TPHI adalah Ketua Kloter yang 
bertugas mengkoordinir petugas lainnya dan selaku 
pen"limpin tertinggi kloter. Kemudian pernbi1nbing 
ibadah adalah petugas yang ni.en1andu/ mern.fa
silitasi/ rnelayani kegiatan-kegiatan peribadatan 
selarna pelaksanaan haji. Selanjutnya, TKHI" dan 
TKHD adalah para dokter kloter yang rnelakukan 
pelayanan kesehatan bagi seluruh jarnaah. Na1nun 
demikian, selalu saja ada petugas pembimbing 
ibadah yang direkrut ternyata pernbirnbing yang 
tidak rnengikuti cara-cara rekruitmen ketat, se
hingga tidak mampu rnelaksanakan tugasnya. 
Akhirnya yang melaksanakan bimbingan ibadah 
justru dari sebuah yayasan/ kelornpok bimbingan 
ibadah haji tertentu. Akibatnya, pada saat pelak
sanaan, pembin1bing ibadah. justru melayani jarnaah 
haji yang ikut kelompok bimbingannya saja. Dengan 
dernikian, ja1naah haji di luar kelo1npoknya tidak 
bisa terlayani. Oleh karena itu, pen"lerintah mem
ben tu k tim khusus yang 1nenangani bimbingan 
ibadah jamaah haji yang disebut Ti1n Pembhnbing 
Ibadah Haji (TPIH), dan setelah keluarnya Undang
Undang Nornor 17 Tahun 1999 ti1n khusus ini 
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disempurnakan narnanya menjadi Tim Pembimbing 
lbadah Haji Indonesia (TPIHI). 

4. Upaya Peningkatan Kualitas Pelayanan 

Jurnlah jamaah haji yang sern.akin mernbengkak, 
memiliki da1npak besar dan berimplikasi serius 
kepada keseluruhan sistem rnanajemen penye
lenggaraan haji, termasuk penerin1aan dan pem
binaan petugas haji serta struktur kepanitiaan pada 
masa operasional di tanah air dan di Arab Saudi. 
Bermula dari kondisi inilah, pe1nerintah setelah 
tahun 70-an rnelakukan pembenahan berupa res
trukturisasi dan rekomposisi putagas haji Indone
sia, antara lain diberlakukannya sistem pendarn
pingan jarnaah dengan sebu tan 'petugas haji kloter' 
dan 'petugas haji non kloter'. 

Kebijakan ini dilakukan guna mengantisipasi 
kesemrawutan pelayanan jan"laah selarna berada di 
Arab Saudi. Karena berdasarkan pengamatan di 
lapangan, ternyata para Kepala Regu yang meng
koordinir 10 jamaah dan Ketua Ro1nbongan yang 
memirnpin 50 jamaah, berjalan masing-masing 
tanpa koordinasi dan justru saling berebut 
kepentingan dalam satu kloter yang diwarnai oleh. 
kepentingan masing-masing kelompok tertentu. 
De1nikian juga antara satu kloter dengan kloter 
lainnya seringkali mengalani.i benturan-benturan 
kepentingan saat rnernasuki dan berada di pon
dokan atau di Maktab. 

Setelah melakukan evaluasi, akhirnya sampai 
pada kesimpulan perlu adanya pimpinan tertinggi 
dalam setiap satu kloter yang sekarang disebut 
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Ketua Kloter. Selain memirnpin dan melayani 
kloternya ia juga melakukan koordinasi dengan 
kloter-kloter lainnya dalam pelaksanaan tugas 
pelayanan selama operasional di Arab Saudi. 
Kebijakan ini sangat penting, mengingat mobilitas 
jamaah haji sangat tinggi. Mereka bergerak dari satu 
kota ke kota lainnya dan dari satu tempat ke ternpat 
lainnya pula Oeddah, Makkah, Madinah, Arafah dan 
Mina) dengan jumlah yang besar. 

Adapun perubahan struktur dimaksud adalah 
dibentuknya Petugas Kloter dan Petugas Non Kloter 
yang tergabung dalam Tim Petugas Haji Indonesia 
(TPHI) yang biasa disingkan sebagai TPHI Kloter 
dan TPHI Non Kloter. Masing-rnasing petugas 
diberi batasan kewenangan dan uraian tugas secara 
detail. Hal ini dirnaksudkan agar para petugas mapu 
menjalin kerjasama dan koordinasi serta mampu 
mernaharni dan rnengakomodasi aspirasi dan 
kepentingan jamaah haji. Komposisi pelayanan 
petugas yang pada awalnya hanya rnelakukan 
pelayanan umum berupa pelayanan pe1nberang
katan, kedatangan dan penempatan yang dilakukan 
oleh TPHI kernudian berke1nbang kepada upaya 
pelayanan yang bersifat khusus, yaitu pelayanan 
kesehatan jamaah. Oleh karena itu diadakan petugas 
khusus untuk kesehatan jamaah, yang tergabung 
dalam Tim Kesehatan Haji Indonesia (TKHI) Kloter 
dan Non Kloter. Bersarnaan itu pula, dibentuk Ti1n 
Petugas Haji Daerah (TPHD) l.ian Tim Kesehatan 
Haji Daerah (TKHD), sebagairnana dikernukakan di 
atas yang sepenuh.nya <..iibentuk dan diadakan oleh 
masing-masing Kabupaten/Kota. 

Dengan demikian, penek.anan pelayanan kepada 
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jamaah haji Indonesia lebih mengutamakan tiga hal 
pokok, yaitu (1) pelayanan umum yang dilakukan 
oleh TPHI dan TPHD; (2) pelayanan ibadah yang 
dilakukan oleh TPIHI; dan (3) pelayanan kesehatan 
jarnaah yang dilakukan oleh TKHI dan TKHD. 
Kiranya perlu dikemukakan bahwa pengadaan 
petugas kesehatan haji dilakukan sepenuhnya oleh 
Departernen Kesehatan, sedangkan petugas kloter 
diangkat oleh masing-masing Kanwil Departemen 
Agarna Propinsi. Adapun petugas non kloter 
diangkat oleh instansi pusat, yaitu TPHI Non Kloter 
(sopir dan tenaga administrasi) oleh Departemen 
Agama dan TKHI Non Kloter oleh Departemen 
Kesehatan: 

Dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan 
haji pemerintah juga mendayagunakan petugas haji 
di pernondokan secara optimal. Dengan optimalisasi 
pendayagunaan petugas haji pemondokan diharap
kan jamaah haji akan mendapatkan pengawasan dan 
bimbingan yang cukup dan tuntas. Di pemondolan 
tersebut jamaah haji akan diberikan layanan ad
rninistrasi secara keseluruhan, antara lain peng
urusan dokumen (paspor), tiket, kesehatan dan 
birnbingan ibadah. Meskipun komposisi per
bandingan antara petugas dengan jamaah se
benarnya kurang memadai, misalnya satu dokter 
dengan dua para medis akan rnelayani 350 sampai 
450 orang jamaah, namun tidak menjadi kendala 
berarti bagi para petugas. 

Di samping itu, pemerintah juga telah mela
kukan penyempurnaan organisasi kloter. Kemudian 
·aiupayakan pula pengangkatan Ketua Kloter yang 
berkualitas dengan mengutamakan yang telah 
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melaksanakan ibadah haji serta memiliki dedikasi 
yang tinggi dan kemampuan leadership yang baik. 
Langkah ini ditempuh, karena berdasarkan peng
alaman masa lalu masih ada Ketua Kloter tidak 
memiliki dedikasi dan sifat kepernimpinan, 
sehingga yang sering terjadi adalah jamaah haji 
justru m_elayani ketua kloternya, atau Ketua Kloter 
justru memikirkan diri sediri dan orang-orang 
terdekatnya. 

Selanjutnya pemerintah juga berupaya 
meningkatkan kualitas Kepala Regu (Karu) dan 
Kepala Rombongan (Karom) agar lebih mampu 
membantu Ketua Kloter dalam pelayanan dan 
pembinaan ibadah jamaah haji. Karena adanya Kaiu 
dan Karom sangat penting artinya bagi Ketua Kloter, 
mengingat hampir semua layanan jamaah meng
andalkan Karu dan Karom. 

Dalam kaitannya dengan pelayanan kesehatan, 
Departemen Agama selalu rnelakukan koordinasi 
dengan Departernen Kesehatan. Kesehatan, rnisal
nya: peningkatan~pelatihan petugas kesehatan 
dengan kurikulum yang mengarah kepada: (1) 
peningkatan kernampuan teknis dan medis yang 
berkaitan dengan pelayanan kesehatan jamaah haji; 
(2) penguasaan materi khusus rnisalnya penanganan 
kasus meningitis dan formularium obat haji; (3) 
peningkatan kinerja petugas sehingga tercipta 
petugas yang berdedikasi dan bertanggung jawab. 
Kemudian pemerintah juga melakukan penyuluhan 
kesehatan kepada jarnaah haji dengan tujuan: (1) 
menumbuhkan pengertian calon jamaah tentang 
kondisi sehat yang sangat diperlukan dalam melak
sanakan ibadah haji; (2) rneningkatkan pengetahuan 
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tentang pemeriksaan kesehatan calon jamaah haji 
sesuai ketentuan dan direkam dalam buku 
kesehatan haji; (3) melakukan rujukan calon jamaah 
haji resiko tinggi sesegera mungkin bagi yang 
memerlukan pemeriksaan lebih lanjut. 

Kebijakan dan langkah-langkah yang diternpuh 
di atas adalah dalain rangka meningkatkan kualitas 
manajerial penyelenggaraan haji guna memberi 
kepuasan kepada jamaah. •:• 
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BABX 

KATERING JAMAAH HAJI: 
MURAH MERIAH 

1. Pelayanan Konsumsi Jamaah Haji 

P ENERAPAN sistem katering rnerupakan 
salah satu cara untuk mernperrnudah 
pemberian pelayanan konsurnsi kepada 

jamaah haji dalarn jumlah besar pada waktu tertentu 
dengan pesanan menu tersendiri. Dengan siatem 
katering ini memungkinkan dilakukannya 
pelayanan konsumsi kepada jamaah pada waktu 
tertentu, yaitu ketika dalam petjalanan, saat berada 
di kota-kota perhajian, dan saat berada di Armina, 
pada saat jamaah sedang berada dalam suasana 
penuh konsentrasi dalam beribadah selama berada 
di Arab Saudi. Penerapan sistem katering ini pada 
dasarnya bersifat pendukung pelayanan konsumsi 
tarnbahan jamaah pada waktu tertentu, karena 
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sebagian besar bekal hidup telah diberikan langsung 
kepada setiap jamaah saat akan berangkat di rna
sing-masing embarkasi dalam bentuk living cost 
sebesar Rls. 1.500. 

Kegiatan operasional pelayanan konsumsi 
melalui sistem katering ini dilakukan dalarn 
beberapa tahap, yaitu penetapan standarisasi menu 
konsumsi, penganggaran setiap porsi, pemilihan 
rekanan pelaksana katering, dan pendistribusian 
kepada jarnaah haji serta pengawasan dan evaluasi 
pelaksanaannya. 

Pelayanan konsumsi bagi jamaah haji dengan 
sistem katering ini menjadi tanggungan jawab 
pemerintah. Namun dalam pelaksanaannya harus 
melibatkan pihak swasta, yaitu perusahaan katering 
Arab Saudi, setelah melalui proses tender terbuka 
yang dilaksanakan oleh Bidang Urusan Haji Jeddah. 
Selanjutnya perusahaan yang mendapatkan Surat 
Perintah Kerja (SPK) berarti telah mendapatkan 
rnandat dari pemerintah Indonesia sesuai aturan 
yang berlaku. 

Proses penunjukkan perusahaan katering 
sendiri pada dasarnya sama dan serupa dengan 
proses kontrak kerja pada beberapa kegiatan 
lainnya, seperti pelaksanaan kontrak penerbangan, 
angkutan jainaah, pengadaan dokumen, pencetakan 
dan lain sebagainya. Pelaku utama setiap kegiatan 
dalam bentuk pengadaan barang/jasa (serupa 
dengan realisasi pelaksanaan APBN) selama 
kegiatan penyelenggaraan haji adalah pihak swasta 
setelah melalui proses pelelangan/ tender 
sebagaimana diatur dalam Keppres yang berlaku 
untuk itu. 
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Adapun menurut ketentuan yang berlaku di 
Arab Saudi, pengusaha atau penyedia layanan 
katering untuk semua jamaah haji yang berada di 
tanah suci adalah perusahaan dalam negeri (Arab 
Saudi), sehingga tidak akan dimungkinkan lagi 
perusahaan dari luar untuk ikut dalarn penyediaan 
katering. Namun demikian, dimungkinkan adanya 
ketjasama antara orang Indonesia yang berbisnis di 
Arab Saudi dengan pengusaha negeri ini dengan 
syarat harus mengatasnamakan perusahaan Arab 
Saudi. Artinya, pihak pemerintah Indonesia tidak 
bisa menunjuk begitu saja perusahaan catering yang 
dikehendaki, karena harus rnengikuti aturan dan 
tatakrama di negeri orang lain, yaitu peraturan yang 
dikeluarkan oleh Arab Saudi. Persoalan harga 
sendiri sangat tergantung kepada pasar dengan 
mempertimbangkan sajian menu dan spesifikasi 
yang disepakati saat dilakukan tender. 

2. Tempat-tempat Pelayanan Katering 

Pelayanan konsumsi dengan sistem katering 
selama jamaah haji berada di Arab Saudi terdapat 
di beberapa lokasi yang ditentukan. Salah satu 
tempat pelayanan adalah di bandara kedatangan 
King Abdul Aziz Jeddah. Di sini jamaah dilayani 
satu kali makan dengan harga 1 porsi sebesar Sr. 
7,00 (tujuh real Arab Saudi). Sebenarnya harga ini 
lebih murah dibanding harga di restoran yang 
berada di bandara dengan menu apapun bentuknya. 
Berdasarkan pengalaman di lapangan, bahwa harga 
yang paling murah untuk sekali rnakan di bandara 
adalah minimal Sr. 10, dengan rneriu yang sangat 
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sederhana, belum termasuk buah dan minuman 
khusus. 

Adapun lokasi pelayanan konsumsi dengan 
sistem katering yang dilakukan oleh pemerintah In
donesia adalah sebagai berikut: (1) di bandara King 
Abdul Aziz Jeddah masa kedatangan satu kali; (2) 
dalam perjalanan ke Makkah/Madinah (masa 
kedatangan) satu kali; (3) di terminal kedatangan 
terminal Hjjrah Madinah satu kali; (4) pada masa 
kepulangan di terminal Hijrah Madinah satu kali; 
(5) selama di Madinatul Hujjaj ernpat kali; (6) rnasa 
kepulangan di bandara Jeddah dan Madinah satu 
kali. Demikian juga pada saat puncak pelaksanaan 
haji di Arafah dan Mina, pelayanan konsumsi 
dilakukan sepenuhnya dengan sistem katering. 

3. Pernantauan dan Uapaya Perbaikan 

~ibat penyerahan pelayanan konsumsi kepada 
pihak ketiga dengan sistem katering yang diber
lakukan oleh pemerintah Arab Saudi sebagaimana 
diuraikan di atas, pemerintah Indonesia tidak lelua
sa untuk rnelakukan pilihan-pilihan yang spesifik 
untuk mengikuti sepenuhnya keinginan dan selera 
makan khas Indonesia yang beraneka ragarn asa~ 
daerah jarnaah itu sendiri. Padahal cukup banyak 
jamaah haji tidak cocok dengan menu-menu yang 
disajikan oleh para penyedia katering di Arab Saudi. 
Keadaan semacam ini tentu akan rnendatangkan 
permasalahan tersendiri dalam rnelakukan 
pelayanan kepada jamaah haji Indonesia. 

Namun Pemerintah tetap menyesuaikan selera 
rnakan ala Indonesia secara Umum. Untuk itu peme-

108 



rintah mernbentuk tim khusus guna melakukan pe
mantauan realisasi pelaksanaan katering oleh pihak 
ketiga, sebagai upaya mengetahui kejadian yang 
berlangsung di lapangan. Setiap tahun pemerintah 
melakukan pemantauan khusus terhadap seluruh 
pelaksanaan pelayanan katering, terutarna dari segi. 
ketepatan waktu, kesesuaian menu yang ditetapkan, 
dan pengecekan standarisasi kesehatan suatu sajian 
yang laik dikonsumsi, baik yang dilakukan oleh 
mitra pemerintah maupun yang dikelola oleh 
masing-masing kloter. Dengan pemantaun tersebut 
pemerintah dapat secara terus menerus melakukan 
kontrol dan rnengupayakan agar katering yang 
disediakan tidak melebihi harga pasar di saat musim 
haji dan selalu memperhatikan faktor-faktor kualitas 
kesehatan serta kebersihan. Sudah menjadi rahasia 
umum, bahwa dalam setiap musim haji hampir 
seluruh menu makanan yang dijual atau ditawarkan 
oleh orang Indonesia justru akan lebih mahal 
dibandingkan menu makanan yang di tawarkan 
oleh restoran-restoran yang dikelola oleh orang 
Arab sendiri. Hal ini karena adanya kebijakan 
domestik seperti masalah domisili dan sistem 
proteksi dari aturan pemerintah setempat yang lebih 
mendahulukan warganya. 

4. Gambaran Singkat tentang Harga Menu 
Makan 

Di luar pelayanan konsurnsi dengan sistem 
katering yang dilakukan pemerintah memang ada 
pula pelaksanaan katering yang dilakukan oleh 
masing-masing kloter dengan memanfaatkan living 
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cost yang telah dibagikan. Sebagian jarnaah secara 
mandiri rnernenuhi kebutuhan makan sehari-hari 
dengan jalan mernbeli sendiri kepada pedagang
pedagang di sekitar pemondokan jamaah haji. Har
ga menu rnakanan sangat bervariasi, namun tidak 
ada harga di bawah 2,00 real. Dengan begitu jarnaah 
haji dapat mengatur menu dan keuangannya. 

Di samping itu ada pula jamaah haji yang 
memanfaatkan katering yang dikelola oleh para 
pengusaha katering Indonesia (pengusaha tidak 
resmi berdasarkan ketentuan pemerintah Arab 
Saudi) di sekitar pemondokan dan sekaligus di
koordinasi oleh orang-orang kepercayaan pengurus 
pemondokan. Biasanya setiap jamaah mernbayar 
katering dari living cost dan biaya tambahan. Dari 
hasil pemantauan, jamaah haji yang memanfaatkan 
katering model ini harus membayar tambahan biaya 
antara Rp. 500.000,- sampai Rp. 1.000.000,-. Apabila 
living cost jarnaah haji sebesar 1.500 real atau Rp. 
3.000.000,- ( dengan kurs 1 real = Rp. 2.000,-), berarti 
setiap jamaah haji harus membayar antara Rp. 
3.500.000,- sampai Rp. 4.000.000,- Harga sedemikian 
rnerupakan harga katering paling murah. Karena 
disinyalir ada sementara kelompok jarnaah haji yang 
harus membayar hingga mencapai Rp. 5.500.000,-. 
Menu dan prosinya pun ditentukan langsung 
pengurus katering, sehingga jamaah tidak bisa 
rnenga tur sendiri. 

Apabila kita akan mencoba membandingkan 
antara katering yang disediakan pemerintah di 
tempat-tempat kota perhajian dengan katering 
biasa, rnaka dapat diperoleh gambaran sebagai 
berikut: pemerintah menyediakan katering sekali 
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makan dengan harga 7,00 real/ orang dengan menu 
(nasi, lauk, sayur, buah dan air minum); bagi 
katering biasa, seandainya kita ambil harga rata-rata 
Rp. 4.000.000,-: 30 hari x 3 kali makan = Rp. 44.000,
= 22 real. Dengan demikian sekali makan sebesar 
Rs 22 (dua puluh dua real Arab Saudi) 

Kemudian, hasil pemantauan harga-harga 
menu manakan di sekitar tempat-tempat jamaah haji 
berada dapat diperoleh informasi sebagai berikut: 

Di bandara King Abdul Aziz Jeddah: (1) Al Tazaj 
= Rs 15,00 per porsi; (2) ayam bakar = Rs 15,00 

Di Makkah: (1) Al Baik = Rs 10,00 per porsi; (2) 
menu yang ditawarkan oleh orang-orang Indone
sia yang tinggal di Arab Saudi (mukimin) dengan 
menu biasa (nasi, lauk, sayur) = Rs 12,00 per porsi, 
dan menu komplit (nasi, lauk, sayur dan air putih) 
= Rs 16,00 per porsi. 

Di Madinah: (1) restoran Indonesia dengan 
menu nasi, sayur, lauk ikan asin = Rs.10,00 per porsi; 
(2) menu yang ditawarkan oleh orang-orang Indo
nesia yang tinggal di Arab Saudi (mukimin), menu 
biasa (nasi, lauk, sayur) =Rs 11,00 per porsi, clan 
menu komplit (nasi, lauk, sayur dan air putih)= 
Rs.13 ,00 per porsi. 

Di Arafah dan Mina: menu yang ditawarkan 
oleh orang-orang Indonesia yang tinggal di Arab 
Saudi (mukirnin), menu biasa (nasi, lauk, sayur) = 
Rs.12,00 per porsi; menu komplit (nasi, lauk, sayur 
dan air putih) = Rs.14,00 per porsi; bakso = Rs.7 per 
porsi; gado-gado = Rs. 10,00 per porsi; dan indomi 
=Rs 7,00 per porsi.•!• 
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DANA ABADI: 
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DARI UMAT UNTUK UMAT 

1. Sasaran Pembentukan DAU dan 
Legalitasnya 

I STILAH "dana abadi umat" pada mulanya 
dilontarkan oleh anggota ~PR-RI ketika 
dilakukan pembahasan Rancangan Undang

Undang Penyelenggaraan lbadah Haji tahun 1999. 
Pencetusan gagasan dana abadi umat merupakan 
kelanjutan dari upaya pemerintah bersama wakil 
rakyat di DPR untuk melakukan pembenahan 
pengelolaan asset umat yang diperoleh melalui 
efisiensi penggunaan ONH dalam proses penye
lenggaraan haji. Dengan maksud menyisihkan dana 
bantuan (dari sisa operasional haji) bagi pengem-
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bangan kehidupan urnat Islam dalam rnenjalankan 
syariat agarnanya inilah, kemudian pemerintah 
mengalokasikan dana tersendiri yang disirnpan 
pada Bank Pemerintah melalui rekening khusus. 
Mengingat besarnya alokasi dana simpanan bagi 
kegiatan pengembangan keagamaan tersebut, 
Menteri Agama RI pada saat itu memandang perlu 
untuk membentuk lembaga khusus yang melakukan 
pengelolaannya. 

Untuk merealisasikan maksud yang mulia 
tersebut, pada tahun 1994 dr. H. Tarmizi Tahir yang 
ketika itu menjadi Menteri Agama (1993-1998) 
merancang pembentukan Badan Pengelola Dana 
Ongkos Naik Haji Indonesia (BPD ONHI). Gagasan 
pembentukan BPD ONHI ini disetujui Presiden, 
sehingga kemudian terbit Keputusan Presiden RI 
Nomor 35 Tahun 1996 tentang BPDONHI, 
kemudian ditindaklanjuti dengan Keputusan 
Presiden R_l Nomor 52 Tahun 1996 tentang 
Perubahan Keputusan Presiden RI Nomor 35 Tahun 
1996. Pada era reformasi, pengelolaan dana abadi 
ini masuk dalarn Undang-Undang Nomor 17 Tahun 
1999. Kemudian ditindak lanjuti dengan Keputusan 
Presiden Nornor ·22 Tahun 2001, dan Badan 
Pengelola Dana Onhkos Naik Haji Indonesia 
(BPDONHI) berubah menjadi Badan Pengelola 
Dana Abadi Umat (BPDAU). Istilah Ongkos Naik 
Haji (ONH) sendiri berubah menjadi Biaya 
Penyelenggaraan lbadah Haji (BPIH). Surnber 
pendanaan Badan ini adalah hasil efisiensi dari sisa 
anggaran pembelanjaan penyelenggaraan haji setiap 
tahun. Namun ke depan, sumbernya bisa saja tidak 
hanya dari hasil efisiensi anggaran penyelenggaraan 

114 



haji, teta pi juga dari sumber lain yang halal dan tidak 
rnengikat. Kiranya perlu dikemukakan pula bahW'a 
secara adnrinistratif pengelolaan Dana Abadi Urnat 
(DAU) terpisah dari pengelolaan dana BPIH. 

Sejak dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 
17Tahun 1999, keberadaan sisa dana BPIH tersebut 
telah mengalanri perubahan rnendasar. Keseluruhan 
proses pengelolaan dan sasaran peman.faatan serta 
mekanisme pengurusan, pengendalian dan 
pengawasannya, sudah semakin terjamin oleh 
negara karena telah terstruktur dalam suatu sistem 
yang lebih permanen berdasarkan peraturan 
perundang-undangan, lebih-lebih adanya 
pengawasan publik. Kepentingan publik pun sudah 
sernakin terakomodasi dan rnendapatkan akses 
yang lebih luas. Hal ini menandakan adanya tekad 
pemerintah yang semakin kuat untuk memfung
sikan Badan Pengelola Dana Abadi Umat menjadi 
organisasi pengelola dana terpercaya, terkontrol, 
transparan dan akuntabel. Dengan demikian siapa 
pun yang mencoba melakukan penyimpangan akan 
segera diketahui dan diambil tindakan hukum. 

2. Pengelolaan dan Pemanfaatan DAU 

Sebagairnana diuraikan di atas, Dana Abadi 
Umat rnerupakan biaya pemasukan dan pendapatan 
negara di luar pengahasilan pajak yang dikelola 
secara khusus oleh pemerintah, dalam hal ini 
Departemen Agama dan secara tehnis dilakukan 
oleh BPDAU. Keberadaan dana ini dikategorikan 
sebagai keuangan negara non budgeter, dika
renakan sumber keuangannya tidak diperoleh dari 
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pajak negara sebagaimana pada APBN (anggaran 
pendapatan belanja negara). Akan tetapi dalam 
penerirnaan, penyimpanan dan pengeluarannya 
tetap rnengikuti aturan main dan mekanisme 
pengadrninistrasian sebagaimaina yang lazirn 
diterapkan pada pelaksanaan APBN. 

Dana Abadi Umat (DAU) tersimpan dalam reke
ning khusus di Bank PemerintaI-1 atas nama Menteri 
Agarna. Sedangkan pengurusan pembukuan 
keuangannya dilakukan tersendiri oleh seorang 
Bendaharawan DAU yang ditunjuk dan ditetapkan 
berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama RI, 
atas usulan dari Direktur Jenderal Bimbingan 
Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji. 
Adapun dana yang terkumpul sebagai hasil efisiensi 
dari tahun 1994 sampai dengan tahun 2003 adalah 
sebesar Rp. 367.256.000.000,- dan US$ 15,000,000.00. 

Perkembangan, perubahan, dan satatus atau 
keadaan terakhir modal pokok DAU dan penge
lolaannya selalu dilaporkan secara transparan 
kepada Presiden dan DPR RI, dan setiap akhir tahun 
anggaran dilakukan pemeriksaan secara fungsional 
oleh InspektoratJenderal Departemen Agama serta 
diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). 

Mekanisrne pengelolaan dan sasaran peman
faatan atau pemberian bantuan kepada rnasyarakat 
yang berasal dari DAU telah diatur dalam Undang
Undang Nomor 17 Tahun 1999 Pasal 11 yang 
kebijakan urnumnya ditetapkan dengan Keppres 
Nornor 22 Tahun 2001. Sedangkan kebijakan 
tehnisnya ditetapkan dengan Surat Keputusan 
Menteri Agama RI Nomor 484 Tahun 2001 dan Surat 
Keputusan Menteri Agama RI Nomor 274 Tahun 
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?002 (penyempurnaan). Artinya, proses pengalo
kasian Dana Abadi Umat dalam mekanisrne 
pengelolaannya telah didukung oleh peraturan
peraturan yang rnengikat, jelas dan transparan. 
Alokasi dan sasaran dalam pemberian bantuannya 
mengutamakan beberapa bidang kegiatan, antara 
lain: (1) Bi dang Pendidikan dan Dakwah; (2) Bidang 
Kesehatan; (3) Bidang Sosial Kegamaan; (4) Bidang 
Ekonomi Umat; (5) Bidang Pen"'lbangunan sarana/ 
prasarana lbadah; (6) Bidang Penyelenggaraan Haji; 
(7) Bidang Iain-Iain misalnya ad1ninistrasi Bank dan 
perpajakan. Dengan demikian, sudah jelas bahwa 
peruntukkan Dana Abadi Umat ditujukan pada 
peningkatan kesejahteraan masyarakat urnurn, dan 
rnenjadikan DAU sebagai penyangga bantuan
bantuan kemajuan urnat Islam. 

Pada akhir peiaksanaan pengeioiaan pada setiap 
tahun, dilakukan pertanggung jawaban rnelalui 
rnekanisme pelaporan. Mekanisrne pelaporan dan 
pertanggung jawaban pengelolaan Dana Abadi 
Un"'lat berpedoman pada Keppres Nornor 22 Tahun 
2001, sebagaiman tercantum pada Pasal 8 yang 
rnenyebutkan bahwa Ketua Badan Pengelola 
menyarnpaikan laporan tahunan hasil pelaksanaan 
pengelolaan Dana Abadi Urnat kepada Presiden RI 
dan DPR-Rl. Pelaporan yang disarnpaikan kepada 
Presiden, menandakan bahwa peiaksanaan kegiatan 
berupa arus dana masuk dan keluar dalam 
pengelolaan Dana Abadi Umat, seluruhnya dapat 
dipertanggung jawabkan dan berada dalam kontrol 
Kepala Negara. Demikian juga pelaporan yang 
disampaikan kepada DPR RI, rnenandakan Dana 
Abadi Umat juga berada dalam kontrol dan penga-
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wasan publik, mengingat para anggora Dewan 
merupakan wakil atau pembawa aspirasi dari ber
bagai komponen dalam rnasyarakat. Dengan de1ni
kian pengaturan tentang mekanisme pelaporan 
yang diatur melalui Surat Keputusan Menteri 
Agama Nomor 484 Tahun 2001 yang telah dise1n
purnakan dengan Surat Keputusan Menteri Agama 
Nomor 274 Tahun 2002, menandakan bahwa 
seluruh operasionalisasi pengelolaan dan peman
f aa tan atau penyaluran bantuan DAU kepada 
masyarakat tidak bisa dilakukan secara semba
rangan tanpa melalui proses pengadministrasian, 
n"lodel pe1nbukuan dalan"l sistem akuntansi negara. 
Dengan demikian, pengelolaan dan pertanggung 
jawaban DAU memiliki dasar-dasar Iegalitas 
kenegaraan, dalarn artian dikendalikan langsung 
oieh seorang Ivienteri RI sebagai wakii pemerintah 
dengan kontrol yang ketat baik internal (penga
wasan fungsional InspektoratJenderal Departemen 
Agama) maupun eskternal seperti BPK (sebagai 
aparatur Negara) dan DPR (sebagai wakil rakyat). 

Sistem dan mekanisme pengelolaan dan 
pengawasan DAU sebagaimana diuraikan di atas 
memang kurang diketahui secara persis oleh 
masyarakat umum, sehingga dimungkinkan 
terjadinya kesalahpahaman, dan dapat menirn
buikan pemikiran atau praduga yang keiiru, 
sehingga menimbulkan opini yang negatif. 
Misalnya, ada tudingan sementara orang yang 
dimuat media massa (sekitar Agustus 2003) yang 
mengatakan bahwa pengumpulan Dana Abadi 
Umat sebagai hasil efisiensi Penyelenggaraan Ibadah 
Haji oleh Pemerintah <.iitampung dalam rekening 
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khusus yang tidak diketahui persis oleh publik. 
Dananya tidak hanya dimanfaatkan untuk 
kepentingan penyelenggaraan haji dan tidak 
sekedar untuk kernaslahatan urnat, akan tetapi 
justru dijadikan surnber penghasilan tidak halal bagi 
orang yang pandai mernanfaatkan kesempatan. 
Pandangan dan pemikiran seperti itu tentunya 
sangat keliru, karena tidak sesuai kenyataan yang 
sebenarnya. 

Sekalipun dernikian., kiranya tidak dapat me
mungkiri kenyataan alamiah bahwa aparat peme
rintahan, anggota DPR dan aparat pengawasan 
adalah rnanusia biasa, yang mungkin saja me
Iakukan penyelewengan dan penyalahgunaan 
jabatannya. Dan siapapun yang dipercayakan se
bagai pelaku dalarn rnenjalankan tugas pengelolaan 
dan pengawasan semacam ini, semuanya me
mungkinkan dan memiliki peluang untuk bertindak 
salah dan keliru. Karena itu, permasalahan men
dasar yang harus rnendapatkan sorotan tajam 
adalah bagaimana sistem pengaturan dan meka
nisme pengelolaan serta pengawasan pelaksa
naannya. Apakah pembukuannya teratur atau 
semraut, pengontrolannya cukup ketat atau justru 
sangat longgar. Manakala sistem pengelolaannya 
tidak ada dan tidak memiliki rnekanisme kontrol, 
atau semua peraturan pengelolaan ada dan lengkap, 
namun tidak dijalankan dan tidak berfungsi, maka 
siapapun penanggung jawab dan pengelolanya, 
pasti akan terjerumus dalam tindakan-tindakan 
penyelewengan. 
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3. DAU dalam Sorotan Publik 

Pendapat yang mengatakan bahwa DAU men
jadi lahan untuk kepentingan-kepentingan yang 
tidak bisa dipertanggungjawabkan dan telah 
dilakukan penyirnpangan dari aturan-aturan dan 
ketentuan-ketentuan yang berlaku adalah tidak 
berdasar. Demikian juga pendapat yang mengata
kan bahwa DAUdibiarkan mengendap sehingga 
tidak berdayaguna dan berhasilguna serta tidak 
menunjukkan peningkatan jumlah status keuang
annya adalah tidak benar. Karena fakta di lapangan 
rnenunjukkan bahwa sejak tahun 1994 sampai 
dengan 2000 DAU sudah berjumlah Rp. 
332.360.000.000,- ditambah simpanan dalarn bentuk 
dollar Arnerika sebesar US$ 15,000,000.00. Ke
rnudian meningkat dan bertambah jurnlahnya pada 
tahun 2003 menjadi sebesar Rp.367.256.500.000,
sekalipun simpanan berbentuk dollar Amerika 
masih tetap seperti sebelumnya yaitu sebesar US$ 
15,000,000.00. 

Peningkatan dan pertambahan jurnlah tersebut, 
rnerupakan pertambahan dari hasil jasa giro/bunga 
deposito terhadap dana simpanan pokok dan hasil 
efisiensi penyelenggaraan haji setiap tahun. Pe
manfaatan dan alokasi bantuan dari DAU yang 
ditujukan untuk pemberian bantuan kepada urnat 
Islam hanya menggunakan dana hasil jasa giro/ 
bunga deposito yang setiap bulannya dialokasikan 
berdasarkan skala prioritas sesuai mekanisme. 
Seberapapun besarnya bantuan yang dikeluarkan 
dari DAU tidak akan mengganggu posisi jumlah 
pokoknya, bahkan justru akan bertarnbah dan 
rneningkat. 
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Terjadinya kesalahpahaman sebagian anggota 
masyarakat terhadap pengelola DAU yang diang
gap kurang mampu mengelola keuangan yang 
ditandai dengan dugaan tidak dapat mendaya
gunakan serta terjadinya penyalahgunaan dan 
penyelewengan, kemungkinan disebabkan oleh 
kenyataan bahwa dalam beberapa tahun terakhir 
terlihat sernakin berkurangnya atau tetjadi penu
runan jumlah bantuan yang mengalir kepada 
masyarakat. Penyebab utama tetjadinya penurunan 
jumlah bantuan dari DAU sesungguhnya meru
pakan efek langsung dari penurunan jumlah jasa 
giro/bunga deposito yang sangat drastis, sehingga 
ketersediaan dana bantuan ikut mengalami ke
kurangan yang signifikan. Karena pengeluaran dana 
bantuan hanya memanfaatkan atau diarnbilkan dari 
hasil jasa giro/bunga deposito dan ·bukan dana 
pokoknya. 

Sebagaimana diketahui bahwa pada tahun 
1997 /1998 jasa giro/suku bunga perbankan me
lambung tinggi, sehingga mencapai 30 % sampai 40 
% dari simpanan pokok. Kenaikan jumlah jasa giro/ 
bunga deposito yang tinggi, dengan sendirinya 
menjadi penyebab utama terjadinya pemberian 
bantuan yang sangat tinggi pula kepada rnasyarakat. 
Konsekwensi lainnya adalah adanya pertambahan 
yang cukup signifikan terhadap dana pokok 
simpanan deposito di Bank. Narnun sebaliknya, 
ketika terjadi penurunan jasa giro/ suku bunga 
deposito tersebut, maka penurunan itu pun rnenjadi 
peyebab langsung terhadap penurunan jumlah dana 
bantuan yang dialokasikan kepada rnasyarakat. 
Misalnya, pada tahun 1999/2000 suku bunga 
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perbankan di tanah air kernbali normal yaitu rata
rata sekitar 11 % sampai 12 %, sehingga pernberian 
jurnlah bantuan kepada rnasyarakat juga rnengalami 
penurunan yang sangat drastis. Akibatnya, banyak 
perrnohonan bantuan dari rnasyarakat yang tidak 
rnarnpu dipenuhi. Keadaan yang demikian inilah 
yang kemungkinan rnenimbulkan opini publik yang 
negatif terhadap pemerintah yang dianggap tidak 
dapat menyalurkan bantuan untuk kepentingan 
umat, dan tidak mampu mendayagunakan DAU, 
bahkan disalahgunakan untuk kepentingan pribadi 
atau kelompok. Padahal penyebab utama terjadinya 
penurunan pemberian bantuan kepada masyarakat 
adalah penurunan suku bunga deposito sejak tahun 
1999/2000. Karena, sebagaimana dikemukakan di 
atas, dana yang dikelola oleh BPDAU adalah hasil 
endapan dari jasa bungan deposito, dan bukan 
rnelalui dana pokok simpanan yang terdapat di 
Bank. 

Dalam setiap Rapat Dengar Pendapat Depar
temen Agama bersama DPR-RI, permasalahan 
pengelolaan DAU selalu saja menjadi pernbicaraan 
yang menarik, dan belakangan ini (2002/2003) 
banyak mendapatkan perhatian yang intens 
terutama dari anggota Komisi VI DPR RI. Selain 
DPR, yang banyak menaruh perhatian terhadap 
pengelolaan DAU datang dari berbagai komponen 
masyarakat umum baik perorangan dan tokoh
tokoh intelektual, l.SM/Ormas Islarn/Yayasan Is
lam maupun dari kalangan media rnassa. Keadaan 
ini rnenandakan bahwa kepedulian rnasyarakat 
terhadap pengelolaan DAUsangat tinggi dalam 
upaya melakukan kontrol dan sekaligus sebagai 

122 



salah satu bentuk pengawan langsung dari publik. 
Semangat masyarakat Islam untuk melakukan 

pengembangan syiar keagamaan di berbagai daerah 
melalui berbagai cara dan bentuk-bentuk pencarian 
dana pernbangunan sarana keagamaan mereka, 
menempatkan BPDAU pada titik perhatian dan 
harapan di tengah-tengah masyarakat, seakan 
menjadi dambaan sudah cuku p lama. Sebagaimana 
halnya badan sosial lain yang dibentuk oleh 
pernerintah, BPDAU juga rnenjadi sasaran yang 
sangat banyak didatangi oleh berbagai kalangan 
dari daerah untuk mendapatkan bantuan guna 
rnelanjutkan pembangunan sarana keagamaan di 
pedesaan maupun di beberapa kota di tanah air. 
Artinya, kehadiran BPDAU merupakan sesuatu 
yang dipandang oleh masyarakat luas sebagai 
media penyalur dana bantuan pemerintah yang 
sangat potensial dan produktif untuk rnelakukan 
pengembangan dan pernbangunan sarana-sarana 
keagamaan yang strategis bagi umat Islam di tanah 
air. Lebih-lebih jumlah umat Islam di tanah air yang 
mencapai 85 % dari keseluruhan penduduk Indo
nesia, tentunya memerlukan sejumlah dana yang 
cukup besar untuk pernbangunan sarana ibadah, 
pendidikan, dakwah dan kegiatan sosial keagamaan 
lainnya. Hal ini menjadi kepedulian Departemedn 
Agama dan menjadi perhatian yang sungguh
sungguh dari pengelola BPDAU. 

4. Sistem Akuntansi Pengelolaan DAU 

Umat Islam sebagai "pemilik".., selayaknya me
rnahami secara detail tentang seluk beluk dan model 
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transaksi yang berlaku pada pengelolaan keuangan 
DAU. Sebab pemahaman tersebut akan sangat 
berguna untuk melaksanakan fungsinya dalam 
pengawasan publik .. Dengan demikian pengelolaan 
DAU akan dapat terpantau dari waktu ke waktu. 

Sebagaimana diuraikan di atas, bahwa DAU 
bersumber dari hasil efisiensi dana perhajian. Meng
ingat sumber / pemasukan utama (base product) DAU 
adalah hasil efisiensi, maka prinsip dasar yang 
dianut dalam proses pengelolaanya (transaksinya) 
adalah simpanan pokoknya harus tetap utuh (tidak 
boleh berkurang), dan hanya jasa giro/bunga 
simpanan deposito sebagai hasil proses produksi 
(sirnpanan) saja yang bisa disalurkan sebagai ban
taun pengembangan kehidupan beragama Islam. 
Dengan demikian., DAU (dana pokok simpanan) 
tidak bisa berfungsi sebagai dana modal pinjaman 
(debt capital). Dalam konteks inilah, apabila dana Gasa 
giro/bunga simpanan) disalurkan kepada umat 
(dalam bentuk bantuan pernerintah), maka dana 
tersebut bukan merupakan dana utangan (payable) 
yang harus dikembalikan pada saat jatuh tempo. 

Berdasarkan prinsip utama inilah, maka sistern 
akuntansi yang digunakan dalarn rnelakukan penge
lolaan DAU tidak dipengaruhi oleh sistem akuntansi 
yang berlaku dalam perekonomian dan keuangan 
um.um, dan juga tidak terpengaruh kebijakan 
permodalan (finandal polietJ). Dalarn pelaksanaan 
penggunaan DAU, sifat-sifat likuiditas (liquidihJ) 
tidak mungkin akan ditemukan, karena sistem 
akuntansinya berpedoman kepada sistem efisiensi. 
Dana abadi umat juga tidak mengenal sistem salva
bilitas (salvability), sehingga tidak menimbulkan 
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beban bagi pemerintah. Penyaluran bantuan dana 
bersifat curna-curna atas dasar kebijakan penang
gung jawab setelah melalui seleksi ketat sesuai 
urgensi dan skala prioritasnya. Dengan tidak ada
nya dua unsur keuangan konvernsional tersebut, 
maka DAU juga tidak rnengenal adanya rentabilitas 
(rate of return). Walhasil, pengelolaan DAU tidak 
mendapat keuntungan dari dana yang ada. 

Dana abadi urnat lebih cenderung pada konsep 
sistern keuangan fungsional, karena selama ini dana 
abadi umat menitikberatkan kepada pemanfaatan 
dana secara optimal untuk umat. Dan semua dana 
yang telah diberikan tidak menghasilkan laba atau 
keuntungan pada jangka periode bersangkutan atau 
periode tertentu. Karena mernang sudah menjadi 
kewajiban kita bersarna untuk mendayagunakan 
DAU tersebut untuk pengembangan kehidupan 
beragama di kalangan umat Islam pada seluruh 
bidang kehidupan walaupun sebenarnya pada 
bidang-bidang tertentu bukan tugas pokok Depar
temen Agama. 

Dalam jangka panjang, DAU juga diharapkan 
mampu menjadi dana bantuan bagi pemerintah 
(Departemen Agama) secara optimal untuk bantuan 
pembangunan dan pemeliharaan asrama haji; 
bantuan kegiatan informasi haji, pemeliharaan 
SIMBIHAJ (Sistim Informasi Manajemen Bimas 
Islam dan Penyelenggaraan Haji) dan pembinaan 
pasca haji, bantuan pengadaan dan pemeliharaan 
fasilitas sarana dan prasarana operasional haji, 
bantuan pembinaan dan peningkatan petugas 
pelayanan ibadah haji, bantuan pengadaan fasilitas 
penunjang operasional di lingkungan Ditjen Bimas 
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Islam dan Penyelenggaraan Haji, bantuan peng
adaan alat tulis kantor dan barang cetakan, obat
oba tan haji dan perjalanan dinas serta langganan 
daya dan jasa. 

Dalam mengevaluasi pengelolaan DAU selalu 
dilakukan analisis rasio keuangannya. Analisis ini 
dimanfaatkan untuk mengetahui kinerja Depar
temen Agama, sekaligus dapat memberikan gam
baran tentang penyelewengan yang dilakukan oleh 
Orrnas/Yayasan yang mengatasnamakan Islam 
untuk memperoleh bantaun DAU. Dengan analisis 
ini juga akan dapat terbaca di mana letak kebijakan 
yang mengandung pernborosan dan kebijakan yang 
sifatnya efisiensi.•!• 
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BAB XII 

PENUTUP 

·;:. ~ ~~= 
·... ..; 

P ENYELENGGARAAN ibadah haji telah 
rnelalui sejarah yang panjang. Pahit getir telah 
dialami oleh jarnaah haji dengan sabar dan 

tabah. Sukanya pun telah dilalui yang disikapi 
dengan rasa syukur ke hadirat Ilahi. 

Banyak orang yang berkepentingan terhadap 
kegiatan keagarnaan tersebut, baik yang ingin 
mernbantu demi suksesnya ibadah haji karena rasa 
tanggungjawab yang tinggi maupun orang yang 
sekedar berbisnis demi keuntungan rnateri. Dengan 
masuknya orang yang mempunyai kepentingan 
materi tersebut pada gilirannya yang mengalarni 
sengsara adalah jamaah haji. Di sinilah pemerintah 
turun tangan untuk menyelesaikan segala urusan. 

Tahun demi tahun berbagai persoalan selalu 
rnuncul, segala kekurangan dan kelemahan semakin 
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tampak. Oleh karena itu perbaikan dan penyem
purnaan pun selalu dilakukan. Berbagai kreasi dan 
inovasi terus diciptakan demi peningkatan kualitas 
pelayanan. 

Perbaikan dan penyernpurnaan dilakukan sejak 
perencanaan hingga pelaksanaan. Berbagai aspek 
pokok dikaji dan diperbaiki dan semua komponen 
terus dibenahi. Perubahan dan penggunaan alat-alat 
moderen pun dilakukan sesuai perkembangan ilmu 
dan teknologi. Setelah itu dilakukan evaluasi untuk 
menemukan lagi berbagai kelemahan dan keku
rangan yang akan m~njadi titik tolak perencanaan 
dan kegiatan operasional ke depan. 

Semua hal di atas telah tergambar dalarn buku 
ini dengan harapan agar masayarakat dapat rnenge
tahui apa yang telah terjadi. Harapan yang di
inginkan dari masyarakat adalah masukan tentang 
langkah-langkah apa yang harus dilakukan untuk 
mengantisipasi rnasa depan. Jika .pemerintah dan 
masyarakat telah rnampu menggalang kerjasama 
yang kuat, maka segala masalah dan kendala yang 
mencuat akan dapat diatasi ~ecara.cepat dan tepat. 
Dengaan demikian penyelenggaraan ibadah haji 
akan betjalan aman, nyaman dan lancar sehingga 
para jamaahnya mernperoleh haji mabrur. Amin! •!• 

**ooOOOoo** 
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