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PENGANTAR 
Direktur Pelayanan Haji dan Umrah 

Peraturan perundang-undangan penyelenggaraan lbadah haji 

setelah disempurnakan dengan lahlrnya Undang-Undang Nomor 17 

Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji yang diundangkan 

pada tanggal 3 Mei 1999. Pemberlakukan undang-undang ini 

sekaligus menyatakan bahwa Ordonlsasi Haji (Pelgrims Ordonantie 

Tahun 1922 Nomor 698) yang menjadi dasar hukum penyeleng

garaan haji selama kurang lebih 77 tahun dinyatakan tidak berlaku 

lagi. 

Sebagai pedoman dan acuan bagi penyelenggaraan ibadah haji, 

maka diterbitkanlah "Buku Perondang-Undangan Penye/enggaraan 

Haji" yang berisi antara lain : 

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1999 

tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji; 

2. Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 

Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji; 

3. Keputusan Menteri Agama Nomor 371 Tahun 2002 tentang 

Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah; 

4. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan 

Penyelenggaraan Haji Nomor D/377 Tahun 2002 tentang 

Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Ibadah Haji dan 

Um rah. 



Dengan terbitnya "Buku Perundang-Undangan Penye/enggaraan 

Haji", kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada 

semua pihak, dan kami berharap kiranya seluruh unsur pelaksana 

penyelenggaraan ibadah haji, baik dari unsur Pemerintah, swasta dan 

masyarakat dapat memahami aturan hukum penyelenggaraan ibadah 

haji dan mengimplementasikannya secara taat asas, sehingga 

penyelenggaraan ibadah haji dapat selalu berjalan dengan lancar dan 

sukses. 

Jakarta, 4 Nopember 2002 

~ ~--

............ .-. H. Nurdin Nasution 
,._~ 

IP.150129634 



SAMBUTAN 
Direktrur lenderal Bimbingan Masyarakat Islam 

dan Penyelenggaraan Haji 

Puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT, karena hanya 
dengan perkenan dan RidhoNya-lah upaya peningkatan pelayanan 
kepada jemaah dapat terus dilakukan dalam berbagai aspek, baik 
menyangkut manajemen penyelenggaraan ibadah haji maupun 
implementasi dalam operasional pelayanan dilapangan sejak di tanah 
air sampai di Arab Saudi hingga kembali ke tanah air. 

Pemerintah sebagai pelaksana penyeienggaraan ibadah haji 
sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 17 Tahun 

1999 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, yang merupakan dasar 
hukum perhajian di Indonesia, terus berupaya untuk 
menyempurnakan dan sistem penyelenggaraan haji melalui peraturan 
perundang-undangan sebagai penjabaran dari Undang-Undang 

Nomor 17 Tahun 1999, diselaraskan dengan perkembangan sosial 

budaya, ekonomi, politik dan aspirasi masyarakat yang variatif. 
Sehingga diupayakan penyelenggaraan ibadah haji dapat diakses 

secara transparan oleh masyarakat dan memenuhi standar 

akuntabilitas politik. 
Oleh karena itu, saya menyambut gembira terbitnya "Buku 

Perundang-Undangan Penyelenggaraan Haji" yang berisi tentang 

kebijakan penyelenggaraan ibadah haji yang berlaku di Indonesia. 

Kebijakan yang ditetapkan dalam penyelenggaraan haji selalu 

dilatarbelakangi oleh aspek sosial budaya, kondisi politik dan siklus 

ekonomi yang terus berkembang. Dalam operasionalnya penyeleng

garaan haji melibatkan unit-unit kerja terkait intern departemen, 



antar departemen dan antar pemerintahan, khususnya dengan 
Pemeirntah Arab Saudi. Disamping itu juga melibatkan peran serta 
masyarakat dan organisasi swasta yang ada di dalam negeri maupun 
di Arab Saudi. 

Upaya untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada 
jemaah haji tidak dapat dilakukan oleh pemerintah saja, tetapi oleh 
semua unsur masyarakat dan tentu saja adanya keterkaitan 

hubungan bilateral dengan negara lain yang mempunyai berbagai 

perbedaan baik budaya maupun sistem pemerintahan. 

Dengan terbitnya buku ini, maka diharapkan penyelenggaraan 

ibadah haji dapat diakses secara lebih transparan oleh masyarakat 

sehingga masyarakat dapat memberikan kontribusi secara 

proporsional, sehingga peraturan perundang-undangan yang telah 

ditetapkan dalam dilaksanakan secara bersama-sama antara 

Pemerintah dan masyarakat dengan konsisten, efektif dan taat asas. 

Semoga bermanfaat. Amiin. 

Wabillahit taufiq wal hidayah. 

Jakarta, 4 Nopember 2002 

. aufiq Kamil 
. 150062029 



PRES IDEN 
REPUBLIK INDONESIA 

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR 17 TAHUN 1999 

TENT ANG 
PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
FRESIDEN REP.UBLIK INDONESIA, 

Menimbang a. bahwa negara Republik Indonesia menJamin 
kemerdekaan warga negaranya untuk beribadah 
menurut agamanya masing-maslng; 

b. bahwa ibadah hajl merupakan rukun Islam 
kelima yang wajib dilaksanakan oleh setiap orang 
Islam yang mampu menunaikannya; 

c. bahwa upaya penyempurnaan sistem dan . 
manajemen penyelenggaraan ibadah haji perlu 
terus ditingkatkan agar pelaksanaan ibadah haji 
berjalan aman, tertib, dan lancar sesuai dengan 
tuntunan agama; 



Mengingat 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud pada huruf a, b, dan c perlu dibentuk 
Undang-Undang tentang Penyelenggaraan 
Ibadah Haji. 

1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 21 ayat (1), Pasal 29 
Undang-Undang Dasar 1945; 

2. Ketetapan MaJelis Permusyawaratan Rakyat 
Nomor X/MPR/1998 tentang Pokok-Pokok 
Reformasi Pembangunan dalam rangka Penye
lamatan dan Normalisasi Kehidupan Nasional 
sebagai Haluan Negara; 

3. Undang-Undang Namer 5 Tahun 1974 tentang 
Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran 
Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 3037); 

4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang 
Keimigrasian (Lembaran Negara Tahun 1992 
Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 
3474); 

5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang 
L.alu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran 
Negara Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 3480); 

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1992 tentang 
Penerbangan (Lembaran Negara Tahun 1992 
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 
3481); 
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7. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang 
Pelayaran (Lembaran Negara Tahun 1992 Namer 
98, Tambahan Lembaran Negara Namer 3493); 

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang 
Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 
Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 
3495). 

Dengan persetujuan 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA 

Menetapkan 

MEMUTUSKAN: 

UNDANG-UNDANG TENTANG PENYELENGGARAAN 
IBADAH HAJI 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal1 

Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan: 

1. Warga negara adalah warga negara Republik Indonesia. 

2. Pemerintah adalah Pemerintah Republik Indonesia. 

3. Ibadah haji adalah rukun Islam kelima yang merupakan 
kewajiban bagi setiap orang Islam yang mampu menu
naikannya. 
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4. Penyelenggaraan ibadah haji adalah rangkaian kegiatan yang 
meliputi pembinaan, pelayanan, dan perlindungan pelaksanaan 
ibadah haji. 

5. Calon jemaah haji adalah warga negara yang beragama Islam, 
memenuhi syarat, dan telah mendaftarkan diri untuk menu
naikan ibadah haji sesuai dengan ketentuan undang-undang ini. 

6. Jemaah haji adalah jemaah yang sedang atau yang telah selesai 
menunaikan ibadah haji pada musim haji tahun yang 
bersangkutan. 

7. Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji, yang selanjutnya disebut 
BPIH, adalah sejumlah dana yang harus dibayar oleh calon 
jemaah haji untuk ruenunaikan ibadah haji. 

8. Pembinaan ibadah haji adalah rangkaian kegiatan yang 
mencakup penerangan, penyuluhan, dan pembimbingan 
tentang haji. 

9. Pelayanan kesehatan adalah pemeriksaan, perawatan, dan 
pemeliharaan kesehatan calon jemaah haji dan jemaah haji. 

10. Paspor haji adalah paspor yang diberikan kepada calon 
jemaah haji dalam menunaikan ibadah haji. 

11. Akomodasi adalah tempat penginapan atau pengasramaan 
sebagai penampungan sementara pada waktu jemaah haji di 
tempat embarkasi dan/atau di tempat debarkasi dan pemon
dokan selama berada di Arab Saudi. 
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12. Transportasi adalah pengangkutan jemaah haji mulai dari 
tempat embarkasi, selama berada di Arab Saudi, dan 
pemulangan kembali ke tempat embarkasi asal di Indonesia. 

13. Musim haji adalah jangka waktu tertentu yang ditetapkan oleh 
Pemerintah dalam rangka penyelenggaraan ibadah haji. 

14. Penyelenggara Ibadah Haji Khusus adalah penyelenggara 
ibadah haji dengan pelayanan khusus. 

15. Ibadah umrah adalah umrah yang dilaksanakan di luar musim 
haji. 

16. Dana Abadi Umat adalah sejumlah dana yang diperoleh dari 
hasil efisiensi biaya penyelenggaraan ibadah haji dan dari 
sumber lain. 

17. Menteri adalah Menteri yang ruang lingkup tugas dan tanggung 
jawabnya meliputi bidang agama. 

Pasal2 

Setiap warga negara yang beragama Islam mempunyai hak untuk 
menunaikan ibadah haji. 

Pasal3 

Pemerintah berkewajiban melakukan pembinaan, pelayanan; dan 
perlindungan dengan menyediakan fasilitas, kemudahan, keamanan, 
dan kenyamanan yang diperlukan oleh setiap warga negara yang 
menunaikan ibadah haji. 

5 



BAB II 
ASAS DAN TUJUAN 

Pasa14 

Penyelenggaraan ibadah haji berdasarkan asas keadilan memperoleh 
kesempatan, perlindungan, dan kepastian hukum sesuai dengan 
Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. 

PasalS 

Penyelenggaraan ibadah haji bertujuan untuk memberikan pem
binaan, pelayanan, dan perlindungan yang sebaik-baiknya melalui 
sistem dan manajemen penyelenggaraan yang baik agar pelaksanaan 
ibadah haji dapat berjalan dengan aman, tertib, lancar, dan nyaman 
sesuai dengan tuntunan agama serta jemaah haji dapat 
melaksanakan ibadah secara mandiri sehingga diperoleh haji mabrur. 

BAB III 
PENGORGANISASIAN 

Pasal6 

(1) Penyelenggaraan ibadah haji merupakan tugas nasional dan 
menjadi tanggung jawab Pemerintah di bawah koordinasi 
Menteri. 

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1), Menteri melakukan koordinasi dan/atau bekerja sama 
dengan departemen/lembaga/instansi terkait dan Pemerintah 
Arab Saudi. 
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(3) Penyelenggara ibadah haji adalah Pemerintah dan/atau 
masyarakat. 

(4) Persyaratan penyelenggara dan jenis kegiatan penyeleng
garaan ibadah haji yang dapat dilaksanakan oleh masyarakat 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan 
keputusan Menter!. 

Pasal7 

Koordinasi penyelenggaraan ibadah haji dilaksanakan: 
a. di tingkat pusat oleh Menteri; 
b. di tingkat daerah oleh gubernur/kepala daerah tingkat I untuk 

tingkat propinsi dan bupati/walikotamadya daerah tingkat II 
untuk tingkat kabupaten/kotamadya; 

c. di Arab Saudi oleh Kepala Perwakilan Republik Indonesia. 

Pasal8 

(1) Menteri dapat membentuk panitia penyelenggara ibadah haji 
di tingkat Pusat, di tingkat daerah, dan di Arab Saudi sesuai 
dengan kebutuhan. 

(2) Dalam rangka penyelenggaraan ibadah haji, Menteri 
menunjuk petugas operasional yang menyertai jemaah haji, 
yang terdiri atas: 
a. Tim Pembimbing Ibadah Haji Indonesia, yang disingkat 

TPIHI, 
b. Tim Kesehatan Haji Indonesia, yang disingkat TKHI, 
c. Tim Pemandu Haji Indonesia yang disingkat TPHI. 
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BAB IV 
BIAVA PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI 

Pasal9 

(1) Besarnya BPIH ditetapkan oleh Presiden atas usul Menteri 
setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat 
Republik Indonesia. 

(2) BPIH sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) digunakan untuk 
keperluan penyelenggaraan ibadah haji. 

(3) Pengadmmistrasian BPIH diatur dengan keputusari Menteri. 

Pasal 10 

(1) Pembayaran BPIH dilakukan kepada rekening Menteri melalui 
bank-bank pemerintah dan/atau bank swasta yang ditunjuk 
oleh Menteri setelah mendapat pertimbangan Gubernur Bank 
Indonesia. 

(2) Penerimaan pembayaran BPIH sebaga1mana dimaksud pada 
ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan ketentuan kuota 
yang telah ditetapkan. 

(3) Pengembalian BPIH diberikan kepada calon jemaah haji dalam 
hal: 
a. meningyal dunia sebelum berangkat menunaikan ibadah 

haji; 
b. batal keberangkatannya karena alasan kesehatan atau 

alasan lain yang sah. 
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(4) Tata cara pengembalian dan jumlah BPIH yang dikembalikan 
diatur melalui keputusan Menteri. 

Pasalll 

(1) Dalam rangka pengelolaan Dana Abadi Umat sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 1 butir 16 secara lebih berdaya guna 
dan berhasil guna untuk kemaslahatan umat, Pemerintah 
membentuk Badan Pengelola Dana Abadi Umat yang diketuai 
oleh Menteri. 

(2) Badan Pengelola Dana Abadi Umat sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) terdiri atas Dewan Pengawas dan Dewan 
Pelaksana, yang keanggotaannya ditetapkan oleh Presiden 
atas usul Menteri. 

(3) Sadan Pengelola Dana Abadi Umat mempunyai tugas pokok: 
a. merencanakan, mengorganisasikan, mengelola, dan me

manfaatkan dana abadi umat; 
b. menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya setiap tahun 

kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik 
Indonesia. 

( 4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas Sadan 
Pengelola Dana Abadi Umat clitetapkan oleh Menteri. 
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BAB V 
PEND AFT ARAN 

Pasal 12 

(1) Setiap warga negara yang akan menunaikan ibadah haji 
diwajibkan untuk mendaftarkan diri kepada instansi yang 
ditunjuk oleh Menteri. 

(2) Tata cara dan persyaratan serta jangka waktu pendaft:aran 
pada setiap musim haJi ditetapkan oleh Menteri. 

Pasal 13 

Pengaturan warga negara di luar negeri yang hendak menunaikan 
ibadah haji diatur lebih lanjut dengan keputusan Menteri. 

Pasal 14 

(1) Dalam rangka pengaturan kuota nasional, Menteri mene
tapkan kuota untuk setiap propinsi dengan memperhatikan 
prinsip keadilan dan proporsional. 

(2) Gubernur/kepala daerah tin~Jkat I selaku koordinator mene
tapkan kuota untuk kabupaten/kotamadya. 

(3) Dalam hal kuota nasional tidak terpenuhi pada hari penutupan 
pendaftaran, Menteri. dapat memperpanjang masa pendaf
taran dengan menggunakan kuota bebas secara nasional. 
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BAB VI 
PEMBINAAN 

Pasal15 

(1) Menteri berkewajiban menetapkan pola dan tata cara 
pembinaan calon jemaah haji dan jemaah haji. 

(2) Menteri berkewajiban menerbitkan pedoman manasik dan 
panduan perjalanan haji. 

(3) Pembinaan dilakukan demi keselamatan, kelancaran, keter
tiban, dan kesejahteraan jemaah haji serta demi kesem
purnaan ibadah haji tanpa memungut biaya tambahan di luar 
BPIH yang telah ditetapkan. 

BAB VII 
KESEHATAN 

Pasal16 

(1) Pembinaan dan pelayanan kesehatan haji, baik pada saat 
persiapan maupun pelaksanaan penyelenggaraan ibadah haji, 
dilakukan oleh Menteri yang ruang lingkup tugas dan 
tanggung jawabnya meliputi bidang kesehatan. 

(2) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
diatur lebih lanjut oleh Menteri yang ruang lingkup tugas dan 
tanggung jawabnya meliputi bidang kesehatan. 

JI 



BAB VIII 
KEIMIGRASIAN 

Pasal17 

(1) Setiap warga negara yang akan menunaikan ibadah hajl 
menggunakan paspor haji yang dikeluarkan oleh Menteri. 

(2) Menteri dapat menunjuk pejabat untuk dan/atau atas nama
nya menandatangani paspor haji. 

BAB IX 
TRANSPORTASI 

Pasal18 

Menteri yang ruang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi 
bidang perhubungan mengkoordinasikan dan bertanggung jawab 
terhadap pelaksanaan penyelenggaraan transportasl jemaah haji 
yang meliputi pemberangkatan dari tempat embarkasi ke Arab Saudi 
dan pemulangan ke tempat embarkasi asal di Indonesia. 

Pasal19 

Pelaksanaan transpo1tasi jemaan haji di Arab Saudi di bawah 
koordlnasi dan tanggung jawab Menteri. 

Pasal20 

Penunjukan pelaksana transportasi jemaah haji dilakukan oleh 
Menteri dengan memperhatikan keselamatan, efisiensi, dan kenya
manan. 
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BAB X 
BARANG BAWAAN 

Pasal21 

(1) Jemaah haji dapat membawa barang bawaan ke luar negeri 
dan/atau dari luar negen sesuai dengan ketentuan yang 
berlaku. 

(2) Pemeriksaan atas barang bawaan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dilakukan oleh Menten yang ruang lingkup 
tugas dan tanggung jawabnya meliputi bidang keuangan. 

BAB XI 
A KOMO DASI 

Pasal 22 

(1) Menterl berkewajiban menyediakan akomodasi bagl jemaah 
haji tanpa biaya tambahan di luar BPIH. 

(2) Pengadaan akomodasi bagi jemaah haji dilakukan dengan 
memperhatikan syarat-syarat kesehatan, kenyamanan, kemu
dahan, dan keamanan jemaah haji beserta barang 
bawaannya. 

BAB XII 
PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI KHUSUS 

Pasal 23 

(1) Dalam upaya meningkatkan penyelenggaraan ibadah haji bagl 
masyarakat yang membutuhkan pelayanan khusus, dapat 
diselenggarakan pelayanan ibadah haji khusus. 

(2) Penyelenggara Ibadah Haji Khusus ditetapkan oleh Menten. 
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Pasal 24 

(1) Penyelenggara Ibadah Haji Khusus wajib memenuhi keten
tuan sebagai berikut: 
a. hanya menerima penda~aran dan melayani calon jemaah 

haji yang menggunakan paspor haji; 
b. menyediakan petugas pembimbing ibadah dan kesehatan; 
c. melapor kepada Perwakilan Republik Indonesia di Arab 

Saudi pada saat datang di Arab Saudi dan pada saat akan 
kembali ke Indonesia; 

d. memberangkatkan dan memulangkan jemaahnya sesuai 
dengan ketentuan penyelenggaraan ibadah haji khusus 
dan perjanjian yang disepakati kedua belah pihak meliputi 
hak dan kewajiban masing-masing. 

(2) Ketentuan tentang penyelenggaraan ibadah haji khusus diatur 
lebih lanjut dengan keputusan Menteri. 

(3) Penyelenggara Ibadah Haji Khusus yang tidak melaksanakan 
ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenai 
sanksi administratif berupa: 
a. peringatan; 
b. pencabutan izin penyelenggara; 
c. pencabutan izin usaha. 
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BAB XIII 
PENYELENGGARAAN PERJALANAN IBADAH UMRAH 

Pasal25 

(1) Perjalanan ibadah umrah dapat dilakukan secara perse
orangan atau rombongan. 

(2) Perjalanan ibadah umrah dapat: 
a. diurus sendiri, atau 
b. diuruskan oleh penyelenggara perjalanan ibadah umrah. 

(3) Penyelenggara perjalanan ibadah umrah adalah masyarakat 
dan ditetapkan oleh Menteri. 

Pasal26 

(1) Penyelenggara perjalanan ibadah umrah wajib: 
a. menyediakan petugas pembimbing ibadah ctan kesehatan; 
b. melapor kepada Perwakilan Republik Indonesia di Arab 

Saudi pada saat datang di Arab Saudi dan pada saat akan 
kembali ke Indonesia; 

c. memberangkatkan dan memulangkan jemaahnya sesuai 
dengan ketentuan perjalanan ibadah umrah dan perjanjian 
yang disepakati kedua belah pihak meliputi hak dan 
kewajiban masing-masing. 

(2) Ketentuan tentang penyelenggaraan perjalanan ibadah umrah 
diatur lebih lanjut dengan keputusan Menteri. 
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Penyelenggara perjalanan ibadah umrah yang tidak melak
sanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dapat dikenai sanksi administratif berupa: 
a. peringatan; 
b. pencabutan izin penyelenggara; 
c. pencabutan izin usaha. 

BAB XIV 
KETENTUAN PIDANA 

Pasal27 

(1) Barangsiapa yang dengan sengaja bertindak sebagai penerima 
pembayaran BPIH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat 
(1) dan/atau bertindak sebagai penerima pendaftaran calon haji 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), padahal dia 
tidak berhak untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling 
lama empat tahun dan/atau denda paling banyak 
Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). 

(2) Barangsiapa yang dengan sengaja bertindak sebagai penye
lenggara perjalanan ibadah umrah dengan mengumpulkan 
dan/atau memberangkatkan jemaah sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 25 ayat (3), padahal dia tidak berhak untuk ltu, 
diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun 
dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus 
juta rupiah). 

Pasal28 

(1) Penyelenggara ibadah haji khusus yang tidak melaksanakan 
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) 
diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun 
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dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar 
rupiah). 

(2) Penyelenggara perjalanan ibadah umrah yang tidak melak
sanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat 
(1) diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun 
dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar 
rupiah). 

BAB XV 
KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal29 

(1) Hal-hal yang belum diatur dalam undang-undang ini akan 
ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan lainnya. 

(2) Dengan berlakunya undang-undang ini, segala ketentuan 
mengenai penyelenggaraan ibadah haji dan penyelenggaraan 
perjalanan ibadah umrah yang bertentangan dengan undang
undang inl dinyatakan tidak berlaku. 

(3) Pada saat mulai berlakunya undang-undang ini, Ordonansi 
Haji (Pelgrims Ordonnantie Staatsblaad Tahun 1922 Nomor 
698), termasuk segala perubahan dan tambahannya, 
dinyatakan tidak berlaku. 

BAB XVI 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal30 

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

17 



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengun
dangan undang-undang lni dengan penempatannya dalam Lembaran 
Negara Republik Indonesia. 

Dlundangkan di Jakarta 
pada tanggal 3 Mei 1999 

Disahkan di Jakarta 
pada tanggal 3 Mei 1999 
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 

ttd 

BACHARUDDIN lUSUF HABIBIE 

MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA 
REPUBLIK INDONESIA 

ttd 

AKBAR TANDJUNG 

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1999 
NOMOR53 

Salinan sesuai dengan aslinya 
SEKRETARIAT KABINET RI 
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I. UMUM 

PENJELASAN 
ATAS 

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR 17 TAHUN 1999 

TENT ANG 
PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI 

Ibadah haji merupakan rukun Islam kelima yang wajib 
dilaksanakan oleh umat Islam yang memenuhi kriteria istitha'ah, 
antara lain mampu secara materi, fisik, dan mental. Bagi bangsa 
Indonesia, penyelenggaraan ibadah haji merupakan tugas nasional 
karena di samping menyangkut kesejahteraan lahir-batin jemaah haji, 
juga menyangkut nama baik dan martabat bangsa Indonesia di luar 
negeri, khususnya di Arab Saudi. Mengingat pelaksanaannya bersifat 
massal dan berlangsung dalam jangka waktu yang terbatas, penye
lenggaraan ibadah haji memerlukan manajemen yang baik agar 
tertib, aman, dan lancar. 
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Peningkatan pembinaan, pelayanan, dan perlindungan terhadap 
jemaah haji diupayakan melalui penyempurnaan sistem dan 
manajemen penyelenggaraan ibadah haji. Penyempurnaan sistem 
dan manajemen tersebut dimaksudkan agar calon jemaah 
haji/jemaah haji lebih siap dan mandiri dalam menunaikan ibadah 
haji sesuai dengan tuntunan agama sehingga diperoleh haji mabrur. 
Upaya peningkatan dan penyempumaan tersebut dilaksanakan dart 
tahun ke tahun agar tidak terulang kembali kesalahan dan/atau 
kekurangan yang terjadi pada masa-masa sebelumnya. 

Untuk tercapainya maksud tersebut, diperlukan suasana yang 
kondusif bagi warga negara yang akan melaksanakan ibadah haji. 
Suasana kondusif tersebut dapat dicapai apabila pihak penyelenggara 
ibadah haji mampu memberikan pembinaan, pelayanan, dan 
perlindungan kepada calon jemaah haji dan jemaah haji. Pembinaan 
meliputi pembimbingan, penyuluhan, dan penerangan; pelayanan 
meliputi pelayanan administrasi, transportasi, kesehatan, dan 
akomodasi; perlindungan meliputi perlindungan keselamatan dan 
keamanan, perlindungan memperoleh kesempatan untuk menunaikan 
ibadah haji, serta penetapan BPIH yang terjangkau oleh calon 
jemaah haji. Sehubungan dengan itu, penyelenggara ibadah haji 
berkewajlban melaksanakan pembinaan, pelayanan, dan per
lindungan secara baik dengan menyediakan fasilitas dan kemudahan 
yang diperlukan calon jemaah haji/jemaah haji. 

Mengingat penyelenggaraan ibadah haji merupakan tugas nasional 
dan menyangkut martabat serta nama baik bangsa, kegiatan yang 
berkaitan dengan penyelenggaraan ibadah haji merupakan tanggung 
jawab Pemerintah. Keikutsertaan masyarakat dalam penyelenggaraan 
ibadah haji merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem dan 
manajemen penyelen~Jgaraan ibadah haji. 
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Berkaitan erat dengan penyelenggaraan ibadah haji adalah 
penyelenggaraan perjalanan ibadah umrah. Mengingat minat 
masyarakat untuk menunaikan ibadah umrah cukup besar serta 
dalam rangka untuk memberikan pembinaan, pelayanan, dan 
perlindungan kepada calon jemaah umrah dan/atau jemaah umrah, 
maka undang-undang ini juga mengatur penyelenggaraan perjalanan 
ibadah umrah. 

Selama ini peraturan perundang-undangan mengenai penye
lenggaraan ibadah haji sebagaimana tercantum dalam Pelgnms 
Ordonnantie 1922, termasuk perubahan serta tambahannya dan 
Pelgrims Verordening tahun 1938, dan berbagai peraturan 
perundang-undangan yang mengatur tentang penyelenggaraan 
ibadah haji dan penyelenggaraan perjalanan ibadah umrah, antara 
lain: 

1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1960 
tentang Penyelenggaraan Urusan Haji; 

2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 1964 
tentang Penyelenggaraan Urusan Haji secara Interdepartemental; 

3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1969 
tentang Penyelenggaraan Urusan Haji oleh Pemerintah; 

4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1981 
tentang Penyelenggaraan Urusan Haji; 

5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 1983 
tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah; 
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6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 1995 
tentang Penyelenggaraan Urusan Haji; 

7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 1996 
tentang Penyelenggaraan Pe11alanan Ibadah Umrah; 

sudah tidak sesuai lagi dengan situasi dan kondisi serta kebutuhan 
bangsa Indonesia. Oleh karena itu, untuk menjamin kualitas 
pembinaan, pelayanan, dan perlindungan yang merupakan 
kebutuhan mendasar dalam penyelenggaraan ibadah haji dan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku selama ini perlu 
disesuaikan dan dit1ngkatkan menjadi undang-undang. Dengan 
demikian, Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji 
sudah saatnya untuk diwujudkan. 

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL 

Pasal 1 
Cukup jelas 

Pasal 2 
Pelaksanaan hak untuk menunaikan ibadah haji didasarkan 
pada prinsip keadilan dan pemerataan yang diatur lebih lanjut 
dengan keputusan Menteri. 

Pasal 3 
Cukup jelas 

Pasal 4 
Cukup jelas 
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Pasal 5 
Cukupjelas 

Pasal 6 
Ayat (1) 

Cukup jelas 
Ayat (2) 

Cukup jelas 

Ayat (3) 
Pemerintah dapat membentuk Badan Penyelenggara Ibadah 
Hajl sesuai dengan kebutuhan. 

Ayat(4) 
Cukup jelas 

Pasal 7 
Cukup jelas 

Pasal 8 
Ayat (1) 

Cukup jelas 

Ayat(2) 
Huruf a 

Cukup jelas 

Huruf b 
Penunjukan Tim Kesehatan Haji Indonesia dilakukan 
oleh Menteri atas usul menteri yang ruang lingkup 
tugas dan tanggung jawabnya meliputi bidang 
kesehatan. 
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Huruf c 
Cukup jelas 

Pasal 9 
Ayat (1) 

Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia 
dilaksanakan setiap tahun oleh komisi di dalam DPR-RI yang 
membidangl agama. 

Ayat (2) 
Cukup jelas 

Ayat (3) 
Cukup jelas 

Pasal 10 
Ayat (1) 

Yang dimaksud dengan Menteri pada rekening Menteri 
adalah menteri sebagai lembaga, yang dalam pelak
sanaannya Menteri dapat menunjuk pejabat di lingkungan 
tugas dan wewenangnya bertindak untuk dan/atau atas 
namanya. 
Pertimbangan oleh Gubemur Bank Indonesia dimaksudkan 
dalam rangka memberikan jaminan keamanan BPIH yang 
disetorkan oleh calon jemaah haji pada bank-bank 
pemerintah dan/atau bank swasta naslonal yang ditunjuk 
sehingga dapat memberikan kepastian keberangkatan bagi 
calon jemaah haji. 
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Ayat (2) 
Yang dimaksud kuota adalah kuota nasional yang 
merupakan batas maksimal jumlah jemaah haji Indonesia 
pada tahun yang bersangkutan. 

Ayat (3) 
Huruf a 

Yang dimaksud dengan meninggal dunia sebelum 
berangkat menunaikan ibadah hajl adalah menlnggal 
dunia sebelum bertolak dari tempat embarkasi menuju 
Arab Saudi. 

Huruf b 
Apabila dalam pemeriksaan kesehatan yang dilakukan 
pada saat akan berangkat, ternyata calon jemaah haji 
menderita suatu penyakit yang diperkirakan dapat 
mengganggu pelaksanaan ibadah haji atau sedang 
dalam keadaan hamll, batal keberangkatannya. 
Yang dimaksud dengan batal karena a/asan lain yang 
sah di antaranya karena mengundurkan diri, 
memberikan identltas palsu, dan/atau dicekal. 

Ayat (4) 
Cukup jelas 

Pasal 11 
Ayat (1) 

Yang dimaksud dengan pengelolaan Dana Abadi Umat 
secara /ebih berdaya guna dan berhasil guna untuk 
kemaslahatan umat adalah segala sesuatu yang dapat 
menunjang kemajuan dan/atau kesejahteraao umat, antara 
lain di bidang pendidikan dan dakwah, kesehatan, sosial, 
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ekonomi, pembangunan sarana dan prasarana ibadah, serta 
penyelenggaraan ibadah haji. 

Ayat(2) 
Susunan keanggotaan Badan Pengelola Dana Abadi Umat 
terdiri atas unsur pemerintah dan masyarakat. 

Susunan keanggotaan Dewan Pengawas terdirt atas unsur 
masyarakat dan pemerintah. 

Susunan keanggotaan Dewan Pelaksana terdiri atas unsur 
pemerintah. 
Menteri perlu mendengarkan pertimbangan lembaga atau 
organisasi Islam dalam mengusulkan susunan keanggotaan 
Badan Pengelola Dana Abadi Umat. 

Ayat (3) 
Huruf a 

Cukup jelas 

Huruf b 
Yang dimaksud dengan Dewan Perwakilan Rakyat 
Republik Indonesia pada ayat ini adalah komisi di 
dalam DPR-RI yang membidangi agama. 

Ayat (4) 
Cukup jelas 

Pasal 12 
Ayat (1) 

Cukup jelas 

Ayat(2) 
Cukup jelas 
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Pasal 13 
Cukup jelas 

Pasal 14 
Ayat (1) 

Yang dimaksud dengan kuota nasional adalah jumlah 
maksimal warga negara yang dapat mendaftarkan diri untuk 
menunaikan ibadah hajl pada tahun yang bersangkutan. 

Yang dimaksud dengan kuota propinsi adalah jumlah 
maksimal penduduk pada suatu propinsi yang dapat 
mendaftarkan diri untuk menunaikan ibadah haji pada tahun 
yang bersangkutan. 

Yang dimaksud dengan prinsip keadilan dan proporsional 
dalam menetapkan kuota propinsi adalah prinsip penetapan 
kuota oleh Menteri dengan memperhatikan jumlah pendaft:ar 
pada tahun-tahun sebelumnya dan jumlah penduduk pada 
setiap propinsi. 

Ayat (2) 
Yang dimaksud dengan kuota kabupaten/kotamadya adalah 
jumlah maksimal penduduk pada suatu kabupaten/ 
kotamadya yang dapat mendaftarkan diri untuk menunaikan 
lbadah haji pada tahun yang bersangkutan. 

Dalam menetapkan kuota kabupaten/kotamadya, gubernur/ 
kepala daerah tingkat I memperhatikan prinsip keadilan dan 
proporsional, yaitu memperhatikan jumlah pendaft:ar pada 
tahun-tahun sebelumnya dan jumlah penduduk pada setiap 
ka bupaten/kota mad ya. 

Ayat (3) 
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Yang dimaksud pendaftaran dengan menggunakan kuota 
bebas secara nasional adalah pendaftaran yang tidak terikat 
lagi pada ketentuan kuota propinsi dan/atau kabupaten/ 
kotamadya dalam hal kuota nasional belum terpenuhi. 

Pasal 15 
Ayat(l) 

Cukup jelas 

Ayat (2) 
Cukup jelas 

Ayat (3) 
Cukup jelas 

P..asal 16 
Ayat (1) 

Cukup jelas 

Ayat (2) 
Cukup jelas 

Pasal 17 
Ayat (1) 

Paspor haji merupakan dokumen resmi negara yang 
dikeluarkan oleh Menteri bagi warga negara yang berada di 
wilayah Indonesia dan berlaku untuk menunaikan ibadah 
haji. 

Penggunaan paspor selain paspor haji dimungkinkan bagi 
warga negara yang akan menunaikan ibadah haji dan 
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penggunaan paspor tersebut selanjutnya diatur oleh 
Menteri dengan tetap memperhatikan kuota nasional. 

Warga negara Indonesia yang menetap di luar negeri 
dalam menunaikan ibadah haji menggunakan paspor selain 
paspor haji. 

Ayat (2) 
Cukup jelas 

Pasal 18 
Cukup jelas 

Pasal 19 
Cukup jelas 

Pasal 20 
I 

Cukup jelas 

Pasal 21 
Ayat (1) 

Cukup jelas 

Ayat (2) 
Cukup jelas 

Pasal 22 
Ayat (1) 

Yang dimaksud dengan tanpa biaya tambahan di luar BPIH 
adalah tanpa biaya tambahan yang dikenakan kepada 
jemaah haji untuk akomodasi karena biaya tersebut sudah 
termasuk di dalam perhitungan komponen BPIH. 

Ayat (2) 
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Cukup jelas 

Pasal 23 
Ayat (1) 

Cukup jelas 

Ayat (2) 
Cukup jelas 

Pasal 24 
Ayat (1) 

Cukup jelas 
Ayat (2) 

Cukup jelas 

Ayat (3) 
Cukup jelas 

Pasal 25 
Ayat (1) 

Cukup jelas 

Ayat (2) 
Cukup jelas 

Ayat (3) 
Cukup jelas 

Pasal 26 
Ayat (1) 

Huruf a 
Cukup jelas 
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Huruf b 
Laporan itu dimaksudkan agar Perwakilan Republik 
Indonesia di Arab Saudi dapat mengetahul dan 
mengawasi penyelenggara perjalanan ibadah umrah 
sehingga jemaah umrah terlindungi darl tindakan 
penyelenggara perjalanan umrah yang tidak ber
tanggung jawab. 

Huruf c 
Cukup jelas 

Ayat (2) 
Cukup jelas 

Ayat (3) 
Cukup jelas 

Pasal 27 
Cukup jelas 

Pasal 28 
Ayat (1) 

Yang dimaksud dengan penyelenggara ibadah hajl khusus 
adalah penanggung jawab, pengurus dan/atau pemillk 
penyelenggara ibadah haji khusus. 

Ayat(2) 
Yang dimaksud dengan penyelenggara perjalanan ibadah 
umrah adalah pengurus dan/atau pemilik penyelenggara 
perjalanan ibadah umrah. 

JI 



Pasal 29 
Ayat (1) 

Cukup jelas 

Ayat (2) 
Cukup jelas 

Ayat(3) 
Cukup jelas 

Pasal 30 
Cukup jelas 

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR 3832 
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KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 371 TAHUN 2002 

TENTANG 

PENYELENGGARAAN IBADAH HAll DAN UMRAH 





KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 371 TAHUN 2002 

TENTANG 

PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI DAN UMRAH 

Menimbang 

Mengingat 

MENTER! AGAMA REPUBLIK INDONESIA 

bahwa dengan pemberlakuan Keputusan Menteri 

Agama Nomor 1 Tahun 2001 tentang Kedudukan, 

Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, 

dan Tata Kerja Departemen Agama dipandang 

perlu meninjau kembali Keputusan Menteri 

Agama Nomor 224 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah 

sebagaimana telah diubah dengan Keputusan 

Menteri Agama Nomor 375 Tahun 2001. 

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 

Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan 

Ibadah Haji; 
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2. Keputusan Presiden RI Nomor 102 Tahun 

2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsl, 

Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata 

Kerja Departemen sebagaimana telah diubah 

dengan Keputusan Presiden RI Nomor 45 

Tahun 2002; 

3. Keputusan Presiden RI Nomor 109 Tahun 

2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas 

Eselon I Departemen sebagaimana telah 

diubah dengan Keputusan Presiden RI Nomor 

47 Tahun 2002; 

4. Keputusan Presiden RI Nomor 49 Tahun 2002 

tentang Instansi Vertikal Departemen Agama; 

5. Keputusan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 

2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsl, 

Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata 

Kerja Departemen Agama. 

MEMUTUSKAN 

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTER! AGAMA REPUBLIK 

INDONESIA TENTANG PENYELENGGARAAN 

IBADAH HAll DAN UMRAH. 
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BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan: 

1. Pemerintah adalah Pemerintah Republik Indonesia; 

2. Menteri adalah Menteri Agama Republik Indonesia; 

3. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat 

Islam dan Penyelenggaraan Haji; 

4 . Kepala Kantor Wilayah adalah Kepala Kantor Wilayah 

Departemen Agama Provinsi; 

5. Panitia penyelenggara ibadah haji yang selanjutnya disingkat 

PPIH adalah panitia penyelenggara ibadah haji tingkat pusat, 

tingkat daerah, dan di Arab Saudi yang dibentuk oleh Menteri; 

6. Calon jemaah haji adalah Warga Negara Indonesia yang 

beragama Islam dan memenuhi syarat dan telah mendaftarkan 

diri untuk menunaikan ibadah haji; 

7. Jemaah haji adalah jemaah yang sedang atau yang telah selesai 

menunaikan ibadah haji pada musim haji tahun bersangkutan; 

8. Penyelenggaraan ibadah haji adalah rangkaian kegiatan yang 

meliputi pembinaan, pelayanan dan perlindungan ibadah haji; 

9. Pembinaan ibadah haji adalah rangkaian kegiatan yang 

mencakup penerangan/informasi, penyuluhan, dan pembim

bingan ibadah haji; 
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: .. '. t~;,1\,1 p~'ll\'l'lcnggtlraan ibadah haji yang selanjutnya disingkat 
~~~'ltf ~ulJl,1h scjumlah dana yang harus dibayar oleh calon 
it'rn,1.1h haji untuk menunaikan ibadah haji; 

t t. rl''lY'-'lcnggara ibadah haji khusus adalah penyelenggara ibadah 
h~1ji d~ngan pelayanan khusus dalam bidang bimbingan ibadah, 
"('Sehatan, transportasi, akomodasi, dan konsumsi; 

12. t\~lompok bimbingan ibadah haji yang selanjutnya disingkat KBIH 
adalah lembaga sosial keagamaan Islam yang menyelenggarakan 
bimbingan ibadah haji. 

13. Ibadah umrah adalah umrah yang dilaksanakan di luar musim 
haji; 

14. Departemen/lembaga/instansi yang terkait dengan Departemen 
Agama dalam menyelenggarakan ibadah haji adalah Departemen 
Dalam Negeri, Departemen Luar Negeri, Departemen Keuangan, 
Departemen Perhubungan, Departemen Kehakiman dan HAM, 
Departemen Kesehatan, Kementerian Komunikasi dan Informasi, 
Departemen Pertahanan, dan Bank Indonesia; 

15. Embarkasi adalah bandar udara tempat pemberangkatan jemaah 
haji ke Arab Saudi; 

16. Debarkasi adalah bandar udara tempat pemulangan jemaah haji 
dari Arab Saudi. 

BAB II 
PENGORGANISASIAN 

Pasal 2 

(1) Penanggung jawab dan koordinator penyelenggaraan ibadah haji 
di tingkat pusat adalah Menteri. 
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(2) Penyelenggaraan ibadah haji di tingkat pusat dilaksanakan oleh 
Direktur Jenderal dibantu oleh Direktur Pelayanan Haji dan 
Umrah, dan Direktur Pembinaan Haji. 

(3) Direktur Jenderal merencanakan, melaksanakan, mengarahkan, 
dan mengendalikan penyelenggaraan ibadah haji di Indonesia 
dan Arab Saudi. 

(4) Direktur Jenderal melakukan koordinasi dan/atau bekerjasama 
dengan departemen/lembaga terkait dan Pemerintah Arab Saudi. 

(5) Atas usul Direktur Jenderal, Menteri membentuk/menunjuk: 
a. PPIH di Arab Saudi; 
b. Petugas operasional yang menyertai jemaah haji terdiri dari 

Tim Pembimbing Ibadah Haji Indonesia (TPIHI), Tim Ke
sehatan Haji Indonesia (TKHI), dan Tim Pemandu Haji Indo
nesia (TPHI). 

(6) Direktur Jenderal atas nama Menteri membentuk/menunjuk: 
a. PPIH Pusat; 
b. PPIH Embarkasi. 

(7) Susunan organisasi, tugas, tata kerja, dan penyiapan personalia 
panitia dan petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur 
oleh Direktur Jenderal. 

Pasal 3 

(1) Koordinator Penyelenggaraan Ibadah Haji tingkat provinsi adalah 
gubernur. 
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(2) Penyelenggaraan ibadah haji di tingkat provinsi dilaksanakan oleh 
Kepala Kantor Wilayah selaku Kepala Staf Penyelenggaraan 
Ibadah Haji Provinsi dibantu oleh Kepala Bidang/Pembimbing 
Urusan Haji pada Kantor Wilayah selaku Sekretaris 
Penyelenggaraan Ibadah Haji. 

(3) Dalam hal Kepala Kantor Wilayah dijabat oleh orang yang bukan 
beragama Islam, Menteri menunjuk pejabat yang beragama 
Islam pada Kantor Wilayah sebagai Kepala Staf Penyelenggara 
Ibadah Haji. 

( 4) Kepala Kantor Wilayah merencanakan, melaksanakan, dan 
mengendalikan penyelenggaraan ibadah haji di provinsi. 

(5) Kepala Kantor Wilayah melakukan koordinasi dan/atau be
kerjasama dengan instansi terkait di provinsi. 

(6) Kepala Kantor Wilayah Embarkasi mengusulkan PPIH embarl<asi 
kepada Direktur Jenderal. 

(7) Susunan organisasl, tugas dan tata kerja PPIH embarkasi diatur 
oleh Kepala Kantor Wilayah. 

(B) Kepala Kantor Wilayah Embarkasi selaku Kepala Staf 
Penyelenggaraan Ibadah Haji membentuk Pembantu PPIH 
Embarkasi. 
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Pasal 4 

(1) Koordinator Penyelenggaraan Ibadah Haji 
paten/kota adalah bupati/walikota. 

tingkat kabu-

(2) Penyelenggaraan ibadah haji di tingkat kabupaten/kota 
dilaksanakan oleh Kepala Kantor Departemen Agama selaku 
Kepala Staf Penyelenggaraan Ibadah Haji Kabupaten/Kota, 
dibantu oleh Penyelenggara Bimbingan Urusan Haji (PBUH) pada 
Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota selaku Sekretaris 
Penyelenggaraan lbadah Haji. 

(3) Dalam hal Kepala Kantor Departemen Agama dijabat oleh orang 
yang bukan beragama Islam, Menteri menunjuk pejabat yang 
beragama Islam pada Kantor Departemen Agama sebagai Kepala 
Staf Penyelenggaraan Ibadah Haji. 

(4) Kepala Kantor Departemen Agama merencanakan, 
melaksanakan, mengarahkan dan mengendalikan penyelengga

raan ibadah haji di kabupaten/kota. 

(5) Kepala Kantor Departemen Agama melakukan koordinasi 

dan/atau bekerjasama dengan instansi terkait di kabupaten/ 
kota. 

(6) Kepala Kantor Departemen Agama membentuk PPIH Kabupaten/ 
Kata. 
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(7) Susunan Organisasi, tugas, dan tata kerja PPIH Kabupaten/Kota 
diatur oleh Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota. 

Pasal 5 

{l) Koordinator Penyelenggaraan Ibadah Haji di Arab Saudi adalah 
Kepala Perwakilan RI di Arab Saudi. 

(2) Dalam melaksanakan tugas, Kepala Perwakilan RI selaku 
Koordinator Penyelenggaraan Ibadah Haji di Arab Saudi dibantu 
oleh Konsul Jenderal RI di Jeddah sebagai Koordinator Harian. 

(3) Penyelenggaraan ibadah haji di Arab Saudi dilaksanakan oleh 
Kepala Bidang Urusan Haji pada Konsulat Jenderal Republik 
Indonesia Jeddah selaku Kepala Staf Penyelenggaraan Ibadah 
Haji di Arab Saudi dibantu oleh home staff pada Bidang Urusan 

Haji selaku Sekretarls Penyelenggaraan Ibadah Haji. 

(4) Kepala Bidang Urusan Haji merencanakan, melaksanakan, 
mengarahkan, dan mengkoordinasikan penyelenggaraan ibadah 
haji di Arab Saudi. 

(5) Kepala Bidang Urusan Haji selaku Kepala Staf Penyelenggaaraan 
Ibadah Haji membentuk pembantu PPIH di Arab Saudi. 

(6) Susunan organisasi, tugas, dan tata kerja pembantu PPIH di Arab 
Saudi diatur oleh Konsul Jenderal Republik Indonesia Jeddah atas 
usul Kepala Bidang Urusan Haji. 
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Pasal6 

(1) Ketua perutusan haji Indonesia (missi haji) adalah Menteri. 

(2) Dalam hal Menteri berhalangan, Menteri menetapkan seorang 
Amirul Hajj sebagai ketua perutusan haji Indonesia. 

(3) Dalam melaksanakan tugasnya, Amirul Hajj dibantu oleh Naib 
Amirul Hajj dan anggota perutusan haji Indonesia yang diangkat 
oleh Menteri. 

BAB III 

PENYELENGGARA IBADAH HAJI 

Pasal7 

Penyelenggara ibadah haji adalah pemerintah dan/atau masyarakat. 

Pasal 8 

(1) Penyelenggaraan ibadah haji meliputi pembinaan, pelayanan, 
dan perlindungan calon jemaah haji dan jemaah haji di Indonesia 
dan di Arab Saudi. 

(2) Penyelenggaraan ibadah haji sebagaimana dimaksud dalam ayat 
(1) terdirl dari kegiatan yang dapat dilakukan oleh pemerintah 
dan/atau masyarakat. 

(3) Jenis kegiatan penyelenggaraan ibadah haji yang dapat 
dilaksanakan oleh masyarakat adalah: 
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a. Pembinaan meliputi penyuluhan dan pembimbingan calon 

jemaah haji, jemaah haji, dan paska haji; 

b. Pelayanan meliputi pemeliharaan kesehatan calon jemaah 

haji dan jemaah haji, pelaksanaan angkutan dalam negeri 

dan cargo barang bawaan jemaah haji, penyediaan sarana 

angkutan luar negeri, katering, asuransi dan perbekalan haji. 

Pasal9 

(1) Persyaratan penyelenggara ibadah haji yang dapat melakukan 

kegiatan di bidang pelayanan sebagaimana dimaksud dalam 

pasal 8 ayat (3) huruf b adalah : 

a. Berbentuk badan usaha; 

b. Memiliki izin usaha dan/atau izin operasi dari instansi yang 

berwenang berdasarkan ketentuan yang berlaku. 

(2) Pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan ibadah haji sebagaimana 

dimaksud dalam pasal 8 ayat (3) di bawah koordinasi 

Departemen Agama setempat. 

BAB IV 

BIAVA PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI 

Pasal 10 

(1) Direktur Jenderal merencanakan dan/atau menyusun BPIH. 
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(2) Komponen BPIH sebagaimana di maksud dalam ayat (1) terdiri 
dari: 

a. Biaya penerbangan Indonesia-Arab Saudi pergi pulang; 
b. Biaya operasional di Arab Saudi; 

c. Biaya operasional dalam negeri. 

(3) Menteri mengusulkan BPIH sebagaimana dimaksud dalam ayat 

(1) kepada Presiden setelah mendapat persetujuan Dewan 

Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. 

(4) Komponen biaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak 

termasuk: 

a. Pemeriksaan kesehatan sebelum mendaftar sebagai calon 

jemaah haji; 

b. Perjalanan dan/atau transportasi dari tempat tinggal ke 

tempat embarkasi pergi pulang; 

c. Ziarah ke tempat-tempat bersejarah di Makkah dan Jeddah. 

Pasal 11 

(1) Direktur Jenderal menyusun anggaran pendapatan dan belanja 

penyelenggaraan ibadah haji dan mempertanggungjawabkan 

kepada Menteri. 

(2) Untuk mengadministrasikan BPIH, Menteri mengangkat seorang 

Bendaharawan BPIH dan seorang Bendaharawan Pembantu 

BPIH di Arab Saudi. 

43 



(3) Kepala Bidang/Pembimbing Urusan Haji pada Kantor Wilayah, 
karena jabatannya diangkat oleh Direktur Jenderal menjadi 
Bendaharawan Pembantu BPIH Provinsi. 

(4) Direktur Jenderal menyampaikan laporan pertanggungjawaban 
BPIH kepada Menteri Agama. 

(5) Kepala Kantor Wilayah, dan Kepala Bidang Urusan Haji Jeddah 
menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan BPIH 
kepada Menteri Agama melalui Direktur Jenderal. 

(6) Pengadministrasian dan pengelolaan BPIH diatur oleh Direktur 
Jenderal. 

Pasal 12 

(1) Atasan langsung Bendaharawan BPIH adalah Direktur Jenderal. 

(2) Atasan langsung Bendaharawan Pembantu BPIH di Arab Saudi 
adalah Kepala Bidang Urusan Haji pada Konsulat Jenderal 
Republik Indonesia Jeddah. 

(3) Atasan langsung Bendaharawan Pembantu BPIH Provinsi adalah 
Kepala Kantor Wilayah. 

Pasal 13 

Pembayaran BPIH dilakukan melalul rekenlng Menteri Cq. Direktorat 
Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji 

44 



pada Bank Penerima Setoran (BPS) BPIH yang ditunjuk oleh Menteri 
setelah mendapat pertimbangan Gubemur Bank Indonesia. 

Pasal 14 

Calon jemaah haji yang batal keberangkatannya karena alasan 

kesehatan atau alasan lain yang sah, atau karena meninggal dunia 

sebelum berangkat menunaikan ibadah haji BPIH dikembalikan 

kepada calon jemaah haji yang bersangkutan dan/atau ahli warisnya 

dengan berpedoman pada Keputusan Direktur Jenderal tentang Tata 

Cara Pendaftaran Haji. 

BAB V 

PENDAFTARAN 

Pasal 15 

(1) Setiap warga negara Indonesia yang akan menunaikan ibadah 

haji wajib mendaftarkan dirt ke Kantor Departemen Agama 

Kabupaten/Kota. 

(2) Calon jemaah haji khusus mendaftarkan diri ke Kantor Direktorat 

Pelayanan Haji dan Umrah. 

(3) Setiap Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di luar 
negeri selain Arab Saudi yang akan menunaikan ibadah haji, 
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pendaftaran dan pengurusannya dilakukan oleh Perwakilan 
Republik Indonesia setempat. 

(4) Setiap warganegara asing yang bertempat tinggal di Indonesia 
dan bermaksud menunaikan ibadah haji, pengaturan 
keberangkatannya dilakukan sebagaimana prosedur warganegara 
asing yang akan berangkat ke luar negerl. 

(5) Tata Cara Pendaftaran Haji diatur lebih lanjut oleh Direktur 
Jenderal. 

BAB VI 

PEMBINAAN 

Pasal 16 

(1) Pembinaan lbadah haji dilakukan oleh pemerintah dan/atau 
masyarakat. 

(2) Pembinaan ibadah haji dilakukan secara terus menerus dalam 
bentuk penerangan dan penyuluhan kepada masyarakat, 
bimbingan kepada calon jemaah hajl dan jemaah haji. 

Pasal 17. 

Pembimbingan kepada calon jemaah haji dan jemaah haji dllakukan 
di kabupaten/kota/provinsl secara berkala dan/atau sesuai 
kebutuhan. 
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Pasal 18 

(1) Bimbingan kepada calon jemaah haji dan jemaah haji dilakukan 

dalam bentuk bimbingan perorangan, kelompok, dan massal; 

(2) Bimbingan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diarahkan 

pada kemandirian. 

(3) Untuk pelaksanaan bimbingan sebagaimana dimaksud dalam 

ayat (1) diterbitkan buku bimbingan ibadah dan pe~alanan haji, 

pelatihan petugas haji, dan pembinaan peranserta KBIH. 

Pasal 19 

Untuk menjaga kemabruran, jemaah haji setelah kembali dari 

menunaikan ibadah haji perlu mendapat pemblnaan di bidang ibadah 

dan sosial secara terus menerus. 

Pasal20 

Kententuan dan pedoman pembinaan sebagaimana di maksud pada 

pasal 16,17,18, dan 19 diatur oleh Direktur Jenderal. 
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BAB V11 

KEI MIGRASIAN 

Pasal21 

(1) Setiap warga negara Indonesia yang akan menunaikan ibadah 
haji menggunakan paspor haji yang dikeluarkan oleh Menteri 
kecuali yang ditentukan dalam pasal 23. 

(2) Bentuk, warna, dan spesifikasi paspor haji diatur oleh Direktur 
Jenderal atas nama Menteri. 

Pasal22 

(1) Paspor calon jemaah haji ditandatangani oleh Kepala Kantor 
Departemen Agama Kabupaten/Kota atas nama Menteri atau 
pejabat lain yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal. 

(2) Paspor calon jemaah hajl khusus ditandatangani oleh Direktur 
Pelayanan Haji dan Umrah atas nama Menteri Agama atau 
pejabat lain yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal. 

(3) Paspor petugas haji ditandatanganl oleh Direktur Pembinaan 
Haji atas nama Menteri atau pejabat lain yang ditunjuk oleh 
Direktur Jenderal. 
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Pasal 23 

(1) Penggunaan paspor selaln paspor haji dimungkinkan untuk 
menunaikan Ibadah haji bagi: 

a. Warga Negara Indonesia yang melaksanakan tugas atau 

perjalanan dinas keluar wilayah negara Republik Indonesia; 

b. Warga Negara Indonesia yang memperoleh visa panggilan 

atau undangan; 

c. Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di luar 

negeri. 

(2) Visa panggilan atau undangan sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) huruf a dan b adalah visa yang diperoleh dari Kedutaan Besar 

Arab Saudi melalui Kementerian Luar Negeri Arab Saudi 

berdasarkan panggilan atau undangan dari instansi, organisasi 

atau perorangan di Arab Saudi. 

BAB VIII 

TRANSPORTASI 

Pasal 24 

(1) Penunjukan perusahaan pelaksana transportasi udara jemaah 

haji ke Arab Saudi pergi pulang dilakukan oleh Menteri dengan 

memperhatikan keselamatan, efisiensi, dan kenyamanan. 
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(2) Rencana dan spesifikasi angkutan haji ditetapkan oleh Direktur 
Jenderal dengan memperhatikan pertimbangan Direktur Jenderal 
Perhubungan Udara. 

Pasal 25 

(1) Direktur Jenderal menyiapkan dan mengkoordinasikan 
perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pemberangkatan 
dan pemulangan jemaah haji. 

(2) Embarkasi dan debarkasi ditetapkan oleh Direktur Jenderal atas 
nama Menteri. 

(3) Jadwal pemberangkatan dan pemulangan haji ditetapkan oleh 
Direktur Jenderal. 

Pasal 26 

Penyiapan dan/atau pengadaan transportasi bagi jemaah haji di 
Arab Saudi diatur oleh Direktur Jenderal. 

Pasal 27 

Transportasi calon jemaah haji dan jemaah haji dari daerah asal ke 
asrama embarkasi pergi pulang dikoordinasikan oleh Koordinator 
Penyelenggaraan Ibadah Haji Provinsi dan/atau Koordinator 
Penyelenggaraan Ibadah Haji Kabupaten/Kota. 
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BAB IX 

BARANG BAWAAN 

Pasal 28 

(1) Jemaah haji dapat membawa barang bawaan dari Indonesia ke 
Arab Saudi dan/atau sebaliknya sesuai dengan ketentuan 
Direktur Jenderal. 

(2) Pemeriksaan barang bawaan jemaah haji sebagaimana 
dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh petugas Direktorat 
Jenderal Bea dan Cukai dan/atau petugas bandara di asrama 
embarkasi/debarkasi dan/atau asrama haji transit. 

BAB X 

AKOMODASI 

Pasal 29 

(1) Akomodasi jemaah haji di tanah air meliputi asrama haji transit 
dan embarkasi. 

(2) Asrama haji transit sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 
dikelola oleh suatu badan pengelola asrama haji yang ditetapkan 

oleh Kepala Kantor Wilayah. 
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(3) Asrama haji embarkasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 

dikelola oleh suatu badan pengelola asrama hajl yang ditetapkan 

oleh Direktur Jenderal. 

(4) Susunan organisasi, tugas, dan tata kerja badan pengelola 

asrama haji sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan (3) diatur 

oleh Direktur Jenderal. 

(5) Penyiapan akomodasi bagi jemaah haji sebagaimana dimaksud 

dalam ayat (1) diatur oleh Direktur Jenderal dengan 

memperhatikan syarat-syarat kesehatan, kenyamanan, 

kemudahan dan keamanan. 

Pasal30 

(1) Akomodasi jemaah haji di Arab Saudi meliputi pemondokan di 

Makkah, Madinah, Madinatul Hujjaj Jeddah, dan perkemahan 

Arafah dan Mina. 

(2) Akomodasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 

memperhatlkan syarat-syarat kesehatan, kenyamanan, 

kemudahan dan keamanan. 

(3) Penyiapan akomodasi jemaah haji sebagaimana dimaksud dalam 

ayat (1) diatur oleh Direktur Jenderal. 
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BAB XI 

KELOMPOK BIMBINGAN IBADAH HAJI 

Pasal31 

(1) KBIH dapat melakukan bimbingan apabila telah memperoleh izin 
Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama. 

(2) Untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 
KBIH harus memenuhi persyaratan: 
a. Berbadan hukum yayasan; 
b. Memiliki kantor sekretariat yang tetap; 
c. Melampirkan susunan pengurus; 
d. Rekomendasi Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota 

setempat; 
e. Memiliki pembimbing ibadah haji. 

(3) Izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat dicabut 
apabila: 
a. Melanggar kebljaksanaan pemerintah; 
b. Melanggar perjanjian dengan jemaah haji; 
c. Mencemarkan nama baik agama dan negara. 

Pasal32 

(1) KBIH berkewajiban melaksanakan bimbingan ibadah haji kepada 
jemaahnya baik di tanah air maupun Arab Saudi. 
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(2) Materi bimbingan berpedoman pada buku bimbingan ibadah haji 
yang diterbitkan oleh Departemen Agama. 

(3) Peserta bimbingan adalah calon jemaah haji dan jemaah haji 
yang telah terdaftar pada Departemen Agama. 

( 4) Untuk melaksanakan bimbingan sebagaimana dimaksud dalam 
ayat (1), KBIH dapat memungut blaya sesuai program bimbingan 
dan kesepakatan dengan peserta bimbingan. 

(5) Ketentuan dan pedoman KBIH diatur lebih lanjut oleh Direktur 

Jenderal. 

BAB XII 

PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI KHUSUS 

Pasal33 

Penyelenggaraan ibadah haji khusus dilaksanakan untuk jemaah haji 
yang memerlukan pelayanan khusus di bidang bimbingan ibadah, 

transportasi, akomodasi, konsumsi, dan pelayanan kesehatan. 

Pasal 34 

(1) Penyelenggaraan ibadah haji khusus dapat dilaksanakan oleh 
pemerintah dan/atau Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah 

(PPIU) yang dltetapkan oleh Direktur Jenderal. 
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(2) Penyelenggara ibadah haji khusus sebagaimana dimaksud dalam 
ayat (1) berkewajiban memenuhi ketentuan sebagai berikut: 
a. Hanya menerima pendaftaran dan melayani calon jemaah 

haji yang menggunakan paspor haji dengan biaya yang 
ditetapkan oleh Menter!; 

b. Menyediakan petugas bimbingan ibadah dan kesehatan; 
c. Melapor kepada Bidang Urusan Haji pada Konsulat Jenderal 

RI di Jeddah pada saat datang di Arab Saudi dan pada saat 
akan kembali ke Indonesia; 

d. Memberangkatkan dan memulangkan jemaahnya sesuai 
dengan ketentuan penyelenggaraan ibadah haji khusus dan 
perjanjian yang disepakati kedua belah pihak meliputi hak 
dan kewajiban masing-masing; 

e. Menyerahkan uang jaminan untuk kepulangan jemaahnya 
kepada Direktur Jenderal yang akan dikembalikan setelah 
operasional haji selesai. 

(3) Penyelenggara lbadah haji khusus yang tidak melaksanakan 
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dikenakan 
sanksi administratif oleh Direktur Jenderal sesuai tingkat 
kesalahannya, berupa: 
a. Peringatan tertulis; 
b. Pembekuan izin operasional selama satu tahun; 
c. Pencabutan izin sebagai penyelenggara ibadah haji khusus. 

(4) Ketentuan mengenai penyelenggaraan ibadah haji khusus diatur 

lebih lanjut oleh Direktur Jenderal. 
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BAB XIII 

PERJALANAN IBADAH UMRAH 

Pasal35 

(1) Perjalanan ibadah umrah diselenggarakan oleh Penyelenggara 
Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU). 

(2) Persyaratan orang yang akan berangkat umrah adalah: 
a. Memiliki paspor yang masih berlaku sekurang-kurangnya 6 

(enam) bulan; 
b. Memiliki tiket Indonesia Jeddah pergi pulang yang confirmed", 

c. Sehat yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter; 
d. Memiliki biaya hidup selama berada di Arab Saudi; 
e. Diurus oleh PPIU. 

(3) Dikecualikan dari ayat (2) huruf e: 
a. Pemimpln Islam dan tokoh masyarakat; 
b. Tamu-tamu Negara Arab Saudi; 
c. Delegasi resmi; 
d. Pengguna visa selain visa umrah. 

( 4) Yang dimaksud dengan pemimpin Islam dan tokoh masyarakat 
pada ayat (3) adalah pemimpin organisasi Islam, muballigh, dai, 
mantan pejabat tinggi, pemimpin partai politik. 
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(5) Yang dimaksud dengan delegasi resmi dalam ayat (3) adalah 

delegasi olahraga, mahasiswa, tugas pemerintah, wartawan, 

kerjasama bidang agama dan ilmu pengetahuan dan misi 

kebudayaan. 

(6) Untuk mengurus visa umrah di Kedubes Arab Saudi Jakarta bagi 

pimpinan Islam, tokoh masyarakat dan delegasi resmi 

sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dan (5) diharuskan 

memperoleh rekomendasi Direktur Jenderal. 

(7) Untuk pengurusan rekomendasi dari Departemen Agama 

sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (6) diharuskan kepada 

yang bersangkutan menunjukkan bukti tertulis dari instansi 

dan/atau lembaga yang mengurusnya. 

Pasal 36 

(1) Penyelenggara perjalanan ibadah umrah sebagaimana dimaksud 

dalam pasal 35 ayat (1) adalah biro perjalanan wisata dan/atau 

organisasi/lembaga dakwah berbadan hukum yayasan yang 

ditetapkan sebagai penyelenggara perjalanan ibadah umrah oleh 

Direktur Jenderal 

(2) Penyelenggara perjalanan ibadah umrah, sebagaimana dimaksud 

dalam ayat (1) berkewajiban : 
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a. Menyediakan petugas pembimbing ibadah dan kesehatan; 

b. Melakukan kerjasama dengan penyelenggara ibadah umrah 

Arab Saudi yang diikat dengan suatu perjanjian kerjasama; 

c. Melegalisasikan perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud 

pada butir b. ke Departemen Agama dan Departemen 

Kehakiman dan HAM sebelum pengesahan oleh Departemen 

Luar Negeri; 

d. Melapor kepada Bidang Urusan Haji pada Konsulat Jenderal 

Republik Indonesia Jeddah pada saat datang di Arab Saudi 

dan akan kembali ke Indonesia; 

e. Memberangkatkan, memulangkan dan memberikan 

pelayanan kepada jemaahnya sesuai dengan ketentuan 

ibadah umrah dan perjanjian yang disepakati kedua belah 

pihak meliputi hak dan kewajiban masing-masing; 

f. Melapor kepada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat 

Islam dan Penyelenggaraan Haji selambat-lambatnya 10 hari 

setelah tiba di tanah air. 

Pasal 37 

(1) Pengendalian perjalanan ibadah umrah dilakukan oleh Dlrektur 

Jenderal berkoordinasi dengan Direktur Jenderal Imigrasi, 

Direktur Jenderal Protokol dan Konsuler, serta Konsulat Jenderal 

RI di Jeddah. 
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(2) Penyelenggara Perjalanan lbadah Umrah yang tidak 

melaksanakan ketetapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 
ayat (2) dapat dikenakan sanksl admlnistratif oleh Direktur 
Jenderal sesual tlngkat kesalahannya, berupa: 

a. Perlngatan tertulis; 

b. Pembekuan lzin operasional selama satu tahun; 

c. Pencabutan lzln sebagal penyelenggara perjalanan ibadah 
um rah. 

(3) Ketentuan tentang perjalanan lbadah umrah, diatur lebih lanjut 

oleh Direktur Jenderal. 

BAB XIV 

PENUTUP 

Pasal38 

(1) Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini diatur dalam 

keputusan Dlrektur Jenderal. 

(2) Sejak berlakunya keputusan ini, maka Keputusan Menteri Agama 

No. 224 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Ibadah Hajl dan 

Umrah dan Keputusan Menteri Agama No. 375 Tahun 2001 

tentang Perubahan Kedua Keputusan Menteri Agama No. 224 

Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah 

dinyatakan tidak berlaku. 
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(3) Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

Ditetapkan di 
Pada tanggal 

MENTER! AGAMA R 

Jakarta 
14 Ag ustus 2002 

GIL HUSIN ALMUNAWAR, MAAV 

Tembusan: 

1. Presiden RI; 
2. Badan Pemeriksa Keuangan; 
3. Dewan Pertimbangan Agung; 
4. Para Menteri Kabinet Gotong Royong; 
5. Gubernur Bank Indonesia; 
6. Duta Besar RI untuk Kerajaan Saudi Arabia dan Kesultanan 

Oman di Riyadh; 
7. Sekjen DPR RI; 
8. Komisi VI DPR RI; 
9. Sekjen/Irjen/Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan 

Penyelenggaraan Haji/Ka. Balitbang Agama dan Diklat 
Keagamaan/Staf Ahli Menteri Agama; 
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10. Dirjen Imlgrasi Departemen Kehakiman dan HAM; 

11. Dirjen P2MPL Departemen Kesehatan; 

12. Dirjen Perhubungan Udara Departemen Perhubungan; 

13. Dirjen Protokol dan Konsuler Departemen Luar Negeri; 

14. Dirjen Bea dan Cukai Departemen Keuangan; 

15. Gubernur Provinsi Seluruh Indonesia; 

16. Konsul Jenderal RI di Jeddah; 

17. Kepala Biro Hukum dan Humas Departemen Agama; 

18. Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsl Seluruh 

Indonesia; 

19. Bupati/Walikota Kabupaten/Kota Seluruh Indonesia; 

20. Kepala Kandepag Kabupaten/Kota Seluruh Indonesia. 
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KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL 

BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM 

DAN PENYELENGGARAAN HAJJ 

NOMOR D/377 TAHUN 2002 

TENT ANG 

PETUNJUK PELAKSANAAN 

PENYELENGGARAAN IBADAH HAJJ DAN UMRAH 





KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL 
BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM DAN 

PENYELENGGARAAN HAJI 

NOMOR D/ 377 TAHUN 2002 

TENT ANG 

PETUNJUK PELAKSANAAN 

PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI DAN UMRAH 

Menimbang 

Mengingat 

DIREKTUR JENDERAL 

BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM 

DAN PENYELENGGARAAN HAJI 

bahwa dengan telah ditetapkannya Keputusan 

Menteri Agama Namer 371 Tahun 2002 tentang 

Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, 

dipandang perlu menetapkan Keputusan Direktur 

Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan 

Penyelenggaraan Haji tentang Petunjuk 

Pelaksanaan Penyelenggaraan lbadah Haji dan 

Um rah. 

1. Undang-undang Namer 17 Tahun 1999 

tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji; 

2. Keputusan Presiden RI Nomor 102 Tahun 

2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, 

Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata 
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Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata 
Kerja Departemen, sebagaimana telah diubah 
dengan Keputusan Presiden RI Nomor 45 
Tahun 2002; 

3. Keputusan Presiden RI Nomor 109 Tahun 
2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas 
Eselon I Departemen, sebagaimana telah 
diubah dengan Keputusan Preslden RI Nomor 
47 Tahun 2002; 

4. Keputusan Presiden RI Nomor 49 tahun 2002 
tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan 
Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal 
Departemen Agama; 

5. Keputusan Menterl Agama Nomor 1 Tahun 
2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsl, 
Kewenangan, Susunan Organlsasi dan Tata 
Kerja Departemen Agama; 

6. Keputusan Menteri Agama Nomor 371 Tahun 
2002, tentang Penyelenggaraan Ibadah Hajl 
dan Umrah; 

7. Keputusan Menteri Agama Nomor 372 Tahun 
2002 tentang Pokok-pokok Organisasi dan 
Tata Kerja Kantor Wllayah Departemen 
Agama Provinsi dan Kantor Departemen 
Agama Kabupaten/Kota. 

8. Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 
2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja 
Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi 
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Menetapkan 

Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi 
dan Kantor Departemen Agama Kabupaten/ 
Kata. 

MEMUTUSKAN 

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN 

MASYARAKAT ISLAM DAN PENYELENGGARAAN 

HAlI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN 

PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI DAN UMRAH 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan : 

1. Menteri adalah Menteri Agama Republik Indonesia; 
2. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat 

Islam dan Penyelenggaraan Haji; 
3. Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal Bimbingan 

Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji; 
4. Kepala Kantor Wilayah adalah Kepala Kantor Wilayah 

Departemen Agama Provins!; 
S. Kantor Wilayah adalah Kantor Wilayah Departemen Agama 

Provins!; 
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6. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada Kantor Wilayah 
Departemen Agama Provinsi dan Konsulat Jenderal Republik 
Indonesia di Jeddah yang ruang lingkup tugas dan tanggung 
jawabnya meliputi urusan haji; 

7. Kepala Kantor Departemen Agama adalah Kepala Kantor 
Departemen Agama Kabupaten/Kota; 

8. Kepala Seksi adalah Kepala Seksi pada Kantor Departemen 
Agama Kabupaten/Kota yang ruang lingkup tugas dan tanggung 
jawabnya meliputi urusan haji; 

9. Kantor Departemen Agama adalah Kantor Departemen Agama 
Kabupaten/Kota; 

10. Bank Penerima Setoran (BPS) adalah Bank yang ditunjuk Menteri 
untuk menerima setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji dan 
tersambung dengan Sistem Komputerisasi Haji Terpadu 
(SISKOHAT) Departemen Agama; 

11. Paspor haji adalah dokumen resmi perjalanan yang harus dimiliki 
oleh setiap jemaah haji; 

12. Penyelenggara Ibadah Hajl Khusus (PIHK) adalah Penyelenggara 
Perjalanan Ibadah Umrah yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal 
untuk menyelenggarakan lbadah hajl khusus; 

13. Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) adalah sejumlah dana 
yang harus dibayar oleh calon jemaah haji untuk menunaikan 
ibadah haji; 

14. Ibadah Umrah adalah Umrah yang dilaksanakan diluar musim 
haji; 

15. Peserta Umrah adalah warga negara Republik Indonesia yang 
menunaikan ibadah umrah; 
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16. Penyelenggara Perjalanan lbadah Umrah (PPIU) adalah Biro 

Perjalanan Wisata dan/atau Organisasi/Lembaga Sosial 

Keagamaan Islam, yang ditetapkan sebagai Penyelenggara oleh 

Direktur Jenderal; 

17. Asrama Haji adalah gedung/bangunan yang dipergunakan 

sebagai akomodasi bagi jemaah haji di tanah air; 

18. Pengelolaan asrama haji adalah semua kegiatan yang meliputi 
perencanaan, pengamanan, pemeliharaan dan pendayagunaan 

secara optimal tanah dan bangunan serta sarana, prasarana dan 

fasilitas yang menunjang fungsi asrama haji untuk pelayanan 

operasional haji dan diluar musim haji; 

19. Badan Pengelola Asrama Haji (BPAH) adalah badan yang 

mengelola asrama haji embarkasi dan/atau transit; 

20. Asrama Haji Embarkasi adalah tempat penyelenggaraan dan 

pengaturan kegiatan pelayanan pengasramaan pada waktu 

pemberangkatan dan pemulangan jemaah haji yang berada di 

kota pelabuhan Embarkasi; 

21. Asrama Haji Transit adalah tempat penyelenggaraan pelayanan 

calon jemaah/jemaah haji untuk kesiapan pemberangkatan/ 

pemulangan dari daerah asal ke asrama Embarkasi atau 

sebaliknya; 

22. Pembimbingan adalah kegiatan bimbingan terhadap calon 

jemaah haji/jemaah haji di tanah air maupun di Arab Saudi; 

23. calon jemaah haji adalah masyarakat Islam yang telah 

mendaftarkan diri secara resmi pada Departemen Agama untuk 

melaksanakan ibadah haji; 
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24. Kloter adalah singkatan dari Kelompok Terbang, maksudnya 

adalah kelompok jemaah haji dalam penerbangan/pesawat haji; 

25. Ketua Kloter adalah Ketua Kelompok Terbang pada setiap 

penerbangan haji; 

26. Pembimbing Ibadah Haji adalah seorang yang menguasai 

pengetahuan manasik haji dan/atau mereka yang telah mengikuti 

orientasi pembimbing calon haji yang diselenggarakan oleh 

Direktorat Jenderal; 

27. Petugas Haji adalah petugas yang ditunjuk dan diangkat oleh 

Menteri untuk memberikan pembinaan, pelayanan dan 

perlindungan terhadap jemaah haji di Indonesia dan Arab Saudi; 

28. Panitia Penyelenggara Ibadah Haji Pusat (PPIH-Pusat) adalah 

panitia yang berkedudukan di Kantor Departemen Agama Pusat 

Jakarta yang dibentuk dan diangkat oleh Direktur Jenderal atas 

nama Menteri untuK. mengkoordinasikan pelayanan ibadah haji di 

dalam negeri dan Arab Saudi; 

29. Panitia Penyelenggara Ibadah Haji Embarkasi (PPIH-Embarkasi) 

adalah Panitia yang berkedudukan di asrama haji embarkasi, 

dibentuk dan diangkat oleh Direktur Jenderal atas nama Menterl 

untuk menyelenggarakan pemberangkatan dan pemulangan 

jemaah haji di daerah embarkasi/debarkasi; 

30. Panitia Penyelenggara Ibadah Haji di Arab Saudi (PPIH-Arab 

Saudi) atau petugas non kloter adalah Panitia yang 

berkedudukan di Arab Saudi yang dibentuk dan diangkat oleh 

Menteri untuk melaksanakan operasional haji di Arab Saudi; 

31. Petugas operasional yang menyertai jemaah haji (petugas kloter) 

adalah petugas haji yang ditunjuk dan diangkat oleh Direktur 
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Jenderal atas nama Menteri Agama untuk memberikan 
pelayanan umum, bimbingan ibadah dan pelayanan kesehatan di 
kloter, terdiri dari : 

a. Tim Pemandu Haji Indonesia (TPHI). 
b. Tim Pembimbing Ibadah Haji Indonesia (TPIHI). 
c. Tim Kesehatan Haji Indonesia (TKHI). 

32. Asuransi jemaah haji adalah jaminan atau pertanggungan yang 

diberikan oleh penanggung kepada jemaah haji akibat meninggal 

dunia atau cacat tetap sebagai akibat kecelakaan sesuai dengan 
polis; 

33. Tirkah adalah barang bawaan jemaah yang ditinggal oleh 

pemiliknya karena wafat di Arab Saudi; 
34. Dyat menurut hukum Islam adalah denda/pengganti jiwa yang 

tidak berlaku atau tidak dilakukan padanya hukum bunuh (qisas), 

hal ini dikarenakan kecelakaan atau pembunuhan. 

BAB II 
FENDAFTARAN HAJI 

Bagian Pertama 

Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran 

Pasal 2 

Warga negara Indonesia yang beragama Islam dan akan menunaikan 

ibadah haji mendaftarkan diri ke Kantor Departemen Agama 

Kabupaten/Kota domisili dengan persyaratan sebagai berikut : 
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1. Mempunyai Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku; 

2. Sehat jasmani dan rohani; 

3. Calon jemaah haji wanita harus disertal mahram; 

4. Calon jemaah haji yang berusia 10 tahun ke bawah harus disertai 

pendamplng; 

5. Membayar BPIH. 

Pasal 3 

Pendaftaran haji dinyatakan sah apabila calon jemaah haji telah 

membayar lunas BPIH sesuai dengan ketentuan dan telah mendapat 

nomor porsi dari SISKOHAT serta mendaftar pada Kantor 

Departemen Agama Kabupaten/Kota domisili dan/atau Direktorat 

Pelayanan Haji dan Umrah. 

Pasal 4 

(1) Besaran BPIH dan waktu penyetoran setiap tahun ditetapkan 

dengan Keputusan Presiden RI. 

(2) Penyetoran BPIH dllakukan pada BPS BPIH yang tersambung 

dengan SISKOHAT Departemen Agama. 

Pasal 5 

Tata cara pendaftaran haji untuk setiap musim haji dan pendaftaran 

haji dengan sistem tabungan diatur tersendiri dengan Keputusan 

Direktur Jenderal. 
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BAB III 
PEMBINAAN HAJI 

Bagian Pertama 

Penyuluhan dan Informasi Haji 

Pasal 6 

·Penyuluhan dan informasi haji ditujukan kepada umat Islam, peminat 
haji, calon/ jemaah haji, lembaga/organisasi Islam dan 
penyelenggara perjalanan ibadah haji khusus dan umrah. 

Pasal 7 

Penyelenggaraan penyuluhan dan informasi haji melibatkan semua 
unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal dan unit kerja lain yang 
terkait di lingkungan Departemen Agama, baik di pusat maupun di 
daerah serta lembaga-lembaga keagamaan Islam dan tokoh-tokoh 
masyarakat yang dikoordinasikan oleh Direktur Jenderal, Kepala 
Kantor Wilayah dan Kepala Kantor Kabupaten/Kota. 

Pasal 8 

Sistem yang dipergunakan dalam penyelenggaraan tugas 
penyuluhan, dan informasi haji meliputi sistem komunikasi massa dan 
komunikasi non massa. 
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Pasal 9 

Metode yang dipergunakan dalam melakukan tugas penyuluhan dan 
informasi haji meliputi : 
1. Secara langsung yang disampaikan kepada publik melalui 

ceramah, khutbah, anjangsana, konsultasi, tanya jawab, 
peragaan dan cara lain yang sejenis. 

2. Secara tidak langsung yang disampikan kepada publik melalui 
radio, televisi, film, surat khabar, majalah, brosur, leaflet, 
pameran, buku-buku dan bentuk lain yang sejenis. 

Pasal 10 

Media yang dipergunakan dalam pelaksanaan penyuluhan dan 

informasi haji meliputi media cetak, media elektronik, rapat-rapat, 

pengajian dan diskusi. 

Pasal 11 

Materi penyuluhan dan informasi haji terdiri dari peraturan 
perundang-undangan tentang penyelenggaraan ibadah haji dan 
umrah, BPIH, pelayanan di Indonesia dan Arab Saudi, perjalanan haji 

dari tanah air ke/dari Arab Saudi 

Pasal 12 

Tahapan pelaksanaan tugas dan tata cara kerja penyuluhan dan 

informasi haji diatur lebih lanjut oleh Direktur Pembinaan Haji. 
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Bagian kedua 
Bimbingan Calon lemaah Haji 

Pasal 13 

(1) Bimbingan dapat dilakukan secara perseorangan, kelompok dan 

massal. 

(2) Bimbingan perseorangan dilakukan secara perseorangan 

terhadap calon jemaah haji yang jumlahnya kurang dari 11 

(sebelas) orang. 

(3) Bimbingan kelompok dilakukan terhadap calon jemaah haji dalam 

bentuk regu 11 (sebelas) orang dan rombongan 4 (empat) regu 

oleh pembimbing yang telah ditetapkan. 

(4) Bimbingan perseorangan dan kelompok dilaksanakan oleh 

pemerintah, dan dapat dilakukan oleh lembaga dakwah/ormas 

Islam/Kelompok Bimblngan lbadah Haji (KBIH). 

(5) Bimbingan massal dilakukan secara massal terhadap calon 

jemaah haji di daerah Kabupaten/Kota dan dilakukan oleh 

pemerintah. 

(6) Bimbingan pemantapan dilakukan kepada calon jemaah haji pada 

waktu di asrama haji embarkasi menjelang keberangkatan ke 

Arab Saudi oleh PPIH Embarkasi. 

Pasal 14 

Metode yang dipergunakan dalam bimblngan meliputi ceramah, tanya 

jawab, diskusi, konsultasi, peragaan, sarasehan, dan praktek 

lapangan. 
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Pasal 15 

Materi dan pelaksanaan bimbingan calon jemaah haji di tanah air, di 

pesawat dan di Arab Saudi diatur lebih lanjut oleh Direktur 

Pembinaan Haji. 

Bagian Ketiga 
Pelatihan Ketua Regu dan Ketua Rombongan 

Pasal 16 

(1) Pelatihan Ketua Regu dan Ketua Rombongan dilaksanakan di 

Ibukota Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota oleh Panitia Pelatihan 

Tingkat Provinsi dan atau Kabupaten/Kota. 

(2) Pemantapan tugas Ketua Regu dan Ketua Rombongan 

dilaksanakan di Asrama Haji Embarkasi sebelum calon jemaah 

haji berangkat ke Arab Saudi dan dilaksanakan oleh PPIH 

Embarkasi. 

(3) Materi, metode dan kurikulum Pelatihan Ketua Regu dan Ketua 

Rombongan diatur lebih lanjut oleh Direktur Pembinaan Haji. 

73 



Bag ia n Keem pat 
Kelompok Bimbingan Ibadah Haji 

Pasal 17 

(1) Bimbingan dapat dilakukan oleh masyarakat melalui lembaga 

sosial keagamaan Islam yang telah mendapat izin sebagai KBIH 

dari Kantor Wilayah setempat. 

(2) KBIH hanya melaksanakan bimbingan ibadah haji dan bukan 

sebagai penyelenggara ibadah haji; 

(3) Izin KBIH berlaku selama 3 (tiga) tahun. 

( 4) Untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), 

Lembaga Sosial Keagamaan Islam mengajukan permohonan 

kepada Kepala Kantor Wilayah setempat setelah memenuhi 

syarat-syarat sebagai berikut: 

a. Berbadan Hukum/ Yayasan. 

b. Memiliki susunan pengurus. 

c. Mendapat rekomendasi dari Kantor Departemen Agama 

setempat. 

d. Memiliki kantor sekretariat yang tetap. 

e. Memiliki pembimbing Ibadah haji. 

Pasal 18 

Materi dan metode bimbingan yang dilakukan oleh KBIH berpedoman 

pada pola pembimbingan ibadah haji yang ditetapkan oleh Direktur 

Pembinaan Haji. 
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Pasal19 

KBIH dalam melaksanakan bimbingan dapat menetapkan biaya 
bimbingan berdasarkan kesepakatan dengan calon jemaah haji yang 
dibimbing dengan ketentuan : 
1. Tidak memberatkan calon jemaah haji; 
2. Penggunaan harus jelas sesuai dengan program bimbingan di 

tanah air. 
3. Diketahui dan disetujui oleh Kepala Kantor Wilayah/ Kepala 

Kantor Departemen Agama setempat. 

Pasal20 

KBIH berkewajiban : 
1. Memberikan birnbingan kepada jemaahnya; 
2. Mentaati peraturan perundang-undangan yang berkenaan 

dengan penyelenggaraan ibadah haji; 
3. Mengkoordlnasikan dan membantu pelaksanaan bimbingan 

dengan petugas haji; 
4. Menandatangani surat perjanjian dengan jemaahnya yang berisi 

hak dan kewajiban kedua belah pihak; 
5. Menonjolkan identitas nasional dan bukan identitas 

kelompok/daerah; 
6. Menyampaikan daftar calon jemaah haji yang dibimbing dalam 

bentuk kelompok kepada Kepala Kantor Departemen Agama 
setempat. 
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7. Melaporkan kegiatan bimbingan kepada Kepala Kantor 
Departemen Agama setempat. 

Pasal 21 

Jemaah haji KBIH wajib mengikuti aturan yang ditetapkan oleh KBIH 
berupa bimbingan manasik di tanah air dan operasional di Arab 
Saudi selama tidak bertentangan dengan kebijakan pemerintah dan 
kesepakatan kedua belah pihak. 

Pasal 22 

(1) Laporan sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 angka 7 meliputi 
pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program dan tembusan 
kepada Kepala Kantor Wilayah setempat selambat-lambatnya 14 
(empat belas) hari setelah tiba di tanah air; 

(2) Kepala Kantor Departemen Agama melaporkan kegiatan 
bimbingan KBIH kepada Kepala Kantor Wilayah setempat 
selambat-lambatnya 14 (em pat belas) hari setelah operasional 
haji; 

(3) Kepala Kantor Wilayah melaporkan kegiatan bimbingan KBIH 
kepada Direktur Jenderal selambat-lambatnya 14 (empat belas) 
hari setelah operasional hajl. 

Pasal 23 

(1) Kepala Kantor Wilayah melaksanakan pengendalian, akreditasi 

dan evaluasi terhadap kegiatan KBIH; 
(2) Pedoman akreditasi ditentukan oleh Direktur Pembinaan Haji. 
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Pasal 24 

KBIH yang melanggar kewajlban sebagaimana dimaksud dalam pasal 
20 dikenakan sanksi berupa : 
a. Peringatan lisan/ tertulis atau; 
b. Skorslng selama-lamanya 2 (dua) tahun operaslonal. 

BAB IV 
PASPOR HAJI 

Bagian Pertama 
Bentuk, Warna dan Spesifikasl Paspor Haji 

Pasal25 

(1) Paspor haji berbentuk buku yang berisi 12 (dua belas) halaman 
dengan ukuran 90 mm x 125 mm, dengan cover luar berwarna 
coklat, cover dalam dan lembar halaman berwarna krem. 

(2) Paspor hajl berisi catatan-catatan dalam bahasa Indonesia dan 
bahasa Arab yang mempunyai ciri-ciri pokok sebagai berlkut : 
a. Cover depan bagian luar tertera : 

1. Tulisan "Paspor hajin dalam huruf latin bentuk balok; 
2. Tulisan "JAWAZ.US SAFAR ULHAJ" dalam huruf Arab; 
3. Lambang Negara Republik Indonesia (Burung Garuda); 
4. Tulisan "REPUBUK INDONESIAn dalam huruf latin 

bentuk balok; 
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5. Tulisan "JUMHURIYAH INDONESIA" dalam huruf Arab; 

6. Pada bagian terbawah tertera nomor porporasi yang 

tembus ke semua halaman buku termasuk cover. 

b. Cover depan sebelah dalam bagian kiri atas tertera kode 

blanko Paspor haji D.IV-A.1 dengan latar belakang gambar 

Burung Garuda. 

c. Cover belakang sebelah dalam tertera gambar Burung 

Garuda. 

d. Penggunaan sampul paspor haji : 

1) Untuk calon jemaah haji dan petugas operasional yang 

menyertai jemaah haji, tidak diberi sampul. 

2) Untuk PPIH di Arab Saudi yang ditugaskan dari 

Indonesia, bersampul wama hitam. 

e. Halaman satu terdapat kolom-kolom yang berisi biodata 

pemegang paspor hajl, dengan huruf latin dan bahasa arab: 

1) Nomor paspor yang sesuai dengan nomor porporasi, 8 

digit; 

2) Nama; 

3) Nama Ayah; 

4) Jenis Kelamin; 

5) Tempat/tanggal lahir: 

6) Pekerjaan; 

7) Tempat tinggal tetap; 

8) Pasfoto pemegang paspor haji ukuran 3x4 cm. 

f. Halaman dua terdapat kolom yang berisi huruf latin dan 

bahasa arab : 
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1) Baglan atas tertulis Paspor hajl; 
2) Dikeluarkan di; 
3) Tanggal pengeluaran; 
4) Tanggal habls berlaku; 
5) a.n. Menteri Agama RI. 

g. Halaman tiga terdapat kolom yang berisi huruf latin dan 
bahasa arab : 
1) Khusus bagi Pejabat Kerajaan Arab Saudi Kementerian 

Haji; 
2) Nomor berkas; 
3) Maktab Makkah Al Mukarramah; 
4) Group di Madinah Al Munawwarah; 
5) Perwakllan di Jeddah : Kantor Wukala. 

h. Halaman empat untuk cadangan Visa. 
i. Halaman lima untuk Visa. 

j. Halaman enam, delapan dan sembilan untuk catatan. 
k. Halaman tujuh untuk imigrasl, tersedla kolom pasfoto ukuran 

4 x 6 cm dan tanda tangan/cap jempol pemegang paspor 
dan cap dinas. 

I. Halaman sepuluh untuk penelltian Tim Visa yang berisi 
tulisan 

1) Status; 

2) SK Menag; 

3) SK Dirjen; 

4) Bank; 

5) Tanggal Setor/Lunas 

6) Nomor Register; 
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7) Nomor Nominatif; 
8) Nomor Parsi; 
9) Jakarta, Pengawas dan Peneliti. 

m. Halaman 11 (sebelas) kolom yang berisi " PERHATIAN" bagi 
pemegang paspor haji dalam bahasa Indonesia dengan 
huruf latin; 

n. Halaman 12 (dua belas) kolom yang beisi "MULAHADZAT" 
bagi pemegang paspor haji dalam Bahasa Arab dengan 
huruf Arab. 

o. Semua halaman : 
1) Bagian kanan bawah tertera angka huruf Arab, bagian 

kiri angka huruf latin; 
2) Berlatar belakang Lambang Negara Republik Indonesia 

dalam lingkaran dan tulisan "DEPARTEMEN AGAMA 

REPUBLIK INDONESIA" bergelombang; 
3) Bagian atas tengah terdapat tulisan dengan huruf Arab 

"JUMHURIYAH INDONESIA"; 

4) Untuk Pengadminlstrasian penyelenggaraan lbadah haji, 

paspor haji disertai lembar-lembar sobekan sesuai 

keperluan; 
5) Spesifikasi paspor dan lembar-lembar sobekan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) serta tata 

cara pengisian/penulisan paspor haji dan pemvisaannya 

diatur lebih lanjut oleh Direktur Pelayanan Haji dan 

Umrah. 
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Bagian Kedua 
Penolakan dan Pencabutan Paspor Haji 

Pasal 26 

(1) Penolakan pemberian paspor haji dapat dilakukan apabila calon 
jemaah haji ternyata memberikan keterangan atau identitas 
palsu. 

(2) Pejabat yang berhak melakukan penolakan adalah pejabat 
penandatangan paspor haji. 

(3) Penolakan dimaksud dalam ayat (1) dilaporkan kepada atasan 
langsung pejabat penandatangan paspor haji. 

Pasal 27 

(1) Paspor haji dapat dicabut oleh pejabat yang mengeluarkannya. 

(2) Pencabutan Paspor haji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 

dilakukan apabila : 
a. Pemegang paspor nyata-nyata memberikan keterangan atau 

identltas palsu. 

b. Seseorang yang kehilangan kewarganegaraan Indonesia 
bedasarkan pasal 17 huruf K Undang-undang Nomor 62 

tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia; 

c. Pemegang memperoleh paspor haji dengan cara tidak sah; 

d. Dilaporkan hilang oleh pemegangnya; 
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e. Pemegang paspor hajl melakukan pelanggaran peraturan 

perundang-undangan atau tindak pidana kejahatan diluar 
wilayah Indonesia; 

f. Termasuk daftar cegah tangkal. 

Bagian Ketiga 

Pengadaan dan Pengamanan 

Pasal 28 

(1) Pengadaan, penyimpanan dan pendlstribusian blanko paspor haji 

dilaksanakan oleh Direktur Jenderal dan/atau pejabat yang 

ditunjuk oleh Direktur Jenderal. 

(2) Pemegang paspor haji wajlb melakukan pengamanan atas paspor 

haji setelah diterima jemaah hajl di asrama embarkasl. 

Pasal 29 

(1) Paspor haji yang hllang sebelum dlgunakan oleh yang 

bersangkutan dapat diganti. 

(2) Penggantian paspor hajl sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 

dapat diberikan setelah diadakan pemeriksaan oleh Kepala 

Kantor Departemen Agama atau pejabat yang ditunjuk Direktur 

Jenderal dan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan. 

(3) Dalam hal paspor haji hilang setelah jemaah haji meninggalkan 

wilayah Republik Indonesia, dapat diberlkan Surat Perjalanan 
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Laksana Paspor (SPLP) oleh pejabat imigrasi Repubik Indonesia 
yang berwenang dan dikenakan biaya sesuai peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. 

BABY 
TRANSPORTASI DAN PERBEKALAN 

Bagian Pertama 

Transportasi Luar Negeri 

Pasal30 

(1) Pesawat udara yang akan dipergunakan untuk transportasi 
jemaah haji harus memenuhi syarat-syarat dan kualifikasi sesuai 
rencana dan spesifikasi angkutan haji udara yang ditetapkan 
oleh Direktur Pelayanan Haji dan Umrah atas nama Direktur 

Jenderal. 
(2) Pesawat yang dipergunakan untuk transportasl jemaah haji 

adalah pesawat berbadan lebar yang mempunyal kapasitas 

sekurang-kurangnya 325 seat dan laik terbang, sesual standar 
keselamatan penerbangan sipil Indonesia. 

(3) Dalam hal penyiapan angkutan haji . pada tahun yang 

bersangkutan, Direktur Jenderal dapat membentuk Tim yang 

terdiri atas unsur Departemen Agama dan Departemen 

Perhubungan. 
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Pasal31 

(1) Penetapan perusahaan penerbangan pelaksana transpotasi udara 

jemaah haji dilakukan oleh Menteri atas usul Direktur Jenderal 

dengan memperhatikan pertimbangan lim sebagaimana 

dimaksud dalam pasal 30 ayat (3). 

(2) Perjanjian transportasi udara jemaah haji ditandatangani oleh 

Direktur Jenderal dan perusahaan penerbangan pelaksana 

transportasi udara yang bersangkutan, dengan diketahui oleh 

Menteri. 

Pasal 32 

(1) Untuk memberikan peningkatan pelayanan kepada jemaah haji 

dapat dibentuk kloter khusus. 

(2) Kriteria peserta kloter khusus ditetapkan oleh Direktur Jenderal. 

Bagian kedua 

Barang Bawaan lemaah Haji 

Pasal33 

(1) Setiap jemaah haji mempunyai hak membawa barang bawaan 

bagasi (free baggage) ke atau dari Arab Saudi sebanyak 1 (satu) 

kopor dan 1 (satu) tas tentengan, yang diberikan oleh 

perusahaan penerbangan pelaksana transportasi udara secara 

cu ma-cu ma. 
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(2) Barang bawaan yang melebihl ketentuan sebagaimana dimaksud 
dalam ayat (1), diangkut oleh perusahaan cargo yang mendapat 
izln operasional dari Pemerintah Arab Saudi, atas biaya jemaah 
hajl yang bersangkutan. 

Pasal 34 

(1) Transportasi calon jemaah haji/jemaah haji dan barang 
bawaannya dari daerah asal ke asrama embarkasi dan sebaliknya 
dilaksanakan dan dikoordinasikan oleh Kepala Kantor Wllayah 
dan Kepala Kantor Departemen Agama selaku Kepala Staf 
Penyelenggaraan lbadah Haji setempat. 

(2) Direktur Jenderal mengkoordinasikan penyelenggaraan 
transportasi haji dalam negerl bekerjasama dengan Departemen 
Perhubungan dan perusahaan transportasi dalam negeri. 

(3) Blaya transportasi haji dalam negeri ditanggung oleh calon 
jemaah haji/jemaah haji yang bersangkutan. 

Bagian Keempat 

Pemberangkatan dan Pemulangan 

Pasal35 

(1) Jadwal pemberangkatan dan pemulangan jemaah haji disusun 
dan ditandatangani oleh Direktur Pelayanan Haji dan Umrah atas 
nama Direktur Jenderal berdasarkan Jadwal Penerbangan/ 
Schedule yang disampaikan oleh perusahaan penerbangan 
pelaksana transportasi udara. 
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(2) Jadwal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikoordinasikan 

dengan Kepala Kantor Wilayah pada setiap embarkasi haji. 

(3) Bandar udara embarkasi/debarkasi haji sebagai tempat 

pemberangkatan dan pemulangan jemaah haji ke/dari Arab 

Saudi ditetapkan Direktur Jenderal atas nama Menteri. 

(4) Pemberangkatan dan pemulangan jemaah ibadah haji khusus 

dilakukan dengan penerbangan selain penerbangan haji yang 

diselenggarakan oleh dan atas tanggung jawab Penyelenggara 

Ibadah Haji Khusus yang bersangkutan. 

Bagian Kelima 
Perbekalan Haji 

Pasal 36 

(1) Pengadaan dan pendistribuslan perbekalan haji setiap tahun 

dilaksanakan oleh Direktur Jenderal yang jumlahnya disesuaikan 

dengan asumsi banyaknya jemaah haji tahun yang bersangkutan 

dltambah 10°/o sebagal cadangan terdiri dari: 

1. Blanko Penyelenggaraan Haji: 

a. . Stiker paspor haji; 

b. Daftar Nama Calon Jemaah Haji (Nominatif); 

c. Surat Panggilan Masuk Asrama; 

d. Laporan Pendaftaran Calon Jemaah Haji Kabupaten/ 

kota; 

e. Tanda Bukti Pendaftaran; 

f. Surat Pendaftaran Pergi Haji (SPPH) terdiri'dari: 
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1) Surat Pendaftaran Pergi Haji Lunas; 
2) Surat Pendaftaran Pergi Haji Jemaah Haji Khusus; 

3) Surat Pendaftaran Pergi Haji Tabungan ; 

2. Paspor Haji; 

3. Gelang identitas; 

4. Masker; 

5. Obat dan alat kesehatan; 

6. Vaksin meningitis, alat suntik dan tes kehamilan; 

7. Buku Bimbingan Jemaah Haji. 

( 1) Pendistribusian buku-buku bimbingan jemaah haji 

kepada calon jemaah hajl dilakukan pada saat calon 

jemaah haji mendaftarkan diri. 

(2) Pendistribusian paspor haji, gelang identitas, masker 

dan living cost dilakukan di asrama embarkasi. 

Pasal37 

Standarisasi perbekalan haji diatur lebih lanjut oleh Diektur Jenderal. 

Bagian Keenam 

Diyat dan Restitusi 

Pasal38 

(1) Jemaah haji yang cidera atau meninggal dunia akibat 

penganiayaan atau karena kecelakaan di Arab Saudi, ahli 

warisnya dapat mengajukan tuntutan "Diyat" kepada 
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pelaku/keluarganya melalui Konsulat Jenderal Republik Indonesia 
Jeddah sesuai ketentuan yang berlaku di Arab Saudi. 

(2) Besarnya Diyat ditetapkan oleh Pemerintah Arab Saudi 
berdasarkan keputusan Mahkamah Syar'iyyah. 

Pasal39 

Calon jemaah/jemaah haji yang meninggal di Arab Saudi atau di atas 

pesawat pada waktu berangkat memperoleh asuransi dari 

pemerintah dan atau pihak penerbangan. 

Pasal 40 

Jemaah ghaib di Arab Saudi dapat diberikan asuransi kematian 

apabila telah memenuhi persyaratan sebagai berikut : 

1. Telah dianggap wafat berdasarkan penetapan Pengadilan Agama 

domisili. 

2. Ahli waris mengajukan surat permohonan melalui Kantor 

Departemen Agama setempat kepada Direktur Jenderal dengan 

melampirkan surat penetapan Pengadilan Agama, sebagaimana 

dimaksud dalam sub 1. 

Pasal 41 

(1) Calon jemaah/jemaah haji yang sakit di asrama haji 

embarkasi/debarkasi pada waktu pemberangkatan/pemulangan 
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dapat dirujuk ke rumah sakit dengan pengantar dari Panitia 
Penyelenggara Ibadah Haji Embarkasi. 

(2) Jemaah yang sakit yang kepulangannya dilakukan setelah 
operasional haji dan masih memerlukan perawatan, dapat dirujuk 
ke rumah sakit dengan pengantar dari Direktur Pelayanan Haji 
dan Umrah. 

Pasal 42 

(1) Jemaah sakit sebagaimana dimaksud dalam pasal 40 ayat (1) 
berhak mendapat perawatan selama-lamanya tujuh hari dengan 
biaya ditanggung Direktorat Jenderal, kecuali biaya operasi dan 

scaning yang ditanggung oleh keluarga jemaah. 
(2) Jemaah sakit sebagaimana dimaksud dalam pasal 40 ayat (2) 

apabila telah selesai perawatannya atau meninggal dalam 
perawatan dapat dipulangkan ke ibukota Provinsi masing-masing, 

atas biaya Direktorat Jenderal. 

BAB VI 

AKO MO DASI 

Bagian Pertama 

Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi 

Pasal 43 

(1) Asrama haji dikelola oleh Badan Pengelola Asrama Haji (BPAH) 
sebagai badan semi resmi Departemen Agama; 
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(2) BPAH Embarkasi, berkedudukan di Asrama Haji Embarkasi; 
(4) BPAH Transit berkedudukan di Asrama Haji Provinsi; 
(5) BPAH Transit Kabupaten/Kota, berkedudukan di Asrama Haji 

Ka bupaten/Kota; 

Pasal 44 

(1) Susunan Organisasi Kepengurusan BPAH Embarkasi, Provinsi dan 
Kabupaten/Kota terdiri dari : Pembina, Pengendali, Pimpinan, 
Pembantu Pimpinan dan Pelaksana . 

(2) Pimpinan BPAH Embarkasi dan Provinsi terdiri dari Ketua dan 
Wakil Ketua. 

(3) Pembantu Pimpinan BPAH Embarkasi dan Provinsi terdiri dari 
Sekretaris, Wakil Sekretaris dan Bendahara. 

(4) Pelaksana BPAH Embarkasi dan Provinsi terdiri dari Bidang 
Tatagraha, Bidang Akomodasi, Bidang Keamanan, Bidang 
Pemeliharaan dan Perlengkapan. 

(5) Pengurus BPAH Transit Kabupaten/Kota terdirl darl Ketua, 

Sekretaris, Bendahara dan anggota. 

Pasal 45 

(1) Kepengurusan BPAH Embarkasi terdiri dari : 

a. Direktur Jenderal 
pembina; 

karena jabatannya ditetapkan sebagal 
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b. Direktur Pelayanan Haji dan Umrah dan Kepala kantor wilayah 

karena jabatannya ditetapkan sebagai pengendali; 

c. Kepala Bidang pada Provinsi embarkasi karena jabatanya 

ditetapkan sebagai ketua; 

d. Wakil Ketua, Sekretaris, Wakil Sekretaris, Bendahara dan Bidang· 

bidang dapat diangkat dari pejabat/pegawai di lingkungan Bidang 

Urusan Haji dan/atau Kantor Wilayah; 

e. Asrama haji embarkasi yang lokasinya diluar Ibu Kata Provinsi 

kepengurusannya terdiri dari pejabat ex officio sebagaimana 

dimaksud dalam ayat (1) huruf a,b dan c sedangkan pelaksana 

harian dapat dijabat oleh pejabat dan atau mantan pejabat 

dilingkungan Bidang Urusan Haji Kantor Wilayah, Kantor 

Departemen Agama Kab/Kota setempat yang dapat beke~a 

secara profesional, berdomisili di wilayah asrama haji embarkasi 

dan atau yang dapat bekerja secara full time. 

(2) Kepengurusan BPAH Transit Provinsi terdiri dari : 

a. Direktur Pelayanan Haji dan Umrah karena jabatanya 

ditetapkan sebagai Pembina; 

b. Kepala Kantor Wilayah dan Kasubdit Akomodasi Haji 

Direktorat Pelayanan Haji dan Umrah ditetapkan sebagai 

Pengendali; 

c. Kepala Bidang karena jabatannya ditetapkan sebagai Ketua; 

d. Wakil Ketua, Sekretaris, Wakil Sekretaris, Bendahara dan 

Bidang-Bidang dapat diangkat dari pejabat/pegawai di 

lingkungan Bidang Urusan Haji dan/atau Kantor Wilayah. 
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(3) Kepengurusan BPAH Transit Kabupaten/Kota terdiri dari : 

a. Kepala Kantor Wilayah karena jabatannya ditetapkan 

sebagai pembina ; 

b. Kepala Kantor Deµartemen Agama karena jabatannya 

ditetapkan sebagai pengendali; 

c. Kepala Seksi karena jabatannya ditetapkan sebagai ketua; 

d. Wakil Ketua. Sekretaris, Wakil Sekretaris, Bendahara dan 

Anggota-anggota dapat diangkat dari Pejabat/Pegawai di 

lingkungan Kantor Departemen Agama. 

Pasal 46 

(1) BPAH mempunyai tugas pokok memberikan pelayanan 

akomodasi/ pengasaramaan bagi jemaah haji pada musim haji 

dan pengelolaan asrama haji diluar musim haji sesuai dengan 

kebijaksanaan Direktur Jenderal; 

(2) Pada masa operasional hajl, BPAH Embarkasi berada di bawah 

koordinasi PPIH Embarkasi; 

(3) Jasa penggunaan fasilitas asrama haji oleh pihak ketiga baik pada 

masa operasional haji maupun diluar operasional haji 

sepenuhnya menjadi hak BPAH, yang besarnya ditetapkan BPAH 

setempat. 
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Pasal 47 

(1) BPAH mempunyai fungsi : 
a. Merencanakan dan melaksanakan pengelolaan, serta 

mendayagunakan Asrama Haji; 
b. Meningkatkan mutu pelayanan terhadap jemaah haji dan 

masyarakat pengguna jasa asrama haji; 
c. Mempersiapkan kegiatan menghadapi pengasramaan 

jemaah haji pada masa operasional haji; 
d. Menyelenggarakan Administrasi Pengelolaan Asrama Haji; 

e. Mengelola Keuangan Asrama Haji; 
f. Mengurus, mengatur, memelihara dan mengamankan 

inventaris asrama haji berserta peralatannya selaku Unit 

Pengurus Barang; 

g. Melaporkan pelaksanaan tugas pengelolaan kepada Direktur 

Jenderal dan kepala Kantor Wilayah setempat. 

(2) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana 

dimaksud dalam pasal 45 dan 46, BPAH dapat mengadakan 

ikatan kerja dengan pihak ketiga. 

Bagian Kedua 
Tata Kerja dan Pelaporan 

Pasal 48 

(1) BPAH Embarkasi dalam melaksanakan tugasnya 

bertanggungjawab kepada Direktur Jenderal; 
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(2) BPAH transit dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab 
kepada Kepala Kantor Wilayah setempat; 

(3) BPAH Transit Kabupaten/Kota dalam melaksanakan tugasnya 
bertanggungjawab kepada Kepala Kantor Departemen Agama 
setempat; 

(4) BPAH setiap tahun anggaran menyusun Rencana Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Asrama (RAPBA); 

(5) Tata Laksana Pengelolaan Anggaran BPAH disusun dalam RAPBA 
meliputi penerimaan dan pengeluaran : 
a. Jenis penerimaan terdiri atas pemerintah Pusat, Daerah, 

hasil pengelolaan dan usaha lain yang sah; 
b. Jenis pengeluaran terdiri atas belanja pegawai, belanja 

barang dan jasa, perjalanan, pemeliharaan dan 
pengembangan. 

e. RAPBA Embarkasi disahkan oleh Direktur Jenderal, RAPBA 
Transit di sahkan oleh Kepala Kantor Wilayah dan RAPBA 
Kabupaten/Kota di sahkan oleh Kepala Kantor Departemen 
Agama. 

Pasal 49 

(1) Bendahara BPAH dapat menyimpan uang tunai sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 

(2) Penanda tangan eek dan/atau giro dilakukan bersama-sama oleh 
bendahara BPAH dan Ketua BPAH; 

(3) Lalu lintas likuidltas keuangan lebih dari Rp. 1.000.000,

dilakukan dengan eek;. 
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(4) Saldo anggaran setiap tahun disetor ke rekening Direktorat 
Jenderal;. 

(5) BPAH Embarkasi, Provinsi dan Kabupaten/Kota berkewajiban 
melakukan verifikasi dan menyampaikan laporan keuangan dan 
inventarisasi kekayaan milik negara (IKMN) setiap triwulan dan 
setiap tahun kepada Direktur Jenderal melalui Direktur Pelayanan 
Haji dan Umrah. 

Bagian Ketiga 
Pengangkatan dan Pemberhentian 

Pasal 50 

(1) Kepengurusan BPAH Embarkasi diangkat dan diberhentikan oleh 
Direktur Jenderal atas usul Kepala Kantor Wilayah; 

(2) Kepengurusan BPAH Transit Provinsi diangkat dan diberhentikan 
oleh Kepala Kantor Wilayah setempat atas usul Kepala Bidang; 

(3) Kepengurusan BPAH Transit Kabupaten /Kota diangkat dan 
diberhentikan oleh Kepala Kantor Departemen Agama setempat 
atas usul Kepala Seksi; 

(4) Masa jabatan kepengurusan BPAH ditetapkan tiga tahun. 

Pasal 51 

Pengurus yang tidak dapat melakukan tugas karena melakukan 

perbuatan tercela, atau menyimpang dari prinsip-prinsip 

kewenangannya selaku pengurus BPAH atau berhalangan tetap, 
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fungsinya dapat digantikan oleh pejabat setingkat atas persetujuan 

Direktur Jenderal untuk BPAH Embarkasi, Kepala Kantor Wilayah 

untuk BPAH Transit Provinsi dan Kepala Kantor Departemen Agama 

untuk BPAH Transit Kabupaten/Kota sampai ditetapkan 

penggantinya. 

Bagian Keempat 

Penyewaan Rumah dan Penempatan lamaah di Arab Saudi 

Pasal 52 

{l) Spesifikasi rumah yang akan disewa untuk pemondokan jemaah 

haji di Arab Saudi: 

a. Memiliki tasrih dari instansi berwenang di Arab Saudi. 

b. Memiliki kelengkapan : 

1. Water cooler pada setiap lantai/tingkat; 

2. Alat pendingin (AC) pada setiap kamar; 

3. Tempat cuci, kamar mandi dan WC yang layak; 

4. Penerangan listrik; 

5. Gang yang layak untuk lalu lintas di dalam; 

6. Lift bagi rumah-rumah berlantai 5 ke atas dan tangga 

yang berfungsi; 

7. Ta bung pemadam kebakaran pada setiap lantai 

8. Dapur yang memadai. 

9. Tempat tidur. 
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c. Lingkungan rumah bersih; 
d. Jarak rumah paling jauh 1500 meter dari masjidil Haram di 

Makkah kecuali yang dilengkapi dengan sarana angkutan 
dan 1000 meter dari masjid Nabawi di Madinah. 

(2) Rumah dengan kapasitas di bawah 100 orang dapat disewa 
hanya untuk melengkapi keutuhan maktab atau kloter. 

Pasal 53 

(1) Penyewaan Rumah di Makkah dilakukan dengan pemilik rumah 
secara langsung/wakil syar1 dan/atau penyewa tahunan. 

(2) Penyewaan rumah di Madinah dilaksanakan berdasarkan sewa 
musiman dan atau sewa sembilan hari. 

(3) Penyewaan rumah di Madinah dilakukan dengan pemilik rumah 
secara langsung / wakil Syar'i dan/atau Majmu'ah. 

Pasal 54 

(1) Untuk melaksanakan penyewaan dan penyiapan rumah di Arab 
Saudi daµat dibentuk Tim yang terdiri dari unsur Departemen 
Agama dan unsur Perwakilan RI di Arab Saudi. 

(2) Tlm sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh 
Dirjen BIPH atas nama Menteri. 

(3) Prosedur penyewaan rumah di Arab Saudi adalah melalui proses 
pengumuman , pendaftar, penelitian, penentuan rumah yang 
akan di sewa, penaksiran harga sewa, negosiasi dan pembuatan 
kontrak. 
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Pasal 55 

(1) Tim sebagaimana dimaksud dalam pasal 53 ayat (1) melakukan 

pendataan secara rinci mengenai letak, jarak dan fasilitas 

lainnya untuk rumah-rumah yang disewa dan menyiapkan 

rencana pendistribusian kepada jemaah haji. 

(2) Rumah-rumah yang disewa agar divlsualisasikan dalam bentuk 

peta rumah jemaah haji Indonesia. 

Pasal 56 

(1) Pembagian rumah kepada maktab-maktab disusun berdasarkan 

standar alokasi jumlah per maktab. 

(2) -Poslsi rum ah pad a maktab diupayakan saling berdekatan dengan 

ketentuan bahwa kapasitas tampung tiap maktab tidak terdapat 

kelebihan di atas 3 °/o (tiga persen). 

(3) Pembagian rumah pada setiap maktab dilakukan secara utuh 

tanpa penggabungan dengan maktab lain, kecuali dalam keadaan 

memaksa. 

( 4) Kantor maktab ditempatkan pad a salah satu ruang rumah yang 

letaknya strategis dalam wilayah kerjanya. 

(5) Untuk petugas operasional yang menyertai jemaah haji dapat 

disiapkan ruang khusus yang dapat berfungsi sebagai ruang 

pelayanan umum, kesehatan dan konsultasi ibadah. 

(6) Pembagian rumah dilakukan dengan sistem qur'ah yang 

dilaksanakan di Indonesia. 
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Pasal 57 

(1) Jumlah rumah cadangan maksimal 3 o/o (tiga persen). 
(2) Pengadaan rumah cadangan diusahakan agar tersedia di setiap 

wilayah penyewaan dan atau di suatu wilayah tertentu. 

Pasal 58 

(1) Penempatan jemaah haji di rumah-rumah pada maktab 
didasarkan kepada hasil qur'ah. 

(2) Distribusi rumah kepada jemaah haji didasarkan kepada 
keutuhan kloternya. 

(3) Penempatan jemaah haji di rumah-rumah dilaksanakan oleh 
Maktab dengan dibantu oleh petugas PPIH di Arab Saudi. 

Pasal 59 

Tata cara penyewaan rumah dan penempatan jemaah haji di 
atur lebih lanjut oleh Direktur Pelayanan Haji dan Umrah. 

BAB VII 
PENYELENGGARA IBADAH HAJI KHUSUS 

Bagian Pertama 
Persyaratan Penyelenggara lbadah Haji Khusus 

Pasal 60 

(1) Persyaratan untuk dapat ditetapkan sebagai Penyelenggara 
lbadah Haji Khusus (PIHK) adalah Biro Pe~alanan Wisa.ta yang 
memiliki izin sebagai Penyelenggara Pe~alanan Ibadah Umrah. 
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(2) Untuk dapat ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), 
penyelenggara mengajukan permohonan tertulis kepada Direktur 
Jenderal dengan melampirkan : 

1) Surat Keputusan sebagai penyelenggara umrah yang masih 
berlaku; 

2) Bukti bahwa penyelenggara telah memberangkatkan ibadah 
umrah minimal 2 (dua) tahun dan dengan jumlah jemaah 
minimal 200 orang yang diketahui oleh Kepala Bidang; 

3) Bukti telah diakreditasi; 
4) Susunan pengurus; 
5) Surat keterangan domisili dari Lurah setempat; 

(3) PIHK ditetapkan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri 
Agama dalam masa tiga kali musim haji; 

(4) Penetapan kembali sebagai PIHK dapat dipertimbangkan apabila 
telah memberangkatkan jemaah haji khusus minimal 150 
(seratus lima puluh) orang selama tiga kali musim haji dan 
setelah dilakukan akreditasi. 

Bagian Kedua 
Hak dan Kewajiban Penyelenggara Ibadah Haji Khusus 

Pasal 61 

(1) Penyelenggara Ibadah Haji Khusus berhak : 
1) Menerima pendaftaran calon jemaah ibadah haji khusus; 
2) Menerima biaya penyelenggaraan ibadah haji khusus 

berdasarkan Keputusan Menteri Agama; 
3) Menerima buku-buku Bimbingan ibadah. 
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(2) Penyelenggara Ibadah Haji Khusus berkewajiban : 
1) Mendaftarkan lebih lanjut calon jemaah ibadah haji khusus 

yang menjadi tanggung jawabnya kepada Direktorat 
Pelayanan Haji dan Umrah; 

2) Melayani calon jemaah haji khusus yang menggunakan 
paspor haji; 

3) Membuat dan menandatangani perjanjian dengan setiap 
calon jemaahnya, yang berisi hak dan kewajiban kedua 
belah pihak rangkap tiga dan menyerahkan satu copy 
perjanjian itu kepada Direktorat Pelayanan Haji dan Umrah; 

4) Menyediakan petugas pembimbing ibadah dengan rasio 1 
berbanding 50 jemaah dan petugas kesehatan dengan rasio 
1 berbanding 100 jemaah; 

5) Menyerahkan perlengkapan dan buku-buku bimbingan 
ibadah haji yang telah diterima dari pemerintah kepada 
jemaah; 

6) Memberikan bimbingan dan penyuluhan ibadah haji sesuai 
dengan buku-buku penuntun yang dikeluarkan oleh Dlrektur 
Jenderal Bimbingan Masyrakat Islam dan Penyelenggaraan 
Hajl; 

7) Memenuhl segala kewajiban yang dltetapkan oleh 
pemerintah Arab Saudi, tentang peraturan kedatangan 
jemaah haji yang diurus oleh Biro Perjalanan Wisata; 

8) Mendapat surat pengantar dari Kementerian Haji Arab Saudi 
di Makkah/Madinah untuk mendapat visa di Kedutaaan Besar 
Arab Saudi di Jakarta; 

9) Menyelesaikan dokumen dan administrasi jemaah; 
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10) Memberangkatkan dan memulangkan jemaah; 

11) Mengembalikan biaya penyelenggaraan ibadah haji khusus 

calon jemaah yang batal sesuai ketentuan yang berlaku; 

12) Menyampaikan rencana penyelenggaraan ibadah haji khusus 

kepada Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan 

Penyelenggaraan Haji meliputi komponen biaya, akomodasi 

di hotel, transportasi, konsumsi, jadwal perjalanan, nama 

pembimbing ibadah dan nama pelayanan kesehatan; 

13) Menyelesaikan seluruh kewajiban dengan pihak lain di Arab 

Saudi sebelum jemaah dipulangkan; 

14) Menyerahkan uang jaminan sebagaimana ditentukan dalam 

Keputusan Menteri Agama sebesar US$500 atau dalam 

bentuk garansi bank yang masa berlakunya sampai 

berakhirnya operasional haji pada tahun yang bersangkutan; 

15) Masa tinggal jemaah haji khusus di Arab Saudi maksimal 25 

hari; 

16) Memberlkan fasilitas akomodasi harus hotel dengan jarak 

dari pagar Masjidil Haram dan Masjid Nabawi makslmal 300 

meter; 

17) Menempatkan jemaah haji khusus di Aziziah/Syisa hanya 

untuk transit selama 5 hari periode Arafah - Mina; 

18) Apabila penyelenggara yang jemaahnya tidak mencapai 

jumlah jemaah SO orang atau 1 bus harus menyerahkan 

jemaahnya kepada penyelenggara lain dengan disertai berita 

acara; 

102 



19) Melapor secara tertulis kedatangan dan kepulangan 

jemaahnya kepada petugas Daker di Jeddah, Makkah, 

Madinah, dan Armina; 

20) Memberangkatkan seluruh jemaahnya ke padang Arafah 

untuk Wukuf.; 

21) Menyarankan agar seluruh jemaahnya melaksanakan syarat 

dan rukun haji. 

Bagian Ketiga 
Pendaftaran dan Proses Dokumen 

Pasal 62 

(1) Pendaftaran calon jemaah haji khusus dilaksanakan menurut tata 

cara pendaftaran haji yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal 

pada setiap musim haji; 

(2) Pembuatan dan penandatangan paspor haji untuk jemaah haji 

khusus dilakukan oleh Direktur Pelayanan Haji dan Umrah atau 

pejabat yang ditunjuk; 

(3) Pengurusan visa dilakukan oleh Direktorat Pelayanan Haji dan 

Umrah c.q Subdit Dokumen Haji; 

(4) Penyelesaian administrasi calon jemaah haji khusus dilakukan 

oleh Subdit Umrah dan Haji Khusus; 

(5) Mematuhi kewajiban yang ditetapkan oleh pemerintah Arab 

Saudi, tentang peraturan kedatangan jemaah haji yang diurus 

oleh Biro Perjalanan Wisata; 
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Bagian Keempat 
Pemberangkatan dan Pemulangan 

Pasal 63 

(1) PIHK menyampaikan rencana keberangkatan dan kepulangan 

calon jemaahnya kepada Direkorat Pelayanan Haji dan Umrah 

selambat-lambatnya 1 bulan sebelum keberangkatan; 

(2) Pemberangkatan dan pemulangan jemaah haji khusus dilakukan 

dengan penerbangan selain penerbangan haji; 

(3) PIHK bertanggung jawab atas keberangkatan dan kepulangan 

seluruh jemaahnya. 

Bagian Kelima 
Sanksi 

Pasal 64 

Penyelenggara Ibadah Haji Khusus yang tidak melaksanakan 

ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 61 ayat (2) dikenakan 

sanksi administrasi berupa : 

a. Peringatan pertama (teguran tertulis) jika tidak melaksanakan 

salah satu atau seluruh dari tersebut di bawah ini : 

1) Tidak melapor kepada PPIH di Arab Saudi; 

2) Konsumsi tidak sesuai ketentuan (perasmanan); 
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3) Penempatan jemaah untuk transit di Aziziah melebihi lima 

hari; 

4) Penyelenggara yang jemaahnya kurang dari SO orang dan 

tidak menyerahkan kepada penyelenggara lain. 

b. Peringatan kedua (skorsing selama 1 tahun musim haji) jika 

melanggar salah satu atau seluruh dari tersebut dibawah ini : 

1) Apabila terbukti melakukan konsorsium; 

2) lldak menyediakan petugas pembimbing ibadah; 

3) lldak menyediakan petugas kesehatan; 

4) Jarak akomodasi dari Masjid tidak lebih dari 300 meter dari 

pagar Masjidil Haram dan Masjid Nabawi; 

S) Masa tinggal melebihi 25 hari; 

6) Kapasitas kamar tidak sesuai dengan program yang 

ditentukan. 

c. Pencabutan izin sebagai penyelenggara ibadah khusus oleh 

Direktur Jenderal dengan ketentuan melanggar salah satu atau 

seluruh dari tersebut dibawah ini : 

1) Tidak memberangkatkan calon jemaah yang sudah terdaftar; 

2) Menelantarkan jemaah di Arab Saudi; 

3) Tidak menyediakan tiket kembali ke tanah air; 

4) Memungut biaya di bawah tarif yang ditetapkan oleh 

pemerintah; 

5) Memalsukan dokumen calon jemaah haji; 

6) Menggunakan paspor selain paspor haji; 

7) Tidak mewukufkan jemaahnya. 
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Bagian Keenam 
Pelaporan, Pengendalian dan Evaluasi 

Pasal 65 

(1) Penyelenggara harus menyampaikan laporan kedatangan kepada 

Kepala Bidang melalui Kepala Daerah Kerja Jeddah dan 

melaporkan rencana kepulangannya kepada Kadaker Makkah dan 

Madinah selambat-lambatnya 1 hari sebelum jemaahnya 

dipulangkan; 

(2) Pengendalian pelaksanaan operasional penyelenggaraan jemaah 

ibadah haji khusus dilakukan satu kesatuan dengan pengendalian 

operasional ibadah haji pada umumnya yang menjadi tanggung 

jawab pemerintah; 

(3) PIHK harus menyampaikan laporan penyelenggaraan lbadah hajl 

khusus kepada Direktur Jenderal selambat-lambatnya 15 hari 

setelah seluruh jemaahnya tiba di Indonesia; 

(4) Pengendallan dimaksud dilakukan secara terpadu oleh PPIH baik 

di Indonesia maupun di Arab Saudi; 

(5) Pengendalian dan evaluasi terhadap PIHK dilakukan dalam 

bentuk monitoring dan akreditasi oleh Tim Akreditasl 

Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus yang ditetapkan oleh 

Direktur Jenderal. 

(6) Pelaksanaan dan materi akreditasi diatur lebih lanjut oleh 

Direktur Pelayanan Haji dan Umrah. 

(7) Tim Akreditasi memberikan saran dan pertimbangan kepada 

Direktur Jenderal. 

106 



Pasal 66 

Setelah pelaksanaan operasional haji selesai Direktur Jenderal 
melakukan evaluasi penyelenggaraan ibadah haji khusus pada musim 
haji yang bersangkutan. 

BAB VIII 
PERJALANAN IBADAH UMRAH 

Bagian Pertama 

Perjalanan Ibadah Umrah 

Pasal 67 

Perjalanan ibadah umrah di luar musim hajl dilakukan atau diurus 
secara kolektif oleh Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) 

Pasal 68 

(1) Dikecualikan dari ketentuan tersebut pasal 67 : 

a. Pimpinan dan/atau anggota lembaga tinggi dan tertinggi 
negara; 

b. Pejabat Pemerintah; 
c. Pimplnan Islam dan atau tokoh masyarakat; 
d. Tamu-tamu negara Arab Saudi; 
e. Delegasi resmi; 
f. Mereka yang datang menggunakan visa selain visa umrah. 
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(2) a. yang dimaksud dengan pimpinan Islam dan tokoh 

masyarakat dalam ayat (1) ialah pemimpin organisasi Islam, 

mubaligh, da1, mantan pejabat tinggi dan pemimpin partai 

politik; 

b. yang dimaksud delegasi resmi dalam ayat (1) ialah delegasi 

olahraga, mahasiswa, pejabat pemerintah, wartawan, 

kerjasama bidang agama dan ilmu pengetahuan dan misi 

kebudayaan. 

Pasal 69 

Penyelenggara perjalanan ibadah Umrah harus melakukan kontrak 

kerjasama dengan penyelenggara ibadah umrah Arab Saudi. 

Pasal 70 

Batas waktu ibadah umrah mulai dari awal Muharram sampai dengan 

akhir Ramadhan pada setiap tahun. 

Bagian Kedua 

Persyaratan Peserta Umrah 

Pasal 71 

Calon peserta umrah harus memenuhi persyaratan sebagai berikut : 

108 



a. Warga Negara Indonesia; 
b. Beragama Islam; 
c. Memiliki paspor umum yang masih berlaku sekurang-kurangnya 

6 (enam) bulan; 
d. Memiliki tiket Indonesia - Jeddah pergi pulang yang confirmed; 
e. Sehat yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter; 
f. Memiliki biaya hidup selama berada di Arab Saudi; 
g. Tidak termasuk dalam daftar cegah tangkal; 
h. Bagi jemaah umrah wanita harus disertai mahram; 
1. Telah di vaksinasi meningitis dibuktikan dengan kartu kuning. 

Pasal 72 

(1) Penyelenggara harus melaporkan calon jemaah umrah ke 
Direktorat Pelayanan Haji dan Umrah; 

(2) Pengurusan visa umrah di urus oleh Penyelenggara sesuai 
dengan ketentuan yang berlaku. 

Bagian Ketiga 
Persyaratan Penyelenggara 

Pasal 73 

(1) Biro Perjalanan Wisata dapat menyelenggarakan perjalanan 
ibadah umrah setelah mendapat izin Direktur Jenderal sebagai 
Penyelenggara. 
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(2) Untuk memperoleh izin sebagai dimaksud dalam ayat (1) Biro 
Perjalanan Wisata menyampaikan permohonan kepada Direktur 
Jenderal dengan melampirkan : 

a. Surat rekomendasi dari Kepala Kantor Wilayah yang masa 
berlakunya tldak lebih darl empat bulan; 

b. Copy izin usaha perusahaan yang dilegalisasi Dinas 
Pariwisata Provinsi, apabila tidak terdapat Dinas Pariwisata 
Provinsi, maka dapat diperoleh melalui Pemerintah Daerah 

setempat; 

c. Susunan Pengurus Penyelenggara; 

d. Surat keterangan domisili; 

(3) Izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku selama 3 

(tiga) tahun. 

Pasal 74 

(1) Organisasi/Lembaga Keagamaan Islam dapat menyelenggarakan 

perjalanan ibadah umrah setelah mendapat izin dari Direktur 

Jenderal. 

(2) Untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), 

organisasi/lembaga keagamaan Islam menyampaikan permoho

nan kepada Direktur Jenderal, dengan melampirkan : 

110 



a. Surat rekomendasi dari Kepala Kantor Wilayah sesuai 

domisili penyelenggara; 

b. Akte pendirian lembaga; 

c. Susunan pengurus; 

d. Surat keterangan domisili; 

e. Lulus seleksi administrasi, presentasi proposal dan 

peninjauan lapangan. 

(3) Izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku selama 3 

(tiga) tahun. 

(4) Penetapan kembali dapat dilakukan dengan membuat 

permohonan lzln setelah dilakukan akreditasi dan telah 

memberangkatkan jemaah umrah minimal 150 (seratus lima 

puluh orang) selama 3 (tiga) tahun. 

(5) Bukti telah diakreditasi. 

Bagian Keempat 

Hak dan Kewajiban Peserta dan Penyelenggara 

Pasal 75 

(1) Peserta umrah yang diurus oleh Penyelenggara berhak: 

a. Menerima bimbingan, pelayanan dan perlindungan dari 

penyelenggara sesuai perjanjian yang disepakati; 
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b. Memperoleh pelayanan ketika akan berangkat/kembali di 

airport; 
c. Diberangkatkan dan dipulangkan oleh penyelenggara. 

(2) Penyelenggara berhak menerima pembayaran biaya perjalanan 

ibadah umrah dari calon peserta umrah yang disepakati kedua 

belah pihak. 

Pasal 76 

(1) Pada waktu tiba di Arab Saudi peserta umrah rombongan atau 

yang diurus oleh penyelenggara wajib melaporkan kepada 

Konsulat Jenderal RI Jeddah cq. Kepala Bidang Urusan Haji. 

(2) Penyelenggara berkewajlban : 

a. Membuat dan menandatangani perjanjian dengan calon 

peserta umrah yang berisi hak dan kewajiban kedua belah 

plhak dalam rangkap 3 (tlga) dan menyerahkan satu copy 

perjanjian itu kepada Dlrektorat Pelayanan Haji dan Umrah; 

b. Menyampalkan rencana perjalanan lbadah umrah kepada 

Direktorat Pelayanan Hajl dan Umrah dan tembusannya 

kepada Kantor Wilayah sesuai domisili penyelenggara 

selambat-lambatnya 15 hari sebelum waktu keberangkatan, 

meliputi : 

1). Jadual pemberangkatan dan pemulangan; 

2). Route pe~alanan ibadah umrah; 
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3). Besar biaya penyelenggaraan perjalanan ibadah umrah 
setiap paket; 

4). Perusahaan penerbangan yang dipergunakan; 
5). Akomodasi di Arab Saudi; 
6). Setiap pemberangkatan berkewajiban melampirkan foto 

copy visa sesuai dengan daftar nama ( masing-masing 
rangkap dua, rangkap 1 untuk Direktorat 
Peneylenggaraan Haji dan Umrah, rangkap 2 untuk 
Konsulat Jendral RI Jeddah c.q Bidang Urusan Haji). 

c. Menyediakan petugas pembimbing ibadah dan kesehatan; 
d. Menyediakan petugas pendamping bagi jemaah yang 

mendapat perawatan di Rumah sakit Arab Saudi; 
e. Memberikan penyuluhan dan bimbingan ibadah; 
f. Memberangkatkan dan memulangkan peserta umrah sesuai 

dengan ketentuan perjalanan ibadah umrah dan perjanjian 
yang disepakati; 

g. Menyelesaikan pengurusan visa umrah kepada Keduataan 
Besar Arab Saudi; 

h. Menyampaikan laporan kedatangan dan rencana kepulangan 
kepada Konsulat Jenderal RI Jeddah yang dilampiri nama 
dan nomor paspor peserta, serta akomodasi selama di Arab 

Saudi; 
i. Menyampaikan laporan akhir penyelenggara perjalanan 

ibadah umrah kepada Direktorat Pelayanan Haji dan Umrah 

dengan tembusan kepada Kantor Wilayah sesuai dengan 

domisili penyelenggara selambat-lambatnya 10 (sepuluh) 

hari setelah kepulangan peserta umrah ke Indonesia. 
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(3) Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) yang tidak 

melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) 

dapat dikenakan sanksi administratif berupa : 

a. Peringatan pertama (teguran tertulis) dengan ketentuan : 

1). lidak melaporkan pelaksanaan umrah pada Departemen 

Agama; 
2). lidak melaporkan pelaksanaan umrah pada Bidang 

Urusan Haji di Arab Saudi; 

3). lidak menyediakan akomodasi sesuai kesepakatan; 

4). lidak menyediakan konsumsi sesuai kesepakatan. 

b. Peringatan kedua (skorsing selama 1 tahun musim haji) 

dengan ketentuan : 

1). lidak memulangkan jemaah umrah sesuai jadwal yang 

telah ditentukan; 

2). Tidak menyedlakan petugas pembimbing ibadah dan 

kesehatan. 

c. Pencabutan lzin sebagai Penyelenggara Perjalanan Ibadah 

Umrah oleh Direktur Jenderal dengan ketentuan : 

1). lidak menyediakan tiket pulang; 

2). Menelantarkan jemaah di Arab Saudi; 

3). Tidak memberangkatkan calon jemaah yang sudah 

membayar penuh. 
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Bagian Kelima 

Pengendalian, Laporan dan Evaluasi 

Pasal 77 

(1) Kepala Kantor Wilayah melakukan monitoring perjalanan ibadah 

umrah balk perorangan maupun rombongan dan menyampaikan 

laporan kepada Direktur Jenderal. 

(2) Direktur Pelayanan Haji dan Umrah melakukan pengendalian 

perjalanan ibadah umrah yang dilaksanakan oleh penyelenggara 

dan menyampaikan laporan kepada Direktur Jenderal. 

(3) Pengendalian dan evaluasi terhadap penyelenggara dilakukan 

dalam bentuk monitoring dan akreditasi. 

(4) Pengendalian dan monitoring pelaksanaan penyelenggaraan di 

Arab Saudi oleh perwakilan RI Jeddah cq Bidang Urusan Haji . 

(5) Dalam rangka evaluasi penyelenggara, Direktur Jenderal 

melakukan akreditasi terhadap penyelenggara. 

(6) Pelaksanaan dan materl akredltasi diatur lebih lanjut oleh 

Direktur Pelayanan Haji dan Umrah. 
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BAB IX 

PETUGAS HAJI INDONESIA 

Bagian Pertama 
Panitia Penyelenggara Ibadah Haji 

Pasal 78 

(1) Susunan Organisasi PPIH Pusat terdiri dari Pananggung 

Jawab, Pengarah, Pimpinan, Pembantu Pimpinan dan 

Pelaksana. 

(2) PPIH Pusat terdiri dari unsur Direktorat Jenderal dan unit 
kerja terkait. 

(3) PPIH Pusat dapat mengangkat pembantu PPIH Pusat dari 

unsur Direktorat Jenderal dan unit kerja terkait. 

Pasal 79 

(1) Susunan organisasl PPIH embarkasi terdiri darl pengarah, 

pimpinan, pembantu plmpinan, pelaksana dan pembantu 

pelaksana. 

(2) PPIH embarkasi dibentuk/diangkat oleh Dlrjen BIPH atas usul 

Kepala Kanwil Depag embarkasi setempat melalul Direktorat 

Pelayanan Haji dan Umrah. 

(3) Koordinator Penyelenggara Ibadah Haji Provinsi Embarkasi 

karena jabatannya ditetapkan sebagai pengarah. 
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(4) Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama dan Kepala Bidang 

yang lingkup tugasnya meliputi bidang urusan haji karena 

jabatannya ditetaokan sebagai Ketua dah Sekretaris. 
(5) PPIH embarkasi terdiri dari unsur Departemen Agama dan 

instansi terkait yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan 

sebanyak-banyaknya 30 orang. 

(6) PPIH embarkasi dapat mengangkat Pembantu PPIH Embarkasi 

diutamakan Pegawai Departemen Agama, BPAH dan instansi 

terkait. 

(7) Jumlah Pembantu PPIH embarkasi disesuaikan kebutuhan, 

dengan ketentuan sebanyak-banyaknya : 

a. Pada masa pemberangkatan jumlah pembantu PPIH dan 

jemaah dengan perbandingan 1 : 100 (1 orang petugas 

pembantu PPIH untuk 100 orang jemaah). 

b. Pada masa pemulangan jumlah pembantu PPIH dan jemaah 

dengan perbandingan 1 : 150 (1 orang petugas pembantu 

PPIH untuk 150 orang jemaah). 

Pasal 80 

(1) Susunan Organisasi PPIH di Arab Saudi terdiri dari Penanggung 

Jawab, Koordinator, Pengendali, Koordinator harian, Pimpinan, 

Pembantu Pimpinan, Pelaksana dan Pembantu Pelaksana. 

(2) PPIH di Arab Saudi terdiri dari unsur Perwakilan Republik 

Indonesia di Arab Saudi, Departemen Agama dan Departemen 

terkait. 

117 



(3) PPIH di Arab Saudi dapat mengangkat Pembantu PPIH Arab 

Saudi dari unsur local staff, mukimin dan mahasiswa Indonesia di 

luar negeri. 

Pasal 81 

(1) Jumlah PPIH Pusat dan di Arab Saudi serta Pembantunva 

disesuaikan dengan kebutuhan organisasi, dengan 

memperhatikan prinsip efisiensi dan efektifitas. 

(2) PPIH Pusat, Embarkasi dan di Arab Saudi dibentuk 30 (tiga 

puluh) hari sebelum operasional pemberangkatan dan berakhir 

selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah operasional 

pemulangan. 

(3) Orientasi PPIH embarkasi dan Pembantu PPIH embarkasl 

dilaksanakan oleh PPIH masing-masing. 

(4) Pelatihan PPIH di Arab Saudi yang ditugaskan dari Indonesia 

dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal. 

(5) Pelatihan pembantu PPIH di Arab Saudi dilaksanakan oleh PPIH 

di Arab Saudi. 

Pasal 82 

(1) PPIH Pusat mempunyai tugas menyelenggarakan pembinaan, 

pengawasan, pengendalian dan pengkoordinasian pelal<sanaan 

tugas-tugas operasional haji di dalam negeri dan Arab Saudi. 

(2) Dalam melaksanakan tugas, PPIH Pusat mempunyal fungsi 

perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian dan 
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pemantauan terhadap tugas-tugas pembinaan, pelayanan dan 
perlindungan kepada jemaah haji di dalam negerl dan Arab 
Saudi. 

Pasal 83 

(1) PPIH Embarkasi mempunyai tugas menyelenggarakan 
operasional pemberangkatan dan pemulangan calon 

jemaah/jemaah haji di embarkasi/debarkasi. 
(2) Dalam melaksanakan tugas, PPIH Embarkasi mempunyai fungsi 

perencanaan, pelaksanaan operasional, pengamanan teknis dan 

pengkoordinasian pemberangkatan dan kedatangan calon 

jemaah/jemaah haji dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas 

pembinaan, pelayanan dan perlindungan kepada jemaah hajl di 

embarkasi/debarkasi. 

Pasal 84 

(1) PPIH di Arab Saudi mempunyai tugas menyelenggarakan 

pembinaan, pelaksanaan tugas operasional dan 

pengkoordlnaslan, yang meliputl penerimaan kedatangan, 

pemondokan, transportasi, kegiatan Arafah dan Mina serta 

pemulangan jemaah haji. 

(2) Dalam melaksanakan tugas, PPIH di Arab Saudi mempunyai 

fungsi perencanaan, pelaksanaan dan pengkoordinasian 

terhadap tugas-tugas pembinaan, pelayanan dan perlindungan 

kepada jemaah haji. 
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(3) Pada masa operasional pelayanan haji di Arab Saudi Duta Besar 
selaku koordinator dibantu oleh Konsul Jenderal selaku 
koordinator harian melakukan pengarahan dan pembinaan 
sehari-hari. 

(4) Direktur Jenderal dibantu beberapa pejabat sesuai kebutuhan 
melakukan pengendalian secara umum sesual kebijakan Menteri. 

Pasal 85 

(1) PPIH Pusat bertanggung jawab kepada Menteri. 
(2) PPIH embarkasi bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal. 
(3) PPIH di Arab Saudi bertanggung jawab kepada Menteri. 
( 4) Dal am melaksanakan tugas, PPIH wajib melaksanakan prinsip 

koordinasi, sinkronisasl, efisiensi dan efektifitas. 

Bagian Kedua 
Petugas Operasional 

Pasal 86 

(1) Pelaksanaan tugas petugas operasional yang menyertai jemaah 
haji dilakukan melalui satuan tugas dalam kelompok terbang 
(kloter) jemaah haji. 

(2) Satuan tugas yang dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari seorang 
Ketua yaitu 1im Pemandu Haji Indonesia (TPHI) dan empat 
orang anggota yaitu seorang 1im Pembimbing Ibadah Haji 
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Indonesia (TPIHI) dan tiga orang Tim Kesehatan Haji Indonesia 
(TKHI). 

(3) Tim Kesehatan Haji Indonesia terdiri dari seorang dokter dan dua 
orang paramedis. 

Pasal 87 

(1) Petugas operasional yang menyertai jemaah haji mempunyai 

tugas melakukan pelayanan umum, pelayanan ibadah dan 

pelayanan kesehatan terhadap calon jemaah/jemaah haji 

kelompok terbang saat di asrama haji embarkasi, diperjalanan 

dan selama di Arab Saudi. 

(2) Dalam melaksanakan tugas, petugas operasional yang menyertai 

jemaah haji mempunyai fungsi pembinaan, pelayanan dan 

perlindungan terhadap jemaah haji kelompok terbang. 

Pasal 88 

(1) Pada setiap kloter dibentuk Regu dan Rombongan. 

(2) Regu terdiri dari 11 (sebelas) orang jemaah haji termasuk Ketua 

Regu, sedang Rombongan terdiri dari 4 (empat) regu, ditambah 

seorang Ketua Rombongan. 

(3) Gubernur/Bupati/Walikota dapat mengangkat/menugaskan 

petugas daerah untuk membantu petugas operasional yang 

menyertai jemaah haji dalam memberikan pelayanan umum, 

pelayanan ibadah dan pelayanan kesehatan. 
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Pasal 89 

Petugas operasional yang menyertai jemaah haji melaporkan 

pelaksanaan tugas akhir kepada Ketua PPIH embarkasi setempat dan 

tembusannya kepada Kepala Kantor Wilayah dan Direktur 

Pembinaan Haji. 

Bagian Ketiga 
Persyaratan dan Seleksi 

Pasal 90 

Persyaratan umum untuk dapat ditunjuk menjadi PPIH Pusat, 

Embarkasi, di Arab Saudi dan petugas operasional yang menyertai 

jemaah haji ditetapkan sebagai berikut : 

1. Warga negara Indonesia muslim yang taat beribadah, berakhlak 

mulia dan setia kepada Pemerintah Republik Indonesia. 

2. Berbadan sehat dan tidak mengidap penyakit menular serta tidak 

cacat fisik dan mental yang dibuktikan dengan surat keterangan 

dokter. 

3. Mempunyai keahlian/profesi yang ada kaitannya dengan tugas 

yang diembannya. 
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Bagian Keempat 
Evaluasi dan Pelaporan 

Pasal 91 

(1) Setelah berakhirnya kegiatan operasional haji, PPIH Embarkasi 

dan PPIH Arab Saudi melaksanakan rapat evaluasi pelaksanaan 

tugasnya. 

(2) Hasil Rapat Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 
menjadi bahan masukan untuk Evaluasi Nasional 

Penyelenggaraan lbadah Haji. 

Bagian Kelima 
Pelaksanaan Tugas, Hak, Kewajiban dan Larangan 

Pasal 92 

(1) Direktur Jenderal memberangkatkan lebih awal 10 (sepuluh) hari 

sebelum operasional beberapa petugas PPIH Arab Saudi yang 

berasal dari Indonesia sebagai Tim Pendahulu dan 

memulangkan lebih akhir 10 (sepuluh) hari sesudah operasional 

haji. 

(2) Direktur Jenderal memberangkatkan lebih awal 3 (tiga) hari 

sebelum operasional petugas PPIH Arab Saudi yang berasal dari 

Indonesia selain Tim Pendahulu. 

(3) Petugas operasional yang menyertai jemaah haji diberangkatkan 

dan dipulangkan bersama-sama jemaah haji kloter yang 

bersangkutan. 
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Pasal 93 

(1) Petugas PPIH di Arab Saudi mempunyai hak : 

a. Mendapatkan indentitas dan sarana; 

b. Mendapatkan honorarium dan/atau insentif; 

c. Mendapatkan santunan bagi yang terkena musibah; 

d. Mendapatkan akomodasi, konsumsi dan transportasi; 

e. Mendapatkan kesempatan melaksanakan ibadah haji sambil 

bertugas. 

(2) Petugas operasional yang menyertai jemaah haji mempunyai 

hak: 

a. Mendapatkan indentitas dan sarana; 

b. Mendapatkan honorarium; 

c. Mendapatkan santunan bagi yang terkena musibah; 

d. Mendapatkan akomodasi dan transportasi; 

e. Mendapatkan kesempatan melaksanakan ibadah haji sambil 

bertugas. 

(3) Petugas PPIH Pusat dan Embarkasi mempunyai hak 

mendapatkan honorarium dan konsumsi. 

(4) Jenis indentitas, sarana, honorarium dan/atau insentif serta 

santunan diatur tersendiri. 
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Pasal 94 

PPIH Pusat, Embarkasi dan di Arab Saudi serta petugas operasional 
yang menyertai jemaah haji berkewajiban : 

1. Melaksanakan tugas sebaiknya-baiknya sejak awal sampai akhir 
masa tugas dengan disiplin dan rasa tanggung jawab yang 
tinggi. 

2. Memakai identitas sebagai petugas. 

Pasal 95 

PPIH dan petugas operasional yang menyertai jemaah haji 
dilarang : 
1. Membawa atau memahrami isteri dan anak kandung bagi 

petugas haji pria. 
2. Membawa suami dan anak kandung bagi petugas haji wanita. 

Pasal 96 

PPIH dan Petugas operasional yang menyertai jemaah haji yang 
terbukti melanggar ketentuan dalam pasal 98 dikenakan sanksi 
administratif berupa pencabutan sebagai petugas haji dengan segala 
akibatnya. 
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BAB X 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 97 

(1) Dengan berlakunya ·Keputusan ini, maka Keputusan Direktur 

Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam ·dan Penyelenggaraan Haji 

Nomor· D/296. Tahun 1999 tentang Petunjuk - Pelaksanaan 

Penyelenggaraan Ibadah Haj1 dan Umrah sebagaimana .telah. 

diubah dengan Keputusan Direktur Jenderal Nomor D/163:Tahun: 

2001 dinyatakan tidak ·berlaku. 

(2) Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur 

tersendiri 

(3) Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

Ditetapkan di : Jakarta 

Pada tanggal : 6 Nopember 2002 

DIREKTUR JENDERAL 
BIMBI GAN MASYARAKAT ISLAM 

--~- YE GARAAN HAJI, 

---llfc:NIS TAl'.J FIQ KAMIL 
~::::::o- • 50062029 
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Tembusan: 

1. Menteri Agama RI; 

2. Sekretaris Jenderal Departemen Agama; 

3. Inspektur Jenderal Departemen Agama; 

4. Dirjen Imigrasi Departemen Kehakiman dan HAM; 

5. Dirien P2MPL Departemen Kesehatan; 
6. Dirjen Perhubungan Udara Departemen Perhubungan; 

7. Dlrjen Bea dan Cukal Departemen Keuangan; 

8. Konsul Jenderal RI di Jeddah; 

9. Sekretaris dan para Direktur di lingkungan Ditjen Bimas Islam 

dan Penyelenggaraan Haji; 
10. Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Seluruh 

Indonesia; 

11. Kepala Kandepag Kabupaten/Kota Seluruh Indonesia. 
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