Assalamu’alaikum

Warahmatullahi

Wabarakaatuh

Bismillahirrahmanirrahim
Puji syukur senantiasa kami panjatkan kehadirat Allah SWT
karena atas berkat dan rahmat-Nya sehingga Buletin
Insight ini dapat disusun dan diselesaikan dengan baik.
Sholawat dan salam juga tercurah kepada junjungan kita
Nabi Muhammad SAW yang merupakan suri tauladan
bagi seluruh ummat manusia.
Haji merupakan rukun (tiang agama) Islam kelima setelah syahadat, salat, zakat, dan
puasa. Penunaian ibadah haji adalah bentuk ritual tahunan yang dilaksanakan oleh
umat Islam sedunia dengan berkunjung dan melaksanakan rangkaian kegiatan di
beberapa tempat di Arab Saudi pada suatu waktu yang dikenal sebagai musim haji di
bulan Dzulhijjah. Selain pelaksanaan haji, di bulan Dzulhijjah kaum muslimin juga
merayakan Idul Adha untuk memperingati perintah Allah kepada Nabi Ibrahim untuk
menyembelih anaknya, Nabi Ismail, yang kemudian dengan seizin-Nya berubah
menjadi domba.
Pelaksanaan ibadah haji dan perayaan Idul Adha tahun 2020 tidak seperti tahuntahun sebelumnya. Hal ini dikarenakan adanya pandemi Coronavirus 2 (COVID-19)
yang melanda seluruh dunia. Pandemi COVID-19 ini memaksa pemerintah untuk
mengeluarkan Keputusan Kementerian Agama (KMA) Nomor 494 tahun 2020 tentang
Pembatalan Keberangkatan Jemaah Haji pada Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun
1441H/2020M. Hal ini sejalan dengan keputusan Arab Saudi yang sempat menutup
Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, serta menangguhkan wisatawan asing mereka.
Keputusan pemerintah ini berdasar pada pertimbangan kesehatan dan keselamatan
sebagai alasan utama untuk tidak memberangkatkan jamaah haji di tahun 2020.
Dengan adanya pembatalan haji ini, Badan Penyelenggara Keuangan Haji (BPKH)
yang bertanggung jawab sebagai pengelolaan keuangan haji di Indonesia kembali
mengelola dana haji senilai lebih dari Rp 135 triliun per Mei 2020 (BPKH, 2020). Dana
yang tersimpan di rekening BPKH dalam bentuk rupiah dan valuta asing tersebut
dikelola secara profesional pada instrumen syariah yang aman, serta siap digunakan
untuk penyelenggaraan haji tahun 2021.
Keputusan pembatalan haji yang dikeluarkan oleh Kemenag bukan tanpa
konsekuensi dan dampak tersendiri. Selain dirasakan oleh jamaah yang sudah bersiap
berangkat, kebijakan ini juga dirasakan oleh para penyelenggara haji dan umrah.
Adapun perayaan Hari Raya Idul Adha yang jatuh padi 31 Juli nanti akan dilaksanakan
sesuai dengan protokol yang sudah dikeluarkan Kemenag melalui Surat Edaran
nomor SE. 18 Tahun 2020. Surat Edaran ini berisi tentang tata cara pelaksanaan salat
Idul Adha dan penyembelihan hewan kurban secara aman di tengah pandemi COVID19. Selamat Membaca.
Wabillahitaufik Walhidayah
Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
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MUSIM HAJI
DI TENGAH PANDEMI
Pada awal Januari 2020, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO)
mengumumkan suatu virus baru yang sebelumnya menjadi penyebab
kasus pneumonia tidak biasa di Tiongkok. Virus tersebut bernama 2019nCoV dan diidentifikasi sebagai keluarga coronavirus yang meliputi SARS
dan flu biasa. Virus ini menyebabkan Corona Virus Disease 2019 (COVID19) dan menyebar percikan (droplet) dari saluran pernapasan melalui
batuk atau bersin. Penderita COVID-19 dapat mengalami demam, batuk
kering, dan kesulitan bernapas. Sakit tenggorokan, pilek, atau bersinbersin lebih jarang ditemukan. Pada penderita yang paling rentan,
penyakit ini menyebabkan pneumonia dan kegagalan multiorgan yang
kemudian dapat berujung pada kematian.
Pemerintah Indonesia mengumumkan dua kasus pasien positif COVID19 pertama kali pada 2 Maret 2020. Sejak itu kasus COVID-19 terus
melonjak dan menyebabkan banyaknya kematian. Pada 11 Maret 2020,
WHO menaikkan status penyakit ini dari epidemi menjadi pandemi. Hal
ini dikarenakan terjadi peningkatan kasus secara luar biasa di seluruh
dunia.
Penyebaran COVID-19 di Indonesia kemudian dianggap bersifat luar
biasa. Hal ini ditandai dengan jumlah kasus dan/atau jumlah kematian
yang terus meningkat. Pandemi COVID-19 juga berdampak pada aspek
politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan kearnanan, serta
kesejahteraaan masyarakat di Indonesia. Oleh karena itu, pada 31 Maret
pemerintah mengeluarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia
Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan
Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).
Selain itu pada 31 Maret Presiden Joko Widodo juga menandatangani
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1
Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem
Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019
(COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang
Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem
Keuangan. Perpu ini kemudian diteken oleh Presiden menjadi UndangUndang pada 16 Mei 2020.
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Pada awal Januari 2020, Organisasi Kesehatan
Dunia (WHO) mengumumkan suatu virus baru
yang sebelumnya menjadi penyebab
kasuspneumonia tidak biasa di Tiongkok. Virus
tersebut bernama 2019-nCoV dan diidentifikasi
sebagai keluarga coronavirus yang meliputi SARS
dan flu biasa. Virus ini menyebabkan Corona Virus
Disease 2019 (COVID-19) dan menyebar percikan
(droplet) dari saluran pernapasan melalui batuk
atau bersin. Penderita COVID-19 dapat mengalami
demam, batuk kering, dan kesulitan bernapas.
Sakit tenggorokan, pilek, atau bersin-bersin lebih
jarang ditemukan. Pada penderita yang paling
rentan, penyakit ini menyebabkan pneumonia dan
kegagalan multiorgan yang kemudian dapat
berujung pada kematian.
Pemerintah Indonesia mengumumkan dua kasus
pasien positif COVID-19 pertama kali pada 2
Maret 2020. Sejak itu kasus COVID-19 terus
melonjak dan menyebabkan banyaknya kematian.
Pada 11 Maret 2020, WHO menaikkan status
penyakit ini dari epidemi menjadi pandemi. Hal ini
dikarenakan terjadi peningkatan kasus secara luar
biasa di seluruh dunia.
Penyebaran COVID-19 di Indonesia kemudian
dianggap bersifat luar biasa. Hal ini ditandai
dengan jumlah kasus dan/atau jumlah kematian
yang terus meningkat. Pandemi COVID-19 juga
berdampak pada aspek politik, ekonomi, sosial,
budaya, pertahanan dan kearnanan, serta
kesejahteraaan masyarakat di Indonesia. Oleh
karena itu, pada 31 Maret pemerintah
mengeluarkan Keputusan Presiden Republik
Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang
Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat
Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).
Selain itu pada 31 Maret Presiden Joko Widodo
juga menandatangani Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1
Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara
dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan
Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)
dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman
yang Membahayakan Perekonomian Nasional
dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan. Perpu ini
kemudian diteken oleh Presiden menjadi Undang
Undang pada 16 Mei 2020.

Pengaruh COVID-19 terhadap haji dan umrah
di Indonesi

Pada 2 Juni 2020, Kementerian
Agama (Kemenag) mengeluarkan
Keputusan Kementerian Agama
(KMA) Nomor 494 Tahun 2020
tentang Pembatalan Keberangkatan
Jemaah Haji pada Penyelenggaraan
Ibadah Haji Tahun 1441H/2020M.

Dikeluarkannya kebijakan ini adalah dengan
menimbang bahwa kesehatan, keselamatan, dan
keamanan jiwa jemaah haji selama berada di
embarkasi atau debarkasi, di perjalanan, dan di
Arab Saudi terancam pandemi COVID-19.
Sedangkan dalam ajaran agama Islam, menjaga
jiwa merupakan salah satu dari lima maqashid
syariah yang harus dijaga.
Kebijakan pembatalan haji dan umrah ini berlaku
untuk semua jenis perjalanan haji, baik yang
menggunakan kuota pemerintah maupun yang
tidak. Artinya, pembatalan ini juga berlaku bagi
jemaah haji yang menggunakan visa khusus
undangan (Haji Furoda) dari Pemerintah Arab
Saudi tanpa antre yang biasanya disebut Visa
Mujamalah.
Sebelumnya, pada 27 Februari 2020, Pemerintah
Arab Saudi telah menangguhkan masuknya
wisatawan dari penjuru dunia ke negaranya, baik
untuk tujuan umrah atau kunjungan wisata,
termasuk yang berasal dari Indonesia. Walau
kemudian Arab Saudi membuka kembali ibadah
haji secara terbatas, pemerintah Indonesia
memutuskan untuk tetap tidak memberikan izin
keberangkatan jemaah haji 2020 dengan
pertimbangan kesehatan dan keselamatan tetap
sebagai alasan utama.
Apabila ditemukan jemaah haji yang tetap
bersikeras berangkat haji atau umrah, maka akan
dikenakan sanksi sesuai dengan Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan
Haji dan Umrah. Dalam Undang-Undang Nomor 8
Tahun 2019 Pasal 121 dinyatakan bahwa setiap
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orang yang tanpa hak bertindak sebagai PIHK
dengan mengumpulkan dan/atau
memberangkatkan jemaah haji khusus,
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 dipidana
dengan pidana penjara paling lama enam tahun
atau pidana denda paling banyak Rp 6 miliar.
Keputusan pembatalan seluruh perjalanan haji dan
umrah ini bukan tanpa konsekuensi. Dampak dari
kebijakan ini dirasakan langsung oleh jemaah
tahun 2020 yang tidak jadi berangkat. Namun para
jemaah haji memaklumi kebijakan yang diambil
pemerintah ini, karena keselamatan dan keamanan
jiwa manusia harus diproritaskan. Hal ini
diungkapkan oleh beberapa jemaah haji tahun
2020 yang sempat diwawancara oleh Tim Insight
KNEKS.
Dampak batalnya haji dan umrah juga dirasakan
langsung oleh Penyelenggara Perjalanan Ibadah
Umrah (PPIU) dan Penyelenggara Ibadah Haji
Khusus (PIHK). Dengan terbentuknya
penangguhan wisatawan Arab Saudi sejak akhir
Februari ditambah kebijakan pembatalan seluruh
haji dan umrah 2020, operasional pengusaha
perjalanan haji dan umrah hanya berlangsung
selama satu bulan sepanjang tahun ini, yaitu pada

Januari. Selebihnya, bisnis perjalanan haji dan
umrah tidak bisa beroperasi hingga akhir tahun.
Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) juga tidak
dapat dihindari. Sejak Februari yang lalu
gelombang PHK atau merumahkan pekerjanya
sudah mulai terjadi di lingkup PPIU. Paska
pembatalan haji pada 2 Juni yang lalu, gelombang
PHK semakin masif di lingkup PIHK dan PPIU
karena perusahaan praktis tidak berkegiatan usaha
lagi.
Akan tetapi, para penyelenggara biro perjalanan
haji dan umrah setuju dengan keputusan
pemerintah ini. PIHK dan PPIU mengerti bahwa
kebijakan pembatalan haji merupakan salah satu
upaya pemerintah untuk meminimalisir
penyebaran virus COVID-19. Hal ini diungkapkan
oleh para perwakilan dari asosiasi atau
perkumpulan haji dan umrah melalui Tim Insight
KNEKS.
Kondisi keuangan haji di tahun 2020
Aspek haji di Indonesia tidak bisa dipisahkan
dengan pengelolaan keuangannya. Mengacu pada
Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Keuangan Haji, diperlukan suatu
lembaga tersendiri untuk mengelola keuangan
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haji. Oleh karena itu didirikanlah suatu lembaga
bernama Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH)
melalui Peraturan Presiden Nomor 110 tahun
2017. BPKH memiliki fungsi untuk melaksanakan
perencanaan, pelaksanaan, serta
pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan
haji. Dengan adanya BPKH, pengelolaan keuangan
haji dilakukan dengan sistem yang transparan dan
modern. Tujuannya untuk meningkatkan
rasionalitas serta efisiensi melalui investasi yang
mempertimbangkan imbal hasil optimal berprinsip
syariah guna meningkatkan kesejahteraan umat.
Harapannya pengelolaan keuangan haji dapat
lebih dipercaya.
Pengelolaan keuangan haji memiliki 3 tujuan, yaitu
1) meningkatkan kualitas penyelenggaraan ibadah
haji, 2) meningkatkan rasionalitas dan efisiensi
penggunaan BPIH, dan 3) meningkatkan manfaat
bagi kemaslahatan umat Islam. Dana haji dikelola
di Bank Umum Syariah dan/atau Unit Usaha
Syariah melalui akad Wakalah.
Dalam mengelola keuangan haji, BPKH
mendapatkan penjaminan dari Lembaga Penjamin
Simpanan (LPS). Jumlah penjaminan cukup besar
dan sesuai dengan ketentuan LPS. Pernyataan
penjaminan ini seiring dikeluarkannya surat LPS
Nomor 5-001/DK01/2020 tertanggal 15 Januari
2020.
Berdasarkan data BPKH yang disampaikan oleh
Rahmat Hidayat yang merupakan Anggota Badan
Pelaksana BPKH, total dana kelolaan haji per Juni
2020 mencapai Rp 136 triliun dan diproyeksikan
bertambah menjadi Rp 140 triliun, naik dari tahun
sebelumnya senilai Rp 124,3 triliun. Dana tersebut
ditempatkan di bank penerima setoran biaya
penyelenggaraan ibadah haji (BPS BPIH) sebesar
Rp 54,8 triliun, sementara sisanya diinvestasikan.
Rinciannya, senilai Rp 54,8 triliun ditempatkan
pada BPS BPIH. Sementara Rp 49,1 triliun
diinvestasikan ke instrumen sukuk, Rp 31,1 triliun
berupa Reksadana Syariah, dan Rp 1,1 triliun
berupa investasi langsung dan lainnya. Adapun
nilai manfaat hingga Juni 2020 mencapai Rp 3,4
triliun, dan proyeksinya hingga akhir tahun bisa
mencapai Rp 8 triliun.

Juli2020, dari kuota haji 221.000 sebanyak 995
jemaah melakukan penarikan setoran pelunasan.
Komposisinya adalah 897 jemaah haji reguler dan
98 jemaah haji khusus.
Di sisi lain, adanya pembatalan keberangkatan haji
2020 karena COVID-19 menyebabkan dana
operasional 2020 tidak jadi dikeluarkan. Dana
operasional tersebut kembali dikelola oleh BPKH.
Selain itu, BPKH mendapatkan persetujuan Komisi
VIII DPR terkait usulan penggunaan nilai manfaat
dana haji 2020. Usulan tersebut adalah
penggunaan nilai manfaat BPKH tahun 2020 untuk
mendukung pelaksanaan ibadah haji tahun-tahun
berikutnya. Nilai manfaat tersebut termasuk
akumulasi nilai manfaat tahun sebelumnya dan
efisiensi BPIH untuk operasional pelaksanaan
ibadah haji.

DPR juga telah menyetujui
penambahan alokasi virtual
account dari yang dulunya Rp 1,1
triliun atau 14 persen dari nilai
manfaat tahun berjalan menjadi
sebesar Rp 2 triliun atau 28 persen
dari nilai manfaat tahun berjalan,
sebagai bentuk dari kompensasi
kepada jemaah 2020. Dengan
peningkatan ini, jemaah haji 2020
akan menerima dana dari nilai
manfaat di rekening virtual mereka
hingga 2 kali lipat. Hal ini menjadi
bentuk empati BPKH dan DPR
untuk memberikan tambahan lebih
kepada jemaah yang batal
berangkat di tahun 2020.
Penyelenggaraan Idul Adha di tengah pandemi
COVID-19
Hari Raya Idul Adha atau 10 Dzulhijjah merupakan
salah satu hari besar yang paling ditunggu-tunggu
oleh seluruh umat Muslim. Oleh karena itu
pandemi tidak menjadi penghalang untuk
merayakannya.

Adapun dengan dibatalkannya keberangkatan haji
2020 karena COVID-19, berdasarkan data per 7
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Pemerintah telah menetapkan 10 Dzulhijjah jatuh
pada 31 Juli 2020. Pada Hari Raya Idul Adha, para
umat muslim merayakannya dengan
melaksanakan salat Idul Adha dan menyembelih
hewan kurban. Adapun waktu penyembelihan
hewan kurban yang tepat adalah setelah sholat
Idul Adha atau tepatnya pada 10 Dzulhijjah hingga
terbenamnya matahari pada tanggal 13 Dzulhijjah.

a.

Perayaan Idul Adha tetap dapat dilaksanakan di
semua daerah, kecuali pada tempat-tempat yang
masih dianggap belum aman COVID-19 oleh
Pemerintah melalui Gugus Tugas Daerah. Perayaan
Hari Raya Idul Adha yang terdiri Salat Idul Adha
dan penyembelihan hewan kurban harus
menerapkan protokol kesehatan agar
meminimalisir resiko penyebaran COVID-19.

d.

Untuk mengatur pelaksanaan salat
Idul Adha dan penyembelihan
hewan kurban, Kemenag telah
menerbitkan Surat Edaran Nomor
SE. 18 Tahun 2020 tentang
Penyelenggaraan Salat Idul Adha
dan Penyembelihan Hewan Kurban
Tahun 1441H/2020M menuju
Masyarakat Produktif dan Aman
COVID-19.

Surat Edaran tersebut berisi pedoman langkahlangkah aplikatif dan efektif untuk mencegah dan
mengendalikan potensi penularan COVID-19 di
tempat penyelenggaraan salat dan penyembelihan
hewan kurban. Dengan adanya surat ini,
diharapkan pelaksanaan salat Idul Adha dan
penyembelihan hewan kurban dapat berlangsung
aman sesuai tuntunan agama Islam, sekaligus
meminimalisir risiko akibat terjadinya kerumunan
dalam satu lokasi.
Ketentuan Surat Edaran Nomor SE. 18 Tahun 2020
adalah sebagai berikut:
Salat Idul Adha boleh dilakukan di
lapangan/masjid/ruangan dengan persyaratan:

b.
c.

e.

f.

g.

h.

Menyiapkan petugas untuk melakukan dan
mengawasi penerapan protokol kesehatan di
area tempat pelaksanaan;
Melakukan pembersihan dan disinfeksi di area
tempat pelaksanaan;
Membatasi jumlah pintu/jalur keluar masuk
tempat pelaksanaan guna memudahkan
penerapan dan pengawasan protokol
kesehatan;
Menyediakan fasilitas cuci tangan/sabun/hand
sanitizer di pintu/jalur masuk dan keluar;
Menyediakan alat pengecekan suhu di
pintu/jalur masuk. Jika ditemukan jamaah
dengan suhu >37,5'C (dua kali pemeriksaan
dengan jarak lima menit), tidak diperkenankan
memasuki area tempat pelaksanaan;
Menerapkan pembatasan jarak dengan
memberikan tanda khusus minimal jarak satu
meter;
Mempersingkat pelaksanaan salat dan
khotbah Idul Adha tanpa mengurangi
ketentuan syarat dan rukunnya;
Tidak mewadahi sumbangan/sedekah jemaah
dengan cara menjalankan kotak, karena
berpindah-pindah tangan rawan terhadap
penularan penyakit;

Penyelenggara memberikan imbauan kepada
masyarakat tentang protokol kesehatan
pelaksanaan salat Idul Adha yang meliputi:
a.
b.
c.
d.

e.
f.
g.

Jemaah dalam kondisi sehat;
Membawa sajadah/alas salat masing-masing;
Menggunakan masker sejak keluar rumah dan
selama berada di area tempat pelaksanaan;
Menjaga kebersihan tangan dengan sering
mencuci tangan menggunakan sabun atau
hand sanitizer;
Menghindari kontak fisik, seperti bersalaman
atau berpelukan;
Menjaga jarak antar jemaah minimal satu
meter;
Mengimbau untuk tidak mengikuti salat Idul
Adha bagi anak-anak dan warga lanjut usia
yang rentan tertular penyakit, serta orang
dengan sakit bawaan yang berisiko tinggi
terhadap COVID-19.
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3)

Untuk penyembelihan hewan kurban,
penyelenggaraannya harus memenuhi persyaratan
sebagai berikut:
a.

b.

Penerapan jaga jarak fisik (Physical
Distancing), meliputi:
1) Pemotongan hewan kurban dilakukan di
area yang memungkinkan penerapan
jarak fisik;
2) Penyelenggara mengatur kepadatan di
lokasi penyembelihan, hanya dihadiri
oleh panitia dan pihak yang berkurban;
3) Pengaturan jarak antar panitia pada saat
melakukan pemotongan, pengulitan,
pencacahan, dan pengemasan daging;
4) Pendistribusian daging hewan kurban
dilakukan oleh panitia ke rumah
mustahik.
Penerapan kebersihan personal panitia,
meliputi:
1) Pemeriksaan kesehatan awal yaitu
melakukan pengukuran suhu tubuh di
setiap pintu/jalur masuk tempat
penyembelihan dengan alat pengukur
suhu oleh petugas;
2) Panitia yang berada di area
penyembelihan dan penanganan daging,
tulang, serta jeroan harus dibedakan;

4)

5)

6)

c.

Setiap panitia yang melakukan
penyembelihan, pengulitan, pencacahan,
pengemasan, dan pendistribusian daging
hewan harus menggunakan masker,
pakaian lengan panjang, dan sarung
tangan selama di area penyembelihan;
Penyelenggara hendaklah selalu
mengedukasi para panitia agar tidak
menyentuh mata, hidung, mulut, dan
telinga, serta sering mencuci tangan
dengan sabun atau hand sanitizer;
Panitia menghindari berjabat tangan atau
kontak langsung, serta memperhatikan
etika batuk/bersin/meludah;
Panitia yang berada di area
penyembelihan harus segera
membersihkan diri (mandi) sebelum
bertemu anggota keluarga.

Penerapan kebersihan alat, meliputi:
1) Melakukan pembersihan dan disinfeksi
seluruh peralatan sebelum dan sesudah
digunakan, serta membersihkan area dan
peralatan setelah seluruh prosesi
penyembelihan selesai dilaksanakan;
2) Menerapkan sistem satu orang satu alat.
Jika pada kondisi tertentu seorang panitia
harus menggunakan alat lain maka harus
dilakukan disinfeksi sebelum digunakan
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Dengan mempertimbangkan kesehatan,
keselamatan, dan keamanan jamaah haji yang terancam
oleh pandemi COVID-19, Pemerintah Indonesia dengan
terpaksa mengambil keputusan untuk membatalkan
penyelenggaraan haji tahun 1441H/2020M. Pengumuman
pembatalan tersebut disampaikan oleh Menteri Agama
(Menag) Fachrul Razi pada 2 Juni 2020 lalu. Pengambilan
kebijakan tersebut juga bukan tanpa pertimbangan. Banyak
faktor penyebab yang membuat keputusan itu harus
diambil. Melalui tim Insight KNEKS, Ramadhan Harisman
selaku Sekretaris Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji
dan Umrah Kementerian Agama membeberkan latar
belakang, dan alas an serta kronologi penyebab pembatalan
haji tahun ini.
Apa saja dasar-dasar yang dijadikan sebagai
pengambilan keputusan kebijakan pembatalan haji
1441H/2020M?

surat ke Menag. Inti surat tersebut adalah meminta
Pemerintah Indonesia untuk menunda penyelesaian
kewajiban baru terkait musim haji 2020 hingga jelasnya
wabah COVID-19. Kementerian Agama (Kemenag) pun
meminta perwakilan di Arab Saudi, tepatnya di kantor
urusan haji untuk berkoordinasi dengan Kementerian Haji
dan Umrah. Berdasarkan koordinasi tersebut, Indonesia
diminta untuk tidak melakukan pembayaran-pembayaran
kontrak atas persiapan haji di Arab Saudi.
Beberapa persiapan yang sudah dan sedang dilakukan
terkena dampak dari putusan surat 6 Maret 2020 tersebut,
termasuk persiapan penerbangan, akomodasi, konsumsi
dan transportasi selama di Arab Saudi. Keputusan tersebut
membuat kontrak-kontrak yang sudah disepakati
terdampak. Padahal, proses penyiapan haji sudah dan terus
berlangsung di Arab Saudi. Pada saat itu, uang muka pun
tidak jadi dibayarkan. Padahal tim penyediaan layanan
Jemaah haji di Arab Saudi sedang melaksanakan proses
pengadaan layanan akomodasi, dan transportasi darat,
serta di dalam negeri telah dilakukan kontrak dengan
perusahaan penerbangan.

Dalam mengambil keputusan ini, kami melakukan banyak
pertimbangan dan riset. Adapun faktor utama yang
mendasari kebijakan penyelenggaraan haji 1441H/2020M
tidak lain adalah pandemi COVID-19.

Pada 11 Maret 2020, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO)
menaikkan status COVID-19 yang semula endemi menjadi
pandemi. Menyikapi hal tersebut, Kemenag merasa
kemungkinan besar penyelenggaraan haji akan terdampak.
Mengingat pada saat itu suspect COVID-19 di Arab Saudi
juga sedang banyak-banyaknya.

Terhitung mulai 27 Februari 2020, Pemerintah Arab Saudi
telah menangguhkan masuknya wisatawan dari penjuru
dunia ke negaranya, baik untuk tujuan umrah atau
kunjungan wisata, termasuk yang berasal dari Indonesia.
Padahal pada saat itu Indonesia belum melaporkan adanya
penderita COVID-19 di Tanah Air. Indonesia baru
mengumumkan adanya penderita COVID-19 di 2 Maret
2020. Kemudian, pada 6 Maret 2020 Menteri Urusan Haji
dan Umrah Arab Saudi Muhammad Saleh Benten berkirim

Oleh karenanya, pada pertengahan Maret 2020, Kemenag
membentuk tim Manajemen Krisis Penyelenggaraan Ibadah
Haji Tahun 2020 atau disebut Tim Pusat Krisis Haji, yang
surat Keputusan ditandatangani oleh Menag di awal April
2020. Tim Pusat Krisis Haji diketuai langsung Dirjen Haji dan
diberi tugas untuk menyusun dokumen skenario mitigasi
penyelenggaraan ibadah haji tahun 1441H/2020M.
INSIGHT I Edisi Kesebelas I Juli 2020
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Sampai dengan akhir April 2020, Kemenag, khususnya
Pusat Krisis Haji, telah menyiapkan tiga skenario
penyelenggaraan haji 2020, yaitu:

bisa diisi sebanyak 30 persen atau 135 penumpang.
Dengan adanya penerapan physical distancing
tersebut, belum tentu ada maskapai yang
menyanggupi.
Kemudian ketika tiba di Arab Saudi selepas turun dari
pesawat, jamaah lanjut menaiki bus yang rata-rata
isinya 45 orang. Namun dikarenakan harus
menerapkan physical distancing, bus hanya bisa diisi
paling banyak 22 atau 23 orang. Begitupun saat
melaksanakan tawaf. Pertanyaannya adalah apakah
physical distancing masih bisa diterapkan, mengingat
tawaf dilakukan bersamaan dengan jamaah haji dari
negara-negara lain.

Sebagaimana yang diketahui bersama, hingga
pertengahan Mei 2020, COVID-19 masih terus
berlangsung, sehingga skenario penyelenggaraan haji
2020 mengerucut menjadi dua skenario, yakni
pemberangkatan haji dengan kuota dikurangi atau
kemudian penyelenggaraan haji tidak dilaksanakan.
Dengan kondisi penyebaran COVID-19 yang semakin
meningkat, Kemenag terus mengkaji pertimbangan
terkait kemungkinan haji tetap dilaksanakan di tengah
pandemi COVID-19. Pertimbangan tersebut antara lain
terkait penerapan physical distancing yang harus
diberlakukan di semua sektor. Ketika diterapkan hal ini
menjadi persoalan tersendiri, seperti misalnya di
asrama haji. Indonesia memiliki 13 asrama haji
embarkasi di seluruh wilayah tanah air. Asrama haji
paling besar yang terletak di Jawa Barat, Jawa Timur,
dan Jawa Tengah dapat menampung empat kloter per
harinya. Jika diharuskan physical distancing, maka
maksimum kapasitas asrama haji harus dikurangi
sebanyak 50 persen, yaitu hanya menjadi dua kloter.
Persoalan selanjutnya adalah kapasitas pesawat.
Kondisi perjalanan jamaah haji Indonesia ini beragam
waktunya, dari Aceh hingga paling jauh Makassar
yang memakan waktu tempuh berkisar 7-12,5 jam. Bila
menerapkan physical distancing, jika pengurangannya
50 persen, pesawat yang biasanya diisi 450 orang
maksimum hanya boleh diisi 225 orang. Akan tetapi
hal tersebut masih dianggap belum aman. Karena
jarak antar orang di pesawat berisi 225 penumpang
masih kurang dari 1 meter. Sementara itu, jika
diterapkan jarak aman sesuai dengan aturan physical
distancing sejauh 1-1,5 meter, maka pesawat hanya

Pertimbangan selanjutnya adalah waktu berhaji. Pada
umumnya waktu berhaji, termasuk perjalanan,
memakan waktu 42 hari. Akan tetapi, jika mengacu
pada penerapan protokol COVID-19, maka harus ada
alokasi tambahan waktu untuk isolasi atau karantina.
Karantina dilakukan sebanyak tiga kali dengan
masing-masing karantina memerlukan waktu 14 hari,
yakni ketika sebelum keberangkatan, saat tiba di Arab
Saudi, dan saat pulang di bandara. Berdasarkan hal
tersebut, total alokasi waktu harus ditambah sebanyak
42 hari, sehingga waktu haji menjadi 84 hari.
Pemerintah Arab Saudi kemungkinan juga akan
meminta dalam penerapan protokol kesehatan agar
setiap jamaah haji mempunyai sertifikasi bebas
COVID-19, baik itu dengan proses tes Rapid ataupun
Polymerase Chain Reaction (PCR). Hal itu juga
menjadi permasalahan, karena kesiapan daya dukung
institusi kesehatan untuk menyiapkan tes dengan
jumlah besar dalam waktu yang singkat perlu
dipertimbangkan.
Kemenag juga telah melakukan kajian literatur. Dari
sejumlah data sejarah yang ada, ditemukan pernah
terjadi peristiwa pahit bagi umat Islam terkait
pelaksanaan haji di tengah wabah. Salah satunya
karena wabah Kolera di Arab Saudi. Pada saat itu,
hampir 2/3 jemaah haji yang ada di Arab Saudi
meninggal karena wabah tersebut.
Tidak cukup sampai di situ, Kemenag juga
berkonsultasi dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI)
untuk mendapatkan pandangan keagamaan terkait
penyelenggaran ibadah haji di masa pandemi..

Dengan kondisi yang sedang terjadi,
Kemenag menganggap syarat haji
amniyah atau jaminan keamanan dan
keselamatan jiwa tidak terpernuhi.
Oleh karena itu, dengan berat hati,
pada 2 Juni 2020, keputusan untuk
pembatalan haji 2020 akhirnya
dikeluarkan oleh pemerintah.
INSIGHT I Edisi Kesebelas I Juli 2020
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Dengan adanya kebijakan pembatalan haji,
tentunya menimbulkan dampak dan pengaruh,
khususnya kepada para calon jamaah dan
industri/bisnis terkait. Menurut Bapak, apa saja
pengaruh dari kebijakan ini?
Dengan diberlakukannya kebijakan pembatalan haji,
tentunya akan menimbulkan pengaruh baik positif
maupun negartif. Pengaruh negatif yang dapat terlihat
dengan jelas adalah tertundanya keberangkatan haji
calon jamaah tahun 2020. Selain itu, pemerintah
sangat berempati kepada para Penyelenggara
Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) dan Penyelenggara
Ibadah Haji Khusus (PIHK) yang terkena dampak
kebijakan pembatalan haji 2020. Terkait hal tersebut,
saat ini Kemenag telah bertemu dengan berbagai
pihak seperti Asosiasi PIHK dan BPKH terkait alasan
dan dampak dari pembatalan haji tahun ini. Semoga
segera ada skema solusi yang baik bagi semua pihak.
Akan tetapi di sisi lain, jika melihat pengaruh
positifnya, ada banyak waktu yang bisa dimanfaatkan.
Dengan adanya pembatalan keberangkatan di tahun
2020, Kemenag memanfaatkan waktu dengan
maksimal untuk menyiapkan pelaksanaan haji di tahun
yang akan datang agar lebih baik.
Saat ini Kemenag sedang melakukan optimalisasi
layanan non teller. Layanan non teller merupakan
pelunasan biaya perjalanan ibadah haji dengan
pemanfaatan teknologi informasi tanpa harus langsung
ke bank. Dengan adanya layanan non teller ini, selain
untuk meningkatkan efektifitas pelayanan, diharapkan
juga dapat mengurangi interaksi kerumunan di tengah
pandemi. Materi-materi manasik juga turut
dikembangkan. Materi-materi tersebut akan disajikan
secara daring sehingga memudahkan akses para
jemaah untuk mendapatkannya.
Bagaimana pendapat Bapak mengenai reaksi
masyarakat terkait kebijakan penundaan haji 2020?
Keputusan pembatalan haji tidak ayal menimbulkan
pro dan kontra di masyarakat. Pemerintah tentunya
memaklumi reaksi tersebut. Karena perbedaan
pandangan lumrah terjadi. Namun jika dilihat, sebagian
besar masyarakat dapat menerima kebijakan ini dan
memahami bahwa jika haji dipaksakan tetap
terlaksana akan sangat berisiko. Setelah
mengumumkan pembatalan haji, Kemenag juga
hampir setiap harinya melakukan sosialisasi ke kantor
wilayah Kemenag d daerah-daerah. Kemenag

meminta untuk menyampaikan hal-hal yang telah
menjadi pertimbangan terkait keputusan ini kepada
jemaah haji.
Berapa banyak porsi haji reguler dan haji khusus
di tahun 2020 yang tidak jadi berangkat?
Total jamaah haji yang batal berangkat tahun ini
adalah sebanyak 221 ribu jamaah. Bila dirinci dari
jumlah tersebut, berdasarkan Undang-Undang No. 8
Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan
Umrah, ditetapkan bahwa kuota haji khusus besarnya
8 persen dari kuota nasional atau sebesar 17.680
jemaah, sehingga 92 persennya atau sebesar 203.320
jemaah merupakan kuota haji reguler.
Jika tahun depan pemerintah kembali
memberangkatkan jamaah haji, bagaimana
komposisi keberangkatan jamaah haji 2020 dan
2021?
Komposisi kuota haji tahun depan sangat tergantung
pada kebijakan Pemerintah Arab Saudi. Jika di tahun
2021 Pemerintah Arab Saudi memberikan kuota
nasional sama dengan tahun ini, maka yang seluruh
jamaah haji 2020 akan diberangkatkan dan jamaah
2021 bergeser ke tahun berikutnya. Jika kuota
nasional 2021 lebih banyak daripada 2020, maka sisa
kuota akan digunakan oleh jamaah 2021. Namun
apabila kuota tahun depan lebih sedikit dibandingkan
tahun ini, jamaah haji diberangkatkan berdasarkan
urutan nomor porsi dan sisanya bergeser setahun ke
depan.
Apa saja hikmah dan hal-hal positif yang dapat
diambil dari kondisi sekarang ini?
Dikeluarkannya kebijakan pembatalan haji 2020 yang
dikarenakan pandemi ini memiliki hikmah tersendiri.
Kemenag memanfaatkan pembatalan haji ini untuk
meningkatkan optimalisasi sarana prasarana,
menyempurnakan regulasi, dan membuat materimateri edukasi. Hal ini dilakukan dengan tekad untuk
mempersiapkan penyelenggaraan haji tahun
berikutnya dengan lebih baik.
Selain itu, dengan adanya kejadian ini menunjukkan
manusia hanya bisa berencana dan melakukan
persiapan-persiapan. Akan tetapi keputusan akhir
tetap berada di tangan dari Allah SWT. Karena itu kita
harus sadar dan yakin bahwa takdir itu adalah hak
prerogatif Sang Maha Pencipta.
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Sebagaimana yang telah diketahui bersama,
pandemi COVID-19 memberikan dampak bagi
seluruh umat manusia. Dampak tersebut terasa tak
hanya aspek sosial ataupun ekonomi, tetapi juga
aspek ibadah. Ibadah wajib bagi umat muslim yang
dilaksanakan setahun sekali terpaksa dibatalkan
mengingat keamanan dan keselamatan calon
jamah lebih diutamakan. Atas dasar itulah,
pemerintah melalui Menteri Agama Republik
Indonesia mengambil kebijakan pembatalan
keberangkatan haji 2020 pada 2 Juni 2020.
Kebijakan ini menjadi tantangan bagi para
pemangku
kebijakan,
terkhusus
yang
bersinggungan langsung dengan pelaksanaan haji.
Bagaimana kondisi perkembangan pengelolaan
dana haji 2020 yang terkena pengaruh COVID19?
Dibatalkannya keberangkatan haji 2020 karena
COVID-19 menyebabkan dana operasional 2020
tidak jadi dikeluarkan. Saat ini dana tersebut
dikelola kembali oleh BPKH untuk mendapatkan
manfaat yang sebesar-besarnya.
Lebih lanjut, BPKH juga telah mendapatkan
penjaminan dari Lembaga Penjamin Simpanan
(LPS) terkait dana haji. Jumlahnya cukup besar,
dengan nilai penjaminan paling banyak senilai Rp 2
miliar untuk masing-masing jemaah haji per bank.
Pernyataan penjaminan ini seiring dikeluarkannya
surat LPS Nomor 5-001/DK01/2020 tertanggal 15
Januari 2020.

Dana kelolaan jamaah haji senilai
lebih dari Rp 136 triliun per Juni
2020 dikelola secara profesional
pada instrumen syariah yang
aman dan likuid. Dana tersebut
disimpan di rekening BPKH dalam
bentuk rupiah dan valuta asing.
Dana kelolaan tetap akan tersedia
dalam rekening BPKH yang aman
dan akan dipergunakan untuk
menunjang penyelenggaraan haji.
Tidak ada 1 rupiah pun dana
kelolaan milik jamaah yang
disalahgunakan oleh BPKH
ataupun Kemenag.

Apa saja langkah-langkah strategis yang
dilakukan BPKH terkait pengelolaan dana haji
2020?
BPKH mengikuti kebijakan Kemenag dalam hal
perhajian 2020. Oleh karena itu, keputusan
pembatalan keberangkatan haji yang dikeluarkan
Kemenag juga memengaruhi rencana kerja
anggaran tahunan dan target capaian BPKH yang
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telah disusun sebelumnya. Berkaitan dengan hal itu,
BPKH melakukan revisi program-program yang
ada.
BPKH juga telah mendapatkan persetujuan Komisi
VIII DPR terkait usulan penggunaan nilai manfaat
dana haji 2020. Usulan tersebut adalah
penggunaan nilai manfaat BPKH tahun 2020 untuk
mendukung pelaksanaan ibadah haji tahun-tahun
berikutnya. Nilai manfaat tersebut termasuk
akumulasi nila i manfaat tahun sebelumnya dan
efisiensi BPIH untuk operasional pelaksanaan
ibadah haji.
Selain itu DPR juga menyetujui penambahan
alokasi virtual account dari yang dulunya Rp 1,1
triliun atau 14 persen dari nilai manfaat tahun
berjalan menjadi sebesar Rp 2 triliun atau 28 persen
dari nilai manfaat tahun berjalan, sebagai bentuk
dari kompensasi kepada jemaah 2020.
Apa saja fokus BPKH dalam pengelolaan dana
haji 2020?
Fokus pertama adalah melakukan pengelolaan
keuangan haji dengan prinsip dan kaidah sesuai
syariah, hati-hati, optimal, likuid dan digunakan
untuk manfaat jemaah haji Indonesia. Kedua, dalam
rangka optimalisasi dan pengelolaan portofolio,
BPKH melaksanakan investasi di Arab Saudi, serta
melakukan implementasi digitalisasi haji dan umrah
global. Kemudian terakhir, BPKH gencar melakukan
gerakan kampanye “Ayo Haji Muda”. Gerakan ini
bertujuan untuk penambahan pendaftaran haji
golongan milenial.
Dimana saja investasi dan penempatan alokasi
dana kelolaan BPKH 2020?
BPKH menempatkan dana haji di bank syariah dan
instrumen investasi syariah yang berhubungan
dengan perhajian. Dana tersebut dikelola secara
hati-hati dan hanya diinvestasikan di portofolio
berisiko rendah hingga menengah. BPKH tidak
berinvestasi di proyek-proyek infrastruktur yang
berisiko tinggi.
Hingga Juni 2020, total dana kelolaan haji mencapai
Rp 136 triliun dan diproyeksikan bertambah

menjadi Rp 140 triliun, naik dari tahun sebelumnya
senilai Rp 124,3 triliun. Rinciannya, senilai Rp 54,8
triliun ditempatkan pada BPS BPIH. Sementara Rp
49,1 triliun diinvestasikan ke instrumen sukuk, Rp
31,1 triliun berupa Reksadana Syariah, dan Rp 1,1
triliun berupa investasi langsung dan lainnya.
Adapun nilai manfaat hingga Juni 2020 mencapai
Rp 3,4 triliun, dan proyeksinya hingga akhir tahun
bisa mencapai Rp 8 triliun.
Apa dampak dari pembatalan keberangkatan
jamaah haji tahun 2020 terhadap dana kelolaan
BPKH?
Dampak COVID-19 memberikan tantangan
tersendiri bagi keuangan haji. Salah satunya adalah
berkurangnya jumlah pendaftar baru bahkan
hingga 50 persen. Hal ini dimaklumi mengingat
kondisi perekonomian saat ini sedang menurun.
Lebih lanjut, terdapat 995 jemaah yang menarik
setoran pelunasan per 7 Juli 2020. Komposisinya
adalah 897 jemaah haji reguler dan 98 jemaah haji
khusus.
Namun ada juga dampak positifnya, yaitu
peningkatan dana kelolaan dan penggunaan nilai
manfaat haji tahun-tahun berikutnya. Selain itu
kenaikan nilai virtual account juga disetujui oleh
Komisi VIII DPR. Dengan adanya kenaikan ini,
jemaah haji 2020 akan menerima dana dari nilai
manfaat di rekening virtual mereka hingga 2 kali
lipat.
Apa saja hikmah dan hal-hal positif yang terjadi
terkait pengelolaan dana haji dalam kondisi
sekarang ini?
Pertama-tama kami sangat prihatin dan empati
kepada para calon jamaah haji 2020 yang batal
berangkat. Namun sebagai hamba Allah, kita harus
selalu ingat bahwa dalam setiap kejadian terdapat
hikmah yang dapat diambil. Dalam Al-Quran Surat
Ali Imran ayat 191 Allah SWT berfirman: rabbanaa
maa khalaqta haazaa baathila. tidaklah Allah
menjadikan sesuatu sia-sia melainkan terdapat
hikmah. BPKH menjadikan tantangan ini sebagai
peluang
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Dalam penyelenggaraan Idul Adha di era New
Normal ini, apa saja yang telah disiapkan oleh
Kementerian Agama?
Kemenag telah menerbitkan Surat Edaran nomor
SE. 18 Tahun 2020 yang ditandatangani oleh
Menteri Agama Fachrul Razi. Surat Edaran tersebut
berisi panduan penyelenggaraan salat Idul Adha
dan Penyembelihan Hewan Kurban Tahun
1441H/2020M menuju Masyarakat Produktif dan
Aman COVID-19. Ada dua hal pokok yang diatur
dalam edaran ini, yaitu penyelenggaraan salat Idul
Adha dan penyembelihan hewan kurban.
Surat Edaran ini diharapkan menjadi petunjuk
penerapan protokol kesehatan pada pelaksanaan
salat Idul Adha dan penyembelihan hewan kurban
dengan menyesuaikan pelaksanaan tatanan
kenormalan baru atau New Normal. Dengan
begitu, pelaksanaan salat Idul Adha dan
penyembelihan hewan kurban dapat berjalan
optimal serta terjaga dari penularan COVID-19.

Salat Idul Adha maupun
penyembelihan hewan kurban
dapat dilaksanakan di semua
daerah, kecuali pada tempattempat yang dianggap masih
belum aman COVID-19 oleh
Pemerintah melalui Gugus Tugas
Daerah. Pada prinsipnya, dalam
pelaksanaan salat Idul Adha dan
penyembelihan hewan kurban,
masyarakat harus memerhatikan
protokol kesehatan.
Penyelenggara pelaksanaan salat
dan penyembelihan hewan
kurban juga harus berkoordinasi
dengan Pemerintah Daerah
setempat.

Sosialisasi dan pengawasan dalam penerapan
protokol kesehatan akan dilakukan oleh Aparat
Kantor Wilayah Kemenag Provinsi, Kantor
Kemenag Kabupaten/Kota, dan Kantor Urusan
Agama Kecamatan. Kantor Kemenag wilayah
kemudian berkoordinasi dengan instansi yang
membidangi fungsi kesehatan hewan dan instansi
terkait. Selain dengan lembaga tersebut, sebagai
langkah antisipasi, Kemenag juga berkoordinasi
dengan berbagai pihak, seperti Kementerian
Kesehatan, Badan Nasional Penanggulangan
Bencana (BNPB), dan kepolisian.

Dalam penerapan protokol
selama perayaan Idul Adha,
partisipasi masyarakat adalah
kunci dari keberhasilan
penerapan protokol. Oleh karena
itu, kami menghimbau agar
seluruh masyarakat selalu
menjaga kesehatan dan
menghindari penyebaran COVID19 dengan menaati protokol
yang sudah ditetapkan.
Masyarakat dihimbau untuk semaksimal mungkin
menghindari berkerumun dan kontak fisik secara
langsung, serta terus menggunakan masker dan
cuci tangan.
Dalam kondisi pandemi yang berkepanjangan
ini, apa hakikat dan hikmah Idul Adha bagi
para Umat Islam?
Situasi Idul Adha di tengah pandemi ini
mengandung makna yang dalam, yakni solidaritas
kemanusiaan. Dampak dari pandemi yang sedang
terjadi sekarang ini harus diatasi bersama-sama,
tidak hanya oleh pemerintah, tapi juga seluruh
warga bangsa. Idul Adha merupakan momen yang
tepat untuk bersedekah membantu saudara kita
yang terdampak COVID-19.

Apakah akan ada petugas yang mengawasi
pelaksanaan Salat Idul Adha dan
penyembelihan hewan kurban?
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Kebijakan pembatalan haji dan umrah yang
dikeluarkan Kemenag 2 Juni lalu berlaku untuk semua
jenis perjalanan haji, baik yang menggunakan kuota
pemerintah maupun yang tidak. Artinya, pembatalan
ini juga berlaku bagi jemaah haji yang menggunakan
Visa Mujamalah atau undangan (Haji Furoda). Jemaah
haji jenis ini menggunakan visa khusus dari
Pemerintah Arab Saudi sehingga tidak perlu antre
kuota.
Apabila ada jemaah haji yang tetap bersikeras
berangkat menggunakan Visa Mujamalah, maka akan
dikenakan sanksi sesuai dengan Undang-undang
Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Haji
dan Umrah. Sanksi yang berlaku berbentuk sanksi
pidana dan sanksi denda pembayaran sejumlah uang.
Pembatalan haji dan umrah ini otomatis memberikan
dampak langsung pada Penyelenggara Perjalanan

Ibadah Umrah (PPIU) dan Penyelenggara Ibadah Haji
Khusus (PIHK). Selain tidak memperoleh pendapatan,
biro perjalanan haji dan umrah juga masih harus
menanggung sewa, listrik, internet, pajak, dan gaji
pegawai. Hal ini menyebabkan kerugian besar pada
bisnis biro perjalanan haji dan umrah.
Bagaimana kondisi PIHK dan PPIU yang terkena
pengaruh pembatalan haji 2020?
PIHK dan PPIU merupakan salah satu sektor yang
paling terdampak pandemi COVID-19. Dengan
adanya penangguhan wisatawan Arab Saudi sejak
akhir Februari ditambah kebijakan pembatalan
seluruh haji dan umrah 2020, operasional pengusaha
perjalanan haji dan umrah hanya berlangsung selama
satu bulan sepanjang tahun ini, yaitu pada Januari.
Selebihnya, bisnis perjalanan haji dan umrah tidak bisa
beroperasi hingga akhir tahun.
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Dalam kondisi seperti saat ini, tidak semua PIHK
dan PPIU mampu bertahan hidup tanpa
pendapatan. Hanya sedikit yang masih mampu
bertahan karena memiliki diversifikasi usaha di
bidang lain atau berada dibawah kelola sebuah
holding company. Pemulihan bisnis jasa perjalanan
haji dan umrah ini diprediksi masih harus
menunggu lama lebih dari satu tahun.
Apa pengaruh pembatalan haji 2020 terhadap
PIHK dan PPIU, serta sektor apa yang paling
terdampak?
Syam Resfiadi Ketua Umum Sapuhi mengatakan
dampak dari kebijakan karena pandemi ini adalah
tutupnya semua bisnis yang berkaitan dengan
travel. Hal ini dikarenakan tidak ada lokasi
kunjungan yang bisa dijual. Hal ini disetujui oleh
Sekretaris Jenderal Himpuh Anton Subekti yang
menyatakan sampai saat ini berbagai kerugian
akibat pembatalan haji dan umrah dirasakan
langsung oleh PIHK dan PPIU.
Anton mengatakan hampir semua perusahaan
penerbangan dan hotel di Makkah-Medinah
terkena dampak COVID-19 sehingga tidak bisa
beroperasi sebagaimana mestinya. Padahal para
PIHK dan PPIU sudah melakukan booking fasilitas
akomodasi di Saudi sejak akhir 2019 dan sudah
melakukan pembayaran. Oleh karena itu mereka
harus
menanggung
kerugian
atas
dana
pembayaran yang sudah dikeluarkan.
Dalam kondisi seperti saat ini, Pemutusan
Hubungan Kerja (PHK) tidak dapat dihindari. Sejak
Februari yang lalu gelombang PHK atau
merumahkan pekerjanya sudah mulai terjadi di
lingkup PPIU. Paska pembatalan haji pada 2 Juni
yang lalu, gelombang PHK semakin masif di lingkup
PIHK dan PPIU karena perusahaan praktis tidak
berkegiatan usaha lagi.
Jika diperkirakan, potensi pengangguran baru di
sektor ini bisa 3000-5000 orang. Saat ini PIHK dan
PPIU yang memiliki izin sebagai Biro Perjalanan
Wisata (BPW) berjumlah 1.026 perusahaan. Satu
perusahaan travel haji dan umrah rata-rata
mempekerjakan 5 karyawan hingga lebih dari 15

karyawan. Jika rata-rata setiap perusahaan selama
pandemi mem-PHK 3 staf, maka ada potensi
pengangguran baru sekitar 3000-5000 orang
dilingkungan PIHK dan PPIU.
Sementara itu Sekretaris Jenderal Amphuri Firman
M. Nur mengatakan dengan jumlah kuota haji
tahun ini yang mencapai 221.000 orang yang terdiri
dari 203.320 kuota haji 2020 reguler dan 17.680
kuota haji khusus. Estimasi kerugian yang dialami
para penyelenggara perjalanan haji bisa mencapai
Rp 20 triliun. PHK juga tidak bisa terhindari. Saat ini
para biro perjalanan haji dan umrah sedang
mengusahakan sejumlah upaya alternatif untuk
mempertahankan kesehatan keuangan, seperti
menggandeng pemerintah daerah untuk wisata
halal.
Bagaimana
tanggapan
Bapak
terhadap
kebijakan
pembatalan
haji
2020
yang
dikeluarkan oleh pemerintah, serta apa harapan
PIHK dan PPIU kedepannya?
Ketiga perwakilan dari asosiasi PIHK dan PPIU
memaklumi
keputusan
pemerintah
untuk
membatalkan pelaksaan haji 2020. Mereka setuju
bahwa keselamatan jemaah dan petugas haji harus
lebih diutamakan di tengah pandemi ini. Apalagi
dalam Undang-Undang nomor 8 tahun 2019
tentang Penyelenggaraan Haji dan Umrah
disebutkan bahwa selain mampu secara ekonomi
dan fisik, faktor kesehatan, keselamatan, dan
keamanan jemaah haji harus dijamin dan
diutamakan sejak dari embarkasi atau debarkasi
hingga kembali ke tanah air. Keputusan ini sudah
tepat karena merujuk pada ajaran Islam yang
memprioritaskan keselamatan umat manusia.

Para perwakilan asosiasi PIHK dan PPIU
juga memiliki harapan yang sama.
Mereka terbuka terhadap segala bentuk
stimulus dan dukungan dari pemerintah
untuk membantu pengusaha di sektor
haji dan umrah khusus, karena sektor ini
paling terdampak COVID-19.
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Labbaik Allahumma Labbaik, labbaika la syarika
laka labbaik inna al hamda wa an ni'mata laka
wa al mulk la syarika laka.
Sudah terbayang rasanya bagi para calon jemaah haji
mengumandangkan bacaan talbiyah itu saat
menunaikan ibadah haji. Kalimat yang mampu
membuat bulu kuduk orang yang mendengarkan dan
membacanya merinding. Apalagi saat mereka usai
mengambil Miqat dan hendak menuju ke Baitullah, di
Makkah, Arab Saudi.
harus tertunda seiring dengan dikeluarkannya
kebijakan pembatalan haji 1441H/2020M.
Pemerintah mengeluarkan keputusan ini dengan
pertimbangan utama keselamatan dan keamanan
jemaah dan haji di tengah pandemi COVID-19.
Tak ayal keputusan ini menimbulkan kekecewaan
bagi para calon jemaah haji. Meski begitu, pemuka
agama yang juga merupakan ahli Ekonomi Syariah,
Ustad Oni Sahroni menyampaikan bahwa selalu ada
hikmah dari setiap kejadian, termasuk pembatalan
keberangkatan jemaah haji ini.
Bagaimana tanggapan Bapak mengenai kebijakan
pembatalan keberangkatan haji di tahun 2020 ini?
Pertama, sebagai seorang muslim dan muslimah kita
harus meyakini bahwa tidak ada satupun kejadian
kecuali atas kehendak Allah SWT, termasuk
pembatalan haji ini, sebagaimana penegasa-Nya:
Qul lay yuṣībanā illā mā kataballāhu lanā, huwa
maulānā wa 'alallāhi falyatawakkalil-mu`minụn
Katakanlah: "Sekali-kali tidak akan menimpa kami
melainkan apa yang telah ditetapkan Allah untuk
kami. Dialah Pelindung kami, dan hanya kepada

Allah orang-orang yang beriman harus bertawakal".
(QS. at-Taubah ayat 51)
Selanjutnya, buah dari sikap qonaah (menerima apa
adanya yang diberikan oleh Allah SWT) dan tawakal
tersebut adalah keyakinan bahwa pembatalan haji ini
sesungguhnya itu memberikan hikmah banyak, serta
kebaikan yang lebih besar dari pada kerugian yang
nampak terlihat. Sebagaimana firman Allah SWT.
wa 'asā an takrahụ syai`aw wa huwa khairul lakum,
wa 'asā an tuḥibbụ syai`aw wa huwa syarrul lakum
Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat
baik bagimu, dan boleh jadi (pula) kamu menyukai
sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu. (QS. alBaqarah ayat 216)
Apa saja hikmah dan hal-hal positif yang dapat
dijadikan motivasi dari adanya kebijakan
pembatalan haji 2020 dikarenakan COVID-19?
Ada banyak hal yang bisa d ilakukan oleh para
jamaah haji yang sedianya berangkat menunaikan
manasik dan ibadah haji di tanah suci, tetapi karena
pandemi COVID-19 seperti ini batal menunaikan
ibadah haji.
Kegiatan tersebut diantaranya adalah pertama,
bermuhasabah (instropeksi) diri dan keluarga
tentang komitmen dan kepatuhan kepada nilainilai fitrah dan syariat Islam. Kedua, komitmen
untuk menjaga pola hidup sehat. Dan ketiga,
memanfaatkan keutamaan-keutamaan lain di
bulan ini, sepertj berkurban serta membantu para
dhuafa dan para mustahik, sehingga keutamaankeutamaan di bulan ini tetap kita peroleh
walaupun tidak menunaikan ibadah haji.
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Indonesia merupakan negara dengan mayoritas
penduduk muslim terbesar, dengan data terakhir
menunjukkan pada akhir tahun 2019 terdapat
sekitar 222.454.572 juta orang. Penduduk Indonesia
yang sangat beragam terdiri dari orang suku Jawa,
Aceh, Melayu, Sunda, Banjar, Banten, Betawi, Bugis,
Gorontalo, Arab, dan Jambi. Kondisi tersebut
mempengaruhi pengaturan dan pengelolaan
keuangan haji di Indonesia. Hal ini dilakukan dalam
rangka menjadi motivasi besar bagi umat muslim
agar memiliki aturan yang lebih tertata dan aman
dalam ibadah haji mereka. Penulis percaya bahwa
pemerintah
Indonesia
telah
mengeluarkan
sejumlah aturan dan administrasi yang merupakan
kegiatan umat Islam untuk mematuhi aturan yang
didirikan dan bersinergi dengan aturan negara.
Pada masa pandemi ini, Pemerintah melalui
Kementerian
Agama
membatalkan
pemberangkatan jemaah haji tahun 2020 asal
Indonesia. Keputusan tersebut diambil mengingat
pandemi COVID-19 masih melanda hampir seluruh
belahan dunia, termasuk Indonesia dan Arab Saudi.
"Pihak Arab Saudi tak kunjung membuka akses bagi
jemaah haji dari negara manapun. Akibatnya
pemerintah tidak mungkin lagi memiliki cukup
waktu untuk melakukan persiapan utamanya dalam
pelayanan dan perlindungan Jemaah Haji” kata
Menteri Agama Fahchrul Razi dalam jumpa
persnya, Selasa (2/6/2020) di Jakarta. Seiring
dengan
keluarnya
kebijakan
pembatalan
keberangkatan tersebut, jemaah haji reguler dan
haji khusus yang telah melunasi biaya perjalanan

haji atau BPIH tahun ini akan menjadi jemaah haji
1442 Hijriah atau 2021 masehi mendatang.
Setoran pelunasan BPIH yang telah dibayarkan
Jemaah haji akan disimpan dan dikelola secara
terpisah oleh Badan Pengelola Keuangan Haji
(BPKH). Kemudian nilai manfaat pengelolaan itu
akan diberikan oleh BPKH kepada para jemaah
paling lambat 30 hari sebelum pemberangkatan
kloter pertama ibadah haji tahun 2021.
Sebagai lembaga yang dibentuk pemerintah untuk
memegang dana haji, BPKH bertugas mengelola
Keuangan Haji yang meliputi penerimaan,
pengembangan,
pengeluaran,
dan
pertanggungjawaban Keuangan Haji. Adapun
dalam
pelaksanaan
tugasnya,
BPKH
menyelenggarakan
fungsi:
1)
Perencanaan
penerimaan, pengembangan, dan pengeluaran
Keuangan Haji; 2) Pelaksanaan penerimaan,
pengembangan, dan pengeluaran Keuangan Haji;
3) Pengendalian dan pengawasan penerimaan,
pengembangan, serta pengeluaran Keuangan Haji;
dan 4) Pelaporan dan pertanggungjawaban
pelaksanaan penerimaan, pengembangan, dan
pengeluaran Keuangan Haji.
Adapun program yang dilakukan BPKH di masa
pandemi ini ada beberapa macam, yaitu pertama,
memberikan bantuan dalam bentuk kemaslahatan
para DAI. Kedua, Properti projek titanium
melakukan investasi di arab Saudi, dan ketiga
memberikan bantuan kepada rumah sakit yang
membutuhkan dana seperti rumah sakit UGM,
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rumah sakit Universitas Hasanuddin dan masih
banyak lagi.
Perkembangan keuangan dana haji di Indonesia di
periode akhir tahun 2019, posisi saldo dana haji
mencapai Rp 124,32 triliun. Jumlah ini terus
meningkat menjadi Rp 11,97 triliun dari posisi akhir
2018 yang masih tercatat sebesar Rp 112,35 triliun.
Jumlah ini didapat dari peningkatan penambahan
jumlah pendaftar baru calon jemaah haji yang
secara akumulatif sepanjang Januari-Desember
2019 sebanyak 748.114 orang. Jumlah tersebut
terbagi atas calon jemaah haji reguler sebanyak
731.563 orang dan 16.551 calon jemaah haji
khusus. Catatan pendaftaran baru calon jemaah haji
tersebut mencapai 115,09 persen dari target total
2019 sebanyak 650.000 orang.
Kemudian terkait nilai manfaat, berdasarkan
laporan keuangan BPKH, diketahui pada 2019
mencapai Rp 7,37 triliun. Angka ini melewati target
2019 sebesar Rp 7,22 triliun, atau secara persentase
mencapai 102,08 persen. Nilai manfaat tersebut
diperoleh dari hasil penempatan Bank Penerima
Setoran Biaya Penyelenggaran Ibadan Haji (BPSBPIH) yaitu sebesar Rp 2,98 triliun dan hasil
investasi sebesar Rp 4,39 triliun, termasuk
pengelolaan dana abadi umat (DAU). Perolehan
nilai manfaat ini meningkat sebesar 29,10 persen
dibandingkan dengan perolehan pada 2018
sebesar Rp 5,70 triliun. Hal ini menggambarkan
bahwa nilai manfaat tersebut bertambah.
Pengelolaan dana jemaah haji diamanahkan oleh
BPKH (berdasarkan Undang-Undang 34/2014)
melalui bank ini adalah BPS-BPIH seperti Bank
Syariah Mandiri, BRI Syariah, Bank Muamalat, Bank
Mega Syariah, dan Bank Bank Pemda Daerah
Istimewa Yogyakarta-Unit Usaha Syariah (BPD DIYUUS). BPKH membangun ekosistem investasi
perhajian sebagai berikut: kerja sama dengan
industri penerbangan Haji dan Umrah, investasi
hotel bersama mitra Arab Saudi, investasi catering
makanan Indonesia di Arab Saudi, digitalisasi Haji
dan Umrah, investasi surat berharga syariah,
kerjasama investasi dengan ISDB, BPS-BPIH sebagai
mitra investasi.

Dapat disimpulkan bahwa pengelolaan keuangan
haji Indonesia menggunakan prinsip dan kaidah
syariah, hati-hati, optimal, dan digunakan untuk
manfaat jemaah haji Indonesia. Prinsip ini berlaku
baik di masa pandemi maupun dalam keadaan
normal. Selain itu, BPKH juga memberikan
pelayanan keuangan haji mulai dari penerbitan
akad wakalah, pembayaran BPS-BPIH yang
terjangkau, virtual account jemaah tunggu, nilai
manfaat penempatan dan investasi yang optimal
dan aman, dan program kemaslahatan program
aman. Terakhir, BPKH memastikan adanya
transparansi dan akuntabilitas pengelolaan
keuangan haji melalui pengawasan Dewan
Perwakilan Rakyat, audit Badan pemeriksaan
Keuangan, ISO (International Organization for
Standardization) pelayanan dan WBS (Work
breakdown structure).
BPKH dalam mengelola keuangan haji wajib
mengikuti kebijakan pemerintah Kementerian
Agama yang sudah dibuat dalam aturan
pengelolaan keuangan haji. Oleh karena itu, Biaya
Penyelenggaran Ibadah Haji 2020 yang tidak jadi
dikeluarkan kembali dikelola dengan tujuan
mendapatkan manfaat sebesar-besarnya . Dalam
pengelolaan keuangan haji ini, BPKH kerja sama
dengan DSN-MUI, Kemenag, Bank Indonesia, OJK,
LPS, dan Kementerian Keuangan.

Nilai Dana Haji meningkat sekitar
Rp.10 Triliun setiap tahun yang berasal
dari pendaftar baru dan kenaikan nilai
manfaat, dimana pendapatan Nilai
Manfaat yang didapatkan BPKH dari
pengelolaan Dana Haji tersebut
meningkat sekitar Rp1 Triliun per
tahun. Stabilitas sistem pengelolaan
keuangan haji tetap terjaga dan aman,
meskipun potensi risiko dari dampak
makin meluasnya penyebaran COVID19 terhadap stabilitas sistem
pengelolaan keuangan haji perlu terus
diantisipasi.
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