
Eksekutif Summary 

PENYELENGGARAAN HAJI NON KUOTA- VISA FURODA DI MASYARAKAT 

 

Hasil rakernas evaluasi penyelenggaraan haji 2017 yang dilaksanakan pada 07 November 2017 di 

Jakarta menyebutkan setidaknya ada 11 kasus isu aktual yang muncul pada musim haji 2017, fenomena 

haji furodah menjadi salah satu isu aktual yang dihadapi oleh pemerintah saat ini. Haji furoda, yakni haji 

yang visa hajinya diperoleh melalui undangan dari Pemerintah Kerajaan Saudi Arabia di luar kuota visa 

haji yang sudah dijatahkan kepada Kemenag RI atau haji nonkuota. Jemaah haji jalur haji furoda itu bisa 

disebut haji mandiri yang dikelola oleh travel haji resmi atau tidak resmi (berijin) atau yayasan yang 

memiliki afiliasi dengan Pemerintah Kerajaan Arab Saudi, atau bisa juga perorangan. Sifat jalur haji 

dengan visa furoda adalah resmi dan legal dalam perspektif aturan imigrasi pemerintah Arab Saudi. 

Namun pada praktiknya di masyarakat, ada sebagian penyelengggra baik travel haji ataupun 

perorangan yang “menyelewengkan” istilah furodah dengan menggunakan visa non haji yang digunakan 

untuk berhaji. Tentu saja para jemaah yang menggunakan jalur furodah dengan menggunakan visa non 

haji akan mengalami berbagai masalah, baik ketika menjelang keberangkatan di tanah air maupun saat 

pelaksanaan ibadah haji di tanah suci. 

Permasalahan penelitian- nya adalah penyelenggaraan haji furodah dengan menggunakan visa 

non haji (umal dan ziarah) rentan terjadinya pengabaian hak-hak jemaah, terutama terkait aspek 

pelayanan, pembinaan dan perlindungan”. Dengan demi- kian penelitian ini menjawab sejumlah 

pertanyaan sebagai berikut : 1) Mengapa masyarakat tertarik berangkat haji furodah dan memilih travel 

tertentu; 2) Pada aspek apa saja Jemaah haji non kuota forodah rentan terhadap penipuan dan penelan- 

taran 3) bagaimana perlin- dungan negara atas kasus tersebut 

Dalam beberapa kasus, pilihan untuk melakukankan perjalanan ibadah haji dengan menggunakan 

visa diluar prosedur yang telah diatur oleh pemerintah sangat rentan terhadap berbagai resiko seperti 

adanya penipuan, gagal berangkat, penelantaran, atau ditahan pihak imigrasi Indonesia maupun otoritas 

Arab Saudi dan sebagainya. Apabila terjadi kasus-kasus tersebut seringkali pihak yang menjadi 

korbannya adalah para jamaah haji. Tetapi mengapa masyarakat berani menempuh segala jalur  agar bisa 

sampai di tanah suci? Animo masyarakat untuk dapat menunaikan ibadah haji sangatlah tinggi, terlebih 

dari aspek budaya gelar haji akan berdampak pada status sesorang dan kedudukan sosial di masyarakat. 

Namun animo tersebut tidak dibarengi dengan kuota dari pemerintah Arab Saudi yang cukup memadai, 

yakni mampu mengakomodir jumlah masyarakat yang hendak pergi haji. Oleh karena itu masyarakat 

akan sangat tergiur bilaman ada mekanisme penyelenggaraan haji “jalur cepat” yang bisa memberang- 

katkan calon jemaah sesegera mungkin. Biaya, bukan menjadi halangan bagi sebagian orang, asalkan 

dapat secepatnya diberangkatkan. 

Dalam praktek, jemaah furodah yang diberangkatkan oleh penyelenggara menggu- nakan visa 

dalam 3 jenis. Pertama adalah visa haji. Inilah cara yang benar, dan terjamin jemaah dapat melaksanaan 

ibadah haji. Penyelenggara mendapatkan visa haji dari vendor/provider visa melalui sistem E-Hajj. 

Sebetulnya, visa haji undangan kerajaan ada 2 macam. Visa haji furoda yang diberikan kepada para calon 

jamaah secara umum seluruh negara dan visa undangan yang benar-benar khusus untuk tamu istimewa 



kerajaan. Untuk Visa Furoda, jemaah harus membayar paket programnya seperti halnya jika kita 

mengikuti program Haji Reguler dan Haji Plus dengan kuota pemerintah. Sementara untuk visa haji 

undangan kerajaan khusus tamu istimewa, visa nya gratis. Segalanya ditanggung oleh pemerintah 

kerajaan Arab Saudi. Namun, hanya orang-orang tertentu yang diberikan keistimewaan oleh pemerintah 

kerajaan yang mendapatkan visa undangan kerajaan ini. 

Seperti telah diungkapkan pada praktiknya, haji furodah telah disalahgunakan, baik dari sisi biaya 

mapun dari sisi mekanisme. Dari sisi biaya, haji furodah yang menggunakan visa haji, jemaah dikenakan 

tarif yang sangat mahal, bisa mencapai 6 kali lipat biaya haji reguler kuota, yakni antara 150 juta –hingga 

300 juta. 

Dari sisi mekanisme, dalam perspektif hukum di Arab Saudi sebagai tuan rumah penyelenggara 

ibadah haji, furodah diperbolehkan. Intinya asal jamaah calon haji mendapatkan visa dan dapat izin dari 

Arab Saudi, maka jamaah tersebut bisa masuk ke Arab Saudi. Tapi di Indonesia ini menjadi dilema, kalau 

misalnya pemerintah mengizinkan haji furodah dilegalkan, maka peme- rintah khususnya Kementerian 

Agama dianggap melanggar hukum, melanggar UU Nomor 13 Tahun 2008. 

Dalam praktik, masalah haji furodah menjadi merembet ke mana-mana, karena oleh 

penyekenggara, istilah furodah telah disalahgunakan oleh sebagian oknum peyelenggara, karena visa 

yang digunakan adalah visa non haji, bisa berupa visa ziarah atau visa umal, teteapi penyelenggara tetap 

mengklaim bahwa mekanisme tersebut disebutnya sebagai haji furodah. 

Untuk menjaga keperca- yaan pada calon jemaah bahwa ada kepastian berangkat, para 

penyelenggara tidak segan mengantisipasinya dengan menyediakan visa umal atau visa ziarah. Visa 

umal disediakan dengan mengambil momentum bahwa pada musim haji, Arab Saudi pasti membutuhkan 

jumlah pekerja migran yang sangatt banyak, yang akan dipekerjaan sebagai pekerja musiman, di restoran, 

peusahaan katering, perusahaan transpor- tasi, hotel dan tempat-tem[at sebagai fasilitas publik para 

jemaah haji. Diindikasikan, pihak “yang bermain” dengan visa umal untuk para calon jemaah haji furodah 

ini adalah perusahaan pengerah tenaga kerja. Mendekati musim haji, para calon jemaah haji furodah 

diberangkatkan dengan menggu- nakan visa umal. 

Seperti diketahui, pemerin- tahan kerajaan Arab Saudi, penjaga dua kota suci (Mekkah dan 

Madinah) memiliki kebijakan bahwa kota Mekkah tertutup bagi para pendatang selain visa haji pada 

tanggal 3o Dzulkaidah. Oleh karena itu kedatangan para jcalon jemhaah haji furodah sebelum tanggal 30 

Dzulkaidah akan ditampung sementara di penginapan yang jauh dari kota Mekkah, misal di beberapa 

hotel transit yang berlokasi di Jabal Nur. Setelah mendekati puncak haji, mereka baru bisa turun ke kota 

Mekkah. 

Karena para jemaah haji furodah menggunakan visa umal untuk bisa masuk kota Mekkah, maka 

mereka “didandani” dengan pakaian yang lusuh dan kumal sehingga memberikan kesan bahwa mereka 

datang ke Mekkah sebagai pekerja, baik sebagai sopir atau pun jasa angkut serta pekerja perusahaan 

katering. 

Bagaimana dengan calon jemaah haji furodah yang diberangkatkan dengan menggu- nakan visa 

ziarah, bukan visa haji? Mereka umumnya sudah “diskenario” oleh penyeleng- gara, terutama dalam 

berpakai- an. Meskipun saat masuk kota Mekkah sudah harus bermiqot untuk menunaikan umroh, tetapi 



mereka tidak menggunakan pakaian ihrom, melainkan pakaian mewah, yang akan memberikan kesan 

bahwa mereka datang untuk berbisnis. Bukankan cara seperti ini bertentangan dengan aturan syar’i ibadah 

umroh? Terkait dengan tidak terpenuhinya rukun syar’i tersebut, pihak penye- lenggara beralasan bahwa 

tarkul miqot dibolehkan dengan membayar denda. Ini  adalah soal perdebatan fiqih yang harus 

didiskusikan dengan jumhur ulama. 

Telepas dari perdebatan fiqh tentang tarkul miqot, kemungkinan akan terjadi pengabaian 

perlindungan pada jemaah. Pada kasus demikian, jelas jemaah tidak mendapatkan perlindungan dari sisi 

keamanan ataupun hak-haknya sebagai sebagai konsumen. Oleh karena itu perlu kiranya dipikirkan 

bahwa cara-cara seperti ini telah melanggar, dalam perspekti hak sebagai konsumen. 

Bagaimana Negara Harus Bersikap 

Fenomena haji furodah merupakan dilema bagi negara. Dari aspek hukum di Indonesia, haji 

furodah tidak diakui karena dasar hukum penyelenggaraan haji di Indonesia berdasarkan UU nomor 13 

tahun 2008. Pada pasal 3 Peraturan Pemerintah (PP) no 79 tahun 2012 tentang peraturan pelaksanaan UU 

nomor 13 tahun 2008 tentang penyelenggaran haji, pada pasal 3 disebutkan bahwa penyeleng- garaan 

ibadah haji terdiri dari ibadah haji reguler dan ibadah haji khusus, yang keduanya didasarkan pada kuota 

yang ditetapkan oleh pemerintah Arab Saudi (pasal 6). Sehingga dalam peraturan penyelenggaraan haji 

tidak dikenal istilah haji non kuota termasuk haji furodah. 

Ketentuan Pasal 7 PP 79/2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 

tentang Penyeleng- garaan Ibadah Haji dimaksud kaitanya dengan jemaah haji atas visa E-Hajj saja. 

Dimana visa ziarah dan visa umal bukan merupakan ketentuan dalam PP ini. Dimana kenyataan data dan 

informasi yang diperoleh di lapangan menunjukkan bahwa para penyenggara haji (travel, PPIU dan 

PIHK) atas visa haji resmi dari Pemerintah Kerajaan Arab Saudi. Untuk itu Ditjen PHU dapat 

mendiskusikan dan menyusun peraturan terkait memberi wadah bahwa penye- lenggaraan haji non kuota 

juga menjadi bagian penting dalam penyelenggara ibadah haji di Indonesia. 

Sementara itu dalam perspektif hukum di Arab Saudi sebagai tuan rumah penye- lenggara ibadah 

haji, furodah diperbolehkan, asaljkan jemaah calon haji mendapatkan visa dan mendapat ijin dari Arab 

Saudi, maka jemaah tersebut bisa memasuki wilayah negara Arab Saudi. 

Dilema bagi Indonesia, kalau misalnya pemerintah mengijinkan haji furodah, maka pemerintah 

khususnya Kemente- rian Agama dianggap melanggar hukum, yakni UU nomor 13 tahun 2008. Oleh 

karena itu perlu dilakukan kajian perlunya pengaturan atas fenomena tersebut. Pengaturan tersebut bisa 

bertujuan untuk melarang atau membolehkan, tentunya kedua tujuan tersebut dilandasi oleh argumen 

yang kuat serta persyaratan yang harus dipenuhi. 

  

Selain itu Negara perlu melakukan diplomasi dengan pemerintahan Kerajaan Arab Saudi, sebab 

penerbitan visa furodah merupakan hak prero- gatif Kerajaan. Diplomasi ini perlu dilakukan agar ada 

kesepahaman hukum yang berlaku di kedua negara. Dengan demikian semangat pembukaan jalur haji 

furoda adalah untuk menambah kuota, yag sangat penting dan bermanfaat bagi jemaah, selain juga dapat 

mengurangi problem Kemente- rian Agama saat ini yakni panjangnya daftar tunggu jemaah yang ingin 

berangkat haji. 



Sebelum terbitnya penga- turan tentang haji furodah, Negara melalui Kementerian Agama dapat 

melakukan penga- wasan (tanpa harus mencampuri model penyelenggaraan). Antara lain, kewajiban 

penyelenggara untuk melaporkan jemaah yang diberangkatkan melalui jalur furodah, cabut ijin bagi 

penyelenggara haji furodah yang menenlantarkan, melakukan penipuan dan menggelapkan dana jemaah 

akibat tidak meng- gunakan visa haji, melainkan visa ziarah dan visa umal, diikuti dengan penegakan 

hukum yang tegas bagi para pihak yang melakukan tindak kriminal. Dengan demikian jemaah haji 

furodah mestinya tercatat di Kementerian Agama. 

Pemerintah melalui Kementerian Agama secara terus menerus melakukan edukasi kepada 

masyarakat tentang pilihan berhaji yang ”aman”. Sebelum ada pengaturan tentang penyelenggaraan haji 

furodah, masyarakat dihimbau untuk menggunakan mekansime haji reguler atau haji khusus, karena 

terbukti jalur furodah rentan bagi jemaah mengalami kerugian. 

Kerugian menjadi jemaah haji non kloter, antara lain, tidak ada yang menjamin dalam hal 

akomodasi. Selama musim haji, pondokan-pondokan di Mekah sudah penuh karena disewa selama 

semusim. Alhasil mereka biasanya terlantar atau ditampung di rumah-rumah yang kurang layak. Di 

Armina, walau mereka punya maktab khusus, tidak ada yang menjamin konsumsi. Biasanya mereka akan 

datang ke maktab-maktab haji reguler. Kerugian lain, tidak ada yang melindungi karena tidak punya 

petugas atau pembimbing. Misalnya, terjadi kematian tidak ada asuransi, bahkan sulit dikuburkan karena 

tidak ada pihak yang bisa bertanggung jawab. Pada haji kuota semua hal tersebut yang bertanggung jawab 

adalah pemerintah. 


