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BAB VI 

PENUTUP 
 

VI.1 Kesimpulan 

 

 Haji adalah rukun islam yang kelima dan wajib dijalankan bagi yang 

mampu. Indonesia adalah negara dengan mayoritas masyarakat muslim, serta 

negara dengan populasi muslim terbanyak didunia. Saat ini dasar dan payung 

hukum pelaksanaan penyelenggaraan ibadah haji Indonesia berdasarkan pada 

Undang-undang No.8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji.  Animo 

masyarakat Indonesia untuk menjalankan Ibadah Haji setiap tahunnya sangat 

tinggi, terlihat dari panjangnya angka waiting list yang terjadi di Indonesia 

meskipun kuota Haji yang diberikan oleh Arab Saudi juga sudah cukup tinggi. 

Namun hal tersebut masih dirasa kurang karena calon jamaah Haji terus meningkat. 

Di Indonesia sendiri, menunaikan ibadah Haji sudah terbilang mudah karena saat 

ini sudah banyak biro penyelenggara haji, serta adanya  tabungan Haji yang 

tentunya hal tersebut dapat memudahkan para calon jamaah untuk berangkat ke 

tanah Suci. 

 Setiap tahunnya selalu terjadi permasalahan dalam penyelenggaraan Haji, 

permasalahan tersebut meliputi saat pendaftaran, dokumen, kesehatan, kuota, 

akomodasi serta transportasi. Namun pemerintah Indonesia sudah selalu berupaya 

untuk meningkatkan pelayanan penyelenggaraan Haji, terlebih dengan adanya 

sistem E-Hajj yang dikeluarkan oleh Arab Saudi, membuat pelayanan Haji menjadi 

transparan dan terintegrasi. Dari berbagai permasalahan yang terjadi, yang paling 

menarik perhatian adalah terkait keterbatasan kuota, yang jumlahnya tidak 

sebanding dengan banyaknya muslim yang ingin menunaikan Haji. Keterbatasan 

kuota tersebut menyebabkan terjadinya daftar tunggu yang berkepanjangan, 

sehingga jamaah harus menunggu bertahun-tahun untuk dapat berangkat Haji.  

 Pemerintah Indonesia sebagai pemeran utama dalam penyelenggaraan Haji 

ini tentunya perlu melakukan negosiasi dan lobi-lobi kepada Arab Saudi agar dapat 
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meningkatkan kuota Haji untuk Indonesia. Setiap tahunnya Indonesia melakukan 

berbagai kunjungan-kunjungan ke Arab Saudi demi mempererat hubungan bilateral 

antara kedua negara, serta permintaan pemerintah Indonesia untuk meningkatkan 

kuota Haji demi memenuhi kepentingan nasionalnya. Disetiap pertemuan Indonesia 

dengan pemerintah Arab Saudi, Indonesia selalu mengupayakan untuk meminta 

tambahan kuota haji Indonesia. Hingga pada tahun 2019, kuota Haji berhasil 

disetujui oleh Raja Salman untuk penambahan, sebesar 10.000 dari 221 ribu 

menjadi 231.000 jamaah. Penambahan kuota haji tersebut tentunya tidak lepas dari 

peran para tokoh muslim yang turut mendesak Raja Salman untuk meningkatkan 

kuota Haji Indonesia agar dapat memotong lamanya daftar tunggu Haji. Selain itu, 

diplomasi yang bisa dilakukan adalah dengan tujuan ekonomi, dimana pelaksanaan 

Haji ini dapat memberikan keuntungan ekonomi kepada Arab Saudi. Terlebih, hal 

ini sejalan dengan visi 2030 Arab Saudi yang ingin mengganti ketergantungan 

perekonomiannya terhadap minyak dan gas bumi dan beralih kepada sektor 

pariwisata.  

 Pemerintah Indonesia juga meminta pengalihan kuota Haji dari negara 

minoritas atau negara yang kuota Haji nya tidak digunakan. Agar kuota tersebut 

bisa digunakan oleh Indonesia mengingat waktu tunggu yang bisa mencapai 

puluhan tahun. Pengalihan sisa kuota haji tersebut belum mendapat persetujuan dari 

Arab Saudi karena belum adanya prosedur pengalihan kuota haji. Namun, 

diharapkan pengalihan kuota haji disetujui jika sesuai dengan prosedur-prosedur 

dan peraturan yang berlaku dari masing-masing negara.  

 Namun pada dasarnya, penambahan kuota haji serta pengalihan kuota 

adalah sepenuhnya hak Arab Saudi untuk memberikan keputusan karena Arab 

Saudi yang menjadi tuan rumah atas pelaksanaan Haji selama di Arab Saudi dan 

Arab Saudi sebagai penanggung jawab pelaksanaan Haji. Kondisi Mina yang 

terbatas juga tidak dapat diabaikan jika ingin menambah jamaah haji sedangkan 

bermalam di Mina merupakan salah satu wajib haji sehingga diharapkan adanya 

upaya selanjutnya dari Arab Saudi  untuk membuat solusi agar bisa menampung 

jutaan jamaah Haji dari segala penjuru dunia namun tetap aman dan nyaman. 
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 Dengan dilaksanakannya diplomasi multi jalur, diharapkan Arab Saudi 

dapat mempertimbangkan keputusannya untuk menambahkan kuota Haji kepada 

Indonesia agar dapat memangkas tingginya angka waiting list yang terjadi. 

Penambahan kuota haji masih terus diupayakan oleh pemerintah agar dapat 

mencapai angka 250.000 jamaah, tetapi belum disetujui oleh Arab Saudi. 

VI. 2 Saran 

 

 Dari penjelasan yang telah dijelaskan sebelumnya tentang upaya diplomasi  

Indonesia terhadap Arab Saudi dalam penambahan kuota Haji, penulis memberikan 

apresiasi yang sangat besar atas upaya yang telah dilakukan pemerintah karena 

kuota Indonesia berhasil bertambah 10.000. Namun penulis juga memberikan 

sedikit saran kepada pemerintah untuk memisahkan penyelenggara haji antara 

regulator, operator, dan evaluator agar dapat meminimalisir permasalahan Haji 

yang selalu terjadi setiap tahun didalam negeri. Selain itu, perlu dibentuk peraturan 

yang mengatur tentang pembatasan pemberangkatan Haji bagi yang sudah 

melakukan Haji, misalnya orang tersebut harus menunggu 10 tahun dari tahun 

keberangkatannya untuk dapat berangkat Haji kembali agar tidak menambah 

tingginya angka waiting list. 

 Selain itu, penulis juga memberi saran kepada negara-negara yang kuota 

Haji nya tidak terpakai untuk dapat mengalihkan kuota tersebut kepada Indonesia 

mengingat waktu tunggu Ibadah Haji di Indonesia bisa mencapai puluhan tahun. 

Indonesia adalah salah satu negara yang umat muslimnya terbanyak di dunia. 

Sehingga perlu adanya pertimbangan dalam setiap negara muslim di dunia supaya 

memiliki kekuatan solidaritas yang tinggi dalam pelaksanaan ibadah haji dan 

terciptanya rasa solidaritas antar sesama umat muslim. 
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