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ABSTRAK :  
 
 
 

− untuk melaksanakan ketentuan Pasal 109 Undang-Undang Nomor 8 
Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, perlu 
menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Koordinasi 
Penyelenggaraan Ibadah Haji; 

   − Dasar hukum Peraturan Pemerintah ini adalah Ps. 5 ayat (2) UUD 
Tahun 1945; UU No. 8 Th 2019. 

   − Dalam PP Ini diatur tentang: 
   1. Ketentuan 

− Perencanaan dan Pelaksanaan Pelayanan Transportasi; 

− Perencanaan dan Pelaksanaan Pelayanan Akomodasi; 

− Perencanaan dan Pelaksanaan Pelayanan Konsumsi; 

− Perencanaan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan; 

− Perencanaan dan Pelaksanaan Pelayanan Dokumen 
Perjalanan dan Administrasi; 

− Pembinaan; dan 

− Pelindungan. 
2. Tujuan Koordinasi Penyelenggaraan Ibadah Haji adalah: 

− meningkatkan kualitas pembinaan, pelayanan, dan 
pelindungan jemaah haji; dan 

− mewujudkan efektivitas dan efisiensi Penyelenggaraan 
Ibadah Haji. 

3. Penyelenggaraan Ibadah Haji merupakan tugas nasional dan 
menjadi tanggung jawab pemerintah dan dilaksanakan oleh 
Menteri Agama. 

4. Dalam melaksanakan tugas Penyelenggaraan Ibadah Haji, 
Menteri Agama mengoordinasikan: 

− menteri/pimpinan lembaga pemerintah di tingkat pusat; 

− gubernur di tingkat provinsi; 

− bupati/wali kota di tingkat kabupaten/kota; dan 

− Kepala Perwakilan Republik Indonesia untuk Kerajaan Arab 
Saudi. 

5. Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ibadah Haji meliputi: 

− perencanaan dan pelaksanaan pelayanan transportasi, 
akomodasi, konsumsi, kesehatan, dokumen perjalanan, 
dan administrasi; 

− pembinaan; dan 

− pelindungan. 
6. Penyediaan transportasi meliputi: 

− penyediaan transportasi udara dari dan ke Arab Saudi; 

− penyediaan transportasi darat selama di Arab Saudi; dan 

− penyediaan transportasi dari daerah asal ke embarkasi 
dan/atau dari debarkasi ke daerah asal yang menjadi 
tanggung jawab pemerintah daerah. 

7. Penyediaan akomodasi di Indonesia meliputi: 

− penyediaan akomodasi selama di embarkasi atau 
embarkasi-antara; dan 

− penyediaan akomodasi dari daerah asal ke embarkasi dan/ 
atau dari debarkasi ke daerah asal yang menjadi tanggung 
jawab pemerintah daerah. 
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8. Penyediaan akomodasi di Arab Saudi meliputi: 

− akomodasi selama di Makkah; dan 

− akomodasi selama di Madinah. 
9. Pelayanan akomodasi harus memenuhi standar kelayakan 

dengan memperhatikan aspek kesehatan, keamanan, 
kenyamanan, dan kemudahan jemaah haji beserta barang 
bawaannya, serta memiliki akses yang mudah ke Masjidil 
Haram di Makkah dan Masjid Nabawi di Madinah. 

10. Menteri mengoordinasikan perencanaan dan pelaksanaan 
pelayanan akomodasi paling sedikit dengan: 

− gubernur di tingkat provinsi; 

− bupati/wali kota di tingkat kabupaten/kota; dan 

− Kepala Perwakilan Republik Indonesia untuk 
Kerajaan Arab Saudi, 

             sesuai dengan kewenangannya. 
11. Perencanaan dan pelaksanaan pelayanan konsumsi berupa: 

− penyediaan konsumsi di Indonesia; dan 

− penyediaan konsumsi di Arab Saudi. 
12. Pelayanan konsumsi harus memenuhi standar kesehatan, 

kebutuhan gizi, tepat waktu, tepat jumlah, dan cita rasa 
Indonesia. 

13. Menteri mengoordinasikan perencanaan dan pelaksanaan 
pelayanan konsumsi paling sedikit dengan: 

− menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di 
bidang kesehatan; 

− gubernur di tingkat provinsi; 

− bupati/wali kota di tingkat kabupaten/kota; dan 

− Kepala Perwakilan Republik Indonesia untuk 
Kerajaan Arab Saudi, 

  sesuai dengan kewenangannya. 
14. Perencanaan dan pelaksanaan pelayanan kesehatan paling 

sedikit meliputi: 

−  informasi kesehatan haji; 

− istitaah kesehatan jemaah haji; 

− perekrutan petugas kesehatan haji; 

− penyediaan sarana dan prasarana kesehatan haji; dan 

− penanganan jemaah haji sakit. 
15. Penyediaan sarana dan prasarana kesehatan haji paling sedikit 

meliputi: 

− alat kesehatan; 

− obat dan perbekalan kesehatan; 

− tempat layanan kesehatan di tanah air; dan 

− tempat layanan kesehatan di Arab Saudi. 
16. Menteri mengoordinasikan perencanaan dan pelaksanaan 

pelayanan kesehatan paling sedikit dengan: 

− menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di 
bidang kesehatan; 

− gubernur di tingkat provinsi; 

− bupati/wali kota di tingkat kabupaten/kota; dan 

− Kepala Perwakilan Republik Indonesia untuk Kerajaan Arab 
Saudi, 

   sesuai dengan kewenangannya. 
17. Perencanaan dan pelaksanaan pelayanan dokumen  

perjalanan paling sedikit meliputi: 

− penerbitan paspor; 

− layanan keimigrasian; dan 

− penyelesaian permasalahan terkait keimigrasian. 
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18. Koordinasi kegiatan pembinaan dalam bentuk pembinaan 
kesehatan jemaah haji yang dilakukan sebelum, selama, dan 
setelah melaksanakan Ibadah Haji. 

19. Koordinasi kegiatan pelindungan dilakukan sebelum, selama, 
dan setelah jemaah haji dan petugas haji melaksanakan 
Ibadah Haji. 

20. Pelindungan kepada jemaah haji dan petugas haji terdiri atas 
pelindungan: 

− warga negara Indonesia di luar negeri; 

− hukum; 

− keamanan; dan 

− jiwa, kecelakaan, dan kesehatan. 
21. Pelindungan jemaah haji dan petugas haji sebelum, selama, 

dan setelah melaksanakan Ibadah Haji dilaksanakan dengan: 

− mengedepankan keterlibatan pihak berwenang; 

− tidak mengambil alih tanggung jawab pidana atau perdata 
warga negara Indonesia; dan 

− sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
 

CATATAN :  1. Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 

 
  2. Peraturan Pemerintah ini ditetapkan pada tanggal 9 Februari 

2022 dan diundangkan pada tanggal 9 Februari 2022. 
3. Penjelasan: 5 hlm 

 
  


