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DISIPLIN JEMAAH KUNCI SUKSES 

UMRAH MASA PANDEMI 
Oleh: ABDUL BASIR, TAWWABUDDIN, ARIAN OKTAVIANSYAH – DJPHU 

Executive Summary 
Arab Saudi menutup umrah akibat pandemi Covid-19 sejak 27 Februari 2020. Berdasarkan data 

dari SISKOPATUH 61.519 jemaah dalam 662 PPIU tertunda keberangkatannya. Awal November 

2020, jemaah Indonesia kembali diizinkan umrah dengan syarat dan protokol kesehatan yang 

ketat, sebagaimana diatur dalam KMA Nomor 719 Tahun 2020. 

Data yang dihimpun menyebutkan 2.603 jemaah Indonesia sempat berumrah hingga akses 

Arab Saudi ditutup kembali per 1 Maret 2021. Penutupan tersebut diduga akibat rendahnya 

disiplin jemaah mematuhi protokol kesehatan dan masih tingginya penyebaran Covid di 

Indonesia. Sesuai laporan dari Kantor Urusan Haji Indonesia, terdapat 107 jemaah Indonesia 

yang terpapar corona selama berumrah. 

Persoalan disiplin jemaah tersebut dapat terjadi karena minimnya edukasi jemaah, kurang 

patuh regulasi, dan longgarnya pemantauan tiap tahapan ibadah umrah sejak persiapan 

keberangkatan. Alternatif kebijakan yang ditawarkan berupa edukasi jemaah melalui sosialisasi 

dan pembinaan PPIU, penguatan regulasi, dan penguatan fungsi pemantauan dan pengawasan. 
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PENDAHULUAN 
Umrah menjadi alternatif ke baitullah akibat panjangnya masa tunggu keberangkatan haji. 

Tidak kurang 1 juta jemaah umrah asal Indonesia tiap tahunnya. Namun Covid-19 

menyebabkan Arab Saudi menutup akses umrah sejak 27 Februari 2020. Sejak ditutup, 

terdapat 61.519 jemaah dari 662 PPIU tertunda keberangkatannya. Jumlah dana jemaah yang 

terhimpun mencapai Rp869.815.307.500,00. Data tersebut bersumber dari SISKOPATUH. 

Jelang dibukanya kembali akses umrah, Pemerintah menerbitkan KMA Nomor 719 Tahun 2020 

sebagai pedoman penyelenggaraan umrah pada masa pandemi Covid-19. Pada 1 November 

2020, jemaah Indonesia kembali diizinkan umrah dengan syarat dan protokol kesehatan yang 

ketat. Namun sayangnya, banyak jemaah umrah asal Indonesia kurang disiplin mematuhi 

protokol kesehatan di Arab Saudi. Kurangnya disiplin jemaah tersebut terjadi dimungkinkan 

karena minimnya edukasi jemaah, kurang memahami regulasi, dan longgarnya pemantauan 

tiap tahapan ibadah umrah sejak persiapan keberangkatan 

Jemaah umrah Indonesia sempat dilarang kembali masuk Saudi pada awal Desember 2020. 

Hingga akhirnya pada 1 Maret 2021 Arab Saudi kembali menutup akses umrah Indonesia 

bersama 20 negara lainnya. Sesuai laporan dari Kantor Urusan Haji Indonesia di Jeddah 

terdapat 2.603 jemaah umrah Indonesia saat pandemi. Diantara jumlah tersebut terdapat 107 

jemaah Indonesia yang terpapar corona selama berumrah. 

“Hasil evaluasi pelaksanaan Umrah pada gelombang satu dan dua, masih 
terdapat banyak jemaah yang tidak mematuhi protokol kesehatan secara baik 

dan benar sehingga dari hasil tes swab (usap) petugas kesehatan masih 
terdapat jemaah yang terdampak Covid-19”  

(Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI, Nizar, sumber: haji.kemenag.go.id). 

IDENTIFIKASI MASALAH 
1. Rendahnya pengetahuan dan disiplin 

jemaah dalam mematuhi protokol 

kesehatan selama berada di Arab Saudi.  

2. Pemantauan dan pengawasan kedisiplinan 

jemaah dalam mematuhi protokol 

kesehatan masih kurang.   

3. Kepatuhan regulasi sebagai pedoman 

penyelenggaraan ibadah umrah masa 

pandemi kurang maksimal.  

Fokus penyusunan alternatif kebijakan pada 

masalah rendahnya pengetahuan jemaah 

umrah terhadap protokol kesehatan ibadah 

umrah yang berdampak pada penutupan 

umrah bagi jemaah asal Indonesia.  



 

ALTERNATIF KEBIJAKAN 
Dengan pertimbangan pentingnya solusi atas kembali ditutupnya akses jemaah umrah 

Indonesia, diperlukan langkah-langkah pengambilan kebijakan untuk menyelesaikan 

permasalahan yang ada. Alternatif kebijakan yang ditawarkan adalah: 

1. Edukasi jemaah umrah melalui sosialisasi dan pembinaan PPIU. 

2. Penguatan regulasi dengan membentuk PMA tentang Penyelenggaraan Ibadah Umrah pada 

Masa Pandemi Covid-19. 

3. Penguatan fungsi pemantauan dan pengawasan umrah. 

Pengambil kebijakan (policy maker) dapat memilih dan mengimplementasikan salah satu 

alternatif terbaik. Akan tetapi, tentu akan lebih efektif bila kebijakan dijalankan secara 

bersama-sama sebagai solusi yang komprehensif 

 

KESIMPULAN 
“Edukasi Jemaah Umrah Melalui Sosialisasi dan Pembinaan PPIU” merupakan alternatif 

kebijakan terpilih. Edukasi jemaah yang dimaksudkan adalah edukasi yang dilakukan oleh PPIU 

setelah mendapatkan sosialisasi dan pembinaan dari Kementerian Agama. 

Sosialisasi regulasi dibutuhkan untuk mendukung peningkatan kedisiplinan jemaah 

umrah dalam mematuhi protokol kesehatan. Sosialisasi dilakukan melalui berbagai cara seperti 

berita di berbagai media, infografis atau videografis, maupun pengembangan aplikasi. 

Sosialisasi dengan memanfaatkan media informasi haji melalui website, youtube, Instagram, 

DESKRIPSI, ANALISIS, DAN REKOMENDASI 
Tiga rekomendasi tersebut dianalisis dengan menggunakan analisis Grid melalui penilaian 

kriteria efektivitas, acceptability (penerimaan), legal suitability (dukungan regulasi), dan 

equity (keadilan). 

 
Rekomendasi 1 : Edukasi jemaah umrah melalui sosialisasi dan pembinaan PPIU 

Berdasarkan hasil analisis mendapatkan total scoring 7,55 sehingga menjadi alternatif 

kebijakan yang paling mungkin dilakukan karena lebih efektif, mudah diterima, perangkat 

regulasi telah siap, memenuhi unsur keadilan, dan tersedianya anggaran memadai. 

Rekomendasi 2:  Penguatan regulasi dengan membentuk PMA  

Berdasarkan hasil analisis mendapatkan total scoring 6,75 sehingga lebih sulit dilakukan 

karena proses pembentukan PMA membutuhkan waktu yang lama, proses panjang, dan 

biaya lebih mahal. 

Rekomendasi 3: Penguatan fungsi pemantauan dan pengawasan umrah 

Berdasarkan hasil analisis mendapatkan total scoring 7,2 sehingga bisa menjadi alternatif 

kedua karena cukup efektif, mudah diterima, telah terdapat tim terpadu umrah, dan 

tersedia anggaran, namun dalam masa pandemi Tim harus melibatkan tambahan K/L 

teknis lainnya yang memungkinkan bias tugas dan luasnya koordinasi. 

  



 

maupun facebook. Sedangkan pengembangan aplikasi dapat digabungkan dalam aplikasi 

umrah cerdas dengan menambahkan menu baru berupa protokol kesehatan umrah pada masa 

pandemi covid-19.  

Pembinaan PPIU dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah. 

Langkah operasional pembinaan dapat secara langsung oleh Direktorat Jenderal 

Penyelenggaraan Haji dan Umrah secara berjenjang hingga daerah maupun bekerja sama 

dengan asosiasi PPIU. Berikutnya asosiasi dan PPIU bertanggung jawab memberikan edukasi 

kepada jemaah. 

Target capaian kebijakan ini adalah seluruh jemaah yang akan melaksanakan ibadah 

umrah pada masa pandemi Covid-19 dapat memahami dan disiplin menjalankan protokol 

kesehatan sesuai ketentuan. Selain kebijakan terpilih, alternatif kebijakan yang lain juga dapat 

dilaksanakan secara beriringan agar lebih komperehensif dan target capaian lebih maksimal. 
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