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ABSTRAK 

Nama   : Teuku Yolanda Aqsha 

NIM   : 140102041 

Fakultas/Jurusan : Syari’ah dan Hukum/ Hukum Ekonomi Syariah 

Judul  : Penetapan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Umrah       

                                      Referensi (Analisis Pelaksanaan Kepmenag RI Nomor  

                                      221 Tahun 2018 dan Harga Pihak Travel di Kota  

                                      Banda Aceh) 

Tanggal Sidang : 21 Januari 2020 

Tebal Skripsi : 55 

Pembimbing I : Edi Darmawijaya, S. Ag., M.Ag 

Pembimbing II : Muhammad Syuib, MH, MLegSt 

Kata Kunci  : Keputusan Menteri Agama, Penetapan, Ibadah Umrah 

Ibadah umrah merupakan suatu ibadah sunnah yang bisa dilakukan kapan saja 

kecuali hari arafah pada tanggal 10 dzulhijjah. Ibadah umrah disunahkan bagi 

muslim yang mampu, jumlah permintaan untuk ibadah umrah di seluruh 

Indonesia menunjukan angka yang singnifikat setiap tahunnya. Kementerian 

Agama sebagai pelaksana dan penanggung jawab haji dan umrah di Indonesia 

sudah menjadi tugas pokok untuk memastikan kesehatan jamaah, keamanan dan 

keberangkatannya selama melaksanakan ibadah umrah. Selain Kementerian 

Agama terdapat pihak penyelenggara ibadah umrah yang menyediakan jasa 

perjalanan ibadah umrah berdasarkan izin resmi dari Kementerian Agama untuk 

menjadi pelaksana haji dan umrah. Tujuan penulisan skripsi ini untuk 

mengetahui proses penetapan biaya penyelenggaraan ibadah umrah oleh 

Kementerian Agama, dan harga pasar yang di terapkan oleh pihak 

penyelenggara (pengusaha travel) memuat fiqh muamalah (hukum ekonomi 

Islam). Metode penelitian adalah kualitatif dengan jenis penelitian studi 

kepustakaan library research (penelitian pustaka) dan field research (penelitian 

lapangan) yaitu mengadakan penelitian pada Kementerian Agama Wilayah 

Aceh, Travel di Kota Banda Aceh, dan jamaah dari travel terkait. Berdasarkan 

hasil penelitian diketahui bahwa proses penetapan yang dilakukan oleh 

Kementerian Agama sudah sesuai dengan hukum Islam, dan pada ketentuan 

penetapannya Kementerian Agama melihat pada kemaslahatan jamaah, 

sedangkan penetapan yang dikeluarkan oleh penyelenggara perjalanan ibadah 

umrah belum sesuai dengan pelayanan yang diberikan. 
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KATA PENGANTAR 

 بسم اهلل الرمحن الرحيم
احلمد هلل الذي هدانا هلذا وما كنا لنهتدي لو ال أن هدانا اهلل، اللهم صل وسلم على سيدنا 

 حممد، وعلى اله واصحابه ومن تبعهم بإحسان اىل يوم الدين. اما بعد:
Pernyataan rasa syukur kepada Allah, selawat kepada Rasulullah saw., 

keluarga dan para sahabat Rasulullah serta para ulama. Penulis dapat 

menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Penetapan Biaya Penyelenggaraan 

Ibadah Umrah Referensi (Analisis Pelaksanaan Kepmenag RI Nomor 221 

Tahun 2018 dan Harga Pihak Travel di Kota Banda Aceh).” Skripsi ini 

disusun guna melengkapi dan memenuhi tugas akhir dan melengkapi salah satu 

syarat untuk menyelesaikan Program Studi S-1 Hukum Ekonomi Syari’ah di 

Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. 

Dengan selesainya skripsi ini, tidak lupa penulis mengucapkan rasa 

terima kasih kepada Bapak Muhammad Siddiq, M.H, Ph.D selaku Dekan 
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ketua prodi Hukum Ekonomi Syai’ah, staf Akademik serta semua dosen dan 
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hingga semester akhir. 

Rasa hormat dengan kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih 

penulis yang tak terhingga kepada Bapak Edi Darmawijaya, S. Ag., M.Ag, 

selaku pembimbing I dan Bapak Muhammad Syuib, MH, MlegSt, selaku 

pembimbing II, yang telah meluangkan waktu, ide dan pengarahan dalam 

membimbing penulis dari awal sampai dengan terselesainya penulisan skripsi 

ini. 

Penghargaan yang luar biasa penulis sampaikan dari yang paling dalam, 

terutama sekali kepada Ayahanda Drs. Teuku Kusnafizal, M.Pd dan Ibunda 

Wardiah. Terimakasih telah menjadi Orang tua yang sangat hebat yang selalu 

memberikan motivasi, nasehat, perhatian dan kasih sayang serta do’a luar biasa 
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN DAN 

SINGKATAN 

 
Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K 

Nomor: 158bTahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987 

1. Konsonan 

No Arab Latin Ket No Arab Latin Ket 

 ا 1

Tidak 

dilam 

bangkan 
 ṭ ط 61 

t dengan titik 

di bawahnya 

 ẓ ظ b  61 ب 2
z dengan titik 

di bawahnya 

  ‘ ع t  61 ت 3

 ṡ ث 4
s dengan titik 

di atasnya 
  g غ 61

  f ف J  02 ج 5

 ḥ ح 6
h dengan titik 

di bawahnya 
 q ق 06

 

  k ك Kh  00 خ 7

  l ل D  02 د 8

 Ż ذ 9
z dengan titik 

di atasnya 
 m م 02

 

  n ن R  02 ر 10

  w و Z  01 ز 11

  h ه S  01 س 12

  ’ ء Sy  01 ش 13
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 ṣ ص 14
s dengan titik 

di bawahnya 
 y ي 01

 

 ḍ ض 15
d dengan titik 

di bawahnya 

    

 

2. Vokal  

 Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal 

tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 

a. Vokal Tunggal  

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau 

harkat, transliterasinya sebagai berikut: 

Tanda Nama Huruf  Latin 

  َ  Fatḥah a 

  َ  Kasrah i 

  َ  Dammah u 

 

b. Vokal Rangkap 

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan 

antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu: 
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Tanda dan Huruf Nama Gabungan Huruf 

َ  ي  Fatḥah dan ya ai 

َ  و  Fatḥah dan wau au 

 

Contoh: 

 

 haula : هول kaifa : كيف

 

3. Maddah  

 Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, 

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 

Harkat dan Huruf Nama Huruf dan Tanda 

ا/ ي  َ  
Fatḥahdan alif atau ya 

Ā 

ي  َ  Kasrah dan ya Ī 

ي  َ  Dammah dan wau Ū 

 

Contoh: 

 qāla : ق ال  

م ى  ramā : ر 

 qīla : ق ْيل  

 yaqūlu : ي ق ْول  

4. Ta Marbutah (ة) 

Transliterasinya untuk ta marbutah ada dua. 
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a. Ta marbutah (ة) hidup 

Ta marbutah(ة) yang hidup atau mendapat harkat fatḥah, kasrah, dan 

dammah, transliterasinya adalah t. 

b. Ta marbutah (ة) mati 

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, 

transliterasinya adalah h. 

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta marbutah(ة) diikuti oleh 

kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu 

terpisah maka ta marbutah(ة) itu ditransliterasikan dengan h. 

 

Contoh:  

ة  ْاال ْطف الْ  ْوض   rauḍah al-aṭfāl/ rauḍatul aṭfāl : ر 

ةْ ا َ ر  ن وَّ ْين ة  اْلم  د  ْم 

 Munawwarah  

ةْ  ح 
ْ
ل
 
 Ṭalḥah : ط

Catatan: 

Modifikasi 

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa 

transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya 

ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman. 

ل  : al-Madīnah al-Munawwarah/ al-Madīnatul 
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2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti 

Mesir bukan Misr ; Beiru, bukan Bayrut ; dan sebagainya. 

3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia 

tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf. 



xiv 
 

DAFTAR TABEL 

 

..........................................  46 

 

 

TABEL 3    : Sampel dari beberapa jamaah.......... 
TABEL 2    : Penyelenggara perjalanan ibadah umrah ..................................  46 

TABEL 1    : Travel Umrah, Tahun 2018 ......................................................  20 



xv 
 

DAFTAR LAMPIRAN 

 

Pihak Penyelenggara Ibadah Umrah 

 

LAMPIRAN 1 : Peraturan Perundang-Undangan 

LAMPIRAN 4      : Lampiran Foto Penelitian 

LAMPIRAN 5      : Surat Balasan Penelitian 

LAMPIRAN 6      : Daftar wawancara dengan Kabid Haji dan Umrah dan 

LAMPIRAN 3      : Surat Permohonan Kesedian Memberi Data 

LAMPIRAN 2      : Surat Keputusan Pembimbing Skripsi 



xvi 
 

DAFTAR ISI 

 

LEMBARAN JUDUL  ...................................................................................  i 

PENGESAHAN PEMBIMBING  .................................................................  ii 

PENGESAHAN SIDANG  .............................................................................  iii 

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS  ..........................................  iv 

ABSTRAK  ......................................................................................................  v 

KATA PENGANTAR  ...................................................................................  vi 

TRANSLITERASI  ........................................................................................  viii 

DAFTAR TABEL  ..........................................................................................  xiv 

DAFTAR LAMPIRAN  .................................................................................  xv 

DAFTAR ISI  ..................................................................................................  xvi 

 

BAB SATU PENDAHULUAN .....................................................................  1 

A. Latar Belakang Masalah  ........................................................  1 

B. Rumusan Masalah  .................................................................  8 

C. Tujuan Penelitian  ...................................................................  8 

D. Penjelasan Istilah  ...................................................................  9 

E. Kajian Pustaka  .......................................................................  10 

F. Metode Penelitian  ..................................................................  12 

G. Sistematikan Pembahasan  .....................................................  14 

 

BAB DUA   PENETAPAN BIAYA UMRAH  .............................................  15 

A. Penetapan Biaya Umrah  .......................................................  15 

1. Proses Penetapan Biaya Penyelenggaraan Ibadah 

Umrah .............................................................................  15 

2. Dasar Hukum Penetapan Biaya Penyelenggaraan 

Ibadah Umrah (BPIU)  ....................................................  .... 21 

3. Mekanisme Penetapan Biaya Penyelenggaraan Ibadah  

Umrah .............................................................................  23 

4. Konsep Al-maslahah Al-mursalah  .................................  24 

5. Teori Harga Pasar  ...........................................................  26 

B. Umrah  ....................................................................................  29 

1. Pengertian Umrah  ...........................................................  29 

2. Dasar Hukum Umrah  .....................................................  29 

3. Syarat dan Rukun Umrah  ...............................................  31 

4. Hal-hal yang Membatalkan Umrah  ................................  33 

 

 

 

 



xvii 
 

BAB TIGA  KEPUTUSAN MENTERI AGAMA NOMOR 221 TAHUN 

2018 TENTANG PENETAPAN BIAYA PENYELENG 

GARAAN IBADAH UMRAH DAN PENETAPAN 

HARGA PENYELENGGARA  ...............................................  37 

A. Gambaran Umum Kementerian Agama ...............................  37 

B. Proses Penetapan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Umrah 

oleh Kementerian Agama.....................................................  40 

C. Ketentuan Hukum Islam Terhadap Keputusan Menteri 

Agama Nomor 221 Tahun 2018 Tentang Penetapan Biaya 

Penyelenggaraan Ibadah Umrah ..........................................   42 

D. Analisis  ...............................................................................   45 

 

BAB EMPAT PENUTUP ..............................................................................   51 

A. Kesimpulan  .........................................................................   51 

B. Saran  ...................................................................................   51 

 

DAFTAR PUSTAKA  ....................................................................................   53 

LAMPIRAN 



1 
 

BAB SATU 

PENDAHULUAN 
 

A. Latar Belakang Masalah 

Sebagai seorang muslim diwajibkan memahami rukun Islam dan rukun 

iman secara mendalam. Bukan hanya menghafal atau sudah hafal, melainkan 

harus paham dan mengerjakannya dengan penuh ikhlas semata untuk mengharap 

keridhoan Allah SWT. Menunaikan ibadah haji adalah bentuk ibadah tahunan 

bagi kaum muslim yang mampu secara material, fisik, maupun keilmuan dengan 

berkunjung ke beberapa tempat di Arab Saudi dengan melaksanakan kegiatan 

pada satu waktu yang telah ditentukan yaitu pada bulan dzulhijjah. 

Hal ini berbeda dengan ibadah umrah yang bisa dilakukan kapan saja 

kecuali pada hari arafah yaitu tanggal 10 dzulhijjah dan hari-hari tasyrik yaitu 

tanggal 11,12,13 dzulhijjah. Umrah disunahkan bagi muslim yang mampu, 

jumlah permintaan untuk melaksanakan ibadah umrah hampir di seluruh tempat 

di Indonesia menunjukan angka yang signifikan. Hal ini disebabkan oleh masa 

tunggu untuk melaksanakan ibadah haji relatif lebih lama, sehingga banyak 

umat Islam beramai-ramai untuk melaksanakan ibadah umrah.  

Setiap tahunnya Masjidil Haram dipenuhi jutaan jamaah haji dan setiap 

hari umrah dari berbagai negara, tak terkecuali Indonesia yang selalu menjadi 

negara pemberangkat jamaah haji dan umrah terbanyak setiap tahunnya, kurang 

lebih 155.000 sampai 204.000 jamaah haji dan umrah Indonesia memenuhi Arab 

Saudi, sehingga Indonesia menjadi negara yang beberapa tahun terakhir 

mendapat tambahan kuota jamaah haji yang singnifikan setiap tahunnya.
1
 

Berbagai masalah timbul mengenai perjalanan umrah mulai dari yang 

tertunda keberangkatan, terlantarnya jamaah di Arab Saudi hingga penipuan 

yang merenggut milyaran dana jamaah umrah. Hal ini sanggat dramatis, terlebih 

                                                             
1
 www.kemenag.go.id, Infografis jemaah haji Indonesia Tahun 2018. Diakses melalui 

situs: https://kemenag.go.id/berita/info_grafis_read/24/dpr-dan-pemerintah-sepakati-biaya-haji-

1439h-2018m pada tanggal 15 Desember 2018, pukul 19.30. 

https://kemenag.go.id/berita/info_grafis_read/24/dpr-dan-pemerintah-sepakati-biaya-haji-1439h-2018m
https://kemenag.go.id/berita/info_grafis_read/24/dpr-dan-pemerintah-sepakati-biaya-haji-1439h-2018m
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dibalik permasalahan tersebut terdapat niat jamaah yang murni ingin beribadah 

namun terjadi permasalahan yang diakibatkan oleh sebagian oknum manusia 

yang tidak bertanggung jawab. Kementerian Agama sebagai penanggung jawab 

pelaksanaan haji dan umrah di Indonesia sudah menjadi tugas pokok 

Kementerian Agama untuk memastikan masyarakat Indonesia yang mendaftar 

sebagai jamaah umrah pasti keberangkatannya dan menjamin keamanan dan 

keselamatan jamaah umrah Indonesia selama melaksanakan ibadah umrah 

kecuali terjadi bencana alam.  

 Selain Kementerian Agama sebagai pelaksana dan penanggung jawab 

pelaksanaan ibadah umrah, terdapat pula beberapa travel-travel atau 

penyelenggara perjalanan ibadah umrah yang menyediakan jasa perjalanan 

ibadah umrah yang berdasarkan izin dari Kementerian Agama untuk menjadi 

pelaksana haji khusus dan umrah dan mematuhi segala aturan-aturan yang 

berlaku termasuk Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 

tentang Penyelenggaraan Haji dan Umrah, Peraturan Menteri Agama Nomor 8 

Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Ibadah Umrah. Sebelumnya pendaftaran calon 

jamaah umrah dilakukan secara manual dilaporkan kepada Kemenag selaku 

pihak penanggung jawab. Namun dengan perubahan zaman dan kecangihan 

media elektronik sudah dapat dilaporkan dengan alat elektronik. Pelaporan 

bertujuan mengetahui pembatasan keberangkatan paling lama enam bulan 

setelah tanggal pendaftaran dan paling lambat tiga bulan setelah pelunasan. 

Melalui sistem ini, Kemenag berharap bisa lebih efektif dalam mengawasi 

penyelenggara perjalanan ibadah umrah.
2
 

Pelaksanaan ibadah umrah menggunakan  jasa tour dan travel umrah saat 

ini telah menjadi pilihan banyak masyarakat pada umumnya, banyak dari 

perusahaan jasa lain berpindah pada bisnis ini. Perusahaan tour dan travel 

memiliki potensi yang mampu untuk berkiprah di dalam dunia bisnis ini, karena 

                                                             
2
 Kemenag RI, Benahi “Industri” Umrah, Diakses melalui 

https://kemenag.go.id/berita/read/507294/benahi----industri----umrah--kemenag-terbitkan-

regulasi -baru, tanggal 16 Juli 2019, pukul 16.50 wib. 
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para pelaku usaha yang bergerak di bidang tour dan travel mempunyai pasar 

yang berpotensi untuk dikembangkan.
3
 Mengembangkan usaha ini tentu 

memiliki suatu persaingan yang cukup singnifikan. Perusahaan harus lebih teliti 

menangkap peluang usaha dan harus lebih meningkatkan layanan yang 

diberikan kepada konsumen. Penyelenggara perjalanan ibadah umrah tentu 

memiliki suatu persaingan yang sanggat singnifikan, hal ini berakibat langsung 

pada fluktuasi harga pelayanan, fasilitas dan akomodasi umrah itu sendiri, 

perang tarif harga paket umrah terjadi dengan berbagai istilah seperti promo. 

Nabi menghimbau agar dalam akad jual beli penetapan harga 

disesuaikan dengan harga yang berlaku di pasaran secara umum. Dalam Islam, 

hak jual beli yang dilakukan harus dijauhkan dari syubhat, garar, ataupun riba. 

Seperti yang telah difirmankan oleh Allah SWT dalam Al-Qur‟an Surah Al-

Baqarah: 275 sebagai berikut: 

ِلَ  ِّۚ َذَٰ لَۡمّسِ
 
ُن ِمَن ٱ ۡيَط َٰ لش ذ

 
ي يَتََخبذُطُو ٱ ِ َّلذ

 
َلذ مََكَ يَُقوُم ٱ

ِ
لّرِبَٰوْا ََل يَُقوُموَن ا

 
يَن يَأُُۡٔكُوَن ٱ ِ َّلذ

 
لَۡبۡيُ  ِملُۡ  ٱ

 
ذَمُ ٱ ه

ِ
ُۡ  اَُلُٓوْا ا َذ  ِبأّ

لّرِبَٰوْاْۗ وَ 
 
ۥ َمُ َسلََف َوٱّ ٱ نََتَى ٰ فَََلُ

 
ِوۦ فَأ ِّ ب ن رذ  ّمِ

ٞ
لّرِبَٰوْاِّۚ فََمن َجَُٓءُهۥ َمۡوِعَظة

 
َم ٱ لَۡبۡيَ  َوَحرذ

 
ُ ٱ َّللذ

 
ِۖ َوَمۡن ّٱَح ذ ٱ ِ َّللذ

 
ََل ٱ

ِ
ۥٓ ا ۡمُرُه

ونَ  ِِلُ ِرِۖ ُُهۡ ِفهيَُ َخ َٰ لنُذ
 
ُب ٱ ِٓئَك ّٱۡصَ َٰ  )٥٧٢)ا لبقرة : .عََُد فَأُْولَ َٰ

Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri 

melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran 

(tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah 

disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu 

sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan 

mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan 

dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya 

apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan 

urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil 

riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di 

dalamnya. 

Dari ayat Al-Qur‟an diatas menjelaskan bahwa hukum jual beli tersebut 

mubah dan dihalalkan oleh Allah SWT selagi tidak mengandung unsur riba 

karena riba itu sendiri diharamkan. Dalam jual beli juga harus berdasarkan 

                                                             
3
Sofiyani Irena, “Pelayanan dan Jasa Travel Bagi Wisatawan dan Pelaku Bisnis di 

Excellent Holidays Tour and Travel Bandung Excellent,” Diakses melalui 

https://repository.widyatama.ac.id, tanggal 15 Desember 2018, pukul 19.40 wib. 

https://repository.widyatama.ac.id/
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kerelaan dari kedua belah pihak, tidak boleh menggunakan cara yang telah 

dilarang dalam Al-Qur‟an dan As-Sunnah. Berbagai macam metode penetapan 

harga tidak dilarang oleh Islam dengan ketentuan harga yang ditetapkan oleh 

pihak tour dan travel umrah tidak menzalimi pihak pembeli, yaitu tidak 

mengambil keuntunggan diatas normal atau tingkat kewajaran. Tidak ada 

penetapan harga yang bersifat memaksa terhadap pihak tour dan travel umrah 

selama mereka menetapkan harga yang wajar dengan mengambil tingkat 

keuntungan yang wajar (tidak di atas normal). 

Harga yang diridhai oleh masing-masing pihak, baik pihak pembeli 

maupun penjual.
4
 Dalam menetapkan suatu harga pasar terdapat kontrol dan 

pembatasan faktor-faktor produksi dalam tatanan nilai Islam dilakukan dengan 

memanfaatkan instrument harga di pasar. Instrumen harga akan mengarahkan 

efiesiensi produksi dari berbagai macam hasil produksi permintaan konsumen. 

Konsep ini menegaskan bahwa setiap harga produk yang harus dibayarkan oleh 

konsumen mewakili atau meng-cover besar dari produksi yang diperlukan.  

Dengan demikian, keputusan para produsen dan investor dalam 

memproduksi barang dan jasa akan selalu dikaitkan (bergantung) kepada 

expected return (prediksi keuntungan) yang akan didapat.
5
 Keuntungan yang 

merupakan hasil dari sebuah proses transaksi jual beli atau bisnis tour dan travel 

umrah harus dinilai kualitasnya bukan hanya sekedar kuantitas yang diperoleh, 

sehingga laba tersebut dapat dinilai baik dalam Islam. Prinsip ini sesuai dengan 

kaidah “aljaza‟u min jinsil „al amal”, bahwa balasan setiap laba itu tergantung 

dari perbuatannya.
6
 Maka setiap laba yang dihasilkan dari setiap sumber yang 

diharapkan atau proses transaksi bisnis yang ilegal tidak diakui oleh syari‟ah. 

                                                             
4
 Muhammad Birusman Nuryadin, Harga dalam Perspektif Islam, Mazahib (Jurnal 

Pemikiran Hukum Islam), Vol. IV, Nomor 1, 2007, hal. 86-99. 
5
 Mustafa Edwin Nasution, Pengenalan Eksklusif: Ekonomi Islam, (Jakarta: Kencana, 

2006), Ed. 1, Cet. 3, hlm. 167-168.  
6 Skripsi, Muhammad Nasir, Analisis Penetapan Harga Pedagang Ikan Asin di Pasar 

Tradisional Ditinjau Menurut Perpektif Hukum Islam, Uin Ar-raniry, hlm.3 
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Hal ini bisa dilihat melalui model-model bisnis dikembangkan oleh Rasulullah 

SAW dalam meraih laba yang bernilai material serta keberkahan. 

Besaran dari setiap laba yang dihasilkan oleh pihak penyelengara 

perjalanan ibadah umrah terdapat beberapa faktor dalam menghasilkan suatu 

keuntungan yang dapat mempengaruhi pihak penyelenggara perjalanan ibadah 

umrah dalam menetapkan biaya penyelenggaraan ibadah umrah adapun 

beberapa faktornya antara lain:  

a. Faktor penawaran 

b. Faktor permintaan 

c. Faktor persaingan 

d. Intervensi Pemerintah 

e. Faktor defisit.  

Strategi pemasaran untuk mencapai suatu tujuan dan berorientasi pada 

suatu persaingan guna mencapai sasaran yang tepat dalam penentuan harga, 

dapat menimbulkan berbagai konsekuensi dan dampaknya berjakauan jauh pada 

perusahaan.
7
 Tindakan penetapan pelayanan yang tidak nyaman dapat 

menyebabkan penyelenggara perjalanan ibadah umrah, kurang disukai oleh para 

jamaah, bahkan jamaah dapat melakukan reaksi yang dapat menjatuhkan nama 

baik travel penyelenggara perjalanan ibadah umrah. Apabila kewenangan harga 

tidak sesuai dengan penetapan Pemerintah, maka pihak penyelenggara 

perjalanan ibadah umrah (PPIU) bisa mengakibatkan suatu reaksi penolakan 

oleh banyak perusahaan travel umrah maka besaran biaya penetapan yang 

diberikan oleh penyelenggara perjalanan ibadah umrah harus melaporkan 

kepada Kemenag .
8
  

Pihak penyelengara perjalanan ibadah umrah di semua tour dan travel 

umrah harus memperhatikan faktor penetapan harga sampai ke strategi 

                                                             
7
  Jhon M. Bryson, Perencanaan Strategi Bagi Organisasi Sosial, Cet. 1, (Yogyakarta: 

Pustaka Pelajar, 1999), hlm. 24. 
8
 Wawancara dengan Rizaldy, Karyawan travel Elhanief Banda Aceh. Pada tanggal 22 

Agustus 2018, pukul 16.50. 
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pemasaran harga karena besar kecilnya suatu harga sanggat mempengaruhi 

kemampuan pihak tour dan travel dalam bersaing dengan tour dan travel lainnya 

dan mempengaruhi kosumen untuk membeli produk atau jasanya.
9
 Agar lebih 

kompetitif dipasar pihak penyelenggara perjalanan ibadah umrah dapat 

mempertimbangkan dalam menetapkan harga menyesuaikan pada kurs dollar 

dunia untuk menentukan harga jual produknya agar tidak terkena dampak defisit 

dan pelayanan yang diberikan oleh pihak penyelengara perjalanan ibadah umrah 

kepada jamaah juga sanggat menentukan kepuasan jamaah dalam penggunaan 

jasa tour dan travel umrah. Kepuasan jamaah telah menjadi konsep dalam suatu 

bisnis yang mengharapkan produk barang dan jasa yang diterima dan diberikan 

memuaskan. 

Pada Pasal 9 Peraturan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 2015 tentang 

Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah disebutkan:  

(1). Jamaah yang akan melakukan perjalanan ibadah umrah wajib 

mendaftarkan diri kepada PPIU. 

(2). PPIU menerima pendaftaran jamaah sesuai dengan paket layanan 

dan PPIU wajib melaporkan kepada Direktur Jenderal. 

(3). Pendaftaran sebagaimana dimaksut pada ayat (2), dilakukan 

dengan ketentuan:  

a. Jamaah mengisi blanko pendaftaran yang ditetapkan oleh 

PPIU. 

b. Jamaah membayar BPIU sesuai paket yang dipilih 

c. Jamaah dan PPIU mendatangani perjanjian yang berisi hak 

dan kewajiban masing-masing pihak. 

(4). BPIU yang telah dibayar Jamaah sebagaimana dimaksud pada ayat 

(3) huruf  b digunakan untuk penyelenggaraan Ibadah Umrah.
10

 

  

Dalam keputusan menteri agama (KMA) Nomor 221 Tahun 2018 telah 

menetapkan peraturan baru biaya penyelenggaraan ibadah umrah refensi (BPIU 

Referensi) sebesar Rp.20.000.000,-  (dua puluh juta rupiah) yang sudah terbit 

per 13 April 2018 referensi. Biaya penyelenggaraan ibadah umrah yang baru 

                                                             
9
 Rasyid Sudrajat, dkk., Kewirausahaan…, hlm. 93. 

10
 Wawancara langsung dengan Bapak Samhudi S.Si, Kepala Bidang Pelayanan Haji 

dan Umrah Kanwil Kemenag Aceh. Pada tanggal 09 s.d 10 Mei 2019 di Kanwil Aceh. 
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akan menjadi pedoman Kementerian Agama dalam melakukan pengawasan dan 

pengendalian kepada penyelenggara perjalanan ibadah umrah (PPIU). Referensi 

ini dilakukan untuk pengawasan serta investigasi terhadap paket umrah yang 

ditawarkan penyelenggara perjalanan ibadah umrah.  

Keputusan menteri agama (KMA) Nomor 221 Tahun 2018 tentang biaya 

perjalanan ibadah umrah (BPIU) sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta 

rupiah) yang diterapkan oleh Kementrian Agama berbeda dengan yang 

diterapkan oleh sebagian pihak tour dan travel umrah. Penetapan biaya 

perjalanan ibadah umrah (BPIU) di setiap tour dan travel umrah di Indonesia 

atau di Provinsi Aceh sendiri menyesuaikan pada harga dollar di dunia.  

Berdasarkan informasi awal yang penulis temukan di lapangan banyak 

biaya penyelenggaraan ibadah umrah yang berbeda dari yang di tetapkan oleh 

Pemerintah, sehingga banyak dari jamaah umrah yang merasa di rugikan dari 

faktor pelayanan yang di tawarkan oleh pihak penyelenggara perjalanan ibadah 

umrah.
11

 Faktor inilah yang menarik untuk dikaji, karena permasalahan tersebut 

merupakan suatu permasalahan yang memerlukan pemecahan sehingga dapat 

memberikan kemaslahatan sesuai yang diharapkan oleh jamaah. Karena sebab 

itu peneliti tertarik meneliti lebih jauh dalam skripsi yang berjudul “Penetapan 

Biaya Penyelenggaraan Ibadah Umrah Referensi (Analisis Pelaksanaan 

Kepmenag RI Nomor 221 Tahun 2018 dan Harga Pihak Travel di Kota 

Banda Aceh).” 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka permasalahan yang diajukan 

oleh penulis adalah: 

1. Bagaimana proses penetapan biaya penyelenggaraan ibadah umrah 

oleh Kementerian Agama? 

                                                             
11

 Wawancara langsung dengan Bapak Samhudi S.Si, Kepala Bidang Pelayanan Haji 

dan Umrah Kanwil Kemenag Aceh. Pada tanggal 09 s.d 10 Mei 2019 di Kanwil Aceh. 
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2. Bagaimana ketentuan hukum Islam terhadap keputusan Menteri 

Agama Nomor 221 Tahun 2018 tentang penetapan biaya 

penyelenggaraan ibadah umrah? 

3. Apakah penetapan harga oleh penyelenggara umrah sudah sesuai dengan 

pelayanan jamaah umrah? 

C. Tujuan Penelitian  

Setiap penelitian memiliki tujuan tertentu, demikian juga dengan 

penelitian ini. Tujuan yang ingin penulis capai adalah : 

1. Untuk mengetahui proses penetapan biaya penyelenggaraan ibadah 

umrah oleh Kementerian Agama. 

2. Untuk mengetahui ketentuan hukum Islam terhadap Keputusan 

Menteri Agama Nomor 221 Tahun 2018 tentang biaya 

penyelenggaraan ibadah umrah. 

3. Untuk mengetahui penetapan biaya penyelenggaraan ibadah umrah 

oleh pihak penyelenggara perjalanan ibadah umrah ditinjau dari harga 

pasar. 

D. Penjelasan Istilah 

 Untuk menghindari kesalahan dalam memahami judul penelitian, 

peneliti sangat perlu untuk menjelaskan terlebih dahulu mengenai judul 

penelitian yatu Analisis Hukum Islam Terhadap Keputusan Menteri Agama 

Nomor 221 Tahun 2018 Tentang Penetapan Biaya Penyelenggaraan Ibadah 

Umrah Referensi (Studi Kasus di Kota Banda Aceh). adapun penjelasan istilah-

istilah yang terdapat didalam skripsi ini adalah : 

1. Analisis 

Dalam kamus hukum, analisis adalah penyelidikan terhadap suatu 

peristiwa.
12

 Namun kata lain analisis berasal dari kata Yunani yaitu analusia 

atau analisa yang berarti suatu pemeriksaan mengenai hakikat dan makna 

terhadap keseluruhan data untuk mengungkapkan unsur-unsur dan bagian-

                                                             
12

 Sudarso, Kamus Hukum, (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), cet. 4, hlm. 32.  
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bagian yang kompeten atau elemen dari suatu teoritas untuk memenuhi ciri-ciri 

masing-masing bagian kemampuan atau elemen dari kaitannya. 

Dalam Kamus lengkap Bahasa Indonesia, analisis adalah penyelidikan 

terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan sebagainya) untuk 

mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab musabab duduk perkaranya, dan 

sebagainya) penguraian pokok atau berbagai bagiannya dan penelahahan bagian 

itu sendiri serta hubungan antara bagian untuk memperoleh pengertian yang 

tepat dan pemahaman arti keseluruhan.
13

 

2.  Umrah 

Umrah ialah ibadah yang dilakukan di tanah suci Mekkah, yang 

menyerupai ibadah haji dengan beberapa perbedaan tertentu. Hukum umrah 

adalah fardhu‟ain sekali dalam seumur hidup bagi setiap muslim yang 

memenuhi persyaratan.
14

 

Allah SWT berfirman: 

  ) ٦٩١ )ا لبقرة : .جَوأِتُّواْ اْ ْلَْجَّ َواْ ْلُعْمرَِة لِلَّوِ 
 Dan sempurnakanlah ibadah haji dan umrah karena Allah.  

 

3. Travel 

Travel pada dasarnya memiliki arti sebagai suatu perjalanan yang 

dilakukan seseorang dari satu lokasi ke lokasi lainnya, perjalanan ini dapat 

dengan hanya berjalan kaki, naik bus, kereta api, pesawat ataupun alat 

transportasi lainnya.
15

 

4. Hukum Islam 

Hukum Islam adalah suatu kaidah-kaidah hukum yang didasarkan pada 

wahyu Allah SWT dan Sunnah Rasul mengenai tingkah laku mukallaf (orang 

                                                             
13

 Tri Kurnia Nurhayati, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 

1999), hlm. 98.  
14

  Muhibbuthabary, Fiqh Amal Islam (Bandung: Citapustaka Media Perintis, Cet. 1, 

2012). hlm. 137.  
15

 Erbina Barus, “Apakah Travel itu Penting buatMu.” Diakses melalui 

erbinabaroes.wordpress.com, tanggal 22 Februari 2019, pukul 22.00 wib. 
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yang sudah dibebani kewajiban) yang diakui dan diyakini mengikat bagi semua 

pemeluk agama Islam.
16

 

E. Kajian Pustaka 

Menurut penelusuran yang telah penulis lakukan, ada beberapa 

penelitian yang membahas tentang pandangan hukum Islam pada penetapan 

harga banyak dipaparkan dalam penelitian karya ilmiah diantaranya yaitu: 

  Dalam skripsi yang ditulis oleh Muhammad Nasir, yang berjudul 

”Analisis Penetapan Harga Pedagang Ikan Asin Di Pasar Tradisional Ditinjau 

Menurut Perpektif Hukum Islam” pada Tahun 2017, yang menjelaskan tentang 

penetapan harga pedagang ikan asin terhadap pembeli dalam tulisan karya 

ilmiah ini di fokuskan pada konsep harga yang diterapkan oleh pedagang ikan 

asin apakah sudah sesuai dengan konsep ekonomi Islam.
17

 

Dalam skripsi yang ditulis oleh Muhammad Ismail Ali Serunting, yang 

berjudul “Strategi Penetapan Harga ATK CV Putra Pelangi Berkah Menurut 

Perpektif Ekonomi Islam” pada Tahun 2017, yang menjelaskan tentang 

penetapan harga dalam ekonomi Islam dan mekanisme penetapan harga yang 

digunakan CV Putra Pelangi Berkah terhadap pembeli.
18

 

Dalam skripsi yang ditulis oleh Nur Kaukab Ahmad Zaki, yang berjudul 

“Implementasi Kebijakan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 

8 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah (Studi Kasus 

Pt Al Fajr Baladi Indonesia)” pada Tahun 2019, yang berfokus pada izin 

operasional perjalanan ibadah umrah yang belum di miliki oleh setiap 

                                                             
16

 Rofiq Ahmad, Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta: Rajawali Per, 2003) 
17

 Muhammad Nasir, Analisis Penetapan Harga Pedagang Ikan Asin di Pasar 

Tradisional Ditinjau Menurut Perpektif Hukum Islam, Prodi Syariah dan Hukum UIN Ar-

Raniry. 
18

 Muhammad Ismail Ali Serunting, Strategi Penetapan Harga ATK CV Putra Pelangi 

Berkah Menurut Perpektif Ekonomi Islam, Prodi Ekonomi Islam UIN Raden Fatah. 
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perusahaan yang bergerak dalam bidang penyelenggaraan ibadah umrah PMA 

Nomor 8 Tahun 2018.
19

 

Dalam skripsi lain yang ditulis oleh Almaulal Mahdyyah, yang berjudul 

“Penetapan Harga Di Kalangan Pedagang Buah Di Pasar Peterongan Jombang 

Tinjauan Hukum Islam” pada Tahun 2016, yang menjelaskan tentang penetapan 

harga yang diberikan oleh pedagang buah di pasar jombang kepada pembeli 

yang mengunakan penetapan harga berdasarkan harga pesaing atau competitor 

dan penetapan harga sesuai permintaan.
20

 

Perbedaan dari beberapa skripsi yang penulis paparkan dalam penulisan 

adalah  mengenai penetapan harga dan yang penulis paparkan dalam penelitian 

ini adalah bahwa tidak ada skripsi yang membahas tentang penetapan biaya 

penyelenggaraan ibadah umrah Nomor 221 Tahun 2018 yang diterapkan oleh 

keputusan Pemerintah yang belum pernah diteliti sebelumnya. 

F. Metode Penelitian  

Adapun metode dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif: 

1. Jenis Penelitian 

Untuk dapat menganalisis data penelitian yang merupakan bagian 

penting dalam menentukan hasil akhir dari penelitian ini, jenis penelitian 

yang digunakan adalah penelitian kepustakaan dan lapangan. Semua hasil 

diperoleh dari jawaban wawancara yang membahas persoalan biaya 

perjalanan ibadah umrah pada objek penelitian.
21

 

 

 

 

                                                             
19 Nur Kaukab Ahmad Zaki, Implementasi Kebijakan Peraturan Menteri Agama 

Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah 

(Studi Kasus Pt Al Fajr Baladi Indonesia), Prodi Manjemen Dakwah UIN Sunan Kalijaga. 
20

 Almaulal Mahdyyah, Penetapan Harga Di Kalangan Pedagang Buah Di Pasar 

Peterongan Jombang Tinjauan Hukum Islam, Prodi Hukum Bisnis UIN Maulana Malik Ibrahim 
21

Arikunto Suharsimi, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan, (Jakarta: PT. Rineka 

Cipta, 1996), hlm 127. 
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2. Teknik Pengumpulan Data 

 Untuk mendapatkan data yang sesuai dengan penelitian ini, maka 

penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data yaitu data obsevasi, 

wawancara, dan dokumentasi. 

a. Wawancara 

Wawancara adalah tanya jawab antara pewawancara dengan yang di 

wawancarai untuk meminta keterangan atau pendapat tentang suatu hal 

yang berhubungan dengan masalah penelitian. Wawancara yang penulis 

gunakan adalah wawancara yang terstruktur, yaitu wawancara secara 

terencana yang berpedoman pada daftar pertanyaan yang telah disiapkan 

sebelumnya.
22

 Pada penelitian ini, penulis melakukan wawancara dengan 

Kepala Bidang Haji dan Umrah di Kantor Wilayah Kementerian Agama 

Provinsi Aceh, penyelenggara perjalanan ibadah umrah, dan jamaah. 

b. Dokumentasi 

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara mengumpulkan 

data-data tertulis mengenai gambaran umum terhadap objek yang akan 

diteliti. Pada penelitian ini penulis mengambil gambar bersama kepala 

bidang penyelenggara haji dan umrah. 

c. Instrumen Pengumpulan Data 

Instrument yang digunakan untuk mengumpulkan data dengan teknik 

wawancara adalah buku tulis, pulpen, recorder (alat perekam) untuk 

mencatat serta merekam keterangan-keterangan yang disampaikan oleh 

pihak informan serta data/keterangan yang berkaitan dengan topik 

pembahasan. 

3. Langkah-langkah Analisis Data 

Teknis analisa data yang penulis guakan adalah teknik analisis secara 

kualitatif yang bersifat deskriptif-analisis, yakni penelitian yang 

                                                             
22

Marzuki Abu Bakar, Metode Penilitian, (Banda Aceh, 2013), hlm. 57-58. 



13 
 

 

menggambarkan data dan informasi yang berdasarkan fakta-fakta yang 

diperoleh di lapangan. 

Setelah semua data penelitian didapatkan, maka kemudian di olah 

menjadi suatu pembahasan untuk menjawab persoalan yang ada dengan 

didukung oleh data lapangan dan teori. Sedangkan pedoman pada penulisan 

skripsi ini penulis merujuk pada Buku Panduan Penulisan Skripsi yang 

diterbitkan oleh Fakultas Syari‟ah dan Hukum Uin Ar-Raniry Darussalam 

Banda Aceh Tahun 2019. Melalui panduan penulisan tersebut, penulis 

berupaya menampilkan teknik penyajian yang sistematis, ilmiah dan mudah 

dipahami oleh pembaca. Sedangkan untuk penerjemahan ayat-ayat Al-Qur‟an 

dan terjemahan yang diterbitkan oleh Yayasan Penyelenggaraan 

Penerjemahan Al-Quran Departemen Agama RI Tahun 2005.  

G. Sistematika Pembahasan 

Agar lebih memudahkan penulis dalam menguraikan objek penelitian 

serta para pembaca dalam memahami pembahasan karya ilmiah ini, maka perlu 

suatu sistematika pembahasan agar lebih terstruktur dan jelas dimulai dari teori 

dasar, objek, hingga hasil penelitian. Sistematika pembahasan dalam penelitian 

ini terbagi dalam 4 (empat) bab, yaitu: 

Bab satu pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metodologi 

penelitian, serta sistematika pembahasan. 

Bab dua membahas tentang penetapan biaya, sejarah penetapan biaya 

penyelenggaraan ibadah umrah, dasar hukum penetapan biaya penyelenggaraan 

ibadah umrah, mekanisme penetapan biaya penyelenggaraan ibadah umrah, dan 

pengertian ibadah umrah, syarat-syarat serta hukum menjalankan ibadah umrah 

dan hal-hal yang di larang didalam menjalankan ibadah umrah. 

Bab tiga merupakan bab inti, di dalam nya akan membahas tentang karya 

ilmiah ini yaitu gambaran umum Kemeterian Agama Wilayah provinsi Aceh, 

keputusan Menteri Agama Nomor 221 Tahun 2018, ketentuan hukum Islam 
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terhadap keputusan Menteri Agama, persepsi biaya penyelenggaraan ibadah 

umrah oleh pihak penyelenggara perjalanan ibadah umrah ditinjau dari harga 

pasar. 

Bab empat merupakan penutup skripsi yang meliputi, kesimpulan 

sebagai jawaban dari permasalahan penelitian yang kemudian dilengkapi dengan 

saran yang kiranya dapat bermanfaat sebagai masukan ataupun pertimbangan  

bagi pihak terkait.
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 BAB DUA 

PENETAPAN BIAYA UMRAH  

A.   Penetapan Biaya Umrah 

Dalam akuntasi biaya adalah bidang akuntasi yang memberikan 

informasi kepada manajemen mengenai pengumpulan biaya dan harga pokok 

produksi, perencanaan dan pengendalian biaya.
23

 Biaya sangat erat kaitannya 

dengan produk yang dihasilkan perusahaan. Biaya yang terjadi dapat dengan 

mudah ditelusuri ke suatu produk dan ada yang sulit ditelusuri ke suatu produk. 

Berdasarkan hubungannya dengan produk, biaya dapat diklasifikasikan ke 

dalam biaya langsung dan tidak langsung.
24

 

Biaya langsung biaya yang dapat ditelusuri secara langsung pada produk. 

Contoh dari jenis biaya ini adalah biaya bahan baku, biaya gaji bagian produksi, 

dan biaya langsung lainnya. Biaya tidak langsung biaya yang tidak dapat 

ditelusuri secara langsung pada produk. Contoh dari jenis biaya ini adalah biaya 

sewa, biaya penyusutan depresiasi, biaya administrasi dan biaya tidak langsung 

lainnya.
25

 

1. Proses Penetapan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Umrah 

Pada prinsipnya penetapan biaya penyelenggaraan ibadah umrah (BPIU)  

termasuk dalam penetapan biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) 

ditetapkan oleh Presiden atas usul Menteri Agama setelah mendapat persetujuan 

dari DPR RI yang dalam hal ini dilakukan oleh komisi VIII dengan lingkup 

tugas agama dan sosial.
26

 Dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal 

Penyelenggaraan Haji dan Umrah (Ditjen PHU). 

                                                             
23 Elizar Sinambela, dkk. Pengantar Akuntasi, (Medan: Perdana Publishing, 2012), cet. 

1, hlm. 11 
24

 Kautsar Riza Salman, Akuntasi Biaya, (Jakarta Barat: Indeks Permata Puri Media, 

2016), ed. 2, hlm. 29. 
25

 Ibid., hlm. 29-30. 
26

 Wawancara dengan Samhudi S.Si, Kepala Bidang Pelayanan Haji dan Umrah Kanwil 

Kemenag Aceh. Pada tanggal 09 s.d 10 Mei 2019 di Kota Banda Aceh. 
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Penetapan biaya perjalanan penyelenggaraan ibadah umrah merupakan 

kegiatan yang terus di perbaiki oleh Kementerian Agama dalam pelaksanaanya 

yang dikerjakan oleh Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah 

(Ditjen PHU). Dengan berdasarkan standart operasional dalam penetapannya 

dengan mengacu kepada Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2018 

tentang penyelenggaraan perjalanan ibadah umrah  yang sebelumnya Peraturan 

Menteri Agama Nomor 18 Tahun 2015. Kementerian Agama terus berupaya 

meningkatkan kualitas penyelenggaraan perjalanan ibadah umrah demi 

memperbaiki pelayanan dan biaya perjalanan ibadah umrah dengan 

mengeluarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 221 Tahun 2018 tentang biaya 

penyelenggaraan ibadah umrah.
27

 Dalam melaksanakan proses pembayaran 

BPIU dilakukan oleh pihak jamaah kepada pihak penyelenggaraan perjalanan 

ibadah umrah (PPIU) setelah jamaah melakukan pembayaran dengan lunas juga 

terdaftar, mendapatkan kebutuhan untuk keberangkatan, dan fasilitas lainya baru 

setelah itu pihak penyelenggara perjalanan ibadah umrah dapat 

memberangkatkan jamaah ke Arab Saudi untuk melaksanakan ibadah umrah. 

Dalam proses penetapan biaya penyelenggaraan ibadah umrah ada 

beberapa faktor yang mempengaruhi besaran penetapan, namun dari faktor 

tersebut yang mempengaruhi besaran penetapan yaitu: 

a. Faktor sewa penginapan (hotel) 

b. Pengurusan visa 

c. Makan dan  

d. Tiket Pesawat Pulang Pergi. 

Faktor inilah yang seringkali mengakibatkan perubahan pada proses 

penetapan harga oleh pihak penyelenggaraan ibadah umrah.
28

 Kewajiban 

pelayanan yang diberikan oleh PPIU dijelaskan pada Bab V Pasal 13 Peraturan 

Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2018 pada Pasal ini dijelasakan penyelenggara 
                                                             

27
 Ibid., 

28 Wawancara dengan Rizaldy, Karyawan travel Elhanief Banda Aceh, Pada tanggal 22 

Agustus 2018 di Banda Aceh. 
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perjalanan ibadah umrah wajib memberikan pelayanan kepada jamaah umrah 

seperti.29
  

Pelayanan bimbingan umrah, bimbingan umrah yang dimaksud ialah 

bimbingan jamaah yang diberikan oleh penyelenggara perjalanan ibadah umrah 

sebelum melakukan keberangkatan dan selama di Arab Saudi. Adapun 

bimbingan yang diberikan dalam bentuk teori dan praktik. Kemudian 

penyelenggara perjalanan ibadah umrah memberikan buku paket atau pedoman 

materi bimbingan menasik dan perjalanan umrah kepada calon jamaah ibadah 

umrah bimbingan yang diberikan berupa pedoman yang diterbitkan oleh 

Kementerian Agama.30 

Transportasi jamaah, transportasi jamaah yang dimaksud ialah 

transportasi yang disediakan oleh penyelenggara perjalanan ibadah umrah 

meliputi transportasi udara dari Indonesia ke Arab Saudi dan dari Arab Saudi ke 

Indonesia, serta transportasi darat atau udara selama di Arab Saudi. Pelayanan 

khususnya transportasi darat selama di Arab Saudi harus memenuhi standart 

kelayakan dan kenyamanan seperti usia bus paling lama 5 (lima) Tahun dengan 

kapasitas bus paling banyak 50 (lima puluh) seat per bus dan seluruh kondisi 

dalam bus baik dan berfungsi sebagaimana mestinya dan penyelenggara 

perjalanan ibadah umrah wajib menyediakan sarana transportasi bagi jamaah 

yang aman, layak, dan nyaman sesuai dengan perjanjian yang disepakati.31 

Akomondasi dan kosumsi, akomondasi dan kosumsi yang dimaksud 

ialah penyelenggara perjalanan ibadah umrah sebagai pihak yang bertangung 

jawab penyelenggaraan perjalanan ibadah umrah maka penyelenggara 

perjalanan ibadah umrah wajib menyediakan pelayanan akomondasi dengan 

menempatkan jamaah paling jauh 1.000 (seribu) meter dari Masjidil Haram di 

                                                             
29

 Kementerian Agama RI, “Putusan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2018 tentang 

Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah.” Diakses melalui Aplikasi Umrah Cerdas. tanggal 

23 Mei 2019, pukul 14.30 wib. 

                30 
Ibid., Pasal 14. 

31
 Ibid., Pasal 15. 
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Makkah dan di dalam wilayah Markaziyah di Madinah pada hotel paling rendah 

bintang 3 (tiga). Dalam hal jamaah di tempatkan lebih dari 1.000 (seribu) meter 

dari Masjidil Haram di Makkah, penyelenggara perjalanan ibadah umrah wajib 

menyediakan transportasi selama 24 (dua puluh empat) jam. Selain itu 

akomondasi penginapan kamar yang disediakan oleh PPIU masing-masing 

kamar tersebut di isi paling banyak 4 (empat) orang. 

Pada pelayanan kosumsi yang diberikan oleh penyelenggara perjalanan 

ibadah umrah kepada jamaah, kosumsi diberikan sebelum berangkat, dalam 

perjalanan, dan selama di Arab Saudi. Adapun kosumsi selama di Arab Saudi 

yang wajib diberikan oleh penyelenggara perjalanan ibadah umrah seperti 

pelayanan dengan sistem penyajian secara prasmanan sebanyak 3 (tiga) kali 

sehari, pilihan menu termasuk menu Indonesia, dan kosumsi yang disajikan 

harus memenuhi standart higenitas dan kesehatan.32 

Kesehatan jamaah, kesehatan jamaah sangat diperhatikan dalam 

melakukan perjalanan ibadah umrah, kesehatan jamaah yang dimaksud disini 

ialah kesehatan jamaah sebelum pemberangkatan dari Indonesia ke Arab Saudi 

dan selama di Arab Saudi begitu juga sampai pemberangkatan kepulangan dari 

Arab Saudi ke Indonesia. Adapun pelayanan kesehatan paling sedikit yang 

disediakan oleh penyelenggara perjalanan ibadah umrah seperti penyediaan 

petugas kesehatan, penyediaan obat-obatan sesuai dengan ketentuan peraturan 

perUndang-Undangan, pemeriksaan kondisi kesehatan jamaah sebelum 

keberangkatan, pengurusan jamaah yang meninggal dunia, memastikan jamaah 

telah mendapatkan vaksinasi meningitis sesuai dengan ketentuan peraturan 

perUndang-Undangan, dan penyelenggara perjalanan ibadah umrah bertanggung 

jawab terhadap perawatan dan pemulangan jamaah yang di rawat inap di Arab 

Saudi dan negara yang transit.33 

                                                             
32 Ibid., Pasal 16. 
33

 Ibid., Pasal 17-19. 
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Selain pelayanan bimbingan umrah, transportasi jamaah, akomondasi 

dan kosumsi dan kesehatan jamaah diatas pada Bab V Pasal 13 Peraturan 

Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2018 juga membahas tentang perlindungan 

jamaah dan petugas umrah, dan administrasi dan dokumentasi umrah. 

Perlindungan jamaah dan petugas umrah ialah pelayanan perlindungan jamaah 

dan petugas umrah yang disediakan oleh pihak penyelenggaraan perjalanan 

ibadah umrah (PPIU) meliputi, asuransi jiwa, kesehatan, dan kecelakaan, 

pengurusan jamaah yang terpisah dan/atau hilang selama dalam perjalanan di 

Arab Saudi dan pengurusan dokumen jamaah yang hilang selama beribadah. 

Pihak penyelenggaraan ibadah umrah sebagai penanggung jawab jamaah 

selama di Arab Saudi juga wajib menyediakan paling sedikit 1 (satu) petugas 

untuk mendapingi jamaah, petugas yang di sediakan oleh penyelenggara 

perjalanan ibadah umrah tidak boleh di rangkap oleh jamaah. Selain itu 

penyelenggara perjalanan ibadah umrah wajib menyediakan kartu tanda 

pengenal yang memuat paling sedikit nama jamaah, nomor paspor, nama PPIU, 

penanggung jawab dan nomor kontak di Arab Saudi, nama muassaasah, nama 

dan alamat hotel tempat jamaah menginap dan  penyelenggara perjalanan ibadah 

umrah juga berkewajiban  untuk mendaftarkan 1 (satu) orang perwakilan resmi 

penyelenggara perjalanan ibadah umrah di Arab Saudi kepada teknis urusan haji 

pada Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Jeddah.34 

Administrasi dan dokumentasi umrah pelayanan yang disediakan oleh 

PPIU yang berisi dokumen perjalanan umrah dan visa bagi jamaah, dokumen 

jamaah apabila ada jamaah yang sakit, meninggal dan ghaib atau hilang. Selain 

dokumen tersebut penyelenggara perjalanan ibadah umrah wajib memastikan 

masa tinggal jamaah di Arab Saudi sesuai dengan masa berlaku visa dan 

penyelenggara perjalanan ibadah umrah dilarang menelantarkan jamaah umrah 

yang mengakibatkan jamaah gagal berangkat ke Arab Saudi, melanggar masa 

berlaku visa, dan juga membuat jamaah terancam keselamatannya. PPIU juga 

                                                             
34

 Ibid., Pasal 20-22. 



20 
 

 

berkewajiban melaporkan Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah kepada 

Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (Ditjen PHU) yang 

meliputi rencana, pemberangkatan, pemulangan, dan permasalahan khusus.  

Laporan rencana perjalanan, pemberangkatan dan kepulangan jamaah 

umrah wajib dilaporkan oleh penyelenggara perjalanan ibadah umrah paling 

lambat 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam sebelum jamaah berangkat, setelah 

jamaah berangkat dari bandara International dan setelah jamaah tiba kembali di 

tanah air. Laporan Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah dilakukan melalui 

sistem pelaporan elektronik.35 Berdasarkan pertimbangan tersebut maka besaran 

biaya penyelenggaraan ibadah umrah (BPIU) yang dibayarkan langsung oleh 

jamaah umrah kepada masing-masing pihak penyelenggara perjalanan ibadah 

umrah (PPIU) sebagian berikut: 

Tabel 1  

Travel Umrah 

NO PPIU Besaran BPIU 

1 CTS Travel Rp. 22.500.000,- 

2 PT. Elhanief Tour & Travel Rp. 15.500.000,- 

3 PT. Elteyba Medina Fauzana Rp. 20.500.000,- 

4 PT. Mafaza Tour & Travel Rp. 25.800.000,- 

5 PT. Ameera Mekkah Travel Rp. 23.000.000,- 

Sumber data: Data dokumentasi setiap travel di Kota Banda Aceh,Tahun 2018. 

Tabel diatas menunjukkan bahwa setiap tour dan travel memilik 

penetapan harga yang berbeda-beda dalam menetapkan biaya penyelenggaraan 

ibadah umrah (BPIU) yang ditetapkan oleh  pihak penyeleggaraan perjalanan 

ibadah umrah (PPIU) Tahun 2019. Penetapan biaya yang ditetapkan oleh PPIU 

tersebut sesuai jarak keberangkatan ke Arab Saudi. 

 

                                                             
35

 Ibid., Pasal 23-26. 
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2. Dasar Hukum Penetapan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Umrah (BPIU) 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1999, negara mengakui 

bahwa ibadah haji merupakan rukun Islam yang ke-5 yan wajib dilaksanakan 

oleh umat Islam yang memenuhi kriteria „Istiha‟ah‟ berupa kemampuan materi, 

fisik, dan mental. Negara menyatakan bahwa penyelenggaraan ibadah haji 

merupakan tugas nasional dengan Undang-Undang nomor 17 Tahun 1999 

dengan demikian Pemerintah memiliki landasan hukum yang kuat sebagai 

pelaku langsung yang berhak dan berkewajiban memberikan pelayanan 

operasional ibadah haji.36
 Dikarenakan  proses menunggu keberangkatan ibadah 

haji yang terlalu lama dan dan menunaikan ibadah haji adalah bentuk tahunan 

bagi kaum muslimin yang proses keberangkatan telah ditentukan pada bulan 

dzulhijjah. 

Hal ini berbeda dengan ibadah umrah yang bisa dilakukan kapan saja 

kecuali pada hari arafah yaitu tanggal 10 dzulhijjah dan hari-hari tasyrik pada 

tanggal 11,12,13 dzulhijjah. Umrah disunahkan bagi kaum muslimin yang 

mampu, jumlah permintaan untuk melaksanakan ibadah umrah di seluruh 

Indonesia menunjukan angka yang singnifikan.37 Dengan demikian Direktorat 

Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (Ditjen PHU) sebagai lembaga 

Pemerintah memiliki kewajiban untuk menyediakan pelayanan penyelenggaraan 

perjalanan ibadah umrah Indonesia, pelayanan ini bertujuan untuk menjamin 

kesejahteraan lahir bathin jamaah umrah serta menjaga nama baik negara 

Indonesia di luar negeri yang diakibatkan dari banyaknya kaum muslimin di 

Indonesia yang ingin berkunjung baitullah.   

                                                             
36

 Nur Kaukab Ahmad Zaki, Implementasi Kebijakan Peraturan Menteri Agama 

Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah 

(Studi Kasus Pt Al Fajr Baladi Indonesia). Diakses melalui repository.uinjkt.ac.id. tanggal 05 

Agustus 2019, pukul 00.46 wib. 
37

 www.kemenag.go.id, Infografis jemaah haji Indonesia Tahun 2018. Diakses melalui 

situs: https://kemenag.go.id/berita/info_grafis_read/24/dpr-dan-pemerintah-sepakati-biaya-haji-

1439h-2018m pada tanggal 15 Desember 2018, pukul 19.30. 

https://kemenag.go.id/berita/info_grafis_read/24/dpr-dan-pemerintah-sepakati-biaya-haji-1439h-2018m
https://kemenag.go.id/berita/info_grafis_read/24/dpr-dan-pemerintah-sepakati-biaya-haji-1439h-2018m
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Sebelumnya belum ada dasar hukum khusus yang mengatur tentang 

penetapan biaya dalam penyelenggaraan ibadah umrah, hanya saja dasar hukum 

penetapan biaya penyelenggaraan perjalanan ibadah umrah berupa Peraturan 

Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2018 tentang penyelenggaraan ibadah umrah 

yang di tulis pada Bab III mengenai biaya perjalanan ibadah umrah pada Pasal 9 

ditulis: 

(1)  PPIU menetapkan BPIU sesuai dengan fasilitas dan pelayanan yang 

diberikan. 

(2) BPIU meliputi seluruh komponen biaya yang diperlukan untuk 

pelaksanaan Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah. 

(3) PPIU dilarang memungut biaya lain sebagaimana dimaksud pada ayat 

(2). 

 

Pasal 10  

(1) Menteri menetapkan BPIU Referensi secara berkala sebagai pedoman 

penetapan BPIU. 

(2) Dalam hal PPIU menetapkan BPIU dibawah BPIU Referensi, PPIU 

wajib melaporkan secara tertulis kepada Direktur Jenderal. 

(3) Dalam hal PPIU tidak melaporkan secara tertulis sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2), Direktur Jenderal meminta Penjelasan.38 

 

Setelah dikeluarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2018 

tentang penyelenggaraan ibadah umrah, berselang sebulan dikeluarkan kembali 

Keputusan Menteri Agama Nomor 221 Tahun 2018 tentang biaya 

penyelenggaraan ibadah umrah referensi, yang diakibatkan oleh banyaknya 

kasus penipuan yang disebabkan oleh pihak travel, yang merugikan para calon 

jamaah umrah, isi dari Keputusan Menteri Agama Nomor 221 Tahun 2018 

tentang biaya penyelenggaraan ibadah umrah referensi, dengan ini memutuskan 

dan menetapkan: 

Kesatu: Menetapkan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Umrah Referensi 

(BPIU Referensi) sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah). 

                                                             
38

 Kementerian Agama RI, “Putusan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2018 tentang 

Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah.” Diakses melalui Aplikasi Umrah Cerdas. tanggal 

23 Mei 2019, pukul 14.30 wib. 
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Kedua: BPIU Referensi sebagaimana dimaksud dalam Diktum kesatu menjadi 

pedoman bagi: 

a. Kementerian Agama dalam melakukan pengawasan dan 

pengendalian kepada PPIU terhadap layanan yang diberikan 

standar yang diberikan kepada jamaah umrah sesuai standar 

pelayanan minimal; dan  

b. Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) dalam 

menetapkan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Umrah (BPIU) sesuai 

standart pelayanan minimal. 

Ketiga:  Besaran BPIU Referensi sebagaimana dimaksud dalam Diktum kesatu  

dihitung berdasarkan pelayanan Jamaah Umrah di Tanah Air, dalam 

perjalanan, selama di Arab Saudi dengan memperhitungkan biaya 

penerbangan umrah dari bandara Soekarno Hatta ke Arab Saudi dan 

dari Arab Saudi ke bandara Soekarno Hatta.39
  

 

3.  Mekanisme Penetapan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Umrah 

Biaya penyelenggaraan ibadah umrah Menteri Agama menunjuk PPIU 

yang bertangung jawab atas biaya yang dibayarkan calon jamaah umrah kepada 

PPIU dan biaya yang dibayarkan dikelola oleh PPIU di awasi oleh Direktorat 

Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (Ditjen PHU) dengan 

mempertimbangkan nilai manfaat pada Bab XIII penyelenggaraan perjalanan 

ibadah umrah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 dijelaskan pada Pasal 43:  

(1) Perjalanan ibadah umrah dapat dilakukan secara perseorangan atau 

rombongan melalui penyelenggara perjalanan ibadah umrah. 

(2) Penyelenggara perjalanan ibadah umrah dilakukan oleh Pemerintah 

dan/atau biro perjalanan wisata yang ditetapkan oleh Menteri. 

 

Pasal 44 biro perjalanan wisata yang ditetapkan sebagai penyelenggara 

perjalanan ibadah umrah setelah memenuhi persyaratan sebagai berikut: 

a. Terdaftar sebagai biro perjalanan wisata yang sah; 

b. Memiliki kemampuan teknis dan finansial untuk menyelenggarakan 

perjalanan ibadah umrah; dan  

c. Memiliki komitmen untuk meningkatkan kualitas ibadah umrah. 

 

 

                                                             
39 Kementerian Agama RI, “Keputusan Menteri Agama Nomor 221 Tahun 2018 tentang 

Biaya Penyelenggaraan Ibadah Umrah.” Diakses melalui Aplikasi Umrah Cerdas. tanggal 23 

Mei 2019, pukul 14.35 wib. 
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Pasal 45 

(1) Penyelenggara perjalanan ibadah umrah wajib memenuhi ketentuan 

sebagian berikut: 

a. Menyediakan pembimbing ibadah dan petugas kesehatan; 

b. Memberangkatkan dan memulangkan Jamaah sesusai dengan masa 

berlaku visa umrah di Arab Saudi dan ketentuan PerUndang-

Undangan; 

c. Memberikan pelayanan kepada Jamaah sesuai dengan perjanjian 

tertulis yang disepakati antara penyelenggara dan Jamaah; dan  

d. Melapor kepada perwakilan Republik Indonesia di Arab Saudi dan 

pada saat akan kembali ke Indonesia. 

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggara perjalanan ibadah umrah 

diatur oleh Menteri. 

 

Pasal 46 

(1) Penyelenggara perjalanan ibadah umrah yang tidak memenuhi ketentuan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) dikenai sanksi 

administratif sesuai dengan tingkat kesalahannya, yang berupa: 

a. Peringatan; 

b. Pembekuan izin penyelenggaraan; atau  

c. Pencabutan izin penyelenggaraan. 

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan Pemerintah40. 

 

Biaya penyelenggaraan ibadah umrah yang disetor oleh jamaah terdiri 

dari setoran awal dan setoran lunas, setoran awal biasa digunakan oleh pihak 

penyelenggaraan perjalanan ibadah umrah untuk memudahkan jamaah umrah 

yang kurang biaya, sedangkan setoran lunas setoran yang harus dibayar 2 bulan  

sebelum jatuh tempo jadwal keberangkatan yang telah dipilih oleh jamaah.41 

4. Konsep Al-maslahah Al-mursalah 

a. Pengertian Al-maslahah Al-mursalah 

Sebelum masuk dalam arti maslahah-mursalah, kata maslahah-mursalah 

adalah bentuk dari maslahah, yang berasal dari kata shalaha dengan 

                                                             
40 Kementerian Agama RI, “Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2018 tentang 

penyelenggaraan perjalanan ibadah haji.” Diakses: melalui https://kemenang.go.id, tanggal 23 

Mei 2019, pukul 14.40 wib. 
41 Wawancara dengan Nayli, Karyawan CTS Banda Aceh. Pada tanggal 20 Mei 2019 di 

Solong Preium Kota Banda Aceh. 

https://kemenang.go.id/
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penambahan alif yang secara arti kata „baik‟ lawan dari pada kata „buruk‟ atau 

dengan arti kata shalah yaitu „manfaat‟ atau „terlepas‟ dari pada kerusakan.42 Al-

maslahah al-mursalah, atau yang juga biasa disebut istishlah, yaitu apa yang 

dipandang baik oleh akal, sejalan dengan tujuan syara‟ dalam menetapkan 

hukum, namun tidak terdapat petunjuk syara‟ yang menolaknya.43 

Al-maslahah al-mursalah artinya mutlak (umum), menurut istilah ulama 

ushul kemaslahatan yang oleh syar‟i tidak dibuakan hukum untuk 

menciptakannya, tidak ada dalil syara‟ yang menunjukkan dianggap atau 

tidaknya kemaslahatan itu, disebut mutlak (umum) karena tidak dibatasi oleh 

bukti dianggap atau disia-siakan.44 Kemaslahatan yang dituntun bagi lingkungan 

baru setelah tidak adanya wahyu, sedangkan syar‟i tidak menerapkan dalam 

suatu hukum dan tidak ada dalil syar‟i tentang dianggap atau tidaknya 

kemaslahatan itu, maka karena itu disebut sifat universal atau dalam istilah lain 

disebut al-maslahah al-mursalah. Seperti kemaslahatan yang menuntut bahwa 

kontrak jual beli yang tidak tertulis tidak mampu memindahkan hak 

kepemilikan. Semua itu adalah kemaslahatan yang oleh syar‟i belum ditetapkan 

hukumnya, dan juga tidak adanya suatu dalil tentang dianggap atau tidak 

kemaslahatan itu, jadi masalah itu dianggap al-maslahah al-mursalah.45  

b. Objek al-maslahah al-mursalah 

Dengan penjelasan diatas dapat diketahui bahwa larangan al-maslahah 

al-mursalah selain yang berlandasan hukum syara‟, secara umum juga harus 

diperhatikan adat dan hubungan antara satu manusia dengan yang lain. Larangan 

tersebut merupakan pilihan utama untuk mencapai tujuan kemaslahatan. Secara 

ringkas dapat dikatakan al-maslahah al-mursalah difokuskan terhadap larangan 

yang tidak terdapat dalam nash, baik dalam Al-qur‟an maupun As-sunnah yang 

menjelaskan hukum-hukum yang ada penguatnya melalui i‟tibar, juga 

                                                             
42

Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh, (Jakarta: Prenada Media Group, 2011), hlm. 345. 
43

 Ibid., hlm. 354 
44

 Khallaf Abdul Wahab. Ushul Fiqh, (Jakarta: Pustaka Amani, 2003), hlm. 110 
45

 Ibid., hlm.111 
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difokuskan pada hal-hal yang tidak didapatkan adanya ijma‟ atau qiyas yang 

berhubungan dengan kejadian tersebut.46
  

c. Syarat-syarat al-maslahah al-mursalah 

Abdul Wahhab Khallaf, menjelaskan beberapa syarat yang terkait dalam 

mengunakan al-maslahah al-mursalah, yaitu:47 

1. Sesuatu yang dianggap maslahah itu berupa maslahah yang hakiki 

yaitu yang benar-benar medatangkan sesuatu manfaat dan menolak 

kemudharatan, bukan berupa dugaan dengan hanya 

mempertimbangkan adanya manfaat tanpa melihat kepada akibat 

negatif yang ditimbulkan. 

2. Sesuatu yang dianggap maslahah itu hendaklah berupa kepentingan 

umum, bukan kepentingan pribadi.48 

3. Sesuatu yang dianggap maslahah itu tidak bertentanggan dengan 

ketentuan yang ada dalam Al-qur‟an atau sunnah. 

5. Teori Harga Pasar 

Harga dalam jual beli merupakan nilai tukar dari barang yang dijual 

terkait dengan masalah nilai tukar, para ulama fiqh membedakan tsaman (harga) 

dan tas‟ir (pematokan harga) adalah modal barang yang seharusnya diterima 

para pedagang sebelum dijual ke konsumen, atau harga awal pada barang 

sebelum pedagang menjual barangnya kepada konsumen.49 

Harga menurut kamus Besar Bahasa Indonesia adalah nilai barang yang 

di tentukan atau dirupakan dengan uang.
 50 Harga secara umum merupakan suatu 

kompensasi hak yang telah diberikan penjual kepada konsumen atas barang 

yang di perjual belikan. Dalam bahasa Inggris disebut price atau harga, yang 
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dalam bahasa arab disebut dengan qayyimah. Dalam jual beli harga adalah suatu 

jumlah yang disepakati oleh kedua belah pihak, baik sama dengan nilai benda 

yang menjadi objek jual beli, lebih tinggi maupun lebih rendah. Harga adalah 

suatu proses yang berjalan atas dasar gaya tarik menarik antara konsumen dan 

produsen, baik dari pasar barang ataupun faktor-faktor produksi. Harga diartikan 

sebagai sejumlah uang yang menyatakan nilai tukar suatu benda tertentu.51 

Harga memiliki dua peranan utama dalam proses pengambilan keputusan 

para pembeli, yaitu: 

a. Peranan alokasi dari harga, yaitu fungsi harga dalam membantu para 

pembeli untuk memutuskan cara memperoleh manfaat yang 

diharapkan berdasarkan daya belinya.  

b.  Peranan informasi dari harga, yaitu fungi harga dalam mendidik 

konsumen mengenai faktor-faktor produk, seperti kualitas.52 

Sedangkan pasar dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, disebutkan 

bahwa pasar adalah tempat orang berjual beli.53 Sedangkan menurut istilah, 

pasar adalah sebuah mekanisme pertukaran barang dan jasa yang telah 

berlangsung sejak peradaban awal manusia.54 

Faktor utama terbentuknya pasar adalah adanya pertemuan antara pihak 

penjual dan pembeli, baik dalam suatu tempat ataupun dalam tempat yang 

berbeda. Dalam sistem kapitalisme, pasar mempunyai peran utama dalam 

menggerakkan roda kehidupan ekonomi. Fluktuasi harga yang ada di dalamnya, 

menunjukkan betapa dinamika kehidupan ekonomi yang pada akhirnya dapat 

dijadikan sandaran untuk mengambil keputusan. Pasar merupakan elemen 
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ekonomi yang dapat mewujudkan kemashlahatan dan kesejahteraan hidup 

manusia.55 

Mekanisme pasar adalah terjadinya interaksi antara permintaan dan 

penawaran yang akan menentukan tingkat harga tertentu. Adanya interaksi 

tersebut akan mengakibatkan terjadinya proses transfer barang dan jasa yang 

dimiliki oleh setiap objek ekonomi (konsumen, produsen, pemerintah). Dengan 

kata lain, adanya transaksi pertukaran barang dan jasa didalam suatu 

perdagangan sehingga menjadi salah satu syarat utama dari berjalannya 

mekanisme pasar.56 Peran  pengawas dan intervensi pemerintah sangat terbatas, 

dalam sosialisme pasar, yang terjadi sebaliknya, mekanisme pasar yang ada 

sangat dipengaruhi oleh kebijakan dan langkah yang diambil oleh pemerintah. 

Dalam konsep ekonomi klasik (kapitalisme), pasar akan dapat merealisasikan 

tujuan yang ada, jika kondisi pasar dalam keadaan persaingan sempurna. 

Konsep mekanisme pasar yang ditawarkan dalam perkembangannya 

telah menimbulkan monopoli pasar. Dimana para pengusaha atau pemodal 

mengendalikan harga sesuai dengan permintaan pasar dan penawaran pasar. 

Berbeda dalam sistem ekonomi Islam, pasar yang ada berdasarkan atas etika dan 

nilai-nilai syariah, baik dalam bentuk perintah, larangan, anjuran, ataupun 

himbauan. Dengan kata lain, pasar yang sesuai tuntunan syari‟ah. Semua 

transaksinya sesuai dengan norma yang bersumber dari etika keuangan Islam, 

seperti adanya larangan atas riba, gharar, qimar, maysir, ihtikar, najasy, dlarar, 

dan sejenisnya.57 
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Pelaku pasar mempunyai tujuan utama dalam melakukan sebuah 

transaksi, yaitu mencapai ridha Allah demi mewujudkan kemaslahatan hidup 

bersama disamping kesejahteraan individu.58  

B. Umrah 

1. Pengertian Umrah 

Umrah ialah ibadah yang dilakukan di tanah suci Mekkah, yang 

menyerupai ibadah haji dengan beberapa perbedaan tertentu. Hukum umrah 

adalah fardhu‟ain sekali dalam seumur hidup bagi setiap muslim yang 

memenuhi persyaratan.
59

 

Allah SWT berfirman: 
  ) ٦٩١ )ا لبقرة : جَوأِتُّواْ اْ ْلَْجَّ َواْ ْلُعْمرَِة لِلَّوِ   

  Dan sempurnakanlah ibadah haji dan umrah karena Allah.”  

Secara etimologi umrah artinya berziarah. Menurut pendapat lain, umrah 

adalah pergi ketempat yang berpenghuni. Dinamakan demikian karena ziarah 

tersebut dapat dilakukan seumur hidup. Secara terminologi syari‟at, umrah 

artinya menuju ka‟bah untuk ibadah, yaitu ibadah thawaf dan sa‟i.
60

 

Umrah ada dua macam.
61

 

1. Umrah yang dikerjakan sewaktu-waktu. 

2. Umrah yang dikerjakan dalam rangkaian haji (Miqot Zamani). 

2. Dasar Hukum Ibadah Umrah 

Ada dua pendapat ulama mengenai hukum umrah bagi orang yang sudah 

terkena kewajiban haji: 

1. Umrah wajib dilakukan satu kali seumur hidup. Ini adalah pendapat 

mazhab Syafi‟i dalam satu qaul-nya dan salah satu riwayat Ahmad. 

Demikian juga pendapat yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas, Umar, Zaid 
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bin Tsabit, Ibnu Umar, dan sekelompok ulama salaf serta ulama 

Zhahiriyah. 

a. Dalam Fiman Allah SWT: 

  (٦٩١ :)ا لبقرة . جَوأِتُّواْ اْ ْلَْجَّ َواْ ْلُعْمرَِة لِلَّوِ 
 Dan sempurnakanlah ibadah haji dan umrah karena Allah.  

b. Hadits Aisyah RA: 

.يَا َرَسْوَل اهلِل، َىْل َعَلى النَِّساِء ِجَهاٌد؟ َقاَل: ِجَهاٌد اَل ِقَتاَل ِفْيِو، َاْلَْجُّ َواْلُعْمَرةُ   
و(رواه ابن ما ج)   

Ya, bagi mereka berjihad tapi tidak berperang, (yaitu) haji dan 

umrah. 

Secara zhahir, kalimat “bagi mereka” berarti wajib. 

2. Umrah adalah Sunnah, bukan wajib. Ini merupakan pendapat madzhab 

Abu Hanifah, Malik, Imam Syafi‟i dalam salah satu qaul-nya dan salah 

satu riwayat Ahmad. Pendapat ini juga diriwayatkan sebagai pendapat 

Ibnu Mas‟ud. Pendapat ini adalah pendapat pilihan Ibn Taimiyah. 

Mereka beragumen sebagai berikut: 

a. Hadits yang diriwayatkan Jabir RA, bahwa Nabi SAW pernah ditanya 

tentang umrah, apakah ia wajib? Rasulullah SAW menjawab, “Tidak, 

kalian berumrah itu lebih baik.” 

b. Umrah dan haji adalah dua ibadah yang sama jenisnya. Jika yang 

besar telah dilaksanakan maka yang kecil (umrah) tidak wajib (karena 

sudah termasuk didalamnya), sebagaimana dalam masalah wudhu dan 

mandi. Meskipun begitu, jika wudhu dilakukan bersama mandi maka 

itu lebih baik dan lebih sempurna. Demikianlah yang dilakukan oleh 

Rasulullah SAW saat beliau memerintahkan mereka untuk melakukan 

haji Tamattu‟. Beliau bersabda. “Umrah masuk ke dalam haji hingga 

hari kiamat. 
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c. Dalam rumah tidak terdapat praktik lain selain praktik haji. Ketika 

Allah hanya mewajibkan haji satu kali, bukan dua kali, maka dapat 

diketahui bahwa Allah tidak mewajibkan umrah.
62

 

3. Syarat dan Rukun Umrah 

Sebelum melaksanakan ibadah umrah ada baiknya untuk mengetahui 

lebih banyak tentang ibadah umrah mengenai syarat, dan rukun umrah.  

a. Syarat Umrah  

Syarat umrah merupakan ketentuan atau perbuatan yang harus dipenuhi 

sebelum melakukan ibadah umrah. Tanpa ketentuan tersebut maka syarat 

melakukan ibadah umrah tidak bisa dilaksanakan, adapun syarat umrah 

terbagi lima: 

1. Islam 

Beragama Islam merupakan syarat mutlak bagi orang yang akan 

melaksanakan ibadah haji dan umrah. Karena itu orang-orang kafir tidak 

memiliki kewajiban haji dan umrah. Demikian pula orang yang murtad. 

2. Balight (dewasa) 

Anak kecil tidak wajib haji dan umrah. Sebagaimana dikatakan oleh Nabi 

Muhammad SAW “Kalam dibebaskan dari mencatat atas anak kecil 

sampai menjadi baligh, orang tidur sampai bangun, dan oang gila sampai 

sembuh. 

3. Aqil (berakal sehat) 

Orang yang tidak berakal, seperti orang gila, orang tolol juga tidak waji 

haji dan umrah. 

4. Merdeka (bukan budak) 

Budak tidak wajib melakukan ibadah haji karena dia bertugas melakukan 

kewajiban yang dibebankan oleh tuannya. 
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5. Istitha‟ah (mampu) 

Kemampuan dalam hal kendaraan, bekal, biaya perjalanan, dan keamanan 

dalam perjalanan.
63

 

b. Rukun Umrah  

Rukun umrah merupakan rangkaian ibadah yang wajib dilakukan dalam 

pelaksanaan umrah. Ibadah umrah tidak sempurna kecuali dengan 

menyempurnakan semua rukun umrah, jika salah satu dari rukun-rukun  umrah 

tersebut tidak dikerjakan maka ibadah umrahnya tidak sah. Adapun rukun umrah 

terbagi lima: 

1. Niat Ihram 

 َلب َّْيَك لَّلُهَم ُعْمرَة  
Aku penuhi panggilan-Mu ya Allah untuk berumrah”. 

 

Niat diatas dilakukan ketika melakukan wajib umrah, yang mana niat 

jamaah Indonesia bila mengikuti program masuk ke Madinah terlebih 

dahulu, maka niatnya adalah di Dzulhulaifah (Bir Ali) sedangkan bila 

mengikuti program masuk ke Mekkah terlebih dahulu maka mengambil 

niatnya (miqot) adalah diatas udara pada garis sejajar dengan Qornul 

Manazil atau dapat berihram di King Abdul Aziz International Air port 

(KAAIA). 

2. Thawaf Umrah 

Thawaf ialah mengelilingi Ka‟bah sebanyak 7 (tujuh) kali, dimulai dan 

diakhiri pada arah sejajar dari Hajar Aswad. Dan pada melaukan tawaf 

posisi Ka‟bah selalu berada disebelah kiri. 

3. Sa‟i antara Shafa dan Marwah 

 Sa‟i ialah berjalan dari bukit Shafa ke bukit Marwah, dan sebaliknya 

sebanyak 7 (tujuh) kali yang dimulai dari bukit Shafa dan berakhir dibukit 

Marwah atau sebaliknya masing-masing dihitung 1 (satu) kali. 
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4. Tahallul (bercukur) 

Tahallul ialah keadaan seseorang yang dihalalkan (dibolehkan) melakukan 

perbuatan yang sebelumnya dilarang dalam berihram. Caranya adalah 

dengan mencukur atau memotong rambut paling sedikit tiga helai rambut.  

5. Tertib 

Tertib ialah melaksanakan ketentuan manasik sesuai aturan yang ada. 

Rukun umrah tidak dapat ditinggalkan, bila rukun umrah tidak dipenuhi, 

maka umrahnya tidak sah.
64

 

4.  Hal-hal yang membatalkan Umrah 

Semua ibadah yang kita lakukan pasti akan ada hal-hal yang dapat 

membatalkannya. Misalnya saat melaksanakan sholat, kita mengeluarkan 

angin, atau tertawa hal tersebut dapat membatalkan ibadah kita. Ada 

beberapa hal yang membatalkannya umrah bagi kaum Pria dan Wanita 

setelah melakukan niat: 

a) Bagi Laki-Laki. 

Bagi setiap laki-laki tidak boleh memakai pakaian yang berjahit dan 

tidak boleh memakai penutup kepala. Ibnu Umar ra berkata seorang 

sahabat telah bertanya kepa Nabi Muhammad saw “Wahai utusan Allah, 

pakaian apa yang boleh digunakan bagi orang yang berihram”. Beliau 

menjawab “Tidak boleh menggunakan baju, sorban, celana, topi, dan 

khuf (sarung kaki yang terbuat dari kulit), kecuali seseorang yang tidak 

mendaptkan sandal, maka gunakanlah khuf, namun hendaklah ia 

memotongnya dari dua bawah mata kakinya dan janganlah kamu 

menggunakan pakaian yang dicelup dengan pewarna atau warna 

merah.”
65
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b) Bagi Wanita. 

Bagi wanita tidak boleh menutup wajah dan dua tapak tangannya. Tujuan 

melarang wanita menggunakan penutup wajah dan telapak tangannya 

bukanlah agar dia membiarkan wajahnya terbuka dihadapan orang laki-

laki asing. Nabi Muhammad saw tidak memerintahkan wanita untuk 

membuka wajahnya, yang beliau larang hanya mengunakan penutup 

wajah. Kedua masalah tersebut berbeda. Seorang wanita dilarang untuk 

memakai penutup wajah, akan tetapi hendaknya dia menutup wajahnya 

dengan kain yang dijulurkan dari pakaianya.
66

  

Selain larangan khusus yang membatalkan umrah ada juga larangan 

umum bagi pria dan wanita yang dapat membatalkan umrah: 

1. Memakai wangi-wangian, kecuali wangi-wangian yang dipakai 

sebelum niat.
67

  

2. Bercumbu, terlarang bagi orang yang telah melakukan niat   ihram 

yang dapat mengakibatkan batalnya niat. Meskipun sebatas 

melihatnya dengan syahwat.
68

 

3. Bertengkar, dalam melakukan ibadah ke tanah suci adalah bertujuan 

untuk bersilaturahmi antara satu sama lain dan saling tolong 

menolong. Dalam melakukan perjalanan ke tanah suci tentu saja 

berangkat dalam kelompok dan rombongan-rombongan, pasangan 

suami-istri tak terkecuali. Fenomena pertengkaran antara suami istri 
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tentu memprihatikan.
69

 Hal tersebut dilarang oleh Allah swt yang 

sudah tertulis di dalam surat Al-Baqarah:197  

لَۡحّجِْۗ َوَمُ 
 
لَۡحجذ فَََل َرفََث َوََل ُفُسوَق َوََل ِجَداَل ِِف ٱ

 
ٞتِّۚ فََمن فََرَض ِفهِينذ ٱ ۡعلُوَم َٰ لَۡحجُّ ّٱۡشيُٞر مذ

 
 ثَۡفَعلُوْا ِمۡن ٱ

ِب َخۡۡيٖ  ۡۡلّلَۡب َٰ
 
ٓأُْوِِل ٱ ذُقوِن يَ َٰ ث

 
لتذۡقَوٰىِۖ َوٱ

 
اِد ٱ لزذ

 
نذ َخۡۡيَ ٱ

ِ
ُدوْا فَُ ْۗ َوتََزوذ ُ َّللذ

 
 ( ٧٩٧ا لبقر ة: . )يَۡعلَۡمُو ٱ

Musim haji adalah beberapa bulan yang dimaklumi, barang siapa 

yang menetapkan niatnya dalam bulan itu akan mengerjakan Haji, 

maka tidak boleh rafats, berbuat fasik dan berbantah-bantahan di 

dalam masa mengerjakan haji. Dan apa yang kamu kerjakan berupa 

kebaikan, niscaya Allah mengetahuinya. Berbekallah, dan 

sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah taqwa dan bertaqwalah 

kepada-Ku hai orang-orang yang berakal.  

 

4. Berburu binatang, Dalam surat Al maidah: 95-96 telah tertulis di 

dalam al qur‟an yaitu: 

ٗدا فََجَزآءٞ  تََعّمِ ۥ ِمنُُك مُّ ۡيَد َوّٱهُُتۡ ُحُرٞمِّۚ َوَمن اَتَََلُ لصذ
 
يَن َءاَمنُوْا ََل ثَۡقُتلُوْا ٱ ِ َّلذ

 
َُ ٱ ٓأُّّيُّ لنذَعِ   يَ َٰ

 
لُۡ  َمُ اَتََ  ِمَن ٱ ّمِ

كِ  َرٞة َطَعُُم َمَس َٰ لَۡكۡعَبِة ّٱۡو َلفذ َٰ
 
ِلَغ ٱ نُُكۡ َىۡدََيا بَ َٰ ُُكُ ِبِوۦ َذَوا عَۡدٖل ّمِ َيُذوَق َوََبَل ََيۡ ِّ ِلَ ِصَيُٗمُ ل نَي ّٱۡو عَۡدُل َذَٰ

هِتقٍَُم 
 
ُ َعزِيٞز ُذو ٱ َّللذ

 
ُ ِمنُۡوِّۚ َوٱ َّللذ

 
ُ ََعذُ َسلََفِّۚ َوَمۡن عََُد فَيَنتَِقُ  ٱ َّللذ

 
ۗۦْ َعَفُ ٱ لَۡبۡحِر  (٩٢)ّٱۡمِرِه

 
ُٱِح ذ لَُُكۡ َصۡيُد ٱ

َرِةِۖ َوُحرِّ  يُذ ذُُكۡ َوِللس ذ ٗعُ ل ونَ َوَطَعُُمُوۥ َمتَ َٰ لَۡيِو ُُتََۡشُ
ِ
ٓي ا ِ َّلذ

 
َ ٱ َّللذ

 
ذُقوْا ٱ ث

 
لَۡبِّ َمُ ُدۡمُُتۡ ُحُرٗمُْۗ َوٱ

 
 َم عَلَۡيُُكۡ َصۡيُد ٱ

  (٩٢-٩٩دة: . )املُ ئ(٩٩)

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu membunuh 

binatang buruan, ketika kamu sedang ihram. Barangsiapa diantara 

kamu membunuhnya dengan sengaja, maka dendanya ialah 

mengganti dengan binatang ternak seimbang dengan buruan yang 

dibunuhnya, menurut putusan dua orang yang adil di antara kamu 

sebagai hadya (kurban) yang dibawa sampai ke Ka‟bah, atau 

(dendanya) membayar kaffarat dengan memberi makan orang-

orang miskin, atau bershiyam seimbang dengan makanan yang 

dikeluarkan itu, supaya dia merasakan akibat yang buruk dari 

perbuatannya. Allah telah mema‟afkan apa yang telah lalu. Dan 

barangsiapa yang kembali mengerjakannya, niscaya Allah akan 

menyiksanya. Allah Maha Kuasa lagi mempunyai (kekuasaan 

untuk) menyiksa. Dihalalkan bagimu binatang buruan laut dan 

makanan (yang berasal) dari laut sebagai makanan yang lezat 

bagimu, dan bagi orang-orang yang dalam perjalanan; dan 

diharamkan atasmu (manangkap) binatang buruan darat, selama 
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kamu dalam ihram. Dan bertaqwalah kepada Allah yang kepada-

Nyalah kamu akan dikumpulkan”.
70

 

 

Bila ada diantara larangan itu dilanggar dengan sengaja, maka wajib 

membayar dam (denda) dengan menyembelih seekor kambing, dan boleh 

menyerahkan pada orang untuk melaksanakannya. Bagi suami istri yang sedang 

dalam keadaan berihram, kemudian melakukan bersetubuh, maka batal haji atau 

umrahnya dan dikenakan dendannya satu ekor unta, serta harus menyelesaikan 

haji atau umrahnnya.
71
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BAB TIGA 

 KEPUTUSAN MENTERI AGAMA NOMOR 221 TAHUN 2018 

TENTANG PENETAPAN BIAYA PENYELENGGARAAN 

IBADAH UMRAH DAN PENETAPAN HARGA 

PENYELENGGARA 

A.  Gambaran Umum Kementerian Agama  

Kementerian Agama dibentuk beberapa bulan setelah Republik 

Indonesia memproklamasikan kemerdekaan, Jumat 17 Agustus 1945. Lima 

bulan setelah Proklamasi Kemerdekaan RI, Departemen Agama didirikan dalam 

kabinet Sjahrir II dengan penetapan Pemerintah No 1/S.D tanggal 03 Januari 

1946 (29 Muharram 1365 H) yang berbunyi; Presiden Republik Indonesia, 

Mengingat: usul Perdana Menteri dan Badan Pekerja Komite Nasional Pusat, 

memutuskan: Mengadakan Kementerian Agama, yang berpusat di Jakarta. 

Bersama Menterinya yang pertama H.M Rasjidi (berdasarkan Penetapan 

Pemerintah Nomor 1/S.D Tahun 1946) dan baru aktif pada tanggal 12 Maret 

1946, aktif setelah dicapainya konsensus dalam Rapat Bidang Pekerja Komite 

Nasional Pusat (BPKNP) tanggal 25 sampai 27 November 1946 bertempat di 

Fakultas Kedokteran Salemba Jakarta.
72

 

Adapun maksud didirikan Kementerian Agama adalah untuk memenuhi 

maksud Pasal 29 Undang-Undang 1945 Tentang Kebebasan beragama. Seiring 

dengan waktu, organisasi Kementerian Agama mengembangkan strukturnya 

sampai ke setiap provinsi yang ada di seluruh Indonesia. Pada saat berdirinya 

Kementerian Agama pada Tahun 1945, Sedangkan Sumatera masih merupakan 

satu Provinsi dengan Gubernurnya Mr. Teuku Moch. Hasan yang berasal dari 

Aceh. Djawatan Agama Sumatera oleh Pemerintah dipercayakan kepada H. 

Muchtar Yahya, kedudukannya masih berada di bawah Gubernur. Barulah pada 

Tahun 1956, dengan berubahnya struktur Pemerintahan, Daerah Aceh dijadikan 
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Daerah Istimewa Aceh berkedudukan di Koetaradja (Banda Aceh) dan untuk 

memimpin Djawatan Agama Daerah Istimewa Aceh ditunjuk Tgk. Wahab 

Seulimeum.
73

 

Kemudian dengan adanya Keputusan Menteri Agama Nomor 53 Tahun 

1971 tentang Struktur Organisasi, Tugas, Wewenang dan Tata Kerja Instansi 

Kementerian Agama Daerah, jika sebelumnya sebagai koordinator ditunjuk 

Kepala Djawatan Urusan Agama sebagai Pimpinan Perwakilan Departemen 

Agama, maka sejak itu istilah Kepala Djawatan diganti dengan Kepala 

Perwakilan sebagai Pimpinan Perwakilan Departemen Agama Provinsi. Pada 

masa ini, jabatan Kepala Perwakilan Departemen Agama Provinsi Daerah 

Istimewa Aceh berturut-turut dipercayakan kepada H. M. Hasan, pada Tahun 

1972 dilanjutkan dengan Abdul Kadir Thair, MA. Pada tahun 1973 dilanjutkan 

oleh Ibrahim Amin, dan Prof. Ibrahim Husen, MA.  

Pada masa jabatannya Prof. Ibrahim Husen, MA keluarlah Keputusan 

Menteri Agama Nomor 18 Tahun 1975, sehingga terjadi perubahan nama 

perwakilan menjadi Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Daerah 

Istimewa Aceh, pada masa setelah Prof.  Ibrahim Husen, MA. Kepala kantor 

dijabat oleh H. T. A. Mahmudi, dilanjutkan dengan Drs. H. M. Nur Ali, 

dilanjutkan oleh Drs. H. Gazali Mohd. Syam, pada Tahun 2006 dilanjutkan oleh 

Drs. H. A. Rahman TB, Lt. setelah berakhirnya masa kepemimpinan beliau 

selanjutnya digantikan dengan Drs. H. Ibnu Sa‟dan, M.Pd. dan sekarang 

dipimpin oleh Drs. H. M. Daud Pakeh.
74

 

Seiring dengan dikeluarkannya Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 

2001 tentang otonomi khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai 

Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, maka disesuaikan lagi namanya menjadi 

Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam 

dengan kepala kantor masih dijabat oleh Drs. H. M. Nur Ali dan kemudian 
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digantikan oleh Drs. H. Ghazali Mohd. Syam. Ketika Drs. H. Ghazali Mohd. 

Syam memasuki masa pensiun pada Tahun 2006 (menjadi Wakil Ketua dan 

selanjutnya menjadi Ketua MPU Aceh), maka jabatan Kepala dipercayakan 

kepada Drs. H. A. Rahman TB, Lt.
75

 

Kemudian, sejak akhir 2011 Kementerian Agama Aceh dikomandoi oleh 

Drs. H. Ibnu Sa‟dan, M. Pd. Sebelumnya beliau menjabat sebagai Kepala 

Kantor Kementerian Agama Kota Subulussalam dan Kabid Urais Kanwil 

Kementerian Aceh, pada Tahun 2015 Drs. H. M. Daud Pakeh dilantik oleh 

Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin menggantikan Drs. H. Ibnu Sa'dan 

sebagai Kakanwil Kementerian Agama Provinsi Aceh sampai saat ini. 

Kemudian sesuai dengan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 46 Tahun 2009 

tentang penggunaan sebutan nama Aceh, maka Kantor Wilayah Departemen 

Agama Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam disesuaikan lagi namanya menjadi 

Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Aceh.
76

 

Pada akhirnya, Pemerintah melalui Peraturan Presiden Nomor 47/2009 

tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, mengubah semua 

bentuk Departemen, Kantor Menteri Negara dan Kantor Menteri Koordinator 

menjadi Kementerian Negara, dan juga dengan adanya Peraturan Menteri 

Agama RI Nomor 1 Tahun 2010 tanggal 28 Januari 2010 tentang perubahan 

penyebutan Departemen Agama menjadi Kementerian Agama, maka Kanwil 

Departemen Agama Provinsi Aceh, berubah namanya menjadi Kanwil 

Kementerian Agama Provinsi Aceh. Demikian gambaran umum singkat Kantor 

Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh, yang telah menempuh sejarah 

yang panjang menurut situasi dan kondisi yang ada.
77
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B. Proses Penetapan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Umrah oleh   

Kementrian Agama 

Seiring dengan berbagai masalah yang timbul mengenai perjalanan 

umrah mulai dari tertunda keberangkatan, terlantarnya jamaah di Arab Saudi 

hingga penipuan milyaran dana jamaah. Hal ini sangat dramatis, terlebih dibalik 

permasalahan tersebut terdapat niat jamaah yang ingin beribadah namun 

terdapat masalah yang diakibatkan oleh beberapa oknum penyelenggaraan 

perjalanan ibadah umrah yang tidak bertanggung jawab. 

Sehingga Menteri Agama melakukan evaluasi terhadap biaya 

penyelenggaraan ibadah umrah yang mana pada proses penetapan yang 

dilakukan oleh Menteri Agama tidak melibatkan pihak penyelenggara ibadah 

umrah. Pada proses penetapan ini ditetapkan oleh Menteri Agama setelah 

mendapat persetujuan dari DPR RI komisi VIII dengan lingkup tugas agama dan 

sosial.
78

 Penetapan  biaya penyelenggaraan ibadah umrah  adalah sebuah proses 

kegiatan yang dilakukan oleh Kementerian Agama melalui Direktorat Jenderal 

Penyelenggaraan Haji dan Umrah (Ditjen PHU) yang dikerjakan pelaksanaanya 

oleh pihak penyelenggaraan ibadah umrah sesuai dengan Undang-Undang 

Nomor 8 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan perjalanan ibadah haji dan 

umrah, pada Bab XIII Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah: 

Pasal 43 

(1) Perjalanan ibadah umrah dapat dilakukan secara perseorangan atau 

rombongan melalui penyelenggara perjalanan ibadah umrah. 

(2) Penyelenggara perjalanan ibadah umrah dilakukan oleh Pemerintah 

dan/atau biro perjalanan wisata yang ditetapkan oleh Menteri. 

Kegiatan penetapan biaya penyelenggaraan itu diawali dengan 

perencanaan anggaran biaya yang dilakukan oleh pihak penyelenggara ibadah 

umrah. Proses perencanaan dilakukan agar tidak terdapat suatu permasalahan 
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dikemudian hari dalam Keputusan Menteri Agama Nomor 221 tentang biaya 

penyelenggaraan ibadah umrah referensi, pada poin kedua mengatakan: 

BPIU Referensi sebagaimana dimaksud dalam Diktum kesatu menjadi 

pedoman bagi: 

a. Kementerian Agama dalam melakukan pengawasan dan 

pengendalian kepada PPIU terhadap layanan yang diberikan 

standar yang diberikan kepada jamaah umrah sesuai standar 

pelayanan minimal; dan 

b. Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) dalam 

menetapkan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Umrah (BPIU) sesuai 

standart pelayanan minimal.
79

 

 

Penetapan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Umrah Referensi (BPIU 

Referensi) akan menjadi pedoman bagi Kementerian Agama dalam melakukan 

pengawaasan dan pengendalian kepada  penyelenggara perjalanan ibadah umrah 

(PPIU). Pengawasan yang dilakukan utamanya terkait layanan yang diberikan 

kepada jamaah umrah yang harus memenuhi standart minimal. Bagi masyarakat, 

Biaya penyelenggaraan ibadah umrah refensi (BPIU Referensi) bisa digunakan 

sebagai acuan dalam menimbang harga paket yang ditawarkan penyelenggara 

perjalanan ibadah umrah (PPIU). 

Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (Ditjen PHU) tidak 

hanya sekedar menyoroti pihak penyelengara ibadah umrah dari permasalahan 

harga paket yang ditawarkan, tetapi ada langkah-langkah usaha perbaikan atau 

peningkatan kualitas layanan jamaah untuk menghadapi pelaksanaan 

penyelenggaraan ibadah umrah di bulan atau Tahun berikutnya. Dengan 

demikian Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (Ditjen PHU) 

sebagai pengawas mengajak pihak penyelenggara perjalanan ibadah umrah 

untuk mengadakan suatu pertemuan dalam rangka membahas upaya intropeksi 

terhadap penyelenggaraan perjalanan ibadah umrah. Sehingga dapat diketahui 
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apa saja yang perlu disempurnakan dan ditingkatkan pada penyelenggaraan 

perjalanan ibadah umrah berikutnya, perlu pembahasan secara khusus dan 

menyuluruh dilingkungan Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah 

(Ditjen PHU) Kementerian Agama dengan berkoordinasi dengan intasi lainnya 

yang terlibat dalam penyelenggaraan haji dan umrah. 

C. Ketentuan Hukum Islam Terhadap Keputusan Menteri Agama Nomor 

221 Tahun 2018 Tentang Penetapan Biaya Penyelenggaraan Ibadah 

Umrah 

Menunaikan ibadah haji adalah bentuk ibadah Tahunan bagi kaum 

muslim yang mampu secara material, fisik, maupun keilmuan dengan 

berkunjung ke beberapa tempat di Arab Saudi dengan melaksanakan kegiatan 

pada satu waktu yang telah ditentukan yaitu pada bulan dzulhijjah. Hal ini 

berbeda dengan ibadah umrah yang bisa dilakukan kapan saja kecuali pada hari 

Arafah yaitu tanggal 10 dzulhijjah dan hari-hari tasrik yaitu tanggal 11,12,13 

dzulhijjah. Umrah disunahkan bagi muslim yang mampu, jumlah permintaan 

untuk melaksanakan ibadah umrah hampir di seluruh tempat di Indonesia 

menunjukan angka yang signifikat. Hal ini disebabkan oleh masa tunggu untuk 

melaksanakan ibadah haji relatif lebih lama, sehingga banyak umat Islam 

beramai-ramai untuk melaksanakan ibadah umrah.  

Selain itu pada Bab V Pasal 13 Peraturan Menteri Agama Nomor 8 

Tahun 2018 juga membahas tentang perlindungan jamaah dan petugas umrah, 

dan administrasi dan dokumentasi umrah.
80

 Perlindungan jamaah dan petugas 

umrah ialah pelayanan perlindungan jamaah dan petugas umrah yang disediakan 

oleh penyelenggara perjalanan ibadah umrah (PPIU) meliputi, asuransi jiwa, 

kesehatan, dan kecelakaan, pengurusan jamaah yang terpisah dan/atau hilang 

selama dalam perjalanan dan di Arab Saudi. Dan pengurusan dokumen jamaah 

yang hilang selama beribadah. 
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Penyelenggara perjalanan ibadah umrah sebagai penanggung jawab 

jamaah selama di Arab Saudi juga wajib menyediakan paling sedikit 1 (satu) 

petugas untuk mendampingi jamaah, petugas yang di sediakan oleh PPIU tidak 

boleh di rangkap oleh jamaah. Selain itu PPIU wajib menyediakan kartu tanda 

pengenal yang memuat paling sedikit nama jamaah, nomor paspor, nama 

penyelenggara perjalanan ibadah umrah, penanggung jawab dan nomor kontak 

di Arab Saudi, nama muassaasah, nama dan alamat hotel tempat jamaah 

menginap dan  penyelenggara perjalanan ibadah umrah juga berkewajiban  

untuk mendaftarkan 1 (satu) orang perwakilan resmi penyelenggara perjalanan 

ibadah umrah di Arab Saudi kepada teknis urusan haji pada Konsulat Jenderal 

Republik Indonesia di Jeddah.
81

 

Administrasi dan dokumentasi umrah pelayanan yang disediakan oleh 

PPIU yang berisi dokumen perjalanan umrah dan visa bagi jamaah, dokumen 

jamaah apabila ada jamaah yang sakit, meninggal dan ghaib atau hilang. Selain 

dokumen tersebut penyelenggara perjalanan ibadah umrah wajib memastikan 

masa tinggal jamaah di Arab Saudi sesuai dengan masa berlaku visa dan 

penyelenggara perjalanan ibadah umrah dilarang menelantarkan jamaah umrah 

yang mengakibatkan jamaah gagal berangkat ke Arab Saudi, melanggar masa 

berlaku visa, dan juga membuat jamaah terancam keselamatannya. 

Penyelenggara perjalanan ibadah umrah juga berkewajiban melaporkan kepada 

Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (Ditjen PHU) yang 

meliputi rencana, pmberangkatan, pemulangan, dan permasalahan khusus.  

Laporan rencana perjalanan, pemberangkatan dan kepulangan jamaah 

umrah wajib dilaporkan oleh PPIU paling lambat 1x24 (satu kali dua puluh 

empat) jam sebelum jamaah berangkat, setelah jamaah berangkat dari bandara 

International dan setelah jamaah tiba kembali di tanah air. Laporan 
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Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah dilakukan melalui sistem pelaporan 

Elektronik.
 82 

Dalam skripsi ini membahas tentang penetapan biaya umrah referensi 

yang terdapat dalam Keputusan Menteri Agama Nomor 221 Tahun 2018. Jika 

dikaitkan dengan hukum Islam khususnya pada rukun maka terdapat beberapa 

rukun umrah salah satunya adalah Istitha‟ah (mampu). Dimana prosedur 

penetapan yang telah diterapkan sudah sesuai dengan hukum Islam dimana tidak 

ada keterpaksaan terhadap kemampuan sesorang untuk menjalankan ibadah 

umrah. Sebab didalam rukun juga sudah di sebutkan bahwa syarat dari umrah 

adalah mampu. 

Dalam proses keluarnya Keputusan Menteri Agama tentang biaya 

penyelenggaraan ibadah umrah yang ditetapkan oleh Menteri Agama karena, 

adanya suatu masalah yang merugikan jamaah yang mana pihak penyelenggara 

perjalanan ibadah umrah mengambil biaya perjalanan ibadah umrah dengan 

menawarkan harga promo yang tidak wajar, puncak dikeluarkanya Keputusan 

Menteri Agama Nomor 221 Tahun 2018 disebabkan oleh kasus First Travel 

yang melakukan tindakan penipuan yang menyebabkan kerugian terhadap 

jamaah dan atas dasar hukum kemaslahatan umat, supaya calon jamaah yang 

ingin berangkat tidak dirugikan oleh pihak penyelenggara. biaya yang terlalu 

berlebihan oleh pihak penyelenggara perjalanan ibadah umrah Kementerian 

Agama mengeluarkan peraturan tersebut. 

Kementerian Agama (Kemenag) telah menetapkan besaran biaya 

penyelenggaraan ibadah umrah referensi (BPIU Referensi) sebesar Rp. 

20.000.000., (dua puluh juta rupiah). Penetapan ini tertuang dalam Keputusan 

Menteri Agama (KMA) Nomor 221 Tahun 2018 tentang BPIU Referensi. BPIU 

Referensi akan menjadi pedoman Kementerian Agama dalam melakukan 

pengawasan dan pengendalian kepada penyelenggara perjalanan ibadah umrah. 

Pengawasan yang dilakukan utamanya terkait layanan yang diberikan kepada 
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jamaah umrah yang harus memenuhi standar pelayanan minimal. Penetapan 

BPIU sudah sesuai dengan hukum Islam seperti halnya di saat menetapkan 

BPIU Kementerian Agama melihat pada kemaslahatan jamaah untuk 

menghidari kemudharatan yang diakibatkan oleh pihak penyelenggara 

perjalanan ibadah umrah dan calon jamaah umrah, yang mana tujuan tersebut 

merupakan pilihan utama untuk mencapai tujuan kemaslahatan. 

D.  Analisis  

Penerapan biaya penyelenggaraan ibadah umrah referensi yang 

dikeluarkan oleh Menteri Agama sudah sesuai dengan menetapkan besaran 

Biaya Penyelenggaraan Ibadah Umrah Referensi (BPIU Referensi) sebesar Rp. 

20.000.000.- (dua puluh juta rupiah). Penetapan ini tertuang dalam keputusan 

menteri agama (KMA) Nomor 221 Tahun 2018 tentang BPIU Referensi, akan 

tetapi mekanisme proses penetapan harga yang diterapkan oleh Menteri Agama 

sebagai acuan penyelenggara perjalanan ibadah umra pelaksanaanya belum 

sesuai dijalankan oleh pihak penyelenggara perjalanan ibadah umrah, di 

karenakan masih banyak dari jamaah yang mengatakan kurang puas terhadap 

kualitas dan kenyamanan yang diberikan oleh pihak penyelenggaraan ibadah 

umrah.  

Pada saat penulis melakukan observasi lapangan di Kanwil Kemenag 

Aceh, terdapat 14 (empat belas) travel di Kota Banda Aceh yang terdaftar di 

Kanwil Kemenag Aceh, dan penulis mengambil 5 (lima) travel di Kota Banda 

Aceh. Adapun 5 (lima) travel tersebut:83 

 

 

 

 

 

                                                             
83

 Wawancara dengan Samhudi, S.Si. Kepala Bidang Pelayanan Haji dan Umrah 

Kanwil Kemenag Aceh. Pada tanggal 30 Desember 2019 di Kota Banda Aceh. 



46 
 

 

 

Tabel 2 

Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah 

NO PPIU 

1 CTS Travel 

2 PT. Elhanief Tour & Travel 

3 PT. Elteyba Medina Fauzana 

4 PT. Mafaza Tour & Travel 

5 PT. Ameera Mekkah Travel 

Setiap penyelenggara perjalanan ibadah umrah tersbut rata-rata 

memberangkatkan jamaah umrah pada tahun 2018 antara 13-20 jamaah dan dari 

setiap penyelenggara perjalanan ibadah umrah penulis mengambil beberapa 

sampel jamaah yang dijadikan narasumber: 

Tabel 3 

Sampel dari beberapa Jamaah 

No Nama Jamaah PPIU Tanggapan 

1 

 

 

 

2 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

Ibu dedek dan 

Nayli  

 

 

Bapak Mulian 

 

 

 

 

Ibu Zuraidha 

CTS Travel 

 

 

 

CTS Travel 

 

 

 

 

CTS Travel 

Terhadap harga yang di tawarkan travel 

dengan fasilitas yang di dapat sudah 

sangat nyaman.84 

 

Di karenakan waktu keberangkatan pagi 

dari Bandara Sulthan Iskandar Muda, 

seharusnya travel menyediakan cemilan 

bagi jamaah umrah di saat menunggu 

pesawat tiba.85 

Kurangnya petugas dari travel yang 

disediakan untuk membantu mengurus 

barang jamaah setiba di tanah air.86 

 

                                                             
84

 Wawancara langsung dengan Ibu dedek, jamaah CTS travel. Pada tanggal 21 

Desember 2019 dirumah jamaah berlokasi di Gp. Lamsepeng dan wawancara langsung dengan 

Nayli, Karyawan CTS Banda Aceh. Pada tanggal 20 Mei 2019 di Solong Premium Kota Banda 

Aceh. 
85

 Wawancara dengan Mulian, jamaah CTS travel. Pada tanggal 30 Desember 2019 

dengan menggunakan alat komunikasi Whattshap. 
86

 Wawancara langsung dengan Ibu Ida, jamaah CTS travel. Pada tanggal 30 Desember 

2019 di rumah berlokasi Lambhuk. 
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5 

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

7 

 

 

 

 

 

 

8 

Bapak Muharna 

dan Aries 

 

 

 

 

Ibu Wardiah 

 

 

 

Ibu Laila 

 

 

 

 

 

 

Bapak Junaidi 

Elhanief 

 

 

 

 

 

 

Elhanief 

 

 

 

 

Elhanief 

 

 

 

 

 

 

Elhanief 

Terhadap fasilitas kamar penginapan 

yang diberikan travel kepada jamaah 

dengan fasilitas kamar petugas travel 

berbeda, petugas mendapatkan kamar 

lebih besar sedangkan jamaah kamar 

lebih sempit untuk berempat.87 

 

Karena keberangkatan dari Bandara 

Kualanamu Medan, ada penambahan 

biaya perjalanan dari Banda Aceh ke 

Medan.88 

 

Ketika melakukan perjalanan dengan 

travel mereka sempat kehilangan tas di 

bandara Malaysia, ketika melakukan 

transit dan pihak travel tidak membantu 

mencari tas jamaah sehingga pelayanan 

yang di berikan kurang memuaskan.89 

 

Waktu menunggu melaksanakan 

perjalanan ibadah umrah bisa setahun 

atau lebih dan ketika sudah dekat dengan 

jadwal yang telah ditentukan, jadwal 

tersebut bisa kembali bergeser 2 hari.90 

9 

 

 

 

 

 

 

11 

Bapak Rayyan, 

Rizky dan Zaki  

 

 

 

 

 

 

Bapak Zulfan 

dan Ibu Nurul 

Elteybana 

 

 

 

 

 

 

 

 Elteybana 

Terhadap fasilitas yang diberikan hanya 

penginapan yang kurang memuaskan 

jamaah karena ketika berada di Mekkah 

penginapan yang diberikan sempit dan 

ada penambahan biaya ketika ingin 

mendapatkan kamar nyaman.91 

 

 

Semuanya nyaman, hanya saja pada saat 

menjalankan ibadah umrah bulan 

                                                             
87

 Wawancara langsung dengan Muharna dan Aries jamaah umrah PT. Elhanif Pada 

tanggal 21 Desember 2019 di rumah jamaah berlokasi di Lingke. 
88

 Wawancara langsung dengan Ibu Diah, jamaah PT. Elhanief travel. Pada tanggal 30 

Desember 2019 di rumah jamaah berlokasi di Uleulheu. 
89

 Wawancara dengan Ibu Laila, jamaah PT. Elhanief travel. Pada tanggal 30 Desember 

2019 dengan menggunakan alat komunikasi handphone via telfon. 
90 Wawancara dengan Bapak Junaidi, jamaah PT. Elhanief travel. Pada tanggal 30 

Desember 2019 dengan menggunakan alat komunikasi handphone via whattshap. 
91

Wawancara dengan Bapak Rayyan, Rizky dan Zaki jamaah PT. Elteybana. Pada 

tanggal 30 Desember 2019 dengan menggunakan alat komunikasi handphone via telfon. 



48 
 

 

 

 

12 

 

 

 

Gufran 

 

 

Elteybana 

Ramadhan harga yang ditawarkan belum 

termasuk dengan buka puasa dan sahur.92 

 

Dari semua prosedur tidak ada kendala 

dan saya beribadah dengan nyaman dari 

tarif yang ditawarkan.93 

13 

 

14 

 

 

 

15 

Bapak Nizar dan 

Bapak Fuaddy 

 

Ibu Hj.Alawiyah 

dan Bapak Rida. 

 

 

 

 

 

Bapak Zulkifli 

Mafaza 

 

Mafaza  

 

 

 

 

 

 

Mafaza 

Terhadap harga yang diberikan sudah 

sesuai dengan fasilitas yang di berikan 

sangat nyaman.94 

 

Pada akomondasi perjalanan seharusnya 

pihak travel menyediakan alat 

transportasi berupa bus atau angkutan 

lainnnya untuk jamaah berangkat dari 

kantor PPIU ke bandara Sulthan 

Iskandar Muda.95 

 

Maskapai penerbangan tidak sesuai 

dengan yang dikatakan, sebelumnya 

pihak travel mengatakan akan 

memberangkatkan dengan Garuda, tiba-

tiba berubah mengunakan maskapai Lion 

Air.96 

16 

 

17 

Bapak Mahlil  

dan Ibu Ulfa 

 

Ibuk Cut dan  

Aufa 

Ameera 

 

Ameera 

Terhadap biaya dan fasilitas yang 

diberikan sudah sesuai.97 

 

Fasilitas yang diberikan sudah baik dan 

nyaman hanya saja pada tour yang 

                                                             
92

 Wawancara dengan Bapak Zulfan dan Ibu Nurul jamaah PT. Elteybana. Pada tanggal 

30 Desember 2019 dengan menggunakan alat komunikasi handphone via whattshap. 
93

 Wawancara langsung dengan Bapak Ghufran, jamaah PT. Elteybana. Pada tanggal 30 

Desember 2019 dengan menggunakan alat komunikasi handphone via whattshap. 
94

 Wawancara langsung dengan Bapak Nizar dan Fuaddy, jamaah PT. Mafaza. Pada 

tanggal 1 Januari 2019 di daerah Lamprit dan Gp. Pineung. 
95

 Wawancara dengan Ibu Hj. Alawiyah dan Bapak Rida, jamaah PT. Mafaza. Pada 

tanggal 1 Januari2019 dengan menggunakan alat komunikasi handphone via telfon dan 

whattshap. 
96

 Wawancara dengan Bapak Zulkifli, jamaah PT. Mafaza. Pada tanggal 1 Januari2019 

dengan menggunakan alat komunikasi handphone via whattshap. 
97

 Wawancara langsung dengan Bapak Mahlil dan Ibu Ulfa jamaah PT. Ameera. Pada 

tanggal 2 Januari 2019 di rumah jamaah berlokasi di Jeulingke. 
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18 

 

 

Ibu Nurdianti 

 

 

Ameeera 

diberikan tidak termasuk perjalanan ke 

kebun kurma.98 

 

Pelayanan yang di berikan oleh pihak 

travel sudah bagus, hanya pada 

pertemuan untuk menasik jangan terlalu 

cepat dilaksanakan lebih bagus 

dilakukan sebulan atau beberapa minggu 

mau keberangkatan dilakukan, dan 

dilakukan menasik kembali di Arab 

Saudi selesai makan siang atau malam 

disana agar jamaah bisa mengingat 

kembali apa yang harus dikerjakan.99 

Berdasarkan data dari table diatas yang penulis dapat dari narasumber 

biaya yang dikeluarkan oleh jamaah untuk melaksanakan ibadah umrah terhadap 

harga pasar yang ditetapkan oleh pihak penyelenggara belum semuanya sesuai 

dengan fasilitas yang diberikan. Seharusnya pihak penyelenggara perjalanan 

ibadah umrah, dalam menetapkan harga yang ditawarkan kepada jamaah harus 

sudah sesuai dengan fasilitas yang diberikan terhadap jamaah karena biaya yang 

sudah dikeluarkan jamaah sanggat menentukan kepuasan jamaah dalam 

penggunaan jasa tour dan travel umrah.  

 Pihak penyelenggara perjalanan ibadah umrah dalam menetapkan biaya 

penyelenggaraan ibadah umrah dibawah penetapan Keputusan Menteri Agama 

wajib dilaporkan seperti yang tertulis dalam KMA Nomor 221 Tahun 2018 

tentang biaya penyelenggaraan ibadah umrah referensi pada poin: 

Keempat: Dalam hal PPIU menetapkan BPIU dibawah besaran BPIU 

                 Referensi, PPIU wajib melaporkan secara tertulis kepada 

                 Direktur Penyelenggaraan Haji dan Umrah. 

Kelima:  Laporan secara tertulis sebagaimana dimaksud dalam Diktum 

   Keempat dilakukan sebelum penjualan paket umrah kepada 

   jamaah. 

 

                                                             
98

 Wawancara dengan Ibu Cut dan Aufa jamaah PT. Ameera. Pada tanggal 2 Januari 

2019 dengan menggunakan alat komunikasi via telfon. 
99

 Wawancara dengan Ibu Nurdianti jamaah PT. Ameera. Pada tanggal 2 Januari 2019 

dengan menggunakan alat komunikasi via whattshap. 



50 
 

 

Biaya penyelenggaraan umrah referensi yang di keluarkan Pemerintah, 

digunakan sebagai acuan dalam menetapkan harga paket sesuai standar 

pelayanan minimal. 
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BAB EMPAT 

PENUTUP 

Dalam bab terakhir ini penulis akan membuat kesimpulan serta saran 

dari pembahasan dan analisis yang telah dilakukan pada bab sebelumnya. 

Adapun kesimpulannya disajikan sub bab berikut ini, yaitu: 

A. Kesimpulan 

1. Pada proses penetapan ini ditetapkan oleh Menteri Agama setelah 

mendapat persetujuan dari DPR RI komisi VIII dengan lingkup tugas 

agama dan sosial. Kementerian Agama melakukan evaluasi terhadap 

biaya penyelenggaraan ibadah umrah yang berlaku. 

2. Tidak ada ketentuan yang jelas tentang penetapan biaya tersebut dalam 

hukum Islam, baik itu dalam Al-qur’an dan Hadist. Kementerian Agama 

menetapkan ketentuan tersebut dengan al-maslahah al-mursalah, pada 

proses penetepan harga yang dilakukan oleh pemerintah terhadap 

keputusan tersebut sudah sesuai dengan hukum Islam. 

3. Penentuan harga pasar yang ditetapkan oleh pihak penyelenggara 

perjalanan ibadah umrah tidak sesuai antara harga yang ditetapkan 

dengan pelayanan yang diberikan kepada jamaah umrah.  

B. Saran 

1. Kepada pihak penyelenggara perjalanan ibadah umrah atau travel 

perlunya pemahaman dan pelatihan sebelum memulai atau membuka 

suatu bisnis mengenai perjalanan ibadah umrah dan sosialisasi dari 

Kementerian Agama mengenai jumlah biaya penyelenggaraan 

perjalanan ibadah umrah. 

2. Kepada masyarakat agar lebih teliti memilih pihak penyelenggara 

perjalanan ibadah umrah ketika ingin melakukan perjalanan ibadah 

umrah. Supaya tidak terkena penipuan yang  dilakukan oleh pihak 

penyelenggara ibadah umrah.  
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3. Kepada Kementerian Agama agar lebih intensif, bersosialisasi 

mengunjungi pihak penyelenggara ibadah umrah  untuk 

membicarakan hal-hal mengenai biaya, fasilitas yang diberikan, agar 

mendapatkan kepuasan konsumen.  
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 Daftar Pertanyaan Wawancara 

 

1. Bagaimana proses penetapan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Umrah oleh 

Kementerian Agama ?  

2. Bagaimana sanksi yang diberikan oleh Kementerian Agama kepada 

Pihak Penyelenggaraan Ibadah Umrah, apabila terjadi suatu 

pelanggaran? 

3. Bagaimana proses penetapan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Umrah 

yang dilakukan oleh Pihak Penyelenggaraan Ibadah Umrah ? 

4. Apakah Keputusan Menteri Agama Nomor 221 Tahun 2018 dikeluarkan 

akibat pelanggaran yang dilakukan oleh First Travel ? 

5. Apakah PPIU ikut serta dalam menetapkan hasil keputusan menteri 

agama nomor 221 tahun 2018 yang ditetapkan oleh Kemenag ? 

6. Bagaimana proses pembayaran yang dilakukan oleh calon jemaah umrah 

kepada PPIU ?  

7.  Faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya ketidak sesuaian biaya 

antara Kemenag dan PPIU ?  

8. Bagaimana fasilitas yang di berikan penyelenggara perjalanan ibadah 

umrah kepada jamaah? 







 

Lampiran Foto Penelitian 

 

 

 
Foto wawancara dengan Bapak Samhudi S.Si, Kepala Bidang Pelayanan Haji 

dan Umrah Kanwil Kemenag Aceh. 09 s.d 10 Mei 2019 di Kanwil Kemenang 

Aceh. 

 

 

 
Foto wawancara dengan Nayli, Karyawan CTS Banda Aceh. 20 Mei 2019 Solong 

Premium Kota Banda Aceh. 

 



 

 
Foto wawancara dengan Bapak Muharna jamaah umrah PT.Elhanif, 21 

Desember 2019 di rumah jamaah berlokasi Jeulingke, Kota Banda Aceh. 

 

 
Foto wawancara dengan Aries jamaah umrah PT.Elhanif, 21 Desember 2019 di 

rumah jamaah berlokasi Jeulingke, Kota Banda Aceh. 

 

 

 



 

 

 

Foto wawancara dengan Ibu Liza jamaah CTS travel, 21 Desember 2019 di 

rumah jamaah berlokasi Gp. Lamsepeng. Kab. Aceh Besar. 

 

 
Foto wawancara dengan Nayli, jamaah CTS Banda Aceh. 20 Mei 2019 Solong 

Preium Kota Banda Aceh. 

 



 
Wawancara dengan Bapak Mulian, jamaah CTS travel, via Whattshap, 30 

Desember 2019. 

 

 
Wawancara dengan Ibu Fina jamaah CTS travel, via Whattshap, 30 Desember 

2019. 
 



 

 
Foto Brousur CTS Travel 

 

 
Foto Brousur PT. Elhanief Tour & Travel 

 

 
Foto Brousur PT. Elteyba Medina Fauzana 



 Daftar Pertanyaan Wawancara 

 

1. Bagaimana proses penetapan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Umrah oleh 

Kementerian Agama ?  

2. Bagaimana sanksi yang diberikan oleh Kementerian Agama kepada 

Pihak Penyelenggaraan Ibadah Umrah, apabila terjadi suatu 

pelanggaran? 

3. Bagaimana proses penetapan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Umrah 

yang dilakukan oleh Pihak Penyelenggaraan Ibadah Umrah ? 

4. Apakah Keputusan Menteri Agama Nomor 221 Tahun 2018 dikeluarkan 

akibat pelanggaran yang dilakukan oleh First Travel ? 

5. Apakah PPIU ikut serta dalam menetapkan hasil keputusan menteri 

agama nomor 221 tahun 2018 yang ditetapkan oleh Kemenag ? 

6. Bagaimana proses pembayaran yang dilakukan oleh calon jemaah umrah 

kepada PPIU ?  

7.  Faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya ketidak sesuaian biaya 

antara Kemenag dan PPIU ?  

8. Bagaimana fasilitas yang di berikan penyelenggara perjalanan ibadah 

umrah kepada jamaah? 
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