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PELANTIKAAN BPKH : Presiden Joko Widodo bersiap memberikan ucapan selamat kepada Ketua sekaligus 
Anggota Dewan Pengawas Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Yuslam Fauzi (kedua kiri) dan anggota usai pelantikan 
di Istana Negara, Jakarta, Rabu (26/7). Presiden melantik 14 anggota Dewan Pengawas dan Badan Pelaksana BPKH. (66)

Presiden Ingin Pelayanan Haji
JAKARTA - Presiden Joko Widodo 

melantik anggota Dewan Pengawas dan 
Badan Pelaksana Badan Pengelola Ke
uangan Haji (BPKH) di Istana Kepresiden
an Jakarta, Rabu (26/7).

Sejumlah tokoh masuk dalam tujuh ang
gota Dewan Pengawas dan tujuh anggota 
Badan Pelaksana BPKH. Mereka antara 
lain tokoh PBNU Marsudi Syuhud dan 
mantan Diijen Penyelenggaraan Haji dan 
Umroh Kemenag, Anggito Abimanyu.

BPKH bekeija dengan dasar UU Nomor 
34/2014 tentang Pengelolaan Keuangan 
Haji. Badan ini akan bertugas mengelola 
dana haji secara syariah berdasarkan rinsip 
kehati-hatian, hasil yang optimal, trans
paran, dan akuntabel.

Presiden berharap agar dengan kehadiran 
badan baru ini, pelayanan ibadah haji sema
kin meningkat BPKH isebutnya akan lebih 
fleksibel dalam melakukan pengawasan 
dan pengelolaan dana haji.

”Kita ingin pelayanan menjadi lebih baik 
lagi. BPKH lebih fleksibel dalam peng
awasan dan pengelolaan, baik untuk kebe- 
rangkatan maupun kepulangan haji kita,” 
kata Presiden.

Selain itu, Presiden berharap agar dana 
yang dikelola diinvestasikan sehingga 
keuntungan dari investasi tersebut dapat 
digunakan untuk mensubsidi biaya-biaya 
dalam ibadah haji.

”Saya kira nanti badan ini bisa melihat, 
bagaimana negara-negara lain mengelola

Makin Baik
(dana haji). Kalau pengelolaan dilakukan 
dengan baik, saya kira ini akan memberikan 
keuntungan yang baik kepada siapa pun, ter
utama masyarakat yang ingin naik haji,” 
kata Presiden.

Tujuh anggota Dewan Pengawas yang 
kemarin dilantik adalah Yuslam Fauzi 
(ketua merangkap anggota), Khasan Faozi, 
Mohammad Hatta, Marsudi Syuhud, Suhaji 
Lestiadi, Muhammad Akhyar Adnan, dan 
Abdul Hamid Paddu.

Adapun tujuh nama yang bertugas dalam 
Badan Pelaksana BPKH adalah Ajar Su- 
santo Broto, Rahmat Hidayat, Anggito Abi-' 
manyu, Benny Witjaksono, Acep Riana Ja- 
yaprawira, Iskandar Zulkamain, dan Hur-; 
riyah El-Islamy. (F4-39)


