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Bukan Sekadar Penipuan

Praktik ’Haji Gelap’ 
Sadah Lama Ada

YOGYA (KR) - Terungkapnya kasus ‘haji gelap’ 
Filipina patut diusut dan pelaku dikenakan sanksi 
berat. Namun biro perjalanan yang mengurusnya 
harus diberi sanksi tegas atas kesalahan yang di
lakukan. Ini lebih dari sekadar penipuan namun ju
ga penelantaran. Sekahpun diduga salah satu biro 
travel yang terlibat adalah keluarga pejabat 
Kementerian Agama.

“Untuk membongkar kasus 
ini, permasalahannya me
mang sudah kompleks. Tetapi 
langkah menyelamatkan ke- 
177 WNI ini harus segera di
lakukan. Karena mereka su
dah memegang paspor Fi

rma, jangan-jangan kewar- 
egaraan Indonesia mereka 

h dicabut. Ini fatal,” tan- 
L -ntan Ketua Umum PP 

uadiyah Din Syam- 
pada wartawan di 

^  UMY, Sabtu (27/8) 
■rutnya, pelaku 

ari mereka biro 
A mengirimkan,

2̂  \an  paspor
’ ^ vriS'oagi 177 calon

haji asal Indonesia.
Kementerian Agama, kata

nya, harus tegas dalam hal ini. 
“Kasus seperti ini jangan sam
pai terulang. Meski sudah 
cukup lama kita mendengar 
adanya praktik seperti di 
Filipina tersebut. Bukan ha
nya menggunakan kelebihan 
kuota dari negara-negara 
ASEAN. Tapi bahkan juga dari 
Afrika. Hanya kali ini, mereka 
terkena batunya,” tambah Din.

Disebutkan, calon haji yang 
telah membawa paspor Fili
pina sesungguhnya adalah ko
rban penipuan karena ketidak
mengertiannya. Untuk menye
lesaikan masalah ini, menurut

Din, Pemerintah Indonesia 
harus segera berbicara dengan 
Pemerintah Filipina. Karena 
diduga ini ada permainan de
ngan jaringan mafia keimi
grasian setempat sebagai
mana mungkin terjadi dalam 
kasus woman trafficking.

Din mengaku dan tidak 
menutup mata bahwa mela
yani ratusan ribu jemaah haji 
bukanlah merupakan pekerja
an mudah. Sehingga sangat 
wajar terjadi kekurangan pela
yanan di sana sini. Sekalipun 
perbaikan pelayanan sudah di
lakukan dan tahun ini dika
takan lebih baik, namun peris
tiwa ini menunjukkan bahwa 
pengelolaan haji di Indonesia 
masih banyak kelemahan dan 
harus segera diperbaiki.

"Mungkin dalam penyeleng
garaan haji, perlu dilibatkan 
ormas keagamaan. Saya de
ngar dari Muhammadiyah saja 
setiap tahun berkisar 70.000 
hingga 80.000 orang jemaah 
haji yang berangkat," tambah
nya. (Fsy)-d


