
 

 

 

 

 

 

 

 

HATI-HATI DENGAN PIHAK TAWAR VISA URUS SENDIRI 

 

KUALA LUMPUR, 14 Jun 2020 – Lembaga Tabung Haji (TH) merujuk kepada 

dakwaan berlakunya 51 agensi pengelola haji swasta yang mengalami 

kerugian besar akibat keputusan Kerajaan Malaysia menangguh ibadah haji 

tahun ini. 

 

Pada masa ini, Kerajaan Malaysia telah mengawal perjalanan ke luar 

negara kepada semua rakyat Malaysia ekoran wabak Covid-19 yang 

melanda dunia. Wabak ini telah menyebabkan banyak sektor ekonomi dan 

perniagaan terkesan, bukan hanya kepada mereka yang mengendalikan 

haji dan umrah sahaja. 

 

Kerajaan Malaysia telah menangguhkan ibadat haji tahun ini kerana 

mementingkan keselamatan dan kesihatan bakal jemaah khususnya dan 

rakyat Malaysia amnya. Penangguhan ini turut melibatkan semua bakal haji 

termasuk yang bercadang menggunakan visa yang diuruskan sendiri (visa 

furada). 

 

Untuk musim haji 1441 Hijrah (2020), TH telah meluluskan lesen Pengelola 

Jemaah Haji (PJH) kepada 24 syarikat agensi pelancongan sahaja. Sehingga 

kini, seramai 2,200 bakal haji telah memilih untuk menunaikan haji 

menggunakan perkhidmatan pakej PJH yang dilesenkan oleh TH dan anak 

syarikatnya iaitu TH Travel & Services (THTS). Tiada sebarang kuota khas 

diperuntukkan kepada mana-mana PJH atau mana-mana agensi 

pelancongan swasta. 

 

 

 



Berikutan nasihat Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi pada 6 Mac 2020 

untuk menangguhkan sebarang komitmen kewangan bagi musim haji tahun 

ini, TH turut memaklumkan perkara yang sama kepada semua 24 syarikat PJH 

untuk mengambil tindakan sewajarnya. 

 

Maklumbalas yang diterima daripada PJH, mereka semua telah membuat 

perancangan sewajarnya berkaitan sewaan hotel penginapan manakala 

urusan penerbangan belum dimuktamadkan. 

 

TH menasihatkan umat Islam supaya berhati-hati dan tidak berurusan 

dengan pihak tertentu untuk menunaikan haji menggunakan visa diurus 

sendiri kerana ibadat haji untuk rakyat Malaysia tahun ini telah ditangguhkan 

oleh Kerajaan. 

-Tamat- 

 

LEMBAGA TABUNG HAJI  
 

Lembaga Tabung Haji (TH) merupakan sebuah badan berkanun yang ditubuhkan 

oleh Kerajaan Malaysia pada tahun 1963 dan ditadbir berdasarkan Akta Tabung 

Haji 1995 (Akta 535). TH menyediakan kemudahan bagi umat Islam di negara ini 

menyimpan wang untuk mengerjakan haji. TH mempunyai lebih 50 tahun 

pengalaman dalam perkhidmatan simpanan, haji dan pelaburan. Sebagai sebuah 
institusi haji terunggul negara, TH berusaha untuk mengukuhkan ekonomi umat Islam 

Malaysia dengan memanfaatkan dana dan sumber sedia ada. TH komited 

memberi perkhidmatan cemerlang dan memuaskan kepada semua Jemaah Haji 
Malaysia. Pencapaian TH yang konsisten telah mendapat pengiktirafan dunia 

sebagai model pengurusan haji inovatif. TH mempunyai lebih 9 juta pendeposit dan 

125 cawangan dengan lebih 10,000 'touch-points' di seluruh negara. TH juga 

mempunyai sebuah pejabat yang beroperasi di Jeddah, Arab Saudi di bawah 

Konsulat Malaysia.  
 

Untuk maklumat lebih lanjut mengenai perkhidmatan Tabung Haji, sila lawati 

www.tabunghaji.gov.my atau hubungi Tabung Haji Contact Centre di talian 03-6207 

1919. Keterangan lanjut mengenai siaran akhbar ini, sila hubungi: 

 

Affan Aimaduddin Azami 

Eksekutif 

Bahagian Hal Ehwal Awam dan Komunikasi 

Korporat Kumpulan 
Lantai 16, Bangunan TH, 

201 Jalan Tun Razak, 

Kuala Lumpur. 

Tel:                 03 2054 2238 

Tel. Bimbit:    019 984 7138 

Faks:              03 2164 0436 

Emel:            affan.aimaduddin@lth.gov.my 

Mohamad Naser Jaffar  

Pengurus Kanan  

Bahagian Hal Ehwal Awam dan 

Komunikasi Korporat Kumpulan  
Lantai 16, Menara TH Tun Razak 

201 Jalan Tun Razak  

Kuala Lumpur  

Tel:                03 2054 2451  

Tel. Bimbit:   019 200 8438  

Faks:             03 2164 0436  

Emel:            naser@lth.gov.my 


