
Ketentuan Pelimpahan Porsi 

 

1. Pelimpahan porsi Jemaah haji regular dapat diberlakukan bagi Jemaah haji yang 

telah mendaftar pada Kementerian Agama namun Jemaah yang bersangkutan 

meninggal dunia atau sakit permanen sebelum keberangkatan. 

2. Pelimpahan nomor porsi hanya dapat dilakukan kepada suami, istri, ayah, ibu, anak 

kandung, atau Saudara kandung yang ditunjuk melalui surat kuasa pelimpahan 

nomor porsi Jemaah haji meninggal dunia yang disepakati secara tertulis oleh 

keluarga dan/atau melalui surat kuasa pelimpahan nomor porsi Jemaah haji. Jemaah 

haji sakit permanen dengan format sebagaimana terlampir. 

3. Batasan waktu Jemaah haji yang meninggal dunia agar nomor porsi dapat 

dilimpahkan adalah : 

a. Meninggal dunia terhitung mulai tanggal 29 April 2019 sejak diundangkan 

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 (tidak berlaku surut); dan 

b. Meninggal dunia sebelum keberangkatan ke Arab Saudi dari bandara 

embarkasi. 

4. Bagi Jemaah haji yang meninggal dunia sebagaimana dimaksud angka 3 huruf b dan 

telah menerima uang living cost, penerima pelimpahan wajib mengembalikan uang 

living cost sebelum menerima pelimpahan nomor porsi. 

5. Pengajuan pelimpahan nomor porsi Jemaah haji dilakukan setiap hari kerja selama 

Jemaah haji yang bersangkutan memenuhi persyaratan pelimpahan porsi. 

6. Pengajuan usulan pelimpahan nomor porsi Jemaah haji meninggal dunia atau sakit 

permanen melalui Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota tempat Jemaah haji 

yang bersangkutan terdaftar. 

7. Nomor porsi Jemaah haji meninggal dunia atau sakit permanen hanya dapat 

dilimpahkan satu kali. 

8. Bagi Jemaah haji meninggal dunia atau sakit permanen yang memiliki nomor porsi 

lebih dari 1 (satu), hanya dapat dilimpahkan 1 (satu) nomor porsi dan nomor porsi 

lainnya dibatalkan. 

9. Proses pelimpahan nomor porsi wafat tidak dapat diwakilkan. 

 

Syarat Pelimpahan Porsi 

 

1. Surat Rekomendasi Pelimpahan Porsi dari Kemenag 

2. Surat Permohonan Pelimpahan Porsi bermaterai 10.000 

3. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak bermaterai 10.000 

4. Surat Kuasa Pelimpahan Porsi bermaterai 10.000 

5. Bukti Setoran Awal / Setoran Lunas BIPIH 

6. Akta Kematian / Surat Keterangan Sakit Permanen legalisir 

7. KTP, KK, Akte Kelahiran / Akte nikah, bukti lain calhaj yang akan dilimpahkan 

nomor porsi (meninggal/sakit) 

8. KTP, KK, Akte Kelahiran / Akte Nikah, bukti lain calhaj penerima nomor porsi 

legalisir 

9. SPPH manual 

10. Rekening tabungan calhaj penerima limpahan porsi harus sama dengan pemberi 

limpahan 

 

 


