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BAB II 

KAJIAN TEORIDAN KERANGKA BERFIKIR 

 

A. Kajian Teori 

1. Pengertian Manajemen 

Manajemen adalah seni (art). Art is knowledge of how “to 

accomplish a desire resut”. Seni adalah pengetahuan bagaimana 

mewujudkan hasil yang diharapkan.Manajemen juga disebut dengan ilmu 

atau science. Science explains phenomena. Science is systematized in the 

sense that relationship between variable and limit, has been certain and 

underlying principles has been discovered.
16

 

Manajemen menjelaskan gejala dan peristiwa, mensistemasikan 

hubungan variable dengan batasan-batasan pasti, mendasari prinsip-prinsip 

yang telah ditemukan.Manajemen disebut seni dan ilmu sebab dengan 

ilmu dan pengetahuan itu dapat dikembangkan seni bagaimana 

mencapainya. Manajemen melibatkan aktifitas-aktifitas koordinasi dan 

pengawasan terhadap pekerjaan orang lain, sehingga pekerjaan tersebut 

dapat diselesaikan secara efisien dan efektif.
17

 

Bahkan, lebih jauh dapat dikatakan bahwa manajemen tidak akan 

ada kalau tidak ada manusia yang mengadakan kerja sama antara satu dan 

lainnya. Kerja sama antar manusia tersebut harus terhimpun dalam satu 

wadah yang lazim disebut organisasi, sedangkan organisasi tersebut 

didirikan dengan suatu tujuan.
18
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2. Fungsi Manjemen 

Menurut pendekatan dari sudut pandang fungsi, seorang manajer 

menjalankan fungsi-fungsi atau aktifitas-aktifitas tertentu dalam rangka  

mengelola pekerjaan orang lain secara efisien dan efektif.
19

Fungsi 

manajemen secara umum terbagi menjadi empat sebagaimana yang terlah 

banyak tertulis pada buku-buku manajemen.
20

Akan tetapi, sampai saat ini 

belum ada konsensus, baik diantara praktisi mapun diantara teoritis 

mengenai fungsi-fungsi manajemen, yang sering pula disebut dengan 

unsur-unsur manajemen. Sekalipun demikian, beberapa ahli menyebutkan 

fungsi-fungsi manajemen sebagai berikut
21

 : 

a. Planning 

Secara sederhana, planning berarti penentuan serangkaian 

tindakan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Sedangkan secara 

rumit, merumuskan planning sebagai jawaban terhadap pertanyaan-

pertanyaan 5 W + 1 H. Stoner mengungkapkan, cara untuk 

merumuskan planning yaitu dengan menetapkan sasaran dan tindakan 

yang perlu untuk mencapai sasaran tadi. 

b. Organizing 

Organizing bermakna dua orang atau lebih yang bekerja sama 

dalam cara yang terstruktur untuk mencapai sasaran spesifik atau 

sejumlah cara. 
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c. Leading
22

 

Leading meliputi : 

1) Mengambil keputusan 

2) Mengadakan komunikasi agar ada saling pengertian antara manajer 

dan bawahan. 

3) Memmberi semangat, inspirasi, dan dorongan kepada bawahan 

supaya mereka bertindak 

4) Memilih orang-orang yang menjadi anggota kelompoknya, serta 

memperbaiki pengetahuan dan sikap-sikap bawahan agar mereka 

terampil dalam usaha mencapai tujuan yang ditetapkan 

d. Directing/Commanding 

Directing atau commanding adalah fungsi manajemen yang 

berhubungan dengan usaha memberi bimbingan, saran, perintah atau 

intruksi kepada bawahan dalam melaksanakan tugas masing-masing, 

agar tugas dapat dilaksanakan dengan baik dan benar-benar tertuju 

pada tujuan yang telah ditetapkan semula. 

e. Motivating 

Motivating kegiatan merupakan salah satu fungsi manajemen 

berupa pemberian inspirasi,semangat dan dorongan kepada bawahan, 

agar bawahan melakukan kegiatan secara suka rela sesuai yang 

diinginkan oleh atasan. 
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f. Coordinating 

Coordinating merupakan salah satu fungsi manajemen untuk 

melakukan berbagai kegiatan agar tidak terjadi kekacauan, 

percekcokan, kekosongan kegiatan, dengan jalan menghubungkan, 

menyatukan dan menyelaraskan pekerjaan bawahan sehingga terdapat 

kerja sama yang terarah dalam upaya mencapai tujuan organisasi. 

g. Controlling 

Controlling, seiring disebut pengendalian merupakan salah satu 

fungsi manajemen berupa mengadakan penilaian, dan apabila perlu 

mengadakan koreksi sehingga apa yang dilakkukan bawahan dapat 

diarahkan ke jalan yang sesuai dengan tujuan yang telah digariskan. 

h. Reporting 

Reporting merupakan salah satu fungsi manajemen yang 

berupa penyampaian perkembangan atau hasil kegiatan atau pemberian 

keterangan mengenai segala hal yang bertalian dengan tugas-tugas dan 

fungsi-fungsi pejabat yang lebih tinggi. 

i. Staffing 

Staffing merupakan salah satu fungsi manajemen berupa 

penyusunan personalia pada suatu organisasi sejak perekrutantenaga 

kerja, pengembangannya sampai dengan usaha agar setiap tenaga kerja 

memberi daya guna maksimal kepada organisasi. 

j. Forecasting 

Forecasting merupakan kegiatan meramalkan, 

memproyeksikan, atau mengadakan taksiran, terhadap berbagai 
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kemungkinan yang akan terjadi sebelum melakukan rencana yang 

lebih pasti.
23

 

3. Tingkatan Manajemen 

Dalam sebuah perusahaan terdapat tiga tingkatan manajer yaitu, 

manajemen puncak, manajemen menengah, manajemen lini pertama, 

berikut uraian ketiga tingkatan manajemen tersebut : 

a. Top management 

Merupakan eksekutif tertinggi di perusahaan yang akan 

menetapkan tujuan dan strategi perusahaan secara keseluruhan. 

Manajemen puncak memiliki berbagai sebutan seperti president 

director, managing director, executive director, atau chief executive 

director (CEO). Manajer lain yang termasuk kedalam kelompok 

manajemen puncak suatu perusahaan adalah Chief Operating Officer 

(COO) yaitu eksekutif puncak yang bertanggung jawab terhadap 

operasi sehari-hari berbagai departemen atau unit usaha. Chief 

Operating Officer (COO) secara periodik memberikan informasi 

mengenai jalannya masing-masing departemen atau unit bisnis kepada 

CEO.Chief Operating Officer (COO) sering disebut juga dengan 

General Manager (GM). 

b. Middle management 

Terdiri daripada manajer yang mengepalai departemen tertentu 

seperti departemen keuangan (manajer keuangan), marketing (manajer 

marketing) maupun depertemen produksi (manajer produksi).Manajer 
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menengah dapat pula menjabat sebagai project manager (manajer 

proyek) yang bertanggung jawab mengimplementasikan berbagai 

kebijakan yang telah dibuat oleh manajemen puncak. 

c. First-line management 

Merupakan manajemen jenjang pertama yang memimpin 

karyawan nonmanajer dan berada di bawah pengendalian manajemen 

menengah.Termasuk kedalam manajer ini misalnya supervisor, yang 

bertanggung jawab terhadap pengawasan berbagai tugas spesifik 

sehari-hari yang dilakukan oleh karyawan nonmanajer. Supervisor ada 

disetiap fungsi organisasi, sebagai contoh didalam perusahaan terdapat 

supervisor penjualan (di departemen marketing), supervisor produksi 

(mandor di departemen produksi), dan sebagainya.
24

 

4. Manajemen Pelayanan  

Manajemen Pelayanan adalah melakukan suatu pekerjaan melalui 

orang lain dengan cara melayani orang lain (Management is getting done 

thourgh other people) defenisi tersebut kelihatannya masih belum lengkap, 

karena manajemen pelayanan sebagai penggerak dalam organisasi itu 

untuk mencapai tujuan dalam melayani. 

Penyelenggaraan ibadah umrah merupakan rangkaian kegiatan 

meliputi pelayanan dan perlindungan terhadap jamaah, sehingga mereka 

dapat menunaikan ibadah umrah sesuai dengan ketentuan ajaran agama 

Islam. 
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a. Pelayanan 

Menurut Fandy, pelayanan bisa diartikan sebagai jasa (service). 

Jasa (service) adalah setiap tindakan atau perbuatan yang dapat 

ditawarkan oleh suatu pihak kepada pihak lain yang pada dasarnya 

bersifat intangible (tidak berwujud fisik) dan tidak menghasilkan 

kepemilikan sesuatu. Walaupun demikian, produk jasa bisa 

berhubungan dengan produk fisik maupun non fisik.Maksudnya, ada 

produk jasa murni dan ada pula jasa yang membutuhkan produk fisik 

sebagai persyaratan utama.
25

 

Kebutuhan manusia (human needs) adalah suatu rasa yang 

timbul secara alami dari dalam diri manusia untuk memenuhi segala 

sesuatu yang diperlukan dalam kehidupannya.Kebutuhan-kebutuhan 

ini kemudian memunculkan keinginan manusia (human wants) untuk 

memperoleh sesuatu yang dibutuhkan tersebut sebagai alat pemuas 

kebutuhan hidupnya. Di dalam kenyataannya, pada saat kita mencoba 

memperoleh berbagai alat pemuas kebutuhan tersebut ada yang dapat 

diperoleh dengan upayanya sendiri (mengadakan sendiri), diupayakan 

sendiri dengan bantuan pihak lain, atau memang harus diperoleh dari 

pihak lain karena berbagai keterbatasan kemampuan untuk 

menyediakan sendiri.
26
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b. Klasifikasi Pelayanan atau Jasa (service) 

Konsekuensi logis dari adanya berbagai macam variasi 

kombinasi antara barang dan jasa adalah sulit menggeneralisasikan 

layanan tanpa melakukan perbedaan lebih lanjut, berikut penulis 

paparkan tentang klasifikasi pelayanan atau jasa (service) : 

1) Segmen pasar 

Berdasarkan segmen pasar, jasa dapat dibedakan menjadi 

jasa yang ditujukan pada konsumen akhir (misalnya taksi, suransi 

jiwa, catering, jasa tabungan dan pendidikan) dan jasa bagi 

konsumen organisasi (misalnya biro periklanan, jasa akuntansi dan 

perpajakan, dan jasa konsultasi manajemen).Sebenarnya ada 

kesamaan diantara kedua segmen pasar tersebut dalam pembelian 

jasa. Baik konsumen akhir maupun konsumen organisasional 

sama-sama melalui proses pengambilan keputusan, meskipun 

faktor-faktor determinannya berbeda. Perbedaan utama antara 

kedua segmen bersangkutan terletak pada alasan dan kriteria 

spesifik dalam memilih jasa dan penyedia jasa, Kuantitas jasa yang 

dibutuhkan, dan kompleksitas pengerjaan jasa yang diperlukan. 

2) Tingkat keberwujudan 

Kriteria ini berhubungan dengan tingkat keterlibatan 

produk fisik dengan konsumen. Berdasarkan kriteria ini, jasa dapat 

dibedakan menjadi tiga macam : 
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a) Rented-goods service 

Dalam tipe ini, konsumen menyewa dan menggunakan 

produk tertentu berdasarkan tarif yang disepakati selama jangka 

waktu spesifik. 

b) Owned-goods service 

Pada tipe ini, produk-produk yang dimiliki konsumen 

direparasi, dikembangkan atau ditingkatkan unjuk kerjanya, 

atau dipelihara oleh perusahaan jasa. 

c) Non-goods service 

Karakteristik khusus pada jenis ini adalah jasa personal 

bersifat intangible (tidak berbentuk produk fisik) ditawarkan 

kepada para pelanggan. 

5. Karakteristik Pelayanan atau Jasa (service) 

Berbagai riset dan literature manajemen dan pemasaran jasa 

mengungkap bahwa jasa memiliki empat karakteristik unik yang 

membedakannya dari barang dan dampak pada strategi mengelola dan 

memasarkannya, ke empat karakteristik tersebut, yakni : 

a. Intangibility 

Jasa berbeda dengan barang.Jika barang merupakan suatu 

obyek, alat, atau benda; maka jasa adalah suatu perbuatan, kinerja, atau 

usaha.Bila barang dapat dimiliki, maka jasa hanya bisa dikonsumsi 

tetapi tidak dimiliki.Meskipun sebagian besar jasa dapat berkaitan dan 

didukung oleh produk fisik. Konsep intangible pada jasa memiliki dua 

pengertian, yaitu : 
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1) Sesuatu yang tidak dapat disentuh dan tidak dapat dirasa. 

2) Sesuatu yang tidak dapat dengan mudah didefenisikan, 

diformulasikan, atau dipahami secara rohaniah. 

b. Inseparability 

Barang biasanya diproduksi, kemudian dijual, lalu 

dikonsumsi.Sedangkan jasa dilain pihak, umumnya dijual terlebih 

dahulu, baru kemudian diproduksi dan konsumsi secara 

bersamaan.Interaksi antara penyedia jasa dan pelanggan merupakan 

ciri khusus dalam pemasaran jasa.Kedua pihak mempengaruhi hasil 

dari jasa tersebut.Dalam hubungan penyedia jasa dan pelanggan ini, 

efektifitas individu yang menyampaikan jasa merupakan unsur penting. 

Dengan demikian, kunci keberhasilan bisnis jasa ada pada proses 

rekrutmen, kompensasi, perlatihan, dan pengembangan karyawan. 

c. Variability 

Jasa bersifat sangat variable karena merupakan non-

standardized output, artinya banyak variasi bentuk, kualitas dan jenis, 

tergantung pada siapa, kapan, dan di mana jasa tersebut dihasilkan. 

Para pembeli jasa sangat peduli dengan variabilitas yang tinggi ini dan 

seringkali mereka meminta pendapat orang lainsebelum memutuskan 

untuk memilih. Dalam hal ini penyedia jasa dapat melakukan tiga 

tahap dalam pengendalian kualitasnya, yaitu : 

1) Melakukan investasi dalamseleksi dan pelatihan personil yang baik 

2) Melakukan standardisasi proses pelaksanaan jasa. Hal ini dapat 

dilakukan dengan jalan menyiapkan suatu cetak biru jasa yang 
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menggambarkan peristiwa dan proses juga dalam sesuatu diagram 

alur, dengan tujuan untuk mengetahui faktor-faktor potensial yang 

dapat menyebabkan kegagalan dalam jasa tersebut. 

3) Memantau kepuasan pelanggan melalui sistem saran dan keluhan, 

survey pelanggan, dan cmparison person, sehingga pelayanan yang 

kurang baik dapat dideteksi dan dikoreksi. 

d. Perishability 

Jasa merupakan komoditas tidak tahan lama dan tidak dapat 

disimpan. Kursi kereta api yang kosong, kamar hotel yang tidak 

dihuni, atau jam tertentu tanpa pasien di tempat praktik seorang dokter, 

akan hilang begitu saja karena tidak dapat disimpan untuk 

dipergunakan di waktu yang lain. Hal ini tidak menjadi masalah jika 

permintaannya tetap karena mudah untuk menyiapkan pelayanan untuk 

permintaan tersebut sebelumnya. Bila permintaan berfluktuasi, 

berbagai permasalahan muncul berkaitan dengan kapasitas 

menganggur dan pelanggan tidak terlayani dengan resiko mereka 

kecewa/beralih ke penyedia jasa lain.
27

 

6. Proses Pelayanan 

Untuk meningkatkan kinerja layanan, sebaiknya semua pihak 

memahami posisi dirinya, ada beberapa hal yang harus diketahui dalam 

proses layanan, yaitu mengenai pihak penyedia layanan, pihak yang 

menerima layanan, dan jenis atau bentuk layanan. 
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a. Penyedia layanan 

Penyedia layanan (service provider) adalah pihak yang dapat 

memberikan suatu layanan tertentu kepada konsumen, baik berupa 

layanan dalam bentuk penyediaan dan penyerahan barang (goods) atau 

jasa-jasa (service).Dalam prakteknya, para pelaku bisnis sering pula 

mengartikan penyedia layanan sebagai pihak yang mampu 

memberikan nilai tambah yang nyata kepada konsumen. 

Selaku pihak yang melayani tidak akan mengetahui apakah 

pelanggan yang kita layani puas atau tidak karena yang dapat 

merasakan kepuasan dari suatu layanan hanyalah pelanggan yang 

bersangkutan. Tingkat kepuasan yang diperoleh para pelanggan itu 

biasanya sangat berkaitan erat dengan standar kualitas barang dan jasa 

yang mereka nikmati serta layanan lain yang berupa layanan pra-jual, 

saat transaksi, dan purna jual. 

Ukuran standar kualitas yang ditentukan oleh produsen barang 

atau jasa belum tentu sama dengan ukuran standar kualitas yang 

ditentukan oleh pelanggan. Misalnya, apabila kita memberikan 

pelayanan yang sama kepada pelanggan yang berbeda, maka tingkat 

kepuasan yang dirasakan oleh masing-masing pelanggan akan 

berbeda.
28

 

b. Penerima layanan 

Nasabah atau selaku penerima layanan dari sebuah perusahaan 

bisnis adalah mereka yang mendapatkan segala bentuk pelayanan, baik 
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komersil maupun non komersil, yang mana nasabah tersebut dalam 

rangka memenuhi kepuasan hidupnya, Berikut uraian tentang 

pelanggan atau nasabah dalam kegiatan komersil dan non komersial : 

1) Kelompok pelanggan yang termasuk dalam kegiatan komersial 

diantaranya : 

a) Mereka yang berada dipasar konsumen, yaitu para konsumen 

atau pelanggan selaku pemakai akhir. 

b) Di pasar produsen atau industry, yaitu para produsen yang 

memberi barang modal untuk digunakan sebagai alat pengelola 

dan yang membeli bahan baku untuk diolah kembali. 

c) Di pasar pedagang perantara, yaitu para pedagang perantara 

yang membeli produk yang dijual kembali. 

d) Di pasar pemerintah, yaitu instansi-instansi pemerintah pusat 

dan daerah yang membeli produk untuk memenuhi 

kebutuhannya. 

2) Kelompok pelanggan dalam kegiatan non komersil 

Penerima layanan yang termasuk kelompok pelanggan 

kegiatan non komersil adalah mereka yang menerima layanan dari 

penyedia layanan non komersil yang bersifat layananannya cuma-

cuma atau mengeluarkan pembayaran yang sepadan dengan 

manfaat yang diperolehnya.Misalnya, panti jompo, yatim piatu, 

murid sekolah, anggota lembaga sosial tertentu dan lain 

sebagainya. 
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c. Jenis layanan 

Jenis layanan yang dapat diberikan oleh penyedia layanan 

kepada pihak yang membutuhkan layanan terdiri dari berbagai aspek: 

1) Pemberian jasa-jasa saja. 

2) Layanan yang berkaitan dengan penyedian dan distribusi barang-

barang saja. 

3) Layanan ganda yang menyediakan keduanya. 
29

 

7. Manajemen Persiapan Haji dan Umrah 

Haji secara etimologi, mendatangi sesuatu yang diagungkan, dan 

secara terminologi, haji adalah mendatangi Baitullah al-Haram untuk 

menunaikan manasik tertentu dengan tata cara tertentu dalam waktu 

tertentu.Pengertian umrah secara etimologi bermakna kunjungan. Al-

hafizh Ibnu Hajar menyatakan dalam fath al-bari, umrah berasal dari kata 

memakmurkan („imarah) masjidil haram sedangkan secara terminologi 

adalah ihram di miqat. Dalam mempersiapkan calon jamaah haji dan 

umrah perlu beberapa hal dibawah ini :
30

 

a. Pembiayaan 

Menunaikan ibadah haji hampir dapat dipastikan selalu menjadi 

salah satu cita-cita dan sekaligus harapan seorang Muslim.Namun 

dengan berbagai macam kendala yang ada, masih banyak saudara kita 

yang belum memperoleh kesempatan untuk menunaikan ibadah haji. 

Salah satu kendala yang paling sering dijumpai adalah masalah 

finansial. 
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Meskipun demikian, seorang yang telah berniat dan 

mempunyai kemampuan baik finansial maupun fisik, ternyata juga 

tidak mudah untuk segera merealisasikan niat suci dimaksud. Hal ini 

terjadi karena begitu banyaknya jumlah umat Islam yang 

akanmenunaikan ibadah haji sedangkan jumlah kuota (batasan 

maksimal) suatu negara untuk dapat mengirimkan jamaah pada tahun 

tertentu sangat terbatas. 

Untuk menyiasati kendala keterbatasan kuota tersebut, salah 

satu cara yang dapat ditempuh adalah berusaha secepat mungkin 

memastikan keberangkatan dengan cara mendapatan seat porsi haji. 

Dengan membayar Rp 20 juta, calon jamaah akan segera dapat 

mendapatkan nomor kursi haji sekaligus dapat merencanakan tahun 

pemberangkatan yang diinginkan.  

Pembiayaan penyelenggaraaan haji berasal dari jamaah haji 

yang menbayar sejumlah dana untuk menunaikan ibadah haji kepada 

Mentri Agama melalui bank bank pemerintah atau swasta yang 

ditunjuk pemerintah. Penunjukan bank penerima setoran Biaya 

Penyelenggaraan Ibadah Haji oleh Mentri Agama setelah mendapat 

pertimbanagan Gubernur Bank Indonesia.Biya yang disetor oleh 

jamaah inilah yang disebut Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji 

(selanjutnya disebut BPIH) atau dulu dikenal dengan Ongkos Naik 

Haji (ONH). Dan umrah juga demikian jikalau tidak boleh juga dengan 

travel haji swasta yang bergerak dibidangnya. Secara ringkas dapat 

dijelaskan masing-masing komponen perhitungan BPIH tersebut 

adalah sebagai berikut: 
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1) Biaya angkutan udara adalah biaya yang harus dibayarkan oleh 

pemerintah kepada pihak penerbangan yang mengangkut jamaah 

haji yang dilakukan secara charter antara pemerintah dengan pihak 

penerbangan yang telah ditunjuk, sehingga seluruh komponen yang 

termasuk dalam biaya angkutan udara dibayarkan kepada pihak 

penerbangan. Biaya angkutan udara merupakan komponen paling 

besar dalam susunan bpih, yaitu antara 40% sampai dengan 48%. 

2) Biaya di Arab Saudi merupakan biaya yang dipergunakan untuk 

penyelenggaraan operasional haji di Arab Saudi yang harus 

dibayarkan pemerintah Indonesia kepada penyediaan pelayanan 

haji di Arab Saudi. Biaya ini dibedakan menjadi biaya wajib, yaitu 

Maslahat „Ammah (general service), akomodasi di Mekkah, 

Madinah dan Madinatul Hijjaj, kosumsi dan transportasi, serta 

biaya operasional, meliputi belanja pegawai atau honorarium 

petugas, belanja barang, belanja perjalanan, sewa gedung dan 

pemeliharaanserta biaya hidup (living cost) bagi jamaah haji 

selama di Arab Saudi. 

3) Biaya di dalam negeri merupakan biaya yang digunakan untuk 

penyelenggaraan operasional haji di Indonesia yang terdiri dari 

biaya operasional pusat, biaya operasional di embarkasi, biaya 

operasional di daerah dan airport tax. Dari keseluruhan biaya 

tersebut telah diperhitungkan biaya penyediaan obat-obatan dan 

alat kesehatan selama di tanah air dan di Arab Saudi. Disamping 
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itu kepada setiap jamaah haji diberikan biaya hidup (living cost) 

sebesar SAR 1.500 untuk keperluan di Arab Saudi.
31

 

b. Pendaftaran 

Proses pendaftaran adalah fase pertama dari keseluruhan dari 

penyelenggaraan haji dimana calon haji terlibat langsung dan proaktif 

dengan pemerintah sebagai penyelenggara haji melalui Departemen 

Agama di daerah. Berbagai metode pendaftaran telah ditetapkan oleh 

pemerintah, yaitu pendaftaran dengan system manual dan dengan 

system komputerisasi.Disamping itu diterapkan pula dua system 

pendaftaran, yaitu secara lunas dan dengan system tabungan, yang dulu 

dikenal dengan system cicilan.Penyempurnaan metode pendaftaran 

tersebut dimaksudkan untuk memberikan kemudahan kepada calon 

jamaah dan memangkas birokrasi yang tampak begitu rumit dan dirasa 

mempersulit masyarakat yang ingin menunaikan ibadah haji dan 

umrah.
32

 

Karena itulah sejak tahun 1999 calon jemaah haji diberikan 

kesempatan menabung biaya ibadah haji hingga jangka waktu lima 

tahun kedepan. Melalui pendaftaran tabungan ini, calon jemaah hajio 

akan mendapatkan nomor porsi setelah memenuhi jumlah tertentu 

yang ditetapkan pemerintah. 

Setiap warga Negara yang beragama islam yang akan 

menunaikan ibadah haji dan telah memenuhi persyaratan, yaitu 
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mempunyai kartu tanda penduduk yang masih berlaku, sehat jasmani 

dan rohani, mempunyai mahram bagi jamaah wanita, dapat 

mendaftarkan diri dan membayar biaya penyelenggaraan ibadah haji 

yang telah ditetapkan. Pendaftaran dilakukan di departemen agama 

daerah sedangakan penbayaran BPIH dilakukan di bank pemerintah 

atau swasta yang ditunjuk. 

Calon haji dan umrah yang telah terdaftar dapat membatalkan 

diri karena sakit atau alesan lain, dan batal diluar kehendak sendiri 

seperti karena wafat, hamil atu sebab-sebab lainnya bagi calon haji 

yang batal atau membatalkan diri maka seluruh BPIH yang telah 

dibayarkan kepada pemerintah dikembalikan utuh. Pengenbalian BPIH 

tersebut dilakukan melalui unit Departemen Agama di daerah dan 

dapat diterima oleh calon haji sendiri, orang yang diberi kuasa atau 

ahli waris. Sedangkan untuk BPIH lunas biasanya dikenakan biaya 

administrasi sebesar 1%. 

Pendaftaran bagi warga Negara asing yang berdomisili di 

Indonesia dan bermaksud menunaikan ibadah haji, berlaku peraturan 

sebagaimana prosedur warga Negara asing yang akan berangkat keluar 

negri, dengan memenuhi persyaratan antara lain memiliki paspor 

kebangsaan yang berlaku, memiliki dokumen keimigrasian atau izin 

tinggal yang berlaku sekurang-kurangnya enam bulan, memiliki izin 

kembali (re-entry permit), tidak tercantum dalam cegah-tangkal dan 

mendaftarkan pada Kantor Departemen Agama Kabupaten atau Kota. 
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c. Pembinaan dan informasi 

Pembinaan jamaah haji yang dilakukan Pemerintah adalah 

rangkaian kegiatan yang mencangkup penerangan, penyuluhan dan 

pembimbingan tentang ibadah haji yang dilakukan sejak jamaah haji 

mendaftarkan diri sambai kembali selesai menunaikan ibadah 

haji.Pembinaan dilakukan demi keselamatan, kelancaran, ketertiban 

dan kesejahteraan jamaah haji serta kesempurnaan ibadah haji tanpa 

dikenakan biaya tambahan diluar BPIH yang telah ditetapkan. 

Pelaksanaan pembinaan ibadah haji harus dilakukan secara 

terus menerus dengan berbagai metode tatap muka, media cetak dan 

elektronik, internet, konsultasi telfon dan penerbitan buku-buku serta 

leafet, sejak sebelum masa pendaftaran haji, priode pendaftaran sampai 

dengan saat pemberangkatan, dalam perjalanan diatas pesawat, selama 

di Arab Saudi sampai setelah kembali ketanah air. Materi pembinaan 

bagi jemaah haji dapat dikelompokan dalam enam bahasan pokok, 

yaitu manasik haji, bimbingan ibadah, perjalanan, pelayanan 

kesehatan, pembinaan haji mabrur, Ukhuwah Islamiyah dan ibadah 

social.
33

 

Pola pembinaan pemerintah yang dilakukan selama ini adalah 

dengan dua system, yaitu: 

1) System kelompok, calon haji diatur dalam kelompok binaan yang 

terdiri dari 50 orang dan dibimbing oleh satu orang pembimbing. 
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Setiap kelompok dibagi menjadi 5 regu dan setiap regu terdiri dari 

10 orang. Pembinaan oleh setiap regu minimal 10 kali pertemuan, 

dalam setiap pertemuan memakan waktu 3 jam. 

2) System massal, dilakukan oleh kantor departemen agama 

kabupaten atau kota untuk memantapkan manasik haji, 

pembentukan regu dan rombongan serta kelompok terbang.  

Materi pembinaan ibadah haji ditetapkan oleh pemerintah dalam 

bent uk buku bimbingan dan pola pembinaan yang dijadikan sebagai dasar 

pembinaan dan bimbingan, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, 

namun tetap dapat dikembangkan sesuai dengan segmen jamaah yang 

dibimbingnya.
34

 

Penyampaian informasi tentang haji kepada masyarakat lebih 

ditekankan pada pembentukan kualitas jamaah, memasyarakatkan 

kebijakan pemerintah dan menjaring masukan dari masyarakat bagi upaya 

peningkatan pelayanan dan penyempurnaan pelaksanaan ibadah haji dari 

berbagai aspek.
35

 

8. Hukum Ibadah haji dan Umrah 

a. Syarat Wajib Haji 

Didalam pelaksanaan ibadah haji, terdapat syarat-syarat yang 

harus dimiliki oleh calon haji, sebagai berikut : 

1) Islam (tidak wajib bahkan tidak sah hajinya orang kafir) 

                                                             
34

 Abdul Aziz Muhammad Azzam & Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, Fiqh Ibadah. 

(Jakarta; Amzah, 2010), hlm.604. 
35

 Nidjam, Acmad, dan Hanan, Altief , Menajemen Haji, Makasar: Mediacita, 2006. hlm. 

201. 



31 

 
 

2) Berakal (tidak wajib haji atas orang yang gila dan orang yang 

bodoh) 

3) Baligh (sampai umur 15 tahun,atau baligh dengan tanda-tanda lain, 

tidak wajib haji bagi anak-anak) 

4) Merdeka (tidak haji atas orang yang tidak kuasa) 

b. Rukun Haji 

Terdapat perbedaan pendapat di kalangan para ulama dalam 

menetapkan rukun haji, berikut penjelasan tentang rukun haji menurut 

mazhab Syafi‟iyah. 

1) Ihram 

Ihram yaitu niat memulai haji atau umrah, dinamakan 

ihram karena dengan ihram itu seseorang telah memulai beberapa 

perbuatan yang sebelumnya dibolehkan menjadi haram untuk 

dikerjakan, jika rukun ihram ditinggalkan maka hajinya tidak sah. 

2) Wukuf di arafah 

Wukuf artinya diam, secara istilah hadir dan berada 

dibilangan padang arafah bagi jamaah haji baik dalam keadaan 

tidur, terjaga, di kendaraan atau duduk, berbaring atau jalan kaki 

dalam keadaan suci atau tidak suci. Tempat yang utama untuk 

wukuf adalah di padang arafah tepatnya jabal rahmah dan di batu 

besar yang terletak di bawah jabal rahmah. 

3) Thawaf 

Secara bahasa, thawaf berarti berkeliling atau 

berputar.Secara istilah berarti berjalan mengelilingi ka‟bah 
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sebanyak tujuh kali putaran.Pelaksanaan thawaf dimulai dari hajar 

aswad dalam posisi ka‟bah berada sebelah kiri.Tiga kali putaran 

pertama berjalan sedikit cepat dan empat putaran tersisa berjalan 

biasa dan diusahakan putaran ketujuh dapat mencium hajar aswad, 

jika tidak mungkin cukup menyentuhnya dengan tangan, atau jika 

tidak bisa juga cukup dengan memberi isyarat dengan tangan atau 

tongkat. 

Syarat-syarat tentang jamaah haji yang akan melaksanakan 

thawaf, sebagai berikut : 

a) Suci dari hadas dan najis 

b) Menutup aurat 

c) Tujuh kali putaran 

d) Memulainya dengan hajar aswad dan berakhir di hajar aswad 

juga 

e) Ketika thawaf posisi ka‟bah berada di sebelah kiri 

f) Mengitari ka‟bah tidak sah jika dilakukan didalam ka‟bah 

4) Sa‟i 

Sa‟i berarti berjalan dari bukit safa ke bukit marwah 

sebanyak tujuh kali. Setiap kali perjalanan menuju bukit (dari bukit 

safa ke marwah dan dari bukit marwah ke safa) maka akan 

dihitung satu kali perjalanan. 

5) Bergunting atau bercukur 

Bercukur dalam hal ini memiliki arti yakni memotong 

sebagian rambut kepala dengan gunting atau sejenisnya walaupun 
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hanya tiga helai rambut.Sedangkan bercukur adalah menghilangkan 

rambut kepala.Bercukur hanya diperuntukan bagi laki-laki, 

sedangkan perempuan hanya bergunting saja.
36

 

c. Sunnah Haji 

Didalam pelaksanaan ibadah haji, terdapat amalan-amalan 

sunnah demi menambah pahala kita kepada allah swt, diantaranya : 

1) Mandi, memakai wewangian untuk ihram dan dua rakaat untuk 

shalat ihram 

2) Mengucapkan talbiyah setelah ihram dan shalat 

3) Thawaf qudum (menurut jumhur) tetapi menurut mazhab 

malikiyah wajib 

4) Dua rakaat shalat thawaf 

5) Mabit di mina pada malam hari arafah 

6) Mabit di muzdalifah pada malam nahar 

7) Mabit di mina pada malam-malam hari tasyriq 

8) Khutbah haji
37

 

d. Macam-macam Haji 

Dilihat dari pelaksanaannya haji terbagi menjadi tiga : 

1) Haji Ifrad artinya sendiri, maksudnya melakukan haji dan umrah 

secara sendiri-sendiri atau satu persatu, tidak sekaligus. Yang 

didahulukan adalah ibadah haji. 
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2) Haji tamattu artinya bersenang-senang, maksudnya adalah 

mendahulukan umrah dari haji. Caranya ihram untuk umrah 

dengan niat labbaika bi umrah lalu melakukan rukun umrah 

lainnya (tawaf, sa‟i dan memotong rambut) kemudian 

menanggalkan pakaian ihram sampai waktu haji datang barulah ia 

mulai ibadah haji sebagaimana mestinya. 

3) Haji qiran artinya menyertai atau menggabungkan, artinya haji dan 

umrah niatnya digabungkan ketika ihram dengan lafadz labbaika 

bil-hajj wa umra. Sejak ihram sampai seluruh kewajiban haji dan 

umrah selesai ditunaikan atau sampai tahlul setelah jumrah aqabah 

ia tetap dalam berpakaian ihram.
38

 

e. Larangan Ibadah Haji 

Berbagai larang yang harus diketahui oleh jamaah haji demi 

kesempurnaan pelaksanaan ibadah haji, sebagai berikut : 

1) Menyekutukan Allah „Azza Wa Jalla 

Musibah terbesar yang menimpa sebagian kaum muslim 

yang sedang melaksanakan ibadah haji adalah kejahatan syirik 

(menduakan Allah SWT), seringkali kita lihat di antara jamaah haji 

yang melakukan perbuatan syirik, sedangkan mereka sedang di 

Baitullah al-haram dan masjid nabawi. Mereka berpaling dari 

berdo‟a kepada allah dan meminta pertolongan kepada para nabi 

dan orang-orang shaleh yang sudah wafat,di samping bersumpah 
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atas nama mereka. Sesuai dengan firman Allah SWT pada Al-

Qur‟an Q.S An-Nisa‟ ayat 116 : 

                         

                  

 

Artinya : Allah tidak akan mengampuni dosa syirik 

(mempersekutukan allah dengan sesuatu), dan dia 

mengampuni dosa selain itu bagi siapa yang 

dikehendaki. Dan barang siapa mempersekutukan 

(sesuatu) dengan Allah, maka sungguh, dia telah 

tersesat jauh sekali (Q.S An-Nisa‟ : 116)
39

 

 

2) Berhias dengan cara mencukur jenggot 

Cara ini merupakan maksiat yang sudah memasyarakat 

dikalangan kaum muslimin, karena mereka menjadikan orang-

orang kafir sebagai idola dan panutan, serta mengekor pada 

mereka. Perbuatan buruk ini, yaitu mencukur jenggot, 

mengandung beberapa kesalahan : 

a) Menentang perintah nabi saw, agar memanjangkan jenggot 

b) Menyerupai orang-orang kafir 

c) Mengubah ciptaan allah dan sekaligus berarti taat kepada 

setan 

d) Menyerupai wanita, sedangkan rasulullah saw melaknat 

rang-orang seperti ini. 

e) Pria yang memakai cincin emas 
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Beberapa kategori orang yang melanggar aturan allah 

dalam aspek seorang pria yang memakai cincin emas : 

a) Mereka yang tidak mengetahui keharamannya. Oleh 

karenanya, segeralah mereka melepasnya setelah ada yang 

meningatkan bahwa apa yang dilakukan itu salah dimata 

agama. 

b) Mereka yang mengetahui keharamannya, namun tetap 

mengikuti hawa nafsu. Untuk kategori seperti ini tidak ada 

jalan lain melainkan petunjuk dari Allah SWT. 

c) Mereka yang mengetahui keharamannya, tetapi mereka 

beralih bahwa yang dipakainya merupakan cincin 

pertunangan atau cinci kawin, padahal berdalih seperti itu 

malah menimbulkan dua kemaksiatan sekaligus, melanggar 

aturan nabi saw dan mereka menyerupai orang kafir.
40

 

9. Umroh 

Umroh secara bahasa berasal dari bahasa Arab yaitu  االعتمارyang 

bermakna  الزيارة (berpergian).
41

 Sedangkan pengertian umroh dalam 

terminologi ilmu fiqih adalah berpergian menuju ke baitullah untuk 

melaksanakan serangkaian ibadah umroh, yakni tawaf dan sa’i.
42

Atau 

dengan kata lain datang ke baitullah untuk melaksanakan umroh dengan 

syarat-syarat yang telah ditentukan.
43
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Dengan demikian, dalam definisi ibadah umroh ada 4 unsur 

penting.Yaitu berpergian, baitullah, rukun umroh (serangkaian ibadah 

umroh), dan syarat umroh. 

a. Hukum Umroh 

Kalangan ahli fiqh menyepakati legalitas umroh dari segi syara‟ 

dan ia wajib bagi orang yang disyariatkan untuk menyempurnakannya. 

Namun mereka berbeda pendapat mengenai hukumnya dari segi wajib 

dan tidaknya ke dalam dua arus pendapat berikut.
44

 

Pertama, sunnah mu’akkadah. Ini adalah pendapat Ibnu Mas‟ud, 

Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Asy-Syafi‟i, Imam Ahmad 

menurut salah satu versi pendapat, juga Abu Tsaur dan kalangan 

mazhab Zaidiyah. Pendapat mereka didasarkan atas sabda Nabi SAW 

tatkala ditanya tentang umroh, apakah ia wajib atau tidak? Beliau 

menjawab,” Tidak. Namun jika kalian umroh, maka itu lebih baik,” 

Juga berdasarkan sabda Nabi SAW: 

“Haji adalah jihad, sementara umroh hanya tathawwu’    

 

Alasan lain, umroh adalah nask (ibadah) yang pelaksanannya 

tidak ditentukan waktu, maka ia pun tidak wajib sebagaimana halnya 

thawaf mujarrad. 

Kedua, wajib, terutama bagi orang-orang yang diajibkan haji. 

pendapat ini dianut oleh Imam Asy-Syafi‟i menurut versi yang paling 
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sahih di antara kedua pendapatnya, Imam Ahmad menurut vers lain, 

Ibnu Hazm, sebagian ulama mazhab Maliki, kalangan mazhab 

Imamiyyah, Asy-Sya‟bi, dan Ats-Tsauri. pendapat ini juga merupakan 

pendapat mayoritas ulama dari kalangan sahabat dan lainnya, dan 

mereka bersepakat bahwa pelaksanannya hanya sekali seumur hidup 

sebagaimana halnya haji.
45

 

b. Syarat Umroh 

Secara umum, syarat-syarat haji dan umrah adalah sama, yaitu: 

1) Islam 

Orang non muslim tidak sah dalam melaksanakan haji atau 

umrah. Jika dia berkunjung ke tanah suci bahkan mengikuti ibadah 

haji atau umrah seperti thawaf dan sa'i maka perjalanan haji atau 

umrahnya hanya sebatas melancong saja. 

2) Baligh 

Anak kecil tiak diwajibkan berhaji atau pun umroh, baik 

yang sudah mumayyiz maupun yang belum. Kalau sudah 

mumayyiz ia naik haji atau umroh maka sah, tetapi pelaksanaan 

haji atau pun umroh yang sebelum mumayyiz itu merupakan 

sunnah dan kewajiban melaksanakan haji atau pun umroh tidak 

gugur. Setelah baligh dan bisa atau mampu, ia wajib melaksanakan 

haji atau pun umroh lagi, menurut kesepakatan ulama mazhab.
46
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3) Berakal sehat 

Orang gila sebenarnya tidak mempunyai beban atau bukan 

seorang mukallaf.Kalau dia naik haji atau umroh dan dapat 

melaksanakan kewaiban yang dilakukan oleh orang yang berakal, 

maka haji atau umrohnya itu tidak diberi pahala dari kewajiban 

ittu, sekalipun pada waktu itu akal sehatnya sedang datang 

kepadanya.Tapi kalau gilanya itu musiman dan bisa sadar 

(sembuh) sekitar pelaksanaan haji atau umroh, sampai 

melaksanakan kewajiban dan syarat-syaratnya dengan sempurna, 

maka dia wajib melaksanakannya.Tapi kalau diperkirakan waktu 

sadarnya itu tidak cukup untuk melaksanakan semua kegiatan-

kegiatan haji atau umroh, maka kewajiban itu gugur.
47

 

4) Merdeka 

Maksud dari merdeka ini adalah tidak berstatus sebagai 

budak (hamba sahaya di masa Rasulullah Saw yang di masa 

modern ini hampir tidak ditemukan di dunia).Istilah merdeka juga 

bisa diartikan bebas dari tanggungan hutang dan tanggungan 

nafkah keluarga yang ditinggalkan. 

5) Istitha'ah (mampu) 

Secara sepakat para ulama mazhab menetapkan bisa atau 

mampu itu merupakan syarat kewajiban haji atau pun umroh, 

berdasarkan firman Alloh SWT dari surat Ali „Imron ayat 97 yang 

berbunyi: 
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Artinya:  Padanya terdapat tanda-tanda yang nyata, (di 

antaranya) maqam Ibrahim, barangsiapa memasukinya 

(Baitullah itu) menjadi amanlah dia; mengerjakan haji 

adalah kewajiban manusia terhadap Allah, Yaitu (bagi) 

orang yang sanggup Mengadakan perjalanan ke 

Baitullah. Barangsiapa mengingkari (kewajiban haji), 

Maka Sesungguhnya Allah Maha Kaya (tidak 

memerlukan sesuatu) dari semesta alam. (Q.S. Ali 

„Imron 97). 

c. Rukun Umroh 

Rukun dalam ibadah umroh di bagi menjadi empat bagian yang 

mana tidak sah suatu ibadah umroh jika tidak mengerjakan rukun-rukun 

tersebut, rukun umroh antara lain : 

a. Ihram. 

b. Tawaf. 

c. Sa`i. 

d. Tahallul.48 

 

B. Kajian Terdahulu 

Dalam penelitian ini, penulis akan mendeskripsikan pada penelitian-

penelitian lain yang berbentuk skripsi dan ada relevansinya dengan judul di 

atas. Adapun penelitian yang hampir mirip dan sama namun berbeda dengan 

penelitian ini yaitu penelitian yang berjudul 
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Pertama : penelitian yang di lakukan oleh Dzul Kifli, NIM : 

105053001783, dengan judul skripsi “Manajemen Pelayanan Jamaah Haji dan 

Umrah pada PT. Patuna Tour dan Travel, Jurusan Manajemen Dakwah, 

Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi, Universitas Syarif Hidayatullah 

Jakarta tahun 2010, yang berlokasi di Jakarta Selatan. Skripsi ini 

menggambarkan tentang pelayanan yang terdapat pada PT. Patuna Tour dan 

Travel dalam melaksanakan manajemen pelayanan demi kepuasan jamaah 

Haji dan Umrah, Pelayanan Haji dan Umrah diterapkan semenjak jamaah Haji 

dan Umrah berada di tanah air dan sewaktu berada di tanah suci Mekkah, 

segala bentuk pelayanan baik dari akomodasi, kesehatan dan lain-lain sangat 

diperhatikan oleh PT tersebut.
49

 

Kedua : penelitian yang dilakukan oleh Furqon Mukminin, NIM : 

111311043, dengan judul skripsi “Manajemen Pelayanan Biro Perjalanan Haji 

dan Umrah (Studi Kasus di Sultan Agung Tour & Travel Semarang), Fakultas 

Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 

pada tahun 2015. Di dalam skripsi ini penulis mengungkapkan bahwa didalam 

penyelenggaraan haji harus adanya penyelenggaraan haji yang benar-benar 

tepat agar para jamaah Haji dan Umrah tidak ada yang dirugikan, kepuasan 

pelanggan menjadi prioritas perusahan, walaupun perusahaan yang diteliti 

oleh peneliti belum mendapatkan izin resmi dari Kemenag, akan tetapi mereka 

tetap berkomitmen untuk melaksanakan program perjalanan Haji dan 

Umrah.
50
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Dzulkifli, Manajemen Pelayanan Jamaah Haji Dan Umrah Di PT. Patuna tour, 

(Jakarta: jurnal skripsi, 2010). 
50

Furqon Mukminin, Manajemen Pelayanan Biro Pelayanan Haji Dan Umrah (Studi 

Kasus Di Sultan Agung Tour &Travel Semarang), (Semarang: Jurnal Skripsi, 2015). 
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C. Kerangka Berpikir 

Kerangka berpikir dapat berupa kerangka teori dan dapat pula berupa 

kerangka penalaran logis. Kerangka berpikir merupakan uraian ringkas 

tentang teori yang digunakan dan cara menggunakan teori tersebut dalam 

menjawab pertanyaan penelitian.
51

Kerangka berpikir itu bersifat operasional 

yang diturunkan dari satu atau beberapa teori atau dari beberapa pernyataan-

pernyataan logis. Di dalam kerangka berpikir inilah akan didudukkan masalah 

penelitian yang telah diidentifikasikan dalam kerangka teoretis yang relevan 

dan mampu mengungkap, menerangkan serta menunjukkan perspektif 

terhadap atau dengan masalah penelitian. Ada dua bagian umum dalam 

berpikir yang selalu digunakan baik dalam berfikir sehari-hari maupun berfikir 

dalam sebuah penelitian ilmiah, yaitu: Pertama, Deduksi, proses berfikir yang 

menggunakan premis-premis umum bergerak menuju premis khusus. Dari 

umum ke khusus.Kedua, Induksi, proses berpikir yang menggunakan premis-

premis khusus bergerak menuju premis umum. Dari khusus ke umum.
52

 

Dalam melaksanakan Haji dan Umrah sangat diperlukan manajemen  

pelayanan yang baik dan benar, sebagaimana yang telah ada pada Travel 

Arminareka Perdana dalam melayani jamaah Haji dan Umrah harus 

memperhatikan pokok-pokok dalam pelayanan, diantaranya: 
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1. Penyediaan Pelayanan Haji dan Umroh 

Penyedia layanan (service provider) adalah pihak yang dapat 

memberikan suatu layanan tertentu kepada konsumen, baik berupa layanan 

dalam bentuk penyediaan dan penyerahan barang (goods) atau jasa-jasa 

(service). 

2. Penerimaan Pelayanan Haji dan Umroh 

Nasabah atau selaku penerima layanan dari sebuah perusahaan 

bisnis adalah mereka yang mendapatkan segala bentuk pelayanan, baik 

komersil maupun non komersil, yang mana nasabah tersebut dalam rangka 

memenuhi kepuasan hidupnya. 

3. Jenis Pelayanan Haji dan Umroh 

Jenis layanan yang dapat diberikan oleh penyedia layanan kepada 

pihak yang membutuhkan layanan terdiri dari berbagai aspek: 

a. Pemberian jasa-jasa saja 

b. Layanan yang berkaitan dengan penyedian dan distribusi barang-

barang saja 

c. Layanan ganda yang menyediakan keduanya. 

Kemudian dalam melaksanakan ibadah haji dan umrah harus 

memperhatikan syarat dan larangan-larangan dalam melaksanankan ibadah 

haji dan umrah tersebut. Kerangka berpikir atau kerangka penalaran logis 

yang digunakan untuk mengetahui Manajemen Pelayanan RWH dalam 

mempersiapkan calon Jamaah Haji dan Umrah di Pekanbaru juga dapat 

dijabarkan dalam bentuk bagan sebagai berikut : 
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 Gambar 2.1. Skema Kerangka Pemikiran Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

Manajemen Pelayanan Dalam 

Mempersiapkan Calon Jamaah Haji 

dan Umrah 

Penyedia Layanan Penerima Layanan Jenis Layanan 

Terwujudnya sistem Penyelenggaraan Yang 

Tanggap dan inovatif dalam memenuhi 

kebutuhan masyarakat pada Haji dan Umroh 


