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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Islam merupakan agama rahmatan lil ‘alamin, yakni rahmat bagi 

seluruh alam. Di dalam agama Islam terdapat lima rukun Islam yang wajib 

kita ketahui dan kita laksanakan. Lima rukun Islam tersebut yaitu pertama, 

mengucapkan dua kalimat syahadat; kedua, melaksanakan shalat; ketiga, 

melaksanakan puasa; keempat, membayar zakat; dan yang kelima, adalah 

menunaikan ibadah haji bagi yang mampu.  

Dari kelima rukun Islam tersebut, kita memahami dan melaksanakan 

rukun Islam yang lima itu. Akan tetapi pada rukun Islam yang ke-lima tidak 

semua orang yang dapat melaksanakannya, dikarenakan menunaikan ibadah 

haji ke tanah suci itu haruslah memiliki kemampuan, baik itu kemampuan 

dari segi materi maupun dari segi jasmani. 

Ibadah haji adalah suatu ibadah yang telah disyari’atkan kepada kita 

umat Islam, hukumnya wajib artinya setiap muslim mempunyai kewajiban 

untuk melaksanakannya. Dikarenakan lokasi Makkah atau Arab Saudi yang 

jauh dari negara kita Indonesia maka diperlukanlah kemampuan yang cukup, 

dari adanya uang yang mencukupi, fisik yang sehat, dan tekad yang kuat. 

Oleh karena itu, kewajiban melaksanakan ibadah haji ini wajib dilakukan bagi 

yang telah mampu saja. 
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Sebelum pelaksanaan ibadah haji terdapat sebuah kegiatan pelatihan 

ibadah haji yang sering disebut sebagai manasik haji. Didalam Kamus Besar 

Bahasa Indonesia yang dikutip Tata Sukayat, yang dimaksud dengan manasik 

haji ialah “hal-hal yang berhubungan dengan ibadah haji, seperti ikhram, 

tawaf, sa’I, wukuf.” Atau juga dapat dipahami sebagai suatu peragaan 

pelaksanaan ibadah haji sesuai dengan rukun-rukunnya (biasanya 

menggunakan ka’bah tiruan dan sebagainya); sebelum berangkat ke tanah 

suci, jama’ah calon haji melaksanakan manasik haji di pemondokan.
1
 

Saat ini, ibadah haji sangat diminati oleh banyak orang di Indonesia. 

Seiring dengan perkembangan zaman, para penggiat ataupun penyelenggara 

ibadah haji dituntut untuk berperan aktif dalam mengembangkan wadah atau 

pelayanan terhadap calon jamaah haji di negara ini. Kemajuan zaman pada 

sekarang ini memiliki pengaruh terhadap penyelanggara ibadah haji di dalam 

mengelola dan merencanakan bimbingan ibadah haji dengan baik. 

Bimbingan ibadah haji sangatlah penting, bimbingan ibadah haji 

dilakukan dalam bentuk pelatihan dan pembelajaran mengenai tata cara dalam 

melaksanakan ibadah haji. Kantor Urusan Agama (KUA) sebagai 

perpanjangan tangan dari Kementerian Agama di lingkup Kecamatan 

memiliki fungsi diantaranya: Layanan Bimbingan Masyarakat Islam, 

Pelayanan Bimbingan Keluarga Sakinah, Pelayanan Bimbingan Kemasjidan, 

Pelayanan Bimbingan Hisab Rukyah dan Syari’at, serta Pelayanan Bimbingan 

Zakat Dan Wakaf. Selain fungsi-fungsi yang telah dipaparkan tadi, Kantor 

                                                             
1
 Tata Sukayat, Manajemen Haji, Umrah, dan Wisata Agama (Bandung: Simbiosa 

Rekatama Media, 2016), 1. 
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Urusan Agama (KUA) juga memiliki fungsi dalam hal melaksanakan 

Layanan Bimbingan Manasik Haji bagi jamaah haji reguler. Bimbingan 

manasik haji yang dilakukan tersebut bertujuan memberikan pemahaman 

serta pelatihan-pelatihan mengenai tata cara pelaksanaan ibadah haji 

(Manasik Haji) terhadap para calon jamaah haji reguler.
2
 

Dalam peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 44 

Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama Bagian 

ke tiga pasal 3 ayat d menjelaskan bahwasanya Kementerian Agama 

menjalankan fungsi pengawasan atas seluruh pelaksanaan tugas yang berada 

di lingkup Kementerian Agama.
3
 Sehingga pemerintah dalam hal ini Kantor 

Kementerian Agama Kota Pekanbaru sebagai koordinator sekaligus 

penanggung jawab atas kegiatan bimbingan manasik haji di Kantor Urusan 

Agama (KUA) seharusnya mampu mengelola dan mengawasi segala sesuatu 

kegiatan yang berkaitan dengan bimbingan manasik haji dengan baik dan 

akuntabel. 

Pada saat ini, terdapat permasalahan yang terjadi pada pelaksanaan 

pengawasan Kementerian Agama Kota Pekanbaru terhadap kegiatan 

bimbigan manasik haji ditingkat kecamatan yang dilakukan oleh Kantor 

Urusan Agama (KUA) diantaranya: kurangnya pengawasan Kementerian 

Agama Kota Pekanbaru terhadap kegiatan bimbingan manasik haji yang 

dilakukan oleh Kantor Urusan Agama (KUA). Sebagai sampel objek 

                                                             
2 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No 34 Tahun 2016 tentang  Organisasi dan 

Tata Kerja KUA Kecamatan. 
3
 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No 44 Tahun 2016 tentang  Organisasi dan 

Tata Kerja Kementerian Agama. 



4 
 

pengawasan Kementerian Agama Kota Pekanbaru terhadap kegiatan 

bimbingan manasik di tingkat kecamatan, saya hanya meneliti di dua Kantor 

Urusan Agama (KUA) yaitu: Kantor Urusan Agama Kecamatan Payung 

Sekaki dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukajadi. 

Untuk menghadapi permasalahan pada pelaksanaan bimbingan 

manasik haji oleh Kantor Urusan Agama (KUA) ini, maka upaya pengawasan 

yang ketat dan profesional oleh Kementerian Agama Kota Pekanbaru menjadi 

sangat penting dilakukan.  Bagi para calon jamaah haji juga dituntut untuk 

dapat  melaporkan tindakan Kantor Urusan Agama (KUA) yang tidak sesuai 

dengan tugas dan prosedur yang telah di tetapkan oleh pemerintah. Dengan 

pengawasan yang dilakukan oleh Kementerian Agama Kota Pekanbaru akan 

mendukung terciptanya sistem kinerja pada Kantor Urusan Agama (KUA)  

yang baik dan bertanggung jawab. Maka dari itu, Kementerian Agama Kota 

Pekanbaru juga diharapkan kedepannya mampu melakukan pengawasan yang 

sesuai dengan teknis pengawasan yang sudah diatur dalam peraturan 

Kementerian Agama RI dengan baik, sehingga kegiatan bimbingan manasik 

haji oleh Kantor Urusan Agama (KUA) di 12 Kecamatan Pekanbaru tidak 

lagi melakukan kesalahan ataupun penyimpangan dalam proses bimbingan 

manasik haji. 

Untuk melihat pengawasan yang dilakukan Kementerian Agama Kota 

Pekanbaru terhadap kegiatan bimbingan manasik haji di Kantor Urusan 

Agama (KUA), maka perlu dilakukan sebuah penelitian ilmiah dengan judul 
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“Teknik Pengawasan Kementerian Agama Kota Pekanbaru terhadap 

Kegiatan Bimbingan Manasik Haji di Kantor Urusan Agama (KUA)” 

 

B. Alasan Pemilihan Judul 

Beberapa hal yang menjadi alasan penelitian ini dilakukan adalah : 

1. Kantor Urusan Agama (KUA) di Kota Pekanbaru dalam melakukan 

bimbingan manasik haji belum sesuai dengan ketentuan yang telah 

ditetapkan oleh Pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama Republik 

Indonesia. Oleh karena itu, perlu dilakukan suatu penelitian mendalam 

untuk mengetahui dan menganalisis bagimana teknik pengawasan yang 

dilakukan oleh Kementerian Agama Kota Pekanbaru terhadap kegiatan 

bimbingan manasik haji oleh Kantor Urusan Agama (KUA) yang berada 

di Kota Pekanbaru. 

2. Pengawasan Kementerian Agama Kota Pekanbaru terhadap kegiatan 

bimbingan manasik haji oleh Kantor Urusan Agama (KUA) di Kota 

Pekanbaru merupakan fenomena yang patut dikaji dan dianalisis secara 

mendalam dan penulis merasa hal ini sangat menarik untuk diteliti. 

3. Penulis merasa mampu untuk melakukan penelitian ini, baik dari segi 

tempat, waktu dan biaya penelitian. 

4. Masalah yang dikaji dalam penelitian ini sangat relevan dengan keahlian 

penulis yaitu  di bidang Manajemen Travelling Haji, Umrah dan Wisata 

Agama. 
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C. Penegasan Istilah 

Untuk menghindari agar tidak salah didalam memahami penelitian ini, 

perlu dijelaskan beberapa istilah, antara lain: 

1. Pengawasan 

Pengawasan ialah suatu proses pengamatan dari pada pelaksanaan 

seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin supaya semua pekerjaan 

yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah 

ditentukan sebelumnya, secara filosofis juga dapat dikatakan bahwa 

pengawasan itu mutlak diperlukan karena manusia bersifat salah dan 

khilaf.
4
 Maka yang dimaksud dengan pengawasan pada penelitian ini 

adalah suatu cara ataupun teknik pengamatan yang dilakukan 

Kementerian Agama Kota Pekanbaru terhadap kegiatan bimbingan 

manasik haji di Kantor Urusan Agama (KUA) dengan tujuan agar semua 

pekerjaan yang sedang dilakukannya dapat berjalan sesuai dengan 

rencana yang telah ditetapkan sebelumnya. 

2. Bimbingan Manasik Haji 

Secara etimologis kata bimbingan merupakan terjemahan dari bahasa 

inggris “guidance”. Kata “guidance” adalah kata dalam bentuk kata 

benda yang berasal dari kata kerja “to guide” artinya menunjukkan, 

membimbing, atau menuntun orang lain ke jalan yang benar. Jadi, kata 

“guidance” berarti pemberian petunjuk; pemberian bimbingan atau 

tuntunan bagi orang lain yang membutuhkan. Secara istilah kata 

                                                             
4
 Noor Juliansyah, Penelitian Ilmu Manajemen (Jakarta: Kencana, 2013), Edisi 1, 283. 
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bimbingan dapat diartikan sebagai suatu bantuan atau tuntunan.
5
 

Selanjutnya menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dikutip oleh 

Nana Rukmana, kata manasik dapat diartikan sebagai segala sesuatu 

yang berhubungan dengan ibadah haji. Sedangkan haji adalah suatu 

ibadah yang melakukan ziarah ke Makkah untuk menunaikan rukun 

Islam yang kelima. Dan hal ini sesuai dengan sabda Raulullah SAW yang 

diriwayatkan oleh imam muslim: “Ambillah dariku pelaksanaan manasik 

haji” (HR: Muslim).
6
 Dan yang dimaksud dengan bimbingan manasik 

haji pada pembahasan ini adalah suatu proses pembelajaran, pembinaan, 

serta bimbingan yang dilakukan untuk membantu para calon jamaah haji 

dalam memahami dan melaksanakan ibadah haji yang sesuai dengan 

panduan perjalanan haji. 

 

D. Rumusan Masalah 

Dari uraian latar belakang yang telah dijelaskan di atas, maka yang 

menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “bagaimana 

pengawasan yang dilakukan Kementerian Agama Kota Pekanbaru terhadap 

Kegiatan Bimbingan Manasik Haji di Kantor Urusan Agama (KUA)”? 

 

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

                                                             
5
 Samsul Munir Amin, Bimbingan dan Konseling Islam (Jakarta: Amzah, 2015), 3. 

6  
Nana Rukmana, InsyaAllah Menjadi Haji Mabrur (Bandung: alfabeta, 2006), 68. 



8 
 

Berdasarkan pokok permasalahan yang telah disebutkan di atas 

tadi, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana 

pengawasan Kementerian Agama Kota Pekanbaru terhadap kegiatan 

bimbingan manasik haji di Kantor Urusan Agama (KUA). 

2. Kegunaan Penelitian 

a. Kegunaan Teoritis 

1) Penelitian ini bertujuan sebagai bahan informasi ilmiah bagi 

yang ingin mengetahui tentang pengawasan Kementerian 

Agama Kota Pekanbaru terhadap kegiatan bimbingan manasik 

haji di Kantor Urusan Agama (KUA). 

2) Sebagai bahan landasan bagi organisasi atau lembaga 

penyelenggara bimbingan manasik haji dalam mengembangkan 

kinerja perusahaannya. 

3) Sebagai sarana menembah wawasan dan memaksimalkan 

keahlian penulis sebagai calon akademisi di bidang manajemen 

haji dan umrah. 

4) Dan sebagai bahan bacaan bagi mahasiswa dan jurusan 

Manajemen Dakwah pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi 

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 

b. Kegunaan Praktis 

1) Sebagai rujukan dalam melakukan penelitian penelitian yang 

sama dikemudian hari nanti. 
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2) Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu berkontribusi di 

dalam meningkatkan pengetahuan serta pembelajaran pada 

Jurusan Manajemen Dakwah terkhusus bagi konsentrasi 

Manajemen Haji, Umroh dan Wisata Agama. 

3) Sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos) di 

bidang Manajemen Dakwah konsentrasi Manajemen Travelling 

Haji, Umroh dan Wisata Agama pada Fakultas Dakwah dan 

Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 

 

F. Sistematika Penulisan 

Skripsi ini ditulis dengan sistematika sebagai berikut: 

BAB I : Pendahuluan. Bab ini berisi latar belakang masalah, alasan 

pemilihan judul, penegasan istilah, permasalahan, tujuan dan 

kegunaan, dan sistematika penulisan. 

BAB II : Kajian Teori dan Kerangka Pikir. Bab ini berisi tentang kajian 

teori, kajian terdahulu, dan kerangka berfikir. 

BAB III : Metodologi Penelitian. Bab ini berisi tentang jenis dan 

pendekatan penelitian, lokasi dan waktu penelitian, sumber 

data, informan penelitian, teknik pengumpulan data, validasi 

data, dan teknik analisis data. 

BAB IV : Gambaran Umum Lokasi Penelitian. Bab ini berisi tentang 

profil Kantor Kementerian Agama Kota Pekanbaru, struktur 

organisasi Kantor Kementerian Agama Kota Pekanbaru, visi 
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dan misi Kantor Kementerian Agama Kota Pekanbaru, serta 

program Kantor Kementerian Agama Kota Pekanbaru. 

BAB V  :  Hasil Penelitian dan Pembahasan. Bab ini berisi tentang hasil 

penelitian dan pembahasan yakni uraian tentang pengawasan 

Kementerian Agama Kota Pekanbaru terhadap kegiatan 

bimbingan manasik haji di Kantor Urusan Agama (KUA). Dan 

juga akan menjabarkan analisis secara rinci terhadap 

pengawasan Kementerian Agama Kota Pekanbaru terhadap 

kegiatan bimbingan manasik haji di Kantor Urusan Agama 

(KUA). 

BAB VI :   Penutup. Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran mengenai 

pengawasan Kementerian Agama Kota Pekanbaru terhadap 

kegiatan bimbingan manasik haji di Kantor Urusan Agama 

(KUA). 

DAFTAR PUSTAKA 


