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BAB IV 

GAMBARAN UMUM  

 

A. Sejarah KBIH  Shafa Marwah 

Kelompok bimbingan ibadah haji Shafa Marwahmerupakan sebuah 

lembaga sosial masyarakat yang bergerak dibidang keagamaan, yang memiliki 

tugas melakukan bimbingan manasik haji kepada jama’ah  di Kota Dumai. 

KBIH Shafa Marwah beryayasan Shafa  Marwah ini diketuai oleh bapak H. 

Daswa Bur,  yang berlokasi di jalan Sultan Syarif Kasim no 93.  KBIH Shafa 

Marwah berdiri pada tanggal 15 Agustus tahun 2002. Dan mendapat surat 

keputusan dari kementrian Agama pusat pada tanggal 20 agustus tahun 2002, 

sehingga KBIH ini dapat melaksanakan tugasnya untuk membimbing jama’ah 

yang akan menunaikan ibadah haji.
40

 

Menurut Daswar Bur, alasannya ia mendirikan KBIH ini adalah karena 

keinginannya dan keluarganya untuk dapat membantu masyarakat kota Dumai 

dalam bidang manasik haji, agar masyrakat kota Dumai tidak kesulitan dalam 

mencari tempat bimbingan danmemahami ilmu manaasik haji tersebut, oleh 

karena itu beliau berfikir untuk dapat mendirikan sebuah lembaga sosial 

masyarakat yang nantinya dapat membantu masyarakat dalam memahami 

ilmu tentang manasik haji, dengan segala usaha dan kerja kerasnya untuk bisa 

mendirikan KBIH ini maka pada tanggal 15 Agustus 2002 KBIH ini pun 

dibuka oleh bapak Dawasbur, dan pada tanggal 20 Agustus 2002 mendapatkan 

surat keputusan dari kementrian Agama.
41

 

Dengan munculnya jumlah KBIH yang semakin banyak tersebut maka 

kemudian muncul persaingan yang cukup signifikan diantara mereka. 

Semangat yang menonjol bukan lagi ukhuwah (persaudaraan), tetapi lebih 

mengarah kepada orientasi bisnis. Dengan dali ibadah,  tidak sedikit diantara 

KBIH. Yang saling bersaing secara “kurang sehat“ dengan cara menampilkan 

janji-janji fasilitas yang “lebih“, meskipun fasilitas tersebut sesungguhnya 
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telah diberikan atau disediakan oleh pemerintah. Melihat kenyataan ini maka  

pemerintah berusaha untuk melakukan pembinaan terhadap KBIH di kota 

Dumai. KBIH yang resmi yang ada di kota Dumai adalah sebanyak tiga 

KBIH, oleh karena itu KBIH Shafa Marwah berupaya agar dapat membangun 

kualitas pelayanan yang baik dari tahun ke tahun. Dengan memperbaiki 

kualitas pelayanan, maka membuat KBIH Shafa Marwah dapat bersaing dan 

bertahan sampai saat ini, kepercayaan yang sudah ditanamkan kepada 

masyarakat membuat KBIH ini dapat bertahan meski banyak tantangan serta 

hambatan yang dihadapi KBIH Shafa Marwah ini. Salah satu upaya yang 

dilakukan KBIH Shafa Marwah dalam meningkatkan kualitas pelayanannya 

kepada jama’ah adalah dengan memberika materi pembelajaran yang 

berkualitas kepada jama’ahnya.  

KBIH Shafa Marwah merupakan sebuah lembaga sosial masyrakat 

yang mempunyai tugas memberikan pemahaman serta ilmu mengenai ilmu 

perhajian, oleh karenaa itu KBIH Shafa Marwah menawarkan berbagai 

program dan materi pembelajaran yang akan diberikan kepada jama’ah dalam 

melaksanakan bimbingan manasik haji di KBIH Shafa Marwah. Adapun 

bentuk materi pembelajaran yang diberikan KBIH Shafa Marwah adalah 

sebagai berikut.
42

 

Tabel 4.1 

Materi pembelajaran KBIH Shafa Marwah 

 

No Materi Pembelajaran 

1 Mempelajari ilmu fiqih haji 

2 Mempelajari ilmu tauhid haji 

3 Mempelajari ilmu manasik haji dan umroh 

4 Mempelajari ilmu kesehatan haji dan umroh 

5 Hikmah haji 

6 Mempelajari doa haji dan umroh 

7 Mempelajari teori dan peragaan sholat safar 

8 Mempelajari proses perjalanan haji dan umroh 

 

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa KBIH Shafa 

Marwahmemberikan banyaknya materi yang akan disampaikan kepada 
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jama’ah, yang melaksanakan bimbingan manasik haji pada KBIH tersebut, hal 

ini tentu saja merupakan bentuk pelayanan yang diberikan KBIH ini kepada 

jama’ah, dengan adanya materi-materi ini tentu saja dapat memudahkan 

jama’ah dalam memahami tata cara dalam pelaksanaan ibadah haji. 

Bimbingan manasik haji yang dilakukan oleh KBIH Shafa Marwah adalah 

selama 29 kali pertemuan hari terdiri dari 20 kali pertemuan mempelajari 

tentang teori perhajian dan umrohserta 9 kali pertemuan mempelajari praktek 

pra manasik haji dan umroh yang dilakukan KBIH Shafa Marwah kepada 

jama’ah, dengan mendatangkan berbagai Pembimbing manasik haji baik dari 

kementrian Agama kota Dumai sendiri sampai kepada mendatangkan 

pembimbing dari daerah luar kota Dumai. Hal ini tentu saja memberikan point 

tersendiri bagi KBIH Shafa Marwah dalam melayani jama’ah yang 

melaksanakan bimbingan manasik haji di KBIH tersebut.
43

 

Kota Dumai memiliki 3 KBIH resmi yaitu KBIHAl- Muslimin, KBIH 

Shafa Marwah dan KBIH Al- Haramain, dengan adanya tiga KBIH ini 

membuat KBIHShafa Marwah untuk dapat membangun pelayanan yang baik 

bagi jama’ah, KBIH Shafa Marwah tidak memiliki tempat pra manasik haji 

yang sifatnya pribadi, tetapi KBIH ini memiliki persetujuan serta perjanjian 

kepada kementrian Agama kota Dumai untuk dapat meminjamkan Asrama 

haji yang ada di kota Dumai, oleh karena itu tempat pelaksanaan pra manasik 

haji KBIH Shafa Marwah adalah berstatus pinjaman oleh kementrian Agamaa 

kota Dumai. Menurut Bapak Dawasbur selama 15 tahun KBIH ini berdiri, 

KBIH ini memiliki kerjasama kepada kementrian Agama kota Dumai, agar 

dapat bersedia meminjamkan tempaat untuk pelaksanaan pra manasik haji.  

 

B. Sejarah Kota Dumai 

Kota Dumai merupakan sebuah dusun kecil disebuah pesisir timur 

provinsi Riau. Dumai merupakan hasil pemekaran dari kabupaten Bengkalis, 

diresmikan sebagai kota pada tanggal 20 April 1999 dengan undang-undang 

no 16 tahun 1999 dimana status Dumai sebelumnya adalah kota adminitratif. 
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Pada awal pembentukkan, Dumai memiliki 3 wilayah kecamatan, 13 

kelurahan dan 9 desa dengan jumlah penduduk 15.699 jiwa dengan tingkat 

kepadatan 83, 85 jiwa.  

Kota Dumai memiliki luas wilayah 1.727.385 km2 dan merupakan 

kota terluas di Provinsi Riau. Saat ini Dumai dicanangkan sebagai kota yang 

termasuk dalam zona pasar bebas internasional. Dulu Dumai adalah hanya 

sebuah dusun nelayan yang sepi, berada di pesisir timurprovinsi Riau, kini 

Dumai yang kaya dengan minyak bumi itu, menjelma menjadi kota pelabuhan 

minyak yang sangat ramai. Secara geografis, Kota Dumai terletak di 1023 – 

1024’23” Bujur Timur dan 101023’37” - 101028’13” Lintang Utara dengan 

batas wilayah sebelah Utara. 

Dumai berbatasan dengan Pulau Rupat, Kabupaten Bengkalis, Sebelah 

Timur, Dumai berbatasan dengan Kecamatan Bukit Batu, Kabupaten 

Bengkalis, Sebelah Selatan, Dumai berbatasan dengan Kecamatan Mandau 

dan Kecamatan Bukit Batu, Kabupaten Bengkalis, dan Sebelah Barat, Dumai 

berbatasan dengan Kecamatan Bangko dan Kecamatan Tanah Putih, 

Kabupaten Rokan Hilir. Wilayah Kota Dumai beriklim tropis dengan curah 

hujan antara 100-300 cm dan suhu udara 24-33C dengan kondisi tanah rawa 

bergambut. Dibidang perekonomian kota dumai juga memiliki Indikator 

ekonomi makro berupa Product Domestic Regional B ruto (PDRB) Kota 

Dumai yang terus meningkat tiap tahunnya sejak tahun 2000-2005 merupakan 

gambaran keberhasilan pembangunan perekonomian di Kota Dumai.   

Tingkat pertumbuhan ekonomi yang cukup pesat juga telah 

memberikan kesempatan kerja bagi masyarakat di Kota Dumai sehingga 

kesejahteraan masyarakat meningkat. Kota Dumai merupakan sebuah kota 

yang memiliki jumlah penduduk yang mayoritas beragamaakan islam, 

sehingga di dalam pelaksanaan ibadah haji dan umroh pemerintah kota dumai 

sendiri memiliki perhatian yang khusus kepada masyrakat yang ingin 

melaksanakan ibadah haji dan umroh.
44
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C. Profil Lembaga 

Nama Yayasan : Shafa Marwah 

Alamat : JL. Sultan Syarif Kasim no 93 

Kota  : Dumai 

Provinsi : Riau 

Kecamatan : Dumai Timur 

Organisasi : Suwadaya Umat 

Lokasi manasik : Jl. Patimura(Gedung Asrama Haji) 

Tahun Berdiri : 2002 

 

D. Visi dan Misi 

1. Visi 

Ketua KBIH Shafa Marwah telah menetapkan visi dan misinya 

melalui keputusan ketua kbih Shafa Marwah no. D/437 tahun 2002  

tentang penetapan visi dan misi KBIH Shafa Marwah yang visinya adalah 

Mewujudkan Kualitas Kemandirian Ibadah Dalam Memperoleh Haji Yang 

Mabrur. 

2. Misi 

a. Memberikan perbekalan pendidikan dan pelatihan manasik haji dan 

umroh.  

b. Memberikan perbekalan hikmah manasik haji dan umroh. 

c. Memberikan perbekalan persiapan manasik haji dan umroh.
45

 

 

E.  Dasar dan Tujuan KBIH Shafa Marwah 

Dasar penyelenggaraan kbih shafa marwah adalah sebagai berikut: 

a. Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yayasan Shafa Marwah no 1 

tanggal 15 Agustus 2002.  

b. Hasil rapat dan pengurusan KBIH Shafa Marwah pada tanggal 20 Agustus 

2002 
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c. Surat izin operasional dari kepala kantor wilayah kementrian Agama 

proovinsi Riau. 

d. Surat keputusan direktur jendral  penyelenggaraan ibadah haji dan umroh 

tentang pedoman operasional kelompok bimbingan.
46

 

Tujuan penyelenggaraan KBIH Shafa Marwah adalah untuk 

memberikan sebuah bimbingan haji yang berupa tuntunan manasik haji dan 

pedoman perjalanan ibadah haji, yang meliputi kebijakan pemerintah 

mengenai penyelenggaraan ibadah haji, perjalanan haji, pelayanan haji, 

kesehatan serta hak dan kewajiban haji.  

Setelah mendapatkan bimbingan ibadah haji diharapkan jama’ah calon 

jama’ah haji dapat memahami bagaimana tata cara pelaksanaan ibadah haji 

yang nantinya akan memudahkan para jama’ah calon haji dalam 

melaksanakan ibadahnya serta menumbuhkan jama’ah yang mandiri. Dan 

jama’ah calon haji dapat melakasanakan ibadahmya sesuai dengan tuntunan 

dan mampu melaksanakan rukun dan wajib haji sehingga jama’ah calon haji 

dapat memperoleh haji yang mabrur 
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F. Struktur Organisasi KBIH Shafa Marwah. 

 

Gambar 4.1 

Struktur Organisasi KBIH Shafa Marwah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

G. Profil Jama’ah KBIH Shafa Marwah 

Adapun data yang penulis himpun dari hasil penelitian, jama’ah haji 

yang melaksanakan bimbingan manasik haji di KBIH Shafa Marwahpada 

tahun 2018  adalah: 

a. Jenis kelamin  

 Adapun jumlah jama’ah yang melaksanakan bimbingan manasik 

haji di KBIH Shafa Marwah berdasarkan jenis kelamin ini adalah 

sebanyak 49 orang terdiri dari 25 orang jama’ah  laki-laki dan 24 orang 

jama’ah perempuan. 

Bendahara 

Herizon  Zumara 
Sekretaris 

Eri 

Ridho 

Penanggung Jawab 

H. Ikhsan Lubis 

Petugas Pendaftaran 

1. H.Ikhsanlubis  

2. H. Zulizmi 

3. H.Rosmann 

4. H.Iswanto 

5. H. Badrun 

6. H. Saif Bakhri 

7. H. Rizal Efendi 

Pembimbing 

Manasik Haji 

H. Ikhsan Lubis 
 

Ketua KBIH 

H. Dawasbur 
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b. Usia 

Berdasarkan data yang peneliti peroleh untuk jenis usia yang 

melaksanakan bimbingan manasik haji di KBIH Shafa Marwah pada tahun 

2018 adalah:
47

 

30-40 : 14 orang 

50-60 :  20 orang 

70-80  : 15 orang  
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