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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

Ibadah haji pada umumnya dilakukan setiap satu tahun oleh umat 

Islam di dunia termasuk Indonesia. Oleh sebab itu, telah menjadi tekad  

pemerintah Indonesia untuk  terus memperbaiki  penyelenggaraan  ibadah haji 

serta meningkatkan pelayanan ibadah haji  tidak saja dalam segi tersedianya 

berbagai kemudahan, baik sebelum maupun selama perjalanan, juga dalam 

mempersiapkan bekal  para jama’ah calon  haji dengan pengetahuan manasik 

haji. 

Saat ini, ibadah haji sangat diminati oleh banyak orang, terkhusus pada 

warga Negara Indonesia. Namun peningkatan tersebut belum berarti tujuan 

yang ingin dicapai telah terpenuhi. Oleh karena itu dibutuhkan kerja keras dan 

personalia yang berkompeten dalam seleksi petugas haji. 

Sebelum pelaksanaan ibadah haji  terdapat suatu kegiatan seleksi 

terhadap petugas haji, maka seleksi petugas haji sangatlah penting. Didalam 

Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah petugas  berasal dari tugas yang berarti 

yang wajib dikerjakan atau yang ditentukan untuk dilakukan sedangkan 

pengertian petugas adalah orang yang bertugas melakukan sesuatu.
1
 Adapun 

istilah haji menyengaja ke Baitullah (Ka’bah)  untuk melakukan perbuatan-

perbuatan tertentu pada waktu tertentu dengan mengharapkan keridaan Allah 

SWT. Dari pengertian diatas petugas haji dapat diartikan petugas yang 

diangkat oleh Kementerian Agama yang diberi tanggung jawab untuk 

melaksanakan tugas dalam penyelenggaraan ibadah haji  yang menyertai 

jama’ah haji sejak diasrama haji, di Arab Saudi sampai kembali ke Tanah Air. 

Dalam seleksi petugas haji di Siak Sri Indrapura, Pemerintah dalam hal 

ini Kementerian Agama Kabupaten Siak sebagai koordinator sekaligus 

penanggung jawab atas kegiatan seleksi petugas haji di Siak Sri Indrapura 
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seharusnya mampu melakukan penyempurnaan sistem dan manajemen 

penyelenggaraan ibadah haji secara terus menerus agar dapat berjalan aman, 

tertib, dan lancar dengan menjunjung tinggi asas keadilan , profesionalitas dan 

akuntabilitas. Dalam hal ini seleksi petugas haji dalam penyelenggaraan 

ibadah haji harus sesuai dengan peraturan yang ditetapkan pemerintah. 

Pada saat ini penyelengggaraan ibadah haji  sering mengalami 

permasalahan yaitu pada seleksi petugas haji yang dilakukan oleh 

Kementerian Agama Kabupaten Siak. Permasalahan tersebut diantaranya 

peran Tim Pemandu Haji Daerah (TPHD), Tim Kesehatah Haji Daerah 

(TKHD) yang kurang optimal dalam melakukan pemanduan di Arab Saudi. 

Selain itu, penulis juga menggali berbagai Informasi terkait masalah petugas 

haji kepada jamaah haji yang telah berangkat pada tahun 2016. Permasalahan 

tersebut yaitu adanya petugas haji yang belum menunaikan ibadah haji, 

adanya perubahan keputusan yang dilakukan oleh ketua kloter pada saat 

pembayaran Dam. Padahal, sebelum keberangakatan ke Arab Saudi 

Kementerian Agama Kabupaten Siak memutuskan pembayaran Dam 

dilakukan melalui Bank dan realitanya ketua Kloter merubah keputusan 

tersebut, pembayaran Dam dilakukan melalui pedagang-pedagang di Arab 

Saudi (muhkimin), kemudian sedikit sekali jamaah calon haji melakukan 

ziarah-ziarah ke tempat ziarah yang ada di Kota Madinah dan di Kota 

Mekkah. Dan adapun permasalahan selanjutnya dari Tim Kesehatan Haji 

Daerah, kurangnya pelayanan yang dilakukan oleh Tim Kesehatah Haji 

Daerah (TKHD). 

Oleh karenanya, tindakan Pemerintah Daerah dalam hal ini 

Kementerian Agama Kabupaten Siak hendaknya mampu menindaklanjuti 

permasalahan-permasalahan pada petugas haji yang bertugas pada waktu itu, 

dengan dimintai klarifikasi terkait kinerjanya saat memandu jama’ah haji, 

tidak cukup sampai disitu Kementerian Agama juga memberikan sanksi 

kepada petugas haji. Sehingga penyelenggaraan ibadah haji  dapat berjalan 

aman dan lancar. 

Dengan demikian, untuk melihat sistem seleksi petugas haji di 

Kementerian Agama Kabupaten Siak, maka perlu dilakukan sebuah penelitian 
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ilmiah dengan judul “Penerapan Sistem Seleksi Petugas Haji di 

Kementerian Agama Kabupaten Siak”. 

 

B. Alasan Pemilihan Judul 

Beberapa hal yang menjadi alasan penelitian ini dilakukan adalah : 

1. Terdapatnya kinerja petugas haji Kabupaten Siak yang belum sesuai 

dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah dalam hal ini 

Kementerian Agama di Kabupaten Siak. Oleh karena itu, perlu dilakukan 

suatu penelitian mendalam untuk mengetahui dan menganalisis  penerapan 

sistem seleksi yang dilakukan oleh Kementerian Agama Kabupaten Siak 

terhadap petugas haji oleh Kementerian Agama Kabupaten Siak yang 

berada di Siak Sri Indrapura. 

2. Penerapan Sistem seleksi yang dilakukan Kementerian Agama Kabupaten 

Siak terhadap seleksi petugas haji oleh Kementerian Agama Kabupaten 

Siak Sri Indrapura 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 dan biaya penelitian. 

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

penulis yaitu Manajemen Travelling Haji, Umrah dan Wisata Agama. 

 

C. Penegasan Istilah 

Untuk menghindari agar tidak salah dalam memahami penelitian ini,. 

Perlu dijelaskan beberapa istilah, antara lain:  

1. Penerapan  

Penerapan disini diartikan hal, pengenaan perihal mempraktekkan. 

Sedangkan menurut beberapa ahli berpendapat bahwa, penerapan adalah 

suatu perbuatan mempraktekkan suatu teori, metods, dan hal lain untuk 

mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu kepentingan yang diinginkan 

oleh suatu kelompok atau golongan yang telah terencana dan tersusun 

sebelumnya.
2
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2. Sistem Seleksi 

Sistem adalah kesatuan sejumlah sarana yang paling berkaitan satu 

dengan lainnya dan secara bersama-sama mengolah rangsang (input) yang 

berasal dari lingkungan untuk menghasilkan suatu reaksi (output).
3
 

Sedangkan seleksi adalah serangkaian langkah kegiatan yang digunakan 

untuk memutuskan apakah pelamar diterima atau ditolak. Seleksi dalam 

manajemen SDM adalah pemilihan terhadap orang-orang. Suatu proses 

untuk menilai kemungkinan keberhasilan atau kegagalan seseorang untuk 

melaksanakan pekerjaan.
4
 Dengan demikian dari pengamatan penulis 

sendiri bahwa sistem seleksi adalah suatu cara dalam melakukan pemilihan 

calon pekerja yang paling memenuhi persyaratan  yang ditetapkan oleh 

perusahaan atau organisasi untuk mengisi kekosongan lowongan 

pekerjaan. 

3. Petugas Haji 

Didalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah petugas  berasal 

dari tugas yang berarti yang wajib dikerjakan atau yang ditentukan untuk 

dilakukan sedangkan pengertian petugas adalah orang yang bertugas 

melakukan sesuatu.
5
 Adapun istilah haji adalah menuju ke Baitullah 

(Ka’bah)  untuk melakukan perbuatan-perbuatan tertentu pada waktu 

tertentu dengan mengharapkan keridaan Allah SWT.
6
 Dari pengertian 

diatas menurut penulis petugas haji dapat diartikan petugas haji yang 

diangkat oleh Kementerian Agama yang diberi tanggung jawab untuk 

melaksanakan tugas dalam penyelenggaraan ibadah haji  yang menyertai 

jama’ah haji sejak diasrama haji, di Arab Saudi sampai kembali ke Tanah 

Air. 
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4. Haji  

Haji dalam pengertian istilah para ulama ialah menuju ka’bah untuk 

melakukan perbuatan-perbuatan tertentu, atau dengan perkataan lain 

bahwa haji adalah mengunjungi suatu tempat tertentu pada waktu tertentu 

dengan melakukan suatu pekerjaan tertentu.
7
 Dengan kata lain, haji 

menurut istilah syara’ adalah sengaja mengunjungi Makkah (ka’bah) untuk 

mengerjakan ibadah yang terdiri atas tawaf, sa’i, wukuf, dan ibadah-

ibadah lain untuk memenuhi perintah Allah serta mengharapkan 

keridhaan-Nya.
8
 

 

D. Rumusan Masalah 

Dari uraian latar belakang yang telah dijelaskan diatas, maka yang 

menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana 

Kementerian Agama Kabupaten Siak dalam melakukan seleksi terhadap 

petugas haji. 

 

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian  

1. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana 

penerapan sistem seleksi oleh Kementerian Agama Kabupaten Siak dalam 

melakukan seleksi terhadap petugas haji oleh Kementerian Agama 

Kabupaten Siak di Siak Sri Indrapura. 

2. Kegunaan Penelitian 

a. Kegunaan Akademis 

1) Sebagai bahan informasi ilmiah bagi yang ingin mengetahui 

tentang Penerapan Sistem Seleksi Kementerian Agama Kabupaten 

Siak dalam melakukan seleksi terhadap petugas haji oleh 

Kementerian Agama di Siak Sri Indrapura. 
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2) Sebagai bahan landasan bagi organisasi atau lembaga 

penyelenggara ibadah haji dalam mengembangkan kinerja 

perusahaannya. 

3) Sebagai sarana menambah wawasan dan memaksimalkan keahlian 

penulis sebagai calon akademis di bidang manajemen dakwah, haji 

dan umrah. 

b. Kegunaan Praktis 

1) Penelitian ini Sebagai rujukan dalam melakukan penelitian-

penelitian yang sama. 

2) Penelitian ini mampu diharapkan, mampu memberikan kontribusi 

pengkajian dan pembelajaran  pada Jurusan Manajemen Dakwah 

Fakultas Dakwah dan Komunikasi. 

3) Sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Komunikasi Islam 

(S.Sos) pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam 

Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 

 

F. Sistematika Penelitian 

Skripsi ini ditulis dengan sistematika sebagai Berikut: 

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

pemilihan judul, penegasan istilah, permasalahan, tujuan, 

kegunaan dan sistematika penulisan. 

BAB II : Kajian teori dan kerangka pikir. Bab ini berisi tentang kajian teori, 

kajian terdahulu, dan kerangka berpikir. 

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 umun lokasi penelitian. Bab ini berisi tentang profil 

Kantor Kementerian Agama Kabupaten Siak, struktur organisasi 

Kantor Kementerian Agama Kabupaten Siak, visi dan misi 
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Kantor Kementerian Agama Kabupaten Siak, serta program 

Kantor Kementerian Agama Kabupaten Siak. 

BAB V : Hasil penelitian dan pembahasan. Bab ini berisi tentang hasil 

penelitian dan pembahasan yakni uraian tentang Kementerian 

Agama Kabupaten Siak dalam melakukan seleksi terhadap 

petugas haji oleh Kementerian Agama Kabupaten Siak di Siak Sri 

Indrapura. Dan bab ini juga akan menjabarkan analisis secara 

rinci terhadap penerapan sistem seleksi Kementerian Agama 

Kabupaten Siak dalam melakukan seleksi terhadap petugas haji 

oleh Kementerian Agama Kabupaten Siak di Siak Sri Indrapura. 

BAB VI : Penutup berisi tentang kesimpulan dan saran mengenai penerapan 

sistem seleksi Kementerian Agama Kabupaten Siak dalam 

melakukan seleksi terhadap petugas haji di Siak Sri Indrapura. 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN-LAMPIRAN 

 

 


