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 BAB I 

PENDAHULUAN  
 

A. Latar Belakang 

Ibadah haji adalah berkunjung ke Baitullah (Ka’bah) untuk melakukan 

beberapa amalan, antara lain; wukuf, tawaf, sa’i, dan amalan lainnya pada 

masa tertentu, demi memenuhi panggilan Allah SWT dan mengharapkan 

ridho-Nya. Haji merupakan rukun Islam yang pelaksanaannya hanya dapat 

dilakukan pada waktu tertentu antara tanggal 8 Syawal sampai dengan tanggal 

13 Dzulhijjah setiap tahun, sebagaimana dapat dipahami dari ayat berikut:  

Haji merupakan rukun Islam yang sekaligus penyempurna bagi rukun-

rukun lainnya. Kewajiban menunaikan ibadah haji ini bermula dari turunnya 

firman Allah: 

                            

                             

 

Atinya: 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. (Ali – Imran: 97) 
 

Dalam perkembangan perekonomian Indonesia sampai sekarang, 

mayoritas penduduk Indonesia memiliki tingkat kemampuan ekonomi yang 

masih tergolong rendah, namun setiap tahun kita menyaksikan ratusan ribu 

umat Islam Indonesia menunaikan ibadah haji ke Arab Saudi. Jumlah jamaah 

haji dari Indonesia adalah yang terbanyak dibandingkan dengan negara-negara 

lain di dunia. Seiring dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi, jumlah 

jamaah haji Indonesia juga mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.  

Dengan meningkatnya jumlah jamaah haji dari tahun ke tahun, maka 

hal ini menuntut adanya pengelolaan penyelenggaraan ibadah haji yang lebih 



 2 

baik, akan tetapi yang terjadi di lapangan adalah sebaliknya. Hal tersebut 

terbukti dengan pelayanan jamaah haji yang selalu menyisakan masalah setiap 

tahunnya, bahkan berlanjut pada dugaan adanya praktek korupsi. Hal ini 

menyebabkan Departemen Agama banyak menuai kritik dari berbagai 

kalangan karena Departemen Agama yang mengemban tugas masalah 

keagamaan diduga justru menjadi sarang kejahatan korupsi. 

Fenomena calon jamaah haji Indonesia pada beberapa  tahun terakhir 

ini menempati urutan yang paling atas dibandingkan dengan negara lainnya, 

Kepala Bidang Haji Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi  Riau, H. 

A. Jalaluddin saat ditemui di pekanbaru, selasa, mengatakan setiap tahunnya 

permintaan keberangkatan jamaah Haji Riau terus meningkat, peningkatannya 

diperkirakan mencapai 25 persen yann g jumlahnya mencpai 27.114 jamaah, 

sedangkan yang berangkat sesuai quota jumlahnya mencapai 5.010 jamaah 

haji yang sudah mendaftar sejak empat tahun lalu. 

Hal tersebut berimplikasi terhadap tingkat kompleksitas masalah 

perhajian dari tahun ke tahun, dimana banyak dari calon jamaah haji yang 

kurang menguasai masalah perhajian, itu semua dikarenakan kurangnya 

kualitas bimbingan haji, dan ada pula yang gagal berangkat ketanah suci 

karena tidak mendapatkan kuota, padahal semua persyaratan yang diwajibkan 

pemerintah telah dipenuhi, selain itu persoalan tempat tinggal yang jauh dari 

Masjidil Haram, transportasi dari pemondokan ke masjid di Mekkah, 

persoalan kesehatan, jamaah tersesat, jamaah sakit dan berbagai persoalan lain 

yang menimpa jama’ah Indonesia itu semua di karenakan kurangnya 

penerapan fungsi manajeman perhajian yang baik. 

Secara umum dapat dipahami bahwa ibadah haji merupakan ibadah 

yang lebih banyak menggunakan kegiatan fisik (badaniah) daripada ucapan 

doa (qauliah), sehingga umumnya permasalahan yang dialami oleh jamaah 

haji lebih dominan berkaitan dengan permasalahan fisik. Walaupun belum 

semua persoalan mampu diatasi oleh Pemerintah dalam hal ini Departemen 

Agama RI, namun berbagai terobosan yang dilakukan sedikit banyak telah 

membantu mengurangi berbagai resiko yang mungkin dihadapi oleh Jamaah 

haji.  
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Permasalahan dalam penyelenggaraan haji dari tahun ke tahun, 

menuntut lahirnya system manajemen yang mampu mengakses segenap 

fungsi-fungsi manajerial seperti perencanaan, pengorganisasian, 

pengkoordinasian, serta adanya pengawasan guna mencapai penyelenggaraan 

haji yang aman, lancar, dan nyaman, tertib teratur, dan ekonomis. Secara 

singkat dapat dikatakan manajemen haji diperlukan untuk terciptanyua 

penyelenggaraan haji yang efektif, efisien dan rasional. Dalam undang-undang 

No 13 tahun 2008 tentang penyelenggaraan ibadah haji mengatakan bahwa 

Penyelenggaraan ibadah haji bertujuan memberikan pembinaan, pelayanan 

dan perlindungan yang sebaik-baiknya bagi jamaah haji hingga mereka dapat 

menunaikan ibadah sesuai dengan ketentuan ajaran agama Islam. 

Undang-undang No 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah 

Haji melalui Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 60 

yang tidak lain sebagai pengganti dari undang-undang sebelumnya, yakni 

Undang-undang Nomor 17 Tahun 1999 yang merupakan jawaban dari 

berbagai tuntutan agar penyelenggaraan ibadah haji diharapkan jauh lebih 

baik. Sebab, sedemikian pentingnya penyelenggaraan ibadah haji di Indonesia 

, maka sudah sepantasnya semua upaya dalam rangkaian penyempurnaan 

penyelenggaraan ibadah haji mendapat perhatian sepenuhnya dari semua 

aparatur Negara .  

Oleh sebab itu, dan berdasarkan fenomena diatas, maka penulis tertarik 

untuk mengkaji lebih jelas melalui sebuahyang berjudul “Penerapan 

Manajemen penyelenggaraan Ibadah Haji Di Kantor Wilayah 

Kementrian Agama Provinsi Riau “ 

B. Penegasan Istilah  

Untuk menghindari terjadinya kesalah pahaman dalam memahami 

judulvpenelitian ini, maka penulis memberi batasan dan penjelasan istilah – 

istilah yang di pakai dalam penelitian sebagi berikut: 
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1. Penerapan 

Penerapan merupakan pemasangan, pengenaan atau perihal 

mempraktekkan
1
. Yang dimaksud penerapan dalam penelitian ini adalah, 

pengenaan atau pemakaian manajemen dalam penyelenggaraan ibadah 

haji di kantor wilayah kementerian agama provinsi riau  

2. Manajemen 

Manajemen yang berasal dari bahasa inggris “management” 

yang berarti ketatalaksanaan, tata pimpinan, dan pengelolaan. Yang 

artinya manajemen adalah sebagai suatu proses yang diterapkan oleh 

individu atau kelompok dalam upaya – upaya koordinasi untuk mencapai 

suatu tujuan.
2
 

Manajemen dibutuhkan untuk mencapai tujuan organisasi dan 

pribadi, manajemen dibutuhkan untuk menjaga keseimbangan antara 

tujuan, dan kegiatan – kegiatan yang saling bertentangan dari pihak – 

pihak yang berkepentingan dalam organisasi, manajemen dibutuhkan 

untuk mencapai efisiensi dan produktifitas kerja organisasi atau 

perusahaan, manajemen juga memiliki beberapa fungsi diantaranya , 

perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian dan pengawasan. 

3. Penyelenggaraan Ibadah Haji  

Penyelenggaraan ibadah haji merupakan rangkaian kegiatan yang 

beragam, melibatkan banyak pihak dan orang, yang diselenggarakan 

pemerintah. Sehingga diperlukan kerja sama yang erat, koordinasi yang 

dekat, penanganan yang cermat dan dukungan SDM (Sumber Daya 

Manusia)yang handal dan amanah. Ibadah haji itu sangat kompleks 

karena didalamnya terdapat management dan juga syariat agama yang 

terkait dengan manasik haji.Manajemen penyelenggaraan meliputi 

perencanaan dan kebijakan yang telah ditetapkan sejak pendaftaran, 

pembiayaan, penyiapan akomodasi dan lainnya. 

                                                 
1
 Wjs.Poerwodarminta.Kamus Umum Bahasa Indonesia..(Jakarta : PN.Balai 

Pustaka.1976).h.1059 
2
M. Munir.”Manajemen Dakwah”. (Jakarta : Kencana Prenada Media Group.2006).h.9   
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4. Kantor Wilayah Kementerian agama  

Kantor Wiayah Kementerian Agama merupakan kantor yang 

hampir sama dengan sebuah pemerintahan,sebab kantor wilayah ini pada 

kenyataannya mengurusi seluruh kepentingan manusia. Tugas 

kedinasannya, bersentuhan langsung dengan kedinasan lainnya, sebagai 

contoh, penyelenggaraan ibadah haji, ibadah haji bersentuhan dengan 

kedinasan lainnya, seperti, dinas kesehatan, dinas keimigrasian, 

keamanan, ketertiban, dan lain sebagainya.   

 

C. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan, maka 

rumusan permasalahan penelitian ini, adalah: Bagaimana penerapan 

manajemen penyelenggaraan ibadah haji di kantor wilayah kementrian 

agama? 

 

D. Tujuan dan Kegunaan  

Adapun tujuan dari penelitian adalah untuk mengetahui dan 

menjelaskan tentang penerapan manajemen penyelenggaraan ibadah hajidi 

Kantor Wilayah Kementrian Agama Provinsi Riau. 

Adapun kegunaan dari penelitian ini, yaitu : 

1. Secara akademis, diharapkan mampu memberikan kontribusi terhadap 

perkembangan ilmu pengetahuan dalam pengelolaan penyelenggaraan 

ibadah haji. 

2. Secara Praktis, diharapkan dapat menjadi sumber informasi public, serta 

sumber informasi pemerintah dalam mengambil langkah – langkah yang 

tepat dalam penyelenggaraan ibadah haji . 

3. Sebagai syarat akhir untuk mendapatkan gelar sarjana soaial (S.Sos) pada 

jurusan Manajemen Dakwah  

 

E. Sistematika Penulisan 

Untuk lebih memahami pembahasan dan penulisan pada proposal ini, 

maka penulis membuat sistematika penulisan sebagai berikut : 
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BAB I : Pendahulan, Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, 

penegasan istilah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan serta 

sistematika penulisan. 

BAB II : Kajian Teori dan Kerangka Pikir. Bab ini menguraikan kajian teori, 

kajian terdahulu yang relavan dengan penelitian, dan kerangka 

berfikir yang digunakan dalam penelitian. 

BAB III : Metodologi penelitian, Bab ini menjabarkan tentang jenis dan 

pendekatan penelitian, lokasi dan waktu penelitian, sumber data, 

informan, teknik pengumpulan data, validitas data, serta teknik 

pengumpulan data.  

BAB IV : Gambaran Umum, Bab ini menjelaskan tentang sejarah berdirinya 

Baznas Kota Pekanbaru, visi dan misi, struktur, program kerja 

bagian, dan tugas pokok pengurus Baznas Kota Pekanbaru. 

BAB V : Hasil Penelitian dan pembahasan, Bab ini memaparkan data yang 

menyangkut tentang penyusunan rencana, perumusan konten, 

pemilihan situs dan frekuensi pelaksanaan, selanjutnya menganalisis 

data tersebut. 

BAB VI : Penutup, Bab ini berisikan Kesimpulan dan Saran. 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 


