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BAB II 

KERANGKA TEORI DAN KERANGKA PIKIR 

 

A. KajiannTeori  

1. Manajemen  

a. Pengertian 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.
3
 

Stoner menyebutkan bahwa manajemen adalah proses 

perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan  usaha – 

usah para anggota organisasi dan penggunaan sumber daya – sumber 

daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah 

ditetapkan.
4
 

Pendapat lain juga mengatakan bahwa manajemen hanyalah 

merupakan alat untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Manajemen 

yang baik akan memudahkan terwujudnya tujuan perusahaan 

(organisasi) 

Manajemen dibutuhkan oleh semua organisasi, karena tanpa 

manajemen semua usaha akan sia – sia dan pencapaian tujuan akan 

lebih sulit. Ada tiga alasan utama diperlukannya manajemen:
5
 

1. Manajemen dibutuhkan untuk mencapai tujuan organisasi dan 

pribadi. 

2. Manajemen dibutuhkan untuk menjaga keseimbangan antara 

tujuan, dan kegiatan – kegiatan yang saling bertentangan dari pihak 

– pihak yang berkepentingan dalam organisasi. 

                                                 
3
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3. Manajemen dibutuhkan untuk mencapai efisiensi dan produktifitas 

kerja organisasi atau perusahaan. 

Manjemen juga memiliki beberapa fungsi diantaranya , 

perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian dan pengawasan. 

a) Perencanaan  

Perencanaan adalah proses dasar yang digunakan untuk 

memilih tujuan dan menentukan cakupan mengupayakan 

pencapaian. Merencanakan berarti mengupayakan penggunaan 

sumber daya manusia, sumber daya alam dan sumber daya lainnya 

untuk mencapai tujuan. 
6
 

Perencanaan adalah suatu aktifitas integratif yang berusaha 

memaksimumkan efektifitas seluruhnya dari suatu organisasi 

sebagai suatu sistem sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. 

Berdasarkan defenisi tersebut, perencanaan memiliki tiga 

karekteristik sebagai berikut:
7
 

1) Perencanaan tersebut harus menyangkut masa yang akan datang  

2) Terdapat suatu elemen identifikasi ribadi atau organisasi, yang 

serangkaian tindakan dimasa yang akan datang dan akan diambil 

oleh perencana. 

3) Masa yang akan datang, tindakan dan identifikasi pribadi, serta 

organsisasi merupakn unsur yang amat penting dala setiap 

perencanaan. 

b) Pengorganisasian  

Organisasi dapat didefinisikan sebagai sekelompok orang 

yang saling berinteraksi dan bekerja sama untuk merealisasikan 

tujuan bersama. Berdasarkan definisi tadi jelaslah bahwa dalam 

suatu organisasi memiliki tiga elemen yang saling berhuibungan. 

Ketiga elemen tersebut adalah: 
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1. Sekelompok orang  

2. Interaksi dan kerja sama 

3. Tujuan bersama  

Salah satu organisai adalah sebagai berikut: 

Ciri utama dari suatu organisai adalah adanya sekelompok 

orang yang menggabungkan diri dengan suatu ikatan norma, 

peraturan, ketentuan dan kebijakan yang telah dirumuskan dan 

masing – masing pihak siap untuk menjalankannya dengan penuh 

tanggung jawab. 

Ciri yang kedua adalah bahwa dalam suatu organisasi yang 

terdiri dari sekelompok orang tersebut saling mengadakan 

hubungan timbal balik, saling memberi, dan menerima, dan juga 

saling bekerja sama untuk melahirkan dan merealisasikan maksud, 

sasaran dan tujuan. 

Ciri yang ketiga adalah bahwa dalam suatu organisasi yang 

terdiri atas sekelompok orang yang saling berinteraksi dan bekerja 

sama tersebut diarahkan pada suatu titik tertentu yaitu tujuan 

bersama dan ingin direalisasikan. Setiap organisai memiliki tujaun 

yang telah dirumuskan secara bersama – sama. Tujuan bersama 

yang hendak direalisasikan tersebut dapat merupakan tujuan jangka 

panjang maupun jangka pendek.  

Pengorganisasian juga dapat diartikan sebagai proses 

penyususnan struktur organisasi yang sesuai dengan tujuan 

organisasian, sumber daya yang dimiliki dan lingkungan yang 

melingkupnya. Dua aspek utama proses penyusunan struktur 

organisasi adalah depermentalisasi dan pembagian kerja.  

Depermentalisasi merupakan pengelompokkan kegiatan – 

kegiatan kerja suatu organisasi agar kegiatan – kegiatan kerja suatu 

organisasi yang sejenis dan saling berhubungan dapat dikerjakan 

bersama. Hal ini tercermin pada struktur formal suatu organisasi, 

dan tampak atau ditunjukkan oleh suatu bagan organsasi. 
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Pembagian kerja adalah perincian tugas pekerjaan agar 

setiap individu dalam organisasi bertanggung jawab untuk 

melaksanakan sekumpulan tugas yang terbatas. Pengorganisasian 

meliputi pembentukan bagian – bagian, pembagian tugas, 

pengelompokkan pegawai, dan lain – lain. Yang terbagi atas 

melaksanakan tugas, memproduksi, mengemas produk, menjual 

dan selanjutnya.  

c) Penggerakan 

Penggerakan adalah mengintegrasikan usaha – usaha 

anggota suatu kelompok sedemikian rupa sehingga dengan 

diselesaikannya tugas – tugas yang diserahkan kepada mereka yang 

dapat memenuhi tujuan – tujuan individual dan kelompok, semua 

usaha kelompok memerlukan penggerakan
8
. Penggerakkan juga 

membuat semua anggota kelompok agar mau bekerja sana untuk 

mencapai tujuan sesuai dengan perencanaan dan usaha – usaha 

pengorganisasian.  

Menurut Peter Pringle, mengemukakan bahwa fungsi 

mempengaruhi atau mengarahkan terpusat pada stimulasi karyawan 

untuk melaksanakan tanggung jawab mereka dengan antusisme dan 

efektif.
9
 

Dan adapun tujuan penggerakkan yang ingin dicapai pada 

setiap sistem perusahaan maupun organisasi adalah sebagi 

berikut
10

: 

1. Menjamin kontinuitas perencanaan  

2. Membudayakan prosedur standar 

3. Menghindari kemangkiran yang tak berarti  

4. Membina disiplin kerja 

5. Membina motivasi yang terarah 
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d) Pengawasan  

Pengawasan merupakam proses untuk mengetahui apakah 

tujuan – tujuan organsasi atau perusahaan sudah tercapai atau 

belum. Hal ini berkenaan dengan cara – cara membuat kegiatan 

yang sesuai dengan apa yang direncanakan. Pengawasan membantu 

penilaian apakah perencanaan, pengorganisasian, penyusunan 

personalia, dan pengarahan telah dilaksnakan secara efektif  

Pengawasan pada hakikatnya merupakan usaha memberikan 

petunjuk pada para pelaksana agar mereka selalu bertindak sesuai 

dengan rencana. Diharapkan agar pelaksana membatasi tindakan – 

tindakannya mencapai tujuan sedemikian rupa sehingga tidak 

begitu menyimpang dari yang diperbolehkan. Pengawasan 

menjadikan siklus fungsi manajemen lengkap dan terkoordinir 

rencana – rencana makin lengkap pula pengawasannya.  

Menurut rachman mengemukakan tentang maksud 

pengawasan, yaitu:
11

 

a. Untuk mengetahui apakah segala sesuatu berjalan sesuai dengan 

rencana yang telah ditetapkan 

b. Untuk mengetahui apakah segala sesuatu telah berjalan sesuai 

dengan instruksi serta prinsip – prinsip yang telah ditetapkan. 

c. Untuk mengetahui apakah kelemahan – kelemahan serta 

kesulitan – kesulitan dan kegagalan – kegagalannya, sehingga 

dapat diadakan perubahan – perubahan untuk memperbaiki serta 

mencegah pengulangan kegiatan – kegiatan yang salah 

d. Untuk mengetahui apakah segala sesuatu berjalan efisien dan 

apakah dapat diadakan perbaikan – perbaikan lebih lanjut, 

sehingga mendapat efisiensi yang lebih benar. 

Siswandi mengatakan bahwa tujuan dari pengawasan adalah:
12
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a. Pengukuran kepatuhan terhadap kebijakan, rencana prosedur, 

peraturan dan hukum yang berlaku. 

b. Menjaga sumber daya yang dimiliki lembaga. 

c. Pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan oleh 

lemabaga, 

d. Dipercayainya informasi dan keterpaduan informasi yang ada di 

dalam organisasi. 

e. Kinerja yang sedang berlangsung dan kemudian 

membandingkan kinerja aktuak dengan standar serta 

menetapkan tingkat penyimpangan yang kemudian mencari 

solusi yang tepat. 

2. Penyelenggaraan Ibadah Haji  

a. Pengertian 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. 

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2008 

pasal 2 menyebutkan, “Penyelenggaraan ibadah haji dilaksanakan 

berdasarkan asas keadilan, profesionalitas, dan akutabilitas dengan 

prinsip nirbala.”dan pasal 3 menyebutkan “Penyelenggaraan ibadah haji 

bertujuan untuk memberikan pembinaan, pelayanan, dan perlindungan 

yang sebaik – baiknya bagi jamaah haji sehingga jamaah haji dapat 

menunaikan ibadahnya sesuai dengan ketentuan dan ajaran agama 

islam.”   

Terkait dengan pembayaran di dalam ibadah haji, berikut ini 

kompenen dalam penyelenggaraan haji : 
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1. Direct Cost  

Direct coast merupakan suatu biaya secara langsung yang 

terkait dengan pelayanan jamaah haji yang termaktub dalam 

Bimbingan Penyelenggaraan Ibadah Haji, meliputi: 

a. Biaya carter pesawat  

b. Biaya pemondokan  

c. Biaya living cost 

2. Inderect cost  

Merupakan biaya yang tidak dibayar oleh calon jamaah haji 

tetapi dibebankan kepada hasil optimalisasi setoran awal biaya 

penyelenggaraan ibadah haji. Hal ini meliputi antara lain : 

a. Biaya pembuatan paspor  

b. Buku manasik haji  

c. Dan lain – lain . 

Undang-undang Nomor 13 Tahun 2008 ayat (2) menyebutkan 

pengertian penyelenggara ibadah haji adalah: “Rangkaian kegiatan 

pengelolaan pelaksanaan ibadah haji yang meliputi pembinaan, 

pelayanan dan perlindungan jamaah haji”. Sementara itu dalam Pasal 

1 ayat (11) Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 

396 tahun 2003 tentang perubahan atas keputusan Menteri Agama 

Republik Indonesia nomor 371 tahun 2002 tentang Penyelenggaraan 

Ibadah Haji dan Umrah menyatakan bahwa: “penyelenggaraan 

ibadah  haji adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembinaan, 

pelayanan, dan perlindungan jamaah haji di tanah air dan di Arab 

Saudi.” Taufik Kamil menyatakan bahwa penyelenggaraan haji 

adalah : “Suatu sistem kegiatan dengan sub-sub sistemnya yaitu 

Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH), pendaftaran, 

pembinaan, kesehatan, keimigrasian, transportasi, akomodasi, 

penyelenggaraan ibadah haji khusus, dan umrah. 

Penyelenggaraan haji sesuai dengan tuntutan undang-undang 

juga mengacu kepada prinsip-prinsip manajemen modern, yang 
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meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan 

pengontrolan”. 

Jadi penyelenggaraan ibadah haji yaitu rangkaian kegiatan 

pengelolaan pelaksanaan  ibadah haji yang meliputi:
13

 

1. Pembinaan mencakup penyuluhan, bimbingan jemaah, petugas 

haji, dan penyelenggara ibadah haji khusus yang termasuk 

didalamnya pembinaan KBIH dan pasca Haji. 

2. Pelayanan mencangkup pendaftaran haji, dokumentasi haji dan 

pemvisaan, perjalanan dan transportasi haji, akomodasi haji, 

prasarana dan pembekalan haji. 

3. Perlindungan haji antara  lain dalam bentuk keamananperjalanan 

haji, kepastian keberangkatan bagi yang telah melunasi 

pembayaran besarnya Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 

dan perlindungan dari pihak –pihak yang merupakan jemaah 

termasuk dari penyelenggaraan khusus. 

Sasaran strategis penyelenggaraan ibadah haji adalah 

tercapainya tingkat kepuasan jamaah dalam berbagai bidang 

pelayanan dan pengelolaan dana haji untuk sebesar besarnya bagi 

kesejahteraan umat, yang ditandai dengan, antara lain: 

1. Terwujudnya jamaah haji mandiri  

2. Terwujudnya petugas profesional dan dedikatif  

3. Terwujudnya standar pelayanan minimal pada seluruh komponen 

pelayanan haji  

4. Terwujudnya sistem informasi yang handal  

5. Terwujudnya dukungan manajemen yang menyeluruh dalam 

penyelenggaraan haji  

6. Tersedianya peraturan perundang-undangan yang memadai  

7. Meningkatnya pengelolaan dana haji 
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Untuk menjamin penyelenggaraan ibadah haji yang 

adil,profesional dan akuntabel dengan mengedepankan kepentingan 

jamaah, diperlukan adanya lembaga pengawasan mandiri yang bertugas 

melakukan pengawasan dan pemantauan terhadap penyelenggaraan ibadah 

haji serta memberikan pertimbangan untuk penyempurnaan 

penyelenggaraan ibadah haji di Indonesia. 

3. Haji 

1. Pengertian Haji 

Haji secara bahasa berasal dari bahasa Arab yang kemudian 

diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi Haji.
14

Haji dapat 

diartikan sebagai mengunjungi, menuju, dan ziarah. Secara istilah haji 

adalah berkunjung ke baitullah (Ka‟bah) untuk melakukan beberapa 

amalan, antara lain : wukuf, thawaf, sa‟i dan amalan lainnya pada masa 

tertentu demi memenuhi panggilan Allah SWT dan mengharapkan 

ridla-Nya. 
15

 

Menurut Drs. A. Nasir Yusuf, Haji adalah berkunjung ke 

Baitullah untuk melaksanakan ihram, thawaf, sa‟I dan amalan ibadah 

lainnya pada masa tertentu demi untuk memenuhi perintah Allah SWT 

dan mengharapkan keridhoannya.  

Menurut Drs, A. Nasir Yusuf, Haji adalah berkunjung ke 

Baitullah untuk melaksanakan ihram, thawaf, sa‟I dan amalan ibadah 

lainnya pada masa tertentu demi untuk memenuhi perintah Allah SWT 

dan mengharapkan keridhoannya.  

Ahmad Ramali mengatakan bahwa haji adalah menuju tempat 

yang dimuliakan, dan menurut hukum syara‟ amalan peribadatan di 

tanah suci dengan cara dan syarat tertentu dalam waktu yang tertentu.  

                                                 
14
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M.H Isa Mansur berpendapat bahwa haji adalah salah satu rukun 

Islam yang wajib ditunaikan oleh setiap orang Islam baik laki-laki 

maupun perempuan bila sudah mampu.
16

 

Menuanaikan ibadah haji adalah panggilan suci.Panggilan ini 

sudah dikumandangkan dalam seruan AlQur‟an dan Al-Hadist untuk 

seluruh mukminin dan mukminat.
17

 Sebagaimana firmannya: 

                         

                      

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”. 

 

Dari Ibnu „Umar, Nabi shallallahu „alaihi wa sallam bersabda, 

ُل هللاِ,   ًدا َرُسىإ ٍس َشهَاَدِة اَنإ ََل إِلَهَ إَِلا هللاُ َو اَنا ُمَحما ََلُم َعلَى َخمإ سإ بُنَِى اْلإ

ِم َرَمَضانَ  , َوَصىإ َكاِة، َوالإَحجِّ ََلِة, َوإِيإتَاِءالزا  َوإِقَاِم الصا
Artinya: “Islam dibangun di atas lima perkara: bersaksi tidak ada 

sesembahan  yang berhak disembah selain Allah dan mengaku 

Muhammad adalah utusan-Nya, mendirikan shalat, menunaikan 

zakat, berhaji dan berpuasa di bulan Ramadhan.” (HR. Bukhari 

dan Muslim).
18

 

 

2. Syarat Wajib Haji 

Syarat-syarat sahnya mngerjakan haji yaitu :
19

 

1. Islam 

2. Baligh 

3. Berakal sehat 

4. Merdeka Kerena  haji itu tidak wajib atas orang yang demikian. 

5. Kuasa (mampu). 
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 Ishak Farid, Ibadah Haji dalam Filsafat Hukum Islam, (Jakarta: PT Renika Cipta, 
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 Mohammad Anis Adnan, Sisi Lain Perjalanan Haji, (Semarang: Syiar Media 
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3. Rukun haji 

Rukun yaitu sesuatu perbuatan apabila tidak melakukan 

menyebabkan tidak sahnya haji.Perbuatan itu tidak boleh diganti 

dengan dam. Rukun haji terdapat enam macam yaitu :
20

 

a. Ihram yaitu berpakaian ihram dan niat ihram dan haji. 

b. Wukuf di arafah pada tanggal 9 zulhijjah; yakni hadirnya sesorang 

yang berihram untuk haji sesudah tergelincir matahari yaitu pada 

hari ke-9 zulhijjah. 

c. Thawaf atau thawaf ifadhoh 

d. Sa‟i yaitu lari-lari kecil antara sofa dan marwah 7 kali. 

e. Tahallul artinya mencukur atau mengunting rambut sedikitnya 3 

helai. 

f. Tertib. 

4. Kewajiban Haji 

Kewajiban haji berbeda lagi dengan rukun haji, Wajib yaitu 

sesuatu yang perlu dikerjakan, tetapi sahnya haji itu tidak tergantung 

atasnya, karena boleh diganti dengan dam yaitu menyembelih binatang. 

Ada beberapa kewajiban haji yang harus dijalankan:
21

 

a. Ihram dari miqat 

b. Bermalam dimuzdalifah sesudah wukuf 

c. Bermalam dimina selama 2 atau 3 malam pada hari tasyrik 

d. Melempar jumrah aqobah 7 kali dengan batu 

e. Melempar jumrah ketiga-tiganya yaitu jumrah ula, wustho, dan 

aqabah. 

f. Meninggalkan segala yang diharamkan karena ihram 

5. Cara Pelaksanaan Haji 

a. Ihram 

Ihram adalah permulaan memasuki pekerjaan haji atau 

„umrah, seperti takbiratul ihram dalam shalat. Ihram haji dimulai dari 
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rumah pada tanggal 8 Dzulhijjah dengan niat : “Segaja mengerjakan 

„ibadah haji  dengan ikhlas karena Allah, serta mengucapkan 

Talbiyah”. 

b. Tata cara ihram 

Tentang tata cara berihram ini dapat diutarakan sebagai berikut: 

1. Lebih dahulu membersikan badan, memotong kuku, mandi dan 

berwudhu‟ 

2. Memakai pakain ihram. 

a. Orang laki-laki memakai dua helai kain putih yang tidak 

berjahit. Sehelai dipakai seperti kain panjang dan sehelai lagi 

untuk selendang atau selimut guna menutup badan. 

b. Orang perempuan tetap biasa, hanya muka dan belah 

telapaknya terbuka. 

c. Shalat sunat ihram dua raka‟at. 

3. Sehabis shalat berangkatlah menuju makkah atau Arafah. (setelah 

tiba di miqat, maka niat seperti diatas). 

4. Sejak waktu itu, mulailah masuk dalam ihram dan dikenakan 

segala larangan ihram. 

Beberapa larangan dalam mengerjakan ihram ini dapat  

diutamakan sebagai berikut:
22

 

a. Memakai pakain yang dijahit (menyarung), kecuali wanita. 

b. Menutup kepala bagi laki-laki dan menutup muka bagi wanita. 

(boleh melakukan  sesuatu yang tidak dianggap tidak menutup, 

misalnya meletakkan tangan di atas kepala).  

c. Memotong atau mencabut kuku kecuali jika kuku itu pecah dengan 

sendirinya dan pecahnya itu menganggu terlaksananya amalan ihram  

maka boleh menghilangkan  kuku yang pecah itu. 

d. Memotong atau mencabut atau menyisir rambut. 

e. Memakai wangi-wangian. 

f. Berburu binatang yang halal dimakan dagingnya. 
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g. Memotong pohon yang tumbuh ditanah haram. 

h. Nikah atau menikahkan. 

i. Bersetubuh. 

j. Bersentuhan kulit dengan maksud menyalurkan nafsu sahwat. 

Mereka yang melanggar larangan tersebut wajib membayar 

dam, dan hajinya tidak sah. 

6. Undang – Undang Haji 

Menurut Tata Sukayat peraturan perundang  - undngan yang 

terkait dengan penyelenggaraan haji dan umrah adalah undang – 

undang RI Nomor 13 Tahun 2008 tentang penyelenggaraan ibadah haji 

yaitu: 

1. Bab III Pasal 3 yang Berbunyi : 

“Penyelenggaraan ibadah haji bertujuan  untuk memberikan 

pembinaan, pelayanan dan perlindungan yang sebaik – baiknya bagi 

jamaah sehingga jamaah haji dapat menunaikan ibdahnya sesuai 

dengan ketentuan ajaran agama islam”. 

2. Bab III Pasal 6, yang berbunyi :  

“Pemerintah berkewajiban melakukan pembinaan, pelayanan, 

dan perlindungan dengan menyediakan layanan administrasi, 

bimbingan ibadah haji, akomodasi, transportasi, pelayanan 

kesehatan, keamanan, dan lain – lain yang diperlukan jamaah haji” 

3. Bab III Pasal 7 yang berbunyi :  

“Jamaah haji berhak memperoleh pembinaan, pelayanan, dan 

perlindungan dalam menjalankan ibadah haji yang meliputi: 

1. Pembimbingan manasik haji dan materi lainnya, baik di tanah air, 

perjalanan maupun di Arab Saudi. 

2. Pelayanan akomodasi, konsumsi, transportasi, dan pelayanan 

kesehatan yang memadai baik di tanah air, selama di perjalanan 

maupun di Arab Saudi. 

3. Perlindungan sebagai Warga Negara Indonesia. 

4. Penggunaan Paspor Haji dan dokumen lainnya yang di perlukan 

untuk pelaksanaan ibadah haji. 
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5. Pemberian kenyamanan transportasi dan pemondokan selama di 

tanah air, Arab Saudi, dan saat kepulangan ke Tanah Air. 

4. Bab IV Pasal 10 yang berbunyi : 

1. Pemerintah sebagai penyelenggara  ibadah haji berkewajiban 

mengelola dan melaksanakan penyelenggaraan ibadaha haji 

2. Pelaksana penyelenggara ibadah haji berkewajiban menyiapkan 

dan menyediakan segala hal yang berkaitan dengan pelaksana 

ibadah haji sebagai berikut: 

a. Penetapan BPIH 

b. Pembinaan Ibdah haji 

c. Penyediaan akomodasi yang layak 

d. Penyediaan transportasi 

e. Penyediaan konsumsi 

f. Pelayanan kesehatan  

g. Pelayanan administrasi dan dokumen  

5. Bab VII Pasal 30 tentang pembinaan yang berbunyi : 

1. Dalam rangka pembinaan ibadah haji, masyarakat dapat 

memeberikan bimbingan ibadah haji, baik dilakukan secara 

perorangan maupun dengan membentuk kelompok bimbingan. 

2. Ketentuan  lebih lanjut mengenai bimbimgan ibadah haji oleh 

masyarakat sebagaimana di maksud pada ayat (1) di atur dengan 

peraturan menteri  

6. Bab VIII Pasal 31 Tentang Kesehatan, yang berbunyi :   

1. Pembinaan dan pelayanankesehatan ibadah haji, baik pada sat 

persiaapan, maupun pelaksanaan penyelenggaraan ibadah haji, 

dilakukan oleh menteri yang ruang lingkup tugas dan tanggung 

jawabnya di bidang kesehatan. 

2. Pelaksanaan tugas sebagaiman di maksud pada ayat (1) di 

koordinasikan oleh menteri 
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7. Pasal 33 Bab X tentang transportasi yang berbunyi :  

1. Pelayanan transportasi jamaah haji ke Arab Saudi dan 

pemulangannya ke tempat embarkasi asal di Indonesia menjadi 

tanggung jawab menteri dan berkoordinasi dengan menteri yang 

ruang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang 

perhubungan. 

2. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksana tugas sebagaimana di 

maksdu pada ayat (1) di atur dengan peraturan pemerintah. 

8. Pasal 34 yang berbunyi :  

“Penunjukan pelaksana transportasi jamaah haji di lakukan 

oleh menteri dengan memperhatikan aspek keamanan, keselamatan, 

kenyamanan, dan efisiensi. 

9. Pasal 35 yang berbunyi : 

1. Transportasi jamaah haji dari daerah asal ke emberkasi dan dari 

emberkasi emberkasi ke daerah asal menjadi tanggung jawab 

pemerintah, 

2. Ketentuan lebih lanjut mengenai pembiayaan transportasi 

sebagimana dimaksud ayat (1) di tetapkan dengan peraturan 

daerah. 

 

B. Kajian Terdahulu 

Untuk menghindari kesamaan pembahasan karangan orang lain, maka 

penulis mencoba menampilkan beberapa skripsi yang telah dibuat oleh para 

penulis lain, yang berkaitan dengan judul skripsi: 

Achmad Nidjam (Manajemen Dakwah IAIN Walisongo Semarang, 

2004), “Manajemen Haji (Study kasus dan telaah Implementasi 

KnowledgeWorkers)” menyatakan tentang gambaran umum perhajian dengan 

menitik beratkan pada penerapan kualitas pelayanan prima yang seharusnya 

diberikan kepada masyarakat, lebih khusus lagi kepada masyarakat perhajian 

dengan mewujudkan sumber daya manusia yang memiliki ilmu pengetahuan 

(knowledge workers). Disini pelayanan dijadikan prioritas utama dalam 
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penyelenggaraan ibadah haji, sehingga memerlukan kualitas pelayanan yang 

memuaskan bagi jama‟ah haji. 

Maka dari itu dapat dipastikan penelitian yang akan peneliti ajukan 

berbeda dengan penelitian – penelitian terdahulu karena penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui sejauhmana penerapan fungsi-fungsi manajemen 

penyelenggaraan ibadah haji di Kantor wilayah kementrian agama provinsi 

riau dalam penerapan manajemen penyelenggaraan ibadah haji, serta untuk 

mengetahui kendala atau hambatan yang dihadapinya, penulis menggunakan 

metode analisis kuantitatif sebagai teknik analisa data. 

 

C. Kerangka Berfikir  

Kerangka berpikir merupakan alur / jalan cerita penulis yang dijadikan 

sebagai panduan pemikiran untuk memperkuat indikator yang melatar 

belakangi penelitian ini. Kerangka pemikiran ini ditulis dengan harapan dapat 

menejelaskan pokok penelitian. Sebelum melakukan penelitian ini, terlebih 

dahulu peneliti melakukan observasi secara langsung ke Kantor Wilayah 

Kementrian Agama Provinsi Riau, dengan melihat gejalan – gejala yang ada. 

Setelah mendapatkan hasil dari observasi tersebut, kemudian peneliti 

melakukan wawancara kepada objek yang diteliti. Data yang diambil 

berdasarkan indikator – indikator sebagai berikut : 
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1. Terwujudnya jamaah haji 

mandiri  

2. Terwujudnya petugas 

profesional dan dedikatif  

3. Terwujudnya standar 

pelayanan minimal pada 

seluruh komponen pelayanan 

haji  

4. Terwujudnya sistem informasi 

yang handal  

5. Terwujudnya dukungan 

manajemen yang menyeluruh 

dalam penyelenggaraan haji  

 

Pembinaan mencakup 

penyuluhan, 

bimbingan jemaah, 

petugas haji, dan 

penyelenggara ibadah 

haji khusus yang 

termasuk didalamnya 

pembinaan KBIH 

Perlindungan haji antara  

lain dalam bentuk 

keamanan perjalanan 

haji, kepastianm 

keberangkatan bagi yang 

telah melunasi 

pembayaran besarnya 

Biaya Penyelenggaraan 

Ibadah Haji (BPIH) dan 

perlindungan dari pihak 

–pihak yang merupakan 

jemaah termasuk dari 

penyelenggaraan khusus. 

 

Pelayanan 

mencangkup 

pendaftaran haji, 

dokumentasi haji dan 

pemvisaan, perjalanan 

dan transportasi haji, 

akomodasi haji, 

prasarana dan 

pembekalan haji. 
  

Penerapan Manajemen  

Penyelenggaraan Ibadah Haji di 

Kantor Wilayah Kementerian 

Agama Provinsi Riau  


