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BAB 1 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Ibadah Haji merupakan ibadah yang sangat istimewa bagi umat Islam, 

karena dengan melaksanakan ibadah haji seorang muslim merasa telah 

menyempurnakan kelima rukun agamanya. Pelaksanaan ibadah haji hanya dapat 

dilakukan pada waktu tertentu antara tanggal 8 sampai dengan 13 Dzulhijjah 

setiap tahun. Menunaikan ibadah haji merupakan kewajiban setiap muslim yang 

mampu mengerjakannya sekali seumur hidup. Sebagaimana Allah SWT 

berfirman: 

ِ عَ  ۥَوَمه َدَخلَه   إِلَۡيِه َسبِيٗٗلۚ َوَمه َكفََر  ٱۡستَطَاعَ َمِه  ٱۡلبَۡيتِ ِحجُّ  ٱلنهاسِ لَى َكاَن َءاِمٗنۗا َوّلِِله

َ فَإِنه  لَِميهَ َغنِيٌّ َعِه  ٱّلِله   ٧٩ ٱۡلَعَٰ
 
Artinya :“Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, Yaitu 

(bagi) orang yang sanggup Mengadakan perjalanan ke Baitullah. 

Barang siapa mengingkari (kewajiban haji), Maka Sesungguhnya Allah 

Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu) dari semesta alam.(QS : Ali-

Imron : 97)”
1
 

 

Kemampuan yang harus dipenuhi untuk melaksanakan ibadah haji dapat 

digolongkan dalam dua pengertian yaitu: Pertama , kemampuan personal yang 

harus dipenuhi oleh masing-masing individu mencakup antara lain, kesehatan 

jasmani dan rohani, kemampuan ekonomi yang cukup baik bagi dirinya maupun 

keluarga yang ditinggalkan dan didukung dengan pengetahuan agama khususnya 

tentang manasik haji. 
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Kedua , kemampuan umum yang bersifat eksternal yang harus dipenuhi oleh 

lingkungan negara dan pemerintah mencakup antara lain, peraturan perundang-

undangan yang berlaku, keamanan dalam perjalanan, fasilitas, transfortasi dan 

hubungan antar negara baik multilateral maupun bilateral antara Pemerintah 

Indonesia dengan Pemerintah Kerajaan Arab Saudi. Dengan terpenuhinya dua 

kemampuan tersebut , maka perjalanan untuk menunaikan ibadah haji baru dapat 

terlaksana dengan baik dan lancar.
2
 Kelancaran penyelenggaraan ibadah haji juga 

didukung dengan adanya PPIH. 

PPIH merupakan petugas haji yang memberikan pembinaan , pelayanan , 

dan perlindungan kepada jamaah haji di Indonesia dan di Arab Saudi selama masa 

operasional penyelenggaraan ibadah haji. PPIH merupakan komponen penting 

dalam penyelenggaraan ibadah haji disetiap tahunnya , baik di tanah air maupun 

di Arab Saudi , meskipun bersifat temporal yang hanya beroperasi dan berlaku 

selama setahun kemudian berganti lagi untuk tahun berikutnya. Idealnya, untuk 

mendapatkan PPIH yang profesional , diperlukan adanya PPIH tetap dengan pola 

mekanisme pengelolaan yang lebih permanen dan bersipat jangka panjang.   

Peningkatan kualitas PPIH merupakan salah satu upaya yang dilakukan 

Pemerintah terhadap Penyelenggaraan Ibadah Haji. sesuai dengan Undang-

Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji 

mengamanatkan perlunya penyempurnaan sistem dan manajemen 

penyelenggaraan ibadah haji secara terus menerus agar penyelenggaraan haji 
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dapat berjalan aman, tertib dan lancar dengan menjunjung tinggi asas keadilan, 

profesionalitas dan akuntabilitas.  

Salah satu upaya yang dilakukan untuk menghasilkan dan terwujudnya 

amanat undang-undang diatas tersebut, adalah melalui penyempurnaan Sistem 

Rekruitmen PPIH. Secara prinsip keberhasilan penyelenggaraan ibadah haji 

bertumpu pada profesionalisme PPIH , oleh karenanya untuk menghasilkan PPIH  

yang berkompeten , memiliki komitmen , loyal dan berakhlaqul karimah perlu 

melakukan analisis kebutuhan pelayanan dan jabatan yang akurat, seleksi 

administrasi dan kesehatan yang ketat serta tes kompetensi. Tujuannya agar 

pelaksanaan ibadah haji setiap tahunnya dapat terlaksana dengan aman, tertib, 

teratur dan lancar. 

 diperlukan PPIH yang memiliki kualitas tinggi untuk mencapai sasaran 

penyelenggaraan ibadah haji yang aman , tertib dan teratur. Setidaknya diperlukan 

tenaga kerja yang ahli diberbagai bidang , bidang ibadah , pembinaan , 

penyuluhan , kesehatan dan tenaga ahli lainnya sesuai kebutuhan. Tugas yang 

paling penting adalah bagaimana sebagai PPIH mampu bekerja secara profesional 

dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan standarisasi yang ditetapkan. 

Karena dalam penyelenggaraan ibadah haji PPIH menjadi salah satu sorotan 

penting yang patut diperhatikan. Penyelenggaraan ibadah haji ini menyangkut 

jumlah jama’ah yang dilayani dan menyangkut nama baik pemerintah. Oleh 

karena itu pemerintah dituntut untuk mengelolah secara profesional dengan 

mengedepankan kepentingan jama’ah haji.  
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Kementerian Agama Kabupaten Kampar mempunyai tugas dalam 

menjalankan sasaran yang diinginkan pemerintah dalam pelaksanaan ibadah haji 

yang selalu menuai masalah pada tiap tahun pelaksanaanya, perlu adanya sistem 

rekrutmen untuk menjalankan fungsi Manajemen Sumber Daya Manusia (SDM) 

dari setiap pelayanan haji yakni PPIH agar setiap penyelenggaraan ibadah haji 

selanjutnya dapat terselenggara dengan aman, tertib, teratur, dan lancar. Akan 

tetapi berdasarkan survey yang penulis lakukan di Kementerian Agama 

Kabupaten Kampar rekruitmen PPIH yang dilakukan masih kurang efektif hal ini 

berdasarkan fakta yang diperoleh bahwa sebagian calon PPIH masih terdapat 

praktik nepotisme dalam merekrut PPIH. 

Berdasarkan latar belakang diatas, Maka penulis sangat tertarik untuk 

meneliti dengan judul: “Pelaksanaan Sistem Rekrutmen PPIH di Kementerian 

Agama Kabupaten Kampar Tahun 2016”. 
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B. Penegasan Istilah 

Untuk memperjelas maksud dan tujuan penelitian ini agar tidak bermakna 

ganda dan menghindari kesalahpahaman, maka penulis membuat penegasan 

istilah guna memberikan penjelasan tentang makna kata yang penulis maksud. 

Berikut beberapa istilah yang akan penulis jelaskan : 

1. Sistem 

Sistem merupakan suatu kumpulan dari komponen yang tersusun secara 

sistematis dimana didalamnya terdapat komponen yang saling bekerja sama untuk 

mencapai tujuan yang diingikan. Sistem merupakan kumpulan dari komponen 

yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya membentuk satu kesatuan 

untuk mencapai tujuan tertentu.
3
 

2. Rekruitmen 

Rekruitmen merupakan suatu proses yang dimulai dari mencari dan 

menemukan para calon tenaga kerja baru yang ingin dipekerjakan oleh suatu 

perusahaan ataupun organisasi. Rekruitmen merupakan proses mencari, 

menemukan, dan menarik para pelamar untuk dipekerjakan dalam dan oleh suatu 

organisasi.
4
 

3. Sistem Rekruitmen 

Sistem rekruitmen adalah satuan dari aturan yang telah dibuat dalam proses 

rekruitmen
5
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4. PPIH 

PPIH adalah petugas haji yang memberikan pembinaan, pelayanan, dan 

perlindungan kepada jamaah haji di Indonesia dan di Arab Saudi selama masa 

operasional penyelenggaraan ibadah haji. 

C. Rumusan Masalah 

Pokok permasalahan yang di bahas dalam penelitian ini adalah Bagaimana 

Pelaksanaan Sistem Rekruitmen PPIH yang dilakukan di Kementerian Agama 

Kabupaten Kampar. 

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

a. Tujuan fungsional 

Untuk memperoleh gambaran tentang Pelaksanaan Sistem Rekruitmen 

Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) yang dilakukan di Kementerian 

Agama Kabupaten Kampar. 

b. Tujuan Operasional 

Agar hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan oleh organisasi yang 

bersangkutan maupun pihak lain yang membutuhkan baik sebagai 

pengetahuan maupun sebagai dasar dalam mengambil langkah kebijakan. 

c. Tujuan Bagi penulis 

Adapun yang menjadi tujuan bagi penulis dari penelitian adalah untuk 

mengetahui Bagaimana Pelaksanaan Sistem Rekruitmen PPIH yang 

dilakukan di Kementerian Agama Kabupaten Kampar. 
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1. Kegunaan Penelitian 

a. Kegunaan Akademis 

1. Untuk kepentingan akademis, melalui penelitian ini dapat menambah 

pengetahuan penulis. 

2. Untuk lebih maksimal keahlian penulis sabagai calon akademisi maka 

penulis menuangkannya dalam sebuah karya ilmiah. 

3. Sebagai bahan informasi ilmiah tentang  bagaimana pelaksanaan sistem 

rekruitmen PPIH yang dilakukan di Kementerian Agama Kabupaten 

Kampar 

4. Sebagai bahan bacaan bagi jurusan Manajemen Dakwah pada Fakultas 

Dakwah dan Komunikasi. 

b. Kegunaan praktis 

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi Kementerian 

Agama Kabupaten Kampar dalam melakukan Rekruitmen PPIH. 

2. Sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan program Sarjana Strata 

Satu (S1) Jurusan Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan 

Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim dan untuk 

memperoleh gelar Sarjana Sosial ( S.Sos ) dari Fakultas Dakwah dan 

Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 
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E.  Sistematika Penulisan 

Untuk mempermudah pembaca dalam memahami serta menelaah penelitian 

ini, maka penelitian ini ditulis dalam 6 (enam) bab : 

BAB I : PENDAHULUAN 

Berisikan tentang latar belakang masalah, pengasahan istilah, batasan 

masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, dan sistematika 

penulisan. 

BAB II : KAJIAN TEORI DAN KERANGKA PIKIR 

Berisikan tentang kajian teori, kajian terdahulu dan kerangka pikir. 

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN 

Berisikan tentang jenis dan pendekatan penelitian, lokasi dan waktu 

penelitian, sumber data, informan penelitian, teknik pengumpulan data, 

validitas data, dan teknik analisis data. 

BAB IV : GAMBARAN UMUM (subjek penelitian) 

Bab ini berisikan tentang gambaran umum lokasi penelitian 

BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Merupakan bab pemaparan yang menganalisa tentang sistem rekrutmen 

panitia penyelenggara ibadah haji (PPIH) di Kementerian Agama 

Kabupaten Kampar. 
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BAB VI : PENUTUP 

Bab penutup ini berisikan tentang kesimpulan dan saran untuk penulis. 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN-LAMPIRAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


