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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1   Sistem dan Prosedur 

Sistem adalah sekumpulan unsur / elemen yang saling berkaitan dan saling 

mempengaruhi dalam melakukan kegiatan bersama untuk mencapai tujuan. 

Menurut sumatri sistem adalah sekelompok bagian-bagian yang bekerja 

bersama-sama untuk melakukan suatu maksud, apabila salah satu bagian rusak atau 

tidak dapat menjalankan tugasnya maka maksud yang hendak dicapai tidak akan 

terpenuhi atau setidak-tidaknya sistem yang sudah terwujud akan mendapat gangguan 

(Inu Kencana Syafiie. 2003:1) 

Syarat-syarat sistem: 

1. Sistem harus dibentuk untuk menyelesaikan tujuan; 

2. Elemen sistem harus mempunyai rencana yang ditetapkan; 

3. Adanya hubungan diantara elemen sistem; 

4. Unsur dasar dari proses (arus informasi, energy dan material) lebih penting dari 

pada elemen sistem; dan 

5. Tujuan organisasi lebih penting dari pada tujuan elemen. 

Prosedur merupakan penetapan cara penanganan suatu aktivitas di masa yang 

akan datang. Proses lebih mengarah kepada tindakan, bukannya mengarahkan cara 

berpikir. Prosedur menjelaskan secara detail bagaimana suatu aktivitas harus 
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dilakukan. Biasanya prosedur menjelaskan kronologis. Prosedur dapat ditemui di 

semua lapisan tingkat manajemen, dan juga di departemen atau bagian-bagian dalam 

suatu organisasi dan juga instansi pemerintah. Prosedur bersifat umum berlaku untuk 

organisasi secara keseluruhan. Selanjutnya dapat diturunkan kepada rosedur yang 

lebih khusus yang berlaku untuk bagian yang lebih kecil, misalnya untuk divisi atau 

departemen. 

2.2   Pelayanan Publik 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dinyatakan pengertian pelayanan 

bahwa pelayanan adalah usaha untuk membantu menyiapkan (mengurus) apa yang 

diperlukan orang lain. Menurut Moenir (2010:16) menyatakan bahwa pelayanan 

adalah proses pemenuhan kebutuhan melalui aktivitas orang lain secara langsung. 

Menurut Kotler dalam Sampara Lukman yang dikutip oleh Sinambela (2010:4) 

pelayanan adalah setiap kegiatan yang menguntungkan dalam suatu kumpulan atau 

kesatuan, dan menawarkan kepuasan meskipun hasilnya tidak terikat pada suatu 

produk secara fisik. Menurut Sampara yang dikutip oleh Sinambela (2010:5) 

pelayanan adalah suatu kegiatan atau urutan kegiatan yang terjadi dalam interaksi 

langsung antar seseorang dengan orang lain atau mesin secara fisik, dan menyediakan 

kepuasan pelanggan. 

Berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 65 Tahun 2013 pasal 1 ayat 1 

yang menyatakan bahwa pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan 

dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-
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undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau 

pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. 

Demikian juga pasal 1 ayat 1 Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan 

Publik mendefinisikan pelayanan publik sebagaimana yang telah dijelaskan di atas. 

Sedangkan penyelenggaraan pelayanan publik menurut bab I pasal 1 ayat 2 Undang-

Undang No. 25 Tahun 2009 adalah setiap institusi penyelengaraan negara, koperasi, 

lembaga independen yang diatur berdasarkan undang-undang pelayanan publik dan 

badan hukum lainnya yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik. 

Berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 65 Tahun 2013 pasal 3 

mengelompokkan tiga jenis pelayanan di lingkungan Kementerian Agama serta 

pengelompokan jenis pelayanan yang dihasilkan, yaitu: 

1. Pelayanan Barang Publik; 

2. Pelayanan Jasa Publik; dan 

3. Pelayanan Administrasi. 

Menurut Zethaml dan Haywood Farmer mengatakan ada tiga karakteristik 

utama tentang pelayanan, yaitu: 

1. Intangibility, berarti bahwa pelayanan pada dasarnya bersifat performance dan 

hasil pengalamam dan bukannya objek. Kebanyakan pelayanan tidak dapat 

dihitung, diukur, diraba, atau dites sebelum disampaikan untuk menjamin 

kualitas. Berbeda dengan barang yang dihasilkan oleh suatu pabrik yang dapat 

dites kualitasnya sebelum disampaikan pada pelanggan. 
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2. Heterogeneity, berarti pemakaian jasa atau klien atau pelanggan memiliki 

kebutuhan yang sangat heterogen. Pelanggan dengan pelayanan yang sama 

mungkin mempunyai prioritas berbeda. Demikian pula performance yang sering 

bervariasi dari suatu prosedur ke prosedur lainnya bahkan dari waktu ke waktu. 

3. Inseparability, berarti bahwa produksi dan konsumsi suatu pelayanan tidak 

terpisahkan. Konsekuensinya di dalam industry pelayanan kualitas tidak 

direkayasa ke dalam produksi di sector pabrik dan kemudian disampaikan kepada 

pelanggan. Kualitas terjadi selama interaksi antara klien dengan penyedia jasa. 

(Harbani Pasolong, 2013:133-134). 

Ciri-ciri pelayanan publik yang baik adalah memiliki unsur-unsur sebagai 

berikut: (Kasmir, 2006: 34). 

1. Tersedianya karyawan yang baik; 

2. Tersedianya sarana dan prasarana yang baik; 

3. Bertanggung jawab kepada setiap nasabah (pelanggan) sejak awal hingga akhir; 

4. Mampu melayani secara cepat dan tepat; 

5. Mampu berkomunikasi; 

6. Memberikan jaminan kerahasiaan setiap transaksi; 

7. Memiliki pengetahuan dan kemampuan yang baik; 

8. Berusaha memahami kebutuhan nasabah (pelanggan); dan 

9. Mampu memberikan kepercayaan kepada nasabah (pelanggan). 
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Sedangkan menurut Hardiansyah (2011:12-13), terdapat 3 komponen penting 

dalam pelayanan publik, yaitu: Organisasi Pemberi Pelayanan (Penyelenggara), 

Penerima layanan (pelanggan) dan Kepuasan Pelanggan. 

Organisasi penyelenggaraan pelayanan publik sebagaima dimaksud diatas, 

sekurang-kurangnya meliputi: 

1. Pelaksanaan pelayanan; 

2. Pengelolaan pengaduan masyarakat; 

3. Pengelolaan informasi; 

4. Pengawasan internal; 

5. Penyuluhan kepada masyarakat; dan 

6. Pelayanan konsultasi. (Pasal 8 UU No. 25 Tahun 2009). 

Menurut Hardiansyah (2011:43), pelayanan publik harus mengandung unsur-

unsur sebagai berikut: 

1. Hak dan kewajiban bagi pemberi maupun pelayanan umum harus jelas dan 

diketahui secara pasti oleh masing-masing pihak; 

2. Pengaturan setiap bentuk pelayanan umum harus disesuaikan dengan kondisi 

kebutuhan dan kemampuan masyarakat untuk membayar berdasarkan ketentuan 

perundang-undangan yang berlaku dengan tetap berpegang teguh pada efisiensi 

dan efektifitas; dan 

3. Kualitas, proses dan hasil pelayanan umum harus diupayakan agar dapat memberi 

keamanan, kenyamanan, kepastian hukum yang dapat dipertanggungjawabkan. 
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Sedangkan menurut Harbani kualitas adalah sebagai berikut:  

1. Kesesuaian dengan persyaratan/tuntutan; 

2. Kecocokan pemakaian; 

3. Perbaikan atau penyempurnaan keberlanjutan; 

4. Bebas dari kerusakan; 

5. Pemenuhan kebutuhan pelanggan sejak awal dan setiap saat; 

6. Melakukan segala sesuatu secara benar semenjak awal; dan 

7. Sesuatu yang bisa membahagiakan pelanggan. (Harbani Pasolong, 2013:132). 

Berdasarkan pengertian kualitas di atas, baik konvensional maupun yang lebih 

strategis oleh Gaspersz dalam sampara Lukman dikutip oleh Sinambela (2010:6) 

mengemukakan bahwa pada dasarnya kualitas mengacu kepada pengertian pokok: 

1. Kualitas terdiri atas sejumlah keistimewaan produk, baik keistimewaan langsung, 

maupun keistimewaan aatraktif yang memenuhi keinginan pelanggan dan 

memberikan kepuasan atas penggunaan produk. 

2. Kualitas terdiri atas segala sesuatu yang bebas dari kekurangan atau kerusakan. 

Agar pelayanan yang diberikan berkualitas tentu saja kedua kualitas dimaksud 

harus terpenuhi. Negara berkembang umumnya tidak dapat memenuhi kedua kualitas 

tersebut sehingga pelayanan publiknya menjadi kurang memuaskan. Kualitas 

pelayanan publik merupakan hasil interaksi dari berbagai aspek, yaitu: 
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Gambar 2.1 Segitiga Pelayanan Publik 

Sistem pelayanan, SDM pemberi layanan, Strategi, dan pelanggan 

(Customers), seperti yang terlihat pada gambar 2.1 sistem pelayanan publik akan 

menghasilkan kualitas pelayanan yang baik pula. Suatu sistem yang baik memiliki 

dan menerapkan prosedur pelayanan yang jelas dan pasti serta mekanisme kontrol di 

dalam dirinya (built in control) sehingga segala bentuk penyimpangan yang terjadi 

secara mudah dapat diketahui. Albrecht dan Zemke yang dikutip oleh Agus Dwiyanto 

(2008:140). 

Dalam kaitannya dengan Sumber Daya Manusia (SDM), dibutuhkan petugas 

pelayanan yang mampu memahami dan mengoperasikan system pelayanan yang baik. 

Sebagai contoh, sistem pelayanan pajak yang sudah menggunakan computer tentu 

memerlukan petugas yang memiliki kompetensi menjalankan teknologi computer. 

Disamping itu, petugas pelayanan juga harus mampu memahami kebutuhan dan 

keinginan pelanggan. 

Selain itu, sistem pelayanan juga harus sesuai dengan kebutuhan pelanggan 

atau pengguna. Organisasi harus mampu merespon kebutuhan dan keinginan 

Strategi Pelayanan 

SDM 
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pengguna dengan menyediakan sistem pelayanan dan strategi yang tepat. Sifat dan 

jenis pelanggan yang bervariasi membutuhkan strategi pelayanan yang berbeda dan 

hal ini harus diketahui oleh petugas pelayanan. Karena itu, petugas pelayanan perlu 

mengenali pengguna dengan baik sebelum dia memberikan pelayanan. 

Adapun menurut Pasal 4 Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 menyebutkan, 

penyelenggaraan pelayanan publik berasaskan: 

1. Kepentingan umum, yaitu pemberian pelayanan tidak boleh mengutamakan 

kepentingan pribadi dan/atau golongan; 

2. Kepastian hukum, yaitu jaminan terwujudnya hak dan kewajiban 

penyelenggaraan pelayanan; 

3. Kesamaan Hak, yaitu pemberian pelayanan tidak membedakan suku, ras, budaya, 

agama, golongan, gender, dan status ekonomi; 

4. Keseimbangan hak dan kewajiban, yaitu hak harus sebanding dengan kewajiban 

yang harus dilaksanakan, baik oleh pemberi maupun penerima pelayanan; 

5. Keprofesionalan, yaitu pelaksanaan pelayanan harus memiliki kompetisi yang 

sesuai dengan bidang tugas; 

6. Pertisipatif, yaitu peningkatan peran serta masyarakat dalam menyelenggarakan 

pelayanan dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan, dan harapan masyarakat; 

7. Persamaan perilaku/tihak diskriminatif, yaitu setiap warga negara berhak 

mendapatkan pelayanan yang adil; 
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8. Keterbukaan, yaitu setiap penerima pelayanan dapat dengan mudah mengakses 

dam memperoleh informasi mengenai pelayanan yang diinginkan; 

9. Akuntabilitas, yaitu proses penyelenggaraan harus dapat dipertanggungjawabkan 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan 

10. Fasilitas dan perilaku khusus bagi kelompok rentan, yaitu pemberikan kemudahan 

terhadap kelompok rentan sehingga tercipta keadilan dalam pelayanan. 

(Hardiansyah, 2011:25). 

Kriteria penilaian unit pelayanan meliputi keseluruhan aspek yang 

didayagunakan dalam proses penyelenggaraan pelayanan masyarakat. Menurut 

Ridwan dan Sudrajat (2009:103), setiap penyelenggaraan pelayanan publik harus 

memiliki standar pelayanan dan dipublikasikan sebagai jaminan adanya kepastian 

bagi penerima pelayanan. Standar pelayanan adalah ukuran yang diberlakukan dalam 

penyelenggaraan pelayanan yang wajib ditaati oleh pemberi dan atau penerima 

pelayanan. Adapun standar pelayanan yakni meliputi sebagai berikut: 

1. Prosedur Pelayanan. Yaitu prosedur pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan 

penerima pelayanan termasuk pengaduan; 

2. Waktu Penyelesaian. Yaitu waktu penyelesaian yang ditetapkan sejak saat 

pengajuan permohonan sampai dengan penyelesaian pelayanan termasuk 

pengaduan; 
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3. Biaya Pelayanan. Yaitu biaya atau tarif pelayanan termasuk rincian yang 

ditetapkan dalam proses pemberian pelayanan; 

4. Produk Pelayanan. Yaitu hasil pelayanan yang akan diterima sesuai dengan 

ketentuan yang telah ditetapkan; 

5. Sarana dan Prasarana. Yaitu penyedian sarana dan prasarana pelayanan yang 

memadai oleh penyelenggaraan pelayanan publik; 

6. Kompetensi Petugas Pemberi Pelayanan. Yaitu kompetensi petugas pemberi 

pelayanan harus ditetapkan dengan tepat berdasarkan pengetahuan, keahlian, 

keterampilan, sikap, dan perilaku yang dibutuhkan. 

Sedangkan menurut Moenir (2010:197) agar pelayanan dapat memuaskan 

seseorang atau kelompok yang dilayani, maka pelaku yang bertugas melayani harus 

mampu memenuhi empat kriteria pokok, yaitu: 

a. Tingkah laku yang sopan; 

b. Cara menyampaikan; 

c. Waktu penyampaian; dan 

d. Keramah tamahan. 

Sedangkan standar pelayanan menurut Kasmir (2005: 18-21) yaitu dasar-dasar 

pelayanan terdapat sepuluh hal yang harus diperhatikan agar dapat membuat 

penerima layanan menjadi aman, nyaman, dan menyenangkan, antara lain: 

1. Berpakaian dan berpenampilan rapi dan bersih; 

2. Percaya diri, bersikap akrab dan penuh dengan senyuman; 
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3. Menyapa dengan lembut dan berusaha menyebutkan nama jika sudah mengenal 

satu sama lain; 

4. Tenang, sopan, hormat, serta tekun mendengarkan sikap pembicaraan; 

5. Berbicara dengan bahasa yang baik dan benar; 

6. Bergairah dalam melayani nasabah dan menunjukkan kemampuannya; 

7. Jangan menyela atau memotong pembicaraan; 

8. Mampu meyakinkan nasabah serta memberikan kepuasan; 

9. Jika tidak sanggup menangani permasalahan yang ada, minta bantuan; dan 

10. Bila belum dapat melayani, beritahu kapan akan dilayani. 

Sedangkan berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 65 Tahun 2013 

tentang Pelayanan Publik di Kementerian Agama, pasal 11 menjelaskan tentang hak 

dan kewajiban pelaksana pelayanan publik sebagai berikut: 

Pelaksana terdiri dari pejabat dan/atau pegawai di Kementerian Agama yang 

bertugas melaksanakan tindakan atau serangkaian tindakan pelayanan publik. 

Pelaksana memiliki hak:  

a. Memberikan pelayanan tanpa ada hambatan pihak lain yang bukan tugasnya;  

b. Menolak permintaan pelayanan yang bertentangan dengan peraturan perundang-

undangan; dan 

c. Melakukan pembelaan terhadap pengaduan dan tuntutan yang tidak sesuai dengan 

kenyataan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.  

Sedangkan kewajibannya sebagai berikut:  
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a. Melakukan kegiatan pelayanan sesuai dengan tugas yang diberikan oleh 

Penyelenggara; 

b. Memberikan pertanggungjawaban atas penyelenggaraan pelayanan publik sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan; 

c. Memenuhi panggilan untuk hadir atas permintaan pejabat yang berwenang; 

d. Memberikan pertanggungjawaban apabila mengundurkan diri atau melepaskan 

tanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan  

e. Melakukan evaluasi dan membuat laporan keuangan dan kinerja kepada 

Penyelenggara secara berkala. (PMA No. 65 Tahun 2013). 

Sedangkan pasal 12 menjelaskan bahwa Pelaksana Pelayanan Publik dalam 

melaksanakan tugasnya harus bersikap:  

1. Adil dan tidak diskriminatif; 

2. Cermat; 

3. Santun dan ramah; 

4. Tegas, andal, dan tidak memberikan putusan yang berlarut-larut; 

5. Profesional; 

6. Tidak mempersulit; 

7. Patuh pada perintah atasan yang sah dan wajar; 

8. Menjunjung tinggi nilai-nilai akuntabilitas dan integritas institusi penyelenggara; 
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9. Tidak membocorkan informasi atau dokumen yang wajib dirahasiakan sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan; 

10. Terbuka dan mengambil langkah yang tepat untuk menghindari benturan 

kepentingan; 

11. Tidak menyalahgunakan sarana dan prasarana serta fasilitas pelayanan publik di 

bidang keagamaan; 

12. Tidak memberikan informasi yang salah atau menyesatkan dalam menanggapi 

permintaan informasi serta proaktif dalam memenuhi kepentingan masyarakat;  

13. Tidak menyalahgunakan informasi, jabatan, dan/atau kewenangan yang dimiliki;  

14. Sesuai dengan kepantasan; dan  

15. Tidak menyimpang dari prosedur. (PMA No. 65 Tahun 2013). 

Pada dasarnya tujuan pelayanan adalah memuaskan masyarakat, untuk 

mencapai kepuasan itu dituntut kualitas pelayanan prima yang tercermin dari: (Lijan 

Sinambela, 2010:133). 

1. Transparansi, yaitu pelayanan yang bersifat terbuka, mudah dan dapat diakses 

oleh semua pihak yang membutuhkan dan disediakan secara memadai serta 

mudah dimengerti; 

2. Akuntabel, yaitu pelayanan yang dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan; 
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3. Kondisional, yaitu pelayanan yang sesuai dengan kondisi dan kemampuan 

pemberi dan penerima pelayanan dengan tetap berpegang pada prinsif efisiensi 

dan efektifitas; 

4. Partisipatif, yaitu pelayanan yang dapat mendorong peran serta masyarakat dalam 

penyelenggaraan pelayanan publik dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan 

dan harapan masyarakat; 

5. Kesamaan hak, yaitu pelayanan yang tidak melakukan diskriminatif yang dilihat 

dari aspek apapun khususnya suku, ras, agama, golongan, status sosial dan lain-

lain; dan 

6. Keseimbangan hak dan kewajiban, yaitu pelayanan yang mempertimbangkan 

aspek keadilan antara pemberi dan penerima pelayanan publik. 

Berdasarkan dari beberapa pendapat para ahli diatas mengenai standar 

pelayanan publik yang baik dan memuaskan, maka dapat disimpulkan bahwa tolak 

ukur atau standar yang digunakan dalam sebuah pelayanan publik antara lain 

berkaitan dengan: 

a. Keramahan dari penyedia layanan; 

b. Waktu pelayanan yang jelas dapat dilayani secara cepat, tepat dan akurat; 

c. Sanggup memberikan pelayanan yang baik dan menyenangkan; dan 

d. Sopan dalam berperilaku agar dapat saling menghormati satu sama lain. 
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2.3   Administrasi 

Pengertian administrasi itu sendiri dapat luas tetapi dapat juga sempit. 

Administrasi dalam arti luas ialah proses penyelenggaraan kegiatan organisasi untuk 

mencapai tujuan yeng telah ditetapkan dengan menggunakan sumber daya manusia 

(human) dan bukan manusia (non human). Mengenai artian sempit administrasi ialah 

suatu proses kegiatan yang dilakukan dan melibatkan sebagian orang dalam 

organisasi untuk mencapai bagian sasaran antara yang ditetapkan. 

Administrasi adalah menerapkan kemampuan dan keterampilan kerja 

sehingga tercapai tujuan secara efektif dan efisien melalui tindakan rasional. Tujuan 

secara efektif dan efisien melalui tindakan rasional dapat terwujud bila ada 

perencanaan yang realistis dan benar-benar tepat, logis dan dapat dikerjakan. 

(Harbani Pasolong, 2013:4) 

Menurut Sondang P. Siagian (dalam Sanri Inu Kencana, 2006:5) administrasi 

adalah keseluruhan proses pelaksanaan dari keputusan-keputusan yang telah diambil 

dan pelaksanaan itu pada umumnya dilaksanakan oleh dua orang atau lebih untuk 

mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. 

Pelayanan administrasi adalah jenis pelayanan yang diberikan oleh unit 

pelayanan berupa pencatatan, penelitian, pengambilan keputusan, dokumentasi, dan 

kegiatan tata usaha lainnya yang secara keseluruhan menghasilkan produkakhir 

berupa dokumen, misalnya sertifikat, ijin-ijin, rekomendasi, keterangan dan lain-lain. 
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Menurut Sinambela (2010:128) dalam Teori Aministrasi Publik, 

Pelayananadministrasi adalah sebagai kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah 

terhadap sejumlah manusia yang memiliki setiap kegiatan yang menguntungkan 

dalam suatu kumpulan atau ke satuan, dan menawarkan kepuasan meskipun hasilnya 

tidak terikat pada suatu produk secara fisik. 

2.4   Standar Operasional Prosedur (SOP) 

Standar Operasional Prosedur (SOP) adalah dokumen yang berkaitan dengan 

prosedur yang dilakukan secara kronologis untuk menyelesaikan suatu pekerjaan 

yang bertujuan untuk memperoleh hasil kerja yang paling efektif dari para pekerja 

dengan biaya yang serendah-rendahnya. SOP biasanya terdiri dari manfaat, kapan 

dibuat atau direvisi, metode penulisan prosedur, serta dilengkapi oleh bagan 

flowchart di bagian akhir (Laksmi, 2008:52). 

Tujuan Standar Operasional Prosedur (SOP) adalah sebagai berikut (Indah 

Puji, 2014:30): 

1. Untuk menjaga konsistensi tingkat penampilan kinerja atau kondisi tertentu dan 

kemana petugas dan lingkungan dalam melaksanakan sesuatu tugas atau 

pekerjaan tertentu. 

2. Sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan tertentu bagi sesama pekerja, dan 

supervisor. 
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3. Untuk menghindari kegagalan atau kesalahan (dengan demikian menghindari dan 

mengurangi konflik), keraguan, duplikasi serta pemborosan dalam proses 

pelaksanaan kegiatan. 

4. Merupakan parameter untuk menilai mutu pelayanan.  

5. Untuk lebih menjamin penggunaan tenaga dan sumber daya secara efisien dan 

efektif.  

6. Untuk menjelaskan alur tugas, wewenang dan tanggung jawab dari petugas yang 

terkait. 

7. Sebagai dokumen yang akan menjelaskan dan menilai pelaksanaan proses kerja 

bila terjadi suatu kesalahan atau dugaan mal praktek dan kesalahan administratif 

lainnya, sehingga sifatnya melindungi rumah sakit dan petugas. 

8. Sebagai dokumen yang digunakan untuk pelatihan. 

9. Sebagai dokumen sejarah bila telah di buat revisi SOP yang baru. 

Sedangkan fungsi SOP adalah sebagai berikut (Indah Puji, 2014:35): 

1. Memperlancar tugas petugas/pegawai atau tim/unit kerja. 

2. Sebagai dasar hukum bila terjadi penyimpangan. 

3. Mengetahui dengan jelas hambatan-hambatannya dan mudah dilacak. 

4. Mengarahkan petugas/pegawai untuk sama-sama disiplin dalam bekerja. 

5. Sebagai pedoman dalam melaksanakan pekerjaan rutin. 
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SOP atau yang sering disebut sebagai prosedur tetap (protap) adalah 

penetapan tertulis mengenai apa yang harus dilakukan, kapan, dimana dan oleh siapa 

dan dibuat untuk menghindari terjadinya variasi dalam proses pelaksanaan kegiatan 

oleh pegawai yang akan mengganggu kinerja organisasi (instansi pemerintah) secara 

keseluruhan. SOP memiliki manfaat bagi organisasi antara lain (Permenpan 

No.PER/21/M-PAN/11/2008): 

1. Sebagai standarisasi cara yang dilakukan pegawai dalam menyelesaikan 

pekerjaan khusus, mengurangi kesalahan dan kelalaian.  

2. SOP membantu staf menjadi lebih mandiri dan tidak tergantung pada intervensi 

manajemen, sehingga akan mengurangi keterlibatan pimpinan dalam pelaksanaan 

proses sehari-hari.  

3. Meningkatkan akuntabilitas dengan mendokumentasikan tanggung jawab khusus 

dalam melaksanakan tugas.  

4. Menciptakan ukuran standar kinerja yang akan memberikan pegawai. cara 

konkret untuk memperbaiki kinerja serta membantu mengevaluasi usaha yang 

telah dilakukan.  

5. Menciptakan bahan-bahan training yang dapat membantu pegawai baru untuk 

cepat melakukan tugasnya. 

6. Menunjukkan kinerja bahwa organisasi efisien dan dikelola dengan baik.  

7. Menyediakan pedoman bagi setiap pegawai di unit pelayanan dalam 

melaksanakan pemberian pelayanan sehari-hari.  
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8. Menghindari tumpang tindih pelaksanaan tugas pemberian pelayanan.  

9. Membantu penelusuran terhadap kesalahan-kesalahan prosedural dalam 

memberikan pelayanan. Menjamin proses pelayanan tetap berjalan dalam 

berbagai situasi. 

Dalam PERMENPAN PER/21/M-PAN/11/2008 disebutkan bahwa 

penyusunan SOP harus memenuhi prinsip-prinsip antara lain: kemudahan dan 

kejelasan, efisiensi dan efektivitas, keselarasan, keterukuran, dimanis, berorientasi 

pada pengguna, kepatuhan hukum, dan kepastian hukum. 

1. Konsisten. SOP harus dilaksanakan secara konsisten dari waktu ke waktu, oleh 

siapapun, dan dalam kondisi apapun oleh seluruh jajaran organisasi pemerintahan. 

2. Komitmen. SOP harus dilaksanakan dengan komitmen penuh dari seluruh jajaran 

organisasi, dari level yang paling rendah dan tertinggi. 

3. Perbaikan berkelanjutan. Pelaksanaan SOP harus terbuka terhadap 

penyempurnaan-penyempurnaan untuk memperoleh prosedur yang benar-benar 

efisien dan efektif. 

4. Mengikat. SOP harus mengikat pelaksana dalam melaksanakan tugasnya sesuai 

dengan prosedur standar yang telah ditetapkan.  

5. Seluruh unsur memiliki peran penting. Seluruh pegawai peran-peran tertentu 

dalam setiap prosedur yang distandarkan. Jika pegawai tertentu tidak 

melaksanakan perannya dengan baik, maka akan mengganggu keseluruhan 
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proses, yang akhirnya juga berdampak pada proses penyelenggaraan 

pemerintahan. 

6. Terdokumentasi dengan baik. Seluruh prosedur yang telah distandarkan harus 

didokumentasikan dengan baik, sehingga dapat selalu dijadikan referensi bagi 

setiap mereka yang memerlukan. 

2.5    Penyelenggaraan Haji 

Ibadah Haji adalah rukun Islam kelima yang merupakan kewajiban sekali 

seumur hidup bagi setiap orang Islam yang mampu menunaikannya. Undang-undang 

Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji pasal 1 ayat 2 menyebutkan 

pengertian Penyelenggara Ibadah Haji adalah: Rangkaian kegiatan pengelolaan pelaksanaan 

ibadah haji yang meliputi pembinaan, pelayanan dan perlindungan jemaah 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 jemaah haji di tanah air dan 

di Arab Saudi. 

Sementara itu, pasal 2 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang 

Penyelenggaraan Ibadah Haji menyebutkan bahwa Penyelenggaraan Ibadah Haji 

dilaksanakan berdasarkan asas keadilan, profesionalitas, dan akuntabilitas dengan 

prinsip nirlaba. Sedangkan pasal 3 menyebutkan tentang tujuan penyelenggaraan 
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ibadah haji adalah untuk untuk memberikan pembinaan, pelayanan, dan perlindungan 

yang sebaikbaiknya bagi Jemaah Haji sehingga Jemaah Haji dapat menunaikan 

ibadahnya sesuai dengan ketentuan ajaran agama Islam. 

Adapun Tugas pokok Kepala Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umroh adalah 

memimpin pelaksanaan tugas dilingkungan seksi penyelenggaraan Haji dan Umroh. 

Sedangkan fungsinya adalah merencanakan, merumuskan dan menetapkan sasaran 

program, kegiatan dan standar pelayanan Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umroh dan 

Umrah sesuai Peraturan Menteri Agama (PMA) No. 13 tahun 2012. Adapun rincian 

tugas Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umroh sebagai berikut: 

1. Membagi tugas, menggerakkan, mengarahkan, membimbing dan 

mengkoordinasikan pelaksanaan tugas seksi Haji dan Umrah; 

2. Menyelenggarakan pembinaan dan pelayanan dibidang penyelenggaraan Haji 

dan Umrah; 

3. Menyelenggarakan pelayanan dibidang data dan sistem informasi Haji dan 

Umrah; 

4. Merumuskan bahan, menyusun visi, misi kebijakan dan kegiatan seksi 

penyelenggaraan Haji dan Umroh; 

5. Melaksanakan penelaah dan pemecahan masalah serta pengembangan sistem dan 

teknis pelaksanaan tugas seksi penyelenggaraan Haji dan Umrah; 

6. Mempelajari dan menilai/mengoreksi laporan hasil kerja/pelaksanaan tugas 

bawahan; 
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7. Melaksanakan kerjasama dengan unit kerja dan instansi yang terkait dengan 

penyelenggaraan Haji dan Umrah; 

8. Melaporkan proses dan hasil pelaksanaan tugas kepada pemimpin; dan 

9. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan atasan.  

Sedangkan tahapan-tahapan pendaftaran Jemaah Haji Reguler berdasarkan 

Peraturan Menteri Agama (PMA) No. 14 tahun 2012 sebagai berikut: 

1) Pendaftaran Jemaah Haji Reguler dilakukan setiap hari kerja sepanjang tahun; 

2) Pendaftaran jemaah dilakukan di Kantor Kementerian Agama Kab/Kota domisili 

Jemaah Haji sesuai KTP; dan 

3) Pendaftaran haji sebagaimana poin (1) dan (2) wajib dilakukan sendiri oleh yang 

bersangkutan untuk pengambilan foto dan sidik jari. 

Sedangkan persyaratan pendaftaran haji yang harus dipenuhi oleh Jemaah 

Haji berdasarkan Peraturan Menteri Agama (PMA) No. 14 tahun 2012 sebagai 

berikut: 

1) Beragama islam; 

2) Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keteranagan sehat dari 

dokter; 

3) Memiliki KTP yang masih berlaku;  

4) Memiliki kartu keluarga; 

5) Memiliki akte kelahiran atau surat kenal lahir/Kutipan Akta Nikah/Ijazah; dan 
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6) Memiliki tabungan pada Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah 

Haji (BPS-BPIH). 

Sementara itu, prosedur pendaftaran Haji Reguler berdasarkan Peraturan 

Menteri Agama (PMA) No. 14 tahun 2012 sebagai berikut: 

1. Calon Jemaah Haji membuka tabungan di Bank Penerima Setoran Biaya 

Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPS-BPIH) minimal Rp.25 juta. (PT. Bank 

Rakyat Indonesia, PT. Bank Negara Indonesia, PT. Bank Tabungan Negara, PT. 

Bank Mandiri, PT. Bank Muamalat  Indonesia, PT. Bank Syari’ah Mandiri, PT. 

Bank Bukopin, PT. BPD Riau); 

2. Calon Jemaah Haji membawa buku tabungan ke Kankemenag Kab/Kota 

domisili; 

3. Membawa beberapa syarat antara lain, KTP, Surat Keterangan Sehat dari 

Puskesmas, Copy KK, Ijazah atau buku nikah; 

4. Mengisi Surat Permohonan Pergi Haji (SPPH); 

5. Membawa SPPH ke BPS-BPIH; 

6. Menyerahkan SPPH dan BPS-BPIH untuk mendebet rekening Rp.25 juta 

tersebut; 

7. Selanjutnya Calon Jemaah Haji mendapatkan printout bukti setoran awal Rp.25 

juta dan nomor porsi; 

8. Selanjutnya printout tersebut dibawa ke Kankemenag untuk registrasi; dan 
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9. Selanjutnya pada hari itu juga Calon Jemaah Haji akan mengetahui tahun 

keberangkatan. 

Sedangkan Tatacara Pelunasan sebagai berikut: 

a.  Pelunasan tabungan dan pendaftaran calon haji: 

1) Pelunasan tabungan dimulai berdasarkan keputusan Presiden RI; 

2) Tempat pendaftaran haji di Kantor Kementerian Agama Kabupaten/ Kota 

domisili calon haji, sedang calon haji khusus pada Direktorat Pelayanan Haji 

dan Umrah melalui Penyelenggara Ibadah Haji Khusus; 

3) Tempat penyetoran BPIH adalah BPS BPIH yang tersambung dengan Sistem 

Komputerisasi Haji Terpadu (SISKOHAT) dalam satu Provinsi domisili calon 

haji yaitu:  PT. Bank Rakyat Indonesia, PT. Bank Negara Indonesia, PT. Bank 

Tabungan Negara, PT. Bank Mandiri, PT. Bank Muamalat Indonesia, PT. 

Bank Syari’ah Mandiri, PT. Bank Bukopin, dan PT. BPD Riau;  

4) Waktu penyetoran dan pelunasan tabungan dilakukan setiap hari kerja dengan 

pengaturan sbb :  

1. Indonesia bagian Barat, pukul       : 10.15 s/d 15.30 WIB  

2. Indonesia bagian Tengah, pukul    : 11.15 s/d 16.30 WITA  

3. Indonesia bagian Timur, pukul      : 12.15 s/d 17.30 WIT   

b.   Pelunasan BPIH dilakukan jamaah di BPS BPIH dengan mata uang rupiah yang 

dikonversikan dengan US dollar sesuai kurs dari Bank Indonesia; 
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c.   Bagi jemaah haji yang telah membayar BPIH segera melaporkan diri ke Kantor 

Departemen Agama Kabupaten/ Kota domisili calon jamaah haji selambat-

lambatnya 7 (tujuh) hari setelah penyetoran pelunasan. 

Adapun jangka waktu pelunasan dibagi atas 3 golongan yaitu:  

1) Calon jemaah haji yang baru pertama kali berangkat haji (1 bulan); 

2) Calon jemaah haji yang sudah pernah berangkat haji (2 minggu); 

3) Calon jemaah haji lanjut usia (lansia) (10 hari). 

Adapun Standar Operasional Prosedur (SOP) pendaftaran haji berdasarkan 

Peraturan Menteri Agama Nomor 14 tahun 2012 sebagai berikut: 

1. Calon Jemaah Haji membuka rekening tabungan haji dan mengecek kesehatan ke 

Puskesmas setempat (domisili); 

2. Calon Jemaah Haji mendaftar ke Kemenag Kab/Kota setempat (sesuai domisili); 

3. Calon Jemaah Haji menerima lembaran bukti pendaftaran haji; 

4. Calon Jemaah Haji membayar setoran awal BPIH pada rekening Menteri Agama; 

5. Calon Jemaah Haji menerima bukti setoran awal dari BPS-BPIH; 

6. Calon Jemaah Haji menyerahkan bukti setoran awal BPS-BPIH ke Kantor 

Kementerian Agama Kabupaten/Kota; 

7. Calon Jemaah Haji menunggu informasi untuk pelunasan BPIH; 

8. Calon Jemaah Haji melakukan pelunasan kekurangan BPIH tahun berjalan; 

9. Calon Jemaah Haji menyerahkan bukti pelunasan dan melakukan konfirmasi ke 

dalam SISKOHAT; dan 

10. Calon Jemaah Haji menunggu Surat Panggilan Asrama Haji (SPMA). 
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2.6   Penelitian Terdahulu 

Untuk membandingkan dengan penelitian lain dan sekaligus untuk melihat 

posisi penelitian ini, maka perlu dilihat penelitian-penelitian lain yang pernah 

dilakukan. Adapun yang menjadi perbandingan kegiatan penelitian yang peneliti 

lakukan yaitu berdasarkan pada kajian yang eleven sejenis. 

1) Jurnal dengan judul “Studi Tentang Pelayanan Haji Di Kementerian Agama 

Kota Samarinda”. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Ali Yusni (2015) 

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman. Dalam penelitian 

ini menghasilkan kesimpulah bahwa: kegiatan penyelenggaraan ibadah haji yang 

dilaksakan oleh Kementerian Agama Kota Samarinda sudah berjalan dengan 

baik. Hal ini dapat dilihat dari mulai prosedural pendaftaran haji yang tidak 

berbelit-belit, selanjutnya pada bimbingan manasik haji dalam penyampaian 

teori dan praktek sudah sesuai dengan kaidah agama dan amanat pemerintah 

serta pada pemberangkatan dan pemulangan jemaah haji berjalan sesuai 

rencana awal. 

2) Jurnal dengan judul “Analisis Kualitas Implementasi Pelayanan Administrasi 

Terpadu Kecamatan (paten) Di Kantor Kecamatan Gunungputri Kabupaten 

Bogornalisis Kualitas Implementasi Pelayanan Administrasi Terpadu 

Kecamatan (paten) Di Kantor Kecamatan Gunungputri Kabupaten Bogor”. 

Penelitian yang dilakukan oleh Kosasih (2014) Ilmu Administrasi Negara Institu 

Ilmu Sosial Dan Manajemen STIAMI. Dalam penelitian ini menghasilkan 
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kesimpulah bahwa: Pelaksanaan Kualitas Terpadu Kecamatan Administrasi 

Layanan (Paten) di Kantor Kecamatan Gunungputri Kabupaten Bogor mengacu 

pada Pelaksanaan Studi Bogor Bupati Pelaksanaan Peraturan Bupati Kabupaten 

Bogor Nomor 51, 2013 tentang Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan 

Dokumen Administrasi Layanan Perizinan dan Non-Perizinan dikategorikan 

sedikit lebih baik (2.82) yang ditunjukkan dalam dimensi partisipasi Audience 

dan sumber daya dimensi pada pelaksanaan kemampuan indikator kebijakan, 

Manfaat kebijakan, partisipasi masyarakat, aksi masyarakat, kecukupan 

pendanaan, pelaksanaan Ketersediaan dan keakuratan teknologi. 

3) Jurnal dengan judul “Implementasi Sistem Pelayanan Administrasi Terpadu 

Kecamatan (Paten) Di Kecamatan Lumbis Induk Kabupaten Nunukan”. 

Penelitian yang dilakukan oleh Rahman Al’ Padil (2016) Fakultas Ilmu Sosial 

Dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman. Dalam penelitian ini menghasilkan 

kesimpulah bahwa: dalam penyelenggaraan pelayanan sistem administrasi 

terpadu kecamatan PATEN pada kantor kecamatan Lumbis Induk Kabupaten 

Nunukan yaitu dilihat dari upaya dalam penerapan sistem PATEN dalam 

meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat dalam 

pelaksanaannya yakni dengan memeberikan pelayanan publik yang berpedoman 

pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No 4 Tahun 2010 agar berjalan sesuai 

dengan ketentuan yang telah ditetapkan didalamnya dengan berupaya 

menerapkan pelayanan berdasarkan alur standar pelayanan sistem administrasi 
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kecamatan PATEN yang ada pada Kantor Kecamatan Lumbis Induk agar 

berjalan sesuai dengan ketetapan standar pelayananya, yakni dengan berusaha 

semaksimal mungkin mewujudkannya serta pelaksaana pelayanan berperan aktiv 

dalam memebrikan informasi terkait sistem PATEN agar masyarakat dapat 

mengetahui dengan jelas info mengenai penyelenggaraan PATEN dan berupaya 

meningkatkan kualitas dalam melayani agar pelayanan publik dapat berjalan 

sesua dengan ketentuan yang ditetap serta efisien dan efektif. 

4) Jurnal dengan judul “Kualitas Pelayanan Publik Pada Badan Perizinan 

Penanaman Modal Dan Promosi Daerah (BP2MPD) Kabupaten Indragiri Hilir”. 

Penelitian yang dilakukan oleh Ihsanuddin (2014) Program Pascasarjana 

Universitas Terbuka. Dalam penelitian ini menghasilkan kesimpulah bahwa: 

kualitas pelayanan publik di BP2MPD Kabupaten Indragiri Hilir masih perlu 

ditingkatkan di beberapa aspek, walaupun aspek yang lain sudah baik. Penilaian 

positif terhadap beberapa dimensi kualitas pelayanan publik diantaranya dimensi 

tangibles yaitu sarana dan para prasarara, kenyamanan dan keamanan dalam 

mendapatkan pelayanan, serta keramahan dan sikap sopan para pemberi 

pelayanan. Penilaian negatif terhadap dimensi kualitas pelayanan publik 

diantaranya dimensi ketepatan waktu pelayanan dan kurangnya sosialisasi 

terhadap masyarakat yang berdomisili jauh dari kota kabupaten. Faktor yang 

sangat mempengaruhi kualitas pelayanan publik di Badan Perizinan Penanaman 
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Modal dan Promosi Daerah adalah struktur organisasi dan kemampuan aparat 

dalam memberikan pelayanan yang terbaik. 

5) Jurnal dengan judul “Pelayanan Ibadah Haji di Kantor Kementerian Agama 

Kota Samarinda Berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 14 Tahun 

2012 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji”. Penelitian yang dilakukan oleh 

Noer Indah Purbasa (2016) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas 

Mulawarman. Dalam penelitian ini menghasilkan kesimpulah bahwa: Kantor 

Kementerian Agama Kota memiliki peranan penting dalam memberi pelayanan 

ibadah haji dan umroh terhadap seluruh masyarakat Kota Samarinda, meskipun 

pelayanannya belum mencapai 100% karena belum memenuhi kebutuhan 

masyarakat. Namun proses pelayanannya sudah cukup baik dan sesuai dengan 

peraturan Menteri Agama Nomor 14 Tahun 2012 Tentang penyelenggaraan 

ibadah haji yang ada. Untuk faktor penghambatnya Minimnya pengetahuan para 

jamaah haji dalam pendaftaran mulai dari alur pendaftaran mulai dari alur 

pendaftaran, kelengkapan administrasi, dan biaya dalam pendaftaran haji dan 

masih ada beberapa fasilitas di Kantor Kementrian Agama Kota Samarinda yang 

belum memadai dan tidak ada pembaharuan dalam fasilitasnya. 

2.7    Pandangan Islam Tentang Pelayanan 

Islam mengajarkan kepada kita, bahwa bila ingin memberikan hasil usaha 

yang baik berupa barang maupun pelayanan/jasa hendaknya memberikan yang 
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berkualitas. Seperti yang dijelaskan dalam Q.S Al-Baqarah ayat 267 dan Q.S Al-

Maidah ayat 2, yang artinya sebagi berikut: 

“Hai orang orang yang beriman! Nafkahkanlah (dijalan Allah) sebagian dari 

hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian apa yang kami keluarkan dari 

bumu untuk kamu dan janganlah kamu memilih dari yang buruk-buruk lalu 

kamu nafkahkan darinya padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya 

melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa 

Allah maha kaya lagi maha terpuji. (2:267).” 

 

“.....dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebaikan dan takwa, 

dan janganlah kamu tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. 

Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-

Nya. (4:2).” 

 

Dalam konsep islam, sifat amanah, jujur sangat diutamakan demi terciptanya 

kepercayaan antara pengikut pada pemimpin, dan pelayanan pada khususnya ditakuti 

terjadinya “suap” dalam suatu urusan antara yang mengurus dengan yang diurus. Di 

negara ini, juga ada terdapat hal seperti itu misalkan seorang pemimpin yang akan 

membuat mudah urusannya dengan hanya membayar uang suap, padahal dalam 

pandangan islam pemberi suap dan penerima suap sama-sama terlibat dosa dan 

mendapat ganjaran dari Allah swt, yakni seperti hadist Nabi Muhammad saw yang 

artinya: “orang yang bersubhat (saling membantu dalam berbuat kejahatan) keduanya 

akan mendapat dosa.” 

Islam hanya menghalalkan harta yang diperoleh dengan cara halal yaitu 

dengan tidak adanya penindasan, penipuan, serta mengutamakan harta yang halal 

hendaknya dimiliki oleh orang-orang saleh yang mau memberikan hartanya kepada 
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orang fakir dan untuk perjuangan agar terciptanya keadilan sosial dikalangan umat 

islam. 

Allah swt juga menunjukkan kebenaran atas amanah dan pelayanan 

pemerintahan dalam firmannya dalam Q.S An-Nisa’ ayat 58-59 yang artinya: 

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang 

berhak menerimanya, dan (menuruh kamu) apabila menetapkan hokum di 

antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah 

adalah maha mendengar lagi maha melihat. (4:58). Hai orang-orang yang 

beriman taatilah Allah an taatila Rasul (Nya), dan Ulil Amri diantara kamu. 

Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah 

ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar 

beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama 

(bagimu) dan lebih baik akibatnya (4:59)” 

 

Amanah yang ada di pundak manusia ada tiga. Pertama, amanah antara 

manusia dengan Allah. Artinya memelihara hukum dan batas-batas ilahi sendiri 

merupakan amanah yang ada di pundak manusia. Kedua, amanah antara sesama 

manusia. Seseorang diberikan amanah harus mengembalikannya kepada sang pemilik 

tanpa ditambah dan dikurangi. Ketiga, amanah pada diri sendiri. Amanah pada diri 

sendiri seperti usia, kekuasaan, kemampuan jasmani dan mental. Dari sisi agama, 

semua itu adalah amanah Allah yang ada ditangan kita. Bahkan kita sebagai manusia 

bukan pemilik diri kita sendiri melainkan hanya mengemban amanah. Anggota badan 

kita harus dimanfaatkan dengan baik di jalan keridhaan Allah swt. 

2.8   Pandangan Islam Tentang Ibadah Haji 

Menurut Bahasa, Haji berasal dari bahasa Arab, bisa diartikan dengan tujuan 

jalan-jalan dan bolak-balik. Namun tujuan, jalan-jalan dan bolak-balik yang 
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dimaksudkan adalah ke ka'bah di Masjidil haram baitullah makkatul mukarromah 

Saudi Arabia.  

Ibadah Haji sudah lama disyariatkan oleh Allah swt dan dilaksanakan ummat 

manusia sejak jaman Nabi Ibrahim as, jauh sebelum diperintahkan oleh Nabi 

Muhammad saw. Sebagian besar prosesi Ritual Ibadah Haji merupakan cermin kisah 

perjuangan Nabi Ibrahim dan keluarganya yang selama hidupnya terus menerus diuji 

Allah dengan berbagai tugas dan ujian untuk membuktikan kecintaannya kepada 

Allah. Namun dengan penuh keteguhan dan pengorbanan beliau lulus melewati 

berbagai ujian dan dijadikan contoh suri tauladan bagi ummat manusia hingga akhir 

jaman dengan diabadikan dalam Al Qur’an. 

Salah satu ujian yang diberikan kepada Ibrahim adalah membangun Kabah 

yang rusak akibat banjir jaman nabi Nuh sebagaimana firman Allah dalam QS Al 

Baqoroh 125: 

“Dan (ingatlah), ketika Kami menjadikan rumah itu (Baitullah) tempat 

berkumpul bagi manusia dan tempat yang aman. Dan Jadikanlah sebahagian 

maqam Ibrahim tempat shalat. Dan telah Kami perintahkan kepada Ibrahim 

dan Ismail: “Bersihkanlah rumah-Ku untuk orang-orang yang thawaf, yang 

i’tikaf, yang ruku’ dan yang sujud”. QS. 'Al Baqoroh [2]: 125. 

 

Haji wajib dilakukan sekali seumur hidup. Setelah itu, jika haji lagi hukumnya 

sunnah saja. Haji dalam Islam dikenal dengan “hajjatul Islam” yaitu kewajiban haji 

yang wajib dilakukan sekali seumur hidup. Wajibnya haji bagi yang memiliki 

kemampuan merupakan kesepakatan jumhur ulama. Sebagaimana firman Allah swt, 

sebagai berikut: 
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 ِ ِهيَن ۖ َوَهي َدَخلَهُۥ َكاَى َءاِهنًا ۗ َولِِلَّ قَاُم إِْبَرَٰ ٌت هَّ ٌتٌۢ بَيِّنََٰ َعلَى ٱلنَّاِس ِحجُّ ٱلْبَْيِت َهِي  فِيِه َءايََٰ

لَِوييَ  َ َغنِىٌّ َعِي ٱْلَعَٰ  ٱْصتَطَاَع إِلَْيِه َصبِيًًل ۚ َوَهي َكفََر فَإِىَّ ٱلِلَّ
“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.” QS. 'Ali `Imran [3]: 97. 

 

Demikian juga perintah dari Rasulullah saw, dalam sebuah hadist berikut: 

Dari Abu Huroiroh r.a, Rasulullah saw bersabda: “Wahai manusia, telah 

diwajibkan atas kalian berhaji maka berhajilah”, kemudian ada seseorang 

bertanya: “Apakah setiap tahun wahai Rasulullah?” Nabi Muhammad saw 

tidak menjawab ditanya sampai tiga kali, barulah setelah itu beliau menjawab: 

“Jika aku katakana “Iya” niscaya akan diwajibkan setiap tahun belum tentu 

kalian sanggup, maka biarkanlah apa yang sudah aku tinggalkan untuk kalian, 

karena sesungguhnya telah binasa orang-orang sebelum kalian, akibat 

banyaknya pertanyaan dan penyelisihan mereka terhadap nabi mereka, maka 

jika aku perintahkan kalian dengan sesuatu, kerjakanlah darinya sesuai dengan 

kemampuan kalian dan jika aku melarang kalian akan sesuatu maka 

tinggalkanlah. (HR. Muslim). 

Orang yang mendapat keutamaan Haji disebut Haji Mabrur. Mabrur berasal 

dari akar kata”al-birr” yang bermakna “ketaatan”. Haji yang Mabrur berarti tata cara 

hajinya dilaksanakan sesuai ketentuan Allah dan Rasulullah, tidak dicemari bid’ah, 

perbuatan dosa, serta mampu meningkatkan kualitas diri melalui kontribusi amar 

ma’ruf nahi munkar sehingga tampil sebagai sosok yang digambarkan Rasulullah 

yaitu: “Sebaik-baik manusia adalah yang paling banyak memberi manfaat bagi 

manusia”. Sabda Rasulullah saw: 

 …َو اْلَحجُّ اْلَوْبُرْوُر لَْيَش لَهُ َجَزاٌء إِالَّ اْلَجنَّةَ 

“Dan haji mabrur itu tiada balasan bagi-nya melainkan Surga” (Al Hadits). 

http://id.wikipedia.org/wiki/Haji
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2.9   Konsep Operasional 

2.9.1    Defenisi Konsep 

Konsep merupakan suatu kesatuan pengertian tentang sesuatu atau 

persoalan yang perlu dirumuskan. Untuk memberikan batasan-batasan yang lebih 

jelas dari masing-masing konsep, maka dari defenisi dari berbagai konsep yang 

dipakai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Pelayanan yang dimaksud disini adalah proses pemenuhan kebutuhan melalui 

aktivitas orang lain secara langsung tanpa perantara; 

2. Kualitas pelayanan adalah kesesuaian dengan persyaratan/tuntutan, kecocokan 

pemakaian, perbaikan atau penyempurnaan keberlanjutan, bebas dari 

kerusakan, pemenuhan kebutuhan pelanggan semenjak dari awal dan setiap 

saat, melakukan segala sesuatu secara benar semenjak awal dan sesuatu yang 

bisa membahagiakan pelanggan; 

3. Administrasi didefinisikan sebagai keseluruhan proses kerjasama antara dua 

orang manusia atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu untuk 

mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya, bahwasanya badan yang 

penting dalam pemerintahan semestinya memperhatikan pula ketentraman dan 

ketertiban umum, tuntutan dan harapan serta pendapat rakrat, kebutuhan dan 

kepentingan masyarakat, pengaruh-pengaruh lingkungan, pengaturan, 

komunikasi peran serta lapisan masyarakat dan legitimasi; 
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4. Kesederhanaan prosedur yaitu meliputi keberadaan dan alur jalannya sistem 

prosedur pelayanan yang telah ditetapkan pada Seksi Penyelenggaraan Haji 

dan Umroh Kementerian Agama Kabupaten Kampar (Kemenag Kampar); 

5. Keterbukaan informasi yaitu meliputi keterbukaan informasi mengenai 

prosedur pelayanan, keterbukaan sikap dalam memberikan pelayanan dan 

berbagai informasi yang bisa diakses melalui media cetak dan online; 

6. Kepastian pelaksanaan yaitu meliputi keakuratan jadwal pelaksanaan, 

ketepatan waktu penyelesaian maupun janji dalam memberikan pelayanan. 

7. Mutu produk yang dimaksud disini adalah adanya tolak ukur berapa puas atau 

tidak puasnya masyarakat akan hasil pelayanan yang didapat sehingga 

mendapatkan hasil yang sesuai dengan usaha yang maksimal; 

8. Tingkat profesional petugas meliputi koresponsibilitas dalam memberikan 

pelayanan, baik itu sikap, pengetahuan maupun dalam mengatasi masalah; 

9. Tertib pengelolaan administrasi dan manajemen meliputi ketertiban dan 

kedisiplinan dalam memberikan pelayanan sesuai dengan sistem standar 

operasional ataupun keputusan pejabat tertinggi dan memiliki etos kerja yang 

dinamis; 

10. Sarana dan prasarana yang dimaksud disini meliputi ketersediaan sarana 

fasilitas dan kenyamanan yang dirasakan, serta lingkungan kerja yang 

kondusif. 
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2.9.2    Konsep Operasional 

Konsep operasional adalah semacam petunjuk pelaksanaan bagaimana 

cara mengatur variabel. Konsep operasional merupakan uraian dari konsep yang 

sudah dirumuskan dalam bentuk indikator-indikator yang lebih memudahkan 

operasional dari suatu penelitian. 

Adapun variabel yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah sistem dan 

prosedur pelayanan pendaftaran haji, sedangklan indikator yang digunakan untuk 

menjadi alat ukurnya adalah Standar Operasional Prosedur (SOP) 

pendaftaran haji agar lebih tepat sasaran ke objek penelitian yang akan diteliti. 

SOP merupakan penetapan tertulis mengenai apa yang harus dilakukan, kapan, 

dimana dan oleh siapa dan dibuat untuk menghindari terjadinya variasi dalam 

proses pelaksanaan kegiatan oleh pegawai yang akan mengganggu kinerja 

organisasi (instansi pemerintah) secara keseluruhan. 
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Table 2.1 Variabel, Indikator, dan Sub-Indikator 

Variabel Indikator  Sub Indikator 

1 2 3 

Sistem dan 

Prosedur 

Pelayanan 

Pendaftaran 

Haji 

Standar 

Operasional 

Prosedur 

(SOP) 

Pendaftaran 

Haji 

 

1) Calon Jemaah Haji membuka rekening tabungan haji dan 

mengecek kesehatan ke Puskesmas setempat (domisili); 

2) Calon Jemaah Haji mendaftar ke Kemenag Kabupaten/Kota 

setempat (sesuai domisili); 

3) Calon Jemaah Haji menerima lembaran bukti pendaftaran haji; 

4) Calon Jemaah Haji membayar setoran awal BPIH pada rekening 

Menteri Agama; 

5) Calon Jemaah Haji menerima bukti setoran awal dari BPS-

BPIH; 

6) Calon Jemaah Haji smenyerahkan bukti setoran awal BPS-BPIH 

ke Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota; 

7) Calon Jemaah Haji menunggu informasi untuk pelunasan BPIH; 

8) Calon Jemaah Haji melakukan pelunasan kekurangan BPIH 

tahun berjalan; 

9) Calon Jemaah Haji menyerahkan bukti pelunasan dan 

melakukan konfirmasi ke dalam SISKOHAT; 

10) Calon Jemaah Haji menunggu Surat Panggilan Asrama Haji 

(SPMA); 

 

Sumber: PMA Nomor 14 Tahun 2012 

 

2.10    Kerangka Pemikiran 

Untuk memperjelas jalan yang akan dilakukan, maka para calon peneliti perlu 

menyusun kerangka pemikiran mengenai konsepsi tahap-tahap penelitiannya secara 

teoritis. Kerangka pemikiran dibuat berupa skema sederhana yang menggambarkan 

secara singkat proses pemecahan masalah yang dikemukakan dalam penelitian. 

Adapun pada kesempatan ini peneliti merumuskan kerangka pemikiran 

penelitian sebagai berikut: 
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Gambar 2.2 Kerangka Pemikiran 

 

 

 

 

  

 

 

Berdasarkan kerangka pemikiran yang digambarkan di atas dapat dijelaskan 

bahwa Sistem dan prosedur pelayanan pendaftaran haji pada Seksi Penyelenggaraann 

Haji Kemenag Kampar dapat dikatakan pelayanan yang berkualitas apabila telah 

mencukupi Standar Operasional Prosedur (SOP) Pendaftaran Haji. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sistem dan Prosedur pendaftaran Haji pada Seksi 
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Standar Operasional Prosedur 

(SOP) Pendaftaran Haji 


