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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kata “manajemen” tampaknya sudah sering kita dengar dari berbagai

aspek, manajemen semakin dirasakan sebagai suatu kebutuhan pokok, baik

oleh sekumpulan individu, kelompok, maupun organisasi untuk mencapai

tujuannya. Pengetahuan manajemen telah mengajarkan banyak hal tentang

bagaimana tujuan tersebut dapat dicapai secara efesien dan efektif.1

Haji merupakan salah satu dari lima pondasi agama Islam. Yaitu

merupakan rukun Islam kelima yang merupakan perwujudan taat seorang

hamba kepada Allah yang paling Agung. Mengingat dalam praktek antara

ibadah haji dan umrah ini adalah sama, baik dalam syarat maupun dalam

rukunnya, kecuali ada tiga hal yang beda, yakni mengenai waktu, wukuf di

Arafah dan melontar Jumrah.2

Secara substansial haji merupakan bagian ritual keagamaan kaum

muslimin yang bersifat personal. Meskipun demikian, sepanjang sejarahnya

pelaksanaan ibadah haji selalu mendapat perhatian negara. Besarnya perhatian

negara itu terutama karena haji itu sangat kompleks, tidak hanya berkaitan

dengan karakteristik jama’ah yang beragam, tetapi juga melibatkan hubungan

bilateral dua negara, yaitu Indonesia dan Arab Saudi. Di samping itu, banyak

1 Wibowo, Manajemen Perubahan (Jakarta: Rajawali Pers, t.th), h. 7.

2 M. Noor Matdawan, Pelaksanaan Ibadah Haji dan Umrah (Yogyakarta: Yayasan”Bina
Karier” LP5BIP, 1986), h. 19.
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komponen yang menuntut keterlibatan berbagai pihak dalam rangkaian proses

ibadah haji.3

Di dalam Undang-Undang Republik Indonesia No.13 Tahun 2008

tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah dijelaskan tentang kewajiban

pemerintah terhadap jama’ah haji, yakni pemerintah berkewajiban melakukan

pembinaan, pelayanan dan perlindungan dengan menyediakan layanan

administrasi, bimbingan manasik haji, akomodasi, transportasi, pelayanan

kesehatan, keamanan dan hal-hal yang diperlukan oleh jama’ah haji.4 Tujuan

Kementerian Agama dalam penyelenggaraan ibadah haji adalah untuk

memberikan pembinaan, pelayanan, dan perlindungan yang sebaik-baiknya

bagi jama’ah haji sehingga jama’ah haji dapat menunaikan ibadah haji sesuai

dengan ketentuan ajaran Agama Islam. (pasal 3 UU No.13 Tahun 2008

tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji).

Dalam pelaksanaannya, masih ditemukan beberapa kendala seperti

biaya penyelenggaraan haji, pengelolaan keuangan, pendaftaran, layanan

pemondokan, kesehatan, transportasi, dan katering di samping itu masih

belum optimalnya informasi dan sosialisasi kebijakan penyelenggaraan ibadah

haji kepada masyarakat. Akibatnya, setiap terjadi kasus yang terkait dengan

3Ibid., h. 45.

4 Undang-Undang Republik Indonesia No. 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan
Ibadah Haji (Jakarta: Biro Hukum dan Kerjasama Luar Negeri Sekretariat Jendral Departemen
Agama RI, 2008)
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pelayanan haji, masyarakat cenderung beranggapan bahwa Kementerian

Agama tidak beres mengurus haji.5

Pada Tahun 2014 lalu jama’ah haji yang diberangkatkan sebanyak 141

orang, setelah kepulangannya tiba di Bandara Haluoleo ada Empat orang

jama’ah haji yang menderita sakit kritis karena kelelahan, bahkan ada yang

tidak bisa berjalan dan harus dibopong. Selain Empat jama’ah itu, satu

jama’ah dirawat di Rumah Sakit Wahidin Makassar. Menurut Kepala Kantor

Wilayah Kementerian Agama Kota Kendari empat jama’ah tersebut telah

berusia lanjut sehingga rentan kelelahan.

Di Tahun 2016 Kementerian Agama Kota Kendari merilis kuota haji

sebesar 330 jama’ah haji. Kementerian Agama Kota Kendari terus berbenah

meningkatkan kualitas pelayanan ibadah haji. Salah satu upaya yang

dilakukan dengan melakukan rapat koordinasi penyelesaian dokumen haji.

Sebagai bentuk apresiasi dan kepedulian Kementerian Agama Kota Kendari

dalam merealisasikan program pengembangan dan peningkatan layanan

penyelenggara haji di Kota Kendari. Seksi Penyelenggara Haji dan Umrah

Kementerian Agama Kota Kendari, meluncurkan sebuah program Visualisasi

Layanan Informasi Haji yang disingkat dengan nama ”VILA HAJI

KENDARI” yang bertujuan untuk memberikan informasi tambahan inklusif

agar memudahkan masyarakat dalam menerima arus informasi dan sosialisasi

penyelenggaraan haji di Kota Kendari. Baik dalam bentuk layanan operasional

maupun teknis administrasi.

5 Direktorat Jendral Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama RI, Strategi
Pencitraan Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1433H/2012M, h. 2.
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Sebagaimana diketahui bersama bahwa untuk mendapatkan layanan

informasi haji secara umum saat ini sudah dapat diakses secara resmi melalui

sebuah sistem informasi haji berbasis komputer/on line, atau yang lebih

dikenal dengan nama SISKOHAT (Sistem Komputerisasi Haji Terpadu).

Keberadaan sarana dan perangkat yang difasilitasi oleh media informasi

tersebut, memberikan ruang dan kemudahan bagi siapa saja yang ingin

mendapatkan layanan terkait dengan penyelenggaraan haji dan umrah.

Kondisi masyarakat yang ingin menunaikan ibadah haji yang semakin

tinggi membuat daftar tunggu penantian keberangkatan calon jama’ah haji

untuk Sulawesi Tenggara sudah menembus 23 Tahun. Hal ini membuat

peningkatan pelayanan jama’ah haji yang dilakukan Kementerian Agama Kota

Kendari harus ditingkatkan agar lebih mempermudah seluruh aspek pelayanan

untuk calon jama’ah haji yang ingin pergi haji, mulai dari proses

pemberangkatan hingga pemulangan. Pada Tahun 2017 kuota haji semakin

bertambah sebesar 682 dibandingkan pada tahun-tahun sebelumnya.

Pelaksanaan haji yang dilakukan Kementerian Agama Kota Kendari di

Tahun 2017, mengklaim penyelenggaraan haji berjalan sukses dan lancar.

Bahkan diyakini lebih baik dibanding dengan tahun-tahun sebelumnya. Salah

satu indikatornya adalah tidak adanya keluhan berarti dari jama’ah haji.

Kepala Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama Kota

Kendari mengatakan seluruh agenda haji mulai dari persiapan,

pemberangkatan hingga penyambutan kepulangan jama’ah telah berjalan

maksimal. Selama kurang lebih 40 hari jama’ah berada dalam rangkaian
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perjalanan haji telah mendapat pelayanan terbaik dari panitia dan pemerintah,

dan mendapatkan pengakuan dari salah satu jama’ah yang berangkat bahwa

pelayanan yang diberikan di Tahun 2017 ini jauh berbeda dari tahun-tahun

sebelumnya, meskipun dalam proses waktu menjalankan ibadah haji jumlah

jama’ah haji berkurang setelah salah seorang jama’ah haji menghembuskan

nafas terakhir setelah dirawat di Rumah Sakit Arab Saudi karena sakit.

Dengan manajemen pelayanan yang baik, diharapkan dalam melayani

jama’ah haji bisa semaksimal mungkin, efektif dan efesien sebelum calon

jama’ah haji diberangkatkan ke tanah suci. Sehingga calon jama’ah haji

merasa puas dan dalam melaksanakan ibadah haji berjalan dengan lancar

sesuai dengan tuntutan agama, sehingga mendapatkan haji yang mabrur.

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka penulis sangat

tertarik untuk meneliti tentang “Manajemen Pelayanan Calon Jama’ah Haji

Kementerian Agama Kota Kendari Tahun 2017 (Analisis Pelaksanaan

Undang-Undang No.13 Tahun 2008)”

B. Fokus Masalah

Mengacu pada latar belakang di atas, maka yang menjadi fokus

penelitian dalam penelitian ini adalah bagaimana manajemen pelayanan calon

jama’ah haji Kementerian Agama Kota Kendari di Tahun 2017 dari awal

pendaftaran, pemberangkatan hingga pemulangan sesuai dengan aturan

Undang-Undang No.13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji.
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C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang tersebut di atas, maka penulis

mengemukakan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah penerapan manajemen pelayanan calon jama’ah haji

Kementerian Agama Kota Kendari pada Tahun 2017?

2. Bagaimanakah bentuk-bentuk pelayanan calon jama’ah haji Kementerian

Agama Kota Kendari pada Tahun 2017?

3. Apa faktor pendukung dan penghambat manajemen pelayanan calon

jama’ah haji dari awal pendaftaran, pemberangkatan, hingga pemulangan

pada Tahun 2017?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian yang hendak dicapai adalah untuk

mengetahui:

a. Untuk mengetahui bagaimana penerapan manajemen pelayanan calon

jama’ah haji Kementerian Agama Kota Kendari pada Tahun 2017

sesuai dengan Undang-Undang No. 13 Tahun 2008.

b. Untuk mengetahui bentuk-bentuk pelayanan calon jama’ah haji

Kementerian Agama Kota Kendari pada Tahun 2017?

c. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat pelayanan calon

jama’ah haji dari awal pendaftaran, pemberangkatan, hingga

pemulangan pada Tahun 2017?
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2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Teoritis

Peneliti ini diharapkan akan menambah khasanah ilmu

pengetahuan dalam memperoleh informasi tentang pelayanan-

pelayanan yang diberikan kepada para calon jama’ah haji.

b. Praktis

1) PPIH (Panitia Penyelenggara Ibadah Haji)

Sebagai sumber evaluasi terhadap panitia penyelenggara

ibadah haji supaya bisa menjadi lebih baik dan lebih meningkatkan

pelayanan pelayanan.

2) Jama’ah Haji

Sebagai salah satu sumber informasi bagi calon jama’ah

haji yang ingin berangkat haji mengenai pelayanan yang didapat

dari awal pendaftara, pemberangkatan, hingga pemulangan dan

mendapat pelayanan khusus selama berada di Pemondokan Asrama

Haji.

3) Kepala Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian

Agama Kota Kendari

Sebagai bahan masukan mengenai pentingnya manajemen

pelayanan ibadah haji, agar tidak terjadi kesalahan dan bisa

menjalankan ibadah haji yang mabrur.
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4) Bagi Peneliti Lain

Sebagai karya untuk menambah khasanah perpustakaan

IAIN Kendari dan juga sebagai referensi bagi generasi selanjutnya,

khususnya pada Program Studi Manajemen Dakwah (MD). Juga

untuk pengembangan peneliti yang relevan.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari terjadinya salah pengertian dan penafsiran serta

kekeliruan bagi pembaca akan skripsi ini, maka penulis memandang perlu

untuk memperjelas pengertian yang terkandung dalam penelitian dan

memberikan batasan pengertian judul “Manajemen Pelayanan Calon Jama’ah

Haji Kementerian Agama Kota Kendari pada Tahun 2017 (Analisis

Pelaksanaan Undang-Undang No.13 Tahun 2008), maka ditetapkan definisi

oprasional yaitu sebagai berikut:

1. Manajemen adalah melakukan sesuatu pekerjaan melalui orang lain di

mana seluruh proses pelayanan jama’ah haji dari awal pendaftaran,

pemberangkatan hingga pemulangan dilakukan oleh penyelenggaraan

ibadah haji.

2. Pelayanan adalah proses pemenuhan kebutuhan melalui aktivitas orang

lain secara langsung, yang penulis maksud adalah pelayanan yang

mendapatkan perijinan yang dilakukan dalam bentuk jasa pelayanan pada

calon jama’ah haji di Kementerian Agama Kota Kendari yang menjadi

tanggung jawab baik dilaksanakan oleh instansi pemerintah pusat maupun

daerah dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun
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dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang

bentuk produk pelayanannya adalah ijin atau warkat.

3. Jama’ah adalah wadah bagi umat Islam dalam menjalankan ibadah. Di

mana jama’ah yang dimaksud di sini adalah jama’ah yang menjalankan

ibadah haji melalui proses di Kementerian Agama Kota Kendari.

4. Haji adalah rukun Islam kelima yang harus dilakukan oleh orang-orang

Islam yang mampu, yang dimaksud di sini adalah orang-orang yang telah

melaksanakan ibadah haji di Kementerian Agama Kota Kendari pada

Tahun 2017.

5. Kementerian Agama adalah kementerian yang bertugas menyelenggarakan

pemerintah dalam bidang agama yang berada di Kota Kendari.

6. Undang-Undang No.13 Tahun 2008 adalah undang-undang yang mengatur

tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji yang telah ditetapkan pada

Kementerian Agama Kota Kendari.

Berdasarkan pengertian di atas, maka secara oprasional judul ini

adalah pelayanan yang dilakukan panitia penyelenggaraan ibadah haji

Kementerian Agama berdasarkan Undang-Undang No.13 Tahun 2008.


