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BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Deskripsi Manajemen

1. Pengertian Manajemen

Manajemen dalam bahasa Inggris dikenal dengan kata manage yang

berarti mengurus, mengatur, melaksanakan dan mengelola (John M. Echols &

Hassan Shadily, 2003:372). Sedangkan dalam Kamus Umum Bahasa

Indonesia (W.J.S. Poerwadarminata, 2007:742) manajemen diartikan sebagai

cara mengelola suatu perusahaan besar. Pengelolaan atau pengaturan

dilaksanakan oleh seorang manajer (pengatur/pemimpin) berdasarkan urutan

manajemen.1 Al-Qur’an adalah mukjizat terbesar bagi Nabi Muhammad

SAW. selain sebagai sumber kebahagiaan di dunia dan akhirat, Al-Qur’an

juga merumuskan sumber ilmu pengetahuan yang tidak pernah mati. Jika

dicermati, kebanyakan ilmu pengetahuan yang saat ini berkembang, sejatinya

telah Allah tuliskan dalam Al-Qur’an. Firman Allah dalam Q.S. Ash

Shaff/61:4.

1Badrudin, Dasar-Dasar Manajemen (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 1.
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Terjemahnya:

“Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berperang di
jalan-Nya dalam barisan yang teratur, mereka seakan-akan
seperti suatu bangunan yang tersusun kokoh”.2

Dalam Al-Qur’an sendiri fungsi-fungsi manajemen memiliki unsur-

unsur yang tidak jauh berbeda dengan konsep manajemen secara umum. Hal

ini telah tertuang dalam Al-Qur’an sebagai falsafah hidup umat Islam. Unsur-

unsur tersebut adalah:

a. Planning

At-Tahthiith atau perencanaan dari suatu kegiatan yang akan

datang dengan acuan waktu atau metode tertentu seperti Firman Allah

dalam Q.S Asy- Syarh/94:7-8.

            
Terjemahnya:

”maka apabila kamu telah selesai (dari sesuatu urusan),
kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain,
dan hanya kepada Tuhan-mulah hendaknya kamu
berharap”.3

2Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya (Bandung: CV Penerbit Jumanatul
‘Ali-art,2004),. h. 128

3Ibid., h. 596
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b. Organizing

At-Tandziim atau pengorganisasian merupakan wadah tentang

fungsi setiap orang, hubungan kerja baik secara vertical maupun

horizontal. Dalam Q.S Ali’Imran/3:103.

                        
                               

                   
Terjemahnya:

”Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali (agama)
Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai, dan ingatlah akan
nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu (masa jahiliah)
bermusuh-musuhan, maka Allah mempersatukan hatimu,
lalu menjadilah kamu karena nikmat Allah orang-orang
yang bersaudara; dan kamu telah berada di tepi jurang
neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu darinya.
Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu
agar kamu mendapat petunjuk”.4

Ayat diatas menunjukkan bahwa organisasi merupakan kumpulan

orang-orang yang bisa diorganisir dengan baik. Maka hendeklah bersatu-

padulah dalam bekerja dan memegang komitmen untuk mencapai cita-cita

dalam suatu payung organisasi dimaksud.

c. Coordinating

At-Tansiiq atau pengkoordinasian, merupakan upaya untuk

mencapai hasil yang baik dengan seimbang, termasuk diantaranya

langkah-langkah bersama untuk mengaplikasikan planning dengan

4Ibid., h. 63
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mengharapkan tujuan yang diidamkan. Allah berfirman dalam Q.S Al-

Baqarah/2:208.

                          
    

Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu kedalam
Islam secara keseluruhannya, dan janganlah kamu turut
langkah-langkah setan. Sesungguhnya setan itu musuh yang
nyata bagimu”.5

Apabila manusia ingin mendapatkan predikat iman maka secara

totalitas harus melebur dengan peraturan Islam. Iman apabila

diumpamakan dengan manusia yang ideal dan Islam sebagai planning dan

aturan-aturan yang mengikat manusia, maka tercapainya tujuan yang

mulia, memerlukan adanya koordinasi yang baik dan efektif sehingga

tercapainya tujuan ideal.

d. Controlling

Ar-Riqaabah atau pengendalian adalah pengamatan dan penelitian

terhadap jalannya planning. Dalam pandangan Islam menjadi syarat

mutlak bagi pimpinan harus lebih baik dari anggotanya, sehingga kontrol

yang dilakukan efektif. Firman Allah dalam Q.S At- Tahrim/66:6.

5Ibid., h. 32
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Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan
keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah
manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang
kasar, yang keras, yang tidak mendurhakai Allah terhadap
apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka, dan selalu
mengerjakan apa yang diperintahkan”.6

Menjaga keselamatan dan kesuksesan institusi merupakan tugas

utama manajer, baik organisasi keluarga maupun organisasi universal.

Bagaimana manajer bisa mengontrol orang lain sementara dirinya sendiri

masih belum terkontrol. Dengan demikian seorang manajer terbaik dan

harus mengontrol seluruh anggotanya dengan baik.

e. Motivating

At-Targhiib atau motivasi yaitu menggerakkan kinerja semaksimal

mungkin dengan hati sukarela. Firman Allah dalam Q.S Ar Ra’d/13:11.

6Ibid., h. 560
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Terjemahnya:

”Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu
mengikutinya bergiliran, dimuka dan dibelakangnya,
mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya
Allah tidak merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka
mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Dan
apabila Allah menghendaki, keburukan terhadap suatu
kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya; dan sekali-kali
tak ada pelindung bagi mereka selain Dia”.7

Dari ayat ini kita dapat melihat implikasi adanya motivasi untuk

selalu berusaha dan mengubah keadaan. Dengan adanya usaha dan adanya

upaya mengubah keadaan kearah yang lebih baik akan mengantarkan

kepada tujuan dan kesuksesan yang nyata.

f. Leading

Al-Khilaafah atau kepemimpinan yakni mengatur dan memimpin

segala sktivitas kepada tujuan. Firman Allah tentang kepemimpinan

terdapat dalam Q.S Al-An’am/6:165.

7Ibid., h. 250
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Terjemahnya:

“Dan dia-lah yang menjadikan kamu penguasa-penguasa di
bumi dan Dia meninggalkan sebagian kamu atas sebagian
(yang lain) beberapa derajat, untuk mengujimu tentang apa
yang diberikan-Nya kepadamu. Sesungguhnya Tuhan-mu
amat cepat siksaan-Nya, dan sesungguhnya Dia Maha
Pengampun lagi maha Penyayang”.8

Dalam konsep ajaran Islam bahwa pemimpin tidak hanya berfokus

pada seseorang yang memimpin institusi formal dan nonformal. Tuntutan

Islam lebih spesifik lagi kepada setiap manusia yang hidup ia sebagai

pemimpin, baik memimpin dirinya maupun kelompoknya. Dengan

demikian kepemimpinan dalam ajaran Islam dimulai dari setiap individu.

Apabila manusia sudah bisa memimpin dirinya, maka tidak mustahil bila

ia akan lebih mudah untuk memimpin orang lain. Disamping itu

kepemimpinan Islam, tidak serta-merta kepada sesama manusia, tetapi

yang paling utama ialah pertanggung jawaban kepada khaliknya.

Definisi manajemen harus dapat menjawab rumusan 5W1H (what,

when, who, why, where, dan how). Apa yang diatur? Kapan diatur? Siapa

yang mengatur? Mengapa harus diatur? Di mana harus diatur? Dan bagaimana

mengaturnya? Keenam pertanyaan tersebut harus dijawab  dalam

merumuskan teori manajemen. Berdasarkan pengertian kata manajemen di

8Ibid., h. 150
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atas yang berarti pengelolaan atau pengaturan, menimbulkan beberapa

pertanyaan bagi kita, antara lain:

a. Apa yang diatur?

Yang diatur adalah semua unsur-unsur manajemen yang terdiri dari men,

money, materials, machines, and market, disingkat dengan 5M dan semua

aktivitas yang ditimbulkannya dalam proses manajemen.

b. Kenapa harus diatur?

Agar 5M itu lebih berdaya guna, berhasil guna, terintegrasi dan

terkoordinasi dalam mencapai tujuan yang optimal.

c. Siapa yang mengatur?

Yang mengatur adalah pemimpin dengan wewenang kepemimpinannya

melalui instruksi atau persuasi, sehingga 5M dan semua proses

manajemen tertuju serta terarah kepada tujuan yang diinginkan.

d. Bagaimana mengaturnya?

Mengaturnya yaitu melalui dari urutan fungsi-fungsi manajemen

(perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan = planning,

organizing, actuating, and controlling).

e. Dimana harus diatur?

Dalam suatu organisasi atau perusahaan, karena organisasi merupakan

“alat” dan “wadah” (tempat) untuk mengatur 5M dan semua aktivitas

proses manajemen dalam mencapai tujuan. Tegasnya, pengaturan hanya

dapat dilakukan dalam suatu organisasi (wadah). Sebab, dalam wadah
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organisasi inilah tempat kerjasama, proses manajemen, pembagian kerja,

delegation of authority, koordinasi dan integrasi dilakukan untuk

mencapai tujuan yang ingin dicapai.

Dengan demikian manajemen adalah proses, yakni aktivitas yang

terdiri dari empat sub aktivitas yang masing-masing merupakan fungsi

fundamental. Keempat sub aktivitas itu yang dalam manajemen dikenal

sebagai P.O.A.C. adalah: Planning, organizing, actuating and controlling

(perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan). Berbagai

jenis kegiatan inilah yang membentuk manajemen sebagai suatu proses yang

tidak dapat dipisah-pisahkan dan sangat erat hubungannya.

2. Prinsip Manajemen Menurut Al-Qur’an

Dalam Al-Qur’an sering kali kita menemukan perintah Allah yang

merupakan falsafah hidup yang harus kita jalani. Falsafah tersebut merupakan

prinsip yang harus kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pada

dasarnya prinsip-prinsip ini tidak jauh berbeda dengan prinsip-prinsip

manajemen pada umumnya. Berikut beberapa prinsip manajemen yang ada

dalam Al-Qur’an.

a. Efektif

Efektif merupakan ada efeknya baik dari segi akibat dan pengaruh

yang ditimbulkan oleh suatu hal yang diperbuat. Maka seorang pemimpin

dituntut agar mendatangkan pengaruh yang baik untuk organisasi demi

memperoleh efek yang diharapkan oleh seorang leader dan setiap bagian
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yang berkecimpung didalam organisasi, maka Firman Allah dalam Q.S

Asy-Syarh/94:7.

      
Terjemahnya:

”Maka apabila kamu telah selesai (dari sesuatu urusan),
kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain”.9

Ajaran Islam menuntut ummatnya untuk melakukan sesuatu hal itu

haruslah efektif dan sungguh-sungguh dalam arti kata tidaklah setengah-

setengah. Apabila seseorang telah menyelesaikan pekerjaannya, maka ia

baru memfokuskan konsentrasinya kepada hal yang lain.

b. Efesien

Efesien adalah tepat atau sesuai untuk mengerjakan

(menghasilkan) sesuatu dengan tidak membuang-buang waktu. Oleh

karena itu untuk mencapai tujuan utama sebuah organisasi seorang leader

dituntut untuk memanfaatkan waktu seefesien mungkin.10

Didalam Q.S Al-‘Asr/103:1-3 Allah SWT bersumpah demi waktu

dikarenakan banyaknya hamba tidak lihai dalam memanfaatkan waktu

sehingga apa yang mereka usahakan tidaklah mencapai hasil yang

maksimal.

9Ibid., h. 596

10https://farislengkap.wordpress.com/2016/05/22/manajemen-menurut-perspektif-al-quran/
(07 Februari 2018)
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Terjemahnya:

”1. Demi masa. 2. Sesungguhnya manusia itu benar-benar
berada dalam kerugian. 3. Kecuali orang-orang yang
beriman dan mengerjakan amal saleh, dan nasehat-
menasehati supaya menaati kebenaran, dan nasehat-
menasehati supaya menetapi kesabaran”.11

3. Unsur-Unsur Manajemen

Menurut Harrington Emerson dalam Phiffner John F. Dan Presthus

Robert V (1960) manajemen mempunyai lima unsur (5 M), yaitu:

a. Men

b. Money

c. Materials

d. Machines and

e. Methods. (Phiffner, John M. And Prestkus, Robert V. 1960. Public

Administratian).

Manusia (people) merupakan sumber daya manajemen yang paling

penting yang tersedia bagi manajer. Sebagaimana dalam analisis akhir

manajemen adalah : oleh (by), melalui atau dengan menggunakan (through)

dan untuk (for) manusia. Artinya dengan upaya mencapai suatu tujuan yang

telah ditentukan maka setiap anggota organisasi perlu diberitahu, diyakini,

11Departemen Agama RI,op. cit., h. 601.
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dan dibangkitkan semangatnya. Selain itu, mereka perlu diarahkan sesuai

dengan tugas-tugasnya agar hasil kerjanya dapat memuaskan.

Gagasan (ideas) merupakan milik yang paling berharga daripada

manajer, yaitu berupa pemahaman mengenai sesuatu berupa konsep-konsep

pemikian yang diperlukan.

Objectives merupakan tujuan-tujuan yang memberikan makna bagi

penggunaan manusia, gagasan dan sumber daya. Jadi, jelas ada suatu tujuan

yang dicapai dan suatu misi yang harus diemban sesuai dengan sasaran dari

kegiatan organisasi.

4. Tujuan Manajemen

Setiap aktivitas atau kegiatan, pada dasarnya selalu mempunyai tujuan

yang ingin dicapai. Sebagai contoh; tujuan individu bekerja adalah untuk

dapat memenuhi kebutuhan hidupnya, baik yang berupa materi maupun non

materi. Adapun tujuan organisasi atau perusahaan adalah mendapatkan laba

atau pelayanan/pengabdian melalui proses manajemen. Dengan demikian,

tujuan manajemen adalah sesuatu hasil yang ingin dicapai melalui proses

manajemen. (Hasibuan, 2007:17)

Tujuan yang ingin dicapai selalau ditetapkan dalam suatu rencana,

karena itu hendaknya tujuan ditetapkan secara “jelas, realistis dan cukup

menantang” untuk diperjuangkan berdasarkan potensi yang dimiliki. Jika

tujuan jelas, realistis dan cukup menantang maka usaha untuk mencapainya

cukup besar dan semangat kerja karyawan semakin termotivasi.
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Adapun proses dalam menetapkan tujuan ini harus didasarkan pada

analisis data, informasi dan potensi yang dimiliki serta memilihnya dari

alternatif-alternatif yang ada. Tujuan organisasi dapat diketahui dalam

anggaran dasar dan anggaran rumah tangganya.

Tujuan-tujuan ini dapat dikaji dari beberapa sudut dan dibedakan

sebagai berikut:

a. Menurut tipe-tipenya, tujuan dibagi atas:

1) Profit objectives, bertujuan untuk mendapatkan laba bagi pemiliknya.

2) Service objectives, bertujuan untuk memberikan pelayanan yang baik

bagi konsumen dengan mempertinggi nilai barang dan jasa yang

ditawarkan kepada konsumen.

3) Social objectives, bertujuan meningkatkan nilai guna yang diciptakan

perusahaan untuk kesejahtraan masyarakat.

4) Personal objectives, bertujuan agar para karyawan secara individual

economic, social psyhological mendapatkan kepuasan dibidang

pekerjaannya dalam perusahaan.

b. Menurut jangka waktunya, tujuan dibagi atas:

1) Tujuan jangka panjang

2) Tujuan jangka menengah

3) Tujuan jangka pendek
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c. Menurut bidangnya, tujuan dibagi atas:

1) Top level objectives, adalah tujuan-tujuan umum, menyeluruh, dan

menyangkut berbagai bidang sekaligus.

2) Finance objectives, adalah tujuan-tujuan tentang modal

3) Marketing objectives, adalah tujuan-tujuan mengenai bidang

ketatausahaan dan administrasinya.

d. Menurut motifnya, tujuan dibagi atas:

1) Public objectives, adalah tujuan-tujuan yang harus dicapai berdasarkan

ketentuan-ketentuan undang-undang negara

2) Organizational objectives, adalah tujua-tujuan yang harus dicapai

berdasarkan ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah

Tangga, dan Status organisasi yang bersifat Zakelijk dan Impersonal

(tidak boleh berdasarkan pertimbangan perasaan atau selera pribadi).

3) Personal objectives, adalah tujuan pribadi/individual (walaupun

mungkin berhubungan dengan organisasi) yang dalam usaha

pencapaiannya sangat dipengaruhi oleh selera ataupun pandangan

pribadi.

e. Menurut prioritasnya, tujuan dibagi atas:

1) Tujuan primer

2) Tujuan sekunder

3) Tujuan individual

4) Tujuan sosial
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Kesimpulan bahwa tujuan merupakan hal terjadinya proses manajemen

dan aktivitas kerja, tujuan beraneka macam, tetapi harus ditetapkan secara

jelas, realistis, dan cukup menantang  berdasarkan analisis data, informasi

dan pemilihan alternatif-alternatif yang ada. Kecakapan manajer dalam

menetapkan tujuan dan kemampuannya memanfaatkan peluang,

mencerminkan tingkat hasil yang dapat dicapainya.

B. Hakekat Manajemen Pelayanan

1. Pengertian Pelayanan

Pelayanan adalah proses pemenuhan kebutuhan melalui aktivitas

orang lain secara langsung. Sedangkan, pengertian pelayanan dalam Kamus

Umum Bahasa Indonesia, pelayanan adalah menolong menyediakan segala

apa yang diperlukan orang lain seperti tamu atau pembeli.

Menurut Kotler (1994), pelayanan adalah aktivitas atau hasil yang

dapat ditawarkan oleh sebuah lembaga kepada pihak lain yang biasanya tidak

kasat mata, dan hasilnya tidak dapat dimilik oleh pihak lain tersebut.

Hadipranata (1980) berpendapat bahwa, pelayanan adalah aktivitas

tambahan diluar tugas pokok (job description) yang diberikan kepada

konsumen-pelanggan, nasabah, dan sebagainya serta dirasakan baik sebagai

penghargaan maupun penghormatan.

Pelayanan yang diperlukan manusia pada dasarnya ada dua jenis, yaitu

layanan fisik yang sifatnya pribadi sebagai manusia dan layanan administratif
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yang diberikan orang lain selaku anggota organisasi, baik itu organisasi massa

atau Negara.12

Untuk dapat mempelajari manajemen pelayanan, sebelumnya kita

harus memahami pengertiannya. Oleh karena itu dibawah ini akan diuraikan

tentang definisi manajemen, definisi pelayanan, dan definisi manajemen

pelayanan.

Ada berbagai macam definisi manajemen, misalnya Manullang (1985:

17) mendefinisakan manajemen sebagai:

“seni dan ilmu perencanaan, pengorganisasian, penyusunan, pengarahan

dan pengawasan daripada sumberdaya manusia untuk mencapai tujuan

yang telah ditetapkan terlebih dahulu.”

Sementara itu Gibson, Donelly & Ivancevich (1996): 4)

mendefinisikan manajemen sebagai.

“suatu proses yang dilakukan oleh satu atau lebih individu untuk

mengkoordinasikan sebagai aktivitas lain untuk mencapai hasil-hasil yang

tidak bisa dicapai apabila satu individu bertindak sendiri”.

Dua definisi tersebut diatas kelihatannya adalah sama. Yang

dimaksudkan dengan proses oleh Gibson, Donelly dan Ivancevich sebenarnya

adalah penerapan ilmu dan seni sebagaimanadimaksudkan oleh Manullang.

Sedangkan pengorganisasian, penyusunan, pengarahan, dan pengawasanoleh

12http://www.pengertianahli.com/2014/08/pengertian-pelayanan-apa-itu-pelayanan.html?m=1
(27 Januari 2018)
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Gibson dan kawan-kawan disebut sebagai mengkoordinasikan  berbagai

aktivitas lain.

Sama halnya dengan definisi manajemen, definisi pelayanan juga

sangat banyak. Definisi yang sangat simpel diberikan oleh Ivancevich,

Lorenzi, Skinner dan Crosby (1997:448): “Pelayanan adalah produk-produk

yang tidak kasat mata (tidak dapat diraba) yang melibatkan usaha-usaha

manusia dan menggunakan peralatan”. Ini adalah definisi yang paling simpel.

Sedangkan definisi yang lebih rinci diberikan oleh Gronroos sebagaimana

dikutip di bawah ini:

“pelayanan adalah suatu aktivitas atau serangkaian aktivitas yang bersifat
tidak kasat mata (tidak dapat diraba) yang terjadi sebagai akibat adanya
interaksi antara konsumen dengan karyawan atau hal-hal lain yang
disediakan oleh perusahaan pemberia pelayanan yang dimaksudkan untuk
memecahkan permasalahan konsumen/pelanggan”. Gronroos (1990: 27).

Dari dua definisi tersebut diatas dapat diketahui bawah ciri pokok

pelayanan adalah tidak kasat mata (tidak dapat diraba) dan melibatkan usaha

manusia (karyawan) atau peralatan lain yang disediakan oleh perusahaan

penyelenggara pelayanan. Berdasarkan diskusi tentang pengertian

manajemen, dan pelayanan tersebut diatas, manajemen pelayanan dapat

diartikan sebagai suatu proses penerapan ilmu dan seni untuk menyusun

rencana, mengimplementasikan rencana, mengkoordinasikan



27

danmenyelesaikan aktivitas-aktivitas pelayanan demi tercapainyatujuan-

tujuan pelayanan.13

2. Pelayanan Publik, Pelayanan Umum, Pelayanan Pemerintah dan

Pelayanan Perijinan

Di Indonesia, konsepsi pelayanan administrasi pemerintah sering kali

dipergunakan secara bersama-sama atau dipakai sebagai sinonim dari

konsepsi pelayanan perijinan dan pelayanan umum, serta pelayanan publik.

Keempat istilah tersebut dipakai sebagai terjemahan dari public service. Hal

ini dapat dilihat dalam dokumen-dokumen pemerintah sebagaimana dipakai

oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara.

Dalam tulisan ini, administrasi pemerintahan memang disejajarkan,

dipakai secara silih berganti dan dipergunakan sebagai sinomin dari pelayanan

perijinan, yang merupakan terjemahan dari administrative service. Sedangkan

pelayanan umum, menurut penulis lebih sesuai jika dipakai untuk

menerjemahkan konsep public service. Istilah pelayanan umum ini dapat

disejajarkan atau dipadankan dengan istilah pelayanan publik.

Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No.18 Tahun

1993 yang kemudian dengan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur

Negara Nomor 63 Tahun 2003 mendefinisikan pelayanan umum sebagai:

Segala bentuk pelayanan yang dilakukan oleh Instansi Pemerintah di
Pusat, di Daerah, dan di lingkungan Badan Usaha Milik Negara atau

13Ratminto & Atik Septi Winarsih, Manajemen Pelayanan, Cet. I (Yogyakarta, 2005), h. 1-4
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Badan Usaha Milik Negara dalam bentuk barang dan atau jasa, baik
dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam
rangka pelaksanan ketentuan peraturan perundang-undangan
(Keputusan MENPAN Nomor 63/2003).

Mengikuti definisi tersebut diatas, pelayanan publik atau pelayanan

umumdapat didefinisikan sebagai segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam

bentuk barang publik maupun jasa publik yang pada prinsipnya menjadi

tanggung jawab dan dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah di Pusat, di

Daerah, dan di lingkungan Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha

Milik Daerah, dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun

dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan pelayanan administrasi pemerintahan atau pelayanan

perijinan dapat didefinisikan sebagai segala bentuk jasa pelayanan yang pada

prinsipnya menjadi tanggung jawab dan dilaksanakan oleh Instansi

Pemerintah di Pusat, di Daerah, dan di lingkungan Badan Usaha Milik Negara

atau Badan Usaha Milik Daerah, baik dalam rangka upaya pemenuhan

kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan

perundang-undangan, yang bentuk produk pelayanannya adalah ijin atau

warkat.

Pelayanan publik atau pelayanan umum dan pelayanan administrasi

pemerintahan atau perijinan tersebut mungkin dilakukan sebagai upaya

pemenuhan kebutuhan masyarakat, misalnya upaya Kantor Pertanahan untuk

memberikan jaminan kepastian hukum atas kepemilikan tanah dengan
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menerbitkan akta tanah, pelayanan penyediaan air bersih, pelayanan

transportasi, pelayanan penyediaan listrik dan lain-lain. Pelayanan publik atau

pelayanan umum dan pelayanan administrasi pemerintahan atau pelayanan

perijinan juga mungkin diselenggarakan sebagai pelaksanaan peraturan

perundang-undangan. Misalnya karena adanya ketentuan peraturan

perundangan bahwa setiap pengendara harus memiliki Surat Ijin Mengemudi,

maka diselenggarakan pelayanan pengadaan SIM.14

3. Penyelenggaraan Pelayanan Publik atau Pelayanan Umum

Berdasarkan organisasi yang menyelenggarakannya, pelayanan publik

atau pelayanan umum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

a. Pelayanan publik atau pelayanan umum yang diselenggarakan oleh

organisasi publik.

b. Pelayanan publik atau pelayanan umum yang diselenggarakan oleh

organisasi privat. Pelayanan publik atau pelayanan umum diselenggarakan

oleh organisasi privat dapat dibedakan lagi menjadi:

1) Yang bersifat primer dan

2) Yang bersifat sekunder

Perbedaan diantara ketiga jenis pelayanan publik atau pelayanan

umum tersebut adalah sebagai berikut:

a. Pelayanan publik yang diselenggarakan oleh privat. Ini adalah semua

penyediaan barang atau jasa publik yang diselenggarakan oleh swasta,

14Ibid., h. 4-6
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seperti misalnya rumah sakit swasta, PTS, prusahaan pengangkutan milik

swasta.

b. Pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah dan bersifat

primer. Ini adalah semua penyediaan barang/jasa publik yang

diselenggarakan oleh pemerintah yang didalamnya pemerintah merupakan

satu-satunya penyelenggara dan pengguna/klien mau tidak mau harus

memanfaatkannya. Misalnya adalah pelayanan di kantor imigrasi,

pelayanan penjara dan pelayanan perizinan.

c. Pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah dan bersifat

sekunder. Ini adalah segala bentuk penyediaan barang/jasa publik yang

diselenggarakan oleh pemerintah, tetapi yang didalamnya pengguna/klien

tidak harus mempergunakannya karena adanya beberapa penyelenggara

pelayanan, misalnya program asuransi tenaga kerja, program pendidikan

dan pelayanan yang diberikan oleh BUMN.

Ada lima karakteristik yang dapat dipakai untuk membedakan ketiga

jenis penyelenggaraan pelayanan publik tersebut, yaitu:

a. Adaptabilitas layanan. Ini berarti derajat perubahan layanan sesuai dengan

tuntutan perubahan yang diminta oleh pengguna.

b. Posisi tawar pengguna/klien. Semakin tinggi posisi tawar pengguna/klien,

maka akan semakin tinggi pula peluang pengguna untuk meminta

pelayanan yang lebih baik.
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c. Type pasar. Karakteristik ini menggambarkan jumlah penyelenggara

pelayanan yang ada, dan hubungannya dengan pengguna klien.

d. Locus kontrol. Karakteristik ini menjelaskan siapa yang memegang

kontrol atas transaksi, apakah pengguna ataukah penyelenggara pelayanan.

e. Sifat pelayanan. Hal ini menunjukkan kepentingan pengguna atau

penyelenggara pelayanan yang lebih dominan.

Dalam pelayanan publik yang diselenggarakan oleh swasta,

adaptabilitas pelayanan sangat tinggi. Penyelenggara pelayanan selalu

berusaha untuk merespon keinginan pengguna karena posisi tawar pengguna

yang sangat tinggi. Apabila keinginan pengguna tidak direspon, maka

pengguna akan beralih kepada penyelenggara pelayanan yang lain. Jelas

sekali bahwa locus kontrol ada dipihak pengguna/klien. Dengan demikian

sifat pelayanannya adalah pelayanan yang dikendalikan oleh pengguna.

Dalam pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah dan

bersifat sekunder, adaptabilitas tidaklah tinggi sebagaimana terjadi di privat.

Terkadang pelayann ynag diberikan memang mengalami perubahan, tetapi

perubahan ini terjadi bukan karena tuntutan pengguna. Disini locus kontrol

masih dipihak penyelenggara pelayanan. Jenis pasarnya adalah oligopoli.

Intervensi kepentingan pemerintah mungkin tidak terlalu tinggi, tetapi masih

ada intervensi kepentingan lembaga penyelenggara pelayanan. Dengan

demikian sifat pelayanannya dikendalikan oleh penyelenggara pelayanan.
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Beberapa contoh pelayanan publik jenis ini adalah program KB, usaha-usaha

yang dilakukan oleh BUMN dan BUMD.

Sedangkan dalam penyelenggaraan pelayanan publik oleh pemerintah

dan bersifat primer, adaptabilitas sangat rendah. Intervensi pemerintah sangat

tinggi, dan locus kontrol juga ada di tangan pemerintah. Konsekuensinya,

posisi tawar pengguna sangat rendah dan sifat pelayanannya ditentukan oleh

pemerintah. Sedangkan bentuk pasarnya adalah monopoli. Contoh pelayanan

jenis ini adalah pelayanan pajak, pertanahan, polisi, dan perizinan.15

4. Arti Pentingnya Manajemen Pelayanan

Ada beberapa hal yang mengakibatkan manajemen pelayanan menjadi

suatu hal yang sangat penting sehingga kita harus mempelajarinya, di

antaranya adalah sebagai berikut:

a. Dengan berlakunya Undang-Undang No.22 Tahun 1999 tentang

Pemerintah Daerah dan Undang-Undang No.25 Tahun 1999 tentang

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat,

akan semakin banyak aktivitas pelayanan yang harus ditangani oleh

Daerah. Dengan demikian Aparat di Daerah dituntut untuk dapat

memahami dan mempraktikkan ilmu manajemen pelayanan,  meskipun

kedua Undang Undang tersebut kemudian direvisi dengan Undang-

Undang No.32 Tahun 2004 dan Undang-Undang No.33 Tahun 2004, akan

15Ibid., h. 8-11
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tetapi tanggung jawab pelayanan yang diemban  oleh Daerah masih sangat

besar.

b. Berlakunya Undang Undang No. 32 dan 33 Tahun 2004 tersebut diatas

juga akan mengakibatkan interaksi antara aparat Daerah dan masyarakat

menjadi lebih intens. Hal ini ditambah dengan semakin kuatnya tuntutan

demokratisasi dan pengakuan hak-hak asasi manusia akan melahirkan

kuatnya tuntutan terhadap manajemen pelayanan yang berkualitas.

c. Globalisasi dan berlakunya era perdagangan bebas menyebabkan batas-

batas antara negara menjadi kabur dan kompetisi menjadi sangat ketat. Hal

ini menuntut kemampuan manajemen pelayanan yang sangat tinggi untuk

dapat tetap eksis dan mampu bersaing.16

C. Haji

Haji adalah salah suatu ibadah yang difardlukan, mengingat Firman Allah

dalam Q.S. Ali’Imran/3: 97.

                                 
                  

Terjemahnya:

“padanya terdapat tanda-tanda yang nyata, (diantaranya) maqam
Ibrahim, barang siapa memasukinya (Baitullah itu) menjadi
amanlah dia; mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap
Allah, yaitu (bagi) orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke

16Ibid., h. 13-14
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Baitullah; barang siapa mengingkari (kewajiban haji), maka
sesungguhnya Allah maha kaya (tidak memerlukan sesuatu) dari
semesta alam”.17

Juga mengingat hadits Nabi S.A.W. yang diriwayatkan oleh Bukhari

Muslim dari Ibnu Umar, ujarnya:

ِ ْبُن ُموَسى قَاَل أَْخبََرنَا َحْنظَلَةُ ْبُن أَ  ثَنَا ُعبَْیُد هللاَّ بِي ُسْفیَاَن َعْن ِعْكِرَمةَ ْبِن َخالٍِد َحدَّ

ُ َعلَْیِھ َوَسلََّم بُنَِي  ِ َصلَّى هللاَّ ُ َعْنھَُما قَاَل قَاَل َرُسوُل هللاَّ َعْن اْبِن ُعَمَر َرِضَي هللاَّ

 ِ ًدا َرُسوُل هللاَّ ُ َوأَنَّ ُمَحمَّ ْسَالُم َعلَى َخْمٍس َشھَاَدِة أَْن َال إِلَھَ إِالَّ هللاَّ َالِة اْإلِ َوإِقَاِم الصَّ

َكاِة َواْلَحجِّ َوَصْوِم َرَمَضانَ  َوإِیتَاِء الزَّ
Terjemahnya:

“Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Musa dia berkata,
telah mengabarkan kepada kami Hanzhalah bin Abu Sufyan dari
'Ikrimah bin Khalid dari Ibnu Umar berkata: Rasulullah shallallahu
'alaihi wasallam bersabda: “Islam dibangun di atas (landasan);
persaksian tidak ada ilah selain Allah dan sesungguhnya
Muhammad utusan Allah, mendirikan sholat, menunaikan zakat,
haji dan puasa Ramadlan”. (al-Bukhari, 2009).

Al-Qur’an, As Sunnah, Ijma’ para ahli ijma’ menetapkan, bahwasanya

haji itu, merupakan fardlu’ain bagi para muslim dan muslimah yang sanggup

mengerjakannya.

1. Definisi Haji

Haji secara etimologis berasal dari bahasa Arab al-hajj; berarti tujuan,

maksud, dan menyengaja untuk perbuatan yang besar dan agung. Selain itu,

al-hajj berarti mengunjungi atau mendatangi. Jadi, haji menurut bahasa,

17Departemen Agama RI, op.ci., h. 62
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ialahmenuju ke suatu tempat berulang kali atau menuju kepada sesuatu yang

dibesarkan.

Makna haji secara terminologis adalah perjalanan mengunjungi

Baitullah untuk melaksanakan serangkaian ibadah pada waktu dan tempat

yang telah ditentukan.

Oleh karena para muslim mengunjungi Baitullah Al Harami berulang

kali pada tiap-tiap tahun dinamakan ibadah tersebut dengan “Hajji” atau

ibadah. Atau karena Baitullah merupakan tempat yang dibesarkan, dinamailah

pekerjaan mengunjunginya dengan “hajji.”

Allah S.W.T telah menjadikan Baitullah suatu tempat yang dituju

manusia pada setiap tahun.

Allah S.W.T. berfirman dalam Q.S. Al Baqarah/2: 125

                           
                      

Terjemahnya:

“dan (ingatlah) ketika Kami menjadikan rumah itu (Baitullah)
tempat berkumpul bagi manusia dan tempat yang aman. Dan
jadikanlah sebagian maqam Ibrahim tempat salat. Dan telah
kami perintahkan kepada Ibrahim dan Ismail, “Bersihkanlah
rumah-Ku untuk orang-orang yang tawaf, yang iktiaf, yang
rukuk, dan yang sujud”.18

Baitullah, adalah suatu tempat yang didatangi manusia pada setiap

tahun. Lazimnya mereka yang sudah pernah mengunjungi Baitullah, timbul

18Ibid,. h. 19
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keinginannya untuk kembali lagi yang kedua kalinya. Maka makna “Hijjul

Baiti” menurut syara’, ialah: “mengunjungi Baitullah dengan sifat yang

tertentu, diwaktu yang tertentu, disertai oleh perbuatan-perbuatan yang

tertentu pula.

Para ulama telah mengkhususkan kaliamt “hajju” untuk mengunjungi

Ka’bah, buat menyelesaikan manasik haji.

Allah S.W.T memerintahkan Nabi Ibrahim A.Smembangun sebuah

rumah di Mekkah. Ibrahim melaksanakan perintah tersebut dengan

membangun Ka’bah bersama-sama putranya Ismail A.S Selesai pembangunan

dikerjakan, Allah S.W.T memerintahkan Ibrahim A.Sagar

memberitahukannya kepada ummat manusia dan harus dipakai serta

dikunjungi sebagai tempat ibadah.

Ibrahim A.Sdan Ismail A.Sbermohon kepada Allah supaya diajarkan

manasik yang harus mereka kerjakan.

Ka’bah adalah rumah yang mula-mula dibangun dipermukaan bumi

sebagai tempat menyembah Allah S.W.T ketika ada bangsa-bangsa yang juga

membangun rumah-rumah untuk tempat-tempat memuja berhala dan patung-

patung.19

2. Syarat-Syarat Wajib Haji

19Hasbi Ash Shiddieqy, Pedoman Haji (Jakarta: N.V. Bulan Bintang, 1983), h. 3.
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Syarat wajib haji adalah ketentuan-ketentuan atau syarat-syarat apabila

ada pada seseorang, maka wajib haji berlaku bagi dirinya.

Syarat-syarat wajib haji ada yang bersifat umum (berlaku bagi laki-

laki dan wanita) dan ada yang bersifat khusus bagi wanita. Adapun syarat-

syarat yang bersifat umum tersebut terdiri dari empat macam, yaitu:

a. Muslim

Beragama Islam merupakan syarat wajib bagi pelaksanaan

berbagai ibadah, termasuk ibadah haji. Ketentuan ini tidak berlaku bagi

orang murtad, sebab pembedaan ibadah telah hilang dari dirinya seiring

dengan kemurtadannya.

b. Mukallaf

Mukallaf adalah orang yang telah dianggap cakap bertindak secara

hukum, baik yang berhubungan dengan perintah Allah maupun larangan-

Nya.

c. Merdeka

Kewajiban haji hanya bagi orang yang merdeka. Hamba sahaya

(budak) tidak dikenakan kewajiban melaksanakan ibadah haji, karena

ibadah haji merupakan ibadah madaniyah dan maliyah yang mesti

dilakukan secara langsung oleh yang bersangkutan dan atas biaya sendiri.

d. Memiliki Kemampuan
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Kewajiban menunaikan ibadah haji adalah bagi mereka yang

memiliki kemampuan.

Adapun syarat-syarat wajib yang khusus bagi wanita melaksanakan

ibadah haji meliputi dua hal, yaitu:

a. Harus didampingi suami atau mahramnya. Jika seorang wanita tidak

didampingi, maka haji tidak wajib baginya.

b. Wanita yang tidak sedang menjalani masa iddah, baik karena talak atau

karena ditinggal mati suami.20

Ringkasnya, syarat-syarat wajib, ialah Islam, baligh, berakal, merdeka

dan sanggup mengerjakannya. Bagi orang-orang yang tidak terdapat syarat-

syarat tersebut ini, tidaklah diwajibkan ibadah haji. Dan dengan memiliki

syarat-syarat ini, menjadi wajiblah seseorang melaksanakan ibadah haji.

Mengingat syarat-syarat ini, sahlah bagi si wali anak untuk

mengerjakan haji atas nama anaknya, walaupun atas anak kecil tidak

diwajibkan haji.

Sebenarnya tidaklah disyaratkan untuk melaksanakan ibadah haji,

selain dari Islam dan tamyiz (dapat membedakan antara yang baik dengan

yang buruk). Lantaran ini salahlah haji yang dilakukan oleh anak-anak muslim

20Said Agil Husin Al Munawar & Abdul Halim, Fikhi Haji, Cet. 1( Jakarta: Ciputat Pres,
2003), h. 21-26.



39

yang telah mumayyiz. Dengan demikian sahlah haji yang dilakukan oleh

budak dengan izin tuannya.21

3. Syarat-Syarat Sah Haji

Syarat sah haji adalah segala ketentuan yang harus dipenuhi sebelum

melaksanakan ibadah haji. Jika dipenuhi, maka ibadah haji yang

dilaksanakannya dipandang sah (diterima). Namun jika ketentuan itu tidak

terpenuhi, maka ibadah haji yang dilaksanakan tidak sah.

Seperti dikemukakan Abdurrahman al-Jaziri, ada beberapa syarat sah

ibadah haji, yaitu:

a. Beragama Islam (muslim)

Ibadah haji menjadi sah bila dilaksanakan orang Islam, baik haji

itu dilaksanakan oleh dirinya sendiri atau orang lain.

b. Mumayyiz

Mumayyiz adalah seorang anak yang sudah dapat membedakan

antara sesuatu yang baik dan bermanfaat dengan sesuatu yang tidak baik

dan mendatangkan mudarat.

c. Dilaksanakan sesuai batas-batas waktunya

Amalan ibadah haji harus dilakukan pada waktu yang telah

ditentukan. Waktu pelaksanaan ibadah haji adalah mulai bulan Syawal,

Dzulqa’dahdan sembilan hari pertama bulan Dzulhijjahsampai terbit fajar

hari kesepuluh serta dua hari Tasyrik.

21 Hasbi Ash Shiddieqy, op. cit., h. 15.
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4. Rukun Haji

Rukun haji adalah amalan-amalan yang wajib dikerjakan selama

melaksanakan ibadah haji. Bila salah satu amalan tersebut tertinggal atau

sengaja ditinggalkan, maka ibadah haji menjadi batal dan wajib mengulang

pada kesempatan lain.

Ulama mazhab Syafi’i menetapkan rukun haji sebanyak enam macam,

yaitu:

a. Ihram

b. Wukuf di Arafah

c. Tawaf Ifadah

d. Sa’i

e. Memotong minimal tiga helai rambut

f. Tertib, yaitu mendahulukan ihram dari keseluruhan rukun lainnya,

mendahulukan wukuf dari tawaf ifadah dan potong rambut, dan

mendahulukan tawaf atas sa’i bila sa’i itu tidak dilaksanakan setelahtawaf

qudum.

5. Wajib Haji

Wajib haji adalah rangkaian amalan yang harus dilakukan dalam

ibadah haji disamping rukun haji, bila ditinggalkan akan dikenakan dam atau

denda. Adapun wajib haji sebagai berikut:

a. Niat Ihram dari Miqot

b. Mabit di Muzdalifah
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c. Melontar Jumrah Aqabah

d. Mabit di Mina

e. Melontar 3 Jumrah

f. Tawaf Wada’

Menurut ulama mazhab Syafi’i, wajib haji tersebut terdiri dari enam

macam, yaitu:

a. Ihram dari Miqat Zamani (waktu memulai ihram, yaitu bulan Syawal,

Dzulqa’dah, dan sembilan hari pertama bulan Dzulhijjah) dan Miqat

Makani (tempat memulai ihram).

b. Melontar jumrahaqabah pada tanggal 10 Dzulhijjah setelah datang dari

Mina dan melontar ketiga jumrah, yaitu jumrahula, wustha, dan aqabah

pada setiap hari selama hari Tasyrik’.

c. Bermalam di Muzdalifah sekalipun sejenak dengan syarat hal itu

dilakukan setelah pertengahan malam setelah wukuf di Arafah.

d. Mabit di Mina sampai tergelincir matahari 12 Dzulhijjah.

e. Melaksanakan tawaf wada’, jika akan meninggalkan kota Mekkah.

f. Menjauhi segala yang diharamkan ketika ihram.

6. Macam-Macam Haji

a. Tamattu’ adalah mengerjakan umrah lebih dahulu, baru mengerjakan haji.

(cara ini harus membayar dam nusuk).

b. Ifrad adalah mengerjakan haji dahulu kemudian baru mengerjakan umrah.

(cara ini tidak wajib membayar dam).
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c. Qiran adalah mengerjakan haji dan umrah didalam satu niat dalam satu

pekerjaan sekaligus. (cara ini wajib membayar dam nusuk).22

D. Kementerian Agama

Kementerian Agama adalah kementerian yang bertugas

menyelenggarakan pemerintah dalam bidang agama. Usulan pembentukan

Kementerian Agama pertama kali disampaikan oleh Mr. Muhammad Yamin

dalam Rapat Besar(Sidang) Badan Penyelidik Usaha-Usaha Pesrsiapan

Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), tanggal 11 Juli 1945. Dalam rapat tersebut

Mr. Muhammad Yamin mengusulkan perlu diadakannya kementerian yang

istimewa, yaitu yang berhubungan dengan agama.

Menurut Yamin, “Tidak cukuplah jaminan kepada agama Islam dengan

Mahkamah Tinggi saja, melainkan harus kita wujudkan menurut kepentingan

agama Islam sendiri. Pendek kata menurut kehendak rakyat, bahwa urusan agama

Islam, wakaf dan masjid dan penyiaran harus diurus oleh Kementerian yang

istimewa, yaitu yang kita namai Kementerian Agama”.23

E. Undang Undang Haji

Menurut Tata Sukayat (2016:70) Peraturan perundang-undangan yang

terkait dengan penyelenggaraan ibadah haji dan umrah adalah Undang-Undang RI

Nomor 13 Tahun 2008 tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umrah yaitu:

22Said Agil Husin Al Munawar & Abdul Halim, op. cit., h. 30-34

23 Biro Humas Data dan Informasi Kementrian Agama, “Sekilas Tentang Kementrian
Agama,” Official Website Kementrian Agama, https://kemenag.go.id/ (28 Januari 2018)
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1. Bab II pasal 3 yang berbunyi

“Penyelenggaraan ibadah haji bertujuan untuk memberikan pembinaan,

pelayanan, dan perlindungan yang sebaik-baiknya bagi jamaah sehingga

jamaah haji dapat menunaikan ibadahnya 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 oleh jama’ah haji”.

3. Bab III pasal 7 yang berbunyi

“Jama’ah haji berhak memperoleh pembinaan, pelayanan dan perlindungan

dalam menjalankan ibadah haji yang meliputi;

a. Pembimbing manasik haji dan/atau menteri lainnya, baik di tanah air,

diperjalanan, maupun di Arab Saudi.

b. Pelayanan akomodasi, konsumsi, transportasi, dan pelayanan kesehatan

yang memadai baik di tanah air, selama diperjalanan maupun di Arab

Saudi.

c. Perlindungan sebagai warga Negara Indonesia.

d. Penggunaan paspor haji dan dokumen lainnya yang diperlukan untuk

pelaksanaan ibadah haji, dan
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e. Pemberian kenyamanan transportasi dan pemondokan selama di tanah air,

di Arab Saudi, dan saat kepulangan ke tanah air.

4. Bab IV pasal 10 yang berbunyi

a. Pemerintah sebagai penyelenggaraan ibadah haji berkewajiban mengelola

dan melaksanakan penyelenggaraan ibadah haji.

b. Pelaksanaan penyelenggaraan ibadah haji berkewajiban dan menyediakan

segala hal yang berkaitan dengan pelaksanaan ibadah haji sebagai berikut:

1) Penetapan BPIH;

2) Pembinaan ibadah haji;

3) Penyediaan akomodasi yang layak;

4) Penyediaan transportasi;

5) Penyediaan konsumsi;

6) Pelayanan kesehatan; dan/atau

7) Pelayanan administrasi dan dokumen.

5. Bab VII pasal 30 tentang pembinaan yang berbunyi

a. Dalam rangka pembinaan ibadah haji, masyarakat dapat memberikan

bimbingan ibadah haji, baik dilakukan secara perseorangan maupun

dengan membentuk kelompok bimbingan.

b. Ketentuan lebih lanjut mengenai bimbingan ibadah haji oleh masyarakat

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh menteri.
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6. Bab VIII pasal 31 tentang Kesehatan yang berbunyi

a. Pembinaan dan pelayanan kesehatan ibadah haji, baik pada saat persiapan

maupun pelaksanaan penyelenggara ibadah haji, di lakukan oleh menteri

yang ruang lingkup tugas dan tanggung jawabnya dibidang kesehatan.

b. Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan

oleh menteri.

7. Bab X pasal 33 tentang transportasi yang berbunyi

a. Pelayanan transportasi jama’ah haji ke Arab Saudi dan pemulangannya ke

tempat Embarkasi asal di Indonesia menjadi tanggung jawab menteri dan

berkordinasi dengan menteri yang ruang lingkup tugas dan tanggung

jawabnya dibidang perhubungan.

b. Ketentuan lebuh lanjut mengenai pelaksanaan tugas sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan pemerintah.

8. Pasal 34 yang berbunyi

“penunjukan pelaksana transportasi jama’ah haji dilakukan oleh menteri

dengan memperhatikan aspek keamanan, keselamatan, kenyamanan, dan

efisiensi”.

9. Pasal 35 yang berbunyi

a. Transportasi jama’ah haji dari daerah asal ke Embarkasi dan dari

Debarkasi ke daerah asal menjadi tanggung jawab pemerintah daerah.
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b. Ketentuan lebih lanjut mengenai pembiayaan transportasi sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan daerah.24

F. Kajian Relevan

Sebagai bahan pertimbangan dalam penelitian ini akan dicantumkan

penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh peneliti lain yang relevan

dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis.

Penelitian mengenai manajemen pelayanan jama’ah haji, sebelumnya

pernah ada yang dilakukan oleh rekan-rekan peneliti pada beberapa perguruan

tinggi. Oleh karena itu dari beberapa penelitian yang telah ada menjadi sebuah

referensi dan salah satu tujuan bagi penulis dalam melengkapi kajian pustaka

dalam melihat kedudukan posisi penelitian penulis.

Peneliti yang pernah dilakukan sebelumnya sangat penting untuk

diungkapkan karena dapat dipakai sebagai sumber informasi dan bahan acuan

yang sangat berguna bagi penulis.

Hasil beberapa penelitian yang memiliki beberapa relevansi tidak

memungkinkan lagi peneliti untuk menampilkan dan menyebarkan hasil-hasil

penelitian rekan-rekan sebelumnya satu-persatu. Namun, ada beberapa hasil

penelitian yang akan dikemukakan disini yang berkaitan dengan masalah yang

detail.

24 Joko Sulak Suwarno, “Manajemen Pelayanan Jamaah Haji Kementrian Agama Kabupaten
Kendal Tahun 2015” (Skripsi Sarjana, Fakultas Adab UIN Walisongo, Semarang, 2016), h. 59-63.
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1. Ragil Purnomo 11240122 (2015) dengan Judul Manajemen Pelayanan Calon

Jama’ah Haji (Studi Kasusu Panitia Penyelenggara Ibadah Haji Embarkasi

Solo of City Musim Haji Tahun 2015). Adapun hasil penelitian dapat

diketahui bahwa manajemen pelayanan jama’ah haji (PPIH Embarkasih SOC

pada Musim Haji Tahun 2015) belum mengalami kendala-kendala yang

signifikan dalam memberikan pelayanan kepada calon jama’ah haji, karena

dalam memberikan pelayanan kepada calon jama’ah haji pihak PPIH sudah

bekerjasama dengan pihak-pihak atau instansi-instansi terkait yang menunjang

dalam memberikan pelayanan kepada calon jama’ah haji, sehingga dalam

memberikan pelayanan kepada calon jama’ah haji lebih terstruktur, efisien,

efektif dan sesuai dengan tujuan yang sudah ditetapkan oleh PPIH.25

2. Joko Sulok Suwanto 091311014 (2016) dengan Judul Manajemen Pelayanan

Jama’ah Haji Kabupaten Kendal Tahun 2015. Hasil penelitian menunjukkan

bahwa Kementerian Agama Kabupaten Kendal memberikan pelayanan yang

cukup baik, meliputi administrasi bimbingan manasik, transportasi,

akomodasi, konsumsi dan kesehatan. Kelebihannya yaitu adanya koordinasi

yang rapi dan mapan kepada pihak atau instansi terkait sehingga

mempermudah kelancaran pelaksanaan pelayanan ibadah haji, tersedianya

tempat bimbingan praktek massal di Pondok Pesantren SELAMET, yang hal

itu dapat lebih memudahkan calon jama’ah haji dalam memahami segala hal

25 Ragil Purnomo, “Manajemen Pelayanan Calon Jamaah Haji (Studi Kasus Panitia
Penyelenggara Ibadah Haji Embarkasih Solo of City Musim Haji Tahun 2015)” (Skripsi Sarjana,
Fakultas Dakwah da Ilmu Komunikasi UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta,2015), h. 9
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tentang haji, sarana dan prasarana pendukung dalam pelayanan pendaftaran,

misalnya: ruang ber AC, kursi tunggu, TV, koran, majalah, air mineral dll.

Memiliki kekuatan budaya kerja sama yang baik dengan lembaga lain, adanya

subsidi dari pemerintah, adanya keramahan dari para petugas yang melayani

para calon jama’ah haji sehingga ada hubungan yang harmonis, adanya tenaga

ahli profesional yang berpengalaman yang bertugas sesuai dengan bidangnya

masing-masing. Sedangkan kekurangannya yaitu: latar belakang jamaah yang

beragama baik dari segi usia, pendidikan, sosial budaya dll, sehingga

mempengaruhi daya tangkap jamaah terhadap informasi yang disampaikan,

kurang disiplinnya calon jamaah haji dalam mengikuti bimbingan manasik

haji, pindahnya jamaah ke daerah lain, tingkat kecerdasan dan pengetahuan di

antara jamaah tidak sama sehingga mempengaruhi tingkat pengertian dan

pemahaman informasi haji.26

3. Furqo Mukminin 111311043 (2015) dengan Judul Manajemen Pelayanan Biro

Perjalanan Haji dan Umrah (Studi Kasus di Sultan Agung Tour & Travel

Semarang). Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1). Perusahaan merespon

keinginan para pelanggannya dengan memberikan pelayanan yang baik dan

profesional agar jamaah haji bisa melaksanakan ibadah haji dengan lancar,

tertib, aman dan nyaman. Sultan Agung Tour & Travel Semarang mempunyai

kemauan yang kuat dan terus menerus berusaha semaksimal untuk

meningkatkan mutu pelayanan dengan meningkatkan kinerja karyawan

26Joko Sulak Suwarno, op. cit., h. 8.
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dengan pelatihan-pelatihan, menanyakan keluhan kepada jamaahnya

langsung, menjalin kerja sama yang baik dengan pelanggan dan instansi

terkait, andanya komunikasi antara pemimpin dan karyawan, serta perbaikan

sarana prasarana yang ada di perusahaan. Dengan adanya usaha-usaha

tersebut diharapkan bisa memberikan pelayanan yang baik dan profesional

serta bisa memenuhi kepuasan para pelanggannya. (2). Faktor yang

mendukung pelayanan kepada kepada jamaah adalah fasilitas-fasilitas yang

diberikan kepada jamaah seperti jenis hotel berbintang empat atau lima,

transportasi yang memadai, adanya dokter yang mendamping jamaah untuk

menyediakan obat-obatan. Sedangkan faktor yang menghambat adalah

banyaknya komplain dari jamaah mengenai menu makanan yang desediakan

oleh pihak hotel dan penundaan penerbangan dikarenakan cuaca yang kurang

mendukung untuk melakukan penerbangan.27

Berdasarkan penelitian relavan yang telah dikemukakan maka persamaan

penelitian ini dengan penelitian yang relevan adalah sama-sama meneliti tentang

manajemen pelayanan haji. Sedangkan perbedaannya terletak pada lokasi

penelitian, indikator pelayanan yang dilakukan sesuai dengan Undang-Undang

No. 13 Tahun 2008.

27Furqon Mukminin, “Manajemen Pelayanan Biro Perjalanan Haji dan Umrah (Studi Kasus di
Agung Tour & Travel Semarang” (Skripsi Sarjana, Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Wali
Songo, 2015), h. 9.


