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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA   

2.1 Konsep Strategi  

2.1.1 Pengertian Strategi   

Pada hakikatnya berbicara mengenai strategi berarti membahas masalah 

kriteria atau metode yang akan ditempuh untuk mencapai suatu sasaran atau tujuan 

disamping itu pula strategi meliputi suatu perancanaan kegiatan, pengolahan 

kegiatan untuk mencapai suatu tujuan. Jika kita merujuk konsep dasar strategi 

berasal dari bahasa Belanda yaitu “strategi” atau “ilmu dan seni menggunakan 

semua sumber daya”. Lebih lanjut Jude Kaye (2005) menjelaskan bahwa strategi 

memiliki uraian makna. (i) rencana dan cara yang seksama untuk mencapai tujuan 

(ii) seni dalam menyiasati pelaksanaan rencana atau program untuk mencapai tujuan 

(iii) sebuah penyesuaian atau adaptasi terhadap lingkungan untuk menampilkan 

fungsi dan peran penting dalam mencapai keberhasilan bertahap. Definisi 

mengalami perkembanga dari masa ke masa tergantung kebutuhan organisasi, 

sehingga istilah strategi yang dikemukakan oleh para ahli sangat beragam. Definisi 

strategi yang diutarakan para ahli tidak ada yang dijadikan patokan dalam 

pelaksanaan perusahaan, akan tetapi sebuah perusahaan harus mampu melaksanakan 

peranannya memilih konsep strategi yang akan dijadikan landasan dalam organisasi 

perusahaannya. 
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Koteen (2015) menjelaskan tipe-tipe strategi sebagai berikut: 

1. Corporate Strategy (Strategi organisasi) 

Strategi ini lebih berkaitan dengan perumusan misi, tujuan, nilai-nilai, dan 

inisiatif-inisiatif strategi yang baru. Pembatasan-pembatasan diperlukan, yaitu 

dengan apa yang dilakukan dan untuk siapa. 

2. Program Strategy (Strategi program) 

Strategi ini lebih memberi perhatian pada implikasi-implikasi strategi dari 

suatu program tertentu.  

3. Resource Support Strategi (Strategi pendukung sumber daya) 

Strategi sumber daya ini memusatkan perhatian pada memaksimalkan 

pemanfaatan sumber-sumber daya esensial yang tersedia guna meningkatkan 

kualitas kinerja organisasi. Sumber daya dapat berupa tenaga, keuangan, 

teknologi, dan sebagainya. 

4. Institutional Strategy (Strategi kelembagaan) 

Strategi institusional yaitu mengembangkan kemampuan organisasi untuk 

melaksankan inisiatif-inisiatif strategi. 

Seiring penjelasan tipe-tipe strategi di atas, Hendry Mintzberg (2003) 

menginventarisir lima definisi tentang strategi, yaitu: 

1. Rencana  

Suatu petunjuk, suatu tuntutan atau tindakan yang akan dilakukan, sesuatu 

yang memberi arah bagi tindakan-tindakan di mas depan. 

2. Pola  

Perilaku yang konsisten antar waktu. 
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3. Posisi 

Penentuan posisi dalam konteks persaingan. 

4. Perspektif 

Bagaimana suatu organisasi menjalankan kegiatannya. 

5. Permainan 

Kumpulan manuver untuk “menjinakkan” pihak lawan atau suatu cara yang 

dilakukan untuk mengoceh pesaing. 

Dari beberapa pengertian, penjelasan dan uraian strategi tersebut di atas, 

maka aspek-aspek pokok strategi adalah rencana, metode, tujuan, program serta 

fungsi. Dalam konteks biro perjalanan ibadah umrah dan haji strategi mengandung 

pengertian sebagai konsep yang  memuat langkah-langkah yang  terarah dan terpadu 

dalam mendayagunakan segala potensi yang dimiliki untuk mengembangkan efektivitas 

biro perjalanan ibadah umrah dan haji dengan mempertimbangkan berbagai kendala dan 

tantangan yang dihadapi. (Ahmad Abdul Majid, 2008, h. 13) 

 

Berdasarkan pendapat di atas maka penerapan strategi dalam pengelolaan 

biro perjalanan ibadah umrah dan haji merupakan suatu siasat yang dilakukan oleh 

seseorang dalam menentukan strategi pengelolaan biro perjalanan ibadah umrah 

dan haji. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa strategi biro perjalanan 

ibadah umrah dan haji adalah kegiatan seseorang dalam mendesain, 

merencanakan dan mengoperasionalkan kegiatan dakwah secara sistematis sesuai 

dengan metode pengelolaan biro perjalanan ibadah umrah dan haji yang ada, 

sehingga pelayanan jamaah  tercapai secara efektif dan efisien. 
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 Sedarmayanti (2016) mengatakan bahwa unsur-unsur strategi terbagai 

beberapa unsur yaitu sebagai berikut: 

1. Unsur pelaksanaan strategi, dalam hal ini anggota atau karyawan suatu 

lembaga atau organisasi yang di tunjuk sesuai dengan kapasitas sebagai 

anggota. 

2. Penyusunan program strategi, merupakan hal yang sangat signifikan 

sehingga dapat menyusun yang sistematis maka akan menghasilkan hasil 

yang signifikan. 

3. Penyusunan strategi, perusahaan melakukan strategi untuk mementingkan 

persaingan bisnis yang dijalankan, serta untuk mempertahankan 

keberlangsungan kehidupan perusahaan dalam jangka panjang. Untuk 

melakukan strategi, dilakukan penyusunan strategi yang pada dasarnya 

terdiri dari 3 fase, yaitu keperluan, penyusunan strategi, analisis situasi, dan 

pemilihan strategi. 

a. Penilaian keperluan penyusunan strategi, sebelum strategi disusun, 

perlu ditanyakan terlebih dahulu apakah memang penyusunan 

strategi baik strategi baru maupun perubahan strategi, perlu untuk  

dilakukan ataukah tidak. 

b. Analisis situasi, pada tahap ini, perusahaan perlu melakukan analisis 

mengenai kekuatan dan kelemahan yang dimiliki oleh organisasi atau 

perusahaan sekaligus juga menganalisis peluang dan tantangan yang 

dihadapi oleh organisasi. Salah satu pendekatan yang paling pouler 

dalam fase ini adalah apa yang dinamakan sebagai analisis SWOT. 
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SWOT adalah kependekan dari strength (kekuatan), weakness 

(kelemahan), opportunities (peluang), dan threat (tantangan). 

c. Pemilihan strategi, setelah perusahaan melakukan analisis terhadap 

keadaan internal dan eksternal perusahaan, maka perusahaan perlu 

menetukan strategi yang akan diambil dari berbagai alternatif yang 

ada. Pada dasarnya alternatif strategi terbagi atas tiga bagian yaitu 

strategi yang cenderung mengambil resiko, strategi yang cenderung 

menghindari resiko dan strategi yang memadukan antara keduanya. 

( Saefullah, 2005, h. 6)  

2.2 Konsep Pengelolaan 

2.2.1 Pengertian Pengelolaan 

Pengelolaan terjemahan dari kata ”management”. Kamus Besar Bahasa 

Indonesia disebutkan bahwa pengelolaan berarti penyelenggaraan, (Muhammad  

Munir dan Wahyu Ilahi, 2006, h.12). Menurut James A.F dan R. Edward Freeman 

(1982) didefinisikan sebagai berikut: “management as working together with or 

through people, individual or groups, to accomplish organizational goal” jika 

diartikan manajemen adalah kegiatan bekerjasama atau melalui orang lain, baik 

perorangan maupun kelompok, untuk mencapai tujuan organisasi. (h. 7)  

Menurut Winarno Hamiseno (2009) menyatakan bahwa pengelolaan adalah 

subtantif dari mengelola, sedangkan mengelola adalah suatu tindakan yang dimulai 

dari penyusunan data, merencana, mengorganisasikan, melaksanakan sampai dengan 
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pengawasan dan penilaian(h. 15). Selanjutnya pengelolaan menghasilkan sesuatu dan 

sesuatu itu dapat merupakan sumber penyempurnaan dan peningkatan pengelolaan. 

Sejak manajemen sebagai suatu cabang ilmu tersendiri telah banyak definisi 

yang bermunculan dari para ahli dan masing-masing berbeda dalam memberikan 

pengertian, tergantung pada titik tekan dan titik tangkap masing-masing  

George R. Terry (1962) dalam merumuskan proses pelaksanaan manajemen 

mengemukakan bahwa “manajemen is a distinct process consisting of planning 

organizing, actuating, and controlling, performed to determine and accomplish 

stated objetives by the use of human beings and other resources”. (Manajemen 

adalah suatu proses yang khas, yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, 

penggerakan, pelaksanaan, dan pengawasan, yang dilakukan untuk menentukan dan 

mencapai tujuan yang telah ditetapkan melalui pemanfaatan sumber daya manusia 

lainnya) 

Robert Kreitener (1989) memberikan rumusan tentang manajemen dengan 

mengatakan bahwa: “management is the process of working and through others to 

achieve organizationd objectives in a changing environmentant central to this 

process is the effective and efficient use of limited resources”. (Manajemen sebagai 

suatu proses kerja melalui orang lain untuk mencapai tujuan organisasi dalam 

lingkungan yang berubah. Proses ini berpusat pada penggunaan secara efektif dan 

efisien terhadap sumber daya yang berorganisasi dalam lingkungan yang berubah. 

Proses ini berpusat pada penggunaan secara efektif dan efisien terhadap sumber daya 

yang terbatas). 



14 

 

Manajemen juga merupakan serangkaian kegiatan merencanakan, 

mengorganisasikan, menggerakkan, mengendalikan dan mengembangkan, segala 

upaya dalam mengatur mendayagunakan sumber daya manusia, sarana dan prasarana 

untuk mencapai tujuan organisasi yang telah diterapkan secara efektif dan efisien.  

H. Malayu S.P. Hasibuan (2007) mengemukakan bahwa manajemen adalah 

ilmu dan seni pengaturan proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-

sumber daya lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan tertentu. 

George R. Terry dan Leslie W. Rue (2007) merumuskan bahwa manajemen 

adalah suatu proses atau kerangka kerja, yang melibatkan bimbingan atau 

pengarahan suatu kelompok orang-orang ke arah tujuan organisasi atau maksud yang 

nyata. 

Andrew F. Sikula (2009) mengemukakan bahwa manajemen pada umumnya 

dikaitkan dengan aktivitas perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, 

penempatan, pengarahan, pemotivasian, komunikasi, dan pengambilan keputusan 

yang dilakukan oleh setiap organisasi dan tujuan untuk mengkoordinasikan berbagai 

sumber daya dimiliki oleh perusahaan sehingga akan menghasilkan suatu produk 

atau jasa secara efisien. 

Manullang (2005)  mengatakan bahwa manajemen adalah seni dan ilmu 

perencanaan, pengorganisasian, penyusunan, pengarahan, dan pengawasan sumber 

daya untuk mencapai tujuan. 

Zaini Muchtarom (2008) mengungkapkan bahwa manajemen adalah aktivitas 

mengatur kegunaan sumber daya bagi tercapainya tujuan organisasi secara efektif . 
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Ramayus (2008) bahwa dalam sudut pandang Islam manajemen diistilahkan 

dengan menggunakan kata al-tadbir (pengaturan) (h.362). Kata ini merupakan 

derivasi dari kata dabbara (mengatur) yang banyak terdapat dalam Al-Qur’an seperti 

firman Allah Subhanahu wata’ala Qur’an Surat. Al-Sajadah/32:5 

ã� În/y‰ãƒ t� øΒ F{$# š∅ÏΒ Ï !$ yϑ¡¡9 $# ’n< Î) ÇÚö‘ F{$# ¢Ο èO ßlã� ÷ètƒ Ïµø‹ s9 Î) ’Îû 5Θ öθ tƒ tβ% x. ÿ… çνâ‘#y‰ø)ÏΒ y# ø9 r& 

7π uΖy™ $ £ϑÏiΒ tβρ‘‰ãès? ∩∈∪    

Terjemahnya: 

Dia mengatur urusan dari langit ke bumi, Kemudian (urusan) itu 
naik kepadanya dalam satu hari yang kadarnya adalah seribu tahun 
menurut perhitunganmu. (Qur’an 32:5) 

 

Abdul Goffar (2016) menjelaskan ayat di atas bahwa dari isi kandungan ayat 

di atas dapatlah diketahui bahwa Allah Subhanahu wata’ala adalah pengatur (Al-

Mudabbir/manager). Keteraturan Alam Raya ini bukti kebesaran Allah Subhanahu 

wata’ala  dalam mengelola alam ini. Namun, karena manusia yang diciptakan Allah 

Subhanahu wata’ala telah dijadikan sebagai khalifah di bumi ini, maka dia harus 

mengatur dan mengelola bumi dengan sebaik-baiknya sebagaimana Allah Subhanahu 

wata’ala mengatur alam raya ini. 

2.2.2 Prinsip Manajemen Menurut Al-Qur’an 

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

wata’ala 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 
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pada umumnya. Sebagaimana telah dipaparkan oleh Samsilinda Ayu Ningsi (2017) 

menyebutkan 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 yang berkecimpung didalam 

organisasi, maka firman Allah dalam Qur’an Surat. Al-Insyirah/94:7 

#sŒ Î* sù |M øî t�sù ó=|ÁΡ$$ sù ∩∠∪      

Terjemahnya:  

”Maka apabila kamu telah selesai (dari sesuatu urusan), 
kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain”.(Qur’an 
94:7) 

  

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 

Menurut Kamus Bahasa Indonesia (KBBI, 2002, h. 282) 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. 
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Di dalam Qur’an Surat. Al-‘Asr/103:1-3 Allah Subhanahu wata’ala 

bersumpah demi waktu dikarenakan banyaknya hamba tidak lihai dalam 

memanfaatkan waktu sehingga apa yang mereka usahakan tidaklah mencapai hasil 

yang maksimal. 

Î�óÇ yèø9 $# uρ ∩⊇∪   ¨βÎ) z≈ |¡ΣM}$# ’Å∀ s9 A� ô£äz ∩⊄∪   āω Î) tÏ% ©!$# (#θãΖ tΒ#u (#θ è=Ïϑ tãuρ 

ÏM≈ ysÎ=≈ ¢Á9 $# (# öθ |¹#uθ s? uρ Èd, ys ø9 $$ Î/ (# öθ |¹#uθ s?uρ Î�ö9 ¢Á9$$ Î/ ∩⊂∪     

 

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”.(Qur’an 103:1-3) 

   
 
 

2.2.3 Unsur-Unsur Manajemen 

Menurut hasibuan, manajemen hanyalah merupakan alat untuk mencapai 

tujuan, manajemen yang baik akan memudahkan terwujudnya tujuan perusahaan 

(organisasi), karyawan dan masyarakat. Dengan manajemen, daya guna dan hasil 

guna unsur-unsur manajemen akan dapat ditingkatkan. Adapun unsur-unsur 

manajemen itu terdiri dari : man, money, metode, machines, materials, dan market. 

Disingkat 6 M. 

Unsur atau komponen merupakan bagian terpenting yang harus tersedia 

dalam suatu pelaksana kegiatan. Dalam hal ini Abdul Syani (1987) membagi unsur 

alat manajemen (tool of manajemen) ke dalam enam bagian di antaranya: 
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a. Man, yakni tenaga kerja manusia, sumber daya manusia yang ada pada sebuah 

lembaga, sumber daya manusia yang ada akan berpengaruh pada lancar atau 

tidaknya manajemen lembaga dalam melaksanakan tujuan yang dilaksanakan. 

b. Money, yakni pembiayaan yang akan diperlukan untuk mencapai tujuan. Dana 

tersebuat dapat diperoleh dari pemerintah setempat atau dari donatur yang secara 

sukarela memberikan sumbangan demi kemajuan sebuah proses dakwah. 

Disamping itu, dana juga dapat diperoleh dari usaha yang dikembangkan. 

c. Methods, yakni cara atau sistem untuk mencapai tujuan. Dalam penentuan metode 

ini harus direncanakan secara matang sehingga tidak terjadi kefakuan ditengah 

jalan. 

d. Material, yakni bahan-bahan yang diperlukan dalam mencapai tujuan atau misi 

lembaga. Unsur ini harus mendukung proses pencapaian tujuan yang 

direncanakan oleh sebuah lembaga. 

e. Machines, yakni alat-alat yang diperlukan dalam hal ini alat-alat yang digunakan 

bertujuan untuk memaksimalkan bahan-bahan yang tersedia. Market, yakni 

tempat untuk menawarkan hasil produksi, dalam hal ini misi lembaga dapat 

diterima oleh masyarakat yang pada gilirannya mereka dapat menerima produk 

yang telah diciptakan. 

Faktor manusia dalam manajemen merupakan unsur terpenting sehingga 

berhasil atau gagalnya suatu manajemen tergantung pada kemampuan manajer untuk 

mendorong dan menggerakkan orang-orang kearah tujuan yang akan dicapai. Karena 

begitu pentingnya unsur manusia dalam manajemen, melebihi unsur lainnya, maka 
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boleh dikatakan bahwa manajemen itu merupakan proses sosial yang mengatasi 

segalanya. 

2.2.4 Fungsi Manajemen 

Berbicara masalah manajemen tentunya tidak bisa lepas dengan empat 

komponen yang ada yaitu (POAC) planning (perencanaan), organizing 

(pengorganisasian), actuating (pelaksanaan) dan controlling (pengawasan). dan 

Empat komponen tersebut dijelaskan dalam ayat  Al-Qur’an dan Hadist. untuk lebih 

jelasnya penulis akan menguraikan satu persatu sebagai berikut: 

a. Perencanaan (Planning)  

Syafaruddin dan Irwan Nasution (2005) menyatakan bahwa perencanaan 

adalah sebuah proses perdana ketika hendak melakukan pekerjaan baik dalam bentuk 

pemikiran maupun kerangka kerja agar tujuan yang hendak dicapai mendapatkan 

hasil yang optimal. Perencanaan adalah salah  satu  fungsi  awal  dari  aktivitas  

manajemen  dalam  mencapai  tujuan secara efektif dan efisien. Anderson 

memberikan definisi perencanaan adalah pandangan masa depan dan menciptakan 

kerangka kerja untuk mengarahkan tindakan seseorangdi masa depan. 

Selanjutnya, Syafie (2002) menyatakan bahwa perencanaan adalah suatu 

kegiatan yang terintegrasi yang bertujuan untuk memaksimalkan efektifitas 

keseluruhan   usaha-usaha,   sebagai   suatu   sistem   sesuai   dengan   tujuan 

organisasi yang bersangkutan. Fungsi perencanaan antara lain untuk menetapkan 

arah dan strategi serta titik awal kegiatan agar dapat membimbing  serta  

memperoleh  ukuran  yang  dipergunakan  dalam pengawasan   untuk   mencegah   

pemborosan   waktu   dan   faktor   produksi lainnya. 
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Dalam hal ini, Mariono dkk (2008) menyebutkan bahwa perencanaan 

berhubungan dengan : 

1. Penentuan dan maksud – maksud organisasi 

2. Perkiraan- perkiraan ligkungan di mana tujuan hendak dicapai 

3. Penentuan  pendekatan  dimana  tujuan  dan  maksud  organisasi hendak 

dicapai. 

Berdasarkan uraian diatas, Nanang Fatah (2010) menyatakan bahwa dalam 

setiap perencanaan selalu terdapat tiga kegiatan yang meskipun dapat dibedakan, 

tetapi tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lainnya dalam proses 

perencanaan. Ketiga kegiatan itu adalah: 

1. Perumusan tujuan yang ingin dicapai 

2. Pemilihan program untuk mencapai tujuan itu 

3. Identifikasi dan pengarahan sumber yang jumlahnya selalu terbatas. 

Perencanaan yang baik dilakukan untuk mencapai: 1) “Protective benefits”  

yaitu   menjaga  agar  tujuan-tujuan,   sumber  dan  teknik/metode memiliki relevansi 

yang tinggi dengan tuntutan masa depan sehingga dapat mengurangi resiko 

keputusan. 2) “Positive benefits” yaitu produktivitas dapat meningkat  sejalan  

dengan  dirumuskannya  rencana  yang  komprehensif  dan tepat.  

Mengenai pentingnya suatu perencanaan, ada beberapa konsep yang tertuang 

dalam Al Qur’an dan Hadits. Di antara ayat  Al-Qur’an yang terkait dengan fungsi 

perencanaan adalah Qur’an Surat. Al-Insyirah/94:7-8. 
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#sŒ Î* sù |M øî t�sù ó=|ÁΡ$$ sù ∩∠∪   4’ n<Î)uρ y7 În/u‘ = xîö‘ $$ sù ∩∇∪     

Terjemahnya: 

”Maka apabila kamu telah selesai (dari sesuatu urusan), 
kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain. Dan 
hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap”(Qur’an 94:7-

8)  

  

Perencanaan yang baik akan dicapai dengan mempertimbangkan kondisi di 

waktu yang akan datang yang dimana perencanaan dan kegiatan yang akan 

diputuskan akan dilaksanakan, serta periode sekarang pada saat rencana dibuat. 

Perencanaan merupakan aspek penting dari pada manajemen. Keperluan 

merencankan ini terletak pada kenyataan bahwa manusia dapat mengubah masa 

depan menurut kehendaknya. Manusia tidak boleh menyerah pada keadaan dan masa 

depan  yang menentu  tetapi  menciptakan  masa depan  itu,  masa depan adalah 

akibat dari keadaan masa lampau. Keadaan sekarang dan disertai dengan usaha–

usaha yang akan dilaksanakan. Dengan demikian landasan dasar perencanaan adalah 

kemampuan manusia untuk secara sadar memilih alternatif masa depan yang akan 

dikehendakinya dan kemudian mengarahkan daya upayanya untuk mewujudkan 

masa depan yang dipilihnya, dalam hal ini manajemen  yang  akan  diterapkan  

seperti  apa,  sehingga  dengan  dasar  itulah maka suatu rencana akan terealisasikan 

dengan baik. 

Dalam hal ini, M. Bukhari, dkk (2005) menyebutkan kegunaan perencanaan 

sebagai berikut: 
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1. Karena   perencanaan   meliputi   usaha   untuk   memetakan   tujuan   atau 

memformulasikan tujuan yang dipilih untuk dicapai, maka perencnaan haruslah 

bisa membedakan poin pertama yang akan dilaksanakan terlebih dahulu. 

2. Dengan adanya perencanaan maka memungkinkan kita mengetahui tujuan- 

tujuan yang akan di capai. 

3. Dapat   memudahkan   kegiatan   untuk   mengidentifikasikan   hambatan–

hambatan yang akan mungkin timbul dalam usaha mencapai tujuan. 

Suatu contoh perencanaan yang gemilang dan terasa sampai sekarang adalah 

peristiwa khalwat dari Rasulullah di gua hira. Tujuan Rasulullah Shallallahu ‘alaihi 

wasallam berkhalwat dan bertafakkur dalam gua Hira‟ tersebut adalah untuk 

mengidentifikasi masalah yang terjadi pada masyarakat Mekkah. Selain itu, beliau 

juga mendapatkan ketenangan dalam dirinya serta obat penawar hasrat hati yang 

ingin menyendiri, mencari jalan memenuhi kerinduannya yang selalu makin besar, 

dan mencapai ma‟rifat serta mengetahui rahasia alam semesta. Pada  usia  40  tahun,  

dalam  keadaan  khalwat  Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam  menerima wahyu 

pertama. Jibril memeluk tubuh Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam ketika beliau 

ketakutan. Tindakan Jibril tersebut merupakan terapi menghilangkan segala perasaan 

takut yang terpendam di lubuk hati beliau. Pelukan erat itu mampu membuat 

Rasulullah Saw tersentak walau kemudian membalasnya. Sebuah tindakan refleks 

yang melambangkan sikap berani. setelah kejadian itu, Rasulullah Shallallahu ‘alaihi 

wasallam tidak pernah dihinggapi rasa takut, apalagi bimbang dalam menyebarkan 

Islam ke seluruh pelosok dunia. 
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Pendidikan Islam mempunyai kedudukan yang tinggi, ini dibuktikan dengan 

wahyu pertama di atas yang disampaikan Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam 

bagi pendidikan. Beliau menyatakan bahwa pendidikan atau menuntut ilmu itu wajib 

bagi setiap orang, laki-laki dan perempuan. Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam 

diutus dengan tujuan untuk menyempurnakan akhlak manusia. Itulah yang menjadi 

visi pendidikan pada masa Rasulullah Saw. 

Contoh  lain  dari  perencanaan  yang  dilakukan  Rasulullah Shallallahu 

‘alaihi wasallam  dapat ditemukan  ketika  terjadi  perjanjian  Hudaibiyyah  (shulhul  

Hudaibiyyah).  Dariperjanjian  tersebut  terkesan  Rasulullah Shallallahu ‘alaihi 

wasallam  kalah  dalam  berdiplomasi  dan terpaksa menyetujui beberapa hal  yang 

berpihak kepada kafir Quraisy. Kesan tersebut ternyata terbukti sebaliknya setelah 

perjanjian tersebut disepakati. Disinilah terlihat kelihaian Rasulullah Shallallahu 

‘alaihi wasallam dan pandangan beliau yang jauh ke depan. Rasulullah Shallallahu 

‘alaihi wasallam adalah insan yang selalu mengutamakan kebaikan yang kekal 

dibandingkan kebaikan yang hanya bersifat sementara. Walaupun perjanjian itu amat 

berat sebelah, Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam menerimanya karena 

memberikan manfaat di masa depan saat umat Islam berhasil membuka kota Mekkah 

(fath al Makkah) pada tahun ke-8 Hijriyah (dua tahun setelah perjanjian Hudaibiyah). 

b. Pengorganisasian (Organizing) 

Setelah mendapat kepastian tentang tujuan, sumberdaya dan teknik/metode 

yang digunakan untuk mencapai tujuan, lebih lanjut manajer melakukan upaya 

pengorganisasian agar rencana tersebut dapat dikerjakan secara sukses. 
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Engkowo dan Aan Komariah (2012) menyatakan bahwa pengorganisasian 

adalah proses mengatur, mengalokasikan dan mendistribusiakan pekerjaan, 

wewenang dan sumber daya diantara anggota organisasi. Stoner menyatakan bahwa 

mengorganisasikan adalah proses mempekerjakan dua orang atau lebih untuk bekerja 

sama dalam cara terstruktur guna mencapai sasaran spesifik atau beberapa sasaran. 

Menurut George Terry (2006) pengorganisasian merupakan kegiatan dasar 

dari manajemen dilaksanakan untuk mengatur seluruh sumber-sumber yang 

dibutuhkan termasuk unsur manusia, sehingga pekerjaan dapat diselesaikan dengan 

sukses. Organisasi dalam pandangan Islam bukan semata-mata wadah, melainkan 

lebih menekankan pada bagaimana sebuah pekerjaan dilakukan secara rapi. 

Organisasi lebih menekankan pada pengaturan mekanisme kerja. 

Organisasi adalah sistem kerjasama sekelompok orang untuk mencapai tujuan 

bersama. Dalam sistem kerjasama ini diadakan pembagian untuk menetapkan 

bidang-bidang atau fungsi-fungsi yang termasuk ruang lingkup kegiatan yang akan 

diselenggarakan. Sistem ini harus senantiasa mempunyai karakteristik antara lain : 

1. Ada kominikasi antara orang yang bekerja sama 

2. Individu dalam organisasi tersebut mempunyai kemampuan untuk bekerja sama 

3. Kerja sama itu ditunjukan untuk mencapai tujuan. 

Ajaran  Islam  senantiasa  mendorong  para  pemeluknya  untuk  melakukan 

segala sesuatu secara terorganisir dengan rapi, sebab bisa jadi suatu kebenaran yang 

tidak terorganisir dengan rapi akan dengan mudah bisa diluluhlantakkan oleh 

kebatilan yang tersusun rapih 
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Dalam penelitiannya Abdul Goffar (2016) menyatakan bahwa Ali Bin Abi 

Thalib berkata Kebenaran yang tidak teroganisasi dapat dikalahkan oleh kebatilan 

yang terorganisisr 

Proses  organizing  yang  menekankan  pentingnya  tercipta  kesatuan  dalam 

segala tindakan sehingga tercapai tujuan, sebenarnya telah dicontohkan di dalam Al-

Qur’an. Sebagaimana firman Allah dalam Qur’an Surat. Ali Imran/3:103  

(#θ ßϑÅÁ tGôã $#uρ È≅ ö7pt ¿2 «!$# $ Yè‹Ïϑy_ Ÿωuρ (#θ è%§� x's? 4 (#ρã� ä.øŒ $#uρ |M yϑ ÷èÏΡ «!$# öΝä3ø‹ n=tæ øŒ Î) ÷ΛäΖä. 

[ !#y‰ôã r& y# ©9 r' sù t ÷ t/ öΝä3Î/θ è=è% Λä ós t7ô¹ r' sù ÿÏµ ÏF uΚ÷è ÏΖÎ/ $ ZΡ≡ uθ ÷zÎ) ÷Λ äΖä. uρ 4’ n? tã $ x'x© ;οt� ø'ãm z ÏiΒ 

Í‘$ ¨Ζ9 $# Νä.x‹ s)Ρr' sù $ pκ÷]ÏiΒ 3 y7 Ï9≡ x‹ x. ß Îi t6 ãƒ ª!$# öΝä3s9 Ïµ ÏG≈ tƒ#u ÷/ ä3ª=yès9 tβρß‰tGöκ sE ∩⊇⊃⊂∪   

       

Terjemahannya: 

“Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali (agama) Allah, dan 
janganlah kamu bercerai berai, dan ingatlah akan nikmat Allah 
kepadamu ketika  kamu dahulu  (masa  jahiliyah) 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 dari padanya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-
Nya kepadamu, agar kamu mendapat petunjuk”(Qur’an 3:103) 

 

Selanjutnya Al-Qur'an memberikan petunjuk agar dalam suatu wadah, 

tempat, persaudaraan, ikatan, organisasi, kelompok, janganlah timbul pertentangan, 

perselisihan, percekcokan  yang  mengakibatkan  hancurnya  kesatuan,  runtuhnya 

mekanisme kepemimpinan yang telah dibina.  
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Dalam sebuah organisasi tentu ada pemimpin dan bawahan. Sementara itu 

pengorganisasian dalam kaitannya dengan pendidikan Islam, Ramayulis (2008) 

menyatakan bahwa pengorganisasian dalam pendidikan Islam adalah proses 

penentuan struktur, aktivitas, interkasi, koordinasi, desain struktur, wewenang, tugas 

secara transparan, dan jelas. Dalam lembaga pendidikan Islam, baik yang bersifat 

individual, kelompok, maupun kelembagaan. Sebuah organisasi dalam manajemen  

pendidikan  Islam  akan  dapat  berjalan  dengan  lancar  dan  sesuai dengan tujuan 

jika konsisten dengan prinsip-prinsip yang mendesain perjalanan organisasi yaitu 

kebebasan, keadilan, dan musyawarah. Jika kesemua prinsip ini dapat   diaplikasikan   

secara   konsisten   dalam   proses   pengelolaan   lembaga pendidikan Islam akan 

sangat membantu bagi para manajer pendidikan Islam. 

Dalam kaitannya dengan pengorganisasian, Rasulullah Shallallahu ‘alaihi 

wasallam telah mencontohkan ketika memimpin perang uhud. Ketika pasukan Islam 

pimpinan Nabi Muhammad Shallallahu ‘alaihi wasallam berhadapan dengan 

angkatan perang kafir Quraish di dekat gunung Uhud. Nabi Muhammad Shallallahu 

‘alaihi wasallam mengatur strategi peperangan dengan sempurna dalam hal 

penempatan pasukan. Beberapa orang pemanah ditempatkan pada suatu bukit kecil 

untuk menghalang majunya musuh. Pada saat perang berkecamuk, awalnya musuh 

menderita kekalahan. Mengetahui musuh kocar-kacir, para pemanah muslim 

meninggalkan pos-pos mereka di bukit untuk mengumpulkan barang   rampasan.   

Pada   sisi   lain,   musuh   mengambil   kesempatan   ini   dan menyerang  angkatan  

perang  muslim  dari  arah  bukit  ini.  Banyak  dari  kaum Muslim yang mati syahid 

dan bahkan Nabi Muhammad Shallallahu ‘alaihi wasallam mengalami luka yang 
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sangat parah.  Orang  kafir  merusak  mayat-mayat  kaum  Muslim  dan  menuju  

Mekkah dengan merasa suatu kesuksesan. 

Dari cerita sejarah Nabi Muhammad Shallallahu ‘alaihi wasallam yang 

tertulis di atas, dapat diketahui suatu tindakan pengorganisasian. Nabi Muhammad 

Shallallahu ‘alaihi wasallam memerintahkan kepada pasukan pemanah untuk tetap 

berada di atas bukit dalam keadaan apapun. Ternyata pasukan pemanah lalai dari 

perintah atasan, kemudian mereka meninggalkan tempat tugasnya dari atas bukit 

untuk mengambil harta rampasan ketika musuh  lari  kocar-kacir.  Tanpa disadari  

musuh  menyerang balasan  dari sebelah bukit yang berakibat pada kekalahan 

pasukan muslim. Kalau pasukan pemanah memperhatikan dan melaksanakan 

perintah pimpinan (Nabi Muhammad Shallallahu ‘alaihi wasallam) tentu  ceritanya 

akan lain. 

c. Pelaksanaan (Actuating) 

Jawahir Tontowi (1983) menyatakan bahwa pelaksanaan kerja merupakan 

aspek terpenting dalam fungsi manajemen karena merupakan pengupayaan berbagai 

jenis tindakan itu sendiri, agar semua anggota kelompok mulai dari tingkat teratas 

sampai terbawah berusaha mencapai sasaran organisasi sesuai dengan rencana yang 

ditetapkan semula, dengan cara yang baik dan benar. Adapun istilah yang dapat 

dikelompokkan kedalam fungsi pelaksanaan ini adalah directing commanding, 

leading dan coornairing. 

Pelaksanaan kerja sudah barang tentu  yang paling penting dalam fungsi 

manajemen karena merupakan pengupayaan berbagai jenis tindakan itu sendiri, agar 

semua anggota kelompok mulai dari tingkat tingkat teratas sampai terbawah 
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berusaha  mencapai  sasaran  organisasi  sesuai  rencana  yang  telah  ditetapkan 

semula, dengan cara terbaik dan benar. 

Karena tindakan pelaksanaan sebagaimana tersebut di atas, maka proses ini 

juga memberikan motivating untuk memberikan penggerakan dan kesadaran 

terhadap dasar   dari pada pekerjaan yang mereka lakukan, yaitu menuju tujuan yang 

ingin dicapai, disertai memberikan motivasi–motivasi baru, bimbingan atau 

pengarahan, sehingga mereka bisa menyadari dan timbul kemauan untuk bekerja 

dengan tekun dan baik. 

Menurut Hadari Nawawi bimbingan berarti memelihara, menjaga dan 

menunjukkan organisasi melalui setiap personal, baik secara struktural maupun 

fungsional, agar setiap kegiatan tidak terlepas dari usaha mencapai tujuan. Dalam 

realitasnya,  Hadari Nawiwi (1983) membagi kegiatan bimbingan sebagi berikut: 

1. Memberikan dan menjelaskan perintah 

2. Memberikan petunjuk melaksanakan kegiatan 

3. Memberikan kesempatan meningkatkn pengetahuan, keterampilan/kecakapan dan   

keahlian   agar   lebih   efektif   dalam   melaksnakan   berbagai   kegiatan 

orgnisasi. 

4. Memberikan kesempatan ikut serta menyumbangkan tenaga dan fikiran untuk 

memajukan organisasi berdasarkan inisiatif dan kreativits masing – masing. 

5. Memberikan koreksi agar setiap personal melakukan tugas-tugasnya secara 

efisien 

Al-Qur’an dalam hal ini sebenarnya telah memberikan pedoman dasar 

terhadap  proses  pembimbingan,  pengarahan  ataupun  memberikan  peringatan 
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dalam bentuk actuating (pelaksanaaan) ini. Allah berfiman dalam Qur’an Surat. Al–

Baqarah/2:208 

$ yγ •ƒ r' ¯≈ tƒ šÏ%©! $# (#θãΖ tΒ#u (#θè=äz÷Š $# ’Îû ÉΟ ù=Åb¡9 $# Zπ©ù!$ Ÿ2 Ÿωuρ (#θ ãè Î6 ®Ks? ÅV≡uθ äÜ äz Ç≈sÜ ø‹¤±9 $# 4 
… çµ̄ΡÎ) öΝà6 s9 Aρß‰ tã ×Î7•Β ∩⊄⊃∇∪    

 

Terjemahnya: 

 “Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam 
keseluruhan, dan janganlah kamu turut langkah-langkah syaitan. 
Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu”(Qur’an 2:208) 

 

Suatu contoh   pelaksanaan dari fungsi manajemen dapat ditemukan pada 

pribadi agung, Nabi Muhammad Shallallahu ‘alaihi wasallam. ketika ia 

memerintahkan sesuatu pekerjaan, beliau menjadikan dirinya sebagai model dan 

teladan bagi umatnya. Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam  adalah  Al  Qur’an  

yang  hidup  (the  living  Qur’an). Artinya,  pada  diri Rasulullah Shallallahu ‘alaihi 

wasallam tercermin semua ajaran Al-Qur’an dalam bentuk nyata. Beliau adalah  

pelaksana  pertama  semua  perintah  Allah  dan  meninggalkan  semua larangan-

Nya. Oleh karena itu, para sahabat dimudahkan dalam mengamalkan ajaran Islam 

yaitu dengan meniru perilaku Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam 

d. Pengawasan (Controlling) 

Controlling atau pengawasan, sering juga disebut pengendalian. Pengendalian  

adalah  salah  satu  fungsi  manajemen  yang  berupa  mengadakan penilaian, bila 
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perlu mengadakan koreksi sehingga apa yang dilakukan bawahan dapat diarahkan ke 

jalan yang benar dengan maksud dan tujuan yang telah digariskan semula. 

Pengawasan adalah salah satu fungsi dalam manajemen untuk menjamin agar 

pelaksanaan kerja berjalan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dalam 

perencanaan. Pengawasan/pengendalian adalah proses untuk memastikan bahwa 

aktivitas sebenarnya sesuai dengan aktivitas yang direncanakan. Proses pengendalian 

dapat melibatkan beberapa elemen yaitu : 1) menerapkan standar kinerja. 2) 

mengukur kinerja. 3) membandingkan unjuk kerja dengan  standaryang ditetapkan. 

4) mengambil tindakan korektif saat terdeteksi penyimpangan.  

Dalam al Quran pengawasan bersifat transendental, jadi dengan begitu akan 

muncul inner dicipline (tertib diri dari dalam). Itulah sebabnya di zaman generasi 

Islam pertama, motivasi kerja mereka hanyalah Allah kendatipun dalam hal-hal 

keduniawian yang saat ini dinilai cenderung sekuler sekalipun. 

Mengenai fungsi pengawasan, Allah Subhanahu wata’ala berfirman di dalam 

Qur’an Surat. At-Tahrim/28:6 

$ pκš‰ r' ¯≈ tƒ t Ï%©!$# (#θ ãΖtΒ#u (# þθ è% ö/ ä3|¡ à'Ρ r& ö/ ä3‹Î=÷δ r& uρ # Y‘$ tΡ $ yδ ßŠθ è%uρ â¨$ ¨Ζ9 $# äο u‘$yf Ït ø:$# uρ $ pκö� n=tæ 

îπ s3Í×̄≈ n= tΒ Ôâ Ÿξ Ïî ×Š#y‰Ï© āω tβθ ÝÁ ÷ètƒ ©! $# !$ tΒ öΝèδ t� tΒ r& tβθ è=yè ø'tƒ uρ $tΒ tβρâ÷ s∆ ÷σãƒ ∩∉∪    

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, keras, dan 
tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya 
kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang 
diperintahkan”(Qur’an 28:6) 
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2.3 Konsep Travel/ Biro Perjalanan  

2.3.1 Pengertian Travel 

Biro perjalanan (Travel)adalah kegiatan usaha yang bersifat komersial yang 

mengatur dan menyediakan pelayanan bagi seseorang, sekelompok orang, untuk 

melakukan perjalanan dengan tujuan utama berwisata dimana badan usaha ini 

menyelenggarakan kegiatan perjalanan yang bertindak sebagai perantara dalam 

menjual atau mengurus jasa untuk melakukan perjalanan baik di dalam dan di luar 

negeri. (Yoeti, 2003, h. 157)  

Lebih lanjut, Yoeti (2003) mengatakan bahwa biro perjalanan  (Travel) 

adalah suatu perusahaan yang memperoleh pendapatan dan keuntungan dengan 

menawarkan dan menjual produk serta jasa-jasa pelayanan yang diberikan kepada 

pelanggan. 

Travel dalam dunia transportasi memberikan sumbangan dengan 

mempermudah kegiatan pengurusan pemberangkatan seseorang atau kelompok 

karena cukup datang ke kantor travel lalu akan dilayani. menurut Yoeti (2003) 

munculnya biro perjalanan memiliki beberapa peran, yaitu: 

1. Pengurusan dokumen perjalanan 

2. Ticketing (penjualan tiket pesawat domestik dan internasional) 

3. Hotel reservation (dalam dan luar negeri) 

4. Agen perjalanan kapal pesiar, charter flight, kapal laut dan kereta apai 

5. Paket wisata untuk dalam dan luar negeri 

6. Escort service (jasa mengiringi) 

7. Jemput dan antar tamu dari dan kebandara 

8. Pelayanan umrah, ibadah haji dan perjalanan rohani lainnya. 
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Menurut Kotler (2005) mengatakn bahwa produk travel (biro perjalanan) 

dapat diklasifikasikan menjadi tiga tingkat, yaitu: 

1. Core Product, adalah pelayanan atau manfaat yang disediakan untuk 

memuaskan kebutuhan target asar (wisatawan) yang sudah teridentifikasi. 

2. The Tangible Product, adalah penawaran khsus yang dilakukan dalam rangka 

menjual sesuatu dengan menekankan bahwa wisatawan akan menerimanya 

sebagai imbalan uang yang dibayarkannya. 

3. The Augmental Product, adalah semua bentuk nilai tambah yang diberikan 

kepada tangible product yang ditawarkan, sehingga menjadi lebih menarik bagi 

calon wisatawan 

E. Suherman (2000) menyatakan bahwa ada beberapa macam travel/biro 

perjalanan yang terbagi menjadi dua yaitu biro perjalanan wisata dan biro perjalanan 

haji dan umrah: 

1. Biro perjalanan wisata, adalah sebuah usaha atau dan usaha yang menyediakan 

seluruh atau sebagian perlengkapan seseorang atau kelompok orang yang akan 

melakukan perjalanan wisata. 

2. Biro perjalanan haji dan umrah, adalah usaha penyedia jasa perencanaan atau jasa 

pelayanan penyelenggaraan ibadah umrah dan haji. Biro perjalanan umrah dan 

haji merupakan suatu badan usaha yang dapat memberikan pelayanan tentang 

segala sesuatu yang berhubungan dengan dunia perjalanan ibadah umrah dn haji. 

H.K Martono (2009) menyatakan bahwa penyelenggaraan ibadah haji khusus 

merupakan biro perjalanan yang telah mendapat izin menteri untuk 

menyelenggarakan ibadah haji khusus, banyaknya travel yang melaksanakan 
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peemberangkatan ibadah haji, membuat kita harus memilah memilih travel yang 

terpercaya minimal memiliki izin resmi dari pemerintah dalam hal ini kementerian 

agama. 

Biro Perjalan yang telah mendapatkan izin menteri terkait tersebut harus 

berbentuk badan hukum baik berupa PT atau setidak-tidaknya CV. Biro Perjalanan 

yang telah berbentuk badan hukum tersebut selanjutnya melakukan pendaftaran 

sebagai Biro Perjalanan dengan memenuhi persyaratan-persyaratan yang telah 

ditentukan oleh pemerintah. Untuk dapat menyelenggarakan Ibadah Haji Khusus, 

penyelenggar Ibadah Haji Khusus harus memenuhi persyaratan/kriteria yang telah 

ditentukan oleh Kementerian Agama sesuai dengan regulasi Peraturan Penyelenggara 

Biro Perjalanan Ibadah Haji Khusus tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 

tahun 2019 Pasal 58 tentang penyelenggaraan Ibadah Haji, yaitu: 

1. Telah memperoleh izin sebagai PPIU oleh Menteri, 

2. Telah menyelenggarakan ibadah umroh paling singkat selama 3 (tiga) tahun dan 

memberangkatkan jamaah umroh paling sedikit 300 (tiga ratus) orang, 

3. Memiliki kemampuan teknis menyelenggarakan ibadah haji khusus yang 

meliputi kemampuan sumber daya manusia, sarana prasarana serta manejemen, 

4. Memiliki kemampuan finansial untuk menyelenggarakan ibadah haji khusus 

yang dibuktikan dengan jaminan bank, 

5. Memiliki komitmen untuk menyelenggarakan ibadah haji khusus sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan, standar pelayanan yang telah ditetapkan oleh 

menteri  dan ketentuan pemerintah kerajaan Arab Saudi. 
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Penyeleggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) yang telah memenuhi persyaratan 

tersebut maka dapat menyelenggarakan Ibadah Haji Khusus dengan ketentuan 

wajibnya memberikan pelayanan yang meliputi: 

1. Pendaftaran 

2. Bimbingan jamaah Haji Khusus 

3. Teransportasi jamaah Haji Khusus 

4. Akomodasi dan konsumsi di Arab Saudi 

5. Kesehatan jamaah haji khusus 

6. Perlindungan jamaah Haji Khusus dan petugas jamaah haji 

7. Administrasi dan dokumen Haji 

Ali Parman (2012)  menyatakan bahwa dasar hukum travel haji dan umrah 

sebagai penyelenggara haji dan umroh menurut syariat islam secara tekstual tidak 

terdapat dalam Al-qur’an dan hadis dikarenankan perkara atau kegiatan pelaksanaan 

ibadah haji atau umroh dengan menggunakan jasa travel termaksud kontemporer 

sehingga dengan merujuk langsung ke sumber hukum islam yang utama yaitu Al-

qur’an dan hadis  maka tidak ditemukan dasar hukumnya, maka travel dapat kita 

umpamakan sebagai sarana penunjang atau menjadi perantara dalam mencapai tujuan 

kita untuk beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah SWT. jika fungsi travel 

demikian, maka travel dapat diqiaskan dengan kegiatan yang dilakukan amil zakat 

yang menjadi perantara orang yang ingin mendekatkan diri kepada Allah dengan 

mengeluarkan sebagian hartanya dijalan Allah sebagai bentuk dari ibadah yang wajib 

ditunaikan, begitupun ibadah haji yang wajib ditunaikan.  
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2.4  Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah dan Haji 

2.4.1 Pendaftaran dan Pembatalan Ibadah Umrah 

Ketentuan pendaftaran dan pembatalan Ibadah Umrah diatur pada pasal 11 

Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 8 Tahun 2018 sebagai berikut: 

1. Pendaftaran jamaah dilakukan setiap hari. 

2. Pendaftaran jamaah dilakukan oleh calon jamaah yangt bersangkutan pada PPIU 

sesuai dengan format pendaftaran dan perjanjian yang ditetapkan oleh Direktur 

Jenderal. 

3. Isi perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat hak dan 

kewajiban kedua belah pihak. 

4. PPIU wajib menjelaskan isi perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

kepada calon jamaan sebelum ditandatangani kedua belah pihak. 

5. PPIU wajib memberangkatkan jamaah paling lambat 6 (enam) bulan setelah 

pendaftaran. 

6. PPIU wajib memberikan informasi mengenai paket umrah kepada calon jamaah. 

7. PPIU wajib melaporkan jamaah yang telah terdaftar kepada Direktorat Jenderal 

melalui sistem pelaporan elektronik. 

8. PPIU wajib memberikan dokumen perjanjian kepada jamaah segera setelah 

ditandatangani kedua belah pihak. 

9. PPIU hanya menerima pelunasan BPIU paling lama 3 (tiga) bulan sebelum 

waktu /tanggal keberangkatan. 

10. Dalam hal jamaah yang telah terdaftar membatalkan keberangkatan, PPIU wajib 

mengembalikan BPIU setelah dikurangi biaya yang telah dikeluarkan sesuai 

dengan perjanjian yang telah disepakati. 
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11. Ketentuan lebih lanjut mengenai pendaftaran jamaah ditetapkan dengan 

Keputusan Direktur Jenderal. 

12. PPIU dilarang memfasilitasi keberangkatan jamaah menggunakan BPIU  yang 

berasal dana talangan. 

2.4.1.1 Biaya Penyelenggaraan Ibadah Umrah 

Biaya penyelenggaraan Ibadah Umrah yang selanjutnya disingkat BPIU 

adalah sejumlah dana yang dibayarkan oleh jamaah untuk menunaikan 

perjalanan Ibadah Umrah. (PMA Nomor 8 Tahun 2018) 

Dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2018, pada pasal 9 dan 

10 menyebutkan bahwa: PPIU menetapkan BPIU sesuai dengan fasilitas dan 

pelayanan yang diberikan, BPIU meliput seluruh komponen biaya yang 

diperlukan untuk peksanaan Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah, (PPIU) 

dilarang memungut biaya lain. 

BPIU Referensi adalah biaya rujukan Penyelenggara Perjalanan Ibadah 

Umrah yang ditetapkan oleh Meteri Agama. (PMA Nomor 8 Tahun 2018) 

BPIU Referensi menjadi pedoman bagi Kementerian Agama dalam 

melakukan pengawasan dan pengendalian kepada PPIU terhadap layanan yang 

diberikan kepada jamaan umrah sesuai standar pelayanan minimal; dan 

Penyelengga Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) dalam menetapkan Biaya 

Penyelenggara  Ibadah Umrah (BPIU) sesuai standar pelayanan minimal. 

(Keputusan Menteri Agama Nomor 221 Tahun 2018). 

Penetapan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Umrah (BPIU) Referensi 

tertuang dalam Keputusan Menteri Agama Nomor 221 Tahun 2018, bahwa 
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besaran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Umrah Referensi (BPIU Referensi) 

sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta ruiah). Selanjutnya dijelaskan dalam 

Keputusan Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama  

Nomor 323 Tahun 2019 bab III tentang Biaya penyelenggaraa ibadah umrah 

sebagai berikut: 

1. Besaran BPIU 

a. Besaran BPIU ditetapkan sesuai dengan kesepakatan yang tertuang dalam 

SPPIU   antara jamaah dan PPIU. 

b. BPIU dibayarkan oleh jamaah /kuasa jamaah ke rekening PPIU melalui 

BPS yang berbasis syariah yang telah memiliki kerja sama dengan PPIU. 

c. Besaran setoran awal BPIU paling sedikit Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta 

rupiah) 

d. BPIU dianggap lunas setelah mencapai jumlah Rp.20.000.000,00 (dua 

puluh juta rupiah). 

e. Komponen BPIU terdiri atas: a. biaya administrasi pendaftaran dan 

pembatalan jamaah; b. Biaya perlengakapan umrah (tas bagasi, tas kabin, 

kartu identitas, dan atribut lainya), pengurusan dokumen (visa), handling 

di tanah air dan Arab Saudi, serta petugas PPIU yang akan melayani 

jamaah ; c. Biaya perlindungan jamaah/ asuransi; d. Biaya bimbingan 

manasik ; e. Biaya transportasi udara dari tanah air ke Arab Saudi pergi 

pulang; dan f. Biaya program umrah untuk paket layanan akomodsi, 

komsumsi, dan transportasi selama di Arab Saudi. 

2. Prosedur Pembayaran BPIU di BPS BPIU 
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a. Pembayaran BPIU di BPS BPIU dilakukan melalui tahapan: 

1) Jamaah atau kuasa jamaah melakukan pembayaran ke rekening  PPIU 

pada BPS BPIU yang dimiliki kerja sama dengan PPIU dan terhubung 

dengan aplikasi SISKOPATUH; 

2) Pembayaran BPIU dapat dilakukan melalui pemindahbukuan, transfer, 

maupun pembayaran secara tunai; 

3) Jamaah atau kuasa jamaah membayar setoran awal BPIU dalam bentuk 

rupiah ke rekening PPIU pada BPS BPIU sesuai pilihan paket umrah; 

4) BPS BPIU melakukan input nomor registrasi jamaah ke dalam aplikasi 

switching SISKOPATUH; 

5) BPS BPIU menerbitkan bukti pembayaran setoran BPIU sebanyak 2 

(dua) lembar yang dicetak melalui aplikasi dengan peruntukan: a) 

lembar pertama bermaterei secukupnya untuk jamah; dan b) lembar 

kedua untuk PPIU; 

b. NPU tercantum dalam bukti pembayaran setoran BPIU. 

c. Jamaah/kuasa jamaah dapat melakukan pembayaran BPIU sebanuyak 1 

(satu) kali sampai 3 (tiga) kali dan setiap kali melakukan pembayaran 

harus diterbitkan bukti pembayaran. 

2.4.1.2 Administrasi dan Dokumentasi Jamaah Umrah 

Terkait layanan dan dokumentasi jamaah Umrah dalam Peraturan 

Menteri Agama (PMA) Nomor 8 Tahun 2018 secara berurutan dijelaskan dari 

pasal 23 sampai dengan pasal 26 sebagai beriku: 
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Pelayanan administrasi dan dokumen umrah meliputi: a. pengurusan 

dokumen perjalanan umrah dan visa bagi jamaah; b. Pengurusan dokumen 

jamaah sakit, meninggal, dan ghaib/hilang; c. Pengurusan dokumen lain yang 

dianggap perlu. 

Masa tinggal jamaah di Arab Saudi sesuai dengan masa berlaku visa , 

PPIU wajib memastikan masa tinggal jamaah di Arab Saudi sesuai dengan masa 

berlaku visa. 

Secara rinci layanan administrasi dan dokumen jamaah umrah tertuang 

dalam keputusan Dirjen PHU Nomor 323 Tahun 2019 dijelaskan sebagai 

berikut: 

1. Pengurusan Dokumen Keberangkatan 

a. Pengurusan dokumen dilakukan oleh PPIU setelah jamaah mendapat NPU.  

b. PPIU wajib menginput data perjalanan umrah di aplikasi SISKOPATUH, 

berupa: a. nomor paspor; b. tanggal keberangkatan; c. tanggal kepulangan; 

d. nama maskapai keberangkatan; e. nama maskapai kepulangan, f. nama 

hotel di Makkah; g. nama hotel di Madinah; h. nama hotel di Jeddah (jika 

ada); i. nama hotel di negara transit (jika ada); j. nama syarikah bus dan no 

kontak di Arab Saudi; k. nama provider visa; l. nama petugas di Arab 

Saudi (muthowwif); m. nama petugas PPIU yang menyertai jamaah; dan n. 

nomor  telepon/handphone petugas di Arab Saudi. 

c. Pengurusan visa umrah dilakukan oleh PPIU atau provider visa. 

2. Penerbitan Kartu Identitas Jamaah  
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a. Setiap jamaah yang berangkat ke Arab Saudi wajib mendapatkan kartu 

identitas jamaah umrah 

b. Kartu identitas jamaah memuat nama, foto, nomor paspor, NPU, QR Code 

jamaah, nama dan logo PPIU, alamat PPIU, serta nama petugas PPIU dan 

nomor telepon. 

c. Bentuk dan format kartu identitas jamaah. 

d. PPIU wajid mencetak kartu identitas dari aplikasi umrah 

e. Pencetakan kartu  identitas tidak dapat dilakukan jika PPIU belum 

mengimput data nomor tiket keberangkatan dan kepulangan. 

3. Pengembalian Dana BPIU 

a. Jamaah menerima pengembalian dana BPIU dalam hal: a. meninggal dunia 

sebelum keberangkatan menunaikan ibadah umrah; b. Membatalkan 

keberangkatan karena alasan kesehatan atau alasan lain yang sah; atau c. 

Tidak diberangkatkan oleh PPIU lebih dari 3(tiga) bulan sejak tanggal 

pelunasan BPIU atau 6 (enam) bulan setelah setoran awal. 

b. Bagi jamaah yang meninggal dunia atau yang membatalkan keberangkatan 

karena alasan keehatan atau alasan lain, ahli waris atau jamaah 

mengajukan pembatalan dan pengembalian BPIU kepada PPIU . 

c. Bagi jamaah yang tidak diberangkatkan oleh PPIU setelah melewati masa 

keberangkatan, Direktur Jenderal melakukan klarifikasi kepada PPIU 

sebelum memerintahkan pengembalian BPIU kepada jamaah 
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d. Besaran pengembalian dana sesuai dengan BPIU yang telah dibayar setelah 

dikurangi biaya-biaya sebagaimana yang telah ditetapkan dalam surat 

perjanjian. 

e. PPIU wajib mengembalikan BPJU kepada jamaah yang tidak 

diberangkatankan sesuai dengan jangka wktu keberangkatan, paling 

lambat 1 (satu) bulan sejak waktu keberangkatan berakhir. 

f. Dalam hal PPIU dikenakan sanksi pembekuan atau pencabutan izin 

operasional, PPIU wajib mengembalikan BPIU kepada jamaah. 

2.4.1.3 Bimbingan Ibadah Umrah 

Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 8 tahun 2018 pasal 14 sebagai 

berikut: 

a. Bimbingan jamaah diberikan oleh pembimbing Ibadah sebelum      

keberangkatan, dalam perjalanan, dan selama di Arab Saudi. 

b. Bimbingan jamaah meliputi materi bimbingan manasik dan perjalanan 

Ibadah Umrah. 

c. Bimbingan jamaah sebelum keberangkatan diberikan paling sedikit 1 (satu) 

kali pertemuan. 

d. Bimbingan diberikan dalam bentuk teori dan praktek. 

e. Bimbingan ibadah diangkat oleh pimpinan PPIU dan telah melaksanakan 

Ibadah Haji/Umrah. 

f. PPIU wajib memberikan buku paket atau buku pedoman materi bimbingan 

manasik dan perjalanan Umrah. 
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g. Materi bimbingan manasik dan perjalanan Umrah, berpedoman pada 

bimbingan manasik dan perjalanan Haji dan Umrah yang diterbitkan oleh 

Kementerian Agama. 

2.4.1.4 Trasportasi Jamaah Umrah 

Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 8 tahun 2018 pasal 15 sebagai 

berikut: 

a. Pelayanan trasportasi jamaah dilakukan oleh PPIU meliputi pelayanan 

pemberangkatan ke dan dari Arab Saudi dan selama di Arab Saudi. 

b. Pemberangkatan ke dan dari Arab Saudi dilaksanakan oleh PPIU sesuai 

dengan jadwal yang tertera dalam perjanjian yang telah disepakati dengan 

calon jamaah. 

c. Jadwal pemberangkatan ke dan dari Arab Saudi dibuktikan dengan tiket 

pesawat ke dan dari Arab Saudi. 

d. Transportasi meliputi trasportasi udara dari indonesia ke Arab Saudi dan 

dari Arab Saudi ke indonesi, serta trasportasi darat atau udara selama di 

Arab Saudi. 

2.4.1.5 Akomodasi dan Komsumsi Jamaah Umrah 

Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 8 tahun 2018 pasal 16 sebagai 

berikut: 

a. Pelayanan akomodasi dan komsumsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 

13 huruf c wajib dilakukan oleh PPIU selama jamaah berada di Arab 

Saudi. 
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b. Dalam hal jamaah harus menginap sebelum berangkat ke Arab Saudi, PPIU 

wajib menyediakan akomodasi. 

c. Pelayanan akomodasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib 

dilakukan oleh PPIU dengan menempatkan jamaah paling jauh 1.000 

(seribu) meter dari Masjidil Haram di Makkah dan di dalam wilayah 

Markaziyah di Madinah pada hotel paling rendah bintang 3 (tiga). 

d. Dalam hal jamaah ditempatkan lebih dari 1.000 (seribu) meter dari Masjidil 

Haram di Makkah , PPIU wajib menyediakan trasportasi selama 24 (dua 

puluh empat) jam. 

2.4.1.6 Kesehatan Jamaah Umrah  

Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 8 tahun 2018 pasal 17 sebagai 

berikut: 

a. PPIU wajib memberikan pembinaan, pelayanan, dan perlindungan 

kesehatan bagai jamaah sebelum pemberangkatan ke dan dari Arab Saudi 

selama di Arab Saudi. 

b. Pelayanan kesehatan paling sedikit meliputi; a. penyediaan petugas 

kesehatan; b. penyediaaan obat-obatan sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan; c. pemeriksaaan kondisi kesehatan awal jamaah 

sebelum keberangkatan; d. pengurusan bagi jamaah yang sakit selama di 

perjalanan dan di Arab Saudi; e. pengurusan jamaah yang meninggal 

dunia; dan f. Bimbingan kesehatan jamaah diberikan sebelum 

pemberangkatan ke dan dari Arab Saudi dan selama di Arab Saudi.  
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c. PPIU wajib memastikan jamaah telah mendapatkan vaksinasi meningitis 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

PPIU bertangung jawab terhadap perawatan dan pemulangan jamaah 

yang dirawat inap di Arab Saudi dan negara transit. 

Meningitis (pasal 19 PMA Nomor 8 Tahun 2018). 

1. Setiap jamaah wajib melakukan vaksinasi meningitis. 

2. Vaksinasi meningitis menjadi tanggung jawab jamaah secara   

individu. 

2.4.1.7 Perlindungan Jamaah dan Petugas Umrah 

Amanat UU Nomor 8 Tahun 20019 pasal 96 dan 97 menyebutkan 

bahwa: jamaah umrah mendapatkan perlindungan; a. warga negara Indonesia di 

luar negeri; b. hukum; c. keamanan; dan d. jiwa, kecelakaan, dan kesehatan. 

PPIU bertangung jawab memberikan perlindungan kepada jamaah umrah dan 

petugas umrah sebelum, selama, dan setelah jamaah umrah dan petugas umrah 

melaksanakan ibadah umrah. pemberian perlindungan dilaksanakan oleh PPIU 

sesuai dengan kebijakan Menteri. 

Dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 8 Tahun 2018 tentang 

perlindungan jamaah umrah dijelaskan pada pasal 20, 21 dan 22 bahwa: 

pelayanan perlindungan jamaah dan petugas umrah wajib dilakukan oleh PPIU, 

meliputi: a. asuransi jiwa, kesehatan, dan kecelakaan; b. pengurusan dokumen 

jamaah yang hilang selama perjalanan ibadah; dan c. pengurusan jamaah yang 

terpisah dan/atau hilang selama dalam perjalanan dan di Arab Saudi. Besaran 
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pertanggungan asuransi/nilai manfaat sesuai dengan ketentuan dalam asuransi 

perjalanan. 

Terkait dengan perlindungan jamaah Umrah dijelaskan dalam keputusan 

Dirjen PHU Nomor 323 Tahun 2019, bahwa: 

a. Dalam rangka memberikan perlindungan jamaah kepada jamaah, PPIU wajib 

mengasuransikan setiap jamaah. 

b. Perlindungan berupa asuransi dilakukan oleh perusahaan asuransi yang 

berbasis syariah. 

c. Besaran biaya kontribusi perlindungan jamaah ditentukan oleh PPIU. 

d. Biaya perlindungan jamaah wajib dibayarkan oleh PPIU kepada perusahaan 

asuransi syariah setelah jamaah melakukan pelunasan BPIU. 

e. Biaya asuransi dibayar oleh PPIU dengan memerintahkan BPS BPIU 

melakukan pendebetan rekening kepada perusahaan asuransi sebesar biaya 

kontribusi yang telah ditentukan. 

f. Pembayaran asuransi dilakukajn melalui BPS BPIU. 

g. Perusahaan asuransi syariah yang telah menerima pembayaran asuransi, 

wajib menerbitkan dan menginput nomor polis setiap jamaah pada aplikasi 

SISKOPATUH. 

2.4.1.8 Pengawasan dan Evaluasi Penyelenggara Ibadah Umrah 

Amanat UU Nomor 8 Tahun 2019 pasal 99, 100, 101, 102 secara 

berurutan menyebutkan bahwa: (1) Menteri mengawasi dan mengevaluasi 

Penyelenggaraan Ibadah Umrah. (2) Pengawasan dan evaluasi dilaksanakan oleh 

aparatur tingkat pusat dan/ atau daerah terhadap pelaksanaan, pembinaan, 
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pelayanan, dan perlindungan yang dilakukan oleh PPIU kepada jamaah umrah. 

(3) Dalam melaksanakan fungsi pengawasan dan evaluasi pelaksanaan ibadah 

umrah, Menteri dapat membentuk tim koordinasi pencegahan, pengawasan, dan 

penindakan permasalahan penyelenggaraan ibadah umrah. (4) Ketentuan lebih 

lanjut mengenai tim koordinasi diatur dengan peraturan Menteri. 

Pengawasan Ibadah Umrah dilaksanakan secara terpadu dengan 

Kementerian/lembaga terkait. Hasil pengawasan dan evaluasi pelaksanaan 

Ibadah Umrah digunakan untuk dasar akreditasi dan pengenaan sanksi. 

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan dan evaluasi diatur dengan 

Peraturan Mnteri. 

Dalam hasil pengawasan dan evaluasi pelaksanaan ibadah umrah 

terdapat dugaan tindak pidana, hasil pengawasan dan evaluasi disampaikan 

kepada aparat penegak hukum untuk ditindaklanjuti. 

Penjelasan pengawasan dan pengendalian PPIU, tertuang pada Peraturan 

Menteri Agama (PMA) Nomor 8 Tahun 2018, pasal 32,33,34,35, sebagai 

berikut: 

1. Pengawasan  

a. Pengawasan dilakukan oleh Direktur Jenderal. 

b. Dalam melaksanakan pengawasan Direktur Jenderal dibantu oleh Kepala 

Kantor Wilayah, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota, dan 

Staf Teknis Haji pada konsulat Jenderal Republik Indonesia di Jeddah. 
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c. Pengawasan meliputi pengawasan terhadap: 

1) Pendaftaran; 

2) Pengelolaan keuangan; 

3) Rencana perjalanan; 

4) Kegiatan operasional pelayanan jamaah; 

5) Pengurusan dan penggunaan visa; 

6) Indikasi penyimpangan dan/atau kasus tertentu; dan 

7) Ketaatan terhadap ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. 

d. Dalam hal Kepala Kantor Wilayah, Kepala Kantor Kementerian Agama 

Kabupaten/Kota, dan Staf Teknis Haji pada Konsulat Jenderal Republik 

Indonesia di Jeddah melakukan pengawasan sendiri , hasil pengawasan 

dilaporkan kepada Direktur Jenderal. 

e. Pengawasan dapat bekerjasama dengan instansi pemerintah/lembaga 

terkait. Pengawasan dilakukan secara: a. terpogram dan berkala: b. 

sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan: dan/ atau c. terpadu dengan 

instansi pemerintah/lembaga terkait. 

2.  Pengendalian (Pasal 34 PMA Nomor 8 Tahun 2018) 

a. Pengendalian dilakukan oleh Direktur Jenderal terhadap operasional 

Penyelenggara Ibadah Umrah di Tanah Air, negara transit, dan Arab 

Saudi. 

b. Pengendalian dapat dilakukan dalam bentuk moratorium perizinan dan/atau 

dalam bentuk lainnya. 

c. Moratorium ditetapkan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri. 
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Pengawasan dan pengendalian dilakukan berdasarkan standar pelayanan 

minimal Penyelenggaraan Ibadah Umrah. ketentuan lebih lanjut mengenai 

pengawasan dan pengendalian ditetapkan dengan keputusan Direktur Jenderal. 

2.4.2 Pendaftaran dan Penundaan  Ibadah Haji Khusus 

Pendaftaran Ibadah Haji Khusus tertuang dalam UU Nomor 8 Tahun 2019 

pasal 73 dan 74 bahwa: Pendaftaran jamaah Haji Khusus dilakukan sepanjang 

tahun setiap hari kerja sesuai dengan prosedur dan persyaratan yang ditetapkan oleh 

Menteri Agama. Pendaftarannya dilakukan oleh jamaah  Haji Khusus melalui PIHK 

yang terhubung dengan Siskohat dan dilakukan berdasarkan prinsip pelayanan 

sesuai dengan nomor urut pendaftaran 

Nomor urut pendaftaran digunakan sebagai dasar pelayanan 

pemberangkatan jamaah Haji Khusus. Pemberangkatan jamaah Haji Khusus 

berdasarkan nomor urut pendaftaran dikecualikan bagi jamaah haji khusus lanjut 

usia. Jamaah haji khusus yang menunda keberangkatan dengan alasan yang sah 

maka jamaah haji khusus tersebut menjadi jamaah daftar tunggu. 

Pendaftaran Haji Khusus secara teknis diatur dalam PMA Nomor 11 Tahun 

2017 pasal 14 sebagai berikut: 

1. Pendaftaran haji khusus setiap hari kerja sepanjang tahun. 

2. Pendaftaran haji khusus dilakukan secara langsung oleh calon jamaah haji. 

3. Calon jamaah haji yang pernah menunaikan ibadah haji dapat melakukan 

pendaftaran haji khusus stelah 10 (sepuluh) tahun sejak menunaikan ibadah haji 

terakhir. 

4. Pendaftaran jamaah haji dilakukan pada Kantor Wilayah. 
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Untuk dapat mendaftar sebagai jamaah haji harus memenuhi persyaratan 

sebagai berikut: 

1. Beragama Islam; 

2. Berusia paling rendah 12 (dua belas) tahun pada saat mendaftar; 

3. Memiliki rekening tabungan tabungan atas nama jamaah haji; 

4. Memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku; apabila calon 

jamaah haji belum memiliki KTP dapat diganti dengan kartu identitas lain yang 

sah. 

5. Memiliki Kartu Keluarga; 

6. Memiliki akta kelahiran atau surat kenal lahir atau kutipan akta nikah atau 

ijazah; dan 

7. Bukti pendaftaran dari PIHK pilihan calon jamaah haji. (PMA Nomor 11 Tahun 

2017) 

2.4.2.1 Kuota Jamaah  Haji Khusus 

Penetapan  kuota Haji Khusus diatur dalam UU Nomor 8 Tahun 2019 

pasal 64 65 66 bahwa Menteri Agama menetapkan kuota haji khusus sebesar 8% 

(Delapan persen) dari kuota Haji Indonesia terdiri atas kuota: Jamaah Haji 

Khusus; dan petugas Haji Khusus. Pengisian kuota Haji Khusus dilakukan 

berdasarkan urutan pendaftaran secara nasional. 

Pengisian kuota haji khusus dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari 

setelah penetapan Menteri Agama. Dalam hal kuota   haji khusus tidak terpenuhi 

pada hari penutupan pengisian kuota Menteri Agama dapat memperpanjang 

masa pengisian sisa kuota dalam waktu 7 (tujuh) hari untuk: 
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1. Jamaah haji yang saat pelunasaan tahap sebelumnya mengalami kegagalan 

sistem; 

2. Pendamping jamaah haji khusus lanjt usia; 

3. Jamaah haji khusus yang terpisah dari mahram atau keluarga; 

4. Jamaah haji khusus penyandang disabilitas dan pendampingannya; dan 

jamaah haji khusus pada urutan berikutnya. 

Apabila kuota haji khusus tidak terpenuhi selama 7 (tujuh) hari pengisian 

kuota akhir berdasarkan nomor urut berikutnya berbasis PIHK serta berdasarkan 

kesiapan jamaaah dan setiap PIHK paling lama 7 (tujuh) hari. 

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengisian kuota haji khusus dan 

pengisian sisa kuota haji khusus diatur dengan Peraturan Menteri. 

Berdasarkan UU Nomor 8 Tahun 2019 pasal 67 disebutkan bahwa: 

1. PIHK hanya memberangkatkan jamaah haji khusus yang terdaftar dan yang 

telah melaporkan kepada Menteri. 

2. PIHK wajib memberangkatkan jamaah haji khusus paling sedikit 45 (empat 

puluh lima) jamaah. dalama PMA 22 Tahun 2011 pasal 6 menyatakan PIHK 

memberangkatkan jamaah haji khusus sebanyak 200 (dua ratus) jamaah. 

3. Dalam hal PIHK memperoleh kurang dari 45 (empat puluh lima) jamaah 

PIHK wajib menggabungkan jamaahnya dengan PIHK lain. 

4. Penggabungan jamaah haji khusus dilakukan atas persetujuan jamaah yang 

dibuktikan deengan surat persetujuan dan dilaporkan kepada Menteri. 

5. Dalam hal jamaah haji khusus tidak menyetujui penggabungan jamaah 

jamaah haji khusus tersebut menjadi daftar tunggu tahun berikutnya. 
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6. Ketentuan lebih lanjut mengenai penggabungan jamaah haji khusus diatur 

dengan Peraturan Menteri. 

2.4.3 Biaya, Pelunasan, Pembatalan, dan Pengembalian BPIH Khusus 

2.4.3.1 BPIH Khusus 

Biaya perjalanan ibadah haji khusus yang selanjutnya disebut BPIH Khusus 

adalah sejumlah uang yang harus dibayar oleh jamaah haji yang akan menunaikan 

Ibadah Haji Khusus. (UU Nomor 8 Tahun 2019) 

Setelah kuota haji khusus ditetapkan oleh menteri Agama, jamaah haji 

khusus melakukan pelunasan BPIH Khusus setelah sebelumnya dilakukan 

rekonsiliasi data jamaah yang berhak melunasi antara data yang terdapat di PIHK 

dengan data pada Sistem Komuterisasi Haji Terpadu (Siskohat) 

Adapun pihak yang berhak menetapkan besaran minimal BPIH Khusus 

adalah Menteri sebagaimana diatur dalam PMA Nomor 7 Tahun 2019 pasal 26. 

BPIH Khusus tersebut kemudian disetorkan ke Rekening BPKH. 

Besaran BPIH Khusus bervariasi antara satu PIHK dengan PIHK lainnya 

tergantung pada kualitas pelayanan yang diberikan dan perjanjian yang disepakati 

dengan jamaah pada Tahun 1438 H/2017 M sampai Tahun 1440 H/2019 M, 

besaran  BPIH Khusus minimal US$ 8,000. (Kemenag, 2018, h. 138) 

2.4.3.2 Pelunasan BPIH Khusus 

Pelunasaan BPIH Khusus setiap Tahunnya diatur dalam Keputusan Dirjen 

Penyelenggara Umrah dan Haji. Pelunasan dilakukan 2 (dua) tahap, yaitu tahap satu 

dan dua. Sebagai gambaran Tahun 2020 pelunasan diatur berdasarkan Keputusan 

Dirjen No. 143 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembayaran Pelunasan Biaya 
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Perjalanan Ibadah Haji Khusus dan Pengurusan Dokumen Haji Khusus Tahun 

1441H/2020 M, sebagai berikut: 

a. Pelunasn jamaah haji khusus pada tahap kesatu diperuntukan bagi; 

1) Jamaah haji khusus yang telah memiliki nomor porsi dan masuk alokasi 

kuota tahun 1441H/2020 M dan jamaah haji khusus lanjut usia. 

2) Jamaah haji khusus nomor urut berikutnya atau jamaah haji cadangan. 

b. Pelunasan tahap kedua, diprioritaskan bagi: 

1) Jamaah haji yang tidak dapat melunasi pada tahap pertama karena gagal 

pelunasan; 

2) Pendamping jamaah haji khusus lanjut usia; 

3) Jamaah haji khusus yang terpisah dari mahram atau keluarga; 

4) Jamaah haji khusus penyandang disabilitas dan pedampingannya; dan 

5) Jamaah haji khusus pada urutan berikutnya sebanyak 30% (tiga puluh 

persen) dari kuota haji khusus; 

2.4.3.3 Pembatalan dan Pengembalian BPIH Khusus 

Jamaah haji yang tidak melunasi BPIH Khusus dan/atau membatalkan atau 

menunda keberangkatan, porsi jamaah haji menjadi sisa kuota haji khusus. 

Pengisian sisa kuota haji khusus, dialokasikan sebagai berikut: 

a. Jamaah haji yang saat pelunasan tahap sebelumnya mengalami kegagalan 

sistem; 

b. Sudah pernah melaksanakan ibadah haji dan termaksud dala alokasi kuota 

tahun berjalan; 



53 

 

c. Jamaah haji berusia paling rendah 75 (tujuh puluh lima) tahun dan telah 

mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal melalui PIHK; dapat 

menyertakan pendamping. 

d. Penggabungan mahram suami/istri dan anak kandung/menantu/orang tua 

terpisah dan sudah mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal 

melalui PIHK; 

e. Jamaah haji yang berstatus cadangan dan sudah melunasi BPIH Khusus 

pada tahun berjalanan; dan 

f. Jamaah haji nomor porsi berikutnya. (PMA Nomor 11 Tahun 2017, pasal 

24). Jamaah Haji yang membatalkan atau dibatalkan pendaftarannya, maka 

BPKH mengembalikan BPIH Khusus secara penuh kepada jamaah haji 

yang bersangkutan. (pasal 29 PMA Nomor 7 Tahun 2019) 

Berdasarkan Amanat UU Nomor 8 Tahun 2019 pasal 70, dijelaskan 

bahwa: 

a. BPIH Khusus yang telah disetorkan melalui BPS BPIH Khusus 

dikembalikan sesuai dengan perjanjian jamaah dengan PIHK jika: 

1) Porsinya tidak dimanfaatkan oleh ahli waris bagi jamaah haji khusus 

yang meninggal dunia sebelum berangkat menunaikan ibadah haji; 

2) Jamaah haji khusus membatalkan keberangkatanna dengan alasan 

yang sah; atau 

3) Jamaah haji khusus dibatalkan keberangkatannya dengan alasan yang 

sah. 
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b. Pengembalian BPIH Khusus diberikan kepada jamaah Haji Khusus, pihak 

yang diberi kuasa, atau ahli warisnya. 

c. Jamaah haji khusus yang dibatalkan keberangkatannya harus mendapatkan 

pemberitahuan secara tertulis dari Menteri. 

d. Pengembalian BPIH Khusus diberikan paling lama 30 (tiga puluh) hari 

terhitung sejak jamaah haji khusus meninggal dunia, membatalkan 

keberangkatannya, atau dibatalkan keberangkatannya. 

2.4.4 Bimbingan Haji Khusus 

Dalam UU Nomor 8 Tahun 2019 pasal 76 disebutkan  bahwa PIHK 

bertanggung jawab memberikan pembinaan ibadah haji kepada jamaah haji khusus. 

Pembinaan dimaksud meliputi: a. bimbingan manasik ibadah haji; b. pelayanan 

kesehatan; dan c. Pelayanan perjalanan. 

Pembinaan dilaksanakan secara terencana terstruktur terukur dan terpadu 

sesuai dengan standarisasi pembinaan. Standarisasi pembinaan meliputi: a. standar 

manasik ibadah haji; b. standar kesehatan; dan c. Standar perjalanan. 

Dalam PMA Nomor 22 Tahun 2011 tentang standar pelayanan minimal 

Penyelenggaraan Ibadah Haji khusus bagian ketika Bimbingan jamaah pasal 8 9, 

dan 10 menyebutkan bahwa: PIHK wajib memberikan bimbingan manasik dan 

perjalanan haji sebelu keberangkatan selama diperjalanan, dan selama di Arab 

Saudi. Bimbingan manasik dan perjalanan haji sebelum keberangkatan diberikan 

paling seikit 5 (lima) kali pertemuan. Bimbingan selama diperjalanan dan di Arab 

Saudi dilaksanakan oleh etugas yang ditunjuk oleh PIHK. Petugas pembimbing 

paling sedikit 1 (satu) orang untuk setiap 45 jamaah. PIHK wajib memberikan buku 
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paket bimbingan manasik dan perjalanan haji yang diterbitkan oleh Kementerian 

Agama kepada setiap jamaah. 

Kemudian Peraturan Menteri Nomor 23 Tahun 2016 pasal 33 dan 34 

disebutkan bahwa: PIHK wajib memberikan bimbingan manasik dan perjalanan 

haji kepada jamaah haji sebelum keberangkatan selama dalam perjalanan dan 

selama di Arab Saudi. Bimbingan harus berpedoman pada buku bimbingan manasik 

dan perjalanan haji yang diterbitkan oleh Kementerian Agama. PIHK wajib 

memberikan buku paket bimbingan manasik dan perjalanan haji yang diterbitkan 

oleh Kementerian Agama kepada jamaah haji. 

2.4.5 Pelayanan Kesehatan Jamaah Haji Khusus 

Undang- undang Nomor 8 Tahun 2019 pasal 77 menyatakan : PIHK 

bertangung jawab terhadap pelayanan kesehatan jamaah haji khusus sejak 

keberangkatan sampai dengan ke tanah air. Pelayanan kesehatan dilaksanakan 

berdasarkan standarisasi organisasi kesehatan dunia yang sesuai dengan prinsip 

syariat. 

Sementara itu PMA Nomor 23 Tahun 2016 pasal 37 ayat 1 dan 2 

menjelaskan bahwa PIHK wajib memberikan pelayanan kesehatan bagi jamaah haji 

sebelum keberangkatan, selama dalam perjalanan, dan selama di Arab Saudi. 

Pelayanan kesehatan sebelum keberangkatan meliputi pemberian bimbingan 

kesehatan dan vaksinasi yang diwajibkan oleh Pemerintah Kerajaan Arab Saudi. 

Pelayanan kesehatan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Kemudian dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) yang sama pasal 38, 

menyebutkan bahwa: 
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1. Pelayaanan kesehatan jamaah haji selama di Arab Saudi yang diberikan oleh 

PIHK dapat dilakukan pada Balai Pengobatan Haji Indonesia (BPHI), dan 

Rumah Sakit Arab Saudi. 

2. PIHK wajib memfasilitasi jamaah haji yang membutuhkan  pelayanan rawat 

jalan, rawat inap, dan/atau meninggal dunia di Balai Pengobatan Haji Indonesia 

(BPHI) maupun Rumah Sakit Arab. 

3. PIHK bertanggungjawab terhadap pemulangan jamaah haji yang dirawat inap di 

Arab Saudi melewati jadwal kepulangan jamaah haji. 

4. PIHK bertangung jawab terhadapperawatan jamaah haji yang dirawat di rumah 

sakit di negara transit. 

Standar Pelayanan Minimal dalam pelayanan kesehatan jamaah haji khusus 

diatur dalam PMA Nomor 22 Tahun 2011 pasal 17, 18 dan 19 sebagai berikut: 

1. PIHK wajib memberikan pelayanan kesehatan bagi jamaah haji khusus sejak 

sebelum keberangkatan sampai kembali kembali ke Tanah Air,  

2. Pelayanan kesehatan sebelum keberangkatan meliputi pemberian bimbingan 

kesehatan dan vaksinasi yang diwajibkan oleh Pemerintah Kerajaan Arab Saudi, 

3. Pelayanan kesehatan sejak keberangkatan sampai kembali ke tanah aiar 

dilakukan dengan menyediakan 1 (satu) orang tenaga dokter untuk paling 

banyak 90 jamaah, 

4. PIHK wajib memfasilitasi dan mengurus jamaah yang membutuhkan pelayanan 

rawat jalan maupun rawat inap di BPHI maupun Rumah Sakit Arab Saudi dan 

meninggal dunia, 
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5. PIHK bertanggung jawab terhadap pemulangan jamaah haji yang dirawat inap di 

Arab Saudi melewati jadwal kepulangan jamaah haji yang di rawat di rumah 

sakit di negara transit, 

6. PIHK bertanggung jawab terhadap perawatan jamaah haji yang di rawat di 

rumah sakit di negara transit, 

7. PIHK wajib memberikan pelayanan bagi jamaah haji sakit dalam bentu: 

a. Safari wukuf bagi jamaah haji khusus yang masih dapat diberangkatkan ke 

Arafah; dan 

b. Badal haji bagi jamaah haji yang tidak dapat diberangkatkan ke Arafah. 

2.4.6 Pelayanan Transportasi 

Pelayanan transportasi bagi jamaah Haji Khusus diatur dalam UU Nomor 8 

Tahun 2019 pasal 78, dan PMA 23 Tahun 2016 asal 35 bahwa: 

1. PIHK bertanggungjawab memberikan pelayanan transportasi bagi jamaah haji 

khusus dengan memperhatikan aspek keamanan, keselamatan, dan kenyamanan. 

2. Transportasi meliputi: 

a. Transportasi udara ke dan dari Arab Saudi; 

b. Transportasi darat atau udara selama di Arab Saudi. 

3. Pelayanan transportasi dilaksanakan sesuai dengan standarisasi pelayanan 

minimal transportasi ibadah haji khusus. 

4. Ketentuan mengenai standarisasi pelayanan minimal transportasi ibadah haji 

khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri. 
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Adapun standar pelayanan minimal untuk pelayanan transportasi bagi 

jamaah haji khusus diatur dalam PMA Nomor 22  Tahun 2011 pasal 11 sebagai 

berikut: 

1. PIHK wajib menyediakan transportasi bagi jamaah haji khusus yang aman, 

layak, dan nyaman sesuai dengan perjanjian yang disepakati, 

2. Transportasi yang disediakan meliputi transportasi darat atau, udara selama di 

Arab Saudi, 

3. Transportasi udara ke dan dari Arab Saudi menggunakan penerbangan langsung 

atau paling banyak 1 (satu) kali transit dengan maskapai penerbangan yang 

sama, 

4. Transportasi darat selama di Arab Saudi menggunakan bus syarikah 

(perusahaan) dan ber AC yang diisi paling banyak 45 (empat puluh lima) jamaah 

untuk setiap bus. 

Ketentuan tersebut, terutama yang terkait dengan persyaratan bahwa bus 

yang digunakan diisi paling banyak 45 (empat puluh lima) orang tidak selalu bisa 

ditetapkan mengingat bus telah disediakan oleh Muassasah karena telah termaksud 

dalam general service fee, dan sudah diatur dalam MOU antara Pemerintah 

Kerajaan Arab Saudi dengan Pemerintah Indonesia yang menyebutkan bahwa 

rombongan travel haji paling sedikit terdiri dari 50 orang jamaah. 

2.4.7 Pelayanan Akomodasi dan Konsumsi 

Dalam UU Nomor 8 Tahun 2019 pasal 79 disebutkan bahwa: 

1. PIHK bertanggungjawab memberikan pelayanan akomodasi dan konsumsi 

kepada jamaah haji khusus. 
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2. Pelayanan akomodasi dan konsumsi dilaksanakan sesuai dengan standarisasi 

pelayanan minimal akomodasi dan konsumsi ibadah haji khusus. 

3. Ketentuan mengenai standarisasi pelayanan minimal akomodasi dan konsumsi 

ibadah haji khusus diatur dengan Peraturan Menteri. 

Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 23 Tahun 2016 pasal 36 

menyebutkan bahwa: 

1. PIHK wajib memberikan pelayanan akomodasi dan konsumsi kepada jamaah 

haji. 

2. Akomodasi dan konsumsi diberikan di Jeddah, Makkah, Madinah, dan Arafah 

Mina. 

3. Pelayanan akomodasi dan konsumsi dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

Sedangkan standar pelayanan minimal untuk pelayanan akomodasi dan 

konsumsi bagi jamaah haji khusus, diatur dalam PMA Nomor 22 Tahun 2011 pasal 

12 s.d 16, bahwa PIHK wajib menyediakan akomodasi dan konsumsi bagi jamaah 

haji khusus di Jeddah, Makkah, Madinah, dan Masya’ir. 

Standar pelayanan minimal untuk pelayanan akomodasi jamaah haji khusus 

(pasal 12 s.d 15 PMA Nomor 22 Tahun 2011) ditetapkan sebagai berikut: 

1. Penyediaan akomodasi di Jeddah, Makkah, dan Madinah berupa hotel paling 

rendah berbintang empat. 

2. Akomodasi di Makkah dan Madinah berjarak paling jauh 500 meter dari 

Masjidil Haram di Makkah dan Masjid Nabawi di Madinah. 

3. Setiap kamar diisi paling banyak 4 (empat) orang. 
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4. Menjelang dan setelah wukuf, PIHK dapat memberikan akomodasi berupa 

apartemen transit di Makkah. 

5. Penggunaan apartemen transit di Makkah digunakan paling lama 5 (lima) hari 

antara tanggal 3 sampai dengan 15 Dzulhijjah. 

6. Apartemen transit di Makkah yang digunakan harus memiliki akses transportasi 

yang mudah ke Masjidil Haram. 

7. Apartemen transit di Makkah dalam setiap kamar diisi paling banyak 4 (empat) 

orang. 

8. Kualitas akomodasi transit sebagaimana dimaksud pada ayat (10 paling rendah 

setara dengan hotel berbintang 4 (empat). 

9. Akomodasi di Masyair menggunakan perkemahan yang ber AC. 

10. Penggunaan perkemahanan mempertimbangkan aspek kelayakan, kamanan, 

kenyamanan, dan sesuai dengan ketentuan Pemerintah Arab Saudi. 

Sedangkan standar pelayanan minimal untuk pelayanan konsumsi jamaah 

haji khusus (pasal 16 PMA Nomor 22 Tahun 2011) sebagai berikut: 

1. Konsumsi di Jeddah, Makkah dan Madinah wajib mememnuhi persyaratan 

sebagai berikut: 

a. Pelayanan dengan standar hotel dan sistem penyajian secara prasmanan; 

b. Menu Indonesia 

2. Konsumsi di Masyair wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut: 

a. Pelayanan dengan sistem penyajian secara prasmanan; 

b. Menu Indonesia; dan 

c. Pelayann Coffee Shop. 
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3. .Penyediaan konsumsi oleh PIHK umumnya sudah melekat dalam paket layanan 

akomodasi (fullboard), kecuali untuk layanan konsumsi di apartemen yang 

sebagaian penyediaan konsumsinya dilakukan oleh PIHK. 

2.5 Konsep Haji dan Umrah 

2.5.1 Pengertian Haji  

 

Kata Haji secara etimologi berasal dari bahasa Arab “al-Hajju” berarti 

berziarah berkunjung. Sedangkan menurut istilah  syara’ (terminologi) Haji adalah 

berziarah/berkunjung ke Baitullah (Ka’bah) Makkah al Mukarramah untuk beribadah 

kepada Allah Subhanahu wata’ala, dengan melakukan Ihram, Wukuf di Arafah, 

Mabit di Muzdalifah dan Mina, Tawaf, Sa’i dan Tahallul, demi memenuhi panggilan 

Allah dan mengharap ridha-nya semata. (Kementerian Agama, 2015, h. 7) dan 

(Kementerian Agama RI, 2018, h. 61) 

Dasar mengerjakan ibadah haji, sebagaimana firman Allah dalam Qur’an 

Surat. Ali Imran3/97: 

ÏµŠÏù 7M≈ tƒ#u ×M≈ uΖÉi�t/ ãΠ$s)̈Β zΟŠÏδ≡t� ö/Î) (  tΒ uρ …ã& s#yzyŠ tβ% x. $ YΨÏΒ#u 3 ¬!uρ ’ n? tã Ä¨$ ¨Ζ9 $# ÷k Ïm 

ÏM ø�t7ø9 $# Ç tΒ tí$ sÜ tGó™$# Ïµ ø‹ s9 Î) Wξ‹Î6 y™ 4  tΒ uρ t� x'x. ¨βÎ* sù ©!$# ; Í_ xî Ç tã tÏϑ n=≈ yè ø9 $# ∩∠∪     

 

Terjemahnya: 

“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” (Qur’an 3:97). 

 

Hukum Haji wajib bagi setiap umat muslim Islam baik laki-laki maupun 

perempuan, hanya sekali seumur hidup bagi orang-orang yang telah memenuhi 
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syarat-syaratnya. Selanjutnya haji yang kedua atau seterusnya hukumnya sunat. Haji 

juga wajib dilakukan oleh seseorang yang bernazar untuk haji. Ibadah haji 

dilaksanakan ada bulan haji (Dzulhijjah), yaitu pada saat jamaah haji wukuf di 

padang Arafah pada hari arafah tanggal 9 Dzulhijjah, hari Nahr tanggal 10 Dzulhijjah 

dari hari-hari tasyriq tanggal 11, 12 dan 13 Dzulhijjah. (Kementerian Agama RI, 

2018, h. 61) 

Adapun berniat haji harus dalam bulan-bulan haji yaitu dimulai tanggal 1 

syawal sampai dengan tanggal 10 Dzulhijjah sebelum terbit fajar. Jadi ihram haji 

wajib dilaksanakan dalam masa tersebut. Apabila berihram (niat) haji sebelum atau 

sesudah lewat waktu tersebut maka hajinya tidak sah (batal). (Kartono, 2016, h. 31) 

2.5.2 Pengertian Umrah 

Umrah, menurut bahasa (etimologi) berarti “Ziarah” yang bertujuan untuk 

menyeburkan rasa cinta”. Kementerian Agama 2015, h. 71). Sedangkan menurut 

istilah syarah’ (terminologi), umrah ialah berziarah atau berkunjung ke Baitullah 

(Ka’bah) Makkah al Mukarramah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu 

wata’ala, dengan melakukan Ihram, Tawaf, Sa’i dan bercukur/Tahallul, demi 

mengharap ridla Allah Subhanahu wata’ala. (Kementerian Agama RI, 2018, h. 57) 

Dasar mengerjakan ibadah umrah sebagaimana firman Allah dalam Qur’an 

Surat. Al-Baqarah2/196: 

(#θ ‘ϑÏ? r&uρ ¢k ptø: $# nοt� ÷Κ ãè ø9 $#uρ ¬!   

Terjemahnya: 
“Dan sempurnakanlah ibadah haji dan 'umrah karena Allah”  
(Qur’an 2:196). 
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Hal ini, sebagaimana Ahmad  Nidjam  dan Alatief Hanan (2006)  menyatakan 

bahwa umrah dengan arti meramaikan sama maknanya dengan kata makmur 

(diambil dari bahasa Arab: ma’mur) dalam bahasa Indonesia. Kata makmur sendiri 

mengandung makna mensejahterakan atau membuat sejahtera. Dalam konteks ini 

umrah bukan hanya sekedar meramaikan tempat-tempat suci yang dalam istilah Al-

Quran disebut dengan sya’airillah (monumen-monumen Allah), yakni Ka’bah, 

makna Ibrahim, Shafa dan Marwah” (h. 180-181). Tetapi lebih jauh dari itu, 

menghormati monumen-monumen Allah itu sebagai cerminan takwa seseorang. 

Hukum Ibadah Umrah adalah wajib sekali seumur hidup, bagi orang yang 

pertama kali melaksanakannya dan bagi orang yang bernazar hukumnya wajib. 

Sedangkan bagi orang-orang yang melaksanakan umrah kedua kali dan seterusnya 

hukumnya sunat. Umrah dapat dilaksanakan sepanjang tahun/sewaktu-waktu diluar 

musim haji (kecuali pada hari wukuf dan hari-hari Tasyrik). (Kementerian Agama, 

2015, h. 5). 

Menurut Sayyid Sabiq (2010) menyatakan bahwa syarat-syarat wajib Haji 

dan Umrah adalah sebagai berikut: 

1. Beragama Islam 

2. Balig  

3. Berakal 

4. Merdeka dan 

5. Kesanggupan 
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Lebih lanjut, Amir Syarifuddin (2009) menyatakan bahwa rukun haji dan 

umrah sebagai berikut: 

Rukun dalam haji adalah sesuatu yang sama sekali tidak boleh tertinggal 

dalam arti bila salah satu rukun yang ditentukan tertinggal maka hajinya batal dan 

harus diulang tahun berikutnya. Rukun umrah sama dengan haji kecuali kehadiran di 

Arafah.   

      Perbedaan Rukun Haji Dan Umrah 

No Haji Umrah 

1. Ihram Ihram 

2. Wukuf - 

3. Tawaf/ Ifadhah Tawaf 

4. Sa’i Sa’i 

5. Kehadiran di 

Muzdalifah 

- 

6. Melempar jumrah  - 

7. Bermalam di 

mina 

- 

8. Menjauhi hal-hal 

yang terlarang 

Menjauhi hal-hal 

yang terlarang 
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2.5 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 Strategi Pengelolaan Biro Perjalanan Ibadah Umrah dan 

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. 

     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. 

1. Balqis 1401036070 (2018) dengan judul Strategi Pemasaran Biro Perjalanan 

Haji Dalam Meningkatkan Jumlah Jamaah (PT. Diyo Siba Tour dan Travel dan 

PT. Alkhalid Jaya Megah Tour dan Travel). Adapun hasil penelitian diketahui 

bahwa dalam melakukan strategi pemasaran sudah sesuai dengan prinsip syariat 

islam, strategi yang dilakukan PT. Diyo Siba Tour dan PT. Alkhalid Jaya Megah 

Tour dan Travel sangat berpengaruh pada 12 peningkatan jumlah jamaah, hal ini 

dapat dibuktikan dengan semakin meningkatkan jumlah jamaah setiap tahunnya 

pada kedua perusahaan tersebut akan tetapi PT. Alkhalid Jaya Megah Tour dan 

Travel banyak diminta calon jamaah Haji dibandingkan dengan PT. Diyo Jaya 
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Siba Tour dan Travel, karena calon jamaah banyak yang melihat diskon yang 

tinggi dilakukan PT. Alkhalid Jaya Megah Tour dan Travel. Dilihat dari jumlah 

jamaah: Pada tahun 2005 PT. Diyo Siba  Tour dan Travel memberangkatkan 

jamaah Haji sebanyak 194 jamaah sedangkan PT. Alkhalid Jaya Megah Tour 

dan Travel sebanyak 333 jamaah. 

2. Irmawati. M 50300113091 (2017) dengan judul pengelolaan Travel Haji-Umrah 

Pada PT. Wahyu Abadi Wisata Kabupaten Takalar. Adapun hasil penelitian 

diketahui bahwa metode pengelolaan Travel Haji dan Umrah sudah sangat baik 

karena  sistem perencanaan, pengorganisasian, penggerakkan dan pengawasan 

sudah termuat dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) PT. Wahyu Abadi 

Wisata Kabuaten Takalar. 

3. Taufik Salim 1064500427 (2010) dengan judul strategi Pengelolaan PT. Sekapur 

Sirih Tour dan Travel Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Haji di Kota 

PekanBaru. Adapun hasil penelitian diketahui bahwa strategi Pengelolaan PT. 

Sekapur Sirih Tour dan Travel dalam meningkatkan kualitas pelayanan Haji di 

kota pekanbaru sudah sesuai Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1999, tetapi 

belum maksimal dalam proses pelaksanaannya. Dalam hal pelayanan Ibadah 

Haji. Strategi pengelolaan yang dilakukan dengan meningkatkan pelayanan 

berdasarkan standarnya.   

Berdasarkan penelitian yang relevan maka persamaan penelitian ini 

adalah pada variabel Strategi Pengelolaan Biro Perjalanan Ibadah Umrah dan 

Haji (BPIUH). Sedangkan perbedaannya terletak pada lokasi, obyek, metode 

yang digunakan serta hasil penelitian ini. 


