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BAB II 

KAJIAN TEORETIK 

A. Relevan 

Adapun penulisan ilmiah terkait dengan penelitian dan artikel yang pernah 

dilaksanakan oleh  penulis terdahulu antara lain:  

Wuryaningsih Dwi Lestari dengan judul artikelnya (“Pembiayaan Ibadah 

Haji Pada Lembaga Keuangan Syariah”) Artikel ini menjelaskan 

bahwapengembangan MBK layanan haji, prioritas strategi pada elemen aktivitas 

utama adalah meningkatkan komunikasi dan pemasaran produk gadai emas guna 

naik haji dengan sasaran yang dituju adalah perorangan. 

Riko Nazri Iko.Nazri@Gmail.Com  dengan judul artikelnya (“Bank Haji 

Indonesia : Optimalisasi Pelayanan   Dana Haji Untuk Kesejahteraan Jama’ah 

Haji Indonesia”)  Artikel ini menjelaskan bahwa lembaga Bank Haji Indonesia 

(BHI) tersebut dapat di implementasikan kedepannya manajemen pelayanan   

keuangan haji di Indonesia akan lebih baik. Bank Haji Indonesia sebagai 

Penanggung Jawab seluruh tata kelola keuangan haji akan mengoptimalkan 

seluruh setoran awal (BPIH) tersebut untuk kesejahteraan pelayanan jama’ah haji. 

M. Ali Mubarak Ali_Mubarak@Uinjambi.Ac.Id dengan judul artikelnya 

(“Manajemen Pelayanan Dana Haji Republik Indonesia (Studi Kolaborasi Antar 

Lembaga BPKH, Kemenag Dan Mitra Keuangan Dalam Pelayanan   Dana Haji)”) 

Artikel ini menjelaskan bahwa pelaksanaan pelayanan   dana haji melalui lembaga 

BPKH sudah sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku. sistem 

pelayanan   keuangan BPKH harus tetap mengacu dan selaras dengan regulasi 

mailto:iko.nazri@gmail.com
mailto:ali_mubarak@uinjambi.ac.id
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yang berlaku. Dalam hal pengawasan hendaknya melibatkan lembaga yang 

akuntabel dan terpercaya guna meningkatkan kepercayaan publik terhadap 

lembaga BPKH pada khususnya dan terhadap pemerintah pada umumnya. 

Ismail Rasyid Ridla Tarigan Email : Rasyidridla345@Yahoo.Co.Id dengan  

judul artikel (“Tabungan Haji Pada Bank Syariah Mandiri Cabang Jambi 

(Perspektif Ekonomi Islam) “) artikel ini menjelaskan bahwa mekanisme produk 

Tabungan Haji Mabrur adalah mekanisme pemberian talangan dana BPIH jika 

nasabah belum dapat melunasi BPIH dalam jangka waktu yang ditentukan 

berakadkan al-qard (pinjaman). 

Aqwa Naser Daulay Aqwa_Nd@Yahoo.Com dengan judul artikel (“Faktor-

Faktor Yang Berhubungan Dengan Perkembangan Produk Tabungan Haji  

Perbankan Syariah Di Indonesia “) Analisis ini menjelaskan bahwa Fasilitas yang 

diberikan oleh perbankan syariah menggunakan akad tabungan haji Perbankan 

syariah yang menggunakan akad mudharabah dalam bentuk mudharabah 

Mutlaqqah Adanya kebijakan quota haji yang tidak sesuai dengan banyaknya 

jamaah haji yang mau berangkat haji sehingga pemerintah menggunakan sistem 

waiting list (daftar tunggu) Keterkaitan antara peningkatan pendapatan 

masyarakat yang dilihat dari peningkatan pendapatan per kapita berdasarkan 

analisis korelasi antara pendapatan per kapita dengan peningkatan pendapatan 

dalam tabungan haji di bank BRI Syariah, 

Yuliana Ibrahim dengan judul artikel (“Urgensi Manajemen Terhadap 

Pelayanan Dana Haji (Studi Pada Bank Syariah Mandiri Cabang Kota Parepare)”) 

Artikel diatas berpendapat diatas yaitu Manajemen pelayanan terhadap dana haji 

mailto:rasyidridla345@yahoo.co.id
mailto:aqwa_nd@yahoo.com
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yang dilakukan oleh pihak KCP Bank Syariah Mandiri Kota Parepare khususnya 

bagi para nasabah yang menggunakan jasa pelayanan tabungan haji, yaitu BSM 

Tabungan Haji Mabrur dan Tabungan Mabrur Junior dinilai sangat penting, 

karena dapat dilihat dari sisi penyelesaian masalahnya pihak bank sudah 

memberikan pelayanan yang maksimal, 

Yuli Andesr dengan judul artkel (“Peran Kualitas Pelayanan Dalam 

Mebangun Kepercayaan Dan Loyalitas Nasabah Bank Syariah Mandiri Cabang 

Simpang Empat “) Artikel yang dijelaskan bahwa pelayanan yang  diberikan Bank 

Syariah Mandiri memberi pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan 

kepercayaan dan loyalitas nasabah namun kontribusi kualitas pelayanan tidak 

terlalu besar 

Ana Khoirul Nisak (2008), judul “Fasilitas Layanan Tabungan Haji Sebagai 

Sarana Meningkatkan Jumlah Nasabah pada PT. Bank Negara Indonesia (persero) 

Tbk, Cabang Malang” menjelaskan bahwa produk yang dikeluarkan BNI 

membantu meningkatkan dan mempersiapkan baik jangka panjang atau pendek 

untuk membantu ONH (ongkos naik haji). 

Runi Herdiawati (2009), judul “Prosedur Pembiayaan Al-Qardh Talangan 

Haji Pada PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Malang”menjelaskan bahwa 

Prosedur Pembiayaan Al-qardh talangan haji PT. Bank Muamalat Indonesia 

Cabang Malang adalah pemberian pinjaman yang diberikan untuk memperoleh 

porsi haji dan dapat ditarik kembali sesuai jatuh tempo. 

Penelitian dan Artikel diatas sangat relevan dengan penelitian tesis ini 

tentang Peran Bank Syariah terhadap pelaksanaan Ibadah Haji Dikota Kendari 



 

20 

 

dapat menguak jelas maksud dari hubungan tentang pelayanan   dana yang 

dilakukan oleh bank syariah dan kami bisa menyimpulkan pendapat tentang 

penelitian ini 

B. Manajemen 

1. Pengertian Manajemen 

Manajemen berasal dari kata kerja bahasa Inggris “to mange” yang berarti 

mengatur. Selain itu kata “to manage” mempunyai sinonim guide (menentukan/ 

mengemudikan).Manajemen berarti mengurus, memeriksa, mengawasi, 

pengendalian, mengemudikan.  (Departemen Agama RI,. Al-Qur’an dan Terjemahnya. 

Bandung 2009: h. 375) Manajemen menurut bahasa adalah pembinaan, pengurusan, 

ketatalaksanaan, kepemimpinan, ketatapengurusan, dan administrasi. (Ghalia. 

Siswanto, PT Bumi Aksara,  Jakarta:. 2005 :  1) Manajemen menurut istilah adalah proses 

perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan usaha-usaha para 

anggota organisasi dan penggunaan sumber daya-sumber daya organisasi lainnya 

agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. (Handoko, T. Hani, BPFE. 

Yogyakarta: 1984 : 8) 

Dibawah ini dijelaskan beberapa pendapat ahli yang menjelaskan tentang 

pengertian manajemen sebagai berikut: 

a. Malayu S.P. Hasibuan 

Manajemen adalah ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan 

sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya secara efektif dan 

efisien untuk mencapai suatu tujuan tertentu. (Hasibuan, Malayu, PT Bumi 

Akasara. jakarta: 2000: 1-2) 
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b. George R. Terry 

Manajemen adalah suatu proses yang khas terdiri dari tindakan-

tindakan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian 

yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran-sasaran yang 

telah ditentukan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-

sumber lainnya. (Hasibuan, Malayu S.P, PT Bumi Aksara. Jakarta: 1996 : 3) 

c. Handoko 

Manajemen   dapat   didefinisikan   sebagai   bekerja dengan orang-

orang untuk menentukan, menginterprestasikan dan mencapi tujuan-

tujuan organisasi dengan pelaksanaan fungsi-fungsi perencanaan, 

pengorganisasian, penyusunan personalia atau kepegawaian, pengarahan 

dan kepemimpinan, dan pengawasan. (Effendi, Usman, PT RajaGrafindo 

Persada. Jakarta: 2014 : 4) 

d. Haiman  

Manajemen adalah fungsi untuk mencapai sesuatu melalui kegiatan 

orang lain dan mengawasi usaha-usaha individu untuk mencapai tujuan 

bersama. (Manullang, M, Ghalia Indonesia. Jakarta: 1983 : 15) 

Beberapa definisi diatas dapat disimpulkan bahwa manajemen adalah suatu 

proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengendalian segala upaya 

dalam mengatur sumber daya manusia sarana dan prasarana untuk mencapai 

tujuan organisasi yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien. 

Menurut Hasibuan, manajemen hanya merupakan alat untuk mencapai 

tujuan yang diinginkan. Manajemen yang baik akan memudahkan terwujudnya 
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tujuan perusahaan, karyawan, dan masyarakat. Dengan manajemen, daya guna 

dan hasil guna unsur-unsur manajemen akan dapat ditingkatkan. 

Hasibuan menjelskan bahwa manajemen pada dasarnya adalah upaya 

mengatur segala sesuatu (sumber daya) untuk mencapi tujuan organisasi. Dalam 

kegiatan mengatur ini kemudian timbul beberapa masalah: apa yang diatur, apa 

tujuan diatur, mengapa harus diatur, siapa yang mengatur dan bagaimana 

mengaturnya.  

1) Diatur, adalah semua unsur manajemen.  

2) Tujun diatur adalah agar lebih berdaya guna dan berhasil guna daklam 

mewujudkan tujuan.  

3) Diatur supaya bermanfaat optimal, terkoordinasi dan terintergrasi 

dengan bik dalam menunjang terwujudnya tujua organisasi.  

4) Mengatur adalah pimpinan dengan kepemimpiannya yaitu pimpinan 

puncak, manajer madya, dan supervisi.  

5) Mengaturnya adalah dengan melakukan kegiatan urut-urutan fungsi 

manajemen tersebut. (Hasibuan, Malayu, Jakarta: 2005 : 1) 

Manajemen merupakan kekuatan utama dalam organisasi apapun. 

Manajemen digunakan sebagai rujukan untuk mengatur atau mengkoordinasikan 

kegiatan-kegiatan subsistem dan menghubungkannya dengan lingkungan 

organisasi, khusunya dalam pembinaan para anggotanya. Manajemen makin 

berkembang seiring dengan semakin kompleksnya tatanan kehidupan baik dalam 

organisasi pemerintah maupun lembaga-lembaga swasta karena tuntunan 
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berkembang zaman, manusia terus berupaya untuk mendapatkan alat pemecahan 

yang tepat guna, terpadu dan komprehensif.  

Organisasi menjadi maju diperlukan manajemen yang baik untuk menata 

ssegala bidang yang ada di dalam organisasi yang ada, pembinaan terhadap 

organisasi sebagai sumber daya manusia, bidang sarana dan prasarana, bidang 

administrasi, bidang pendidikan dan pelatihan, dan lain-lain. Untuk mencapai 

keberhasilan organisasi atau lembaga diperlukan manajer yang professional untuk 

mengelola sumber daya pendukung yang ada.  

Manajemen merupakan hal yang sangat penting dikuasai oleh pemimpin 

baik teoritis maupun secara praktis sehingga dapat mengelola organisasinya secara 

efektif dan efisien. (Choliq, Abdul , Yogyakarta: 2014 : 4) 

2. Unsur-Unsur Manajemen 

Menurut Hasibuan, manajemen hanyalah merupakan alat untuk mencapai 

tujuan yang diinginkan. 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, methods, machines, 

materials, dan market. (Hasibuan, Malayu, Jakarta: 2005 : 1) 

Unsur atau komponen merupakan bagian terpenting yang harus tersedia 

dalam suatu pelaksanaan kegiatan. Dalam hal ini Abdul syani membagi unsuralat 

manajemen kedalam enam bagian di antaranya: 

a. Man, yakni tenaga kerja manusia, sumber daya manusia (SDM) yang ada 

pada sebuah lembaga, SDM yang ada akanberpengaruh pada lancer atau 
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tidaknya manajemen lembaga dalam melaksanakan tujuan yang 

dilaksankan. 

b. Money, yakni biaya yang diperlukan untuk mencapai tujuan. Dana 

tersebut dapat diperoleh dari pemerintah setempat atau dari donator yang 

secara sukarela memberikan sumbangan demi kemajuan sebuah proses 

dakwah. Disamping itu, dana juga dapat diperoleh dari lembaga usaha 

yang dikembangkan. 

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

penentuan metode ini harus direncanakan secara matang sehingga tidak 

terjadi kevakuman di tengah jalan. 

d. Materials, yakni bahan-bahan yang diperlukan dalam mencapai tujuan 

atau misi lembaga. Bahkan 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. 

f. 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. (Sani, Abdul, 

Manajemen Organisasi, Bina Aksara. Jakarta: 1987:28) 

3. Fungsi-fungsi Manajemen 

Definisi manajemen memberikan tekanan terhadap kenyataan bahwa 

manajer mencapai tujuan atau sasarn dengan mengatur karyawan dan 

mengalokasikan sumber-sumber material dan finansial. Bagaimana manajer 
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mengoptimasi pemanfaatan sumber-sumber, memadukan enjadi satu dan 

mengkonversi hingga menjadi output, maka manajer harus melaksanakan fungsi-

fungsi manajemen untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber-sumber dan 

koordinasi pelaksaaan tugas-tugas untuk mencapai tujuan.  

Manajemen mempunyai empat fungsi yakni perencanaan (planning), 

pengorganisasian (organizing), penggerakan (actuating), dan pengendalian 

(controlling). Dari fungsi dasar manajemn tersebut, kemudian dilaukan tindak 

lanjut setelah diketahui bahwa tujuan yang telah ditetapkan “tercapai” atau 

“belum tercapai”. 

Fungsi manajemen tersebut dapat digambarkan sebagai berikut: 

a. Perencanaan (planning) 

Perencanaan adalah tahapan pertama dari proses manajemen. 

Rencana-rencana itu dibutuhkan untuk memberikan kepada organisasi 

tujuan-tujuannya dan menetapkan prosedur terbaik untuk mencapai 

tujuan-tujuan itu, dan perencanaan suatu pendekatan yang terorganisir 

untuk menghadapi problem-problema di masa yang akan datang.n  

(Sarwoto, Jakarta: 1978 : 69) Pada hakikatnya perencanaan adalah proses 

pengambilan keputusan atas sejumlah alternatif (pilihan) mengenai 

sasaran dan cara-cara akan dilaksanakan di masa yang akan datang guna 

mencapai tujuan yang dikehendaki serta pemantauan dan penilaiannya 

atas hasil pelaksanaannya, yang dilakukan secara sistematis dan 

berkesinambungan. (Usman, Husaini, PT Bina Aksara. Jakarta: 2009 : 66) Dengan 

demikian bahwa perencanaan dalam fungsi manajemen ini adalah suatu 
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proses untuk mentukan tujuan atau sasaran yang henda di capai dan 

menetapkan jalan dan sumber yang diperlukan untuk mencapai tujuan 

seefisien dan seefektif mungkin. (Sani, Abdul, Jakarta: 1987 : 33) 

Menurut Abdul Rasyid proses perencanaan terdiri dari beberapa langkah, 

yaitu: 

1) Perkirakan dan penghitungan masa depan  

2) Penentuan dan perumusan sasaran dalam rangka mencapai tujuan 

yang telah ditetapkan  

3) Penetapan tindakan-tindakan dan prioritas pelaksanaannya 

4) Penetapan metode 

5) Penetapan jadwalan waktu 

6) Penetapan lokasi 

7) Penepatan biaya, fasilitas dan faktor-faktor lainnya yang diperlukan. 

(Rasyad, Abdul, Jakarta: 1987 : 54) 

Perencanaan dirumuskan untuk memberikan acuan bagi panitia 

penyelenggaraan manasik haji. Perencanaan di sini meliputi membuat 

rancangan penyelenggaraan manasik haji. 

Manfaat perencanaan bagi keberhasilan aktivitas dakwah sebagai 

berikut: 

1) Memberikan batasan tujuan (sasaran dan target dakwah) sehingga 

mampu mengarahkan para da’i secara tepat dan maksimal. 
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2) Menghindari penggunaan secara sporadis sumber daya insani dan 

menghindari pula benturan diantara aktivitas dakwah yang tumpang 

tindih. 

3) Melakukan prediksi dan antisipasi mengenai berbagai problema dan 

merupakan sebuah persiapan dini untuk memecahkan masalah 

dakwah. 

4) Merupakan usaha untuk menyiapkan kader da’i dan mengenai 

fasilitas, potensi dan kemampuan umat.  

5) Melakukan pengorganisasian dan penghematan waktu dan 

pengelolaannya secara baik.  

6) Menghemat dan kemampuan insani serta materiil yang ada.  

7) Mmelakukan pengawasan sesuai dengan ukuran-ukuran objektif dan 

tertentu. 

8) Merangkai dan mengurutkan tahapan-tahapan pelaksanaan sehinggaa 

akan menghasilkan progam yang terpadu dan sempurna.  

Sedangkan adanya perencanaan diperlukan karena: 

1) Perencanaan dapat memberikan arah kemana dakwah itu harus 

dibawa. 

2) Mengurangin dampak dari perubahan yang tidak diinginkan. 

3) Meminimalisir suatu pemberesan dan kelebihan. 

4) Menentukan standar dalam pengendalian dakwah. (Thohari, 

Yogyakarta: 2006, : 105) 
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b. Pengorganisasian (organizing) 

Pengorganisasian adalah 1) penentuan sumber daya kegiatan-

kegiatan yang dibutuhkan untuk mencapi tujun organisasi, 2) 

perancangan dan pengembangan suatu organisasi kelompok kerja yang 

akan dapat “membawa” hal-hal tersebut ke arah tujuan, 3) penugasan 

tanggung jawab tertentu dan kemudian, 4) pendelegasian wewenang yang 

diperlukan kepada individu-individu untuk melaksanakan tugas-

tugasnya. Fungsi ini menciptakan struktur formal dimana pekerjaan 

ditetapkan, dibagi dan dikoordinasikan. (Handoko, T. Hani,. Yogyakarta  2003 : 

24) 

Pengorganisasian adalah tindakan mengusahakn hubungan-

hubungan kelakuan yang efektif antara orang-orng, hingga mereka dapat 

bekerja sama secara efisien dan demikian memperoleh kepuasan pribadi 

dalam hal melaksanakn tugas-tugas tertentu dalam kondisi lingkungan 

tertentu guna mencapai tujuan atau sasaran tertentu. (Terry, George R, Bumi 

Aksara. Jakar ta:1986,: 233) 

Pengorganisasian merupakan suatu proses untuk merancang 

struktur formal, mengelompokkan dan mengatur serta membagi tugas-

tugas atau pekerjaan diantara para anggota organisasi, agar tujuan 

organisasi dapat dicapai dengan efisien. Proses pengorganisasian dapat 

ditunjukkan dengan tiga langkah prosedur berikut ini: 

1) Perincian seluruh pekerjaan yang harus dilaksanakan untuk 

mencapai tujuan organisasi. 
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2) Pembagian beban pekerjaan total menjadi kegiatan-kegiatan 

yangsecara logis dapat dilaksanakan oleh satu orang. Pembagian 

kerja sebaiknya tidak terlalu berat sehingga dapat diselesaikan, atau 

terlalu ringan sehingga ada waktu menganggur, tidak efisien dan 

terjadi biaya yang tidak perlu. 

3) Pengadaan dan pengembangan suatu mekanisme untuk 

mengkoordinasikan pekerjaan para anggota organisasi menjadi 

kesatuan yang terpadu dan harmonis.Mekanisme pengkoordinasian 

ini akan membuat para anggota organisasi menjaga perhatiannya 

pada tujuan organisasi dan mengurangi ketidakefisienan dan konflik-

konflik yang merusak. (Handoko, T. Hani, 2003 : 168-169) 

Tujuan pengorganisasian sebagai berikut: 

1) Membagi kegiatan serta tanggung jawab yang berkaitan dengan 

masing-masing jabatan. 

2) Mengkoordinasi berbagai tugas organisasi. 

3) Mengelompokkan pekerjaan-pekerjaan kedalam unit-unit. 

4) Membangun hubungan baik secara individual, kelompok dan 

departemen. 

5) Menetapkan garis-garis wewenang formal. 

6) Dapat menyalurkan kegiatan-kegiatan secara logis dan sistematis. 

(Thohari, 2006 : 138 
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c. Penggerakan (Actuating) 

Penggerakan menurut Munir dn Illahi merupakan  proses 

pemberian motivasi kerja kepada para bawahan sedemikian rupa, 

sehingga mereka mampu bekerja dengan ikhlas demi tercapainya tujuan 

organisasi dengan efisien dan ekonomis. Motiving secara emplisit berarti, 

bahwa pimpinan organisasi di tengah bawahannya dapat memberikan 

sebuah bimbingan, instruksi, nasehat, dan koreksi jika diperlukan. (Munir, 

M, dkk, Jakarta: 2006 : 139) 

Penggerakan sebagian besar pada dasarnya adalah masalah 

pemberian motif kepada individu-individu dalam organisasi atau 

kelompok. Sukses tidaknya kegiatan penggerakan sebagian besar 

bergantung pada pemberian motif. George R. Terry menyimpulkan 

beberapa petunjuk untuk mencapai motivasi yang efektif sebagai berikut: 

1) Usahakan agar orang merasa dirinya penting. 

2) Usahakan untuk mengetahui perbedaan-perbedaan individual. 

3) Usahakan agar saudara menjadi pendengar yang baik. 

4) Hindarkan timbulnya perdebatan. 

5) Hormatilah perasaan orang lain. 

6) Gunakan pertanyaan / percakapan untuk mengajak orang-orang 

bekerjasama. 

7) Janganlah berusaha untuk mendominir 

8) Berilah perintah-perintah yang jelas dan lengkap 

9) Gunakan instruksi-instruksi 
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10) Selenggarakanlah pengawasan (supervisi) yang efektif. (Sarwoto, 

Ghalia. Jakarta : 1981 : 92) 

d. Pengawasan (Controlling) 

Pengawasan adalah suatu proses dan rangkaian kegiatan untuk 

mengusahakan agar suatu pekerjaan dapat dilkasanakan sesuai dengan 

rencana yang telah ditetapkan dan tahapan yang harus dilalui. (Sarwoto, 

Ghalia. Jakarta : 2005 : 4) Pengawasan dapat dilaksanakan dan di lakukan 

dengan  menggunakan 2 teknik, yaitu teknik pengawasan langsung 

(direct control) adalah pengawasan yang dilakukan oleh atasan pada 

waktu kegiatan sedang berjalan. Sedangkan pengawasan tidak langsung 

(indirect control) adalah pengawasan dari jarak jauh melalui laporan yang 

disampaikan oleh bawahan. (Sarwoto, Ghalia. Jakarta : 1981 : 100) 

1) Proses Pengawasan 

Proses pengawasan terdiri dari beberapa tindakan (langkah 

pokok) tertentu yang bersifat fundamental bagi semua pengawasan 

managerial. Langkah-langkah ini menurut George R. Terry meliputi: 

a) Penentuan ukuran/pedoman baku (standar) 

b) Penilaian/pengukuran terhadap pekerjaan yang sudah 

dikerjakan. 

c) Perbandingan antara pelaksanaan pekerjaan dengan 

ukuran/pedoman baku yang telah ditetapkan untuk mengetahui 

penyimpangan-penyimpangan yang terjadi. 
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d) Perbaikan/pembetulan terhadap penyimpanganpenyimpangn 

yang terjadi sehingga pekerjaan sesuai dengan apa yang telah 

direncanakan. (Sarwoto, Ghalia. Jakarta : 1981 : 99) 

2) Syarat-syarat Pengawasan 

Pengawasan dapat berjalan dengan efektif dan efisien perlu 

adanya sistem dari pada pengawasan itu. Sistem yang baik menurut 

William H. Newman memerlukan syarat-syarat sebagai berikut: 

a) Memperhatikan/disesuaikan dengan sifat dan kebutuhan 

kelompok. 

b) Mampu menjamin adanya tindakan perbaikan. 3) Harus bersifat 

fleksibel. 

c) Memperhatikan faktor-faktor dan tata organisasi di dalam 

pengawasan yang akan dilaksanakan. 

d) Ekonomis dalam hubungan dengan biaya.  

e) Diperhatikan pula prasyarat sebelum pengawasan  

f) Rencana yang jelas & Pola/tata organisasi yang jelas (jelas 

tugastugas dan kewenangan-kewenangan yang terdapat dalam 

organisasi yang bersangkutan). (Hasibuan: 2001.h. 72) 

3) Tujuan Pengawasan antara lain: 

a) Mengusahakan agar apa yang direncanakan menjadi kenyataan 

b) Apa yang telah terjadi memang sukar untuk mengubah, tetpi apa 

yang akan terjadi dapat disetirkan ketujuan tertentu. 
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c) Sistem pengawasan adalah efektif, bilamana pengawasan itu 

memenuhi prinsio fleksibel. (Manullang, M, Jakarta: 1983.h. 178) 

C. Regulasi Dan Lembaga Pelaksana Ibadah Haji Di Indonesia 

Pelaksanaan Ibadah Haji sudah dilaksanakan umat Islam Nusantara sejak 

masa yang lama. Tidak ada catatan pasti kapan awal keberangkatan para calon 

jamaah haji Nusantara ke Makkah. Peraturan tentang pelaksanaan ibadah haji baru 

tercatat pada era kolonial yang mengeluarkan bermacam-macam ordonansi haji. 

Pemerintah Hindia Belanda berupaya membatasi dan mempersulit para calon 

jamaah haji mengingat besarnya pengaruh semangat nasionalisme dan pan 

Islamisme pada masanya yang mengganggu stabilitas politik pemerintah. Adapun 

memasuki era kemerdekaan, penyelenggaraan haji di masa Pemerintah Orde 

Lama dibagi menjadi empat fase.  

Fase pertama (1950-1959), penyelenggara haji secara administrasi oleh 

Departemen Agama sedangkan secara operasional dilaksanakan oleh Panitia 

Perbaikan Perjalanan Haji Indonesia (PPHI). Fase kedua (1960-1962), baik secara 

administrasi maupun operasional penyelenggaraan haji dilaksanakan oleh 

Departemen Agama. Fase ketiga (1963-1964), penyelenggara urusan haji secara 

administrasi dilakukan oleh Panitia Perjalanan Haji (P3H). Teknik operasional 

urusan haji dilakukan oleh Panitia Perbaikan Perjalanan Haji Indonesia (PPHI). 

Fase terakhir (1964-1965), penyelenggara ibadah haji secara operasional dan 

administrasi dilakukan oleh Dewan Urusan Haji (DUHA). (Rina Farihatul Jannah. 

Tesis pada https://core.ac.uk Tahun 1945-2000 : 39-75) 
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Orde Baru memiliki kebijakan yang tidak berbeda dengan pemerintah 

sebelumnya, hanya membentuk lembaga baru. Pada masa ini penyelenggaraan 

haji dibagi menjadi dua fase. Fase pertama (1966-1978), urusan haji baik secara 

administrasi maupun teknik operasional dijalankan oleh Direktorat Jenderal 

Urusan Haji Departemen Agama dan fase kedua (1979-1997), urusan haji 

dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan 

Haji. (Rina Farihatul Jannah. 1945-2000.: 78) 

Periode reformasi, pemerintah mengeluarkan undang-undang No. 17 

Tahun 1999 tentang penyelenggaraan ibadah haji sebagai landasan kokoh dalam 

penyelenggaraan ibadah haji di Indonesia. Terdapat dua penyelenggara ibadah 

haji yakni pemerintah sebagai penyelenggara haji regular dan lembaga swasta 

(biro travel haji dan umroh) sebagai penyelenggara haji khusus. (Rina Farihatul 

Jannah. 1945-2000. : 110) Menjelang satu dasawarsa kemudian, disahkan Undang-

undang No.13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah haji. 

Undang-undang ini menyebut dengan jelas bahwa yang namanya 

penyelengaraan ibadah haji meliputi unsur kebijakan, pelaksanaan, dan 

pengawasan. Dua komponen utama, yaitu kebijakan dan pelaksanaan adalah 

ranah nasional dan menjadi tanggung jawab pemerintah. Sedangkan komponen 

ketiga, yaitu pengawasan ada pada suatu badan khusus yang disebut Komisi 

Pengawas Haji Indonesia (KPHI).  

Pelaksanaan dan pengelolaan ibadah haji tentu saja tidak mudah. Oleh 

karena itu, berdasarkan Undang-Undang sebagaimana disebut di atas, tersedia 

juga ruang bagi perusahaan non pemerintahan yang mandiri baik secara finansial 
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maupun sumber daya pengelolaannya untuk turut serta terlibat menjadi pelaksana 

dan penyelenggara ibadah haji. Meski demikian, model pelaksanaan dan 

penyelenggaraannya tetap harus disesuaikan dan selaras dengan regulasi peraturan 

dan perundang-undangan yang berlaku. Dengan kata lain, pemerintah tetap berada 

sebagai regulator. 

Pelaksanaan ibadah haji di Indonesia memiliki dua model. Pertama, 

ibadah haji yang dikelola dan dilaksanakan oleh pemerintah yang disebut sebagai 

haji regular, dan yang kedua ibadah haji yang diselenggarakan oleh perusahaan 

swasta (non pemerintahan) ini disebut sebagai haji khusus. Dalam prakteknya, 

kedua model ini memiliki ruang dan porsi yang berbeda serta terpisah, utamanya 

dalam hal tata kelola keuangan. 

kedua model sebagaimana tersebut di atas, model haji regular dikelola dan 

diselenggarakan oleh pemerintah di bawah koordinasi Kementerian Agama 

Republik Indonesia. Sebagaimana diketahui, bahwa minat umat Islam Indonesia 

untuk melaksanakan ibadah yang masuk sebagai rukun Islam kelima ini sangatlah 

tinggi. Hal ini dibuktikan dengan panjangnya daftar antrian haji yang ada yakni 

sekitar 19 tahun. (Roikhan Mochammad Aziz, KnE Social Science vol. 3, no. 8, 2018 : 105) 

Di beberapa daerah, ada yang mencapai angka lebih besar atau bahkan puluhan 

tahun mengantri untuk dapat melaksanakan ibadah haji terhitung semenjak 

pendaftaran setoran dana haji. 

Hal yang sama juga terjadi pada haji khusus, calon jamaah pun tidak luput 

dari antrian untuk masuk dan tergabung ke dalam gerbong model ini. Meskipun 

antriannya tidak mencapai angka belasan tahun, tetapi tahapan itu sudah menjadi 
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prosedur yang berlaku karena pemerintah telah menetapkan jatah kuota pada 

masing-masing model. Setidaknya beginilah realitas tata kelola haji yang ada di 

negeri yang memiliki penduduk mayoritas beragama Islam ini. 

Berkaitan dengan antrian jamaah haji regular dan haji khusus yang 

memakan waktu lama dan panjang, maka ada jenis ibadah lain yang menjadi 

incaran para jamaah yaitu Umrah. Ibadah yang satu ini tidak memiliki waktu 

khusus dalam hal pelaksanaannya, bebas dilaksanakan kapanpun dan tidak terikat 

pada tanggal maupun hari tertentu, serta yang pasti tanpa antrian. Selain itu, 

rangkaian pelaksanaan ibadah ini juga cukup singkat, hanya dalam bilangan hari 

dan biasa dikenal sebagai paket wisata religi.  

Paket ini diselenggarakan oleh suatu lembaga tersendiri atau perusahaan 

khusus yang bergerak dibidang wisata ataupun tour and travel. Tugas pemerintah 

sebagai regulator adalah menyediakan fasilitas perizinan (administratif). Lembaga 

yang mendapat izin resmi dari pemerintah ini kemudian memiliki hak untuk 

mengurus, melaksanakan dan menyelenggarakan ibadah umroh. 

Lebih jauh, Undang-Undang ini menguraikan pula tentang pengelolaan 

keuangan yang terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, 

pertangggung jawaban dan pengawasan. Upaya untuk meminimalisir adanya 

kecenderungan terhadap penyalahgunaan pengelolaan keuangan yang bisa 

memperlambat pencapaian tujuan Negara itu sendiri. Sebab, kepatuhan kepada 

sistem dan tata kelola keuangan yang baik dan benar sudah semakin menurun, 

bahkan ditemukan banyak pelanggaran/indisiplin terutama di daerah. 
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Mengetahui sistem dan mekanisme pengelolaan keuangan secara 

berkesinambungan adalah sesuatu yang niscaya bagi semua pihak dan secara terus 

menerus mengkampanyekan tentang transparansi pengelolaan keuangan 

merupakan bentuk kontrol publik terhadap pemegang kekuasaan. Selain itu, dapat 

pula menjadikan edukasi kepada masyarakat untuk turut berpartisipasi aktif dalam 

mengawasi pengelolaan keuangan Negara. 

D. Pengertian Pelayanan Haji. 

Sebelum penulis membahas permasalahan pokok ada baiknya penulis 

menguraikan terlebih dahulu tentang Pelayanan. Hal ini di maksud supaya lebih 

dapat mengenal permasalahan dan tidak lari dari permasalahan pokok. Pengertian  

Pelayanan   merupakan terjemahan dari kata “management”, (Hadari Nawawi, 

(Jakarta: PT.Tema Baru, 1989), cet. Ke-3,: 129) Istilah inggris tersebut lalu di 

Indonesiakan menjadi “manajemen”. Manajemen adalah suatu aktivitas khusus 

menyangkut kepemimpinan, pengarahan, pengembangan, perencanaan, dan 

pengawasan terhadap pekerjaan-pekerjaan dalam suatu proyek. (Muhammad, 

Yogyakarta: Ekonisia, 2004, cet. Ke- 29 : 14) 

Pelayanan    asal  kata  dari  mengelola,  sedangkan  mengelola  berarti 

mengandakan, mengandakan adalah menganalisa dan menghubung hubungkan 

berbagai informasi atau data untuk disajikan   dalam bentuk yang dapat dipakai 

dan  dimanfaatkan.
 
 (Hadari Nawawi, : 135) Pelayanan    adalah  suatu  upaya  untuk  

mengatur  atau mengendalikan aktivitas  berdasarkan konsep-konsep dan  prinsip-

prinsip untuk mensukseskan tujuan agar tercapai secara lebih efektif, efisien. 

(Ahmad Rohani, Abu Ahmadi, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1991), cet. Ke-1:2) Dari uraian 
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tersebut, dapat disimpulkan bahwa pelayanan   adalah penyelenggaraan  atau  

pengurusan  agar  sesuatu  yang  dikelola  dapat  berjalan lancar, efektif, dan 

efisien. 

E. Dana Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 

1. Pengertian Dana 

Menurut beberapa ahli pengertian tentang dana memiliki banyak perbedaan 

antara satu dengan yang lain. Dana sering diartikan sebagai kas, sedangkan kas 

merupakan uang tunai yang dimiliki oleh suatu perusahaan atau lembaga. Dalam 

hal ini, uang yang disediakan untuk biaya kebutuhan, keperluan dan operasi 

kebutuhan sehari-hari.  Bank sebagai salah satu lembaga keuangan memiliki 

fungsi menghimpun dana dari masyarakat. Dana yang telah terhimpun, kemudian 

disalurkan kembali kepada masyarakat. Dana adalah uang tunai yang dimiliki atau 

dikuasai oleh bank dalam bentuk tunai, atau dalam bentuk aktiva lain  yang dapat 

segera diubah menjadi uang tunai. (Muhammad,: 49) 

Sumber dana yang terhimpun dari masyarakat   Dana yang pertama adalah 

dana modal yaitu dana dari pendiri lembaga keuangan tersebut, yang kedua adalah 

dana titipan masyarakat yang dikelola oleh bank (wadiah), dan yang ketiga adalah 

dana masyarakat yang diinvestasikan melalui bank, dana jenis ini disebut dana 

investasi tak terbatas atau mudharabah,  (Zainul Arifin, , Jakarta: Alvabet, 2003 : 5) Dana 

atau kas adalah bentuk aktivitas yang paling likuid yang bisa digunakan segera 

untuk memenuhi kewajiban keuangan dalam suatu organisasi. Karena sifat 

likuidnya tersebut, kas memberikan keuntungan yang paling rendah.  
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Organisasi menyimpan kas, uang, dana dalam bentuk rekening giro, maka 

jasa giro yang diterima oleh organisasi prosentasinya akan lebih rendah dari pada 

jika disimpan dalam bentuk deposito berjangka. (Padji Anoraga, (Jakarta: PT Rineka 

Cipta, 1997:244) Beberapa pengertian tentang dana menurut beberapa ahli 

diantaranya: 

a. Menurut Drs. Kustadi Arinta 

“Yang dimaksud dengan dana adalah sejumlah uang atau sumber lain 

yang disisihkan buat tujuan penyelenggaraan kegiatan tertentu/ 

mendapatkan objek tertentu yang sesuai dengan ketentuan dan pembatasan 

khusus dan yang disusun sebagai satuan keuangan pembukuan sendiri”. 

b. Menurut Drs. Munawir: 

“Pengertian pertama diartikan sama dengan kas, dengan demikian 

laporan sumber dan penggunaan dana menggambarkan suatu ringkasan 

sumber dan penggunaan kas selama periode bersangkutan”.  

Pengertian yang kedua sama denga modal kerja, baik dalam arti modal 

kerja bruto maupun modal kerja netto, sehingga dengan demikian laporan 

sumber dan penggunaan dana menggambarkan suatu ringkasan sumber dan 

penggunaan modal kerja dan perubahan-perubahan unsure-unsur modal 

kerja selama periode bersangkutan”. 

c. Menurut Prof. Drs. Bambang Riyanto: 

“Dana dalam artian sempit yaitu kas dalam artian yang lebih luas yaitu 

modal kerja”. 
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d. Menurut Drs. Syafarudin Alwi, MS berpendapat: 

“Dana yang dibedakan dalam dua kategori yaitu dalam pengertia kas 

dan dana dalam pengertian working kapital”. 

Kesimpulan menurut penulis tentang dana adalah uang yang 

dikeluarkan seseorang untuk sesuatu yang lebih. 

2. Pengertian Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH)  

Pengertian BPIH adalah Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji. (Padji Anoraga : 

247.) 

3. Pengertian Dana Biaya Penyelenggraan Ibadah Haji (BPIH) 

Dana BPIH adalah uang yang disediakan untuk keperluan semua kegiatan 

Penyelenggaraan Ibadah Haji. 

Kesimpulan tentang dana BPIH menurut penulis adalah suatu biaya lebih 

yang disetorkan oleh jamaah kepada bank penerima setoran untuk 

penyelenggaraa ibadah haji. 

F. Penyelenggaraan Ibadah Haji 

1. Pengertian Penyelenggaraan 

Penyelenggaraan adalah mengurus dan mengusahakan sesuatu. (Kamus Besar 

Bahasa Indonesia , http://Alkitab.sabda.org. 2018) 

2. Pengertian Ibadah 

Ibadah menurut bahasa berarti merendahkan diri serta tunduk. Sedangkan 

menurut istilah adalah merendahkan diri kepada Allah dengan melaksanakan 

perintah-Nya melalui lisan para Rasul-Nya. (Al-Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas, 

https://almanhaj.org. 2018) 

 

http://alkitab.sabda.org/
https://almanhaj.org/
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3. Pengertian Haji 

Secara etimologis, haji bermakna menyengaja, menahan, datang atau 

menuju ke Mekkah untuk ibadah. Pelakunya disebut haajj, dan hajjij, bentuk 

muannats (betina) hajjaj, jamaknya hujjaj dan haji. (Abu Umar An-Nadwi, Jakarta: 

2010:11) 

Haji menurut pengertian kamus Bahasa Indonesia adalah rukun islam 

yang kelima kewajiban ibadah yang harus dilakukan oleh orang Islam yang 

mampu dengan mengunjungi ka’bah di Masjidil Haram pada bulan haji dan 

mengamalkan amalan-amalan haji seperti ihram, tawaf, sai, dan wukuf. 

Haji dalam pengertian istilah para ulama, ialah menuju ke ka’bah untuk 

melakukan perbuatan-perbuatan tertentu, atau dengan perkataan lain bahwa 

haji adalah mengunjungi suatu tempat tertentu pada waktu tertentu dengan 

melakukan suatu pekerjaan tertentu. Yang dimaksud dengan “mengunjungi” itu 

ialah mendatangi, yang dimaksud dengan tempat tertentu itu ialah Ka’bah dan 

Arafah. 

Maksud dari “waktu tertentu” itu ialah bulan-bulan haji, yaitu bulan 

Syawal, Zulqaidah, dan Zulhijjah dan 10 pertama bulan Zulhijjah. Yang 

dimaksud dengan “perbuatan tertentu” itu ialah berihram, wukuf di Arafah, 

mabit di Muzdaliffah, mabit di Mina, melontar jamrah, mencukur, tawaf, dan 

sai. 

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa pengertian haji adalah 

suatu perbuatan yang diawali oleh diri sendiri untuk pergi ke tanah suci untuk 

melakukan rukun dan sunnah yang telah ditetapkan. 
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4. Pengertian Penyelenggaraan Ibadah Haji 

Undang-undang nomor 13 tahun 2008 ayat (2) menyebutkan pengertian 

penyelenggaran ibadah haji adalah: rangkaian kegiatan pengelolaan 

pelaksanaan ibadah haji yang meliputi pembinaan, pelayanan dan perlindungan 

jamaah haji. (Romaza, :h.3) 

Pasal 1 ayat (11) Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 

396 tahun 2003 tentang perubahan atas Keputusan Menteri Agama Republik 

Indonesia nomor 371 tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan 

Umrah menyatakan bahwa: penyelenggaraan ibadah haji adalah rangkaian 

kegiatan yang meliputi pembinaan, pelayanan, dan perlindungan jamaah haji di 

tanah air, dan di Arab Saudi. (Peraturan Menteri Agama RI Nomor371 Tahun 2002 

:Pasal 1 ayat 11). 

Taufik Kamil menyatakan bahwa penyelenggaraan haji adalah: suatu sistem 

kegiatan dengan sub-sub sistemnya yaitu Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji 

(BPIH), pendaftaran, Pembinaan, kesehatan, keimigrasian, transportasi, 

akomodasi, penyelenggaraan haji khusus dan umrah. 

Pada dasarnya pengertian Penyelenggaraan Ibadah Haji adalah rangkaian 

kegiatan yang meliputi pembinaan, pelayanan, dan perlindungan dalam 

pelaksanaan ibadah haji kepada calon jamaah haji, baik di tanah air maupun di 

Arab Saudi yang terdiri dari pendaftaran, penetapan Biaya penyelenggaraan 

Ibadah Haji (BPIH), pengurusan Paspor, dan pemvisaan, pembinaan kepada calon 

jamaah haji, recruitment dan pengorganisasian petugas haji, Penyelenggaran 
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Ibadah Haji Khusus (PIHK), konsumsi, trsnportasi, pelayanan kesehatan, sampai 

pembinaan pasca haji. 

G. Ibadah Haji Bagi Umat Islam 

Ibadah haji adalah berkunjung ke Baitullah (Ka'bah) untuk melakukan  

beberapa  amalan,  antara  lain:  wukuf,  tawaf,  sa'i  dan amalan lainnya pada 

masa tertentu, demi memenuhi panggilan Allah Swt  dan  mengharapkan  ridho-

Nya.  Haji  merupakan  rukun  Islam kelima yang pelaksanaannya hanya dapat 

dilakukan pada waktu tertentu antara tanggal 8 sampai dengan 13 Dzulhijjah 

setiap tahun.  

Bimbingan ibadah haji adalah petunjuk atau penjelasan cara mengerjakan 

dan sebagai tuntunan hal-hal yang berhubungan dengan rukun, wajib, dan sunnah 

haji dengan menggunakan miniatur ka'bah dan   dilaksanakan   sebelum   

berangkat   ke   tanah   suci. (Depdiknas, 2010,: 624) Tujuan diadakannya bimbingan 

ibadah haji adalah untuk mempermudah calon jamaah haji dalam memahami 

tentang ibadah haji baik secara teoritis maupun praktis sehingga diharapkan 

menjadi calon jama'ah haji yang mandiri dapat melaksanakan ibadah haji dengan 

baik dan benar. 

1. Menurut   Abdurrahman   Jaziri,    

haji   merupakan   beberapa   amal perbuatan  tertentu  yang  ditunaikan  pada  

masa  tertentu,  di  tempat tertentu,  dengan  cara  yang  tertentu  pula. 

(Abdurrrahman Jaziri, 1972,: 526) Pengertian  lebih  jelas dikemukakan Sayyid 

Sabiq bahwa haji adalah mengunjungi Mekkah untuk mengerjakan ibadah 
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thawaf, sa'i, wukuf di Arafah dan ibadah- ibadah lain demi memenuhi 

perintah Allah dan mengharap ridhanya. (Sayyid Sabiq, 1970,: 26) 

2. Menurut ad-Dimasyqi  

bahwa para imam mazhab telah sepakat bahwa haji  merupakan  salah  satu  

rukun  Islam.  Ia  adalah  fardu  yang diwajibkan atas setiap muslim yang 

merdeka, balig, dan mempunyai kemampuan, dalam seumur hidup sekali. 

Berdasarkan rumusan di atas dapat disimpulkan bahwa haji merupakan 

ibadah yang diwajibkan kepada setiap orang yang mampu dengan memenuhi 

syarat sebagaimana  yang  telah  ditentukan  dalam  al-Qur'an  dan  hadis. 

Sebagai kewajiban maka setiap orang yang beriman mendambakan bisa 

menunaikan ibadah tersebut.  

Seiring dengan itu jama'ah haji berharap bisa menunaikan ibadah tersebut 

sesuai dengan harapannya tanpa mengalami hambatan atau kesulitan. Karena itu 

kebijakan manajemen kelompok bimbingan mempunyai peran dan arti penting 

dalam pelaksanaan ibadah haji. Rangkaian kegiatan manasik haji, baik yang  

berupa  rukun  maupun  wajib  haji  seluruhnya  dilakukan  di tempat-tempat yang 

telah ditetapkan oleh syariat agama, antara lain miqat-miqat yang telah ditetapkan 

Makkah, Arafah, Mina dan Muzdalifah  termasuk  ziarah  ke makam  Nabi  

Muhammad  SAW  di Madinah, di mana tempat-tempat tersebut berada di 

wilayah Kerajaan Arab  Saudi.   

Menunaikan  ibadah  haji  merupakan  kewajiban  setiap muslim  yang  

mampu  (istitho'ah)  mengerjakannya  sekali  seumurhidup. Kemampuan yang 
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harus dipenuhi untuk melaksanakan ibadah haji dapat digolongkan dalam dua 

pengertian, yaitu:  

Pertama, kemampuan personal yang harus dipenuhi oleh masing- masing 

individu mencakup antara lain kesehatan jasmani dan rohani, 

kemampuan ekonomi yang cukup baik bagi dirinya maupun 

keluarga yang ditinggalkan, dan didukung dengan pengetahuan 

agama khususnya tentang manasik haji.  

Kedua, kemampuan umum yang bersifat  eksternal  yang  harus  dipenuhi  

oleh lingkungan-negara dan pemerintah-mencakup antara lain 

peraturan perundang-undangan yang berlaku, keamanan dalam 

perjalanan, fasilitas, transportasi dan hubungan antarnegara baik 

multilateral maupun bilateral antara pemerintah Indonesia dengan  

pemerintah  Kerajaan  Arab  Saudi. Dengan  terpenuhinya  dua  

kemampuan  tersebut,  maka  perjalanan untuk menunaikan ibadah 

haji baru dapat terlaksana dengan baik dan lancar. (Achmad Nidjam 

dan Alatief Hanan, Jakarta: Nizam Press, 2004: 12) 

Kewajiban   ibadah   haji   memerlukan bimbingan dan pembinaan. Atas 

dasar itu, pembinaan terhadap calon jamaah/jamaah haji ditempatkan sebagai 

salah satu dari 3 tugas utama penyelenggaraan haji, yang diatur dalam Undang-

Undang Nomor 17 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji yaitu 

pembinaan, pelayanan dan perlindungan terhadap calon jamaah/jamaah haji. 

Pembinaan calon jamaah/jamaah haji adalah salah satu tugas pokok  

Departemen Agama  yang dalam  hal  ini  Direktorat  JenderalBimbingan  
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Masyarakat  Islam  dan  Penyelenggaraan  Haji,  dimana dalam pelaksanaan tugas 

ini pemerintah telah melibatkan pihak masyarakat ikut berpartisipasi sebagai mitra 

kerja. (Buku Pedoman Pembinaan KBIH, 2006:5) 

Kelompok bimbingan ibadah haji sebagai lembaga sosial keagamaan (non 

pemerintah) merupakan sebuah lembaga yang telah memiliki legalitas 

pembimbingan melalui Undang-Undang dan lebih diperjelas melalui sebuah 

wadah khusus dalam struktur baru Departemen Agama dengan Subdit Bina KBIH 

pada Direktorat Pembinaan  Haji. KBIH adalah lembaga/yayasan  sosial  Islam  

yang  bergerak di bidang  Bimbingan Manasik Haji terhadap calon jamaah/jamaah 

haji baik selama dalam pembekalan di tanah air maupun pada saat pelaksanaan 

ibadah haji di Arab Saudi.  

KBIH sebagai sebuah lembaga social keagamaan dalam melaksanakan tugas 

bimbingan diatur berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 371 Tahun 2002 

tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, yang mereposisi KBIH sebagai 

badan resmi di luar pemerintah  dalam  pembimbingan.  Sejak  awal  munculnya  

KBIH sekitar tahun 1990 sampai saat ini, tidak lepas dari berbagai permasalahan, 

khususnya dalam pembinaan. Karena selama ini belum memiliki sebuah sistem 

pembinaan yang baku untuk dipedomani, sehingga KBIH tumbuh berkembang 

tanpa pembinaan yang  jelas dari pihak  pemerintah,  mengakibatkan  timbulnya  

keluhan  jama'ah  haji terhadap KBIH yang kurang bertanggung jawab dalam 

bimbingan hajidi Tanah Air maupun di Arab Saudi.  

Berdasarkan pemikiran tersebut di  atas  dan  dengan  latar  belakang  KBIH  

yang  kian  hari  kian bertambah jumlahnya (lebih kurang 1300 KBIH, dengan 



 

47 

 

40% jama’ah haji masukan dalam bimbingan KBIH), maka pembinaan terhadap 

KBIH sudah menjadi satu keharusan yang mendesak. Sistem pembinaan 

dimaksud dibakukan dalam sebuah buku pedoman untuk seluruh praktisi 

perhajian daerah dan pusat. (Buku Pedoman Pembinaan KBIH, 2006:5) 

H. Biaya  

1. Pengertian Biaya  

Biaya atau financing, yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung 

investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dijalankan 

orang lain. Dalam arti sempit, biaya dipakai untuk mendefinisikan pendanaan 

yang dilakukan oleh lembaga biaya, seperti BMT kepada anggota. Menurut 

M.Safi‟I Antonio menjelaskan bahwa biaya merupakan salah satu tugas pokok 

bank (BMT) yaitu pemberian fasilitas dana dan memenuhi kebutuhan pihak-pihak 

yang merupakan deficit unit. ( Muhammad Syafi‟I, Antonio, Jakarta:2001:56) 

Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah 

Nomor. 91/Kep/M.KUM/IX/2004 tentang petunjuk pelaksanaan usaha koperasi 

jasa keuangan syariah dan menurut Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 

tentang perkoperasian, peraturan pemerintah Nomor. 09 tahun 1995 tentang 

kegiatan pelaksanaan usaha simpan pinjam oleh Koperasi. Peraturan Menteri 

Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 

06/Per/M.KUM/1/2007 tentang petunjuk teknis program biaya prodkuktif 

koperasi dan usaha mikro (P3KUM) pada syariah. 

Biaya yang diberikan oleh lembaga keuangan syariah berbeda dengan kredit 

yang diberikan oleh lembaga keuangan konvensional. Dalam lembaga keuangan 
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syariah, return atas biaya tidak dalam bentuk bunga, akan tetapi dalam bentuk lain 

sesuai dengan akad-akad yang disediakan di lembaga keuangan syariah.  

Undang-Undang No.10 tahun 1998, tentang Perbankan bahwa biaya adalah 

penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan 

persetujuan atau kesepakatan antara bank (BMT) dengan pihak lain yang dibiayai 

untuk mengembalikkan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu 

dengan imbalan atau bagi hasil. Aturan yang digunakan yaitu sesuai dengan 

hukum Islam. (Ismail, MBA., Ak., Jakarta:.2011: 105-106) 

Berdasarkan Undang-Undang Perbankan syariah UU No 21 tahun 2008 

pasal 25 tentang perbankan syariah: biaya adalah penyedia dana atau tagihan yang 

disamakan dengan itu berupa transaksi bagi hasil dalam bentuk mudhorobah dan 

musyarakah,transaksi sewa menyewa dalam bentuk ijarah muntahiyah bit tamlik, 

transaksi jual beli dalam bentuk utang piutang murobahah, salam dan istisna, 

transaksi pinjam meminjam dalam bentuk Qardh. Dan transaksi sewa menyewa 

jasa dalam bentuk ijarah. 

Aktivitas yang tidak kalah penting dalam managemen dana BMT adalah 

penyaluran dana atau biaya yang sering juga disebut leanding-financing. Istilah ini 

dalam konvensional dikenal dengan sebutan kredit. biaya sering digunakan untuk 

menunjukkan aktivitas BMT, karena berhubungan dengan rencana memperoleh 

pendapatan. Dengan semakin berkembangnya kegiatan perekonomian atau 

perkembangan suatu kegiatan usaha, maka akan dirasakan perlu adanya sumber-

sumber untuk penyedia dan guna membiayai kegiatan usaha yang semakin 

berkembang. (M. Ridwan,. Yogyakarta: 2004:163) 
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Dana yang diperlukan untuk kegiatan usaha merupakan salah satu faktor 

produksi selain sumber tenaga kerja, bahan baku/bahan penolong kemampuan 

teknologi, dan managemen. Modal yang semakin berkembang. Dana yang 

diperlukan untuk kegiatan usaha merupakan salah satu faktor produksi selain 

sumber tenaga kerja, bahan baku/bahan penolong, kemampuan teknologi, dan 

managemen. Modal yang diperlukan dalam kegiatan usaha dapat membantu 

meningkatkan pendapatan usaha.  

2. Jenis Biaya  

a. Biaya bank (BMT) dibedakan menjadi beberapa jenis antara lain: (Ismail, MBA., 

Ak. Perbankan Syariah , (2011: h. 113) 

 Biaya dilihat dari tujuan penggunaan 

Dilihat dari tujuan pengunaannya biaya dibagi menjadi tiga jenis, yaitu; 

1) Biaya investasi  

Biaya diberikan oleh Bank (BMT) kepada anggota untuk pengadaan 

barang-barang modal (asset tetap) yang mempunyai nilai ekonomis lebih 

dari satu tahun. biaya investasi umumnya diberikan dalam nominal besar, 

serta jangka panjang dan menengah.  

2) Biaya modal kerja  

Digunakan untuk memenuhi kebutuhan modal kerja yang biasanya 

habis dalam satu siklus usaha. biaya modal kerja ini diberikan dalam jangka 

pendek yaitu selama-lamanya satu tahun.  

3) Biaya konsumsi  

Diberikan kepada anggota untuk membeli barang-barang untuk 

keperluan pribadi dan tidak untuk keperluan usaha.  
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b. Biaya dilihat dari jangka waktunya  

1) Biaya jangka pendek  

Biaya yang diberikan dengan jangka waktu maksimal satu tahun. 

Biaya jangka pendek biasanya diberikan oleh Bank (BMT) untuk 

membiayai modal kerja perusahaan yang mempunyai siklus dalam satu 

tahun, dan pengembaliannya disesuaikan oleh kemampuan anggota. 

2) Biaya jangka menengah  

Biaya jangka menengah diberikan dengan jangka antara satu tahun 

hingga tiga tahun. biaya ini dapat diberikan dalam bentuk biaya modal kerja. 

Investasi dan konsumsi. 

3) Biaya jangka panjang  

Biaya yang jangka waktunya lebih dari tiga tahun. biaya ini pada 

umumnya diberikan dalam bentuk biaya investasi.  

c. Biaya dilihat dari sektor usaha  

1) sektor industri  

Biaya yang diberikan kepada anggota yang bergerak dalam sektor 

industry. Yaitu sektor usaha yang mengubah bentuk dari bahan baku 

menjadi barang jadi atau mengubah suatu barang menjadi barang lain 

yang memiliki faedah lebih tinggi.  

2) sektor perdagangan  

Biaya ini diberikan kepada pengusaha yang bergerak dalam bidang 

perdagangan, baik pedagang kecil, menengah, dan besar. Biaya ini 
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diberikan dengan tujuan untuk memperluas usaha anggota dalam usaha 

perdagangan, misalnya untuk memperbesar jumlah penjualan.  

3) sektor pertanian, peternakan, perikanan, dan perkebunan  

Biaya ini diberikan dalam rangka meningkatkan hasil disektor 

pertanian, perkebunan, dan peternakan serta perikanan.  

d. sektor jasa  

1) jasa pendidikan  

Kurang waktu beberapa tahun terakhir ini, jasa pendidikan 

merupakan jasa yang menarik bagi BMT, karena jenis usaha ini mudah 

diestimasikan pendapatannya. 

2) jasa angkutan  

Biaya yang diberikan untuk sektor angkutan, misalnya biaya kepada 

lembaga sekolah untuk membeli bus digunakan untuk mengantar jemput 

siswa yang mencari ilmu di lembaga sekolah islam tersebut. 

e. Biaya dilihat dari segi jaminan  

Biaya dengan jaminan merupakan jenis biaya yang didukung dengan 

jaminan (agunan) yang cukup. Agunan atau jaminan dapat digolongkan 

menjadi jaminan perorangan, benda berwujud dan tidak berwujud.  

1) Jaminan perorangan  

Jaminan perorangan merupakan jenis biaya yang didukung dengan 

jaminan seseorang (personal securities) atau badan sebagai pihak ketiga 

yang bertindak sebagai penanggungjawab apabila terjadi wanprestasi dari 

pihak anggota. 
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2) Jaminan benda berwujud  

Merupakan jaminan kebendaan yang terdiri dari barang bergerak 

maupun tidak bergerak, misalnya kendaraan bermotor dan barang 

dagangan.  

f. Jaminan benda tidak berwujud  

Beberapa jenis biaya yang dapat diterima adalah jaminan benda tidak 

berwujud, jaminan ini dapat diikat dengan cara pemindahtanganan. 

1. Biaya tanpa jaminan  

Biaya yang diberikan kepada anggota tanpa didukung adanya 

jaminan, biaya ini diberikan oleh BMT atas adasar kepercayaan, biaya 

tanpa jaminan ini esikonya tinggi karena tidak ada pengaman yang 

dimiliki oleh BMT apabila anggota wanprestasi. 

2. Biaya dilihat dari jumlahnya  

Biaya retail merupakan pembiyaan yang doberikan kepada individu atau 

pengusaha kecil. Biaya ini dapat diberikan dengan tujuan konsumsi, dan 

biaya modal kerja. biaya dibagi menjadi 2 hal sebagai berikut: (Muhammad 

Syafi‟I, Antonio, , (2002: h. 105) 

a) Biaya produktif: Biaya yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan 

produksi, dalam arti luas yaitu untuk peningkatan usaha. 

b) Biaya konsumtif: Biaya yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan 

konsumsi, yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan. 

g. Tujuan Biaya  

Tujuan biaya adalah sebagai alat untuk memberikan jawaban 

pengambilan keputusan tentang masalah-masalah, seperti:  
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- Kepada siapa dana dalam bentuk biaya harus diberikan.  

- Apa maksud dana biaya diberikan.  

- Apakah calon anggota yang akan menerima dana biaya mampu 

mengemalikkan pokok biaya tersebut.  

- Berapa jumlah uang yang layak diberikan.  

- Apakah dana biaya yang akan diberikan tersebut cukup aman atau 

beresiko kecil. 

Biaya adalah salah satu jenis dan kegiatan usaha untuk menyediakan dana 

atau tagihan kepada masyarakat dengan keajiban mengembalikan dana tersebut 

setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.  

3. Prosedur Biaya  

Prinsip-prinsip analisa biaya juga harus digunakan dalam melakukan 

penilaian permohonan biaya. Seseorang petugas bagian biaya harus 

memperhatikan beberapa prinsip utama yang diberikan dengan kondisi secara 

keseluruhan calon penerima. Dalam memaksimalkan dan dilihat dari segi 

prosedur pelayanan   biaya, dan menekan resiko maka harus memperhatikan aspek 

5C yaitu:  

a. Character.  

Penilaian terhadap karakter atau kepribadian calon penerima, dengan 

tujuan untuk memperkirakan kemungkinan bahwa anggota pengguna dana 

atau anggota BMT yang mengajukan biaya dapat memenuhi kewajibannya. 
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b. Capacity.  

Penilaian secara subyektif tentang kemmapuan penerima untuk 

melakukan pembayaran. Kemampuan ini diukur dengan catatan prestasi 

penerima masalalu yang didukung dengan pengamatan di lapangan atas 

usaha anggota, cara berusaha dan tempat usaha.  

c. Capital.  

Adalah penilaian terhadap kemampuan modal yang dimiliki calon 

anggota diukur dengan posisi perusahaan secara keseluruhan yang 

ditunjukkan oleh rasio finansialnya dan penekanan pada komposisi 

modalnya. 

d. Collateral.  

Adalah barang jaminan yang diserahkan oleh peminjam atau anggota 

sebagai jaminan atas kredit yang diterimanya. Hal ini bertujuan untuk alat 

pengaman jika usaha yang dibiayai dengan kredit tersebut gagal atau sebab-

sebab lain dimana anggota tidak mampu melunasi kreditnya dari hasil 

usahanya yang normal.  

e. Condition.  

Bagian biaya BMT harus meilaht kondisi perekonomian secara umum, 

khususnya yang terkait dengan jenis usaha calon penerima, hal tersebut 

dilakukan karena eksternal usaha yang dibiayai. (Muhammad Syafi‟I, Antonio, (2002: h. 

106) 

BMT wajib memiliki aturan tertulis yang mengatur mengenai prosedur 

biaya kepada koperasi lain dan atau anggotanya harus tetap memperhatikan 

prinsip biaya harus didasarkan kepada prinsip kehati-hatian dan selalu 
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mempertmbangkan bahwa pembiyaan akan memberi manfaat kepada orang yang 

menerima dan diyakini bahwa biaya dapat dibayar kembali oleh anggota biaya 

sesuai dengan mempertimbangkan kondisi dan kelayakan ekonominya. 

I. Sistem Pelayanan Haji di Indonesia 

Pengaturan Haji di Indonesia dalam Undang- Undang No 34 Tahun 2014 

tentang Pelayanan Keuangan Haji Pasal 1 Ayat 1 UU Nomor 34 Tahun 2014, 

menjelaskan bahwa Ibadah haji merupakan  rukun  Islam  kelima  yang  

merupakan  kewajiban  sekali  seumur hidup  bagi  setiap  orang  Islam  yang  

mampu  menunaikannya.   

Pasal  2  UU Nomor 34 Tahun 2014 menjelaskan bahwa penyelenggaraan 

ibadah haji dilaksanakan berdasarkan asas keadilan, profesionalitas, dan 

akuntabilitas dengan prinsip nirlaba yang bertujuan untuk memberikan 

pembinaan, pelayanan, dan perlindungan yang sebaik-baiknya bagi Jamaah Haji, 

sehimgga Jamaah  Haji  dapat  menunaikan ibadahnya sesuai  dengan  ketentuan  

ajaran agama Islam. (Abdul Gani Abdullah, Jakarta : 2003 :15) 

Penyelenggaraan Ibadah Haji pada dasarnya mencakup tiga dimensi 

penting, yaitu Pembinaan, Pelayanan, dan Perlindungan. Ketiga dimensi tersebut 

direpresentasikan ke dalam bagian Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH), 

Pada Pasal 1 Ayat 8 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014, Biaya 

Penyelenggaraan Ibadah Haji yang selanjutnya disebut BPIH adalah sejumlah 

dana yang harus dibayar oleh warga negara yang akan menunaikan ibadah  haji. 

Penetapan  BPIH  dilakukan  oleh  Presiden  atas  usul  Menteri Agama 

setelah mendapat persetujuan oleh DPR RI, yang selanjutnya digunakan untuk 
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keperluan penyelenggara ibadah haji tersebut. Dengan kata lain, BPIH disusun 

secara konsultatif antara Pemerintah dengan DPR RI. Kementerian    Agama    

memberlakukan    system pembayaran setoran awal untuk BPIH. Para calon 

jamaah menyetorkan dana mereka ke 27 bank penerima setoran  (BPS) awal. 

Tahun 2014 ini, Kementerian Agama (Kemenag) ini menetapkan 17 bank nasional 

yang dinyatakan sebagai Bank Penerima Setoran (BPS) Biaya Penyelenggaraan 

Ibadah  Haji   (BPIH) . (Abdul Gani Abdullah, Jakarta 2015, :12) 

Dirjen  Penyelenggaraan  Haji  dan  Umrah  (PHU) Kemenag Abdul Djamil 

menyebutkan, 6 dari 17 BPS BPIH 2014 itu adalah bank umum syariah, 

penyelenggaraan ibadah haji terdiri dari 2 macam, yaitu Penyelenggaraan Ibadah 

Haji Reguler atau yang biasa disebut dengan Ongkos Naik Haji (ONH Biasa ) dan 

Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus atau yang biasa disebut dengan ONH Plus. 

ONH Biasa adalah rangkaian kegiatan pelayanan   pelaksanaan ibadah haji yang 

meliputi pembinaan, pelayanan, dan perlindungan    jamaah    haji    yang   

diselenggarakan    oleh   Pemerintah. (Abdul Gani Abdullah, : h. 05) 

ONH Plus  Adalah rangkaian kegiatan yang dilaksanakan oleh 

penyelenggara ibadah haji khusus yang pelayanan, pelayanan dan biayanya 

bersifat khusus seta mendapat izin dari Menteri Agama. Pelayanan dan pelayanan   

yang bersifat khusus meliputi waktu pelaksanaan, akomodasi, konsumsi, 

transportasi, kesehatan, dan bimbingan ibadah haji. (Abdul Gani Abdullah, : h. 25) 

BPIH untuk haji khusus (ONH Plus) ditetapkan Pemerintah lebih tinggi daripada 

haji reguler. Karena terdapat perbedaan yang signifikan atas fasilitas yang dapat 

dinikmati oleh calon jamaah haji.  
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Penyelenggaran ibadah haji khusus ini, Pemerintah bekerja sama dengan 

swasta yaitu perusahaan yang bentuk pelayanan penyelenggaraan ibadah haji 

khusus dan umroh yang telah mendapat izin dari Menteri Agama. Disamping 

membayar besarnya BPIH yang telah ditetapkan, jamaah haji harus menanggung 

biaya lain yang tidak termasuk dalam komponen BPIH, yaitu biaya pemeriksaan 

kesehatan, perjalanan dari daerah asal  ke  asrama  embarkasi  dan  sebaliknya.  

Jumlah  pembayaran  BPIH   di setiap propinsi berbeda  tergantung daerah 

embakarsi masing-masing daerah yang telah ditentukan berdasasarkan  zona 

propinsinya. 

Gambar 1. Skema Pendaftaran Haji 
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syariah yang memberikan pelayanan dana haji  itu kepada nasabah untuk 

mendapat nomor validasi porsi haji. 

Nasabah dibebani dengan ujrah, atau sebagian bank menyebutnya biaya 

administrasi. Sebenarnya tidak ada beda antara kata ujrah dengan biaya 

administrasi, karena ujrah sendiri artinya upah. Dengan kata lain,biaya 

administrasi di bank merupakan upah  yang kita berikan kepada bank atas fasilitas 

bank yang diberikan kepada kita. Ujrah atau biaya administrai yang ditetapkan 

bank untuk dana talangan haji, sangat jauh dari biaya realistis.  

Tingginya daftar tunggu calon jamaah haji di Indonesia membuat   

Kementerian   Agama   memperketat   peraturan   pelayanan dana haji  yang 

disalurkan oleh perbankan di Indonesia. Peraturan Menteri Agama ini mengatur 

bank penerima setoran biaya perjalanan ibadah haji, hanya berlaku untuk dana 

haji  saja dan tidak berlaku untuk tabungan haji. 

Gambar 2. Prosedur Dana Talangan Haji 
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Pelayanan dana haji  Bagi Calon Jamaah Haji yang dari hasil   Ijtima’   

Ulama   IV   Masalah Fikih Kontemporer memberikan ketetapan hukum terkait 

dengan pelayanan dana haji  dan istiha’ah (mampu) calon jamaah haji yang akan 

menunaikan ibadah haji. (A Rahman Ritonga dan Zainuddin, Jakarta, 2002:,4) biaya 

pengurusan haji oleh lembaga keuangan syariah adalah  diperbolehkan  dengan  

syarat  dan  ketentuan  untuk mengikuti/taat pada aturan yang terdapat dalam 

fatwa DSN-MUI Nomor: 29/DSN-MUI/VI/2002 tentang biaya Pengurusan Haji 

Lembaga Keuangan Syariah, yang ketentuannya antara lain, LKS hanya mendapat 

ujrah (fee/upah) atas jasa pengurusan haji, sedangkan qardl yang timbul sebagai 

pelayanan dana haji tidak boleh dikenakan tambahan. 

Istitha’ah adalah syarat wajib haji (bukan syarat sah haji), Upaya untuk 

mendapatkan porsi haji dengan cara memperoleh pelayanan dana haji dari LKS 

adalah boleh, karena hal itu merupakan usaha/kasab/ ikhtiar dalam  rangka  

menunaikan haji. Namun demikian, kaum muslimin tidak sepatutnya memaksakan 

diri untuk melaksanakan ibadah haji sebelum  benar-benar  istitha’ah  dan  tidak  

dianjurkan  untuk memperoleh pelayanan dana haji terutama dalam kondisi 

antrian haji yang sangat panjang seperti saat ini. Sebaiknya  yang bersangkutan 

tidak menunaikan ibadah haji sebelum biaya haji dari LKS dilunasi. 

Pelayanan dana haji  telah difatwakan oleh Dewan Syariah Nasional MUI, 

melalui fatwa DSN-MUI No 29/2002. DSN MUI adalah lembaga otoritas 

tertinggi dalam bidang ekonomi dan keuangan syariah, yang terdiri dari para 

ulama dan pakar-pakar syariah (guru besar) yang berkompeten. Yang lebih 

penting, pelayanan dana haji  itu terbebas dari unsur riba dan bunga. Karena itu 
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menurut saya, bank-bank konvensional tidak boleh menerima setoran haji dan 

memberikan talangan, Praktek ini salah besar, karena  bank  konvensioanal  

menggunakan  instrumen  bunga.   

Kesesuaian syariah dengan mengikuti fatwa DSN-MUI, bank-bank syariah 

penerima setoran boleh melakukan pengurusan haji dan mendapat fee pengurusan 

atas dasar akad ijarah atau bekerja untuk mendapat fee/ujrah. Jika ada praktek 

akad dana talangan yang dipermasalahkan pemerintah atau tokoh masyarakat, 

perlu diseminarkan bersama Dewan Syariah Nasional untuk membahasnya. (Fatwa 

Dewan Syariah Nasional No.29/DSN-MUI/VI/2002)  

Di antara lima rukun Islam, menunaikan ibadah haji merupakan ibadah yang 

menempati posisi paling sulit untuk sebagian orang, karena dalam pelaksanaannya 

tidak sekedar meminta pengorbanan tenaga, melainkan juga biaya. Oleh 

karenanya, tidak semua orang Islam dipanggil untuk menunaikannya, kecuali bagi 

mereka yang mampu dan sanggup menunaikannya sebagaimana tersurat dalam 

Ai-Qur’an (Departemen  Agama  RI,1989 Q.S. Ali Imran: 97) 

ِ َعلَى ٱلنَّاِس  ِهيَنَۖ َوَهي دََخلَهُۥ َكاَى َءاِهٗنۗا َوّلِِلَّ قَاُم ِإۡبَرَٰ ٞت هَّ ُتُۢ َبيِّنََٰ فِيِه َءايََٰ

َ َغنِيٌّ َعِي  ِحجُّ ٱۡلبَۡيِت َهِي ٱۡستََطاَع إِلَۡيِه َسبِيٗٗلۚ َوَهي َكفََر فَإِىَّ ٱّلِلَّ

لَِويَي     ٧٩ٱۡلعََٰ

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. 


