
BAB II. TINJAUAN UMUM PENYELENGGARAAN HAJI

BABE

TINJAUAN UMUM PENYELENGGARAAN HAJI DAN ASRAMA HAJI

DI JAWA TENGAH DAN DIY

2.1. Pengertian Ibadah Haji

Kata Al Hajju menurut bahasa Al Qashdu berarti : bermaksud, yaitu bemiat

mengunjungi tempat suci Mekkah, dengan melaksanakan serentetan ibadat yang

tertentu menurut ajaran Islam.

Arti haji menurut syara' ialah mengunjungiBaitullah untuk mengerjakan ibadah

seperti wukuf di Padang arafah, melontar Jamrah 'Aqadah, Jamrah Wustho, Jamrah

Ula, Tawah, Sa'i, bercukur dan ibadah ibadah lainnya (HS Sutar dkk, 1995).

Ibadah haji diwajibkan satu kah dalam hidupnya, yaitu bagi mereka yang

mampu melaksanakannya, baik mampu secara fisik maupun dalam menanggung

tanggung jawabnya dan peijalanannya. Sehingga bagi orang yang telah menunaikan

ibadah haji adalah merupakan suatu keuntungan tersendiri dari apa yang terkandung

dalam nilai-nilai ibadah haji.

Syarat-syarat yang diwajibkan dalam melaksanakan haji adalah memenuhi

kriteria sebagai berikut: Beragama Islam, Bahgh, berakal sehat, merdeka, mampu atau

mempunyai kesanggupan. Adapun cara melaksanakan ihramhaji adatiga yaitu:

• Haji Tamattu'

Mengerjakan ibadah umrah dibulan bulan haji, kemudian setelah berumrah

ialah mengerjakanhaji pada tahun itu pula. Cara ini mula-mula ihram untuk

umrah dari miqat negerinya, setelah selesai dikerjakan semua urusan umrah,

kemudian ia ihram lagi dari mekah untuk melaksanakanHaji.

• Haji Tfrad

Melaksanakan ibadah haji saja pada bulan haji. Caranya ialah ihram untuk

haji saja dulu dari miqat yang telah ditentukan, setelah selesai semua urusan

haji ia kemudian ihram lagi untuk
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• Haji Qiran

Mengerjakan haji dan umrah secara serentak. Caranya ialah seseorang

melakukan ihram untuk keduanya pada waktu ihram haji dan mengerjakan

semua amalan haji. Dengan sendirinya urusan umrah sudah termasuk di

dalamnya yakni melakukantawaf satu kah dan sa'i satu kah pula.

2.2. Sistem Pelayanan Haji di Indonesia.

Penyelenggaraan dan pembinaan haji bagi umat Islam Indonesia merupakan

tugas pemeimtah yang bertujuan agar perjalanan lancar, tertib, aman, sah dan

sempurna dalam beribadah.

Dalam hal pelayanan tersebut pemerintah setiap tahun berusaha memperluas

asrama haji pelabuhan embarkasi dan menambah sarana dan prasarana yang

diperlukan. Sehingga di beberapa ibu kota propinsi secara bertahap dibangun asrama

haji sebagai asrama haji transit sebelum berangkat ke pelabuhan/asrama haji embarkasi.

Dalam pelayanan dikenal dengan sistem satu atap yaitu satu sistem

pemberangkatan dan pemulangan yang meliputi: pelayanan kas, dokumen, penerbang-

an dan bea dan cukai.

Adapun dalam peningkatan pelayanan maka petugas dibina tingkat

kemampuannya antara lain dengan penataran pelatih calon haji. Dan wujud yang lain

adalah kursus-kursus manasik haji, memanfaatkan media cetak, lembaga-lembaga

dakwah, pengajian dan khotbah Jumat.

Persiapan-persiapan yang diperlukan oleh calon jamaah secara umum adalah

menyangkut: penyediaan ongkos untuk biaya persiapan, pemberangkatan, manasik haji

dan pemulangan. Kemudian dalam persiapan yang bersifat teoritis dan psikis juga

memperhatikan penataran selama 4 hari di Kabupaten/ Kotamadya masing-masing.

Pengelompokan adalah untuk memudahkan dalam pengecekan dan pembagian

tugas. Pengelompokkan tersebut adalah terdiri dari :

• Regu, terdiri dari 11 orang termasuk seorang ketua regu yang dipilih oleh anggota

regu.
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• Rombongan terdiri dari 56 orang atau 5 regu dan seorang ketua rombongan.

• Kloter terdiri dari 7-9 rombongan (380-480) dipimpin oleh ketua TPHI.

Kegiatan persiapan calon jamaah haji tersebut juga merupakan suatu yang

perlu persiapan dan diusahakan agar asrama haji dapat memberi dorongan dan nilai

psikologis tersendiri agar lebih khusuk dan lebih memberi kenyamanan bagi calon

jamaah haji dan petugas haji.

2.3. Kondisi Calon Jamaah Haji di Indonesia

Indonesia adalah merupakan salah satu negara yang merupakan peserta

terbanyak dalam melaksanakanibadah haji ke Arab Saudi diantara negara-negara lain.

Dari Tabel 2.1 dibawah ini dapat diamati jumlah jamaah yang melaksanakan ibadah

haji diluar negara Arab Saudi:

Tabel 2.1.

Umtan Jumlah Jamaah Haji
Terbanyak Yang Datang dari Luar Arab Saudi

No NEGARA ASAL JUMLAH

1 INDONESIA 123.083

2 IRAN 117.000

3 PAKISTAN 105.000

4 MESIR 83.558

5 TURKI 66.000

Sumber : Hasil Evaluasi Haji 1993, oleh
Depatemen Agama Republik Indonesia

Dalam penyebarannya jumlah calon/jamaah haji makin merata di ke 27

propinsi yang ada di Indonesia. Ditinjau dari umur rata-rata calon jamaah sebagian

besar berumur tua. Secara garis besar kelompok umur 31 keatas mendudukiperingkat

lebih tinggi di bandingkan dengan 31 ke bawah. Sebagai contoh calon/jamaah

berumur 51 sampai 60 aada 28 %, kaemudian 41 sampai dengan 50 ada 25 %, umur

31 sampai 40 ada 22,12 %.

Dari jenis kelamin yang melaksanakan ibadah jenis kelamin pria lebih banyak

yaitu ada 53,61 berarti sisanya wanita sebesar 46,61. Dalam pembimbingan dan
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pengarahan kadang-kadang kurang bisa memenuhi target karena umunya calon jamaah

haji dari Indonesia berpendidikan rendah (SD) yang pada tahun 1993 ada 49,19 % dari

total jumlah pada tahun itu (Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji, 1993).

2.4. Penyelenggaraan dan Pelayanan calon Jamaah haji di Jateng dan DIY

Sistem penyelenggaraan dan langkah-langkah kebijaksanaan secara umum dari

Depag RI adalah semua dikoordinasikan ke Depag-Depag yang ada di bawahnya baik

tingkat yaitu Propinsi, Kotamadya maupun Kabupaten. Kemudian penyelenggaraan

keseluruhan adalah merupakan koordinasi dari berbagai instansi.

Penyelenggaraan dan pelayanan calon jamaah haji di Jateng dan DIY adalah

merupakan tugas koordinasi yang diatur oleh Depag dan dinas-dinas terkait di kedua

propinsi tersebut, yang merupakan koordinasi antara pemerintah Dati I dan Dati II di

wilayah Jateng maupun DIY.

Adapun sistem pembinaan pemberangkatan dan pemulangannya di tempatkan

pada satu lokasi yang berupa asrama haji baik asrama haji transit maupun asrama haji

embarkasi. Sehingga diharapkan nantinya dapat berjalan lebih mudah, murah, aman

dan tertib yaitu (Sistem dan Prosedur Penyelenggaraan Haji, Oleh Ditjen Bimas Islam

dan Urusan Haji, bab n, hal 18).:

• Mudah

Mudah dalam arti bahwa setiap calon/jamaah haji dapat mengurus sendiri

urusan peijalanannya, tanpa melalui prosedur yang sulit dan berbelit-belit

sejak dari masalah pendaftaran, masuk asrama, pemberangkatan dalam

perjalanan, pemulangan.

• Murah

Murah disini dalam arti bahwa ongkos naik haji yang dibayarkan

calon/jamaah kepada pemerintah tidak merasa mencekik
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• Aman

Aman disini dalam artian bahwa setiap calon/jamaah haji tidak mendapat

rintangan dan gangguan selama dalam peijalanannya. Sehingga sekmat

sejak berangkat sampai pulang kekempung halaman.

• Tertib

Tertib dalam artian bahwa setiap calon/jamaah dalam perjalanannya

mendapatkan ketenangan, terpinpin dalam satu aturan.

2.5. Pengertian dan Kondisi Asrama Haji

Pengertian tentang asrama haji adalah asrama yang dibangun oleh Departemen

Agama sebagai tempat penampugan sementara pada waktu pemberangkatan dan

pemulangan.

Asrama haji hanya bersifat sementara dalam penggunannya khususnya dalam

penyelenggaraan haji saja, untuk itu perlu pengoptimalan peruangan sehingga

pembangunan asrama haji tersebut lebih bermanfaat. Karena umumnya asrama haji di

Indonesia rata-rata tidak ada kegiatan yang bersifat rutinitas yang diketola oleh pihak

Depag, di luar musim haji.

2.5.1. Pengertian Asrama Haji Transit

Pengertian tentang Asrama Haji transit yaitu sebagai wadah penampungan

hunian sementara (transit) bagi calon/jamaah dalam rangka persiapan menuju Asrama

Haji Embarkasi.

Dilihat dari pengamatan dilapangan bahwa fungsi asrama haji transit di

Yogyakarta hampir penuh diisi kegiatan setiap harinya. Sehingga secara tidak langsung

optimalisasi ruang sudah relatif sempurna, yang dimaksudkan dengan kekurang

optimalan dalam hal ini penggunaannya khususnya, diluar musin haji Hanya saja

waktu penggunaannya tidak teratur seperti jika ada program-program yang telah

ditetapkan dan dikelola, baik oleh Depag atau yayasan tertentu yang yang menyewa

untuk kegiatan reguler diluar musim haji.
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2.5.2. Pengertian Asrama Haji Embarkasi

Asrama Haji Embarkasi adalah suatu wadah hunian bagi calon/jamaahbaik dari

daerah setempat maupun yang datang dari luar daerah kota Embarkasi, dengan

berbagai kegiatan yang menyertai dalam rangka melakukan persiapan ke Arab Saudi.

Dan Asrama Embarkasi dapat langsung menyelenggarakan pemberangkatan

calon/jamaah ke Arab Saudi.

Ditinjau dari schedule penggunaan waktu asrama haji Embarkasi di Indonesia

rata-rata juga kurang dalam pemanfaatan ruangnya karena tidak adanya program-

program kegiatan yangbersifat rutin di luar musim haji.

2.5.3. Kondisi Asrama Haji Di Jawa Tengah dan DIY

Kondisi asrama haji yang ada di kedua propinsi yaitu Jawa Tengah dan DI

Yogyakarta sejauh pengamatan belumlah memenuhi syarat. Di Jawa tengah yang

terdiri dari beberapa Karesidenan (Surakarta, Semarang, Pati, Banyumas dan

Magelang), banyak menemui kendala berupa tempat pembinaan yang belum

representatif karena tiap-tiap Karesidenan di Jateng belum tentu memiliki asrama haji

transit. Umumnya tiap tiap Kabupaten atau Kotamadya di wilayah Propinsi Jawa

tengah biasanya menggunakan fasilitas gedung olah raga atau gedung pertemuan

sehigga kesan sakral dan religius berkurang. Kemudian jarak antara kabupaten dan

karesidenan yang membawahi juga relatif jauh.

Kemudian asrama haji di Yogyakarta termasuk asrama haji transit dari segi

pencapaian Yogyakarta relatif dekat dengan Kabupaten-kabupaten yang ada di DIY

dan sekitarnya. Hal ini dikarenakan Ibu Kota Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

mempunyai posisi yang relatif ditengah-tengah Kabupaten yang menjadiwilayahnya.

2.6. Batasan Fungsi Asrama Haji

2.6.1. Fungsi Pada Musim Haji

Fungsi pada musim haji adalah sebagai fasilitas wadah hunian (penginapan)

dan berbagai macam kegiatan yang menyertainya dalam rangka pelayanan persiapan
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menuju Arab Saudi. Dalam kegiatan untuk kegiatan-kegiatan penyelenggaraan dan

pelayanan haji ini terbagi atas:

• Pembinaan dan pembimbingan dengan calon jamaah haji.

• Masuk asrama haji dengan waktu tinggal 1-1,5 hari yaitu 24 - 36 jam.

Pengasramaan dilakukan pada saat pemberangkatan. Karena jumlah yang banyak

maka dalam pemberangkatan bergiliran menurut urutan kloter sehingga bisa

mencapai ±1-2 bulan/tahun.

Waktu yang digunakan untuk kegiatan ibadah haji hanya 1 - 2 bulan hal ini

mengakibatkan waktu yang tersisa.

2.6.2. Fungsi di Luar Musim Haji

Fungsi diluar musim haji pada asrama haji embarkasi di Surakarta adalah

sebagai tempat yang digunakan untuk kegiatan-kegiatan yang bersifat mu'amallah

yang dapat mendukung perkembangan dan kemajuan kota Surakarta pada khususnya

dan Jawa Tengah pada umumnya. Adapun kegiatan diluar musim haji adalah untuk

kegiatan penginapan dan untuk sewa umum.

Jika dari fungsi-fungsi diluar musim haji maka untuk mendukung dan

membantu memfasihtasi khususnya pada program perdagangan, budaya dan

pariwisata, maka program peruangan pada asrama haji embarkasi dipergunakan untuk

kegiatan antara lain:

1. Fungsi Penginapan Umum

Pemanfaatan waktu disesuaikan dengan fungsi pada musim haji, sehingga

diluar musim haji kegiatan tersebut berlangsung kurang lebih ± 8 bulan.

fungsi ini digunakan untuk mendukung kota Surakarta khususnya untuk

memfasihtasi kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan perdagangan,

pendidikan, pariwisata dan sosial budaya.

2. Kegiatan umum yang disewakan

Penginapan remaja dan umum, Konferensi, Resepsi, seminardan Iain-lain.
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Fungsi sebagai sarana penginapan ini dikaitkan dengan kondisi kota dan

sarana pendukung yang ada. Surakarta selain sebagai kota wisata juga

mempunyai peran yang tidak kecil dalam bidang jasa, perdangangan dan

industri, banyak orang yang mempunyai keperluan untuk bertemu, rapat,

atau rekreasi. Dengan didukung denganbandara Adisumarmo sebagai pintu

gerbang dalam hubungan udara.

2.7. Program Kegiatan Pada Asrama Haji

2.7.1. Program Kegiatan Pada Asrama Haji

a. Fungsi Pada Musim Haji

Dari pengamatan dan hasil evaluasi kegiatan utama di asrama haji adalah

sebagai berikut:

1. Sebelumpemberangkatan antara lain sebagaiberikut:

• Pembagian kartu akomodasi dan kartu makan.

• Pemerikasaan barang calon/jamaah olehpetugasbea cukai dan security.

• Check Keimigrasian.

• Chek Kesehatan.

• Selamadalam asrama calon/jamaah mengikuti beberapa kegiatan seperti

penerangan, bimbingan berupa manasik Haji dan peragaan serta

pemutaran film.

2. Pada waktu Pemulangan ada kegiatan antara lain sebagaiberikut:

• Dari pelabuhan udarajamaahhaji langsung masuk asrama.

• Check debarkasi.

• Istirahat.

• Pengambilan Barang.

• Keluar Asrama bersama rombongan.

• Bertemu dengan penjemput, yang biasanya jauh lebih banyak dibanding

dengan yang dijemput.
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b. Fungsi di Luar Musim Haji

Fungsi tambahan yaitu merupakan fungsi asrama haji secara sekunder

yang bertujuan untuk mengoptimalkan fungsi-fungsi peruangan untuk

kegiatan mu'amallah diluar musim haji yaitu untuk kegiatan penginapan dan

kegiatan insidential.

Kegiatan-kegiatan yang diwadahi dalam mengisi fungsi peruangan

diluar musim haji adalah untuk penginapan yaitu dengan sistem pelayana

seperti pada hotel, hanya saja harga sewa kamar relatif lebih murah dibanding

dengan hotel-hotel berbintang. Fungsi penginapan dapat dilakukan baik untuk

kepentingan pariwisata, kepentingan perdagangan, bisnis dan kepentingan

yang lain.

Kegiatan yang lain diluar musim haji adalah untuk kegiatan sewa kamar

untuk kepentingan resepsi, seminar, simposium, lokakarya, rapat dinas atau

rapat kerja dan Iain-lain yang mempunyai kegiatan dengan model kegiatan

yang serupa.

Adapun dalam fungsi penginapan kegiatan yang dilakukan adalah:

• Penerimaan tamu

• Pemesanan kamar dan penunjukkan kamar.

• Istirahat.

• Hiburan.

• Makan dan minum.

• Mengikuti kegiatan didalam hotel/penginapan atau diluar penginapan.

• Pulang.

2.7.2. Pengelompokan Kegiatan

Untuk memudahkan dalam pendekatan pemenuhan terhadap kebutuhan

fasihtas pemangan pada asrama haji embarkasi di Surakarta adalah perlu

pengelompokkan kegiatan-kegiatan.
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a. Fungsi Pada Musim Haji:

1. Kelompok Kegiatan Penerima

Parkir pengantar dan penjemput

Parkir untuk calon/jamaah

Hall/ruang tunggu

2. Kelompok Kegiatan Utama

Menginap

Pemberian petunjuk/materi

Bimbingan dan peragaan manasik haji

Check ulang kesehatan

Check keimigrasian

Pemberian/pengumsan paspor

Pemeriksaan barang bawaan.

3. Kegiatan Pengelolaan

Informasi

Administrasi

Umum

Akomodasi

4. Kegiatan Pelayanan

Penyediaan makan minum

Kantin

Pergudangan

Keamanan diluar dan didalam asrama

Kebersihan

b. Fungsi di Luar Musim Haji

1. Kegiatan Utama

• Menginap

• Lokakarya, Resepsi, Rapat, Ceramah, pertemuan, seminar dll.
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2. Kegiatan Pengelolaan

• Administrasi

• Keuangan

• Akomodasi

3. Kegiatan Pelayanan

• Informasi

• Akomodasi

• Kantin

• Ibadah

2.7.3. Unsur Instansi Terkait

Instansi-instansi yang terkait dalam penyelenggaraan haji di Indonesia adalah

dari berbagai instansi karena dalam penyelenggaraan haji kegiatan-kegiatannya adalah

mehbatkan berbagai instansi untuk bergabung dalam satu bentuk koordinasi. Adapun

instasi-instansi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Departemen luar negeri

2. Departemen Kesehatan

3. Departemen Perhubungan

4. Departemen Dalam Negeri

5. Departemen Kehakiman

6. Departemen Keuangan

7. Departemen Perdagangan

8. Departemen Pertahanan dan Keamanan

9. Departemen Penerangan

Kemudian dalam penyelenggaraan haji sewaktu ditanah air baik pada waktu

sebelum pemberangkatan maupun sesudah pemulangan ibadah haji. Adapun petugas-

petugas tersebut antara lain sebagai berikut:

1. TPHI (Tim Pembimbing Haji Indonesia)
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Yaitu petugas yang diangkat oleh Menteri Agama untuk melayani dan

membimbing jamaah haji dalam melaksanakan ibadahnya.

2. TKHI (Tim Kesehatan Haji Indonesia)

Yaitu petugas haji yang diangkat oleh Menteri Kesehatan untuk melayani

jamaah haji dibidang kesehatan selama melaksanakan ibadah haji.

3. TPIH (Tim PembimbingIbadah Haji)

Yaitu tim pembimbing ibadah yang diangkat oleh Menteri Agama yang

bertugas dalam pembimbingan peribadahan.

4. PPPH (Panitia Pemberangkatan dan Pemulangan Calon/Jamaah Haji)

Yaitu petugas yang berkedudukan di daerah embarkasi, baik waktu

pemberangkatan maupun pemulangan haji selama pelaksanaan operasional

penyelenggaraan urusan haji yang ditunjuk oleh Dirjen Bimas Islam dan

Urusan Haji.

2.7.4. Susunan Organisasi

Organisasi kepanitiaan tentang pemberangkatan dan pemulangan haji

berdasarkan peraturan Menteri Agama RI No. 2 tahun 1982 setiap tahun musim haji,

dengan memperhatikan surat Gubernur KDH TKI yaitu:

Ketua

Wakil

Sekretaris dan Wakil

Kabid Kabid Kabid Kabid Kabid Kabid Kabid

Gambar 2.1.

Susunan Organisasi KepanitiaanPemberangkatan dan Pemulangan Haji
(Sumber : Sistem dan Prosedur Penyelenggaraan Haji, oleh Ditjen Bimas Islam dan

Urusan Haji, hal 19)
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Keterangan skema diatas adalah sebagai berikut:

1. Ketua dan Wakil

2. Satu orang sekretaris dan wakil

3. Kepala bidang penerimaan calon/ jamaah

4. Kepala bidang dokumen haji

5. Kepala bidang akomodasi asrama haji

6. Kepala bidang perbekalan

7. Kepala bidang pembinaan jamaah

8. Kepala bidang kesehatan

9. Kepala bidang bea dan cukai

10. Kepala bidang imigrasi

11. Kepala bidang penerbangan

12. Kepala bidang keamanan asrama haji

13. Kepala bidang keamanan airport


