
BAB I  

PENDAHULUAN 

 
A. Latar Belakang Masalah  

Haji secara etimologis berasal dari bahasa Arab yaitu: al-hajju 

yang berarti: al-qashdu yaitu menyengaja atau menuju, bermaksud, berniat 

pergi atau berniat untuk mendatangi seseorang yang dipandang mulia, yang 

dimaksud dengan berniat dalam pengertian ini ialah berniat untuk 

melakukan sesuatu yang baik ditempat tertentu, karena tempat itu 

dipandang mulia atau terhormat. Karena itu, termasuk dalam pengertian 

umum haji adalah apabila seseorang mengunjungi orang lain yang 

dipandang mulia atau terhormat.  

Dalam istilah syara‘, al-hajju berarti sengaja mengunjungi Ka’bah 

untuk melakukan ibadah tertentu, pada waktu tertentu dengan melakukan 

suatu pekerjaan tertentu. Kata haji juga sering diartikan dengan “naik haji“. 

Kemudian dalam pengertian terminologis, haji mempunyai arti orang yang 

berziarah ke Makkah untuk menunaikan rukun islam yang kelima.1 

Ibadah haji merupakan puncak ritual dari rukun Islam. Ibadah haji 

juga mengintegrasikan seluruh tataran syariah di dalamnya. Bahkan ibadah 

haji merupakan investasi syiar dan kekuatan Islam yang dahsyat. Hal ini 
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terefleksi dalam prosesi wukuf, thawaf, sa’i dan jamarat.2 

Penyelenggaraan ibadah haji di Indonesia dilaksanakan 

berdasarkan pada Undang-undang Nomor 13 Tahun 2008 Tentang 

Penyelenggaraan Ibadah Haji. Eksistensi undang-undang Nomor 13 Tahun 

2008 ini belum menjawab tuntutan dan harapan masyarakat. Karena 

substansi dan cakupannya belum sepenuhnya dapat mempresentasikan 

terselenggaranya ibadah haji secara paripurna (professional). 

Undang-undang Nomor 13 Tahun 2008 dalam prakteknya akan 

selalu memunculkan masalah, yaitu antara lain karena: regulasi dan operasi 

terpusat dalam satu institusi, satuan kerja yang bersifat ad hoc, subsidi 

APBN / APBD, penetapan BPIH, pelayanan (akomodasi, transportasi, 

katering, serta kesehatan), koordinasi lintas instansi dan Stake Holders. 

Kendati penyelenggaraan ibadah haji di Indonesia merupakan 

kegiatan rutin setiap tahun, namun tidak pernah lepas dari masalah, seperti 

jauhnya pemondokan jamaah dari Masjid al-haram, daya tampung dan 

fasilitas pemondokan yang tidak memadai, transportasi antarjemput jamaah 

yang kacau, adanya pungutan yang tidak bertanggung jawab, distribusi 

catering yang kacau, penelantaran calon jamaah oleh KBIH atau 

penyelenggara haji khusus, dan lain sebagainya. Adanya berbagai masalah    

tersebut   sudah   barang   tentu   memberikan   dampak   tidak   baik   bagi 

pemerintah dan jamaah. 

Pemerintah dianggap tidak pernah serius mempersiapkan dan 
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menyelenggarakan prosesi ibadat haji. Hal tersebut tentu lama-kelamaan 

bisa menghilangkan kepercayaan (trust) masyarakat terhadap pemerintah. 

Mengemukanya discourse tentang perlunya swastanisasi haji sesungguhnya 

bermula dari kenyataan tersebut. Banyak kalangan percaya bahwa hanya 

melalui swatanisasi haji, penyelenggaraan haji di Indonesia akan bejalan 

lebih baik. Namun demikian, tidak sedikit pula kalangan yang 

meragukannya, sebab pengalaman pada masa lalu tidak membuktikan hal 

tersebut. 

Sampai saat ini, masih ada sejumlah isu aktual yang masih 

mewarnai penyelenggaraan haji, antara lain: bunga tabungan, dana 

talangan, dana abadi umat, daftar tunggu, dan sertifikat manasik.3 

Pertama,berkaitan dengan isu bunga tabungandilatarbelakangi oleh fakta 

bahwa tabungan haji dari setoran awal jamaah calon haji yang 

kini mencapai sekitar Rp. 90.604 Trilyun dengan bunga yang 

cukup besar pada setiap tahunnya dikuasai oleh Kementerian 

Agama dan dipergunakan untuk mensubsidi jama’ah yang 

berangkat (jama’ah) yang masih menunggu mensubsidi jama’ah 

yang berangkat). Hal ini memunculkan persoalan, apakah hukum 

dan keabsahan bunga tabungan yang dimanfaatkan tanpa izin dari 

jamaah  calon  haji.  Selain  itu,jumlah bunga yang  besaritu 

berpotensi rawan penyimpangan dan penyelewengan, 

                                                      
3
Nurulhidayati, “Penerapan Fungsi Manajemen Dalam Penyelenggaraan Haji Di 

Indonesia”, dalam Nurulhidayati25.wordpress.com, Dipublikasikan 23 Juni 2014, 
https://nurulhidayati25. wordpress. com/2014/06/23/penerapan-fungsi-manajemen-dalam-
penyelenggaraan-haji-di-indonesia/ 

 



sebagaimana ditelisik oleh Komisi Pemberantasan Korups I 

(KPK).4  

Kedua, berkaitan dengan danatalanganhajiyang dilakukan oleh berbagai 

lembaga keuangan dan kini menjadi tren di masyarakat pada 

hakekatnya telah mendistorsi syarat istitha’ah haji. Meski dengan 

dalih sebagai akad qardh (piutang) dan ijarah (sewa menyewa 

jasa) tetapi secara syar’i, penggabungan antara piutang dan jual 

beli itu dilarang. Di samping dana talangan itu menimbulkan 

praktik  rentenir dan sangat memberatkan masyarakat. Selama 

masa penantian banyak dari mereka yang harus tersiksa dengan 

cicilan piutang. Bahkan sepulang menunaikan ibadah haji pun, 

seringkali masih menanggung beban cicilan biaya perjalanan 

hajinya. 

Ketiga, berkaitan dengan dana Abadi Umat yaitusejumlah dana yang 

diperoleh dari hasil pengembangan Dana Abadi Umat dan/atau 

sisa biaya operasional Penyelenggaraan Ibadah Haji serta sumber 

lain yang halal dan tidak mengikat. Kini, jumlah dana tersebut 

konon telah mencapai sekitar Rp. 2,5 Trilyun. Dana itu tidak 

dapat dimanfaatkan sejak dibekukan pada tahun 2005. Semestinya 

sesuai dengan ketentuan perundangan-undangan, peruntukan 

DAU harus ditujukan kepada kemaslahatan umat yang meliputi 

kegiatan pelayanan ibadah haji, pendidikan dan dakwah, 
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kesehatan, sosial keagamaan, ekonomi, serta pembangunan sarana 

dan prasarana ibadah. 

Keempat, berkaitan dengan daftar tunggu. Secara nasional daftar tunggu 

calon jamaah haji hingga kini sudah mencapai sekitar 1,9 juta 

orang, sementara kuota haji Indonesia setiap tahunnya hanya 

211.000 orang, sehingga semakin hari semakin panjang daftar 

tunggu (waitinglist) untuk keberangkatan haji. Meski Pemerintah 

telah mengajukan permohonan agar diberikan kuota tambahan 

sebanyak 30.000 orang kepada Pemerintah Arab Saudi, tetapi itu 

bukan solusi. Hal ini perlu kebijakan yang tepat, tegas dan cerdas 

untuk mengatasinya. 

Kelima, berkaitan dengan sertifikat manasik. Sebagaimana diketahui, 

manasik haji yang lazim dilakukan sebelum calon jamaah haji 

berangkat menunaikan ibadah haji saat ini terasa kurang intensif 

dan bahkan terkesan hanya formalitas belaka, sehingga kurang 

berdampak pada kemampuan dan penguasaan seseorang terhadap 

substansi manasik apalagi manafi’ haji. Padahal kemampuan dan 

penguasaan terhadap Manasik Haji akan menentukan kualitas haji. 

Untuk itu, syarat istitha’ah semestinya juga mencakup penguasaan 

aspek ilmu dan pengetahuan agama. Dalam proses manasik haji, 

perlu ada uji membaca Al Quran, dan pengetahuan agama lainnya. 

Bagi yang dinyatakan lulus diberikan sertifikat manasik dan 

diperkenankan berangkat melakukan ibadah haji. 



Jika dicermati, sejujurnya masih ditemuai sejumlah permasalahan 

yang mewarnai penyelenggaran Ibadah Haji yang perlu dicermati, 

meliputi: 

Pertama, muncul penilaian dari eksternal bahwa manajemen 

penyelengaraan ibadah haji  mulai aspek kelembagaaan, 

pengelolaaan keuangan, peningkatan sarana dan prasarana 

dalam memberikan pelayanan kepada  jamaah haji masih belum    

efektif. Undang – Undang tentang Penyelengaraan Ibadah Haji 

belum tegas memisahkan antara fungsi regulator, operator dan 

evaluator, selama ini tiga fumgsi tersbut masih dimonopoli oleh 

Kementrian Agama sehingga ketika fungsi – fungsi tersebut 

terpusat di satu titik maka peluang abuse of power menjadi lebih 

besar bahkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) 

mengklasifikasi terdapat 48 titik lemah penyelengaraan ibadah 

haji antara lain regulasi, kelembagaan, tata laksana dan 

manajemen sumber daya manusia, sehingga menempatkan 

Kementrian Agama sebagai salah satu kementerian dengan 

indeks integrasi terendah (versi KPK tahun 2011) oleh karena 

itu munculnya gagasan untuk pemisahan antara regulator, 

operator, dan  evaluator  dalam  revisi  Undang  –  Undang  

tentang  Penyelengaraan   Ibadah Haji, merupakan respons 

positif dan rasional bagi upaya perbaikan sistem 

penyelenggaraan haji yang lebih baik, professional dan 



akuntabel.5 

Kedua, sistem pendaftaran calon jamaah haji yang dianggap masih  

menyisakan permasalahan. Besarnya kuota jamaah haji yang 

diberikan oleh  Kerajaan Saudi Arabia kepada Indonesia 

ternyata tidak mampu mengakomodir jumlah calon jamaah haji 

yang ingin berangkat ke tanah suci. Hal ini berimbas terhadap 

semakin membengkaknya daftar tunggu (waiting list) calon 

jamaah haji Indonesia yang kini mencapai sekitar 1,9 juta orang 

sementara kuota haji Indonesia setiap tahunnya hanya berkisar 

211.000 orang. Animo tinggi ummat Islam untuk menunaikan  

ibadah  haji    disinyalir  dipicu  oleh merebaknya praktek Dana 

Talangan Haji yang diberikan oleh pihak perbankan baik itu 

Bank Konvensional maupun Bank Syariah. Hal ini 

mengakibatkan panjangnya daftar antrean tunggu calon jamaah 

haji. Rasionalitasnya adalah dana Talangan Haji yang diberikan 

oleh Bank maka memperlonggar seseorang untuk dapat 

mendaftar, diikuti untuk mendapatkan nomor porsi atau seat 

calon jamaah haji melalui bantuan pinjaman dana dari Bank 

yang kemudian diangsur dalam kurun waktu tertentu. Berangkat 

dari sini maka muncul anggapan dana talangan haji telah  

mereduksi syarat istitho’ah (kemampuan) untuk melaksanakan 
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haji. 

Ketiga, sistem pengelolaan keuangan Haji, setiap tahun Pemerintah 

menentukan Biaya Penyelengaraan Ibadah Haji (BPIH) yang 

meliputi biaya penerbangan, biaya pemondokan di Makkah dan 

Madinah serta living cost jamaah haji, sebelumnya setiap calon 

jamaah haji harus menyetor awal dana tabungan haji ke Bank 

untuk mendapatkan porsi atau seat kemudian melunasi sesuai 

besaran BPIH ketika jamaah haji tersebut berangkat. Tabungan 

Haji dari setoran awal calon jamaah haji ini yang kini mencapai 

40 triliun rupiah dengan bunga rata – rata 1 triliun rupiah yang 

dikelola oleh Kementrian Agama dipergunakan untuk  

mensubsidi kebutuhan jamaah haji yang berangkat lebih dahulu 

namun praktek ini minim sandaran hukumnya karena 

penggunaan bunga dari tabungan jamaah haji juga tanpa 

persetujuan calon jamaah haji yang belum berangkat serta  

besarnya bunga tabungan haji berpotensi rawan penyimpangan 

dan penyelewengan seperti yang disinyalir oleh Komisi 

Pemberantasan Korupsi. Selain bunga tabungan haji hal yang 

paling disoroti adalah tentang pengelolaan Dana Abadi Ummat   

(DAU)  yaitu sejumlah dana yang diperoleh dari hasil 

pengembangan Dana Abadi Ummat dan/atau sisa biaya 

operasional penyelenggaraan Ibadah Haji serta sumber halal 

yang tidak mengikat. Ide ini digagas ketika Menteri Agama 



dijabat oleh Tarmizi Taher dan saat ini diperkirakan Dana Abadi 

Ummat tersebut mencapai 2,5 triliun rupiah, sesuai amanat 

Pasal 47 ayat 1 UU No 13 Tahun 2008 Dana Abadi Ummat 

haruslah dikelola dan dikembangkan untuk kemaslahatan 

ummat namun prakteknnya pemerintah lebih memilih 

menempatkan DAU ini dalam bentuk sukuk (Surat Berharga 

Syariah Negara/SBSN) berupa Suku Dana Haji (SHDI) hal ini 

diperburuk dengan pencatatan dan pelaporan DAU yang belum 

transparan dan akuntabel apalagi Badan Pengelola Dana Abadi 

Ummat secara ex officio masih dijabat  oleh  pejabat  

Kementrian  Agama  yang  seharusnya sesuai  dengan amanah 

Undang – Undang disyaratkan melibatkan unsur masyarakat di 

dalam pengelolaan DAU.6 

Penyelenggaraan Ibadah Haji sesungguhnya sangat multi dimensi 

banyak  pihak yang terlibat dan banyak hal yang terkait di dalamnya, 

untuk itu profesionalisme pelayanan ibadah haji menjadi sebuah 

keniscayaan bagi pemerintah sebagai otoritas tunggal penyelenggara 

ibadah haji, kita semua berharap carut marut penyelengaraan ibdah haji 

dan kisah pilu calon jamaah haji yang gagal berangkat tidak menjadi 

sebuah ritual dan lagu wajib yang kita dengar setiap bulan haji tiba 

Diduga, faktor-faktor penyebab munculnya masalah-masalah 

tersebut dikarenakan  tiga hal,  yaitu:    
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(1)  Ketidaksesuaian  antara idealitas  dan  realitas, 

(2) Ketidaksepadanan antara terbatasnya otoritas dan wewenang dengan 

besarnya tugas dan tanggung jawab, 

 (3) Pengorganisasian yang bersifat ad hoc. 

  Dari sekian banyak Problematika penyelenggaraan haji ada yang 

menarik dalam perhatian penulis, tentang semakin meningkatnya animo 

berhaji masyarakat muslim di Indonesia, tetapi di sisi lain kuota haji 

Indonesia tidak mengalami peningkatan, sehingga kemudian muncullah 

kebijakan pemerintah tentang pembatasan pendaftaran haji, melalui 

peraturan Menteri Agama Nomor 29 Tahun 2015. 

Sebenarnya wacana pembatasan haji cukup sekali sudah 

digulirkan lebih kurang 10 (sepuluh) tahun yang silam, hal ini mengingat 

bahwa Negara Indonesia adalah muslim terbesar di dunia dimana animo 

masyarakat untuk melaksanakan ibadah haji sangat besar, bahkan ada 

prestise tersendiri di sebagian suku-suku tertentu bagi orang yang 

melakukan ibadah haji. Pembatasan haji cukup sekali pada dasarnya 

adalah untuk memberikan kesempatan bagi orang yang belum pernah 

sama sekali melaksanakan ibadah haji karena terbentur dengan kuota haji 

dan lamanya masa menunggu giliran (waiting list) yang berkisar 15-20 

tahun akibat membludaknya jamaah calon haji per tahunnya. Ibadah haji 

yang dilakukan memang bisa dilakukan dengan dua cara yaitu regular dan 

paket haji khusus. Penyelenggaraan Ibadah haji telah lama menjadi bagian 

dari tugas negara berlandaskan pada Undang-undang RI Nomor 13 Tahun 



2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Peraturan Pemerintah 

Nomor 79 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan UU No. 13 Tahun 2008 

tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji.7 

Menurut data Kemenag, setiap tahun terdapat sekitar 10 persen 

atau 20 ribu orang yang telah menunaikan haji berangkat melaksanakan 

ibadah haji untuk kedua kali dan seterusnya.8 

Jika kebijakan pembatasan ibadah haji ini diterapkan maka tentu 

saja akan ada permasalahan yang terjadi mengingat ibadah haji adalah hak 

individu seorang muslim/muslimah dalam beribadah, lalu apakah 

kebijakan pemerintah dalam membatasi ibadah haji seseorang melanggar 

hak individual seseorang dalam beribadah? 

Abdul Halim Soebahar (Ketua MUI Jember) berpandangan bahwa 

diperlukan persyaratan yang ketat bagi orang yang pernah berhaji dan 

akan menunaikan kembali ibadah haji agar daftar antrian jamaah haji 

semakin berkurang. Sebab, tingginya animo masyarakat yang hendak 

berhaji membuat daftar antrian haji juga semakin tinggi, tidak sebanding 

dengan terbatasnya kuota haji (yang diberikan pemerintah Arab Saudi) 

setiap tahunnya. (disampaikan saat memberiketerangan sebagai ahli 

dalam sidang lanjutan pengujian UU No. 13 Tahun 2008 tentang 

Penyelenggaraan Ibadah Haji (PIH) dan UU No. 34 Tahun 2014 tentang 

Pengelolaan Keuangan Haji (PKH)). Dalam keterangannya, Abdul Halim 
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Soebahar menilai hak memperoleh kepastian hukum dan hak beribadah 

menurut agama tak terpenuhi dengan adanya Pasal 4 ayat (1) UU PIH 

terkait hak setiap orang Islam untuk berhaji. Menurutnya, frasa “setiap 

warga Negara yang beragama Islam berhak untuk menunaikan ibadah 

haji” seharusnya dimaknai bagi umat Islam yang belum beribadah haji 

agar dapat mengurangi kuota antrian haji.9 

Terbitnya aturan tentang pembatasan pendaftaran haji, menurut 

penulis menarik untuk dikaji dari berbagai macam sudut pandang baik 

hukum Islam maupun Undang –undang yang berlaku di Indonesia, serta 

implementasinya  bagi para pelaksana kebijakan dan masyarakat muslim 

Indonesia sebagai obyek dari kebijakan tersebut. 

Kantor Kementerian Agama Kota Salatiga menjadi lokus bagi 

penulis untuk meneliti dan mengupas implementasi kebijakan pembatasan 

pendaftaran haji dalam perspektif hukum Islam  dan Undang- Undang di 

Indonesia. 

B. RUMUSAN MASALAH 

Dari latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah yang 

akan dikemukakan pada tesis ini adalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana Kebijakan  Pemerintah tentang  pembatasan pendaftaran 

haji dalam perspektif Hukum Islam dan Undang – Undang Nomor 13 

tahun 2008 ?   
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2. Bagaimana Implikasi atas implementasi kebijakan pemerintah tentang 

pembatasan pendaftaran haji pada Kantor Kementerian Agama Kota 

Salatiga ? 

3. Bagaimana Solusi atas Implikasi Implementasi Kebijakan Pemerintah 

tentang Pembatasan pendaftaran haji di Kantor Kementerian Agama 

Kota Salatiga ? 

C. TUJUAN PENELITIAN  

1. Untuk memahami  Kebijakan Pemerintah tentang Pembatasan 

Pendaftaran haji di Indonesia menurut Hukum Islam dan Undang – 

Undang Nomor 13 Tahun 2008  

2. Untuk memahami Implikasi atas implementasi kebijakan pemerintah 

tentang pembatasan pendaftaran haji pada Kantor Kementerian Agama 

Kota Salatiga  

3. Untuk memahami Solusiatas Implikasi Implementasi Kebijakan 

Pemerintah tentang Pembatasan pendaftaran haji di Kantor 

Kementerian Agama Kota Salatiga. 

D. MANFAAT PENELITIAN 

Secara umum manfaat penelitian ini meliputi dua aspek, yaitu secara 

akademis dan secara praktis. 

a. Manfaat Akademis 
 

Penelitian ini untuk menambah khazanah ilmu pengetahuan tentang 

manajemen pelayanan haji khususnya yang berkaitan dengan langkah-

langkah penyelenggaraan haji, dengan harapan dapat dijadikan salah satu 



perbandingan oleh peneliti lainnya. Secara akademis, penelitian akan 

menambah referensi dan pengetahuan tentang manajemen pelayanan haji 

di Indonesia serta kepada mereka yang  berkepentingan terhadap 

permasalahanini. 

b. Manfaat Praktis 
 

Hasil penelitian ini diharapkan secara praktis bermanfaat   pada tiga    

hal : 

1. Menjadi bahan pertimbangan dan masukan terhadap kebijakan yang 

akan diambil Kemenag dalam upaya pembatasan pendaftaran haji. 

Secara khusus penelitian ini diharapkan memberikan masukan bagi 

Dirjen Penyelenggaraanan Haji dan Umrah dalam  rangka perbaikan 

dan pengembangan manajemen pelayanan haji di Indonesia;  

2. Memberikan pelayanan kepada calon jamaah haji yang lebih baik, 

profesional  dan memuaskan calon jamaah dalam bentuk 

rekomendasi kepada Menteri Agama RI; 

3. Menambah referensi dan pengetahuan tentang manajemen pelayanan 

haji di Indonesia serta kepada mereka yang berkepentingan terhadap 

permasalahan ini.  

E. KERANGKA KONSEPTUAL PENELITIAN  

Judul penelitian ini adalah analisis implementasi kebijakan 

pemerintah tentang pembatasan pendaftaran haji dalam perspektif hukum 

Islam dan Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2008 , ruang lingkup dan 

kerangka konseptualnya adalah sebagai berikut : 



1. Analisis 

 Analisis berasal dari kata analisis/ana·li·sis/n1 penyelidikan 

terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan sebagainya) untuk 

mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab-musabab, duduk 

perkaranya, dan sebagainya); 2Man penguraian suatu pokok atas 

berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri serta hubungan 

antarbagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman 

arti keseluruhan; 3Kim penyelidikan kimia dengan menguraikan sesuatu 

untuk mengetahui zat bagiannya dan sebagainya; 4 penjabaran sesudah 

dikaji sebaik-baiknya; 5 pemecahan persoalan yang dimulai dengan 

dugaan akan kebenarannya10;  

2. Implementasi kebijakan Pemerintah ;11 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, implementasi bisa 

diartikan sebagai penerapan atau pelaksanaan. Sebagai contoh 

kalimatnya, pertemuan kedua ini bermaksud mencari bentuk 

“implementasi” tentang hal yang disepakati sebelumnya. 

Selain itu, beberapa ahli juga mendefinisikan implementasi 

menurut standar ilmu pengetahuan masing-masing. Berikut beberapa 

pengertian implementasi menurut para ahli. 

a) Implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan, atau 

adanya mekanisme suatu sistem. Implementasi bukan sekadar 
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aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana untuk mencapai 

tujuan kegiatan tertentu (Nurdin Usman dalam bukunya “Konteks 

Implementasi Berbasis Kurikulum”). 

b) Implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan 

proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya 

serta memerlukan jaringan pelaksana, birokrasi yang efektif 

(Guntur Setiawan dalam bukunya “Implementasi dalam Birokrasi 

Pembangunan”). 

c) Implementasi adalah suatu proses untuk melaksanakan kebijakan 

menjadi tindakan kebijakan dari politik ke dalam administrasi. 

Pengembangan kebijakan ini dalam rangka penyempurnaan suatu 

program (Hanifah Harsono dalam bukunya “Implementasi 

Kebijakan dan Politik”). 

d) Implementasi adalah “accomplishing, fulfilling, carrying out, 

producing, and completing a policy” (Pressman dan Wildavsky). 

e) Implementasi adalah “the translation of any tool technique process 

or method of doing from knowledge to practice” (Tornanatzky dan 

Johnson). 

f) Implementasi merupakan pelaksanaan kebijakan dasar hukum yang 

berbentuk perintah atau keputusan atau putusan pengadilan. 

Prosesnya berlangsung setelah sejumlah tahapan, seperti 

pengesahan undang-undang, keputusan kebijakan, hingga 

kebijakan korektif (Mazmanian dan Sabatier). 



g) Implementasi adalah tindakan yang dilakukan, baik oleh individu, 

pejabat, atau kelompok pemerintah dan swasta, yang diarahkan 

pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam 

keputusan kebijakan (Solichin Abdul Wahab). 

h) Implementasi merupakan tindakan oleh individu, pejabat, instansi 

pemerintah atau kelompok swasta yang bertujuan untuk mencapai 

hal yang telah digariskan dalam keputusan tertentu (Van Meter dan 

Van Horn). 

i) Implementasi kebijakan publik adalah proses kegiatan administrasi 

yang dilakukan setelah kebijakan disetujui. Kegiatan ini terletak di 

antara perumusan kebijakan dan evaluasi kebijakan (Prof. H. 

Tachjan). 

Untuk memahami implementasi kebijakan publik tentu penting 

mengetahui tentang tahapan analisis kebijakan public, Menurut Dunn 

sebagaimana dikutip oleh Riant Nugroho dalam bukunya Ananilisis 

Kebijakan – Analisis Kebijakan adalah aktifitas intelektual dan praktis  

yang ditujukan untuk menciptakan secara kritis menilai, dan 

mengkomunikasikan pengetahuan tentang dan dalam proses kebijakan. 

Analis kebijakan adalah disiplin ilmu sosial terapan yang menggunakan 

berbagai metode pengkajian multiple dalam konteks argumentasi dan 

debat politik untuk menciptakan secara kritis menilai, dan 

mengkomunikasikan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan. 



Mengikuti Dunn12 metode analisis kebijakan menggabungkan 

lima prosedur umum yang lazim dipakai dalam pemecahan masalah 

manusia, yaitu : 

a. Definisi: menghasilkan informasi mengenai kondisi –kondisi yang 

menimbulkan masalah kebijakan. 

b. Prediksi: Menyediakan informasi mengenai konsekuensi  di masa 

datang dari penerapan alternative kebijakan, termasuk jika tidak 

melakukan sesuatu. 

c. Preskripsi; Menyediakan informasi mengenai nilai konsekuensi   

alternative kebijakan di masa mendatang. 

d. Deskripsi: Menghasilkan informasi tentang konsekuensi sekarang 

dan masa lalu dari diterapkannya alternatif kebijakan. 

e. Evaluasi: Kegunaan alternative kebijakan dalam memecahkan 

masalah. 

Tahap-tahap dalam proses pembuatan kebijakan menurut Dunn 

adalah sebagai berikut : 

1. Fase penyusunan agenda; di sini para pejabat yang dipilih dan 

diangkat menempatkan masalah kebijakan pada agenda publik  

2. Fase Formulasi Kebijakan; di sini para pejabat merumuskan 

alternative kebijakan untuk mengatasi masalah . 

3. Adopsi Kebijakan; di sini alternatif kebijakan dipilih dan diadopsi 

dengan dukungan dari mayoritas dan /atau consensus kelembagaan  
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4. Implementasi Kebijakan; di sini kebijakan yang telah diambil 

dilaksanakan oleh unit–unit administrasi dengan memobilisis 

sumber daya yang dimilikinya, terutama financial dan manusia 

5. Penilaian kebijakan; di sini unit –unit pemeriksaan dan akuntanasi 

menilai apakah lembaga pembuat kebijakan dan pelaksana 

kebijakan telah memenuhi persyaratan pembuatan kebijakan dan 

pelaksanaan kebijakan yang telah ditentukan. 

Kelima tahap pembuatan kebijakan ini dinilai pararel dengan 

tahapan analisis kebijakan, yang dapat digambarkan sebagai berikut : 

 

  

S 

 

 

 

 

Setelah rangkaian penyusunan analisis kebijakan sampai pada 

tahap rekomendasi atas kebijakan yang diterapkan, untuk rekomendasi 

kebijakan terdapat enam kriteria utama yaitu13 : 

1. Efektifitas, berkenaan dengan apakah suatu alternatif mencapai hasil 

yang diharapkan  
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Analisis Kebijakan  Pembuatan Kebijakan  

Perumusan Masalah  Penyusunan Agenda 

Peramalan  Formulasi Kebijakan  

Rekomendasi  Adopsi Kebijakan  

Pemantauan Implementasi Kebijakan  

Penilaian  Penilaian Kebijakan  



2. Efisiensi, berkenaan dengan jumlah usaha yang diperlukan untuk 

menghasilkan tingkat efektivitas yang dikehendaki. 

3. Kecukupan, berkenaan dengan seberapa jauh suatu tingkat 

efektifitas memuaskan kebutuhan, nilai, atau kesempatan yang 

menumbuhkan adanya masalah. 

4. Perataan (equity), berkenaan dengan pemerataan distribusi manfaat 

kebijakan 

5. Responssivitas, berkenaan dengan seberapa jauh suatu kebijakan 

dapat memuaskan kebutuhan preferensi atau nilai kelompok-

kelompok masyarakat yang menjadi target kebijakan. 

6. Kelayakan (appropriateness), berkenaan dengan pertanyaan apakah 

kebijakan tersebut tepat untuk suatu masyarakat. 

3. Pembatasan Pendaftaran Haji 

Sebagimana telah dipaparkan di latar belakang masalah bahwa 

tingginya animo masyarakat Indonesia untuk mendaftarkan haji tidak 

berbanding lurus dengan kuota Jamaah Haji Indonesia yang diberikan 

oleh Pemerintah Arab Saudi. Bahkan dalam kurun waktu  tahun 2014-

2016 terjadi pemangkasan kuota haji 20 persen dari kuota yang 

semestinya. 

Kebijakan pemotongan ini tentu berimplikasi luar biasa terhadap 

meningkatnya antrian jamaah haji yang mendaftar, hingga puluhan 

tahun lamanya. Belum lagi dihadapkan pada kenyataan bahwa para 

pendaftar haji banyak didominasi oleh masyarakat Islam Indonesia yang 



dalam kondisi ”berada” sehingga kadang ketika pulang dari haji mereka 

pun langsung mendaftarkan lagi. 

Merespon perkembangan animo  masyarakat yang luar biasa 

itulah, pemerintah kemudian menerbitkan kebijakan baru tentang 

pendaftaran haji yang dikeluarkan dalam bentuk Peraturan Menteri 

Agama. 

Salah satu syarat untuk mendaftar sebagai calon jamaah haji di 

Indonesia minimal sudah harus berusia 12 tahun. Syarat tersebut tertera 

dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 29 Tahun 2015 tentang 

Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler.   

Dikutip dari laman resmi Kementerian Agama, Minggu 31 Mei 

2015, aturan ini merupakan perubahan dari PMA Nomor 14 Tahun 

2012 yang tidak mengatur batasan usia minimal pendaftar haji. Dalam 

aturan yang lama itu, selain syarat kesehatan, juga disebutkan bahwa 

calon jamaah haji yang belum berusia 17 tahun bisa menggunakan 

kartui denstitas lain yang sah. 

Namun dalam aturan PMA Nomor 29 Tahun 2015, persyaratan 

usia minimal itu diubah. Kini, semua calon jamaah haji harus berusia 

minimal 12 tahun saat mendaftar. Aturan yang menyatakan jamaah 

yang belum berusia 17 tahun bisa menggunakan identitas lain, dihapus. 

PMA 29 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji 

Reguler telah ditandatangani Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin 

pada 27 Mei 2015. Secara resmi diundangkan pada tanggal yang 



sama14.  

Menteri Agama membuat  aturan baru untuk pendaftaran jamaah 

haji. Kementerian Agama akan memprioritaskan jamaah yang belum 

pernah berangkat haji. Sementara jamaah yang sudah pernah haji harus 

menunggu selama 10 tahun untuk  melakukan pendaftaran.15” 

Menurut Lukman, kebijakan ini dalam rangka untuk 

memprioritaskan bagi yang belum berhaji. “Mulai sekarang akan 

diberlakukan bagi setiap calon jamaah yang mendaftar tahun ini. Dan 

(bagi) yang sudah berhaji, maka paling cepat bisa berhaji (lagi) sepuluh 

tahun kemudian, ”kata Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin 

dalam keterangan yang diterima Sindonews, Sabtu (30/5/2015). 

Dalam keterangannya, Menteri Agama menjelaskan, aturan ini 

berlandaskan atas kuota haji yang terbatas, hanya 168.800 per tahun 

sehubungan adanya pemotongan 20% dari kuota normal. Sementara 

antusiasme masyarakat Indonesia untuk menunaikan ibadah haji sangat 

tinggi. Akibatnya, daftar antrean jamaah haji Indonesia terus 

memanjang. 

Berdasarkan Data Sistem Informasidan Komputerisasi Haji 

Terpadu (Siskohat) Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah, antrean 

jamaah haji terlama mencapai 28 tahun (2043), yaitu di Kabupaten 
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Wajo. Sedangkan antrean terpendek sampai 5 tahun (2020), yaitu di 

Kabupaten Seluma dan Kaur. 

Menteri Agama representasi dari PPP ini mengingatkan peraturan 

ini bukan berarti menutup pintu sama sekali bagi yang sudah. "Karena 

diberi peluang setelah sepuluh tahun,” tambahnya. 

Namun pembatasan mendaftar setelah sepuluh tahun itu, tidak 

berlaku bagi pembimbing ibadah. Ketentuan ini akan diatur lebih lanjut 

oleh Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah. 

4. Perspektif 

Perspektif: perspektif/per·spek·tif/pérspéktif/ n1 cara melukiskan 

suatu benda pada permukaan yang mendatar sebagaimana yang terlihat 

oleh mata dengan tiga dimensi (panjang, lebar, dan tingginya); 2 sudut 

pandang; pandangan;16 

5. Hukum Islam 

Hukum Islam Pengertian Hukum Islam (Syari’at Islam)17– 

Hukum syara’ menurut ulama ushul ialah doktrin (kitab) syari’ yang 

bersangkutan dengan perbuatan orang-orang mukallaf yang 

bersangkutan dengan perbuatan orang-orang mukallaf secara perintah 

atau diperintahkan memilih atau berupa ketetapan (taqrir). Sedangkan 

menurut ulama fiqh hukum syara ialah efek yang dikehendaki oleh 

kitab syari’ dalam perbuatan seperti wajib, haram dan mubah . 

Syariat menurut bahasa berarti jalan. Syariat menurut istilah 
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berarti hukum-hukum yang diadakan oleh Allah untuk umatNya yang 

dibawa oleh seorang Nabi, baik hukum yang berhubungan dengan 

kepercayaan (aqidah) maupun hukum-hukum yang berhubungan 

dengan amaliyah.  

Menurut Prof. Mahmud Syaltout, syariat adalah peraturan yang 

diciptakan oleh Allah supaya manusia berpegang teguh kepadaNya di 

dalam perhubungan dengan Tuhan dengan saudaranya sesama Muslim 

dengan saudaranya sesama manusia, beserta hubungannya dengan alam 

seluruhnya dan hubungannya dengan kehidupan. 

Menurut Muhammad ‘Ali At-Tahanawi dalam kitabnya Kisyaaf 

Ishthilaahaat al-Funun memberikan pengertian syari’ah mencakup 

seluruh ajaran Islam, meliputi bidang aqidah, ibadah, akhlaq dan 

muamallah (kemasyarakatan). Syari’ah disebut juga syara’, millah dan 

diin. 

Hukum Islam berarti keseluruhan ketentuan-ketentuan perintah 

Allah yang wajib diturut (ditaati) oleh seorang muslim. Dari definisi 

tersebut syariat Islam meliputi, peraturan dan ketentuan yang berkenaan 

dengan kehidupan berdasarkan Alquran dan hadis; hukum syarak18; 

Seiring berkembangnya Islam di berbagai sejak disebarkan oleh 

Rasulullah SAW pada abad ke 14 an, peraturan hukum yang bersumber 

dari Al quran dan Hadist juga mengalami perkembangan, bukan dalam 

makna perubahan tetapi makna pengejawantahannya dalam kehidupan 
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di berbagai wilayah yang berbeda beda. 

Dalam khasanah hukum Islam dikenal istilah fiqih dan kaidah 

fiqih yang dikemudian hari dua hal inilah yang merepresentasikan apa 

yang disebut dengan hukum Islam. 

Dengan demikian di dalam hukum Islam ada dua macam kaidah 

yaitu: pertama, kaidah–kaidah ushul fiqh yang kita temukan dalam 

kitab-kitab ushul fiqh, yang dikeluarkan untuk mengeluarkan hukum 

(takhrij al ahkam) dari sumbernya al quran dan atau al hadist, kedua 

kaidah–kaidah fiqh yaitu kaidah–kaidah yang disimpulkan secara 

general dari materi fikih dan kemudian digunakan pula untuk 

menentukan hukum dari kasus–kasus baru yang timbul, yang tidak jelas 

hukumnya di dalam nash.19 

Oleh karena itu baik kaidah–kaidah ushul fiqh maupun kaidah–

kaidah fiqh bisa disebut sebagai metodologi hukum Islam, hanya saja 

kaidah–kaidah ushul sering digunakan dalam takhrij al ahkam, yaitu 

mengeluarkan hukum dari dalil-dalilnya (al quran dan sunnah), 

sedangkan kaidah –kaidah fiqh sering digunakan dalam tahbiq al ahkam 

yaitu penerapan hukum atas kasus-kasus yang timbul di dalam bidang 

kehidupan manusia.20 

Proses pembentukan kaidah fiqh adalah sebagai berikut: sumber 

Hukum Islam Al quran dan al Hadist kemudian muncul ushul fiqh 

sebagai metodologi dalam penarikan hukum (istinbath hukum), dengan 
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metodologi ushul fiqh  yang menggunakan pola piker deduktif 

menghasilan fiqh, fiqh ini banyak materinya. Dari materi fiqih yang 

banyak itu kemudian oleh ulama –ulama yang di dalam ilmunya bidang 

fiqih, diteliti persamaanya dengan menggunakan pola pikir induktif, 

kemudian dikelompokan dan tiap–tiap kelompok merupakan kumpulan 

dari masalah–masalah yang serupa akhirnya disimpulkan menjadi 

kaidah–kaidah fiqih selanjutnya kaidah–kaidah tadi dikritisi kembali 

dengan menggunakan banyak ayat dan banyak hadits terutama untuk 

dinilai kesesuainya dengan substansi ayat–ayat alquran dan hadist nabi,  

apabila sudah dianggap sesuai dengan ayat alquran dan hadist nabi baru 

kaidah fiqh tadi menjadi kaidah fiqh yang mapan, apabila sudah 

menjadi kaidah yang mapan/akurat maka ulama–ulama fiqih 

menggunakan kaidah tadi untuk menjawab tantangan perkembangan 

masyarakat, baik di bidang social, ekonomi, politik dan budaya.21 

Undang–Undang nomor 13 Tahun 2008: Undang–Undang 

tentang penyelenggaraan ibadah haji yang menjadi dasar 

penyelenggaraan haji di Indonesia. 

Penelitian ini merupakan analisis implementasi kebijakan 

pemerintah tentang pembatasan pendaftaran haji dalam perspektif 

hukum Islam dan Undang–Undang nomor 13 tahun 2008, dengan 

mengambil lokasi Kantor Kementerian Agama  Kota Salatiga  
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F. METODE PENELITIAN  

1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini merupakan yuridis empiris, yang mengkaji korelasi 

antara kaidah hukum / syari’ah dengan Undang – Undang Nomor 13 

tahun 2008  dan  lingkungan tempat hukum itu berlaku. Sehubungan 

dengan jenis penelitian yang merupakan penelitian yuridis empiris, maka 

obyek dari penelitian ini adalah fenomena yang terjadi di bidang layanan 

pendaftaran haji yang secara hukum Islam bagi yang sudah mampu 

wajib melaksanakan ibadah haji dan sebagai warga Negara juga 

dilindungi Undang–Undang untuk melaksanakan agama dan 

keyakinannya, tapi di sisi lain dihadapkan pada ketentuan pembatasan 

pendaftaran ibadah haji.    

Kajian dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif 

yang menurut Bogdan dan Taylor dalam Moleong, adalah prosedur 

penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata–kata tertulis 

atau lisan dari orang atau lembaga dan perilaku yang dapat diamati, yang 

diarahkan pada latar dan individu tersebut secara holistik22. Menurut 

Sutandyo Wignyosubroto dalam J. Supranto menjelaskan bahwa metode 

kualitatif dikembangkan untuk mengkaji kehidupan manusia dalam 

kasus terbatas, kasuistik sifatnya, namun mendalam (in depth) dan total / 

menyeluruh (holistik) dalam arti yang tak mengenal pemilahan–

pemilahan gejala secara konseptual ke dalam aspek–aspeknya yang 
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eksklusif yang kita kenali dengan sebutan variabel23. Senada dengan 

Sutandyo, Parsudi dalam Sedarmayanti mengemukakan bahwa 

pendekatan kualitatif adalah pendekatan yang dilakukan dengan 

memusatkan perhatian pada prinsip umum yang mendasari perwujudan 

dan satuan gejala sosial dan budaya yang ada untuk mendapatkan pola 

yang berlaku24.  

Metode kualitatif sengaja menjadi pilihan penulis karena fokus 

penelitian ini adalah kajian dalam hukum Islam secara khusus mengenai 

Kebijakan Pemerintah tentang pembatasan pendaftaran haji dalam 

perspektif hukum Islam  disandingkan dengan ketentuan 

penyelenggaraan haji yang termaktub dalam Undang –Undang nomor 13 

tahun 2008. Pokok–pokok pemikiran dalam hukum  Islam diungkap 

seobyektif mungkin sesuai dengan dinamika pemikiran itu ditengah 

pembaharuan hukum  di Indonesia. Berkaitan dengan hal tersebut, satuan 

gejala yang dianalisis adalah kebijakan pemerintah tentang pembatasan 

pendaftaran haji dalam konteks hukum Islam dan Undang Undang 

Nomor 13 tahun 2008 kaitannya dengan pemenuhan Hak dasar setiap 

warga Negara yang beragama  islam  pada khususnya untuk 

melaksanakan keyakinan agamanya,menunaikan ibadah haji. 

2. Lokasi Penelitian  

Penelitian ini dilakukan Kantor Kementerian Agama KotaSalatiga  
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Pengambilan lokasi ini di dasarkan pada pertimbangan sebagai berikut : 

Sehubungan dengan adanya anggapan publik bahwa Salatiga 

adalah Indonesia mini, ragam budaya, etnik, suku ada di Salatiga, 

termasuk eksistensi berbagai macam perguruan tinggi  juga berada di 

wilayah hukum Kantor Kementerian Agama Kota Salatiga. Ini menjadi 

lokasi menarik mengingat ragam penduduknya dan perkembangan 

sosial, religius serta  akademik masyarakatnya. 

Kantor Kementerian Agama Kota Salatiga  memiliki potensi 

problematika hukum salah satunya adalah pemahaman masyarakat 

tentang hukum perundang-undangan yang tertulis dan hukum Islam yang 

berlaku di masyarakat. 

3.  Jenis dan Sumber Data 

Dalam penelitian ini, jenis data yang digunakan bersumber pada 

data primer dan data sekunder.25 

a. Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama. 

Data primer ini diperoleh melalui wawancara. Dalam kaitannya 

dengan penelitian ini, observasi dilakukan terhadap implementasi 

kebijakan Pemerintah tentang pembatasan pendaftaran haji di Kantor 

Kementerian Agama Kota Salatiga  

b. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan, 

dimana sumber data dapat berupa dokumen–dokumen resmi, karya 

ilmiah, jurnal–jurnal penelitian ilmiah, artikel ilmiah, surat kabar, 
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majalah maupun sumber tertulis lain yang ada hubungan dengan 

obyek penelitian.  

c. Data sekunder ini juga diperoleh melalui studi kepustakaan (library 

reseach) terkait dengan bahan hukum primer berupa peraturan 

perundang–undangan penyelenggaraan haji, maupun bahan hukum 

sekunder berupa kitab–kitab kajian fiqih khususnya yang 

berhubungan dengan masalah haji, karena pada umumnya kitab–kitab 

fiqh tersebut memuat doktrin hukum yang diakui dan dipatuhi oleh 

sebagian besar umat Islam.  

4. Teknik Pengumpulan Data 

a. Wawancara 

Wawancara adalah cara untuk memperoleh informasi dengan 

bertanya langsung pada yang diwawancarai. Secara eksplisit, Kahn 

dan Cannel dalam Soerjono Soekanto menyatakan bahwa 

wawancara adalah 

“……a specialialized pattern of verbal interaction – initiated for 

spesific purpose, and focuced on some specific content area, with 

consequent elimination of extraneous material “.26 

Maksud mengadakan wawancara, seperti yang ditegaskan 

oleh Lincoln dan Guba dalam Moleong, antara lain: mengkontruksi 

mengenai orang, kejadian, kegiatan organisasi, perasaan, motivasi, 

tuntutan, kepedulian dan lain–lain kebulatan; merekontruksi 
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kebulatan–kebulatan demikian sebagai yang dialami masa lalu; 

memproyeksikan kebulatan–kebulatan sebagai yang telah diharapkan 

untuk dialami pada masa yang akan datang; memverifikasi, 

mengubah, dan memperluas informasi yang diperoleh dari orang 

lain, dan memverifikasi, mengubah dan memperluas kontruksi yang 

dikembangkan oleh peneliti sebagai pengecekan anggota. 

Wawancara dilakukan secara tidak terstruktur (opened 

interview), yakni dengan menggunakan panduan yang memuat garis 

besar, dan dikembangkan dengan bebas selama wawancara 

berlangsung akan tetapi sebatas lingkup Kebijakan Pemerintah 

tentang pembatasan pendaftaran haji. Bentuk wawancara seperti ini 

(tak terstruktur), menurut Denzin dalam Mulyana, mirip dengan 

percakapan informal, dan dapat memperoleh informasi di bawah 

permukaan dan menemukan apa yang dipikirkan dan dirasakan orang 

mengenai peristiwa tertentu, di samping wawancara model ini 

bersifat luwes, di mana susunan pertanyaan dan kata – kata dengan 

bebas dapat diubah, menyesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi 

pada saat wawancara.  

Terkait dengan penulisan penelitian ini, wawancara dilakukan 

dengan pihak–pihak yang terkait dengan Kebijakan Pemerintah 

tentang pembatasan pendaftaran haji .Adapun pihak–pihak yang 

dirasa terkait dengan implementasi kebijakan  tersebut adalah : 

1. Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Salatiga  



2. Kasi PHU Kantor Kementerian Agama Kota Salatiga  

3. Ketua MUI Kota Salatiga  

4. Tokoh Agama dan Praktisi Haji Kota Salatiga  

5. Masyarakat Muslim Kota Salatiga  

Melalui teknik wawancara ini, penulis dapat menggali data 

selengkap–lengkapnya tentang bagaimana implementasi Kebijakan 

Pemerintah tentang pembatasan pendaftaran haji di Kota Salatiga 

b. Dokumentasi    

Dokumen merupakan salah satu alat yang digunakan dalam 

penelitian kualitatif ini. Menurut Moleong, dokumen adalah setiap 

bahan tertulis ataupun film, yang tidak dipersiapkan karena adanya 

permintaan penyidik. Senada dengan Moleong, Arikunto 

menjelaskan bahwa dokumentasi adalah mencari data berupa catatan, 

transkip buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, legger, 

agenda dan lain – lain. 

Dokumentasi penelitian ini difokuskan pada arsip 

implementasi kebijakan pemerintah tentang pembatasan pendaftaran 

haji di Kantor Kementerian Agama Kota Salatiga  

5. Teknik Analisis Data  

Analisis data merupakan hal penting dalam sebuah proses 

penelitian. Proses analisis data merupakan usaha untuk menemukan 

jawaban atas pertanyaan yang diperoleh dari penelitian. Berkaitan 

dengan hal tersebut, diperlukan adanya proses penyederhanaan data, agar 



data–data yang diperoleh akan lebih mudah dibicarakan dan 

diinterpretasikan sehubungan dengan tujuan akhir adalah memperoleh 

data yang akurat. 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis deskriptif. 

Pendekatan kualitatif dengan metode analisis deskriptif dapat diartikan 

sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan 

menggambarkan, melukiskan keadaan subyek, obyek penelitian saat 

sekarang berdasarkan fakta–fakta yang tampak sebagaimana adanya. 

Hasil dari gambaran pemecahan permasalahan yang ada pada hasil 

akhirnya akan ditarik suatu kesimpulan tertentu. 

   Analisis data penelitian ini dilakukan sejak dimulainya 

penelitian dan berkesinambungan sampai pengumpulan data selesai 

bahkan sesudahnya, yang difokuskan pada implementasi kebijakan 

pemerintah tentang pembatasan pendaftaran haji di pandang dari 

perspektif hukum islam dan UU nomor 13 tahun 2008 serta respon 

masyarakat muslim terkait dengan kebijakan tersebut.  

 Selanjutnya dari data kualitatif yang diperoleh tersebut 

dirangkum dengan hasil wawancara dan dokumen lainnya, yang 

kemudian digunakan untuk menyusun analisis dan deskripsi 

Implementasi kebijakan pemerintah tentang pembatasan pendaftaran haji 

dalam perspektif hukum Islam dan Undang–Undang nomor 13 tahun 

2008. 



Kesimpulan diambil dengan menggunakan analisa induktif, yang 

berangkat dari kasus–kasus yang bersifat khusus berdasarkan 

pengalaman nyata di lapangan untuk kemudian ditarik ke pengertian 

yang umum. 

G. SISTEMATIKA PENYUSUNAN TESIS 

Untuk mempermudah  kajian penelitian ini akan diuraikan dalam 

bebarapa bab : 

Bab I pertama berisi Pendahuluan yang meliputi, Latar Belakang Masalah, 

Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian,  

Kerangka Konseptual, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan. 

Bab II  Kajian Pustaka/Tinjauan Teoritik menguraikan tentang Konsep 

Ibadah haji dalam hukum Islam, Kebijakan penyelenggaraan haji di 

Indonesia, Kebijakan pembatasan Pendaftaran haji  

Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan yang  berisi analisis Kebijakan 

Pemerintah tentang Pembatasan Pendaftaran Haji dalam Perspektif  

Hukum Islam dan  Undang–Undang Nomor 13 Tahun 2008, 

Implikasi implementasi Kebijakan Pembatasan Pendaftaran Haji di 

Kantor Kementerian Agama Kota Salatiga, Solusi atas 

Implementasi Kebijakan Pemerintah tentang Pembatasan 

Pendaftaran Haji di Kantor Kementerian Agama Kota Salatiga  

Bab V Penutup berisi  Simpulan dan Saran. 


