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MOTTO:

 َهللا         

Artinya: “Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berjuang di jalan-
Nya dalam barisn yang teratur, maka seakan-akan seperti suatu bangunan yang

tersusun kokoh.”1

1Al-Qur’an, 59:18. Terjemahan ayat Al-Qur’an di skripsi ini diambil dari Kementerian
Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat
Islam, 2012), hlm. 548.
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secara moril maupun materil, sudah sepatutnya peneliti mengucapkan terima kasih

kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dan dukungan demi

terselesaikannya laporan penelitian ini. Untuk itu, peneliti berterima kasih kepada:
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ABSTRAK

Nizar Dzulfiqar (13240013), Pengorganisasian Ikatan Persaudaraan Haji
Indonesia (IPHI) Kabupaten Sleman Tahun 2016, Jurusan Manajemen Dakwah,
Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
Yogyakarta, 2017.

Pengorganisasian adalah seluruh proses pengelompokan orang-orang, alat-
alat, tugas-tugas, tanggung jawab dan wewenang sedemikian rupa sehingga
tercapai suatu organisasi yang dapat digerakan sebagai suatu kesatuan dalam
rangka mencapai suatu tujuan yang telah ditentukan IPHI Kabupaten Sleman
dapat digerakan sebagai suatu kesatuan dalam rangka mencarai tujuan yang telah
ditentukan upaya untuk terus melestarikan kemabruran jamaah pasca haji. Maka
dari itulah peran pengorganisasian guna dalam mencapai tujuan dari IPHI
Kabupaten Sleman untuk menjadi lebih baik lagi

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang bersifat deskriptif-
kualitatif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data
primer dan sekunder. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode
observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Adapun metode analisis data yang
digunakan adalah dengan analisis data model Miles dan Huberman.

Hasil penelitian yang didapat menunjukkan bahwa pengorganisasian di
IPHI Kabupaten Sleman diantaranya pembagian kerja di lembaga IPHI dilakukan
secara terpusat, Pengelompokan kerja yang sifatnya fungsional dibagi menjadi 7
(tujuh) bidang, komunikasi dimana di ikatan persaudaraan haji Indonesia (IPHI)
cenderung menggunakan komunikasi lateral, yakni komunikasi yang lebih bersifat
koordinatif dan fleksibel. koordinasi di ikatan persaudaraan haji indonesia (IPHI)
bersifat kekeluargaan, dibagi dua macam internal dalam lingkup pengurus
organisasi dan ekternal dalam lingkup luar organisasi atau berkaitan dengan mitra.

Kata kunci: Pengorganisasian, Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia
(IPHI), Kabupaten Sleman.
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata arab yang dipakai dalam

penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri

Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor:

158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf

Arab

Nama Huruf Latin Keterangan

ا

ب

ت

ث

ج

ح

خ

د

ذ

ر

ز

س

ش

ص

Alif

Bā’

Tā’

S ā’

Ji m

Ḥā’

Khā’

Dāl

Z āl

Rā’

Za i

Si n

Syi n

Ṣād

Tidak dilambangkan

b

t

ṡ

j

ḥ

kh

d

ż

r

z

s

sy

ṣ

Tidak dilambangkan

be

te

es (dengan titik di atas)

je

ha (dengan titik di bawah)

ka dan ha

de

zet (dengan titik di atas)

er

zet

es

es dan ye

es (dengan titik di bawah)
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ض

ط

ظ

ع

غ

ف

ق

ك

ل

م

ن

و

ھـ

ء

ي

Ḍād

Ṭā’

Ẓā’

‘Ain

Gain

Fā’

Qāf

Kāf

Lām

Mῑm

Nūn

Wa wu

Hā’

Hamzah

Yā’

ḍ

ṭ

ẓ

‘

g

f

q

k

l

m

n

w

h

`

Y

de (dengan titik di bawah)

te (dengan titik di bawah)

zet (dengan titik di bawah)

koma terbalik di atas

ge

ef

qi

ka

el

em

en

w

ha

apostrof

ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah Ditulis Rangkap

مـتعّددة

عّدة

ditulis

ditulis

Muta‘addidah

‘iddah

C. Ta’marbūtah di akhir kata

Semua ta’ marbūṭah ditulis dengan h, baik berada pada akhir kata

tunggal ataupun berada di tengah penggabungan kata (kata yang diikuti oleh

kata sandang “al”). Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang
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sudah terserap dalam bahasa indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya

kecuali dikehendaki kata aslinya.

حكمة

عّلـة

كرامةاألولیاء

ditulis

ditulis

ditulis

Ḥikmah

‘illah

karāmah al-auliyā’

D. Vokal Pendek dan Penerapannya

-----َ--

-----ِ--

-----ُ--

Fatḥah

Kasrah

Dammah

ditulis

ditulis

ditulis

A

i

u

فَعل

ُذكر

َیذھب

Fathah

Kasrah

Ḍammah

ditulis

ditulis

ditulis

fa‘ala

z ukira

yaz habu

E. Vokal Panjang

1. Fatḥah + alif

جاھلـّیة

2. Fatḥah + y a’ mati

َتـنسى

3. Kasrah + y a’ mati

كریـم

4. Ḍammah + wawu

mati

فروض

ditulis

ditulis

ditulis

ditulis

ā : jāhiliyyah

ā : tansā

ī : karīm

ū : furu ḍ
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F. Vokal Rangkap

1. Fatḥah + ya ’ mati

بـینكم

2. Fatḥah + wa wu

mati

قول

ditulis

ditulis

ditulis

ditulis

Ai

bainakum

au

qaul

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan
Apostrof

أأنـتم

ُاعّدت

لئنشكرتـم

ditulis

ditulis

ditulis

a’antum

u‘iddat

la’in syakartum

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf Qamariyyah maka ditulis dengan menggunakan huruf

awal “al”

القرأن

القیاس

ditulis

ditulis

Al-Qur’ān

Al-Qiyās

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis sesuai dengan huruf pertama

Syamsiyyah tersebut

الّسماء

الّشمس

Ditulis

Ditulis

as-Samā’

asy-Syams

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya

ذوىالفروض Ditulis Ẓawi al-furu ḍ
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أھاللّسـّنة Ditulis Ahl as-Sunnah

J. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

1. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam

Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: al-Qur’an, hadis, mazhab,

syariat, lafaz.

2. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh

penerbit, seperti judul buku al-Hijab.

3. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara

yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri

Soleh

4. Nama penerbit di Indonesia yang mengguanakan kata Arab, misalnya

Toko Hidayah, Mizan.
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Proposal Skripsi ini berjudul: “Pengorganisasian Ikatan

Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI) Kabupaten Sleman Tahun 2016”.

Untuk memperoleh gambaran yang jelas dan menghindari adanya salah

pengertian judul tersebut, maka peneliti merasa perlu memberikan batasan

istilah. Adapun pengertian tersebut sebagai berikut:

1. Pengorganisasian

Pengorganisasian adalah seluruh proses pengelompokan orang-

orang, alat-alat, tugas-tugas, tanggung jawab dan wewenang

sedemikian rupa sehingga tercapai suatu organisasi yang dapat

digerakan sebagai suatu kesatuan dalam rangka mencapai suatu tujuan

yang telah ditentukan. Pengorganisasian merupakan langkah pertama

kearah pelaksanaan rencana yang telah tertulis sebelumnya. Dengan

demikian adalah suatu hal yang logis pula apabila pengorganisasian

dalam suatu kegiatan menghasilkan sebuah organisasi yang dapat

digerakan sebagai suatu kesatuan yang kuat.1

Pengorganisasian juga bisa di artikan sebagai rangkaian

aktivitas menyusun suatu kerjasama dengan jalan membagi dan

mengelompokkan pekerjaan-pekerjaan yang harus dilakukan serta

1 Hamriani, Organisasi dalam Manajemen Dakwah,. Jurnal Dakwah Tablig Vol 14,
(Makassar: UIN Alauddin , 2013), hlm. 239.
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menepatkan dan menyusun jalinan hubungan kerja antara para anggota

organisasi.2

2. Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI) Kabupaten Sleman

Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI) atau yang familiar

dengan sebutan “Persaudaraan Haji” merupakan  organisasi yang

bersifat independen, non politik serta berakidah islamiyah.

Keanggotaannya adalah umat islam Indonesia yang telah menunaikan

ibadah haji, dengan jenjang kepengurusan dari tingkat ranting

dikelurahan atau desa yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia.3

IPHI Kabupaten Sleman bertempat di Kantor Kementerian

Agama Kabupaten Sleman, Jalan Merbabu, Nomor 9, Beran, Tridadi,

Kecamatan  Sleman, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.

Berdasarkan penegasan istilah dalam susunan judul tersebut, maka

yang dimaksud dengan “Pengorganisasian  Ikatan Persaudaraan Haji

Indonesia (IPHI) Kabupaten Sleman Yogyakarta, yaitu suatu penelitian

yang difokuskan pada pembagian kerja, pengelompokan kerja, alur

komunikasi dan koordinasi yang diterapkan oleh IPHI Kabupaten Sleman

fokus pada tahun 2016.

B. Latar Belakang

2 Sutarto, Dasar-dasar Organisasi, cet.7, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press,
1998), hlm. 40.

3Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia, Menenal Lebih Dekat Persaudaraan Haji, (Jakarta:
Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia, 2006), hlm. 14.
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Seiring dengan banyaknya wadah-wadah organisasi persaudaraan

haji yang tersebar di berbagai daerah belum terkoordinasikan secara baik

dan terintegrasi, sehingga efektivitas dan kemanfaatan organisasi tersebut

bagi para alumni haji yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia hususnya

Kementerian Agama selama ini belum optimal dalam merespon kegiatan

dan harapan masyarakat agar manajemen dan kebijakan perhajian makin

berkualitas, mulai dari pendaftaran, penyetoran uang di bank, pelatihan

calon jamaah haji, hingga penambahan jumlah embarkasi haji, serta tempat

transit guna merespon semangat otonomi daerah.

IPHI merupakan organisasi yang bersifat independen, berakidah

Islam dan berasaskan Pancasila. IPHI berkedudukan di seluruh wilayah

Negera Kesatuan Republik Indonesia meliputi daerah provinsi, kabupaten

atau kota, kecamatan dan kelurahan atau desa, serta perwakilan di Luar

Negeri.4 IPHI juga merupakan wadah berhimpun para alumni haji dari

seluruh wilayah Indonesia yang bersifat permanen dan terorganisir dengan

visi, misi dan program yang jelas serta prinsip-prinsip keorganisasian dan

kepemimpinan yang menjunjung tinggi nilai-nilai keislaman dan nilai-nilai

luhur budaya bangsa. Setiap lima tahun sekali, IPHI melakukan evaluasi

dan penyelenggaraan organisasi secara demokratis disemua tingkat

kepengurusan, baik yang terkait dengan program maupun kepemimpinan

4Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia, Mengenal Lebih Dekat Persaudaraan Haji, hlm. 3.
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sesuai dengan tuntutan perkembangan masyarakat, sebagaimana diatur

dalam Mukadimah serta Ketentuan Anggaran Dasar Rumah Tangga IPHI.5

IPHI hadir ditengah-tengah masyarakat Indonesia sejak pertama

kali didirikan pada tahun 1990 di Jakarta, tepatnya pada tanggal 22 Maret

1990 bertepatan dengan tanggal 24 Sya’ban 1410 H. 6 Sampai saat ini

kegiatan-kegiatan sosial keagamaan dan sebagainya, tak terkecuali yang

dilakukan oleh IPHI Kabupaten Sleman.

Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI) Kabupaten Sleman atau

yang akrab disebut dengan IPHI Sleman adalah sebuah organsasi, tempat

atau wadah bagi masyarakat sekitar Sleman yang telah menunaikan ibadah

haji (pasca haji) untuk menyalurkan dan melestarikan semangat ibadah

setelah melaksanakan ibadah haji. IPHI Sleman termasuk kedalam

lembaga sosial, dan pada umumnya mempunyai fungsi-fungsi yang

berguna dalam kemasyarakatan.

Masalah-masalah yang antara lain menjadi dasar bangkitnya

kesadaran untuk mensinergikan keberadaan berbagai organisasi

persaudaraan haji menjadi suatu kekuatan yang solid dengan lahirnya

Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI). Melalui wadah ini diharapkan

kepentingan para haji dan calon jamaah haji bersama pemerintah, serta

masyarakat terkoordinasi dengan baik dan membawa manfaat bagi semua

pihak. partisipasi masyarakat dalam upaya memperbaiki dan

5Ibid., hlm.7.

6Ibid., hlm. 3.
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meningkatkan kualitas di masa yang datang. Perbaikan dan peningkatan

kualitas penyelenggaraan haji tersebut akan memberikan kenyamanan dan

ketenangan bagi jamaah haji.

Pada dasarnya dibalik kesuksesan berdirinya IPHI tidak dapat

dilepaskan dari pengelolaan lembaga secara baik. Sebagai mana hal ini

tercermin pada pada perkembangan IPHI dari waktu ke waktu hingga saat

ini. Pengelolaan lembaga yang baik harus didukung dengan penerapan

fungsi manajemen salah satunya yaitu fungsi pengorganisasian.

Pengorganisasian merupakan proses pengembangan tugas-tugas,

merencanakan stuktur formal, pengelompokan tugas-tugas dan tanggung

jawab serta wewenang sehingga tercipta suatu organisasi yang dapat

digerakan sebagai suatu kesatuan dalam rangka mencarai tujuan yang telah

ditentukan. Karena orgnisasi merupakan alat manajemen untuk mencapai

tujuan  yang telah ditetapkan, maka susunan, bentuk serta besar kecilnya

organisasi harus disesuaikan dengan tujuan yang telah ditetapkan tersebut.

Dalam kenyataannya beberapa masyarakat (yang sudah berhaji)

masih belum memahami esensi ibadah haji secara spiritual dan sosial, oleh

karena itu IPHI dalam pengorganisasiannya penting untuk diperhatikan.

Peran pengorganisasian dalam suatu lembaga memiliki urgensi  dan saling

terintegrasi dengan aktivitas yang lain, salah satunya adalah pembagian

kerja yang bertanggung jawab dalam menangani suatu program dari

perencanaan yang sudah ditetapkan. Hal ini berarti anggota yang terpilih

memiliki tanggung jawab yang tinggi dalam pelaksanaannya. Sehingga
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hal-hal yang berkaitan dengan programa (haji) akan terlaksana karena

adanya anggota pemegang jabatan yang terpercaya.

Berdasarkan latar belakang pemikiran tersebut, Peneliti disini akan

menitikberatkan penelitiannya pada proses pengorganisasian yang

dilakukan oleh Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI) Sleman dengan

menggunakan spesialisasi kerja, koordinatorr, departementalisasi, dan

saluran komunikasi dalam menjaga eksistensi dan mengelola system

orgnisasinya agar tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai secara

maksimal dengan menggunakan sistem pengorganisasian.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan  latar belakang masalah tersebut, maka yang menjadi

rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pengorganisasian

kegiatan Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI) di Kabupaten Sleman

Tahun 2016?

D. Tujuan Penelitian

Sebagai sebuah kajian ilmiah, maka tujuan yang hendak dicapai

dalam penelitian ini adalah mengetahui pengorganisasian kegiatan Ikatan

Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI) di Kabupaten Sleman Tahun 2016.

E. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Penelitian ini secara teoritis berguna bagi peneliti pada

khususnya dan para pembaca pada umumnya untuk menambah

wawasan dan pengetahuan tentang pengorganisasian kegiatan Ikatan
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Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI) di Kabupaten Sleman Tahun 2016

dengan menerapkan proses pengorganisasian. Selain itu juga untuk

memperluas khazanah ilmu pengetahuan dakwah khususnya jurusan

manajemen dakwah, dengan harapan dapat dijadikan salah satu bahan

studi banding oleh peneliti berikutnya.

2. Secara Praktis

a. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan

dan menambah khazanah keilmuan dalam pengorganisasian

kegiatan Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI) Kabupaten

Sleman.

b. Bagi Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI) Kabupaten Sleman

Yogyakarta.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan

pertimbangan bagi Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI)

Kabupaten Sleman, serta pihak-pihak terkait dalam menentukan

standar kinerja berkenaan dengan pengorganisasian kegiatan yang

akan mengarahkan mutu yang semakin baik serta dapat memotivasi

lembaga itu sendiri untuk melakukan dan mencapai tingkat

produktifitas yang lebih baik.

F. Kajian Pustaka

Maksud dari kajian pustaka ini adalah untuk memberikan

perbedaan antara penelitian satu dengan yang lainnya, agar kebenaran
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penelitian dapat dipertanggungjawabkan serta terhindar dari unsur plagiat.

Dalam penelitian ini penulis merujuk pada penelitian sebelumnya yang

hampir mirip dengan penelitian, diantaranya:

Pertama skripsi Subur Wijaya Fakultas Dakwah dan Ilmu

Komunikasi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang

berjudul Implementasi Pengorganisasian Kegiatan Hafalan Al-Qur’an di

Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Wirogunan Yogyakarta. Metode

analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian

kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa menerapkan teori

pengorganisasian di Lembaga Pemasyarakatan di Wirogunan terkait

dengan masalah spesialisasi kerja, departementalisasi, rantai komando,

rentang kendali, sentralisasi, dan desentralisasi, serta formalisasi tersebut

memiliki keterkaitan  antara satu dengan lainnya yang tergabung dalam

keutuhan pengorganisasian.7

Kedua skripsi Syamsul Millah, Fakultas Dakwah dan Ilmu

Komunikasi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang

berjudul Manajemen Pengorganisasian Pondok Pesantren Riyadlul Ulum

Wadda’wah Condong Cibeureun Kota Tasikmalaya. Metode Penelitian

yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif. Penelitian ini

membahas tentang manajemen pengorganisasian pondok yang meliputi

sistem pembagian kerja, departementalisasi, koordinasi dan sistem

7 Subur Wijaya, Implementasi Pengorganisasian Kegiatan Hafalan Al-Qur’an di
Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Wirogunan Yogyakarta. Skripsi (Yogyakarta: Jurusan
Manajemen Dakwah, UIN Sunan Kalijaga, 2014).
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komunikasi yang terjadi pada struktur kepengurusan di Pondok Pesantren

Riyadlul Ulum Wadda’wah Condong Cibeureun Kota Tasikmalaya. Hasil

penelitian ini menunjukkan bahwa mekanisme pelaksanaan

pengorganisasian yang diterapkan di Pondok Pesantren Riyadlul Ulum

Wadda’wah Condong Tasikmalaya terkait dengan masalah pembagian

kerja, pengelompokkan pekerjaan, pengkoordinasian dan perilaku

komunikasi, saling ada keterkaitan diantara satu dan sama lain yang

tergabung di dalam suatu pengorganisasian.8

Ketiga skripsi Ernanto Dwi Setiawan, Fakultas Dakwah dan

Komunikasi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah yang berjudul

Evaluasi Pelaksanaan Program Dakwah Tahun 2008 IPHI DKI Jakarta.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa evaluasi IPHI DKI Jakarta dalam

program dakwah yang ditujukan pada masyarakat sebagai bentuk

kepedulian sosial dan agama sebagai misi-misi dalam dakwah, yang

diajarkan sesuai dengan norma-norma agama islam dengan memberikan

pembinaan dan pengarahan dan mengajarkan kepada ajaran agama Islam

yang sesuai dengan Al-Qur’an dan Hadist.9

Keempat skripsi Jamaluddin, Fakultas Dakwah dan Komunikasi,

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang berjudul Manajemen

Pengorganisasian Yayasan Hasyim Asy’ari Yogyakarta. Metode analisis

8 Syamsul Millah, Manajemen Pengorganisasian Pondok Riyadlul Ulum Wadda’wah
Condong Cibeureum Kota Tasikmalaya Skripsi (Yogyakarta: Jurusan Manajemen Dakwah, UIN
Sunan Kalijaga, 2014).

9Ernanto Dwi Setiawan , Evaluasi Pelaksanaan Program Dakwah Tahun 2008 IPHI DKI
Jakarta. Skripsi (Jakarta: Jurusan Manajemen Dakwah, UIN Syarif Hidayatulloh, 2009).
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data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian

kualitatif. Penelitian ini membahas tentang pengorganisasian di Yayasan

Pondok Pesantren Hasyim Asy’ari yang dilakukan melalui berbagai tahap,

yaitu: masalah spesialisasi kerja, job description bagi pengurus,

departementalisasi dan pendelegasian wewenang. Hasil penelitian tersebut

bahwa dengan adanya manajemen pengorganisasian di Yayasan Hasyim

Asy’ari, yayasan ini menjadi lebih terarah dan teratur dalam menjalankan

aspek-aspek manajemennya.10

Dengan demikian penelitian yang dilakukan oleh beberapa peneliti

tersebut mempunyai masing-masing perbedaan, baik dari segi yang diteliti,

pengorganisasian yang digunakan, lokasi yang diteliti, fokus penelitian

maupun subjek dari penelitian. Sedangkan penelitian yang akan

dilaksanakan peneliti adalah lebih memfokuskan pada pengorganisasian

yang diterapkan oleh IPHI Kabupaten Sleman Yogyakarta.

G. Kerangka Teori

1. Tinjauan Umum tentang Pengorganisasian

a. Pengertian Pengorganisasian

Istilah pengorganisaian berasal dari kata organism

(organisme) yang merupakan sebuah entitas dengan bagian-bagian

yang terintegrasi sedemikian rupa hingga hubungan mereka satu

10 Jamaluddin, Manajemen Pengorganisasian Yayasan Hasyim Asy’ari Yogyakarta
Skripsi (Yogyakarta: Jurusan Manajemen Dakwah, UIN Sunan Kalijaga, 2011).
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sama lain dipengaruhi hubungan oleh hubungan mereka terhadap

keseluruhan.11

Pengorganisasian pada dasarnya adalah merupakan suatu

proses pengalokasian sumber daya yang dimiliki oleh organisasi

berdasarkan suatu disain organisasi.12

Pengorganisasian adalah suatu proses di mana diupayakan

agar struktur sesuatu organisasi tertentu, cocok dengan sasaran-

sasarannya, sumber-sumber dayanya, dan lingkungannya.13

Sedangkan pendapat lain menganggap pengorganisasian

adalah seluruh proses pengelompokan orang-orang, alat-alat, tugas-

tugas, tanggung jawab dan wewenang sehingga tercipta suatu

organisasi yang dapat digerakkan sebagai suatu kesatuan dalam

rangka mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan.14

Definisi tersebut menunjukan bahwa pengorganisasian

merupakan langkah pertama kearah pelaksanaan rencana yang

telah tersusun sebelumnya. Maka dari itu logis pula apabila

pengorganisasian dalam seluruh kegiatan akan menghasilkan

11George R. Terry, Asas-asas Manajemen, terj. R Winardi, (Bandung: Alumni, 2012),
hlm. 233

12 Ernie Tisnawati Sule, Pengantar Manajemen, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 22.

13 J. Winardi, Teori Organisasi dan Pengorganisasian, (Jakarta: PT. Raja Grafindo
Persada, 2003), hlm. 96.

14 M. Munir dan Wahyu Ilahi, Manajemen Dakwah (Jakarta: Kencana Predana Media
Grup, 2012), hlm. 117.
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sebuah organisasi yang dapat digerakan sebagai kesatuan yang

kuat.15

Menurut M. Manullang sebagaimana yang dikutip Malayu

S.P. Hasibuan dalam buku Manajemen Dasar, Pengertian dan

Masalah, mengatakan bahwa organisasi dalam arti dinamis

(pengorganisasian) adalah suatu proses penetapan dan pembagian

pekerjaan yang akan dilakukan, pembatasan kerja-kerja atau

tanggung jawab serta wewenang dan penetapan hubungan-

hubungan antara unsur-unsur organisasi sehingga memungkinkan

orang-orang dapat bekerja bersama-sama seefektif mungkin untuk

mencapai tujuan.16

b. Pilar-pilar dalam Pengorganisasian

Sebagaimana dukemukakan oleh Stoner, Freeman, dan

Gilbert yang dkutip oleh Ernie Tisnawati Sule dalam bukunya yang

berjudul Pengantar Manajemen menyatakan bahwa ada empat pilar

yang menjadi dasar untuk melakukan suatu proses

pengorganisasian, keempat bagian tersebut adalah pembagian kerja

(devision of work), pengelompokkan pekerjaan

(departementalization), alur komunikasi (communication), dan

koordinasi (coordination), adapun penjelasan tentang keempat

pilar pengorganisasian sebagi berikut:

15 Ibid., hlm. 117.

16Malayu S.P. Hasibuan, Manajemen Dasar, Pengertian dan Masalah, (Jakarta: Bumi
Aksara, 2006), hlm. 119.
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1) Pembagian Kerja (Devision of Work)

Pembagian kerja merupakan suatu rincian serta

pengelompokkan aktivitas-aktivitas yang semacam atau erat

hubungannya satu sama lain untuk dilaksanakan oleh satuan

organisasi tertentu. 17 Upaya untuk menyerderhanakan dari

keseluruhan kegiatan dan pekerjaan yang mungkin saja bersifat

kompleks menjadi sederhana dan spesifiks dimana setiap orang

akan ditempatkan dan ditugaskan untuk setiap kegiatan yang

sederhana dan spesifiks tersebut dinamakan sebagai pembagian

kerja.18

2) Pengelompokkan Pekerjaan (Departementalization)

Departementalisasi adalah membagi kelompok menjadi

lebih kecil agar kelompok bekerja lebih efektif. Melalui bagian

organisasi dapat dilihat bagaimana mengelompokkan

kegiatannya untuk lebih efektif mencapai tujuannya.19

Departementalisasi memberikan batasan kekuasaan dan

tanggung jawab pada setiap departemen yang akan dibentuk

sehingga memudahkan individu dalam melaksanakan

pekerjaannya sesuai dengan pembagian kerja yang telah

17Sutarto, Dasar-Dasar Organisasi, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1988),
hlm. 104.

18Ernie Tisnawati Sule, Pengantar Manajemen,  hlm. 153

19George R. Terry, Dasar-dasar Manajemen, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 1992), hlm.
209.
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ditetapkan. Keuntungan yang diperoleh ialah adanya

kemudahan dalam melaksanakan koordinasi.20

Praktik departementalisasi sering didasarkan pada

berbagai kebutuhan sebagai berikut:21

a) Departementalisasi atas dasar territorial atau wilayah

Departementalisasi ini terbentuk atas dasar

penentuan porsi kekuasaan dan operasi daerah atau

wilayah-wilayah. Hal ini dilakukan dengan pembentukan

kelompok-kelompok atas dasar bidang geografis.

Keuntungan dari pengelompokkan ini adalah akan

memberikan dasar pelatihan bagi tenaga manajerial.

b) Departementalisasi atas dasar produksi

Departementalisasi yang didasarkan atas jenis-jenis

produksi yang dihasilkan oleh organisas, setiap departemen

bertanggung jawab atas suatu produk atau sekumpulan

produk yang berhubungan.

c) Departementalisasi atas dasar pelanggan

Departementalisasi atas dasar pelanggan ialah

departementalisasi yang penggolongan atau pembagian

kelompok menjadi pelanggan organisasi atau orang yang

membeli barang yang dijual oleh organisasi.

20Amirullah & Haris Budiyono, Pengantar Manajemen, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2004),
hlm. 170.

21Ibid., hlm. 171.
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Deprtementalisasi atas dasar pelanggan ini terutama

digunakan dalam pengelompokkan penjualan atau

pelayanan.

d) Departementalisasi atas dasar fungsi organisasi

Departementalisasi fungsional mengelompokkan

fungsi-fungsi yang sama atau kegiatan-kegiatan sejenis

untuk membentuk suatu satuan organisasi.

3) Alur Komunikasi (Communication)

Komunikasi adalah suatu hal yang paling penting bagi

keefektifan sebuah organisasi, karena sebagus apapun suatu

rencana (program) apabila tidak ada suatu komunikasi yang

baik maka hal tersebut tidak akan berjalan secara maksimal.

Manfaat dari komunikasi adalah sebagai ajang pengungkapan

emosional baik dari atasan maupun dari bawahan. Fungsi yang

lainnya adalah berkaitan dengan pengambilan keputusan dan

sosialisasi program-program organisasi.

Pada dasarnya komunikasi yang berlangsung dalam

suatu organisasi memiliki paling sedikit empat ciri, yaitu

perintah dan intruksi, laporan, pertanyaan dan permintaan,

komunikasi antar kelompok kerja, dan para karyawan

mengumupulkan informasi sesuai dengan persepsi masing-

masing.
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Semua unit yang ada dalam stuktur lembaga dan

individu-individu di dalam sebuah organisasi yang

bersangkutan dan yang bertanggung jawab mereka

mengharuskan adanya kontak dengan pihak lain harus dapat

melaksanakannya tanpa ada pembatasan dari stuktur formal.22

Pemahaman yang lebih baik tentang komuukasi

organisasi dapat diperoleh dengan mempelajari arah-arah dasar

gerakannya yang tampak dengan terbentuknya alur atau saluran

komunikasi. Saluran atau alur komunikasi formal ditetukan

oleh stuktur organisasi atau ditunjukan oleh yang lainnya. Tipe

alur dasar komunikasi adalah:23

a) Komunikasi Vertikal

Komunikasi vertical terdri atas komunikasi ke atas

dan ke bawah sesuai rantai printah. Komunikasi ke bawah

(dwonwrad communication) dimulai dari manajemn puncak

kemudian mengalir kebawah melalui tingkatan-tingkatan

manajemen sampai ke karyawan lini dan personalia paling

kebawah.

b) Komunikasi Lateral

22Urbet Silalahi, Pemahaman Praktis Asas-Asas manajemen,(Bandung: Badar Maju,
1996), hlm. 120.
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Bentuk komunikasi ini pada dasarnya bersifat

koordinatif, dan merupakan haasil dari konsep spesialisasi

organisasi dan penanganan masalah. Komunikasi lateral,

selain membantu koordinasi kegiatan-kegiatan lateral,

menghindarkan prosedur pemecahan masalah yang lambat.

c) Komunikas diagonal

Komunikasi diagonal merupakan komunikasi yang

memotong secara menyilang diagonal rantai perintah

organisasi. Hal ini sering terjadi sebagai hasil hubungan-

hubungan departemen lini dan staf.

4) Koordinasi (Coordination)

Menurut Herbert G. Hicks sebagaimana yang dikutip

Sutarto dalam buku Dasar-Dasar Organisasi menjelaskan

bahwa suatu prinsip koordinasi menerapkan bahwa

pelaksanaan organisasi itu efektif apabila semua orang dan

sumber disinkronkan, diseimbangkan dan diberikan

pengarahan. 24 Yang mana dengan adanya koordinasi adalah

sebagai proses ataupun cara untuk mengintegrasikan dari

seluruh aktivitas yang ada.

Koordinasi juga merupakan proses pengintegrasian

tujuan dan kegiatan pada satuan yang terpisah, suatu organisasi

yang mencapai tujuan organisasi secara efisien. Dalam

24Sutarto, Dasar-Dasar Organisasi, hlm.143.
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organisasi, koordinasi merupakan asas pokok dalam organisasi.

Tanpa koordinasi, individu dan departemen akan kehilangan

pegangan atas peranan mereka dalam organisasi dan mulai

mengejar kepentingan pribadi. Koordinasi dapat dilakukan

dengan berbagai cara, antara lain adalah:25

a) Mengadakan pertemuan informal antar para pengurus.

b) Mengadakan pertemuan formal antar para pengurus.

c) Membuat edaran berantai kepada pengurus yang diperlukan.

d) Membuat penyebaran kartu kepada para pengurus yang

diperlukan.

e) Mengangkat coordinator.

f) Membut buku pedoman organisasi, buku pedoman tata

kerja dan buku pedoman kumpulan peraturan.

g) Membuat tanda atau simbolataupun dengan cara menyanyi

bersama.

Kebutuhan akan koordinasi berbeda-beda, tergantung

pada sifat dan kebutuhan komunikasi dalam pelaksanaannya,

komunikasi merupakan kunci koordinasi yang efektif.

Koordinasi dapat dibagi menjdi dua bagian, yaitu:26

a) Koordinasi Intern

25Ibid., hlm. 152.
26Moekijat, Tanya Jawab Asas-Asas Manajemen, (Bandung: Mandar Maju. 1989), hlm.

112.
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Yaitu berhubungan dengan penyatuan kegiatan,

gagasan dan orang dalam satuan perusahaan .

Koordinasi intren dibagi menjadi dua, yaitu:

(1) Vertikal

Dalam  koordinasi vertikal, penyatuan kegiatan

adalah diantara tingkat berturut-turut dalam organisasi.

Jenis koordinasi ini terutama diperoleh melalui

kekuasaan yang didelegasikan.

(2) Horizontal

Berhubung dengan kegiatan dalam tiap tingkat

organisasi dan sedikit lebih sulit mencapainya. Salah

satu alat terpenting untuk mencapai koordinasi

horizontal adalah komunikasi dan memberitahu

pegawai pada setiap saat. Selain itu tujuan pokok

organisasi harus diberitahukan dengan segera kepada

semua yang bersangkutan.

b) Koordinasi Ektren

Yaitu penyatuan kegiatan suatu organisasi dengan

kegiatan organisasi lain dengan kekuatan dan keadaan

ekstren bagi organisasi tersebut. Dalam koordinasi ekstren,

seorang manajer berhubungan dengan hal-hal yang timbul

dari pelayanan, pengaruh dan kebutuhan mereka diluar

organisasi.sebagai koordinasi intren, pencapaian koordinasi
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ekstren sangat dipengaruhi dan untuk sebagian besar

diperoleh melalui penggunaan keputusan yang efektif,

ditentukan pada proses manajemen.

2. Tinjauan Umum tentang Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI)

a. Pengertian Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI)

“Persaudaraan” Haji adalah sebutan dari organisasi Ikatan

Persaudaraan Haji Indonesia yang disingkat IPHI. IPHI merupakan

organisasi yang bersifat independen, berakidah Islam dan

berasaskan Pancasila. IPHI berkdudukkan di seluruh wilayah

Negara Kesatuan Republik Indonesia meliputi daerah provinsi,

kabupaten/kota, kecamatan dan kelurahan/desa, serta perwakilan di

Luar Negeri.27

IPHI juga merupakan wadah berhimpun para alumni haji

dari seluruh wilayah Indonesia yang bersifat permanen dan

terorganisasi dengan visi, misi, dan program yang jelas serta

prinsip-prinsip keroganisasian dan kepemimpinan yang

menjunjung tinggi nilai-nilai Islam dan nilai-nila luhur budaya

bangsa.

Setiap lima tahun sekali, IPHI melakukan evaluasi dan

penyegaran organisasi secara demokratis di semua tingkat

kepengurusan, baik yang terkait dengan program maupun

kepemimpinan sesuai dengan tuntuan perkembangan masyarakat

27Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia, Mengenal Lebih Dekat Persaudaraan Haji, hlm. 3.
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sebagaimana diatur dalam Mukadimah serta Ketentuan Anggaran

Dasar dan Anggaran Rumah Tangga IPHI.28

b. Tugas Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI)

Tugas IPHI adalah melaksanakan pembinaan, bimbingan,

penyuluhan, dan penerangan kepada calon jamaah haji atau prahaji

dan pasca haji. 29

c. Fungsi Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI)

IPHI berfungsi sebagai: Wahana menghimpun potensi para

haji Indonesia, penyerap dan penyalur aspirasi umat, organisasi

kemasyarakatan untuk menyukseskan program pembangunan

bangsa, dan sarana untuk mempererat ukhuwah Islamiyah sesama

umat. 30

d. Struktur Organisasi Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI)

Organisasi IPHI merupakan organisasi yang mempunyai

ruang lingkup nasional dan berjenjang dari pusat hingga daerah,

serta berpotensi untuk dikembangkan hingga ke Luar Negri.

Susunan organisasi IPHI terdiri atas : Tingkat Pusat, Tingkat

Provinsi, Tingkat Kabupaten/Kota, Tingkat Kecamatan, dan

28Ibid., hlm.7.

29Ibid., hlm. 4.

30Ibid., hlm. 4.
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Tingkat Kelurahan/Desa sebagai satuan terbawah, serta Perwakilan

Luar Negeri. 31

e. Struktur Kepengurusan Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI)

Kabupaten Sleman.

Adapun kepengurusan IPHI Kabupaten Sleman terdiri

sebagai berikut:

1) Pengurus Pusat untuk tingkat nasional berkedudukan di ibukota

Negara.

2) Pengurus Wilayah untuk tingkat provinsi berkedudukan di

ibukota Provinsi.

3) Pengurus Daerah untuk tingkat Kabupaten/Kota berkedudukan

di Kabupaten/Kota.

4) Pengurus Cabang untuk tingkat Kecamatan berkedudukan di

kecamatan.

5) Pengurus Ranting untuk tingkat Kelurahan/Desa berkedudukan

di kelurahan/desa.

6) Pengurus Perwakilan Luar Negeri. 32

3. Pengorganisasian Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI)

Pengorganisasian merupakan sebuah proses penyusunan

pembagian pekerjaan ke dalam unit-unit kerja yang fungsi serta

penerepannya dengan cara-cara yang tepat mengenai orang-orang yang

31Ibid., hlm. 4.

32Ibid., hlm. 4.
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harus menduduki fungsi-fungsi itu termasuk penetapan dengan tepat

tentang hubungan wewenang serta tanggung jawab.

Pengorganisasian disini lebih menjelaskan dalam deskripsi

pekerjaan dan membebankan tugas-tugas itu kepada orang-orang yang

sesuai dengan kemampuannya mengalokasikan sumber daya, serta

mengkoordinasikannya dalam ranga evektivitas pencapaian tujuan

organisasi. Ernes Dake mengemukakan adanya lima tahapan dalam

proses pengorganisasian, yaitu:

a. Mencari pekerjaan atau menetukan tugas-tugas yang harus

dilakukan untuk mencapai tujuan organisasi.

b. Menentukan pembagian pekerjaan.

c. Penyatuan pekerjaan, dalam arti menentukan mengelompokan

tugas yang saling berkaitan, jika organisasi sudah membesar atau

kompleks.

d. Menetapkan mekanisme kerja untuk mengkoordinasikan pekerjaan

dalam satu kesatuan yang harmonis.

e. Melakukan monitoring dan melakukan langkah-langkah

penyusunan untuk mempertahankan dan meningkatkan efektivitas.

Peran dan fungsi yang dimiliki Ikatan Persaudaraan haji

Indonesia (IPHI) dari awal perkembangannya harus diarahkan kepada

suatu pendirian bahwa Ikatan Haji Indonesia (IPHI) sebagai  lembaga

mitra pemerintah dalam pembinaan pasca haji dan sekaligus wahana

penghimpun potensi para jamaah haji dan sarana untuk mempereret
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ukhuah Islamiyah guna menghasilkan dan mengimplementsikan haji

mabrur ditengah-tengah masyarakat.

Dengan demikian pengorganisasian dilakukan untuk

pelaksanaan kerja yang setepat-tepatnya. Penetapan orang-orangnya

dilakukan secara objektif setelah terlebih dahulu dilakukan dan

ditentukan unit kerja secara fungsinya masing-masing.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian diartikan sebagai cara ilmiah untuk

mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. 33 Adapun

tahapan-tahapan metode yang digunakan peneliti dalam penelitian ini

sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk kategori penelitian lapangan (field

research), yakni kegiatan penelitian di lingkungan tertentu untuk

mengadakan pengamatan dan memperoleh data yang bersifat deskriptif

kualitatif.34 Sebagai penelitian lapangan, maka data yang dicari adalah

data primer yaitu langsung melalui tempat penelitian sebagai sumber

informasi. Penelitian ini akan dilakukan di lembaga Ikatan

Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI) Kabupaten Sleman Yogyakarta.

33Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, (Bandung: Alfabeta,
2011), hlm. 2.

34 Ibid., hlm. 8.
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2. Subyek dan Obyek Penelitian

a. Subyek penelitian

Subyek penelitian adalah narasumber atau informan orang

yang bisa memberikan informasi-informasi utama yang dibutuhkan

dalam penelitian. 35 Sedangkan yang dijadikan subjek penelitian

atau sumber informasi dalam penelitian ini yaitu Pimpinan Ikatan

Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI) Kabupaten Sleman, pengurus

Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI) Kabupaten Sleman dan

jamaah pasca haji Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI)

Kabupaten Sleman.

b. Obyek Penelitian

Obyek Penelitian adalah keseluruhan gejala yang ada di

sekitar kehidupan manusia.36 Titik fokus yang akan dikaji dalam

pelaksanaan penelitian yaitu pengorganisasian yang ada di Ikatan

Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI) Kabupaten Sleman Yogyakarta

Tahun 2016.

3. Sumber Data

Pada penelitian ini sumber data yang di butuhkan ada dua,

yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

35Andi Prastowo, Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian,
(Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2011), hlm. 195.

36Ibid., hlm. 199.
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a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang langsung

memberikan data kepada pengumpul data. 37 Data primer dalam

penelitian ini adalah hasil wawancara dari beberapa subjek

penelitian atau sumber informasi tersebut.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber yang tidak

langsung memberikan data kepada pengumpulan data, misalnya

lewat orang lain atau lewat dokumen. 38 Adapun data sekunder

dalam penelitian ini antara lain adalah data-data atau arsip tertulis

lainnya yang diperoleh dari lembaga Ikatan Persaudaraan Haji

Indonesia (IPHI) Kabupaten Sleman Yogyakarta yaitu dari hasil

observasi maupun dokumentasi.

4. Metode Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi merupakan kegiatan pengamatan dan pencatatan

dengan sistem terhadap fenomena-fenomena yang diselidiki. 39

Adapun jenis observasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah

observasi non partisipan dimana peneliti tersebut tidak terlibat

langsung dalam kegiatan-kegiatan yang dilakukan subjek yang

37Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, hlm. 62.

38Ibid., hlm. 62.

39Sutrisno Hadi, Metodelogi Research II, (Yogyakarta: Andi Offset, 1998), hlm. 122.
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diobservasi. Peneliti akan mengamati situasi dan kondisi serta hal-

hal yang berkaitan dengan pengorganisasian yang digunakan oleh

lembaga Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI) Kabupaten

Sleman Yogyakarta.

b. Interview (Wawancara)

Metode ini digunakan untuk memperoleh informasi dengan

bertanya langsung kepada informan. 40 Jenis interview yang

digunakan adalah interview semi structured, yaitu mulanya

menanyakan serangkaian pertanyaan yang sudah terstruktur,

kemudian satu-persatu diperdalam untuk mengecek pertanyaan

lebih lanjut.41

Melalui metode ini peneliti mengumpulkan berbagai

informasi terkait dengan pengorganisasian oleh Ikatan

Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI) Kabupaten Sleman.

Wawancara dilakukan kepada pembimbing dan pengurus di Ikatan

Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI) Kabupaten Sleman  serta

kepada jamaah pasca haji.

c. Dokumentasi

Metode dokumentasi merupakan studi dokumen yang

berupa catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa

40Masri Singarimbun dan Sofan Effendi, Metode Penelitian Survei, (Jakarta: LP3ES,
1989),  hlm. 192.

41Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, (Jakarta: Bina
Aksara, 1989), hlm. 183.
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berbentuk tulisan, gambar, atau catatan. 42 Metode dokumentasi

digunakan  peneliti untuk memperoleh data yang berupa data

struktur kepengurusan, brosur dan majalah.

5. Metode Analisis Data

Proses analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah

menggunakan model analisa data Huberman dan Miles yang dikutip

oleh Sugiyono, yaitu:43

a. Data Reduction (Reduksi Data)

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang

pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari pola dan

temanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan

memberikan gambaran yang lebih jelas dan memudahkan peneliti

untuk melakukan data selanjutnya.

b. Data Display (Penyajian Data)

Penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian singkat

dengan bentuk teks yang bersifat naratif. Dengan menyajikan data,

maka akan mempermudah untuk memahami apa yang terjadi.

42Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, hlm. 240.

43Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif , (Bandung: Alfabeta, 2009),  hlm. 91.
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c. Conclusion Drawing (Verifikasi)

Penarikan kesimpulan diartikan sebagai suatu kegiatan

konfigurasi yang utuh dari objek penelitian. Kesimpulan-

kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian berlangsung.44

6. Teknik Keabsahan Data

Dalam penelitian ini guna memastikan keabsahan data yang

ada, peneliti melakukan pengecekan data dengan metode triangulasi

yakni triangulasi sumber dan triangulasi teknik sebagai pengecekan

data. Triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas data dilakukan

dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa

sumber, sedangkan triangulasi teknik untuk menguji kredibilitas data

dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik

yang berbeda.45

Berikut data triangulasi teknik pengumpulan data:

Gambar 1.1

Triangulasi Teknik Pengumpulan Data

44Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, hlm. 252.

45Ibid., hlm. 241.

Wawancara

DokumentasiObservasi
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Berikut data triangulasi sumber data:

Gambar 1.2

Triangulasi Sumber Data

I. Sistematika Pembahasan

Sebagai jalan untuk memahami persoalan yang dikemukakan

secara runtut dan sistematis, maka penulis membagi pokok bahasan

menjadi empat bab. Hal ini dimaksudkan untuk memperjelas,

mempermudah pembaca pada setiap permasalahan yang dikemukakan.

Adapun perincian setia bab sebagai berikut:

BAB I : Berisi tentang Pendahuluan. Pendahuluan merupakan

pertanggungjawaban akademik secara teori dan akademik. Pembahasan

yang dimuat yaitu penegasan judul, latar belakang, rumusan masalah,

tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, kerangka teori, metode

penelitian, dan Sistematika Penulis.

BAB II: Berisi tentang gambaran umum lokasi penelitian.

Membahas tentang letak geografis, sejarah, visi dan misi, struktur

organisasi,  Sarana dan Prasana dan kegiatan IPHI Kabupaten Sleman

Tahun 2016

Pimpinan IPHI
Kabupaten Sleman

Yogyakarta

Jamaah Pasca Haji
IPHI Kabupaten

Sleman

Pengurus IPHI
Kabupaten Sleman

Yogyakarta
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BAB III : Berisi tentang pembahasan penelitian di IPHI Kabupaten

Sleman. Membahas tentang pengorganisasian di IPHI Kabupaten Sleman

yang mencakup bagian-bagian pengorganisasian meliputi pembagian kerja

(devision of work), pengelompokkan pekerjaan (departementalization),

koordinasi (coordination), dan alur komunikasi (communication) di IPHI

Kabupaten Sleman Yogyakarta.

BAB IV : berisi tentang kesimpulan pembahasan penelitian, saran

dan penutup.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisa data dan pengamatan tentang

pelaksanaan pengorganisasian yang ada di Ikatan Persaudaraan Haji

Indonesia (IPHI) Kabupaten Sleman, penulis dapat menyimpulkan hasil

penelitian berdasarkan pengukuran beberapa indicator sebagai berikut :

Pertama, pembagian kerja di lembaga IPHI dilakukan secara

terpusat, dimana struktur kepengurusan ditetapkan oleh IPHI pusat.

Kedua, yaitu pengelompokan kerja. Pengelompokan kerja yang sifatnya

fungsional dibagi menjadi 7 (tujuh) bidang, diantaranya adalah bidang

dakwah, bidang pendidikan dan latihan, bidang bina usaha dan kreatif,

bidang kesejahteraan umat, kesehatan dan lingkungan hidup,

pemberdayaan perempuan dan bidang koperasi. Ketiga, alur komunikasi,

dimana komunikasi menggunakan komunikasi lateral, yakni komunikasi

yang lebih bersifat koordinatif dan fleksibel. Keempat, koordinasi di ikatan

persaudaraan haji indonesi (IPHI) bersifat kekeluargaan, dibagi dua

macam internal dalam lingkup pengurus organisasi dan ekternal dalam

lingkup luar organisasi atau berkaitan dengan mitra.karena lembaga ini

bersifat nirlaba dan lembaga social menggunakan proses merasa nyaman

dalam melalukan suatu pekerjaana atau tanggung jawab.
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B. Saran

Adapun saran-saran dari hasil temuan penelitian yang dilakukan

oleh ikatan persaudaraan haji Indonesia kabupaten sleman adalah sebagai

berikut :

1. Meningkatkan kerja administratif meliputi data-data dokumentasi.

2. Menigkatkan pengadaan agenda atau program-program terkait ibadah

haji baik itu sebelum maupun  sesudah pelaksanaan ibadah haji.

3. Melengkapi sarana prasarana seperti bagan dan struktur keanggotaan

Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia Kabupaten Sleman.
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PEDOMAN WAWANCARA

Pengorganisasian Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI) Kabupaten Sleman
Tahun 2016

Nama : Bapak. Abdul Madjid AS, M.Si
Jabatan : Pimpinan IPHI Kabupaten Sleman
Hari, Tanggal Wawancara : Jum’at, 10 Agustus 2017
Pukul : 08.00 WIB
Tempat : IPHI Kabupaten Sleman

Pertanyaan:

Pembagian Kerja

1. Menurut bapak, pembagian kerja itu apa?

2. Bagaimana bentuk pembagian kerja di IPHI Kabupaten Sleman?

3. Apakah kondusif menggunakan pembagian kerja seperti tersebut?

4. Apa saja yang menjadi kelebihan/manfaat yang didapatkan dengan

menerapkan pembagian kerja tersebut?

5. Apa saja yang menjadi penghambat dalam melaksanakan organisasi

pembagian kerja tersebut?

Pengelompokkan Pekerjaan/Departementasi

1. Bagaimana bentuk pengelompokkan pekerjaan yang dilakukan IPHI

Kabupaten Sleman?

2. Mengapa pengelompokkan pekerjaan tersebut di terapkan IPHI Kabupaten

Sleman?

3. Sejak kapan pengelompokkan pekerjaan tersebut dijalankan di IPHI

Kabupaten Sleman?

4. Apakah pengelompokkan pekerjaan yang diterapkan berpengaruh terhadap

kualitas dan kuantitas IPHI Kabupaten Sleman?



Alur Komunikasi

1. Bagaimana bentuk Alur Komunikasi yang diterapkan IPHI Kabupaten

Sleman?

2. Apa yang membedakan alur komunikasi IPHI Kabupaten Sleman dengan IPHI

kota lainnya?

3. Mengapa IPHI Kabupaten Sleman menerapkan alur komunikasi tersebut?

4. Kapan saja alur komunikasi tersebut dijalankan di IPHI Kabupaten Sleman?

5. Siapa saja yang terikat dalam alur komunikasi tersebut?

6. Kendala apa saja yang terjadi dalam proses alur komunikasi diI IPHI

Kabupaten Sleman?

7. Contoh alur komunikasi : surat edaran, laporan program kegiatan, rapat kerja

daerah.

Koordinasi

1. Bagaimana bentuk koordinasi yang diterapkan oleh IPHI Kabupaten Sleman?

2. Apa saja koordinasi yang di lakukan dalam kegiatan pengorganisasian IPHI

Kabupaten Sleman?

3. Kapan saja IPHI Kabupaten Sleman melakukan koordinasi?

4. Berapa kali koordinasi dilakukan dalam setiap bulan, setiap tahun?

5. Mengapa dilakukan koordinasi?

6. Apa harapan kedepan bagi IPHI Kabupaten Sleman setelah dilakukannya

koordinasi tersebut?

7. Apakah koordinasi yang diterapkan berpengaruh terhadap kelancaran

pengorganisasian IPHI Kabupaten Sleman?



PEDOMAN WAWANCARA

Pengorganisasian Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI) Kabupaten Sleman
Tahun 2016

Nama : Drs. H. Sukirman, MA.
Jabatan : Pengurus IPHI Kabupaten Sleman
Hari, Tanggal Wawancara :20 Agusts 2017
Pukul : 13.00 WIB
Tempat : KUA Kecamatan Sleman

Pertanyaan:

1. Bagaimana bentuk pengorganisasian yang diberikan IPHI Kabupaten

Sleman?

2. Berapa jumlah calon jamaah haji dan pasca haji yang mengikuti kegiatan

di IPHI Kabupaten Sleman?

3. Kendala apa saja yang sering terjadi dalam proses pengorganisasian di

IPHI Kabupaten Sleman?

4. Apakah pelaksanaan pengorganisasian IPHI Kabupaten Sleman telah

sesuai dengan peraturan yang telah ditentukan?

5. Bagaimana antusias calon dan paska jamaah haji terhadap program

pelaksanaan kegiatan yang diselenggarakan oleh IPHI Kabupaten Sleman?

6. Apa harapan bapak/ibu kedepannya dalam pelaksanaan proses

pengorganisasian IPHI Kabupaten Sleman?



PEDOMAN WAWANCARA

Pengorganisasian Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI) Kabupaten Sleman
Tahun 2016

Nama : Hj. Yuni Ludianingsih
Jabatan : Jamaah IPHI Kabupaten Sleman
Hari, Tanggal Wawancara : 5 September
Pukul : 13.00 WIB

Pertanyaan:

1. Bagaimana bentuk aktifitas kegiatan yang diberikan IPHI Kabupaten

Sleman?

2. Bagaimana tanggapan bapak/ibu, terhadap pelaksanaan kegiatan yang

diberikan oleh IPHI Kabupaten Sleman?

3. Bagaimana bentuk pengorganisasian yang diberikan oleh IPHI Kabupaten

Sleman?

4. Kendala apa saja yang sering terjadi dalam proses pelaksanaan kegiatan

IPHI Kabupaten Sleman?

5. Apakah pelaksanaan kegiatan IPHI Kabupaten Sleman telah sesuai dengan

jadwal yang telah ditentukan?

6. Bagaimana harapan bapak/ibu kedepannya, untuk IPHI Kabupaten Sleman

dalam pelaksanaan kegiatan Apa yang menjadi alasan bapak/ibu menjadi

peserta jamaah dan mengikuti kegiatan yang diberikan IPHI Kabupaten

Sleman?



Pengajian MTP

Pengajian dan Pengobatan Massal

Pemberdayaan Ekonomi Umat

Santunan Anak Yatim

Pembekalan Pra Haji

Wawancara bersama Ketua IPHI



Kab. Sleman

Kantor IPHI Kabupaten Sleman

Pelantikan Pengurus IPHI

Koordinasi Panitia Manasik

Manasik Se-Kabupaten Sleman

Koordinasi Dewan Penasihat

Rapat Kerja Daerah
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melalui Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
5. Izin ini dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak dipenuhi ketentuan-ketentuan di atas.

Demikian izin ini dikeluarkan untuk digunakan sebagaimana mestinya, diharapkan pejabat pemerintah/non
pemerintah setempat memberikan bantuan seperlunya.

Setela} selesai pelaksanaan penelitian Saudara wajib menyampaikan laporan kepada kami I (satu) bulan
setelah berakhirnya penelitian.

Kepada

Nama

No.MhsNIM/NIPAIIK
Program/Tingkat

Instansi/Perguruan Tinggi
Alamat instansi/Perguruan Tinggi
Alamat Rumah

No. Telp / FIP

Untuk

Lokasi

Waktu

Dengan ketentuan sebagai berikut

Tembusan :

1. Bupati Sleman (sebagai laporan)

2. Kepala Kantor Kementerian Agama Kab. Sleman

3. Ketua IPHI Kab. Sleman

4. Dekan Fak. Dakwah dan Komunikasi UIN SUKA
5. Yang Bersangkutan

Dikeluarkan di Sleman

Pada Tanggal : 20 Juni2017

a.n. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Sekretaris
u.b.

Bidang Penelitian, Pengembangan dan
lan

HIDAYATl,MT

1993032012

ａ

〈０



DEV燿搬暉PIMPINAN DAERAH
IKATAN PERWЦ I》

―

襲 IINDONESIA(IPHI)
KABWATEN SLEMAN
晦 勉 勉 r∫響学τttν

`

SCh瞑費attttXhn“ ■・BAZ Kabupaten slemaILYomka血 ,IIP,o3■22789■26

SURAT TUGAS
No,08‐ IPHi/SLM/X1/2015

BiSMiLLAHiRRACHMANIRRACHIM  
‐

Dengan Rahrnat dan barokah Allah Swt DPD IPHI Kab. Sleman

menugaskan kepada:

Narna   :Drs.H.Abdul Madild AS′ M,Si

Jabatan    :Ketua Umum DPD IPHI Kabupaten Sieman,

untuk rnenjadi Nara Surnber dalarn Sarasehan Pengernbangan

Kettasama Laborato百 urn Manalernen Dakwah yang diselenggarakan oleh

Jurusan Managernen Dakwah Fakultas DakWah dan Kornunikasi UIN
Sunan Kalilaga Yogvakarta pada Hari Rabu tangga1 25 November 2015

puku1 13.00 sd,16.00 di Lantaill Fakuitas Dakwah Dan Komunikasi UIN

Sunan Kalliaga Yogvakarta.

Dernikian  surat  tugas  ini  karTli  sarnpalkan  untuk  dapat

dipergunakan sebagaiFnatta rnestinva.

Sleman, 24 November 2015

Ketua Umum Sekretaris Umum

Drs. H. Sukirman, MADrs,H.AbduI Madild AS,MSi

tiヽ



DEW‐ PIMPINAN DAE銀
IKn直lJttIPEttDARAANヨ リ国「IINDONESIA
(IPHI)KABUPぶ EN SLEIMAN
晦 貿』″箕璽252町り¶明臥G劇馴[V節

Sekretariat:hntor BAZ Kttbupaten Slelna■ lYogy=karttL IIP,o8■ 22789■26

No  :02ノ :PHi… SirnノX::/2015

Hal  :Musyawarah Cabang
Sleman, l Desember 2015

Kepada Yth.
Ketua lPHl Cabang se Kahupaten Sleman.
di Sleman.

Ass●:αttJ`α10ik薔麟 欺 r麟.

Rahmat dan barokah A::ah Swt sernoga se:alu dilirnpahkan

kepada kita. Amiene

Selaniutnvar ka露1l dari lkatan persaudaraan Hal二  indonesia

Kabupatett Sierytan rrleFV10hOn Kepada Ketua iPHi Cabang se Kabupaten

S:eman untuk segera melaksaakan musyawarah Cabang. Adapun
peiaksanaan  MUSYAWARAH  CABANG  diharapkan  pada  Bttlan
Desember 2015.

Susunan pettgurus Cabang IPH:2015‐ 2020 rnohon bisa dikiriFn ke

DPD:PHi Kabupaten Sieman selambat‐ :ambatnva tangga1 10 Janttari

2016.

Dewan  Pirrtpinan  Daerah  :PH:  Kabupaten  Sieman  akan

me:akふanakan Rapat penentuan pelantikan Bersama :PHi Cabang se

kab.Sieman pada pertengahan 3襲 :an Januari 2016.

Demikian,atas perhatiattnva dihaturkan terirrla kasih.

厨oss●lo期″'olo:k″

“
階 .励.

Ketua, Sekretaris,

Drs.H.Abdul Madiid AS,M.Si. Drs. H. Sukirman, MA.

Tembusan : DPW lPHl Daerah lstimewa Yogyakarta sebagai laporan.



PENGURUS WILAYAH
ImN PERSAUDARAAN ⅡAJIINDONESIA

(IPHI)
DAERAH ISTIMEWAYOGYAKARTA

Jl:Riig Road Utara(AsramaHtti)Yo意 yakarta 55284 Telp.(0274)586600

Menimbang

Mengingat

Memperhatikan :

Menetapkan

PERTAMA

KEDUA:

KETIGA

KEEMPAT

‐ SURAT KEPUTUSAN        ‐

PENGURUS yviLAYAH iKATAN PERSAUDARAAN HAJllNDONESIA
DAERAH iSTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR:3.0021S.KEP′ PWIPHirXJ2015

TENTANG:
SuSUNAN PENGURUS DAERAH

:KATAN PERSAUDARAAN HAJ‖ NDONES:A KABUPATEN SLEMAN
MASA BAKTITAHUN 2015-2020

PENGURUS WiLAYAH:KATAN PERSAUDARAAN HAJl:NDONESiA
DAERAH iST:MEWA YOGYAKARTA

a.Bahwa da!am rangka menjamin kelancaran pe:aksanaan ppgram ketta organisasi
lkatan,9ぃ audaraan Haii lndonesia hasil Muktamar Vl tahun 2015 peJu dnetapkan
Susunan Pengurus Daerah lkatan Persaudaraan Hail indOnesia Kabupaten Sleman
Masa Bakti 2015‐ 20201

b.  Bahwa nama‐ nama sebagairnana tercantum daiarn llampiran surat keputusan ini
dianggap rnemenuhi syarat,cakap,dan rnampu untuk rnetaksanakan tugas Organisasi
!katan Persaudaraan HailindOnesia.

1. Undang‐ undang No.13 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan lbadah Hail.
2.  Undang‐undang No.17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatant
3.Hasl Muktamar V:lkatan Persaudaraan HaiilndOnesia tahun 2015.
4.  Has‖ Rapat Plen6 diperluas lkatan Persaudaraan Haiilndonesia tahun 2015.
5.  Peraturan organisasi lkatan Persaudaraan Hail lndOnesia tahun 2015 tentang

Tata Ketta lkatan Persaudaraan Haillndonesia.

Surat Pengurus Daerah ikatan Persaudaraan Hail lndOnesia Kabupaten Sleman
Nomo「 :05.01′ PD‐IPHlrXr2015 tangga1 25 0ktoler 2015 perihal perrnohonan penerbitan
Surat Keputusan Penetapan susunan Pengurus Daerah lkatan Persaudaraan Haii
lndonesia Kabupaten Sleman Masa Bakti 2015‐2020.

MEMUTUSKANこ

KEPUTUSAN PENGURUS WILAYAH IKATAN PERSAUDARAAN HAJI INDONESIA
DAERAH iSTIMEVVA YOGYAKARTA TENTANG SUSUNAN PENGURUS DAERAH
IKATAN PERSAUDARAAN HA」 : INDONESIA KABUPATEN SLEMAN MASA BAKTI
TAHUN 2015‐2020

Susunan Pengurus Daerah lkatan Persaudaraan HaillndOnesia Kabupaten Sleman masa
bakti 2015-2020 sebagairnana tercanturn dalam iampiran surat keputusan ini rnerupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini.

Pengurus Daerah:katan Persaudaraan Hail lndOnesia Kabupaten Sieman masa bakti
2015-2020 mempunyaitugas rnelaksanakan amanat Muktamar VI,Anggaran Dasar dan
Anggaran Rumah Tangga dan Program Ketta haS‖  Rapat Ketta Nasional l lkatan
Persaudaraan Haii lndOnesia serta has‖ Musyawarah Daerah lkatan Persaudaraan Hail
lndonesia Kabupaten Sieman tahun 2015.

Dalam  pelaksanaan pЮ grarn  kegiatan yang sangat strategis Pengurus Daerah
berkoordinasi dengan Pengurus VVilayah dan instansiterkait.

Surat Keputusan ini rnulai berlaku seiak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari
terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagairnana rnestinya.

: Yogyakarta
: 27 Oktober 2A15

Ditetapkan di



Lampiran Surat Keputusan Pengurus Wilayah       ,
lkatan Pe● ねudaraan Haiiindonesia
Daerah istimewa YogyakaFta
Nomor  i3.002ノ S.Kepノ PVV‐ lPHI/Xr201 5

Tanggal :27()饉 ober 2015

SuSUNAN PENGURUS DAERAHiKATAN PERSAUDARAAN HAJ::NDONES:A
KABUPATEN SLE‖AN MASA BAKT:2015-2020

1.    Dewan Penasehal   `
Ketua           ●      :H.sukidi Cakrasuwignyo
Wak‖ Ketua      lll    :Drs.H.Pawoto,MM
Sekretatts            :Drs.H.A画 f Diufandi,M.Pd.|
AnggOta   、、 11踏ず鵬路浮L響 l

‖.   Dewan Pembina
Ketua               :Drs.H.Stt Pumomo,M.S.|
Wak‖ Ketua        .      :Drs.H.Agoes Soesilo Endiarto,M.Si
Sekretatts            :Drs.H.Muhammad Lutfi HamidI M.Ag
AnggOta             :_ Drs.H.Hett Sutopo,MM   I

I     ‐ Hi.SilVia ROsetti,SE,M.Si

l‖ .  Dewan Pengurus
A. Pengurus HaFian

Ketua             :Drs.H.Abdul Madild AS,M.S.|
Wakil Ketua            :H.Bahaudin,S.Ag
Wakil Ketua          :H.suyono,SH,MH                   ・
Wakil Ketua          lH.Nurhuda,S.Ag,M.si
llVakil Ketua          l Hio Miatun Thoyyibah,SH _
Sekretans           :Drs.H.Sukirman,MA
Wakil Sekretaris        IH.lhsanudin,SHl
Wak‖ Sekretaris         :H.Barid Setiawan,S.Si
Bendahara           :H.Ngadiman,S.Ag,M.Si
llVakil Bendahara      :Dra.Hi.Sunatti
Wakil Bendahara        :H.Kurtubi

B. Bidang r bidang
l.Organisasi,Keang9otaan dan Kadettsasi

a.H.Supriyadi
b.H.Hadi SupraptoI BA
c.Drs.H.Mahmudi AF
d.HR.Agung Nugroho,S.Ag,MA

2.Dakwah
a.Drs.H.Abdullah Hadziq
b.H.Kasyadi,lA
c.H.Saliman,S:Ag
d.H.Hasan Fansyuri,S.Ag,MA

3.Pendidikan dan Latihan

a.Drs.H.Sagimin AI Hasbi,M.Pdl   、
.

b.Drs.H.Samino Sintowibowo
c.Drs.H,Muhammad Attfin,MA 

‐

d.Drs.H.Masruhin

4.Bina Usaha dan Ekonomi Kreatif
a.Drs.H.Supttyanto
b.H.Wirasumbaga,ST,MT
c.lr.H.Muhammad Yasin Mahatma
d.H.Ahmal Fauzi Satttyonol S.Ag,MA



a Kes可

雪馳押ざ機
n“n Ling知ヮ"nH∵

up

l:「 町:[計竃乱賀
h

::書ii:l阻 Ihrtikasari

f.H.Juma‖

6.Pemberdayaan Perempuan          .
a.Dra.Hi.Lutfatul Latifah
b.Dra.Hj.Murta籠・ah
c.Dra.Hi.Lilik Setyowuian

・ 邸聞督躍l。 Lヽ ME
b.H.Tuyahmin,S.Ag
c.Drs,H.Dulalp
d.H.Sunaryo

Ditetapkan di
Pada tanggal

: Yogyakarta
: 27 Oktober 2015

餘
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Memperhatikan  ∪ndail"undang  Norn6r  8 下さhl〔

騨I織拝緋伍蠍路∫酬|』
admhttrag 6rganttaJ′ dёlgar、 ln:piぬネtOFち t

Kementettan Dalarn Ne9e百 ′:mehソ計akan ba‐ h"bi

Nama Organisasi

Sifat Kekhususan

NPヽ/ヽ/P

Periode KepengtJrusan

Alamat

IKATAN PERSAUDARAAN HA]I IN:DONЁ SIA          ‐
.

KESA171AAN FUNGSI

01.888.619.2-001,000                              ・

Gedung Persaudaraan Hajiノ 」|'Tёgalan:No. l Matraman′ Jakaた b.1丁
imur

l  
‐
「elp/Fbx:(021)83704017/33704018   .    .

Doη kan Sutttはёttnし。日面dbe百ふ :ざ
911‐品 し11:こ卜ヽ

``:`:11轟

:119轟 :ユ |

」aKatta′ i  フ 5,pte■b91201o

a.n.DIREKTUR・:]ENDERAL=
|(ESATUAN:BANCSA‐ DANIPOE日■K

Tembusan di塁 コI」ヒェ饉fユ型L主Ш嵯

1. Dirjen Kesbangpol, Kementerian Dalam Negeri Republiklr.,rdoppsia'(sebagai lapqr,an); , .2. Jalcra Agung Muda Bidang Inteljen Kejaksaan Agung.RepuElii< lnOonesliai ' ,'*' . .' 
' 

'
3. Kepala BAINTELKT\M Kepolisian Negam.Republik Indonesia; ." ...

4. Diflen Pajak, Kementerian Keuangan Republik Indonesl . . . , i;. : ,..

TANレ



SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN MENJADIPENGURUS
DAERAH IPHI KABUPATEN SLEttN

Masa Bakti 2015-2020

Dengan senantiasa memohon rahmat dan ridho Allah SWT,

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

Alamat :

Menyatakan bersedia/tidak bersedia menjadi Pengurus Daerah IPHI Kabupaten

Sleman masabakti 2015 -2020.

Demikian, surat pernyataan ini saya buat dengan penuh rasa tanggung jawab'

Sleman,

Yang menyatakan,

1



IKATAN I甍〕RSAUDARAAN IIAJI INDONESIA(IPD

KABUPATEN SLEMAN
』ИJJ」ИZ32Jtt jtt「Иハ甕洗Ⅳθ JИヱZr

Alalnat::L Candi Ceballg N■ 1,Beran,Tttadt SIleman
CP.o8122789126)

SUSUNAN ACARA
TOT IPHI KAB.SLEMAN

Sabt 29 ApFi1 2017

DI AIILA BAPPEDA SLい

07.00-08.00
08.00-09.00

09,00-10.00

10.00-11.00

11.00-12.00

12.00-12.45

12.45-13.45

13.45-14.30

Presensi dan Pretest
Pembukaan

1. Pembacaan ayat suci Al-Qur'an
2. Menyanyikan Lagu:

o Indonesia Raya
o Mars IPHI dan Hymne IPHI

3. Sambutan Panitia
4. Sambutan DPW IPHI Daerah Istimewa Yogyakarta.
5. Sambutan Bupati Sleman sekaligus Membuka Acara TOT.
6. Doa Penutup Oleh l(H.Drs.Abdullah Hadzigh.

Kebijakan Pemerintah di bidang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

Fiqih Haji
Oleh Drs. Kll.Abdul Madjid AS. M.Si >>Moderatot: Hj.Miatun Thoyibah, SH.

Tttara肇聾製里1聟 Ipadah事罐 dtt Vmah・
Oleh:H.Ntthuで L SoAg。,MSI.>>>>Moderatori Drs.IM.Adiち MA.

Ishoma.

Perjalanan Ibadah Haji di Makah dan Madinah meliputi Ibadah Sholat di
Pesawat, Ibadah di Makah dan Madinah, Arba'' danZiyaroh.
Oleh H. Bahauddin. S.Ag>>>> Moderator: H. Suprii'adi.

Akhlaq, Adat Istiadat, Budaya Arab Saudi dan Hikmah Ibadah Haji.

14.30 -‐ 14.45:Post Test dan Penutupan.



DAFTAR HADIR RAPAT TIPIFORBIATUR PENYUSUNAN
PERSONALIA PENGURUS DAERAH IPHI KABUPATEN SLEPIIAN

Ⅳ質asa Bakti 2015-2020

Had I Tanggal : Selasa, 29 September 2015

Tempat : Rumah H. Abd. Madjid AS Somokaton, Margokaton, Seyegan, Slernan

No。 Nama Kedudukan Tanda Tangan

1 H.Abd.Mattid AS Ketua

2 H. Parwoto Anggota

3 H.Bahaudin Anggota

4 H.Salimall Anggota

5 H. Supriyadi Anggota

6 H. Samino Anggota

7 H. Agoes Soesilo Endiarto Anggota



躍
Bidang Diklat lPHl Kabupaten Sleman

: Pilihla! jawaban yang sesuai dengan memberi tanda silang ( X ) pada kolom benar atau salah
No Pernyataan Benar Salah
1 Labbaika allo-humma 'umrotan = niat Umrah; labbaika allo-humma chajjan = niat haji

2

Robbana- a-tina fiddunya chasanah wa fil a-khiroti chasanah waqina- adza-bannar adalah doa di
antara Rukun Yamani dan Hajar Aswad

3 Allohummaj'allikullisya'rotin nu-ron yauryalgiya-mah adalah doa melontar jumroh
4 Walilla‐ hi′alann― asi chiJul balu manistatho― `a llalhi sabi― laa adl Surat Aliimran ayat 97

5

Jamaah yang dinyatakan sakit oleh dokter kloter, maka karom harus langsung membawa yang
bersangkutan ke rumah sakit Arab saudi agar cepat mendapatkan penanganan.

6

Nawaitul chajja wa achromtu bihi lilla-hi ta'a-la- fain chabasani- cha-bisun fama.triitl- ctraist,
chabasaniy adalah contoh isytirath d?lam ichram (ichrom bersyarat).

7

Syarat Dam Tamattu: Bukan penduduk Mekah, Mendahulukan Umrah OaiiHaii, urrafrnya
dilaksanakan dalam bulan haji, tidak kembali ke miqat lagi, haji dar! umrahnya untuk satu orang.

8 Shalat di Masjid Nabawi merupakan rukun haji dan menjadi penentu syah dan tidaknya haji.
9 Gelombang pertama adalah melaksanakan hajiterlebih dahulu dilanjutkan ke Madinah

10

Menteri Agama berkewajiban menetapkan pola dan tatacara pembinaan cal,rn lamaah haX dan
jamaah haji, meliputipembinaan iama'ah, informasidan oenvuluhan ihadah haii

11

Pemolnaan dan pelayanan kesehatan haji baik pada saat persiapan maupun pelaksanaan
penyelenggaraan ibadah haji dilakukan oleh Menteri Kesehatan

12

trlaya uam olnarapKan dapat disalurkan ke lslarn Development Bank melalui Bank Ar-Rajhi secara
:ukarela sesuai him Arab Saudi

13

iv‖ qalivlaKanl aCalan oatas waktu untuk rnengerlakan haJl′ yaknirnulai l syawal sampal dengan
terbit faiar 10 dZulhじah             _

14

ハuttur H〕 dJl aaalan rangKalan amalan yang harus dilakukan dalam lbadah hali′
bila dttinggalkan

hajinya syah tetapi dike,ak,n dam

15

:ヽ lKa n′ meniKanl atau mern:nang wanita untuk dinikahi adalah iarangan ichram bagilaki―
laki

maupun wanita

16

∪u∠ur syari agalan sesuatu yang rnenyebabkan seseorang menurut hukurn diperbOlehkan tidak

melaksanakan sesuatu yang seharusnya dilakukan atau dibOlehkan melaksanakan sesuatu yang

seharusnya tidak dilakukan

17

I dlldlul lsanl yaltu Keadaan seseorang yang telah menyebabkan seseorang menurut hukum
diperbolehkan tidak melaksanakan sesuatu yang seharusnya dilakukan atau dibolehkan
melaksanakan sesuatu yang seharusnva tidak dilakukan

18

19

20

21

rrdrdr dwal a{au naTar $anl Kedudukannya sama dalam hukum, yang memebedakan keutamaan
annya

Aud Lrg,d perdnggaran lcnram yang tldak dikenakan dam, yaitu rafas, fusuq, dan jidal. Artinya
umrah / hajinya sah tetapi gugur pahalanya

KaTast adatah berbantah-bantah yang menimbulkan kegaduhan dan kebencian
Petugas operasionalyg menyertai iama,ah haiiadalah TpHt TptHt rKHt t(arnm+ri

22

23

24

Miqat Makani adalah U.tur rnt
lam, dan Zatu lrqin

HuKum asal Derzlarah ke tempat bersejarah adalah mubah. Bila dilaksanakan dengan niat yang
baik untuk menambah iman dan keyakinan terhadap kebesaran ajaran lslam hukumnya menjadi
sunah. Bila menimbulkan kemusyrikan hul!@
organlsasi dengan icon Haji Sepaniang Havat. meniasa kemahrrrran haii :rt:l:h tDlI

25

Beberapa tatacara untuk meniaga kemabruran haji adalah′ berusaha sholat dengan bettamaah′
melaksanakan puasa sunah′ infaq′ shOdaqoh dan zakat rninima1 2′ 50/。 per bulan′ beradab lslami′
mengaji minimalseminggu sekalら dan tadarus Alqur′an uap han     __























DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Identitas Diri

Nama : Nizar Dzulfiqar
Tempat/Tgl. Lahir : Karawang, 30 Juni 1994
Alamat Asal : Jatibaru, Jatisari, Karawang

Jawa Barat.
Alamat Sekarang : Jalan Sawojajar, Condong Catur,

Sleman, Yogyakarta.
Nama Ayah : H. Abdul Rosyid
Nama Ibu : Hj. Jujun Juhrotulmuniroh
Email : dzulfiqarnizar@gmail.com
No. Hp : 0856-021-70600.

Riwayat Pendidikan Formal

1 MI Nurul Falah Jati Baru,
Jati Sari, Karawang

2001-2007

2 MTsN Rawamerta,
Karawang

2007-2010

3 MA Darussalam,
kasomalang, Subang

2010-2013

4 UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

2013-2017

Pengabdian

KKN UIN Suka : Dusun Candirejo,
Pakem, Sleman, D. I. Yogyakarta

Tahun 2016

(1 bulan)
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