
ANALISIS PEMASARAN BISNIS TRAVEL HAJI DAN UMRAH 

MELALUI KEMITRAAN DALAM MENINGKATKAN JUMLAH 

JAMAAH MENURUT PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM 

 ( Studi Kasus Agen Perwakilan PT. Arminareka Perdana Bandar Lampung) 

 

 

 
 

 

SKRIPSI 

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat 

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E) 

Dalam Ilmu Ekonomi dan Bisnis Islam 

 

 

 

 

 

Oleh : 

SITI MARISAH 

NPM: 1251010015 

 

 

 

 

 

Program Studi : Ekonomi Syariah 

 

  

 

 

 

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM 

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN 

LAMPUNG 

1442 H / 2020 M 



 
 

ANALISIS PEMASARAN BISNIS TRAVEL HAJI DAN UMRAH 

MELALUI KEMITRAAN DALAM MENINGKATKAN JUMLAH 

JAMAAH MENURUT PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM 

 ( Studi Kasus Agen Perwakilan PT. Arminareka Perdana Bandar Lampung) 

 

 

SKRIPSI 

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat 

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)  

 

 

 

Oleh : 

SITI MARISAH 

NPM : 1251010015 

 

Program Studi : Ekonomi Syariah 

 

 

 

Pembimbing I   : Dr. Ruslan Abdul Ghofur, M.Si. 

Pembimbing II  :  Suhendar, S.E., M.S.,Akt. 

 

  

 

 

 

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM 

UNIVERSITAS AGAMA  ISLAM NEGERI  

RADEN  INTAN LAMPUNG 

1442 H / 2020 M 

 

  



 
 

ABSTRAK 

Indonesia Merupakan Negara yang mayoritas islam, dengan banyaknya orang 

Islam di Indonesia Permintaan ibadah Umrah terus bertambah sangat pesat sekali, 

Perkembangan Travel produk jasa perjalanan ibadah umrah berkembang dengan cepat 

dan disertai dengan penerapan strategi yang dijalankan, sebuah perusahaan jasa dalam 

menjalankan bisnisnya dapat menerapkan strategi pemasaran yang dirancang serta 

memberikan umpan balik strategi pemasaran yang dijalankan, agar berhasil secara efektip 

dan efesien perusahaan menerapkan strategi yang mempunyai pengaruh besar untuk 

menjalankan bisnisnya yaitu produk jasa perjalanan ibadah umrah.  

Rumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimana strategi Pemasaran yang 

diterapkan, bagaimana faktor pendukung, penghambat, dan solusi, serta bagaimana hasil 

strategi pemasaran tersebut dalam peningkatan jumlah jamaah umrah. Penelitian ini 

dilakukan untuk mengetahui strategi pemasaran yang dilakukan PT Arminareka Perdana 

Salemba Jakarta Pusat dalam peningkatan jumlah jamaah umrahnya, dengan berpedoman 

pada strategi Pemasaran langsung dan tidak langsung.  

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif yang 

mengorganisir sesuai data obseevasi, dengan memilihnya menjadi satu kesatuan yang 

dapat dijadikan sumber data yang dianggap penting untuk dipelajari serta memutuskan 

apa yang dikedepankan mengenai strategi pemasaran 

 PT Arminareka Perdana Salemba Jakarta Pusat.  

Dari hasil penelitian, penulis mendapatkan beberapa temuan, PT Arminareka 

Perdana Salemba Jakarta Pusat dalam merancang strategi pemasaran dengan 

menggunakan strategi pemasaran langsung, dan tidak langsung. Dari Strategi pemasaran 

yang diterapkan oleh PT Arminareka Perdana Salemba Jakarta Pusat sangatlah efektip 
dan efesien dalam peningkatan jumlah jamaah umrahnya.  

Kata kunci : Strategi Pemasaran, Kemitraan, Ekonomi Islam 

 

  









 
 

MOTTO 

ٰٓ اَْن تَُكْىَن تَِجاَرةً َعْه  ا اَْمَىالَُكْم بَْيىَُكْم بِاْلبَاِطِل اَِلَّ ْىُكْم ۗ َوََل ٰيٰٓاَيُّهَا الَِّذْيَه ٰاَمىُْىا ََل تَأُْكلُْىٰٓ تََزاٍض مِّ

َ َكاَن بُِكْم َرِحْيًما  ا اَْوفَُسُكْم ۗ اِنَّ ّللّاٰ  ٩٢تَْقتُلُْىٰٓ

Artinya 

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta 

sesamamu, dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan 

yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu 

membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah maha penyayang 

kepadamu. 
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  BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Penegasan Judul 

Sebelum penulis menguraikan pembahasan lebih lanjut, terlebih dahulu 

akan dijelaskan istilah dalam penelitian ini agar tidak terjadi kesalahpahaman 

dalam memahami makna yang terkandung dari skripsi ini, yang menyebabkan 

kurang terarahnya suatu penelitian, maka terlebih dahulu perlu diadakan 

penegasan judul, adapun judul yang dimaksud dalam penelitian ini adalah 

ANALISIS PEMASARAN BISNIS TRAVEL HAJI DAN UMRAH 

MELALUI KEMITRAAN DALAM MENINGKATKAN JUMLAH 

JAMAAH MENURUT PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (Studi Kasus 

PT. Arminareka Perdana cabang Bandar Lampung). 

1. Analisis ialah penyelidikan terhadap suatu peristiwa untuk mengetahui 

keadaan yang sebenarnya (sebab, musabab, duduk perkaranya).
1
 

2. Pemasaran adalah proses sosial dan manajerial dimana pribadi atau 

organisasi memperoleh apa yang mereka butuhkan dan inginkan melalui 

penciptaan dan pertukaran nilai dengan yang lain, dalam konteks bisnis 

yang lebih sempit, pemasaran mencakup menciptakan hubungan pertukaran 

muatan nilai dengan pelanggan yang menguntungkan. Karena itu, kita 

mendefinisikan pemasaran (marketing) sebagai proses dimana perusahaan 

menciptakan nilai bagi pelanggan dan membangun hubungan yang kuat 

                                                             
1
 Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa 

Indonesia, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008, hlm. 58 



 
 

dengan pelanggan, dengan tujuan menangkap nilai dari pelanggan sebagai 

imbalannya.
2
 

3. Bisnistravel haji dan umrah, Bisnis diartikan sebagai usaha dagang, usaha 

komersial di dunia perdagangan, dan bidang usaha. Skinner mendefinisikan 

bisnis sebagai pertukaran barang, jasa, atau uang yang saling 

menguntungkan atau memberi manfaat. Adapun dalam pandangan Traub 

dan Attner sebagaimana dikutip oleh Muhammad Ismail Yusanto dan 

Muhammad Karebet Widjajakusuma, bisnis tak lain adalah suatu organisasi 

yang menjalankan aktivitas produksi dan penjualan barang-barang dan jasa-

jasa yang diinginkan oleh konsumen untuk memperoleh profit.
3
 Bisnis 

travel haji dan umrah adalah biro penyelenggara perjalanan haji dan umrah. 

4. kemitraanadalah suatu strategi bisnis yang dilakukan oleh dua pihak atau 

lebih dalam jangka waktu tertentu untuk meraih keuntungan bersama 

dengan prinsip saling membutuhkan dan saling membesarkan.
4
 

5. Perspektif adalah sudut pandang; pandangan, tinjauan pembahasan dan 

analisis.
5
 

6. Ekonomi Islam adalah sebuah pengetahuan yang membantu upaya realisasi 

kebahagiaan manusia melalui alokasi dan distribusi sumber daya yang 

terbatas yang berada dalam koridor yang mengacu pada pengajaran Islam 

tanpa memberikan kebebasan individu atau tanpa perilaku makro ekonomi 

                                                             
2
Philip Kotler dan Gary Amstrong, Prinsip-Prinsip Pemasaran, Jakarta, Erlangga, 2006, 

hlm. 5-6 
3
Muhammad Ismail Yusanto dan Muhammad Karebet Widjajakusuma, Menggagas Bisnis 

Islam, Jakarta, Gema Insani, 2002, hlm.15 
4
Muhammad Jafar Habsah, Kemitraan Usaha, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1999, 

hlm.43. 
5
Peter Salim dan Yeni Salim, Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer, Modern English 

Pers, Jakarta, 1991, hlm.691 



 
 

yang berkesinambungan dan tanpa ketidakseimbangan lingkungan,
6
 

menurut M. Umer Chapra, di dalam buku Nurul Huda dalam membahas 

perspektif ekonomi Islam, ada satu titik awal yang benar-benar harus kita 

perhatikan, yaitu ekonomi dalam Islam itu sesungguhnya bermuara kepada 

akidah Islam, yang bersumber dari syari‟atnya. 

Berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa maksud judul 

skripsi ini adalah bagaimana pemasaran bisnis travel haji dan umrah dalam 

meningkatkan jumlah jamaah PT. Arminareka Perdana Bandar Lampungdalam 

perspektif Ekonomi Islam. 

 

B. Alasan Memilih judul 

1. Alasan Obyektif  

PT. Arminareka Perdana Bandar Lampung merupakan perusahaan biro 

penyelenggara perjalanan haji dan umrah. Maka untuk memajukan dan 

mengembangkan PT tersebut, PT. Arminareka Perdana Bandar Lampung 

melakukan program kemitraan. Strategi yang diterapkan di PT tersebut adalah 

strategi kemitraan dengan menggunakan akad wakalah taswiq bil ujrah. Pola 

tersebut, dalam tata caranya sudah sesuai dengan ekonomi Islam, tetapi pada 

umumnya kemitraan menggunakan akad syirkah, dan bagaimanakah 

peningkatan pendapatan mitra setelah menjadi mitra Arminareka, hal inilah 

yang membuat penulis ingin meneliti lebih dalam lagi tentang strategi yang 

diterapkan di PT. Arminareka Perdana Bandar Lampung. 

 

                                                             
6
Nurul Huda, Ekonomi Makro Islam Pendekatan Teoretis, Kencana, Jakarta, 2008, hlm.1 



 
 

2. Alasan Subyektif 

Dari aspek yang penulis bahas permasalahan tersebut sangat memungkinkan 

untuk dibahas atau diteliti. Disamping itu penelitian yang penulis lakukan ada 

relevasinya dengan ilmu yang penulis pelajari dari Fakultas Ekonomi dan 

Bisnis Islam Jurusan Ekonomi Syariah. 

C. Latar Belakang Masalah 

Biro perjalanan ibadah umrah atau yang biasa disebut travel Ibadah umrah 

merupakan lembaga atau instansi yang mengadakan atau menyediakan layanan 

perjalanan bagi jamaah yang ingin melaksanakan ibadah umrah. 

Penyelenggaraan ibadah umrah bertujuan memberikan pembinaan, pelayanan, 

dan perlindungan kepada jamaah agar ibadah umrah yang kita kerjakan 

menjadi sempurna. Oleh karena itu alloh berfirman dalam Al qur‟an surat 

albaqarah ayat 196 yang berbunyi : 

                          

                        

                               

                               



 
 

                            

                    

Artinya :Dan sempurnakanlah ibadah haji dan umrah karena Allah. Tetapi jika 

kamu terkepung (oleh musuh), maka (sembelihlah) hadyu yang mudah didapat, 

dan jangan kamu mencukur kepalamu, sebelum hadyu sampai di tempat 

penyembelihannya. Jika ada di antara kamu yang sakit atau ada gangguan di 

kepalanya (lalu dia bercukur), maka dia wajib berfidyah, yaitu berpuasa, 

bersedekah atau berkurban. Apabila kamu dalam keadaan aman, maka 

barangsiapa mengerjakan umrah sebelum haji, dia (wajib menyembelih) hadyu 

yang mudah didapat. Tetapi jika dia tidak mendapatkannya, maka dia (wajib) 

berpuasa tiga hari dalam (musim) haji dan tujuh (hari) setelah kamu kembali. 

Itu seluruhnya sepuluh (hari). Demikian itu, bagi orang yang keluarganya tidak 

ada (tinggal) di sekitar Masjidilharam. Bertakwalah kepada Allah dan 

ketahuilah bahwa Allah sangat keras hukuman-Nya. 

Pada penggalan ayat diatas perusahaan dituntut agar mempunyai 

kualitas yang baik (pelayanan, pembinaan dan perlindungan.) supaya jamaah 

yang ingin berangkat ibadah umrah bisa menyempurnakan ibadahnya. Pada 

perusahaan jasa seperti travel umrah, produk yang dihasilkan dan dipasarkan 

kepada masyarakat atau jamaah adalah produk yang berbentuk jasa yang 

berupa pelayanan, pembinaan dan perlindungan dalam melaksanakan ibadah 

umrah. 

Menjamunya perusahaan-perusahaan yang kemudian berimplikasi pada 

ketatnya persaingan termasuk travel ibadah umrah membuat perusahaan 

dituntut untuk kreatif dan berinovasi agar dapat bertahan, salah satu nya yaitu 



 
 

PT Arminareka Perdana Salemba Jakarta Pusat. Perusahaan ini mempunyai 

inovasi-inovasi yang kreatif yang diterima oleh masyarakat bagi jamaah yang 

ingin pergi menunaikan ibadah haji khusus atau umrah, dan juga mempunyai 

strategi pemasaran yang unggul pada perusahaan travel-travel lain.  

Untuk dapat memenangkan persaingan, para pelaku usaha travel haji 

dan umrah melakukan usaha-usaha dengan memberikan keunggulan 

kompetitif dan menawarkan kualitas pelayanan yang bermutu yang dapat 

memberikan kenyamanan dan kepuasan bagi pelanggan (jamaah). Setiap 

perusahaan melakukan strategi untuk mengkomunikasikan produknya kepada 

masyarakat dengan tujuan agar mereka tahu dan tertarik sehingga melakukan 

pembelian terhadap produk yang ditawarkan perusahaan salah satunya adalah 

dengan melakukan sebuah gebrakangebrakan strategi Pemasaran yaitu salah 

satunya bentuk Pemasaran langsung dan tidak langsung.  

Leader dan pengelolaan media sosial merupakan salah satu variabel 

strategi pemasaran yang sangat penting dilaksanakan oleh perusahaan dalam 

memasarkan produk dan jasa. Pengelolaan media sosial bukan saja berfungsi 

sebagai alat komunikasi antara perusahaan dengan konsumen, melainkan juga 

sebagai alat untuk mempengaruhi konsumen dalam kegiatan pembelian atau 

penggunaan jasa sesuai dengan keinginan dan kebutuhannya.
7
 

Suatu produk berapapun manfaatnya jika tidak dikenal oleh konsumen, 

maka produk tersebut tidak akan diketahui manfaatnya dan mungkin tidak 

dibeli oleh konsumen. Oleh karena itu, perusahaan harus berusaha 

mempengaruhi para konsumen untuk menciptakan permintaan atas produk itu, 

kemudian dipelihara dan di kembangkan usaha tersebut dapat dilakukan 

dengan kegiatan pemasaran langsung dan tidak langsung.
8
 

                                                             
7
Lambat lupiyoadi dan A. Hamdani, Manajemen Pemasaran Jasa (Jakarta:  

Salemba Empat,2006), edisi ke-II, h.120. 
8
Sofjan Assauri. Manajemen Pemasaran: dasar, Konsep dan Strategi (Jakarta: PT.  

Raja Grafindo Persada, 2004), edisi ke-1, cet ketujuh, h. 264. 



 
 

PT. Arminareka Perdana Salemba Jakarta pusat ini sudah menerapkan 

salah satu strategi pemasaran langsung yaitu pemanfaatan jasa leader. Leader 

inilah yang sangat bermanfaat untuk masyarakat yang akan melaksanakan 

ibadah haji atau umrah, sebab sebuah Leader mempunyai tugas dalam 

melayani para jamaah dan inilah yang menjadi cikal bakal sebuah ketertarikan 

dalam produk jasa ini, PT Arminareka Perdana Bandar Lampung ini salah satu 

faktor kemajuannya yaitu bisa diterima oleh jamaahnya karena salah satunya 

yaitu adanya Leader.Leader merupakan salah satu bentuk komunikasi 

pemasaran yang merupakan pendorong untuk meningkatkan penjualan 

sehingga tujuan perusahaan tercapai. Tujuan Leader sendiri menurut manager 

keuangan Bapak Ahmad adalah mampu membina melayani dan memuaskan 

para calon jamaah dalam pemberangkatan ibadah haji atau umrah. Banyak 

perusahaan atau lembaga yang berhasil kerena adanya strategi pemasaran 

langsung yang baik atau strategi pemasaran yang bagus. Bagaimanapun semua 

perusahaan atau lembaga yang berhasil pada saat ini, mempunyai satu hal 

yang sama yaitu bahwa mereka sangat kuat dan hebat terhadap para pelanggan 

serta komitmen pada pemasaran. Mereka memiliki dedikasi yang tinggi dan 

mutlak untuk merasakan, melayani serta memenuhi kebutuhan pelanggan 

dalam pengertianpemasaran yang baik. Segalanya dapat memotivasi setiap 

orang dalam organisasi untuk menghasilkan produk yang bermutu tinggi.
9
 

Menurut konsep pemasaran berhasilnya suatu perusahaan apabila 

perusahaan tersebut dapat memenuhi kebutuhan konsumen dengan lebih baik, 

hal ini menunjukan bahwa perusahaan tersebut telah memasuki era kompetisi. 

Sejalan dengan hal tersebut, upaya yang dapat dilakukan dalam memasarkan 

suatu produk yakni dengan melakukan kegiatan Pemasaran langsung, agar 

calon konsumen lebih mengenal, memahami, serta simpati terhadap produk 

yang ditawarkan. Pemasaran langsung dihadapkan pada berbagai macam 

kegiatan yang dapat dilakukan perusahaan untuk mengkomunikasikan 
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masalah kegiatan pemasaran yang dilaksanakan di PT Arminareka Perdana 

Salemba Jakarta Pusat. 

D. Rumusan Masalah 

Setelah penulis memaparkan latar belakang masalah di atas, maka yang 

menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana strategi pemasaran bisnis travel haji dan umrah melalui 

kemitraan dalam meningkatkan jumlah jamaah di PT. Arminareka Perdana 

Bandar Lampung? 

2. Bagaimana strategi pemasaran bisnis travel haji dan umrah melalui 

kemitraan dalam meningkatkan jumlah jamaah PT. Arminareka Perdana 

Bandar Lampung menurut perspektif Ekonomi Islam? 

 

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Adapun tujuan dan manfaat penelitian ini yang hendak dicapai adalah 

sebagai berikut: 

1. Tujuan Penelitian 

Pada umumnya suatu penelitian bertujuan untuk menemukan, menguji dan 

mengembangkan suatu pengetahuan demikian pula dengan penelitian yang 

akan penulis lakukan. Adapun tujuan khusus yang hendak dicapai dalam 

penelitian ini adalah: 

a. Untuk mengetahui strategi pemasaran bisnis travel haji dan umrah dalam 

meningkatkan jumlah jamaah PT. Arminareka Perdana Bandar Lampung, 

dan 



 
 

b. Untuk mengetahui  bagaimana pandangan ekonomi islam tentang strategi 

pemasaran travel haji dan umrah dalam meningkatkan jumlah jamaah PT. 

Arminareka Perdana Bandar Lampung. 

2. Manfaat Penelitian  

Penulis berharap hasil dari penelitian ini dapat bermanfaat baik bagi penulis 

sendiri maupun bagi orang lain. Adapun mafaat yang dapat diperoleh dari 

penelitian ini adalah: 

a. Manfaat Teoritis 

1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan 

pemikiran dan manfaat pada pengembangan ilmu pengetahuan di 

bidang ilmu ekonomi. 

2) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan 

menambah referensi dalam usaha bisnis apapun khususnya travel haji 

dan umrah. 

3) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih ide, 

pencerahan baru bagi penulis secara pribadi, dan mahasiswa secara 

umum tentang strategi pemasaran bisnis travel haji dan umrah. 

Khususnya bagi lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN 

Raden Intan Lampung. 

 

b. Manfaat Praktis 

1) Mengembangkan penalaran, membentuk pola pikir dinamis, dan untuk 

mengetahui kemampuan peneliti dalam menerapkan ilmu yang 

diperoleh. 



 
 

2) Hasil dari penelitian ini dapat memberikan masukan dan sumbangan 

pemikiran bagi pihak yang berkepentingan. 

F. Metode Penelitian 

Untuk menjawab persoalan yang dirumuskan dalam skripsi ini dibutuhkan 

suatu metodologi penelitian, karena metodologi penelitian merupakan aspek 

yang paling penting dalam melakukan penelitian. Pada bagian ini akan 

dijelaskan tentang hal-hal yang berkaitan dengan metode yang digunakan 

dalam penelitian, yakni: 

1. Metode penelitian 

a. Jenis dan Sifat Penelitian 

Jenis penelitian ini dilihat dari obyeknya termasuk lapangan atau field 

research (penelitian lapangan) yaitu studi kasus pada bisnis travel haji 

dan umrah di PT. Arminareka Perdana Bandar Lampung. Sementara sifat 

penelitian adalah deskriptif, yaitu memaparkan dan menggambarkan 

temuan data dan informasi lapangan kemudian diuraikan bedasarkan 

kategori-kategori tertentu. Dinamakan deskriptif karena data yang 

terkumpul dan analisa yang diterapkan lebih bersifat penggambaran dan 

pemaparan fakta. Dalam hal ini pada umumnya penelitian deskriptif 

merupakan penelitian non hipotesis sehingga dalam langkah 

penelitiannya tidak perlu merumuskan hipotesis.
10

 Dalam penelitian ini 

penulis meneliti, mengkaji pelaksanaan kemitraan biro perjalanan haji 

dan umrah yang ada di Way Halim PT. Aminareka Perdana karena 

perusahaan ini bergerak dalam bidang penyelenggaraan haji dan umrah 

                                                             
10

Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian „Suatu Pendekatan Praktik‟, PT Rineka Cipta, 

Jakarta, 1993, hlm.208. 



 
 

dengan menerapkan lembaga bisnis syariah dengan sistem pemasaran 

yang berbeda dari yang lain yakni kemitraan calon jamaah. 

b. Pendekatan Penelitian 

Dalam pendekatan penelitian digunakan pendekatan kualitatif-deskriptif, 

dimana laporan penelitian lebih bersifat seni (kurang terpola) dan bersifat 

interpretative karena data hasil penelitian lebih berkenaan dengan 

interpretasi terhadap data yang ditemukan di lapangan.
11

 

2. Sumber Data  

Data adalah sekumpulan bukti atau fakta yang dikumpulkan dan disajikan 

untuk tujuan tertentu. Data kualitatif adalah data yang dinyatakan dalam bentuk 

kalimat atau uraian, data ini mempunyai peranan untuk menjelaskan secara 

deskriptif suatu masalah. 

Berdasarkan sumbernya data dapat digolongkan menjadi dua, yaitu data 

primer dan data skunder: 

a. Data Primer 

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari responden atau 

obyek yang diteliti. Data tersebut bisa diperoleh langsung dari personel 

yang diteliti dan dapat pula berasal dari lapangan. Dalam hal ini, data 

primer diperoleh dari lapangan atau lokasi penelitian yang berupa 

wawancara di kantor kemitraan PT. Arminareka Perdana Bandar 

Lampung, yang berkenaan dengan strategi pemasaran Bisnis menurut 

Ekonomi Islam. 
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b. Data sekunder 

Data sekunder adalah data yang telah lebih dahulu dikumpulkan dan 

dilaporkan oleh orang atau instansi diluar dari peneliti itu sendiri, 

walaupun yang dikumpulkan itu sesungguhnya adalah data yang asli. 

Dalam hal ini data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini 

diperoleh melalui perpustakaan mengenai pembahasan terkait. Seperti, 

dari buku-buku majalah, jurnal ilmiah, webside, yang terkait dengan 

obyek yang dikaji dan sebagainya. 

3. Metode Pengumpulan Data 

Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematik dan standar untuk 

memperoleh data yang diperlukan.
12

 

Data penelitian kualitatif dari penelitian ini akan diperoleh melalui beberapa 

teknik yaitu: 

a. Observasi 

Menurut S. Margono observasi diartikan sebagai pengamatan dan 

pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada obyek 

penelitian. Pengamatan dan pencatatan ini dilakukan terhadap obyek 

ditempat terjadi atau berlangsungnya peristiwa. Mengamati adalah 

menatap kejadian, gerak atau proses. 

Berdasarkan jenisnya observasi dibagi menjadi 2 (dua) yaitu: 

1) Observasi langsung 

Observasi langsung yaitu observasi yang dilakukan dimana observer 

berada bersama obyek yang diteliti. 

2) Observasi tidak langsung 
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Observasi tidak langsung adalah observasi atau pengamatan yang 

dilakukan tidak pada saat berlangsungnya suatu peristiwa yang akan 

diteliti, misalnya dilakukan melalui film, slide, atau foto.
13

 

Dalam melakukan penelitian ini penulis menggunakan observasi 

tidak langsung atau tidak melibatkan diri dalam obyek penelitian tersebut 

melainkan hanya mencatat dan mengumpulkan data mengenai aplikasi 

pola bisnis dan peningkatan pendapatan mitra travel haji dan umrah 

tersebut. 

b. Dokumentasi  

Metode dokumentasi adalah menyelidiki benda-benda tertulis seperti 

buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, notulen rapat, 

catatan harian, dan lain sebagainya.
14

 Metode ini penulis gunakan untuk 

mengumpulkan data tentang aplikasi pola bisnis travel haji dan umrah 

berupa pencatatan yang berkaitan dengan gambaran umum struktur 

lembaga dan kegiatan-kegiatan yang dilakukan. 

c. Wawancara (interview) 

Menurut prof. Dr. S. Nasution wawancara (interview) adalah suatu 

bentuk komunikasi verbal. Jadi, semacam percakapan yang bertujuan 

memperoleh informasi. Informasi tersebut diperlukan penulis untuk 

melengkapi laporan yang sedang diteliti. Dalam hal ini penulis akan 

melakukan wawancara kepada  kepada perwakilan PT. Arminareka 

Perdana Bandar Lampung, serta pihak-pihak yang yang bersangkutan 

yang menjadi mitra PT. Arminareka Perdana Bandar Lampung. 
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4. Metode pengolahan data 

Setelah data dikumpulkan dengan lengkap, langkah selanjutnya adalah 

penulis akan mengolah data dengan menggunakan metode sebagai berikut: 

a. Editing data yaitu apabila para pencari data (pewawancara ataupun 

pengamat) telah pulang kembali dari lapangan, maka berkas-berkas 

catatan informasi yang diperoleh itu cukup baik dan dipersiapkan untuk 

keperluan proses berikutnya. 

b. Coditing data yaitu mengklarifikasi dengan cara menyeleksi hasil 

jawaban yang diberikan oleh responden sesuai dengan pertanyaan yang 

diajukan penulis. 

c. Tabulasi maksudnya ialah memasukkan data yang telah diklarifikasikan 

untuk memudahkan dalam mengambil kesimpulan jawaban. 

5. Metode Anasisi Data 

Dalam menganalisis data skripsi ini, penulis menggunakan sistematis data 

yang diperoleh, kemudian menganalisis secara kualitatif untuk mencapai 

kejelasan masalah yang dibahas. Menurut Soerjono Soekanto analisis data 

kualitatif adalah suatu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif 

analisis, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan 

dan juga perilakunya yang nyata, diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang 

utuh. 

Setelah data selesai dianalisis maka hasilnya akan disajikan secara 

deskriptif, yaitu dengan menuturkan dan menggambarkan apa adanya sesuai 

dengan permasalahan yang akan diteliti. Dari hasil tersebut kemudian ditarik 



 
 

suatu kesimpulan yang merupakan jawaban atas permasalahan yang diangkat 

dalam penelitian ini dengan menggunakan cara berfikir deduktif. 

Cara berfikir deduktif yaitu menggunakan analisis yang berpijak dari 

pengertian atau fakta yang bersifat umum, kemudian diteliti dan hasilnya dapat 

memecahkan masalah khusus.
15
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Bisnis Secara Umum 

Bisnis merupakan suatu usaha yang dilakukan dengan cara memproduksi 

produk dan mendapatkan keuntungan sebagai imbalan atas penjualan barang 

atau jasa yang dihasilkan. Dalam melakukan operasinya, bisnis memerlukan 

wadah bagi pelaku bisnis dalam mendorong roda penggerak operasional bisnis 

yang biasa dikenal dengan istilah perusahaan.Produk yang dihasilkan oleh 

bisnis bisa berupa produk nyata (tangible goods) dan produk yang tidak terlihat 

(intangible goods). Tangible goods merupakan produk yang dapat dilihat 

melalui panca indra manusia seperti mobil, rumah, dan pulpen. Sedangkan 

intangible goods merupakan produk yang tidak dapat dilihat oleh mata tetapi 

dapat dirasakan manfaatnya oleh konsumen. 

Setiap bisnis mempunyai tujuannya masing-masing sesuai dengan area 

bisnis yang dipilih oleh perusahaan. Hal yang penting untuk diingat adalah 

bisnis akanmenjadi sukses jika bisnis yang dilakukan memberikan manfaat 

bagi konsumen sehingga perusahaan menikmati keuntungan atas penjualan 

barang atau jasa yang bermanfaat. 

Secara garis besar, tujuan bisnis yang nyata adalah untuk mencari 

keuntungan atau profit dengan cara menyediakan permintaan akan barang atau 

jasa dari konsumen. Tujuan bisnis lainnya adalah mencari keuntungan atau 

profit dengan cara menyediakan barang atau jasa yang diperkirakan di masa 

mendatang memenuhi kebutuhan atau keinginan dari konsumen. 



 
 

Untuk memastikan perusahaan telah berada pada jalur yang tepat dalam 

mencapai tujuan dalam bisnisnya, maka perusahaan perlu menetapkan kunci-

kunci hasil yang diharapkan (keys result area) sebagai panduan dalam 

menjalankan bisnisnya. Kunci hasil secara umum diharapkan oleh perusahaan 

adalah sebagai berikut: 

1. Market standing/ penguasaan pasar 

Untuk memasarkan produk atau jasa yang dihasilkan oleh perusahaan, 

perusahaan perlu memperhatikan pasar tujuan pemasaran dan pendistribusian 

produk perusahaan.Setiap perusahaan sebaiknya melakukan penguasaan pasar 

sehingga dapat menyajikan produk yang bermanfaat bagi konsumen atau 

masyarakat secara umum. 

2. Inovasi 

Seiring dengan waktu, maka kebutuhan dan keinginan masyarakat juga 

berubah.Dengan demikian, perusahaan yang dapat bertahan dalam bisnis 

adalah perusahaan yang terus melakukan inovasi dalam produknya sehingga 

produknya tetap memberikan kegunaan bagi pemakainya. 

3. Sumber daya fisik dan keuangan 

Dalam melakukan produksinya, perusahaan membutuhkan pendukung atau 

sumber daya baik secara fisik ataupun keuangan.Fasilitas fisik membantu 

perusahanaan untuk mengelola keuangan.Fasilitas fisik membantu perusahaan 

untuk mengelola produksinya dan mengantar hasil produksi secara efektif dan 

efesien ke tangan konsumen. Sementara itu, sumber daya keuangan memegang 

peranan penting dalam memastikan kelancaran proses produksi perusahaan. 

 



 
 

4. Profitabilitas 

Sesuai dengan tujuan bisnis, maka kunci hasil ini menjadi salah satu factor 

penting bagi perusahaan. Setiap langkah bisnis yang dilakukan oleh perusahaan 

biasanya di dasari oleh tingkat profitabilitas yang diharapkan dalam anggaran 

yang dibuat oleh perusahaan.Penetapan profitabilitas pada awal pelaksanaan 

bisnis dapat mengarahkan perusahaan untuk beroperasi sesuai dengan rencana 

bisnis. 

5. Kinerja dan pengembangan manajer 

Dalam melakukan fungsi-fungsi manajemen dalam operasional bisnis, 

perusahaan perlu memiliki manajer-manajer sebagai wakil-wakil pemilik 

bisnis.Para manajer tersebut selayaknya mempunyai keterampilan dan keahlian 

yang diperlukan dalam kegiatan bisnis.Dengan demikian, kinerja dan 

pengembangan para manajer menjadi salah satu penopang keberhasilan 

perusahaan dalam menjalankan bisnis. 

6. Kinerja dan perilaku pegawai 

Setiap bisnis membutuhkan sumber daya manusia dalam menjalani operasi 

produksi.Sumber daya manusia merupakan salah satu hal mutlak yang harus 

diperhatikan dalam perusahaan. Tanpa sumber daya manusia yang terampil, 

perusahaan tidak akan dapat berkembang secara baik walaupun produk yang 

dihasilkan berkualitas tinggi. Hal itu yang menyebabkan pentingnya bagi 

perusahaan untuk memperhatikan kinerja dan perilaku pegawainya dalam 

melakukan pekerjaan dan tugas dalam kegiatan bisnis perusahaan. 

 



 
 

7. Tanggung jawab publik 

Isu akan tanggung jawab publik menjadi salah satu hal yang mencuat pada 

beberapa tahun belakangan ini. Bahkan dalam beberapa literatur dijelaskan 

bahwa tujuan perusahaan dalam melaksanaklan bisnis tidak hanya sekedar 

mendapatkan keuntungan atau profit tetapi juga melaksanakan tanggung jawab 

publik. Hal ini didorong oleh perkembangan kesadaran masyarakat akan 

pentingnya alam (go green), lingkungan sekitar tempat perusahaan beroperasi 

baik ekonomi, sosial, budaya dan alam sekitar.
16

Lingkungan yang sehat juga 

dapat mendukung pertumbuhan produktivitas suatu perusahaan. 

Dengan dijadikannya kunci hasil sebagai panduan dalam bisnis maka 

penulisyakin bahwa pencapaian tujuan dalam sebuah bisnis akan lebih terarah. 

Perusahaanakan lebih mengetahui faktor internal dan eksternal, sehingga 

kemampuan untukmemenuhi kebutuhan pasar akan lebih mudah. 

 

B. Bisnis dalam Ekonomi Islam 

1. Pengertian bisnis Islam 

Bisnis adalah suatu kegiatan yang sangat terhormat di dalam ajaran Islam, 

karena itu cukup banyak ayat dan hadis Nabi yang menyebut dan menjelaskan 

norma-norma bisnis. 

Bisnis Islam adalah suatu bentuk bisnis yang mengikuti ketentuan-ketentuan 

syariat Islam. Oleh karena itu, prakteknya dalam syariah Islam bersifat 

universal artinya negara manapun dapat melakukan atau mengadopsi sistem 

bisnis Islam dalam hal: 
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a. Menetapkan imbalan yang akan diberikan masyarakat sehubungan 

dengan pemberian jasa yang dipercayakan kepadanya. 

b. Menetapkan imbalan yang akan diterima sehubungan dengan penyediaan 

jasa kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan baik untuk keperluan 

investasi maupun modal kerja. 

c. Menetapkan imbalan sehubungan dengan kegiatan usaha lainnya yang 

lazim dilakukan oleh bisnis Islam. 

Artinya disini bisnis Islam adalah unit usaha dalam menjalankan usaha 

berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam dengan mengacu kepada al-Qur‟an 

dan hadis, prinsip Islam dimaksudkan di sini adalah beroperasi mengikuti 

ketentuan-ketentuan syariah Islam khususnya cara bermuamalah secara Islam 

misalnya dengan menjauhi praktek yang mengandung riba dan melakukan 

investasi atas dasar bagi hasil pembiayaan perdagangan.
17

 

Bisnis adalah pertukaran barang, jasa, atau uang yang saling 

menguntungkan atau memberi manfaat. Menurut arti dasarnya, bisnis memiliki 

makna sebagai “the buying and selling of goods and services”. Bisnis 

berlangsung karena adanya keberuntungan antar individu, adanya peluang 

internasional, usaha untuk mempertahankan dan meningkatkan standar hidup, 

dan lain sebagainya. Bisnis juga dipahami dengan suatu kegiatan usaha 

individu (privat) yang terorganisasi atau melembaga, untuk menghasilkan dan 

menjual barang atau jasa guna mendapatkan keuntungan dalam memenuhi 

kebutuhan masyarakat. Bisnis dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan 

keuntungan (profit), mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan, 
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pertumbuhan sosial, dan tanggungjawab sosial. Dari kesekian banyak tujuan 

yang ada dalam bisnis, profit memegang peranan yang sangat berarti dan 

banyak dijadikan alasan tunggal didalam memulai bisnis.
18

 

Setiap manusia memerlukan harta untuk mencukupi segala kebutuhan 

hidupnya. Karena, manusia akan selalu berusaha memperoleh harta kekayaan 

itu. Salah satunya dengan bekerja. Sedangkan salah satu dari ragam bekerja 

adalah berbisnis. Islam mewajibkan setiap muslim, khususnya yang memiliki 

tanggungan, untuk “bekerja”. Bekerja merupakan salah satu sebab pokok yang 

memungkinkan manusia memiliki harta kekayaan. Untuk memungkinkan 

manusia mencari nafkah, Allah SWT melapangkan bumi serta menyediakan 

berbagai fasilitas yang dapat dimanfaatkan manusia untuk mencari rejeki, 

sebagai mana firman Allah SWT,
19

 sebagai berikut:

                      

        

 

Artinya: “dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, maka 

berjalanlah disegala penjurunya dan makanlah dari sebagian 

rezeki-Nya”. (QS. Al-Mulk: 15)
20

 

 

Diantara sumber-sumber daya yang diserahkan kepada manusia antara 

lainadalah: hewan (an-Nahl : 5, 66, 68-69), tumbuh-tumbuhan (an-Nahl : 67), 

kekayaan laut (an-Nahl : 14), kekayaan bahan tambang (al-hadiid : 25, al-Kahfi 

: 96-97). Disamping anjuran untuk mencari rejeki, Islam sangat menekankan 
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(mewajibkan) aspek kehalalannya, baik dari sisi perolehan maupun 

pendayagunaannya (pengelolaan dan pembelanjaan). 

Dasar hukum bisnis Islam yang diriwayatkan Ahmad yang artinya: 

“kedua telapak kaki seorang anak adam dihari kiamat masih belum 

beranjak sebelum ditanya kepada lima perkara: tentang umurnya, apa yang 

dilakukannya; tentang masa mudanya, apa yang dilakukannya; tentang 

hartanya, darimana dia peroleh dan untuk apa dia belanjakan; dan tentang 

ilmunya, apa yang dikerjakan dengan ilmu itu.” (HR. Ahmad) 

Dari penjelasan di atas, bisnis Islam dapat diartikan sebagai serangkaian 

aktivitas bisnis dalam berbagai bentuknya (yang tidak dibatasi), namun dibatasi 

dalam cara perolehan dan pendayaan hartanya (ada aturan halal dan haram). 

Dalam arti, pelaksanaan bisnis harus tetap berpegang pada ketentuan syariat 

(aturan-aturan dalam al-Qur‟an dan al-Hadist). Dengan kata lain, syariat 

merupakan nilai utama yang menjadi paying strategis maupun taktis bagi 

pelaku kegiatan ekonomi (bisnis).
21

 Dalam melakukan bisnis atau usaha 

tentulah seseorang perlu bekerja. Bekerja adalah sebuah aktivitas yang 

menggunakan daya yang dimiliki oleh manusia yang merupakan pemberian 

Allah. Sikap Islam terhadap kerja dapat dilihat adri banyaknya ayat-ayat al-

Qur‟an yang memerintahkan manusia untuk bekerja.
22

 

2. Ruang lingkup aktivitas bisnis Islam 

Aktivitas bisnis dapat dilakukan pada berbagai sektor ekonomi, yaitu 

pertanian, industri, jasa, dan perdagangan, yang dibutuhkan dan diperlukan 

                                                             
21

Veitzal Rivai, Amiur Nuruddin, Faisar Ananda Arfa, Islamic Businnes and Aconomic 

Ethics mengacu pada Al-Qur‟an dan Mengikuti Jejak Rasulullah SAW dalam Bisnis, Keuangan, 

dan Ekonomi, Bumi Aksara, Jakarta, 2012, hlm. 13 
22

Madnasir dan Khairuddin, Op. Cit., hlm. 4   



 
 

oleh manusia, baik oleh individu, komunitas maupun masyarakat. Namun 

dengn perkembangan bidang pemasaran, bidang keuangan (financial) dan 

bidang sumber daya manusia (SDM). Menurut Basu Swatha dan Ibnu Sukotjo 

sebagaimana yang dikutip oleh Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi 

Islam (P3EI) Universitas Islam Indonesia Yogyakarta atas kerja sama dengan 

Bank Indonesia, proses bisnis meliputi semua aspek kegiatan untuk 

menyalurkan barang-barang melalui saluran produktif, dari membeli bahan 

mentah, sampai membeli barang jadi. Pedagang, yang khususnya melakukan 

pembelian dan penjualan, merupakan jalur penghubung antara produsen dan 

konsumen, serta pada saat pembeli mencari produsen. Kegiatan bisnis terbagi 

menjadi 3 bagian,
23

 yaitu: 

a. Produksi 

Produksi merupakan mata rantai konsumsi, yaitu menyediakan 

barang dan jasa yang merupakan kebutuhan konsumen, bertujuan untuk 

memperoleh mashlahah maksimum melalui aktivitasnya. Jadi produsen 

dalam perspektif ekonomi Islam bukanlah seorang pemburu lama 

maksimal melainkan pemburu mashlahah. Produksi adalah kegiatan 

menghasilkan barang dan jasa. Islampun sesungguhnya menerima motif-

motif berproduksi seperti pola pikir ekonomi konvensional. Hanya 

bedanya, lebih jauh Islam juga menjelaskan nilai-nilai moral disamping 

utilitas ekonomi. Bahkan sebelum itu, Islam menjelaskan mengapa 

produksi harus dilakukan. Menurut ajaran Islam, manusia adalah 

khalifatullah atau wakil Allah di muka bumi dan berkewajiban untuk 
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memakmurkan bumi dengan jalan beribadah kepada-Nya. Produksi di 

lihat dari tiga hal yaitu: 

1) Apa yang diproduksi? 

Terdapat dua pertimbangan yang mendasari pilihan jenis dan macam 

suatu produk yang akan diproduksi; ada kebutuhan yang harus 

dipenuhi masyarakat (primer, sekunder, tersier) dan ada manfaat 

positif bagi perusahaan dan masyarakat (harus memenuhi kategori etis 

dan ekonomi). 

2) Bagaimana proses produksi? 

Melihat pada input – proses – output – outcome. 

3) Untuk siapa barang yang diproduksi? 

Kalangan menengah ke atas, atau kalangan tertentu.
24

 

b. Distribusi  

Distribusi adalah kegiatan memasarkan atau menjadi perantara 

antara produsen kekonsumen.
25

 Distribusi adalah salah satu aktivitas 

perekonomian manusia, disamping produksi dan konsumsi. Dorongan al-

Qur‟an pada sektor ditribusi telah dijelaskan secara eksplisit. Ajaran 

Islam menuntun kepada manusia untuk menyebarkan hartanya agar 

kekayaan tidak menumpuk pada segolongan kecil masyarakat saja.
26

 

Secara khusus dalam perspektif Islam, menurut Afzalurrahman, konsep 

distribusi memiliki maksud lebih luas, yaitu peningkatan dan pembagian 

hasil kekayaan agar sirkulasi kekayaan dapat ditingkatkan sehingga 
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kekayaan yang ada dapat melimpah dengan meata dan tidak hanya 

beredar di antara golongan tertentu saja (Rahman, 1995: 93).
27

 

c. Konsumsi  

Setiap hari kita membuat sejumlah keputusan mengenai bagaimana 

mengalokasikan sumber daya untuk memenuhi berbagai kebutuhan. 

Dalam ekonomi konvensional, konsumen diasumsikan selalu bertujuan 

untuk memperoleh kepuasan (utility) dalam kegiatan konsumsinya. 

Utility secara bahasa berarti berguna (usefulness), membantu 

(helpfulness), atau menguntungkan (advantage). Dalam konteks 

ekonomi, utilitas dimaknai sebagai kegunaan barang yang dirasakan oleh 

seorang konsumen ketika mengkonsumsi sebuah barang. Kegunaan ini 

bisa juga dirasakan sebagai rasa “tertolong” dari suatu kesulitan karena 

mengkonsumsi barang tersebut.
28

 

 

C. Strategi Pemasaran 

1. Pengertian strategi 

Asal kata “strategi” turunan dari kata dalam Bahasa yunani “strategos”. 

Menurut pendapat (Glueck dan Jauch) tentang strategi ialah: 

“strategi: rencana yang disatukan, luas dan berintegrasi yang 

menghubungkan keunggulan strategi perusahaan dengan tantangan lingkungan, 

dirancang untuk memastikan tujuan utama dari perusahaan dapat dicapai 

melalui pelaksanaan yang tepat oleh organisasi”. 
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a. Strategi: proses penentuan rencana pemimpin puncak berfokus pada 

tujuan jangka panjang organisasi,disertai penyusunan cara atau upaya 

bagai mana agar tujuan dapat dicapai. 

b. Strategi: proses yang menentukan adanya perenccanaan terhadap top 

manajer yang terarah  pada tujuan jangka panjang perusahaan, disertai 

penyusunan upaya bagai mana agar mencapai tujuan yang diharapkan. 

Pengertian strategi secara khusus: 

a. Strategi: tindakan yang bersifat senantiasa meningkat, terus menerus 

dilakukan berdasarkan sudut pandang tentang apa yang diharapkan 

pelanggan dimasa depan. Strategi hampir selalu dimulai dari apa yang 

dapat terjadi dan bukan  dimulai dari apa yang terjadi. Terjadinya 

kecepatan inovasi pasar yang baru dan perubahan polakonsumen 

memerlukan kompetisi inti. Perusahaan perlu mencari kompetensi inti 

didalam bisnis yang dilakukan. 

b. Strategi: tindakan yang bersifat terus menerus,mengalami peningkatan 

dan dilakukan sesuai sudut pandang tentang apa yang diinginkan serta 

diharapkan konsumen dimasa depan. Dengan strategi ini maka ada yang 

hampir dimulai dari apa yang selalu untuk bisa terjadi dan dimulai dari 

apa yang  terjadi. Dengan terjadinya ada suatu kecepatan  berinovasi 

pada pasar yang baru dan juga perubahan pola konsumen yang sangat 

memerlukan kemampuan inti. 



 
 

Definisi pertama yang dikemukakan oleh (Chandler) menyebutkan bahwa: 

“strategi adalah tujuan jangka panjang dari perusahaan serta pendaya 

gunaan dan alokasi semua sumberdaya yang penting untuk mencapai tujuan 

tersebut”. 

2. Pengertian Pemasaran 

Pemasaran lebih dari fungsi bisnis lainnya, berhubungan dengan pelanggan 

walaupun kita akan segera mengenal definisi yang lebih detail mengenai 

pemasaran, mungkin definisi yang paling sederhana adalah sebagai berikut. 

Pemesaran adalah proses mengelola hubungan pelanggan yang 

menguntungkan. Dua sasaran pemasaran adalah menarik pelanggan baru 

dengan  menjanjikan keunggulan nilai serta menjaga dan menumbuhkan 

pelanggan yang ada dengan memberikan kepuasan. 

Pemasaran harus dipahami tidak dalam pemahaman, sebagai membuat 

penjualan “bercerita dan menjual” tetapi dalam pemahaman modern yaitu 

memuaskan kebutuhan pelanggan. Bila pemasar memahami kebutuhan 

pelanggan, mengembangkan produk dan jasa yang menyediakan nilai yang 

unggul bagi pelanggan, menetapkan harga, mendistribusikan, dan 

mempromosikan produk dan jasa itu secara efektif, produk dan jasa itu akan  

mudah dijual. 

Didefinisikan secara luas, pemasaran adalah proses social dan manajerial 

dimana pribadi atau organisasi memeperoleh apa yang mereka butuhkan dan 

inginkan melalui penciptaan dan pertukaran  nilai dengan yang lain, dalam 



 
 

konteks bisnis  yang lebih sempit, pemasaran mencakup menciptakan 

hubungan pertukaran nilai dengan pelanggan yang menguntungkan. Karena itu, 

kita mendefinisikan pemasaran (marketing) sebagai proses dimana perusahaan 

menciptakan nilai bagi pelanggan dan membangun hubungan yang kuat dengan 

pelanggan, dengan tujuan menangkap nilai dari pelanggan sebagai imbalannya. 

Pengertian pemasaran (marketing) saat ini bukan sekedar menjual (to sales) 

dengan dimensi jangka pendek (jual beli putus) tetapi memasarkan (to 

marketing) dengan dimensi jangka panjang. 

Theodore levitt dari Harvard university (kotler) menggambarkan perbedaan 

pemikiran yang kontras antara konsep penjualan dan pemasaran ialah : 

“ penjualan berfokus pada kebutuhan penjualan, pemasaran berfokus pada 

kebutuhan pembeli. Penjualan memberi perhatian pada kebutuhan penjual 

untuk mengubah produknya menjadi uang tunai. Pemasaran mempunyai 

gagasan untuk memuaskan kebutuhan pelanggan lewat sarana sarana produk 

dan keseluruhan kelompok barang yang dihubungkan dengan hal menciptakan, 

menyerahkan dan akhirnya mengonsumsinya”. 

 

 

 

 



 
 

D. Konsep Kemitraan  

1. Definisi Kemitraan 

Dalam sejarah perkembangan manusia tidak terdapat seorangpun yang bisa hidup 

sendiri, terpisah dari kelompok manusia lainnya, kecuali dalam keadaan terpaksa 

dan itupun hanyalah untuk sementara waktu.
29

 

Aristotelles, seorang ahli pikir Yunani Kuno menyatakan dalam ajarannya, 

bahwa manusia itu adalah zoon politikon, artinya bahwa manusia itu sebagai 

makhluk pada dasarnya selalu ingin bergaul dan berkumpul dengan sesama 

manusia lainnya, jadi manusia yang suka bermasyarakat. Dan oleh karena itu 

sifatnya yang suka bergaul satu sama lain, maka manusia disebut makhluk 

sosial. Hasrat untuk hidup bersama memang telah menjadi pembawaan 

manusia,
30

 merupakan suatu keharusan badaniah untuk melangsungkan 

hidupnya, karena tiap manusia mempunyai keperluan sendiri-sendiri dan 

seringkali keperluan itu searah serta sepadan satu sama lain, sehingga dengan 

kerjasama tujuan manusia untuk memenuhi keperluan itu akan lebih mudah 

dan lekas tercapai. 

“kemitraan adalah upaya yang melibatkan berbagai sektor, kelompok 

masyarakat, lembaga pemerintah maupun bukan pemerintah, untuk 

bekerjasama dalam mencapai suatu tujuan bersama berdasarkan kesepakatan 

prinsip dan peran masing-masing, dengan demikian untuk membangun 

kemitraan harus memenuhi beberapa persyaratan yaitu persamaan perhatian, 

saling percaya, dan saling menghormati, harus saling menyadari pentingnya 
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kemitraan, harus ada kesepakatan misi, visi, tujuan dan nilai yang sama, harus 

berpijak pada landasan yang sama, kesediaan untuk berkorban”.
31

 

Kemitraan pada esensinya adalah dikenal dengan istilah gotong-royong atau 

kerjasama dari berbagai pihak, baik secara individual maupun kelompok. 

Banyak pendapat tentang kemitraan, diantaranya yaitu: 

a. Menurut Notoatmodjo, dalam bukunya Muhammad Jafar Hafsah 

mengatakan bahwa kemitraan adalah “suatu kerjasama formal antara 

individu-individu, kelompok-kelompok atau organisasi-organisasi untuk 

mencapai suatu tugas atau tujuan tertentu.
32

 

b. Dr. Muhammad Jafar Hafsah, “kemitraan adalah suatu strategi bisnis 

yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih dalam jangka waktu tertentu 

untuk meraih keuntungan bersama dengan prinsip saling membesarkan. 

Karena merupakan suatu strategi bisnis maka keberhasilan kemitraan 

sangat ditentukan oleh adanya kepatuhan diantara yang bermitra dalam 

menjalankan etika bisnis”.
33

 

c. Ian Linton, “kemitraan adalah sebuah cara melakukan bisnis dimana 

pemasok dan pelanggan berniaga satu sama lain untuk mencapai tujuan 

bisnis bersama”.
34

 

Bahwa dari definisi di atas, dapat penulis simpulkan yang dimaksud dengan 

kemitraan adalah kerjasama yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dalam 

                                                             
31

Haris Hasyim, Pengembangan Kemitraan Agribisnis, Pusat Penerbitan Lembaga 

Penelitian Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2005, hlm. 8. 
32

Muhammad Jafar Habsah, Op.Cit., hlm 45. 
33

Ibid, hlm. 43. 
34

Ibid, hlm. 10. 



 
 

jangka waktu tertentu guna mencapai tujuan bisnis agar meraih keuntungan 

bersama dengan prinsip tolong-menolong. 

2. Mitra Bisnis  

Mitra bisnis adalah partner dalam mengadakan bisnis. Keinginan dua pihak 

menjalin suatu kerja sama pada prinsipnya didasari atas keinginan masing-

masing pihak agar dapat memenuhi kebutuhan usaha satu sama lain. 

Kemitraan merupakan upaya yang melibatkan sektor, kelompok masyarakat, 

lembaga pemerintahan maupun bukan pemerintahan, untuk bekerjasama dalam 

mencapai suatu tujuan bersama berdasarkan kesepakatan prinsip dan peran 

masing-masing.
35

 

3. Unsur-unsur Kemitraan 

Kemitraan adalah hubungan (kerjasama) antara dua belah pihak atau lebih 

berdasarkan kesetaraan, keterbukaan dan saling menguntungkan (memberikan 

manfaat).
36

 Unsur kemitraan
37

 adalah: 

a. Adanya hubungan (kerjasama) antara dua pihak atau lebih, 

b. Adanya kesetaraan antara pihak-pihak tersebut, 

c. Adanya keterbukaan atau kepercayaan (trust relationship) antara pihak-

pihak tersebut, dan 

d. Adanya hubungan timbal balik yang saling menguntungkan atau 

memberi manfaat (mutual benefit). 
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Selain unsur-unsur pola kemitraan harus memenuhi asas. Asas
38

 itu 

diantaranya: 

a. Saling percaya 

b. Saling terbuka 

c. Saling menguntungkan 

d. Saling bertanggungjawab 

e. Komitmen 

f. Konsekuen 

4. Jenis atau Pola Kemitraan 

Dalam pasal 27 Undang-Undang Usaha Kecil ditentukan pola-pola 

kemitraan sebagai berikut: 

a. Inti plasma 

Pola inti plasma adalah hubungan kemitraan antara usaha kecil 

dengan usaha menengah atau usaha besar yang di dalamnya usaha 

menengah atau usaha besar bertindak sebagai inti melaksanakan 

pembinaan mulai dari penyediaan sarana produksi, bimbingan teknis, 

sampai dengan pemasaran produksi. 

b. Subkontrak  

Pola subkontrak adalah hubungan kemitraan antara usaha kecil atau 

usaha menengah atau usaha besar yang di dalamnya usaha kecil 

memproduksi komponen yang diperlukan oleh usaha menengah atau 

usaha besar sebagai bagian dari produksinya.Kelemahan pola subkontrak 
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ini adalah pada besarnya kebergantungan pengusaha kecil pada 

pengusaha menengah atau besar.Hal tersebut dapat berdampak negatif 

terhadap kemandirian dan keuntungan yang diperoleh oleh pengusaha 

kecil. 

Manfaat yang diperoleh pengusaha kecil melalui pola subkontrak 

ini adalah dalam hal: 

1) Kesempatan untuk mengerjakan sebagian produksi dan atau 

komponen. 

2) Kesempatan yang seluar-luasnya dalam memperoleh bahan baku. 

3) Bimbingan dan kemampuan teknis produksi dan atau manajemen. 

4) Perolehan, penguasaan dan peningkatan teknologi yang digunakan. 

5) Pembiayaan. 

c. Dagang Umum 

Pola dagang umum adalah hubungan kemitraan antara usaha kecil 

dengan usaha menengah atau usaha besar yang di dalamnya usaha 

menengah atau usaha besar memasarkan produksi usaha kecil atau usaha 

kecil memasok kebutuhan yang diperlukan oleh usaha menengah atau 

usaha besar mitranya. 

d. Waralaba  

Pola waralaba adalah hubungan kemitraan yang di dalamnya usaha 

menengah atau usaha besar pemberi waralaba memberikan hak 

penggunaan lisensi merk dan saluran distribusi perusahaan kepada usaha 



 
 

kecil penerima waralaba dengan disertai bantuan dan bimbingan 

manajemen. 

Pengaturan yang terinci mengenai kemitraan bisnis pola waralaba 

ini telah diatur di dalam peraturan pemerintah republik Indonesia no 26 

Tahun 1997 tentang waralaba. Di dalam peraturan pemerintah kemitraan 

sendiri terdapat pengaturan khusus tentang waralaba ini, antara lain 

dalam pasal 7 yang menentukan sebagai berikut: 

1) Usaha besar dan usaha menengah yang bermaksud memperluas 

usahanya dengan member waralaba, memberikan kesempatan dan 

mendahulukan usaha kecil yang memiliki kemampuan untuk 

bertindak sebagai penerima waralaba untuk usaha yang bersangkutan. 

2) Perluasan usaha oleh usaha besar dan atau usaha menengah dengan 

cara waralaba di kabupaten atau kotamadya Daerah Tingkat II di luar 

Ibukota Propinsi hanya dapat dilakukan melalui kemitraan dengan 

usaha kecil. 

e. Keagenan 

Pola keagenan adalah hubungan kemitraan yang di dalamnya usaha 

kecil diberi hak khusus untuk memasarkan barang dan jasa usaha 

menengah atau usaha besar mitranya. Pegertian agen hampir sama 

dengan distributor karena sama-sama menjadi perantara dalam 

memasarkan barang dan jasa perusahaan menengah atau besar. Namun, 

secara hukum berbeda karena mempunyai karakteristik dan 

tanggungjawab yang berbeda. 

 



 
 

f. Modal ventura 

Modal ventura dapat didefinisikan dalam berbagai versi. Pada 

dasarnya berbagai macam definisi tersebut mengacu pada satu pengertian 

mengenai modal ventura yaitu suatu pembiayaan oleh suatu perusahaan 

pasangan usahanya yang prinsip pembiayaannya adalah penyertaan 

modal. 

Meskipun prinsip dari modal ventura adalah “penyertaan” namun 

hal tersebut tidak berarti bahwa bentuk formal ari pembiayaannya selalu 

penyertaan. Bentuk pembiayaannya bisa saja obligasi atau bahkan 

pinjaman, namun obligasi atau pinjaman biasa karena mempunyai sifat 

khusus yang pada intinya mempunyai syarat pengembalian dan balas jasa 

yang lebih lunak. 

5. Tujuan kemitraan dari aspek ekonomi 

Dalam kondisi yang ideal, tujuan yang ingin dicapai dalam pelaksanaan 

kemitraan secara lebih kongkrit yaitu: 

a. Meningkatkan pendapatan usaha kecil dan masyarakat; 

b. Meningkatkan perolehan nilai tambah bagi pelaku kemitraan; 

Mengenal tiga jenis efisiensi diantaranya yaitu pertama, efisiensi teknis 

adalah cara yang paling efektif dalam menggunakan suatu sumber yang langka 

(tenaga kerja, bahan baku, mesin dan lain sebagainya) atau sejumlah sumber 

dalam suatu pekerjaan tertentu. Kedua, efisiensi statis meliputi efisiensi teknis 

yang mencerminkan alokasi sumber-sumber yang ada dalam rangkaian waktu 

tertentu, dengan kata lain, efisiensi ekonomi diperoleh bila tak ada 

kemungkinan realokasi sumber lain yang dapat meningkatkan output produk 



 
 

lainnya. Ketiga, efisiensi dinamis, pada pihak lain menghubungkan 

pertumbuhan ekonomi dengan kenaikan sumber yang seharusnya 

menyebabkan pertumbuhan ini. Jadi walaupun dua perekonomian mungkin 

telah meningkat persediaan modal dan tenaga kerja mereka dengan presentase 

yang sama, tapi tingkat pertumbuhan nasional dalam kedua kasus ini mungkin 

sangat berlainan.
39

 

6. Tujuan kemitraan dari aspek manajemen 

Manajemen
40

 merupakan proses yang dilakukan oleh satu atau lebih 

individu untuk mengkoordinasikan berbagai aktivitas lain untuk mencapai 

hasil-hasil yang tidak bisa dicapai apabila satu individu bertindak sendiri. 

Sehingga ada 2 (dua) hal yang menjadi pusat perhatian yaitu: pertama, 

peningkatan produktivitas individu yang melaksanakan kerja, kedua, 

peningkatan produktivitas organisasi di dalam kerja yang dilaksanakan. 

Dengan kemitraan usaha diharapkan ada pembenahan manajemen, peningkatan 

kualitas sumberdaya manusia serta pemantapan organisasi. 

 

E. Konsep Wakalah 

1. Pengertian dan dasar hukum wakalah 

Wakalah menurut bahasa adalah al-hifdz, al-kifayah, al-dhaman, dan al-

tafwidh, (penyerahan, pendelegasian, dan pemberian mandat). Wakalah atau al-

wikalah menurut istilah para ulama berbeda-beda antara lain sebagai berikut. 
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a. Malikiyah berpendapat bahwawakalah ialah “seseorang menggantikan 

(menempati) tempat yang lain dalam hak (kewajiban), dia yang 

mengelola pada posisi itu”. 

b. Hanafiyah berpendapat bahwa wakalah ialah “seseorang menempati diri 

orang lain dakam tasharruf (pengelolaan)”. 

c. Ulama Syafi‟iyah berpendapat bahwa wakalah ialah “suatu ibarat orang 

menyerahkan sesuatu kepada yang lain untuk dikerjakan ketika 

hidupnya”. 

d. Al-Hanbalillah berpendapat bahwa wakalah ialah permintaan “ganti 

seseorang yang membolehkan tasharruf yang seimbang pada pihak yang 

lain, yang di dalamnya terdapat penggantian dari hak-hak manusia. 

e. Menurut Syayyid al-Bakri Ibnu al-„Arif Billah al-Sayyid Muhammad 

Syatha al-Dhimyati wakalah ialah “seseorang menyerahkan urusannya 

kepada yang lain yang di dalamnya terdapat penggantian”. 

f. Menurut Imam Taqy al-Din Abi Bakr Ibn Muhammad al-Husaini bahwa 

wakalah ialah “seseorang menyerahkan hartanya untuk dikelolanya yang 

ada penggantiannya kepada yang lain supaya menjaganya ketika 

hidupnya”. 

g. Menurut Idris Ahmad wakalah ialah seseorang yang menyerahkan suatu 

urusannya kepada orang lain yang dibolehkan oleh syara‟ supaya yang 

diwakilkan dapat mengerjakan apa yang harus dilakukan dan berlaku 

selama yang mewakilkan masih hidup. 

Berdasarkan definisi-definisi di atas, kiranya dapat diambil kesimpulan 

bahwa yang dimaksud dengan wakalah ialah penyerahan dari seseorang kepada 



 
 

orang lain untuk mengerjakan sesuatu, perwakilan berlaku selama yang 

mewakilkan masih hidup. 

Dasar hukum wakalah adalah firman Allah SWT. 

                           

                              

                                

            

Artinya: 

dan demikianlah kami bangunkan mereka agar mereka saling bertanya 

diantara mereka sendiri. Berkatalah salah seorang diantara mereka: 

“sudah berapa lamakah kamu berada (disini) sehari atau setengah hari”, 

berkata (yang lain lagi): “Tuhan kamu lebih mengetahui berapa lamanya 

kamu berada (disini). Maka suruhlah salah seorang diantara kamu untuk 

pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah dia lihat 

manakah makanan yang lebih baik, maka hendaklah dia membawa 

makanan itu untukmu, dan hendaklah dia berlaku lemah-lembut dan 

janganlah sekali-kali menceritakan halmu kepada seorangpun”. (QS. Al-

Kahfi [18]: 19) 

 

Selain ayat di atas, terdapat hadist yang menjadi dasar hukum wakalah: 

Yang Artinya: dari jabir Radiyallahu Anhu berkata: “aku keluar pergi ke 

Khaibar, lalu aku datang kepada Rasulullah SAW. Maka beliau bersabda, 

“bila engkau datang kepada wakilku di Khaibar, maka ambillah darinya 15 

wasaq”.(HR. Abu Dawud). 



 
 

Maksud dari ayat dan hadist di atas ialah pemberian kuasa kepada pihak lain 

untuk mengerjakan sesuatu. 

 

2. Rukun wakalah 

Rukun wakalah adalah sebagai berikut: 

a. Orang yang mewakilkan, syarat-syarat bagi orang yang mewakilkan ialah 

dia pemilik barang atau dibawah kekuasaannya dan dapat bertindak pada 

harta tersebut. Jika yang mewakilkan bukan pemilik atau pengampu, 

wakalah tersebut batal. Anak kecil yang membedakan baik dan buruk 

dapat (boleh) mewakilkan tindakan-tindakan yang bermanfaat mahdhah, 

seperti perwakilan untuk menerima hibah, sedekah, dan wasiat. Jika 

tindakan itu termasuk tindakan dharar mahdhah (berbahaya), seperti 

thalaq, memberikan sedekah, menghibahkan, dan mewasiatkan, tindakan 

tersebut batal. 

b. Wakil (yang mewakili), syarat-syarat bagi yang mewakili ialah bahwa 

yang mewakili adalah orang yang berakal. Bila seorang wakil itu idiot, 

gila atau belum dewasa, maka perwakilan batal. Menurut Hanafiyah anak 

kecil yang sudah dapat membedakan yang baik dan yang buruk sah untuk 

menjadi wakil, alasannya ialah bahwa Amar bin Sayyidah Ummuh Salah 

mengawinkan ibunya kepada Rasulullah SAW., saat itu Amar merupakan 

anak kecil yang masih belum baligh. 

c. Muwakkal fih (sesuatu yang diwakilkan), syarat-syarat sesuatu yang 

diwakilkan ialah: 



 
 

1) Menerima penggantian, maksudnya boleh diwakilkan pada orang lain 

untuk mengerjakan, maka tidaklah sah mewakilkan untuk 

mengerjakan shalat, puasa, dan membaca ayat suci Al-Qur‟an, karena 

hal ini tidak bisa diwakilkan. 

2) Dimiliki oleh yang berwakil ketika ia berwakil itu, maka batal 

mewakilkan sesuatu yang akan dibeli. 

3) Diketahui dengan jelas, maka batal mewakilkan sesuatu yang masih 

samar, seperti seorang berkata: “aku jadikan engkau sebagai wakilku 

untuk mengawinkan salah seorang anakku”. 

4) Shigat, yaitu lafaz mewakilkan, shigat diucapkan dari yang berwakil 

sebagai simbol keridhaannya untuk mewakilkan, dan wakil 

menerimanya.
41

 

3. Masa berakhirnya akad wakalah 

Akad wakalahakan berakhir bila ada hal-hal sebagai berikut: 

a. Matinya salah seorang dari yang berakad karena salah satu syarat sah 

akad adalah orang yang berakad masih hidup. 

b. Bila salah seorang yang berakad gila, karena syarat sah akad salah 

satunya orang yang berakad mempunyai akal. 

c. Dihentikannya pekerjaan yang dimaksud, karena jika telah berhenti, 

dalam keadaan seperti ini wakalah tidak berfungsi lagi. 

d. Pemutusan oleh yang mewakilkan terhadap wakil meskipun wakil belum 

mengetahui (pendapat Syafi‟i dan Hanbali). Menurut mazhab Hanafi 

wakil wajib mengetahui putusan yang mewakilkan. Sebelum ia 
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mengetahui hal itu, tindakannya itu tak ubah seperti sebelum diputuskan, 

untuk segala hukunmnya. 

e. Wakil memutuskan sendiri, menurut mazhab hanafi tidak perlu orang 

yang mewakilkan mengetahui pemutusan dirinya atau tidak perlu 

kehadirannya, agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. 

f. Keluarnya orang yang mewakilkan dari status pemilikan.
42

 

4. Wakalah taswiq bil ujroh 

Menurut jumhur Ulama ,wakalah taswiq bil ujroh adalah pemberian kuasa 

dari seorang yang disebut sebagai muwakkil kepada orang lain yang disebut 

wakil, atas suatu tindakan atau pekerjaan tertentu yang sesuai dan tidak 

bertentangan dengan syariah Islam, dan diberikan imbalan (ujroh) dari 

muwakkil kepada wakilnya. 

Hukum dalam melaksanakan wakalah taswiq bil ujroh adalah boleh, selama 

hal-hal yang berkaitan dengan pekerjaan yang diwakilkan tidak bertentangan 

dengan syari‟ah Islam. 

 

F. Lembaga Penyelenggaraan Haji dan Umrah 

Penyelenggaraan ibadah haji sejak masa kolonial sampai dengan masa orde 

lama, masih menggunakan regulasi Belanda yaitu Pelgems Ordonnantie 

Statsblaad tahun 1922, Nomor 698.Namun pada masa Orde baru, meskipun 

Ordonnantie tersebut belum dicabut, tapi dilengkapi dengan regulasi yaitu 

dalam bentuk Keputusan Presiden RI. Sisi penting yang perlu dicatat dalam 

sejarah perhajian Indonesia ialah bahwa semua peraturan tentang haji pada 
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zaman kolonial, peran pemerintah sangat kuat dengan mengedepankan aspek 

pembatasan terhadap jamaah haji, sedangkan dalam masa kemerdekaan sampai 

dengan Orde Baru, aspek yang dominan dari peran peerintah adalah untuk 

ketertiban dan stabilitas yang berlangsung hingga tahun 1998. 

Dominasi peran pemerintah dalam penyelenggaraan haji yang dimulai tahun 

1970-an disebabkan karena tidak ada institusi non pemerintah yang mampu 

member pelayanan secara komprehensif kepada jamaah haji. Pada masa 

sebelumnya, pihak swasta pernah mendapat kesempatan untuk mengelola dan 

menyelenggarakan haji, namun pada akhirnya mengalami keterpurukan, karena 

kurang memiliki kapabilitas bahkan mengalami kepailitan, seperti kasus 

Yayasan Al-Ikhlas, Yayasan Ya Muallim, dan PT. Arafat di tahun 1960-an. 

Berkenaan dengan itulah maka dalam periode  1980-1990, pemerintah telah 

melakukan beberapa upaya regulasi, antara lain dengan menata sistem 

pembayaran setoran ONH kepada bank-bank pemerintah, pemberangkatan 

jamaah dilakukan melalui angkutan udara, rekrutmen petugas haji disesuaikan 

dengan kompetensi serta penyempurnaan materi manasik haji. Selain itu juga 

pemerintah mulai membangun sarana dan prasarana perhajian berupa fasilitas 

asrama haji di semua Provinsi dan Embarkasi melalui bantuan APBN, 

menambah jumlah Embarkasi tempat pemberangkatan jamaah ke Arab Saudi 

dan berbagai fasilitas lainnya untuk mendukung kegiatan operasional 

penyelenggaraan haji, disamping menyempurnakan sistem pelayanan dengan 

penyempurnaan manajemen seperti pembinaan petugas haji, pembuatan 

juknis/juklak di setiap bidang pelayanan operasional penyelenggaraan haji. 



 
 

Terbitnya Undang-Undang Nomor 17 tahun 1999, mempunyai nilai historis 

yang tinggi, karena sejak kemerdekaan tahun 1945, baru pada tahun 1999 baru 

kita memiliki pijakan yang kokoh tentang penyelenggaraan haji. Lahirnya 

Undang-Undang tersebut pada hakekatnya merupakan buah dari perjuangan 

umat Islam untuk memiliki suatu social contract yang bersifat permanen 

sebagai landasan dan pijakan pemerintah bersama masyarakat, untuk 

melakukan peningkatan mutu pelayanan dan perlindungan jamaah haji. Dengan 

lahirnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1999, maka aspek perlindungan 

terhadap jamaah haji lebih jelas arah dan tujuannya.Dalam undang-undang 

tersebut dinyatakan bahwa penyelenggaraan ibadah haji bertujuan untuk 

memberikan pembinaan, pelayanan dan perlindungan yang sebaik-baiknya 

melalui sistem dan manajemen penyelenggaraan yang baik pula. 

Selain itu, aspek positif dari lahirnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 

1999 adalah keikutsertaan masyarakat dalam penyelenggaraan ibadah haji yang 

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari system dan manajemen 

penyelenggaraan ibadah haji. Dengan diterbitkannya Undang-Undang tersebut, 

maka Kementerian Agama sebagai pihak penyelenggara haji mempunyai 

pijakan kuat untuk meningkatkan mutu pelayanan, bimbingan dan 

perlindungan bagi warga Negara yang melakukan ibadah haji, dan juga 

memberikan jaminan hukum serta hak-hak warga Negara selama melaksanakan 

ibadah haji. Disamping itu juga Undang-Undang haji memiliki makna penting 

bagi keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan ibadah haji.Partisipasi 

masyarakat dalam membantu pemerintah cukup positif.Hal ini dapat dilihat 



 
 

dengan kehadiran berbagai kelompok bimbingan ibadah haji (KBIH), dan 

munculnya penyelenggaraan haji khusus yang dibentuk oleh pelaku bisnis. 

Berkenaan dengan itu pemerintah melakukan pengaturang agar kegiatan 

KBIH tidak merugikan masyarakat yang akan melaksanakan ibadah haji maka 

pemerintah menjadikan pihak swasta sebagai mitra dengan memberikan 

wewenang dalam bidang bimbingan ibadah, bukan dalam bidang operasional 

teknis penyelenggaraan ibadah haji dengan wewenang dan tugas yang tegas. 

maka bimbingan, penyelenggaraan dan perlindungan terhadap jamaah haji 

dapat dilakukan secara optimal. Namun demikian Undang-Undang Nomor 17 

Tahun1999 masih menyisakan kelemahan-kelemahan dimana Undang-Undang 

tersebut memberikan wewenang dominan kepada Menteri Agama.Karenanya 

perlu revisi terhadap Undang-Undang tersebut memngingat masih belum 

mampu di implementasikan secara utuh. 

Penyebabnya adalah karena adanya beberapa faktor yaitu (a) Undang-

Undang tersebut memberikan otoritas terlalu besar pada pemerintah dan kurang 

menampung peran serta masyarakat (b) pelaksanaan Undang-Undang tersebut 

tidak didukung oleh peraturan pemerintah, sebagai dasar hukum organic 

setingkat di bawah Undang-Undang, tetapi langsung di atur oleh keputusan 

Menteri (c) adanya beberapa kontradiksi pengaturang antara Undang-Undang 

dengan keputusan Menteri Agama, serta keputusan Direktur Jenderal Bimas 

Islam dan Urusan Haji Nomor D/296 tahun 1999 (d) terdapat praktik yang 

memberatkan jamaah dalam menetapkan biaya yang bukan biaya langsung 

yang dibutuhkan oleh jamaah haji (e) aspek bimbingan, pelayanan dan 



 
 

perlindungan jamaah haji sebagai amanat Undang-Undang tidak bisa 

ditunaikan pemerintah karena terjebak oleh urusan-urusan yang bersifat teknis 

mengingat pentingnya sukses penyelenggaraan haji, maka kementerian Agama 

menyambut baik revisi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1999 dengan 

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 dengan tujuan menghapus monopoli 

Kementerian Agama.
43

 

1. Syarat izin penyelenggaraan haji dan umrah 

Untuk menjadi biro perjalanan umrah (penyelenggaraan perjalanan ibadah 

umrah/PPIU) syarat-syaratnya adalah: 

a. Telah memperoleh izin sebagai biro perjalanan wisata dari 

Kementerian/Instansi yang lingkup tugas dan tanggungjawabnya di 

bidang pariwisata. 

b. Telah beroperasi paling singkat 2 (dua) tahun sebagai biro perjalanan 

wisata. 

c. Memiliki kemampuan teknis untuk menyelenggarakan perjalanan ibadah 

umrah yang meliputi kemampuan sumber daya manusia, manajemen, 

serta sarana dan prasarana. 

d. Memiliki kemampuan finansial untuk menyelenggarakan perjalanan 

ibadah umrah yang dibuktikan dengan jaminan Bank. 

e. Memiliki mitra biro penyelenggaraan ibadah umrah di Arab Saudi yang 

memperoleh izin resmi dari pemerintah kerajaan Arab Saudi; dan  

f. Memiliki komitmen untuk menyelenggarakan perjalanan ibadah umrah 

sesuai dengan standar pelayanan minimum yang ditetapkan oleh Menteri. 
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Sedangkan untuk memperoleh izin sebagai PPIU : 

a. Biro perjalanan wisata dapat menyelenggarakan perjalanan ibadah umrah 

setelah mendapat izin Direktur Jenderal PHU. 

b. Pemilik/pengelola biro perjalanan wisata harus beragama Islam. 

c. Untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), biro 

perjalanan wisata mengajukan permohonan tertulis kepada Direktur 

Jenderal dengan melampirkan: 

1) Surat rekomendasi dari kepala kantor wilayah (KEMENAG Provinsi) 

yang masa belakunya tidak lebih dari empat bulan. 

2) Copy izin usaha perusahaan yang dilegalisasi Dinas Pariwisata 

Provinsi atau Pemerintah Daerah setempat. 

3) Susunan pengurus penyelenggara. 

4) Surat keterangan domisili. 

5) Menyerahkan uang jaminan sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta 

rupiah) atau garansi bank salah satu bank pemerintah.
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2. Petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan penyelenggaraan haji dan 

umrah  

Keputusan/peraturan Dirjen 

a. Keputusan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Nomor 

D/160/2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembayaran Biaya 

Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus dan Pengurusan Dokumen Haji 

Khusus Tahun 1437H/2016M. 

                                                             
44

http://haji.kemenag.go.id/v2/content/pengurusan-izin-penyelenggara-umroh-ppiu, di 

ambil pada tgl 4 Agustus 2016 pukul 11:42 

http://haji.kemenag.go.id/v2/content/pengurusan-izin-penyelenggara-umroh-ppiu


 
 

b. Keputusan Direktur Jenderal Penyelenggaraan haji dan Umrah Nomor 

D/125/2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembayaran Biaya 

Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler Tahun 1437H/2016M. 

c. Keputusan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Nomor 

D/125/2016 Tentang Pedoman Rekrutmen Petugas Haji Indonesia. 

d. Keputusan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Nomor 

D/28/2016 Tentang Pedoman Pendaftaran Haji Reguler. 

e. Keputusan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Nomor 

D/21/2016 Tentang Pedoman Pembatalan Pendaftaran Jamaah Haji 

Reguler dan Pengembalian Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji. 

f. Keputusan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Nomor 

D/428/2015 tentang Penetapan Hasil Qur‟ah Pemondokan Jemaah Haji 

Wilayah Makkah Tahun 1436H/2015M. 

g. Keputusan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Nomor 

D/408/2015 Tentang Pemenuhan Sisa Kuota Haji Khusus Tahun 

1436H/2015M. 

h. Keputusan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Nomor 

D/272/2015 Tentang Petunjuk Teknis Pelunasan Biaya Penyelenggaraan 

Ibadah Haji Khusus Sisa Kuota haji Khusus Tahun 1436H/2015M. 

i. Keputusan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Nomor 

D/222/2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Bimbingan Manasik Haji 

Oleh Kementerian Agama Kabupaten/Kota dan Kantor Urusan Agama 

Kecamatan. 



 
 

j. Keputusan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Nomor 

D/277/2015 Tentang Pedoman Pelunasan Biaya Penyelenggaraan Ibadah 

Haji Reguler Tahun 1436H/2015M 
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