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ABSTRAKSI 

Indonesia sebagai negara muslim terbesar di Asia mempunyai jamaah haji 

yang 'cukup besar. Setiap tahunnya jwnlah jamaah yang menunaikan ibadah haji 

semakin bertambah. Sejak. zaman pra kemerdekaan, Penyelenggaraan ibadah tuYi di 

Indonesia sudah ditangani oleh pcmerintah. Pemerintah melaksanakan 

penyelenggaraan ibadah haji didasarkan atas azaz keadilan memperoleb ~ 

perlindungan dan kepastian hukum. hal ini menjadi dasar penting penyelenggaraan 

yang mcliba!kan dana yang besar i!li. Namun daItun relaksanaanya penyelenggaraan 

ibadah haji di Indonesia selalu tat luput dari pennasalahan. PermasaIahan ynag timbul 

ini mcnimbulkan pllemik di beberpa blangan agar penyelenggaraan hajji 

diswastakan. Namun dengan melihat kondisi riil yang ada swastanisasi belwn dapat 

dijadikan solusi agar penyelenggaraan haji menjadi lebih bait. Oleh karena itu dalam 

penelitian ini akan memberikan gambaran mengenai Kinerja Bidang Penyelenggara 

Haji. Zakat dan Wakaf di Kanwil Depag Jatim daIam melabanakan penyelenggaraan 

ibadah haji di cmbarkasi Juanda serta menjelaskan fak:tor-faktor yang 

mempengaruhinya. 

TIpe Penelitian yang digunakan daIam penelitian ini adalab eksplanasi dimana 

peneliti hendak mengungkap untuk kemudian memberikan penjelasan mengenai 

faktor-faktor yang mempengaruhi Kinerja Bidang Penyelenggara Haji, Zakat dan 

Wakaf dalam menyelenggarakan ibadah haji di embarkasi Juanda. Sumber data dalam 

penelitian ini adaIah kata-kata yang diperoleh dari infonnan serta data tarnbabaR dari 

dokwnen dan literatur yang mendukung. Para infonnan ini tenliri dari Bidang 

Penyelenggara Haji Zakat dan Wahf dan juga beberapa pihak yang terkait dalam 

penyelenggaraan haji sebagai triangulasi sumber terhadap informasi .yang diperoleh. 
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Triangulasi teori juga digunakan sebagai teknik pemeriksaan keabsahan data selain 

penciptaan rapport. Dalam men~umpulkan data yang dibutuhkannya peneliti 

mengadakan observasi dan wawancara mendalam dengan para informan terpilih serta 

dokumentasi. Sedangkan tmtuk menganalisis data yang diperoleh peneliti 

menggunakan model interaktif dari Huberman. 

Dati hasil penelitian memmjukkan bahwa 'kinerja Bidang Penyelenggara Haji' 

Zakat dan Wakaf dalam menyelepggarakan haji di embarkasi Juanda belum optimal. 

Sedangkan faktor-faktor yang mempengaruhi kinelja Bidang Penyelenggara Haji 

Zakat dan Wakaf berdasarkan penelitian yang dilakukan melipt.ti kondisi ekstemal 

yang dikenakan pada kelompok. sumberdaya anggota kelompok. stlllktur kelompok, 

proses kelompok. tugas-tugas kelompok. komunikasi dan koordiilao;i. Dari berbagai 

faktor yang ada terdapat dua faktor yang· dominan mempengaruhi yaitu struktur 

organisasi dan strategi organisasi yang ada. Denganstruktur organisasi yang panjang 

dan juga strategi yang terpusat membuat kinerja para pelaksana menjadi idak 

maksimal.sehingga mengakibatkan rendahnya Akuntabilitas. Responsifitas. Orientasi 

pads pelayanan dan efisiensi peJayanan. Hal ini pada akhirnya mengakibatkan 

rendahnya tingkat kepuasan konsumen. 

Sccara praktis basil studi ini diharapkan dapat niemberikan kontribusi 

pemikiran yang bermanfaat bagi Departemen Agama khusnya Bidang Penyelenggara 

Haji Zakat·dan Wakaf. Selain itu penelitian in, juga dapat bermanfaat untuk 

penyelenggaraan pelayanan publik lain yant rnempunyai karakteristik yang sarna 

dengan Departemen Agama. Sementara itu Studi ini juga diharapkan clapat 

memberikan kontribusi bagi pengembangan studi Administrasi Negara. khususnya 

masalah Kinelja. Dan dati basil penelitian yang menyatakan bahwa sistem 

penyelenggaran haji yang tenisat tidak optmal, membuJr.a peluang bagi pengembangan 

studi lebih ·Ianjut. yaitu studi mengenai bagaimana menin~atkan kinelja 

penyelenggaraan haji. 
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