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PEDOMAN TRANSLITERASI 

A. Transliterasi Arab-Latin 

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf latin dapat 

dilihat pada kalimat berikut: 

1. Konsonan  

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

 Alif Tidak di lambangkan Tidak di lambangkan ا

 Ba B Be ب
 Ta T Te ت

 Ṡa Ṡ Es (dengan titik diatas) ث
 Jim J Jc ج

 Ḥa Ḥ Ha (dengan titik diatas) ح

 Kha Kh Ka dan Ha خ

 Dal D De د
 Żal Ż Zet (dengan titik di atas) ذ

 Ra R Er ر

 Zai Z Zet ز

 Sin S Es س

 Syin Sy Es dan Ye ش

 Ṣad Ṣ Es (dengan titik dibawah) ص

 Ḍad Ḍ De (dengan titik dibawah) ض

 Ṭa Ṭ Te (dengan titik dibawah) ط

 Ẓa Ẓ Zet (dengan titik dibawah) ظ

 Ain „ Apostrof terbaik„ ع

 Gain G Ge غ
 Fa F Ef ؼ

 Qof Q Qi ؽ

 Kaf K Ka ؾ

 Lam L El ؿ

 Mim M Em ـ

 Nun N En ف

 Wau W We ك

 Ha H Ha ق
 Hamzah _‟ Apostrof ء

 Ya Y Ye م
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Hamzah (ء )yang terletak diawal kata tanpa di beri tanda apapun. Jika ia 

terletak di awal atau diakhir, maka di tulis dengan tanda (‘).    

2. Vokal 

Vokal dalam bahasa arab sama halnya dengan vokal dalam bahasa Indonesia, 

terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 

Vokal Tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, 

transliterasinya sebagai berikut: 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 Kasrah I I اَ  fatḥah A A اَ 

 ḍammah U U اَ 

Vokal  Rangkap bahasa arab yang lambangnya berupa gabungan antara 

harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf yaitu:  

      
 
 
 
 
Contoh: 

 kaifa :     كىٍيفى  

ٍكؿى قى       : haula  

3. Maddah  

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 

 

 

 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 fatḥah dan Yāʼ Ai a dan i ىىيٍ 

 fatḥah dan Wau Au a dan u ىػىوٍ 

Harakat 
Dan 

Huruf 

Nama Huruf 
dan 

Tanda 

Nama 

 fatḥah dan alif atau yāʼ ᾱ a dan garis di atas ا |  َى

 kasrah dan yāʼ ῑ i dan garis di atas ي

 ḍammah dan wau Ū u dan garis di bawah و
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Contoh:    

 māta : مىا تى 

 ramā : رى مىى

 qīla : قػىٍيلى 
 yamūtu : َيىيٍو تي 

4. Tāʼ marbūṭah 

Transliterasi untuk Tāʼ marbūṭah ada dua, yaitu: Tāʼ marbūṭah yang hidup 

atau mendapat harakat fatḥah, kasrah, dan ḍammah, transliterasinya adalah [t]. 

Sedangkan Ta’ marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya 

adalah [h]. 

Kalau pada kata yang terakhir dengan Tāʼ marbūṭah diikuti oleh yang 

menggunakan kata sedang al-serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka Tāʼ 

marbūṭah itu di translasikan dengan (h). 

Contoh: 

 Rauḍah Al-Aṭfᾱl :  رىٍكضىةي األى ٍطفىاؿ 

ًد يٍػنىةي اىلفىا ًضلىةي     Al-Madῑnah Al-Fᾱḍilah : ا ٍلمى

 Al-ḥikmah :   ا ًْلٍكمىةي  

5. Syaddah (Tasydīd) 

Sayddah atau tasydīd, yang dalam abjad arab di lambangkan dengan sebuah 

tanda tasydīd  ّا) ),  dalam trasliterasi ini di lambangkan  dengan perulangan huruf 

(konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. 

 Contoh: 

رى بػَّنىاَ    : Rabbanᾱ    

Najjaīnā :    َنىَّيػٍنىا
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 al-ḥaqq :  اْلٍىق  
 nuʼʼima :  نػيعِّمى 

 ʻaduwwun :  عىدي كٌّ 

Jika huruf ى ber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah 

ىْ(  .maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah menjadi i ,)س 

Contoh: 

 ʻAlī (bukan ʻAliyy atau ʻAly) :     عىًلى  

 ʻArabī (bukan ʻArabiyy atau ʻAraby) :    عىرى ّبٌّ 

6. Kata Sandang 

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dillambangkan dengan huruf ال (alif 

lam maʻrifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang di transliterasi seperti 

biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariyyah. Kata 

sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung  yang mengikutinya dan dihubungkan 

dengan garis mendatar (-).  

Contoh: 

 al-syams (bukan asy-syams) : اىلشٍَّمسي 

 al-zalzalah (bukan az-zalzalah) :         اىلزَّ ٍلزىلىةي 

 al-falsafah : اٍلفىٍلسىفىةي 

 al-bilād :             اىٍلًبَلىدي 

7. Hamzah  

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (ʼ) hanya berlaku bagi 

hamzah yang terletak ditengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak diawal 
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kata. Namun, bila hamzah terletak diawal kata, ia tidak di lambangkan, karena 

dalam tulisan Arab ia berupa alif.  

Contoh: 

تىٍأ ميريٍكفى     : ta‟murūn 

  al-nauʽ :  اىٍلنػٍَّوءي  

 syaiʼ :  شىٍيءه  

 umirtu :  أًمٍرتي 

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia 

Kata istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau 

kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat 

yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau 

sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia 

akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata 

al-Qur‟an (dari al-Qurʼān), Alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata 

tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi 

secara utuh. Contoh: 

Fī Ẓilāl Al- Qurʼān 

Al-Sunnah qabl al-tadwīn 

9. Lafẓ al-Jalālah  )هللا( 

Kata “Allah” yang  didahului seperti huruf partikel seperti huruf jarr dan 

huruf  lainnya atau berkedudukan sebagai muḍāf ilaih (frasa nominal), transliterasi 

tanpa huruf hamzah.  

Contoh: 

وً  وً     dἷnullāh  ًديٍػنيا للٌّٰ  billāh   بًاللٌّٰ
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Adapun ta marbūṭah diakhiri kata yang disandarkan kepada lafẓ al-jalālah, 

ditranslitersi dengan hurf  (t). Contoh:   

اللٌّٰوً  رىٍْحىةً  ًفٍ  ىيمٍ                    hum fī raḥmati llāh. 

10. Huruf Kapital  

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf capital (All Caps). dalam 

transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenal ketentuan tentang penggunaan huruf 

kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf 

kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, 

bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata 

sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri 

tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka 

huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf capital (Al). Ketentuan yang 

sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata 

sandang al-, baik ketika ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, 

CDK dan DR). Contoh: 

Wa mā Muḥammadun illā rasūl 

Inna awwala baitin wuḍiʻa linnāsi lallażī bi Bakkata mubārakan 

Syahru Ramaḍān al-lażī unzila fīh al-Qurʼān 

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūsī 

Abū Naṣr al-Farābī 

Al-Gazālī 

Al-munqiż min al-Ḍalāl 
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Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibn (anak dari) dan Abū (bapak 

dari) sebagai nama keduanya terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus 

disebutkan sebagai nama terakhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh: 

 

Abū al-Walīd Muhammad Ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibn Rusyd, Abū al-Walīd 

Muḥammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad Ibn) 

Naṣr Ḥamīd Abū Zaid ditulis menjadi: Abū Zaid, Naṣr Ḥamīd (bukan: Zaid, Naṣr 

Ḥamīd Abū) 

 

B. Daftar Singkatan 

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah: 

swt. = subḥānahū wa ta ʽālā 

saw. = ṣallallāhū ʽalaihi wa sallam 

a.s. = ʽalaihi al-salām 

H = Hijrah 

M = Masehi 

SM = Sebelum Masehi 

l. = Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja) 

w.  = Wafat tahun 

QS …/…: 4 = QS al-Baqarah/2: 4 atau QS Āli „Imrān/3: 4 

HR = Hadis Riwayat 

Untuk karya ilmiah berbahas Arab, beberapa singkatan dalam bahasa Arab: 

 صفحة =   ص 

 بدكف مكاف =   دـ 
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 صلى اهلل عليو ك سلم =   صلعم 

 طبعة =   ط 

 بدكف ناشر =   دف 
=  اخل  اىل اخره    \ اىل  اخرىا   

 جزء =   ج 
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ABSTRAK 

Nama  : Fitriani 

Nim  : 50800117035 

Judul  :Analisis Sistem Informasi dan Komputerisasi Haji Terpadu 

(SISKOHAT) Kementerian Agama Kabupaten Takalar Pada 

Tahun  2020  

 

Penelitian ini membahas tentang analisis sistem informasi dan komputerisasi 

haji terpadu (SISKOHAT) Kementerian Agama Kabupaten Takalar. Penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui pendataan sistem informasi dan komputerisasi haji 

terpadu Kementerian Agama Kabupaten Takalar dan prosedur sistem informasi dan 

komputerisasi haji terpadu Kementerian Agama Kabupaten Takalar.  

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan 

komunikasi secara langsung mendapat informasi dan informan. Metode pengumpulan 

data melalui observasi, wawancara, dan Dokumentasi. Tekhnik pengolaan dan 

analisis data yaitu reduksi data, penyajian data, dan menarik kesimpulan. 

Hasil penelitian pendataan sistem informasi dan komputerisasi haji terpadu 

(SISKOHAT) Kementerian Agama Kabupaten Takalar adalah sistem aplikasi yang 

mengolah seluruh data perhajian di Indonesia yang berbasiskan teknologi informasi, 

dimana yang bertugas mengatur pendaftaran, database dokumen haji, akuntansi BPIH 

dan lain-lain. Maka dengan menerapkan sistem ini seluruh pelayanan ibadah haji 

mulai dari pendaftaran haji, pelunasan BPIH, pengurusan paspor, sistem nomor urut 

porsi, penerbangan, pengelompokan jamaah dan pelayanan lainnya. Prosedur sistem 

informasi dan komputerisasi haji terpadu (SISKOHAT) Kementerian Agama 

Kabupaten Takalar telah berlangsung secara efektif. Karena SISKOHAT selalu 

mengacu kepada pelayanan haji kepada masyarakat meliputi sistem dan prosedur 

serta mekanisme peneyelenggaraan operasional haji secara keseluruhan, mulai masa 

pendaftaran , masa operasional di Arab Saudi, hingga proses pembatalan pendaftaran 

haji dan pelayanan informasi kepada masyarakat.  

Implikasi penelitian ini bahwa analisis sistem informasi dan komputerisasi haji 

terpadu (SISKOHAT) Kementerian Agama Kab. Takalar, perkembangan teknologi di 

masa yang akan datang. Namun SISKOHA T ini dapat diakses oleh masyarakat luas 

untuk dapat mengetahui semua hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan ibadah 

haji dan umrah.penerapan SOP (Standar Operasional Prosedur) dalam bidang 

penyelenggaraan haji dan umrah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Takalar 

sebagai acuan untuk melaksanakan tugas secara efektif dan efesien. Agar para 

pelaksana SISKOHAT dapat mengelola infrastruktur dengan baik. Selain itu juga 

pengembangan regulasi juga di perlukan untuk mengembangkan SISKOHAT. Namun 

regulasi adalah tentang kemudahan masyarakat dalam mengakses seluruh informasi 

yang berkaitan dengan pelaksanaan ibadah haji dan umrah, terutama dalam hal 

pendaftaran haji secara online. 
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 BAB I  

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah  

Informasi dan teknologi merupakan suatu hal yang harus dipenuhi oleh 

manusia, karena informasi merupakan suatu kebutuhan primer. Tanpa informasi sulit 

bagi manusia dalam mencari suatu informasi, terlebih lagi seiring dengan 

kecanggihan teknologi semakin mempermudah memperoleh informasi dari berbagi 

sumber untuk memperoleh kepentingan terutama dalam berbagai pengambilan 

keputusan di dalam suatu perusahaan, itulah sebabnya sangat dirasakan pentingnya 

mengelola informasi secara terintegrasi pada setiap organisasi perusahaan.
1
 

Suatu langkah yang tepat telah diambil oleh Kementerian Agama dalam upaya 

meningkatkan pelayanan haji ialah dengan membangun suatu Sistem Informasi dan 

Komputerisasi Haji Terpadu (SISKOHAT) yang terhubung dengan Kantor Wilayah 

Kementerian Agama serta Kementerian Agama seluruh Kabupaten Kota di Indonesia. 

SISKOHAT merupakan suatu sistem pelayanan secara on-line dan real time antara 

Bank Penyelenggara Penerima Setoran (BPS BPIH) Ibadah Haji.  

Penyelenggaraan ibadah haji di Indonesia dari tahun ke tahun mengalami 

peningkatan jumlah pendaftar yang sangat signifikan, sehingga menuntut pemerintah 

untuk mengupayakan pelayanan terbaik dan berkualitas setiap tahunnya. Dalam 

meningkatkan pelayanan penyelenggaraan ibadah haji, Kementerian Agama 

menumbuh kembangkan sistem pendataan palayanan haji melalui pemanfaatan 

                                                             

1
Eko Ganis Sukoharsono, Sistem Informasi Manajemen (Malang: Surya Pena Gemilang, 

2008), h. 1.  
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pelayanan teknologi informasi dan komunikasi yang dilakukan di Tanah Air  yang 

disebut Sistem Informasi dan Komputerisasi Haji Terpadu (SISKOHAT). 

Peningkatan pelayanan haji di Kementerian Agama terus dilakukan untuk 

memudahkan jamaah haji maupun  panitia penyelenggaraan ibadah haji (PPIH). 

Peningkatan dilakukan berbasis sistem elektronik. Awalnya direktorat jenderal 

penyelenggaraan haji dan umrah (Ditjen PHU) menerapkan sistem informasi 

komputerisasi haji terpadu (SISKOHAT) kemudian sistem ini diintegrasikan dengan 

aplikasi E-Hajj
2
.  

Pelayanan Siskohat merupakan wujud pengupayaan pemerintah dalam 

memberikan pelayanan yang lebih baik kepada calon jamaah haji karena haji itu 

sangat kompleks dilihat dari jumlah calon jamaah haji yang sangat banyak dengan 

perbedaan usia, pendidikan, bahasa, dan budaya. Selain itu, perjalanan ibadah haji 

yang berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lainnya dengan waktu yang cukup 

lama serta pelaksanaan ibadah yang jamaahnya datang dari seluruh penjuru dunia, 

bukan hanya dari Indonesia. 
3
 

Pentingnya peranan  informasi dan teknologi dalam pengelolaan suatu 

pelayanan penyelenggaraan ibadah haji dalam lingkungan masyarakat yang 

informasional merupakan hal yang mutlak dibutuhkan. Sehingga bidang 

penyelenggaraan ibadah haji di Kementerian Agama Kabupaten Takalar harus 

mampu memberikan peningkatan dalam hal pelayanan informasi serta pengelolaan 

                                                             

2
Kementerian Agama Republik Indonesia, Manajemen Penyelenggaraan Ibadah Haji 

Indonesia (Jakarta: Direktorat Pelayanan Haji Luar Negeri, 2016), h. 20.  

3
Tata Sukayat, Manajemen Haji, Umrah, dan Wisata Agama (Bandung: Simbiosa Rekatama 

Media, 2016),  h. 100.   



3 
 

 
 

sistem pelayanana yang manual menuju sistem pelayanan pendataan calon jamaah 

haji yang secara otomatis. Oleh karena itu, terobosan dibidang teknologi dan 

informasi, baik dalam arti perangkat kerasnya, perangkat lunaknya serta perangkat 

otaknya sangat dibutuhkan untuk pengelolaan data. Sebagai penyelenggara dan 

pemberi pelayanan, Kementerian Agama Kabupaten Takalar memiliki tanggung 

jawab penuh sebagai penyelenggara dan pemberi pelayanan kepada jamaah haji 

dengan mengeluarkan berbagai kebijakan yang menyangkut dengan pelayanan ibadah 

haji mulai dari perumusan dan pelaksanaan, penyusunan norma-norma, standar 

operasional, prosedur, kriteria, bimbingan teknis, monitoring operasional ibadah haji 

serta evaluasi dalam pelayanan penyelenggaraan ibadah haji. 
4
 

Pembangunan SISKOHAT dirancang untuk meningkatkan kualitas pelayanan 

ibadah haji secara signifikan. Dengan adanya sistem yang terintegrasi dan terpusat 

memperkecil kemungkinan kesalahan dalam pengisian data atau melakukan 

kecurangan dalam penetapan nomor porsi calon untuk jamaah haji.  Namun kesalahan 

data yang sering terjadi itu antara nama di KK dengan Ktp itu berbeda dan untuk itu 

jamaah di panggil kembali untuk memperbaiki  datanya,  harus sama semua mulai 

dari KTP, KK,Akte Kelahiran, Akte Nikah, Ijazah dan untuk itu harus mengikut dari 

ijazah karena nama di ijazah tidak berubah.
5
 Siskohat juga membantu mempercepat 

proses pembukaan rekening awal pada bank BPS BPIH yang telah ditetapkan hingga 

mendapatkan nomor porsi haji.  

                                                             

4
Zahotun Munawaroh, dkk, dkk, Efektivitas Sistem Informasi dan Komputerisasi Haji 

Terpadu (SISKOHAT) dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji, Jurnal Ilmu Dakwah Volume 35, no.2 

(2015), h. 226, diakses pada 29 Januari 2021 pukul 19.13 WITA.    

5
Hj. Muliani (55), Pengelola Data. (Wawancara di Kementerian Agama Kabupaten Takalar, 

29 Mei 2021). 
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Data yang masuk dari masing-masing Kementerian Agama Kabupaten di 

saring dan di validasi. Dengan adanya sistem data yang terintegrasi merupakan 

terobosan yang sangat efektif dalam meningkatkan kualitas pelayanan 

penyelenggaraan ibadah haji dan umrah di Kementerian Agama dalam menangani 

persoalan-persoalan haji yang menyangkut ribuan calon jamaa haji. Mulai dari proses 

pendataan calon jamaah haji yang baru mendaftar, pengeluaran nomor porsi untuk 

menentukan tahun keberangkatan ribuan calon jamaah haji, pelunasan biaya 

pendaftaran yang langsung terintegrasi dengan Bank Penerima Setoran (BPS) secara 

online sehingga langsung bisa terdeteksi apabila calon jamaah haji melakukan 

konfirmasi ke Kementerian Agama.  

Kementerian Agama Kabupaten Takalar sebagai penyelenggara ibadah haji 

dan umrah ialah lembaga yang berperan penuh dalam melakukan pendaftaran jamaah 

haji dengan menggunakan SISKOHAT sebagai pelayanannya. Dimana dalam sistem 

tersebut lembaga bertanggung jawab penuh pada administrasi dan informasi lainnya 

dari calon jamaah haji. Sehingga, calon jamaah haji pada saat mendaftar mendapatkan 

pelayanan yang cukup baik. Disisi lain juga, calon jamaah haji mendatangi Kantor 

Kementerian Agama Kabupaten/Kota tidak hanya untuk melakukan pendaftaran haji. 

Namun, untuk keperluan lainnya seperti melakukan pembatalan, menanyakan tentang 

informasi keberangkatan, dan informasi lainnya.  

Untuk itu telah disiapkan pula infrastruktur pendukung  di Kementerian 

Agama Kabupaten Takalar sehingga secara keseluruhan Sistem Informasi dan 

Komputerisasi Haji Terpadu (SISKOHAT) akan menjadi suatu Sistem Informasi 

yang terintegrasi dalam satu data base untuk mendukung dan meningkatkan 
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pelayanan penyelenggaraan ibadah haji terutama dalam aspek pengelolaan informasi 

haji.  

Upaya untuk meningkatkan pelayanan ibadah haji terus dilakukan oleh 

Bidang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah Kementerian Agama Kabupaten 

Takalar dengan melakukan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan penyelenggaraan haji 

dari tahun ke tahun yang kemudian ditindak lanjuti dengan penyempurnaan pola 

pelayanan untuk mengatasi kekurangan-kekurangan yang terjadi.  

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk meneliti lebih jauh 

mengenai “Analisis Sistem Informasi dan Komputerisasi Haji Terpadu 

(SISKOHAT) di Kementerian Agama Kabupaten Takalar”  

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus  

1. Fokus Penelitian  

Fokus penelitian merupakan batasan agar jelas ruang lingkup yang akan 

diteliti, maka peneliti memfokuskan tentang masalah Analisis Sistem Informasi dan 

Komputerisasi Haji Terpadu (SISKOHAT) Kementerian Agama Kabupaten Takalar.  

2. Deskripsi Fokus  

1. Sistem Informasi  

Sistem informasi merupakan suatu rangkaian prosedur formal yang 

dimana data dikumpulkan, diproses menjadi informasi, dan didistribusikan 

kepada pengguna.  

2. Komputerisasi Haji Terpadu  

Komputerisasi haji terpadu adalah penggunaan komputer sebagai alat 

bantu dalam kegiatan pengolahan data yang dilakukan secara manual.  
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3. Analisis  

Analisis adalah proses menyadari sesuatu dengan teliti dan hati-hati, atau 

menggunakan data dan metode statistic.  

Dengan demikian Sistem Informasi dan Komputerisasi Haji Terpadu 

(SISKOHAT) ialah berupa jaringan komputer yang tersambung secara online dan 

real time antara Ditjen BPIH dengan BPS BPIH. Ditengah upaya peningkatan 

pelayanan haji yang prima dan berkualitas, namun SISKOHAT sebagai jantung 

informasi yang sangat membantu keberadaan layanan haji informasi tentang posisi 

dan status jamaah haji dapat diketahui publik sejak masa pendaftaran dan  

pemberangkatan. 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas maka yang menjadi pokok 

permasalahan adalah Analisis Sistem Informasi dan Komputerisasi Haji Terpadu 

(SISKOHAT) khususnya di Kementerian Agama Kabupaten Takalar. Dari pokok  

permasalahan di atas dapat dirumuskan sub masalah sebagai berikut:  

1. Bagaimana pendataan sistem informasi dan komputerisasi haji terpadu 

Kementerian Agama Kabupaten Takalar ? 

2. Bagaimana prosedur sistem informasi dan komputerisasi haji terpadu 

Kementerian Agama Kabupaten Takalar ? 

D. Kajian Pustaka 

Pada bagian ini akan disebutkan beberapa penelitian sebelumnya yang ada 

hubungannya dengan penelitian yang akan dilakukan. Semua itu untuk menunjukkan 

bahwa pokok masalah yang akan di teliti dan dibahas belum pernah diteliti atau 
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dibahas oleh penulis lain sebelumnya. Adapaun beberapa penelitian terdahulu yang 

dianggap perlu memiliki kolerasi dengan penelitian ini, adalah sebagai berikut:  

1) Penelitian yang dilakukan oleh Ardi Kurniawan yang berjudul “Efektifitas 

Sistem Informasi dan Komputerisasi Haji Terpadu (SISKOHAT) Dalam  

Penyelenggaraan Ibadah Haji di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gowa” 
6
 dari 

Program Studi Manajemen Dakwah, Fakultas Dakwah dan Komunikasi. UIN 

Alauddin Makassar  yang dilakukan pada tahun 2017. Skripsi ini menjelaskan tentang 

Efektifitas Sistem Informasi dan Komputerisasi Haji Terpadu (SISKOHAT), yang 

bertujuan untuk mengetahui efektivitas sistem informasi dan komputerisasi haji 

terpadu dalam penyelenggaraan ibadah haji  pada Kantor Kementerian Agama 

Kabupaten Gowa dan untuk mengetahui peluang dan tantangan SISKOHAT. Dalam 

penelitian ini, peneliti menggunakan kualitatif dengan pendekatan komunikasi. 

Adapun hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah sistem informasi dan 

komputerisasi haji terpadu (SISKOHAT) merupakan ujung tombak pelayanan haji. 

Dilihat dari peluang dan tantangan siskohat yaitu 1) sistem informasi dan 

komputerisasi haji terpadu yang terintegrasi dengan berbagai Kementerian Agama 

Kabuoaten/Kota dan Bank penyelenggara Penerima Setoran dan memudahkan 

pemerintah dalam melakukan pendataan dan pemantauan mulai dari pendaftaran 

calon jamaah haji, pembayaran, pembatalan ataupun seluruh aktifitas 

penyelenggaraan ibadah haji dengan cepat dan tepat 2) kemampuan sumber daya 

manusia pada SISKOHAT yang masih minim memerlukan peningkatan kualitas 

melalui diklat dan orientasi serta paling utama adalah sistem rekruitmen dan 

                                                             

6
Ardi Kurniawan, “ Efektifitas Sistem Informasi dan Komputerisasi Haji Terpadu 

(SISKOHAT) dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gowa”, 

Skripsi (Makassar: Fak. Dakwah dan Komunikasi UIN Alauddin Makassar, 2017). 
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penempatan pegawai, sehingga sumber daya manusia SISKOHAT dapat memenuhi 

tuntunan peningkatan pelayanan masyarakat.   

2) Penelitian yang dilakukan oleh Mutmainnah yang berjudul “Implementasi 

Sistem Informasi dan Komputerisasi Haji dan Terpadu (SISKOHAT) Pada  

Kementerian Agama Republik Indonesia” 
7
dari Program Studi Manajemen Dakwah, 

Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang 

dilakukan pada tahun 2011.  Skripsi ini menjelaskan tentang Implementasi Sistem 

Informasi dan Komputerisasi Haji Terpadu (SISKOHAT), yang bertujuan untuk 

mengetahui penerapan Sistem Informasi dan Komputerisasi Haji Terpadu dalam 

penyelenggaraan pelaksanaan ibadah haji pada Kementerian Agama RI, mekanisme 

pelaksanaan SISKOHAT, dan faktor-faktor yang menjadi pendukung serta 

penghambat SISKOHAT. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode 

deskriptif dengan pendekatan kualitatif, di sini peneliti sebagai human instrument  

yang berfungsi menetapkan fokus penelitian, memilih informan sebagai sumber data, 

melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, analisis data, menafsirkan data 

dan membuat kesimpulan atas temuannya. Adapun hasil yang diperoleh dari 

penelitian ini adalah SISKOHAT merupakan sarana menumbuh kembangkan sistem 

pendataan pelayanan haji, yaitu sistem aplikasi untuk mengolah seluruh data 

perhajian yang sudah berbasiskan teknologi informasi, yang bertugas mengatur 

pendaftaran, database dokumen haji, akuntansi BPIH,  database transportasi haji, 

database penempatan pemodokan jamaah, informasi public, sistem informasi 

kesehatan haji dan database petugas haji. Sistem ini bertujuan untuk menyampaikan 

                                                             

7
Mutmainnah, “ Impelementasi Sistem Informasi dan Komputerisasi Haji Terpadu 

(SISKOHAT) Pada Kementerian Agama Republik Indonesia”, Skripsi (Jakarta: Fak. Ilmu Dakwah dan 

Ilmu Komunikasis UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011).  
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informasi penyelenggaraan ibadah hajiyang dapat memberikan kemudahan dan 

kecepatan layanan pada calon jamaah haji.  

Persamaan penelitian ini dengan kedua penelitian di atas adalah membahas 

tentang sistem informasi dan komputerisasi haji terpadu (siskohat) dalam pendaftaran 

calon jamaah di wilayah Kementerian Agama. Sedangkan perbedaan dengan 

penelitian ini adalah lokasi penelitian dan peneliti juga  lebih memfokuskan pada 

pendataan dan prosedur  SISKOHAT.  

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian  

a. Untuk mengetahui pendataan sistem informasi dan komputerisasi haji terpadu 

kementerian agama kabupaten Takalar. 

b. Untuk mengetahui prosedur sistem informasi dan komputerisasi haji terpadu 

kementerian agama kabupaten Takalar.  

2. Kegunaan Penelitian  

a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu serta informasi tentang alur 

pendataan sistem informasi dan komputerisasi haji terpadu (SISKOHAT).  

b. Diharapkan Skripsi ini dapat di jadikan sumber rujukan terhadap peneliti lain.   

c. Diharapkan dapat berguna bagi almamater dalam penambahan khasana 

kepustakaan serta sebagai masukan dalam penelitian selanjutnya. Terutama 

pada jurusan manajemen haji dan umrah.  
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BAB II 

TINJAUAN TEORETIS 

A. Tinjauan Analisis Siskohat  

1. Pengertian Sistem Informasi dan Komputerisasi  

a. Pengertian Sistem    

Sistem berasal dari bahasa latin (systema) dan bahasa Yunani (Susthema) 

adalah satu kesatuan yang terdiri dari komponen atau elemen yang dihubungkan 

bersama untuk memudahkan aliran informasi, materi atau energi.
8
  

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, sistem yaitu komponen-komponen 

yang saling berkaitan sehinnga membentuk suatu hubungan. 
9
Istilah sistem sering 

dipergunakan untuk menggambarkan suatu entitas yang saling berinteraksi. Menurut 

Irwan Isa, sistem merupakan suatu rangkaian komponen-komponen yang memiliki 

kaitan satu sama lain untuk membentuk satu kesatuan dan bekerjasama untuk 

mencapai suatu sasaran atau tujuan yang sama. 
10

 Adapun pengertian sistem menurut 

beberapa para ahli adalah sebagai berikut:  

a) Brud and Strate, “sistem dapat dirumuskan sebagai setiap kumpulan bagian-

bagian atau subsistem-subsistem yang disatukan dan dirancang untuk 

mencapai suatu tujuan.”  

                                                             

8
Yakub, Sistem Informasi Manajemen Pendidikan  (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014), h. 1. 

9
Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, edisi IV (Cet. I; Jakarta: 

PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), h. 1320.  

10
Irwan Isa, Pentingnya Sistem Informasi dalam Ke berhasilan Sebuah Proyek (Yogyakarta: 

Graha Ilmu, 2014), h. 6. 
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b) Rilley M.J., “Analisis sistem merupakan suatu metedologi untuk menciptakan 

dan merancang atau membentuk sistem yang dapat diaplikasikan dari metode-

metode ilmiah terhadap sistem-sistem.”  

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa analisis sistem 

merupakan penelahaan terhadap sistem yang berjalan untuk dilihat efektif dan 

efisiennya suatu sistem.  

Sistem merupakan jaringan kerja dari prosedur-prosedur yang saling 

berhubungan, berkumpul sama-sama untuk melakukan suatu kegiatan atau 

menyelesaikan suatu sasaran tertentu.
11
ّ Dalam bukunya sistem akuntansi, M. Samsul 

menyatakan bahwa sistem adalah kumpulan elemen-elemen yang saling berkaitan 

untuk mencapai suatu tujuan tertentu. 
12

 

Terdapat dua kelompok pendekatan dalam mendefinisikan sistem, yang 

menekankan pada prosedurnya dan yang menekankan pada komponen atau 

elemennya. Pendekatan sistem yang lebih menekankan pada prosedur, 

mendefinisikan sistem sebagai suatu jaringan kerja dari prosedur-prosedur yang 

saling berhubungan, berkumpul bersama-sama untuk melakukan suatu kegiatan atau 

untuk menyelesaikan suatu sasaran tertentu. 
13

  

                                                             

11
Andi Kristanto, Perancangan Sistem Informasi dan Aplikasinya  (Yogyakarta: Gava Media, 

2008), h. 1.  

12
 M. Samsul dan Mustofa, Sistem Akuntansi Pendekatan Manajerial  (Yogyakarta: Liberty, 

1992), h.  49. 

13
Tata Sutabri, Sistem Informasi Manajemen (Yogyakarta: Andi 2005), h. 9.  
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Pendekatan sistem lebih menekankan pada elemen atau komponennya 

mendefinisikan sistem sebagai suatu kumpulan dari elemen-elemen yang berinteraksi 

untuk mencapai suatu tujuan tertentu. 
14

  

Sistem adalah suatu kumpulan atau himpunan dari unsur, komponen atau 

variabel-variabel yang terorganisir, saling berinteraksi, saling bergantung satu sama 

lain dan terpadu. Teori sistem umum yang pertama kali diuraikan oleh Kenneth 

Boulding terutama menekankan pentingnya perhatian terhadap setiap bagian yang 

membentuk sebuah sistem. Teori sistem menyatakan bahwa setiap unsur pembentuk 

organisasi adalah hal yang penting dan harus mendapat perhatian yang utuh supaya 

manajer dapat bertindak lebih efektif. Yang dimaksud unsur atau komponen 

pembentuk organisasi di sini bukan hanya bagian-bagian yang tampak secara fisik, 

tetapi juga hal-hal yang mungkin bersifat abstrak atau konseptual seperti misi, 

kegiatan, kelompok informal, dan lain-lainnya. 
15

 

Dengan demikian sistem merupakan suatu bentuk integrasi antara satu 

komponen dengan komponen lain, karena sistem memiliki sasaran yang berbeda 

untuk setiap kasus yang terjadi yang ada di dalam sistem tersebut.  

b. Tujuan Sistem  

Tujuan sistem merupakan target atau sasaran akhir yang ingin dicapai oleh 

suatu sistem. Agar supaya target tersebut bisa tercapai, maka target atau sasaran 

tersebut harus diketahui terlebih dahulu ciri-ciri atau kriterianya. Upaya mencapai 

                                                             

14
Tata Sutabri, Sistem Informasi Manajemen, h. 9.  

15
Herni Yuliani, dkk, dkk, Iplementasi Sistem Komputerisasi Haji Terpadu (Siskohat) dalam 

Transparansi Informasi Kepada Calon Jemaah Haji, Jurnal Manajemen Dakwah volume 1, no. 2 

(2016), h. 106, diakses pada 07 Februari 2021 pukul 21.09 WITA. 
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suatu sasaran tanpa mengetahui ciri-ciri atau pernah tercapai. Ciri-ciri atau kriteria 

dapat juga digunakan sebagai tolak ukur dalam menilai keberhasilan suatu sistem dan 

dasar manila keberhasilan suatu sistem dan dasar bagi dilakukannya suatu 

pengendalian.
16

 

Dengan demikian tujuan sistem merupakan sasaran yang pasti dan bersifat 

deterministik. Jika suatu sistem tidak memiliki sasaran, maka operasi sistem tidak ada 

gunanya. Suatu sistem dikatakan berhasil bila mengenai sasaran atau tujuan yang 

telah direncanakan.  

c. Karakteristik  Sistem   

Model umum sebuah sistem adalah input, proses, dan output. Hal ini 

merupakan konsep sebuah sistem yang sangat sederhana sebab sebuah sistem dapat 

mempunyai beberapa masukan dan keluaran. Selain itu, sebuah sistem memiliki 

karakteristik atau sifat-sifat tertentu, yang mencirikan bahwa hal tersebut bisa 

dikatakan sebagai suatu sistem.
17

 Adapaun karakteristik yang dimaksud adalah 

sebagai berikut:  

a) Komponen Sistem (Components) 

Suatu sistem terdiri dari sejumlah komponen yang saling berinteraksi, yang 

artinya saling bekerja sama membentuk satu kesatuan. Komponen-komponen sistem 

atau elemen-elemen sistem dapat berupa suatu subsistem atau bagian-bagian dari 

sistem. Setiap sistem tidak peduli betapapun kecilnya, selalu mengandung komponen-

                                                             

16
Ariawan, Sistem Informasi Manajemen. http://drive.google.com(20 februari 2021), h. 2.  

17
HM. Yugianto, Analisa Perancangan Sistem Informasi (Yogyakarta: Andi Offset, 1995), h. 

4    

 

http://drive.google.com(20/
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komponen atau subsistem-subsistem. Setiap subsistem mempunyai sifat-sifat dari 

sistem untuk menjalankan suatu fungsi tertentu dan mempengaruhi proses sistem 

secara keseluruhan.
18

 Jadi, dapat dibayangkan jika dalam suatu sistem ada subsistem 

yang tidak berjalan/ berfungsi sebagaimana mestinya. Tentunya sistem tersebut tidak 

akan berjalan mulus atau mungkin juga sistem tersebut rusak sehingga dengan 

sendirinya tujuan sistem tersebut tidak tercapai.  

b) Batasan Sistem (Boundary) 

Merupakan daerah yang membatasi antara suatu sistem dengan sistem yang 

lainnya atau dengan lingkungan luarnya atau menurut Azhar Susanto Batas Sistem 

merupakan garis abstraksi yang memisahkan antara sistem dan lingkungannya. Batas 

sistem ini bagi setiap orang sangat relative dan tergantung kepada tingkat 

pengetahuan dan situasi kondisi yang dirasakan oleh orang yang melihat sistem 

tersebut. Batas sistem ini memungkinkan suatu sistem dipandang sebagai satu 

kesatuan. Batas suatu sistem menunjukan ruang lingkup (scope) dari sistem tersebut. 

c) Lingkungan Luar Sistem (Environment) 

Lingkungan luar dari suatu sistem adalah apapun di luar batas dari sistem 

yang mempengaruhi operasi sistem. Lingkungan luar sistem dapat bersifat 

menguntungkan dan dapat juga bersifat merugikan sistem tersebut. Lingkungan luar 

yang menguntungkan merupakan energi dari sistem dan dengan demikian harus tetap 

dijaga dan dipelihara. Sedangkan lingkungan luar yang merugikan harus ditahan dan 

dikendalikan, kalau tidak maka akan mengganggu kelangsungan hidup dari sistem. 

 

                                                             

18
Tata Sutabri, Sistem Informasi Manajemen, h. 10  
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d) Penghubung Sistem (Interface)  

Penghubung sistem merupakan media penghubung antara satu subsistem 

dengan subsistem lainnya. Melalui penghubung ini memungkinkan sumber-sumber 

daya mengalir dari satu subsistem ke yang lainnya. Keluaran output dari satu 

subsistem akan menjadi masukan (input) untuk subsistem lainnya dengan melalui 

penghubung. Dengan penghubung satu subsistem dapat berintegrasi dengan 

subsistem yang lainnya membentuk satu kesatuan. 

e) Masukan Sistem (Input)  

Masukan sistem adalah energi yang dimasukkan kedalam sistem. Masukan 

dapat berupa masukan perawatan maintenance input dan masukan sinyal (signal 

input). Maintanance input adalah energi yang dimasukan supaya sistem tersebut 

dapat beroperasi. Signal input adalah energi yang diproses untuk didapatkan keluaran. 

Sebagai contoh di dalam sistem komputer,program adalah maintenance input yang 

digunakan untuk mengoperasikan komputernya dan data adalah signal input untuk 

diolah menjadi informasi. 

f) Keluaran Sistem (Output)  

Keluaran sistem adalah hasil dari energi yang diolah dan diklasifikan menjadi 

keluaran yang berguna dan sisi pembuangan. Keluaran dapat merupakan masukan 

untuk subsistem yang lain atau kepada supersistem. Misalnya untuk sistem komputer, 

panas yang dihasilkan adalah keluaran yang tidak berguna dan merupakan hasil sisa 

pembuangan, sedang informasi adalah keluaran yang dibutuhkan. 
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g) Pengolah Sistem (Proses)  

Suatu sistem dapat mempunyai suatu bagian pengolah yang akan merubah 

masukan menjadi keluaran. Suatu sistem produksi akan mengolah masukan berupa 

bahan baku dan bahan-bahan yang lain menjadi keluaran berupa barang jadi. Sistem 

akuntansi akan mengolah data-data transaksi menjadi laporan-laporan keuangan dan 

laporan-lpaoran lain yang dibutuhkan oleh manajemen. 

h) Sasaran Sistem (Objective)  

Tujuan Sistem merupakan target atau sasaran akhir yang ingin dicapai oleh 

suatu sistem. Suatu sistem pasti mempunyai tujuan atau sasaran.
19

 Kalau suatu sistem 

tidak mempunyai sasaran, maka operasi sistem tidak akan ada gunanya. Sasaran dari 

sistem sangat menentukan sekali masukan yang dibutuhkan sistem dan keluaran yang 

akan dihasilkan sistem. Suatu sistem dikatakan berhasil bila mengenai sasaran atau 

tujuannya. 

d. Klasifikasi Sistem 

Sistem dapat diklasifikasikan dari beberapa sudut pandang, diantaranya 

sebagai berikut: 
20

 

1) Sistem diklasifikan sebagai hasil sy\istem abstrak (abstrak sistem) dan sistem 

fisik (Physical Sistem) 

Sistem abstrak adalah sistem yang berupa pemikiran atau ide-ide yang tidak 

tampak secara fisik. Misalnya sistem teologia, yaitu sistem yang berupa pemikiran-

                                                             

19
 Tata Sutabri, Sistem Informasi Manajemen, h. 11.  

20
HM. Yugianto, Analisa Perancangan Sistem Informasi, h. 7.  
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pemikiran hubungan antara manusia dengan Tuhan. Sistem fisik merupakan sistem 

yang ada secara fisik. Misalnya sistem komputer, sistem akuntansi, sistem produksi 

dan lain sebagainya. 

2) Sistem diklasifikan sebagai system alamiah (natural sistem) dan sistem buatan 

manusia (human made sstem)  

Sistem alamiah adalah sistem yang terjadi melalui proses alam, tidak dibuat 

manusia. Misalnya sistem perputaran bumi. Sistem buatan manusia adalah sistem 

yang dirancang oleh manusia. Sistem buatan manusia yang melibatkan interaksi 

antara manusia dengan mesin disebut dengan human machine sistem atau ada yang 

menyebut dengan man-machine sistem. Sistem informasi merupakan contoh man-

machine sistem, karena menyangkut penggunaan komputer yang berinteraksi dengan 

manusia. 

3) Sistem diklasifikan sebagai sistem tertentu (deterministic Sistem) dan sistem tak 

tentu (probabilistik sistem) 

Sistem tertentu beroperasi dengan tingkah laku yang sudah dapat diprediksi. 

Interaksi diantara bagian-bagiannya dapat dideteksi dengan pasti, sehingga keluaran 

dari sistem dapat diramalkan. Sistem komputer adalah contoh dari sistem tertentu 

yang tingkah lakunya dapat dipastikan berdasarkan program-program yang 

dijalankan. Sistem tak tentu adalah system yang kondisi masa depannya tidak dapat 

diprediksi karena mengandung unsur probabilitas. 
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4) Sistem diklasifikan sebagai sistem tertutup (closed sistem) dan sistem 

terbuka(open sistem) 

Sistem tertutup merupakan sistem yang tidak berhubungan dan tidak 

terpengaruh dengan lingkungan luarnya. Sistem ini bekerja secara otomatis tanpa 

adanya turut campur tangan dari pihak diluarnya. Secara teoritis sistem tertutup ini 

ada, tetapi kenyataannya tidak ada sistem yang benar-benar tertutup, yang ada 

hanyalah relatively closed (secara relative tertutup, tidak benar-benar tertutup). 

Sistem terbuka adalah sistem yang berhubungan dan terpengaruh dengan lingkungan 

luarnya. Sistem ini menerima masukan dan menghasilkan keluaran untuk lingkungan 

luar atau subsistem yang lainnya. Karena sistem sifatnya terbuka dan terpengaruh 

oleh lingkungan luarnya, maka suatu sistem harus mempunyai suatu sistem 

pengendalian yang baik. Sistem yang baik harus dirancang sedemikian rupa, sehingga 

secara relative tertutup karena sistem tertutup akan bekerja secara otomatis dan 

terbuka hanya untuk pengaruh yang baik saja. 

2. Pengertian Informasi 

Informasi itu sendiri adalah data yang sudah diolah dengan cara tertentu 

sesuai dengan bentuk yang diperlukan. Dengan perkembangan teknologi alat 

pengolah data sampai ke pada komputer dewasa ini, maka data dapat diolah menjadi 

informasi sesuai keperluan tingkat manajemen organisasi.
21

 Dengan demikian unit 

organisasi dapat mencapai tujuannya masing-masing sehingga secara keseluruhan 

organisasi akan dapat mencapai tujuan secara efesien dan efektif.   

                                                             

21
Zulkifli Almsyah, Manajemen Sistem Informasi (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 

2005), h. 5.  
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a) Fungsi Informasi  

Suatu Informasi dapat memiliki beberapa fungsi antara lain.
22

 

 1. Menambah Pengetahuan 

 2. Mengurangi ketidakpastian 

 3. Mengurangi Resiko kegagalan 

 4. Mengurangi keanekaragaman/variasi yang tidak diperlukan 

 5. Memberi standar, aturan, ukuran dan keputusan yang menentukan 

pencapaian sasaran dan tujuan  

b) Nilai dan Kualitas Informasi  

Nilai informasi ditentukan oleh dua hal, yaitu manfaat dan biaya untuk 

mendapatkannya. Suatu informasi dikatakan bernilai bila manfaat  lebih efektif   

dibandingkan dengan biaya mendapatkannya. Suatu informasi tidak dapat persis 

ditafsir keuntungannya dengan suatu nilai uang, tetapi dapat ditafsir nilai 

efektifitasnya.
23

 Pengukuran nilai informasi biasanya dihubungkan dengan 

analisis cost effectiveness atau cost benefit. Nilai informasi didasarkan atas 10 

sifat diantaranya.  

1) Mudah diperoleh 

2) Luas dan lengkap  

3) Ketelitian (accuracy)  

4) Kecocokan dan Pengguna  

5) Ketepatan Waktu  

                                                             

22
Edhy Sutanta, Sistem Informasi Manajemen (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2003), h. 11.  

23
Tata Sutabri, Sistem Informasi Manajemen, h. 31-32.  
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6) Kejelasan 

7) Keluwesan/Fleksibilitas 

8) Dapat dibuktikan 

9) Tidak ada prasangka  

10) Dapat diukur  

Pemakaian informasi merupakan suatu komponen yang tak dapat dipisahkan 

dari pengelolaan sistem informasi itu sendiri karena mereka itulah yang 

sesungguhnya mendayagunakan produk informasi tersebut sesuai dengan 

kebutuhannya. Hal ini berarti produk informasi dapat dinyatakan bermanfaat bila 

informasi itu memenuhi kebutuhan pihak pemakainya. 

3. Sistem Informasi  

1) Pengertian Sistem Informasi  

Sistem informasi merupakan bagian dari keseluruhan struktur dan proses 

organisasi. Berdasarkan atas sudut pandang teknis, hubungan itu menekankan 

perhatian bagaimana input yang ada diolah menjadi output ketika teknologi 

mengalami perubahan. Sedangkan dari sudut pandang perilaku menekankan bahwa 

sistem informasi baru, atau dengan membangun kembali sistem yang lama, 

melibatkan penyusunan kembali mesin dan pekerja teknisnya, sehingga sistem 

informasi tersebut akan merubah keseimbangan organisasional antara hak, kewajiban 

dan tanggung jawab yang telah ditetapkan selama periode yang panjang. Perubahan 

teknologi yang terjadi menuntut perubahan dalam siapa yang memiliki, siapa yang 

mempunyai hak untuk mengakses dang meng-update informasi tersebut, dan siapa 

yang akan mengambil keputusan, kapan dan bagaimana hal tersebut terjadi. Sistem 
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informasi yang baik dapat menyediakan informasi yang tepat, sehingga individu 

dalam organisasi dapat mengurangi ketidak pastian dan pengambilan keputusan yang 

cepat dan akurat.
24

 

Informasi yang benar dan perlu diketahui oleh orang lain dan tidak 

mencampur adukkan berita yang benar dengan berita yang salah/batil. dalam QS. Al-

Hujurat/49:6   

اًسقه بًنىبىًافػىتىبػىيػَّنػيٍوااىٍف تيًصٍيبػيٍواقػىٍومناًِبىهىالىةوفػىتيٍصًبحيٍواعىلىى مىافػىعىٍلتيٍم نىًدًمٍْيى يىاىيػ هىاالًَّذٍينى اىمىنػيٍواًاٍف جىاءىكيٍم فى   

Terjemahnya :  

Wahai orang-orang yang beriman! Jika seseorang yang fasik datang kepadamu 
membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya, agar kamu tidak 
mencelakakan suatu kaum karena kebodohan (kecerobohan), yang akhirnya 
kamu menyesali perbuatanmu itu. 

25
  

 Jika dihubungkan dengan dunia sistem informasi ayat tersebut menganjurkan 

kepada manusia untuk selalu berhati-hati dalam menerima (memanggil) sebuah 

informasi. Pada dasarnya sistem informasi merupakan kombinasi antara teknologi 

informasi dan manajemen, dan salah satu tujuan dari sistem informsi adalah 

menghasilkan informasi (data) yang berguna bagi para pemakainya. Dan 

menyediakan dan menganalisis informasi untuk menghasilkan  sebuah keputusan dari 

suatu perusahaan atau organisasi. Teknologi sendiri merupakan segala sesuatu yang 

dapat membantu mempermudah/mempercepat segala aktifitas (kegiatan), oleh karena 

itu informasi yang kita olah jangan sampai merugikan orang lain.  

                                                             

24
Eko Ganis Sukoharsono, Sistem Informasi Manajemen (Malang: Surya Pena Gemilang, 

2008),  h. 2.  

25
 Kementerian Agama RI,  Al-Qur’an dan Terjemahan (Jakarta: Al-Mubarok, 2017), h. 516.  
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Dalam sistem informasi, data merupakan fakta yang tercatat (dokumentasi 

dari kejadian). Dan jika diolah lebih lanjut data tersebut akan menjadi sebuah 

informasi yang kemudian menjadi pengetahuan. Ciri-ciri informasi yang baik (Good 

Information) yaitu :  

1. Valid (Benar) 

2. Relevant (sesuai kebutuhan pengguna)  

3. Timeline (sesuai waktu) / update  

Dan pada intinya ayat ini menjelaskan tentang pengolahan informasi (data). 

Menjelaskan tentang bagaimana caranya memperoleh, menyimpan, mengolah, dan 

menyajikan informasi kembali sehingga dapat bermanfaat dan tidak merugikan 

siapapun. Maksudnya kita tidak boleh sembarangan mengambil atau menerima 

sebuah informasi tanpa didasari dengan adanya fakta. Jadi kita diperintahkan untuk 

memeriksa dan meneliti (mengkaji) apakah informasi (data) itu benar atau tidak.   

2) Komponen Sistem Informasi  

Sebagai suatu sistem, dibutuhkan beberapa komponen untuk mendukung 

lancarnya sistem informasi. Adapun komponen tersebut meliputi:
26

 

a. Input  

Input adalah proses memasukkan data ke dalam sistem informasi yang 

meliputi; dokumen-dokumen, formulir-formulir, dan file-file. 
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Tata Sutabri, Sistem Informasi Manajemen, h. 42.  
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b. Blok Model  

Blok ini terdiri dari kombinasi prosedur, logika, model matematik yang akan 

memanipulasi data input dan data yang tersimpan di basis data dengan cara 

yang sudah ditentukan untuk menghasilkan keluaran yang diinginkan.  

c. Output  

Output adalah keluaran yang menghasilkan informasi yang berkualitas dan 

dokumentasi yang berguna untuk semua tingkatan manajemen serta semua 

pemakai sistem.  

d. Teknologi  

Teknologi adalah “tool box” dalam sistem informasi. Teknologi digunakan 

untuk menerima input, menjalankan model, menyimpan dan mengakses data, 

menghasilkan dan mengirimkan keluaran, dan membantu pengendali dari 

sistem secara keseluruhan. Teknologi terdiri dari tiga bagian, yaitu teknisi 

(brainware), perangkat lunak (software), dan perangkat keras (hardware). 

e. Basis Data  

Basis data (data base) adalah kumpulan data yang saling berkaitan dan 

berhubungan satu dengan yang lain, tersimpan di perangkat keras komputer 

dan menggunakan perangkat lunak untuk memanipulasinya. Fungsinya untuk 

penyedian informasi lebih lanjut. Data di dalam basis data perlu di 

organisasikan sedemikian rupa agar informasi yang di hasilkan berkualitas. 

Basis data diakses atau dimanipulasi menggunakan perangkat lunak paket 

yang disebut DBMS (data base management sistem). 
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f. Kendali 

Kendali adalah setiap tindakan yang dilakukan untuk menjaga sistem 

informasi agar bisa berjalan dengan lancar dan tidak mengalami gangguan. 

Pengendalian perlu dirancang dan diterapkan untuk meyakinkan bahwa hal-

hal yang dapat merusak sistem bisa dicegah ataupun bila terlanjur terjadi 

kesalahan dapat langsung diatasi. 

3) Manfaat sistem Informasi 

Suatu organisasi atau perusahaan menggunakan sistem informasi untuk 

meningkatkan produktivitas, menghilangkan kegiatan yang tidak berguna atau tidak 

bermanfaat, meningkatkan layanan, menciptakan kepuasan bagi pelanggan dan 

karyawan, serta mengkoordinasi setiap bagian dalam organisasi atau perusahaan 

dalam meningkatkan kualitas kebijakan dalam pengambilan keputusan. 

 Perangkat keras komputer mencakup peralatan fisik yang secara keseluruhan 

sering disebut komputer itu sendiri.
27

 Perangkat keras komputer dapat dikelompokkan 

menjadi beberapa komponen.  

a. Central Processing Unit (CPU)  

Merupakan pusat dari komputer yang mempunyai fungsi melakukan kegiatan-

kegiatan aritmatik dan logika serta mengawasi kegiatan seluruh system. 

b. Peralatan Input 

Data yang akan diproses dalam komputer harus dimasukkan ke komputer. 

Pekerjaan memasukkan data dapat menggunakan berbagai macam alat seperti: card 

                                                             

27
Tata Sutabri, Sistem Informasi Manajemen, h. 80. 
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reader, keyboard, mouse, joystick dan scanner. Setiap alat tersebut berfungsi untuk 

menyediakan dan memasukkan data yang akan diproses oleh komputer. 

c. Peralatan Output  

Alat-alat keluaran adalah peralatan yang menerima informasi dari komputer 

(CPU) dan mengubahnya kedalam bentuk yang dapat dibaca. Keluaran ini dapat 

dihasilkan dengan menggunakan terminal, printer, plotter, monitor dan peralatan 

lainnya. 

d. Media Penyimpanan  

Merupakan peralatan yang digunakan untuk menyimpan data input maupun 

output dari komputer. Media ini digunakan karena kapasitas memori komputer sangat 

terbatas dan mahal harganya. 

4. Pengertian Sistem Komputerisasi  

Sistem komputerisasi adalah penggunaan komputer sebagai alat bantu dalam 

kegiatan pengolahan data yang dilakukan secara manual. Data diolah dengan 

menggunakan komputer yang sudah diprogramkan sebelumnya, pengolahan data ini 

di mulai dengan perekaman data hingga pada pencetakan laporan. Pengolahan data 

secara komputerisasi lebih menguntungkan dibandingkan dengan pengolahan data 

secara manual, keuntungan tersebut dapat ditinjau dari beberapa penyajian laporan 

yang lebih cepat dan akurat. Sistem Komputerisasi Haji Terpadu yang selanjutnya 

disebut dengan SISKOHAT adalah sistem pengolahan data dan informasi 

penyelenggaraan ibadah haji. 
28

 Seperti yang di ungkapkan Sayyidina Ali:  

                                                             

28
Sondang P. Siagian, Sistem Informasi Manajemen (Jakarta: Bumi Aksara, 2001), h. 18  
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ًنظىاـٍ بً  لـٍ قىٍد يػىٍغًلبيوي اىٍلبىا طً اَلى ًنظى اىْلٍىقي بً   
Artinya :    

“Kebenaran yang tidak terorganisir (maka) kebatilan yang terorganisir akan 

mengalahkannya” atau lebih populer kebenaran yang tidak terorganisir dapat 

dikalahkan oleh kebatilan yang terorganisir.” 
29

 

Sistem Informasi dan Komputerisasi Haji Terpadu (SISKOHAT) itu punya 

jasa yang besar dalam menciptakan keteraturan yang terkait dengan penggerakan 

jamaah haji ke Arab Saudi. Dulunya penyelenggaraan ibadah haji sampai pada tahun 

1990-an masih sangat sederhana. Namun pemerintah melakukan pelayanan kepada 

jamaah haji, baik di Tanah Air maupun saat pengurusan di Tanah Suci masih 

menggunakan mesin ketik, mesin stensil, tulisan tangan, foto copy dan kalkulator 

untuk menghitung data dan informasi, lembar demi lembaran administrasi dan 

dokumen terkait dengan haji dilakukan manual.  

Semuanya diurus secara manual seperti antara lain, saat perhitungan dan 

perebutan kuota haji nasional, pengisian formulir SPPH (Surat Pendaftaran Pergi 

Haji) untuk pendaftaran haji di kabupaten kota, masa pelunasan setoran Biaya 

Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) pada Bank Penerima Setoran (BPS), 

pengurusan dan penyelesaian paspor maupun visa haji, penyusunan pra manifest 

kloter dan manifest penerbangan, boarding pass maupun tiketing. Juga pembuatan 

tanda terima dan tanda pengenal jamaah, Surat Panggilan Masuk Asrama (SPMA) 

haji embarkasi saat akan diberangkatkan, dan lainnya.  

                                                             

29
https://www.asilha.com/2020/05/07/ketentikan-ungkapan-imam-ali diakses pada 20 Februari 

2021 pukul 22.41 WITA. 

https://www.asilha.com/2020/05/07/ketentikan-ungkapan-imam-ali
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Lalu tercetuslah gagasan untuk membentuk sistem terkomputerisasi. Itulah 

benih SISKOHAT. Merujuk data dan penjelasan di situs Kemenag, Siskohat 

merupakan media Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), dia bukan satuan 

kerja, lebih tepatnya adalah alat pendukung kerja. Setiap yang terkait dengan koneksi 

jaringan dan data haji di Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (Ditjen 

PHU) akan memanfaatkan fasilitas teknologi ini. Pendaftaran, pembatalan, pelunasan 

dan terkait dengan haji akan memberdayakan sistem ini untuk validitas data. 
30

 

SISKOHAT merupakan suatu sistem pelayanan secara online dan real time 

antara Bank Penerima Setoran Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPS BPIH) Kantor 

Wilayah Kementerian Agama Provinsi dan Kabupaten atau Kota Se-Indonesia 

dengan Pusat Komputer Kementerian Agama Republik Indonesia. Pembangunan 

SISKOHAT tidak hanya dirancang untuk melayani pendaftaran secara online saja, 

lebih jauh lagi mencakup dukungan terhadap seluruh prosesi penyelenggaraan ibadah 

haji mulai dari pendaftaran calon haji, pemrosesan dokumen haji, persiapan 

pemberangkatan (Embarkasi), monitoring operasional di Tanah Suci sampai pada 

proses kepulangan ke Tanah Air (Debarkasi). 
31

 

Keberadaan SISKOHAT saat ini memberikan kontribusi yang besar dalam 

pelayanan penyelenggaraan Ibadah Haji di Indonesia, SISKOHAT mempunyai 

beberapa fungsi : 1) Pendaftaran dan penyimpanan data base jamaah dan petugas. 

Ketersediaan data base jamaah haji yang semakin terstruktur, dapat mempermudah 

dan mempercepat melakukan kesiapan-kesiapan dan penyediaan pelayanan 
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akomodasi atau transportasi lebih lanjut; 2) Pendaftaran haji dapat dilakukan 

sepanjang tahun (non stop); 3) Pemrosesan dokumen paspor dan pemvisaan; 4) 

Penerbitan Dokumen Administrasi Perjalanan Ibadah Haji (DAPIH); 5) Pembayaran 

BPIH oleh BPS BPIH secara online dan pada waktu yang bersamaan (real time) 

langsung dapat dihitung jumlah total dana keuangan setoran BPIH yang tersimpan di 

setiap BPS BPIH; 6) Pelaksanaan sistem akuntansi BPIH; 7) Proses pembatalan; 7) 

Penyusunann manifest dan kelompok terbang (kloter); 8) Pemantauan (monitoring) 

On Time Performance (OTP) penerbangan; 9) Pemantauan kesehatan jemaah haji; 

10) Pemantauan operasional haji di Tanah Air.
32

 

Sistem Informasi dan Komputerisasi Haji Terpadu (SISKOHAT) akan 

dikembangkan menjadi sistem yang aplikatif. Public harus bisa mengakses kapan 

seseorang berangkat haji dan bagaimana proses penyelesaian Biaya Penyelenggaraan 

Ibadah Haji (BPIH). Oleh karena itu, sistem tersebut perlu segera dirampungkan, 

mengingat upaya peningkatan pelayanan haji harus cepat diperbaiki.
33

  

Dalam sistem penyelenggaraan haji selama ini terdapat dikotomi antara 

manajemen perkantoran dan manajemen modern, sehingga banyak kebijakan dalam 

upaya peningkatan lebih dari sekedar tuntutan kebutuhan, budaya kegagalan tahun-

tahun lalu hanya diantisipasi secara tradisional. Analisa yang sangat mendalam 

dimulai tahun 1999 dengan melihat pada hal-hal yang lebih esensial sehingga dapat 

dilakukan penyempurnaan dalam langkah-langkah teknis, antara lain: bentuk 

organisasi serta sistem tata kerja, komponen biaya perjalanan ibadah haji, sistem 
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(2015), h. 235, diakses pada 30 januari 2021 pukul 20.15 WITA.  
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pendaftaran calon jamaah haji, pemfungsian penyuluhan dan informasi ibadah haji, 

upaya peningkatan dalam pembinaan dan bimbingan jamaah haji, aktualisasi petugas 

haji dengan sumber daya yang qualified, membina kelompok bimbingan ibadah haji 

dan penyelenggaraan perjalanan ibadah haji khusus, mengedepankan administrasi 

dokumen haji secara sistematis, fasilitas angkutan bagi jamah haji, kualitas tempat 

tinggal/ pemondokan/ akomodasi jamaah haji, struktur kepanitiaan di dalam negeri 

maupun di Arab Saudi, pemberdayaan (empowerment) sistem komputerisasi haji 

terpadu pelayanan kesehatan dan pelayanan umum di Tanah Air. Kebijakan tersebut 

secara subtansial merupakan suatu kemajuan walaupun dalam pelaksanaan 

konkretnya masih memerlukan banyak telahan yang mendalam dan penyiapan 

standarisasi sumber daya.
34

 

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa sistem penyelenggaraan 

ibada haji dari tahun ke tahun semakin meningkat dalam hal pembinaan dan 

bimbingan jamaah haji, petugas haji dengan sumber daya yang berkualitas, struktur 

kepanitiaan di Tanah Air, pemberdayaan dan pelayanan kesehatan haji. 

B. Tinjauan Penyelenggaraan Ibadah Haji  

Dalam sistem teologi Islam, ibadah haji merupakan salah satu dari kelima 

tiang yang menjadi sandaran bangunan agama ini (arkan al-Islam) dan bagi 

masyarakat Muslim Indonesia ibadah ini tampaknya mempunyai peranan yang lebih 

penting, sehingga ada kesan bahwa orang Indonesia lebih mementingkan ibadah haji 

dibandingkan dengan bangsa lain.  
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Selain merupakan perbuatan suci dan pengampun dosa, haji dipandang 

sebagai epinomena disseminasi ideologi yang memang dimungkinkan dan 

peningkatan status. Bagi masyarakat Indonesia, seorang haji (“pak haji” atau “bu 

haji”) sering kali mendapat posisi terhormat ditengah komunitasnya, khususnya di 

perdesaan. Sehingga oleh Mratin van Bruinessen, penghargaan yang lebih tinggi ini 

dikaitkan dengan budaya Asia Tenggara. Pendapat Mratin ini memang menarik untuk 

didiskusikan lebih lanjut.  

Sedemikian pentingnya kedudukan ibadah haji dan umrah, hingga ia 

senantiasa menjadi dambaan setiap muslim, dan dengan demikian predikat  haji 

mabrur merupakan dambaan bagi setiap jamaah haji. Sebab kualitas tertinggi dari 

pelaksanaan ibadah ini adalah haji mabrur (haji sukses), haji yang dijanjikan 

Rasulullah akan diberi balasan surga dalam renteran hadis-hadisnya, dan umrah yang 

makbul. Tidak kurang dari lima hadis Rasulullah yang secara langsung menjanjikan 

surga bagi mereka yang berhasil meraih haji mabrur itu.  

Berkenaan dengan ibadah haji salah satu persoalan yang menarik untuk 

direnungkan adalah sekitar haji mabrur itu. Apakah predikat haji mabrur itu terhenti 

setelah seseorang jamaah haji kembali ke kehidupan yang biasa di dunia profane 

(kehidupan biasa) ataukah predikat haji mabrur itu harus dipertahankan aktualisasinya 

setelah kembali ke Tanah Air, sehingga nilainya sangat ditentukan oleh kreaktivitas 

dan kemampuan jamaah haji untuk mengartikulasikan diri mereka dalam lingkungan 

aktivitasnya sehari-hari yang sangat kompleks, tidak sesakral suasana yang dilaluinya 

ketika menjalankan ibadah haji di Tanah Suci.
35
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Ibadah haji adalah menyengaja mendatangi ka‟bah untuk menunaikan amalan-

amalan tertentu, atau mengunjungi tempat tertentu pada waktu tertentu melakukan 

amalan-amalan tertentu. 

Ibadah haji merupakan ibadah yang perintahnya langsung dari sumber utama 

dalam Islam yaitu al-Qur‟an. Para ulama sepakat bahwa ibadah haji adalah wajib 

hukumnya bagi setiap muslim yang sudah mempunyai kemampuan baik secara 

finansial maupun fisik. 
36

 Hal ini sesuai dengan firman Allah swt. QS. Ali-Imran/3:97  

ـي اًبٍػرىًىٍيمى كىمىٍن دىخىلىوي كىافى اىًمننا كى لًلًَّو عىلىى اٍلنَّاسً  ًبيآل كى ًحج  اٍلبػىٍيًت مىًن اٍستىطىا  ًفٍيًو اىيىته بػىيػِّنىته مىقىا عى ًإلىٍيًو سى
ٍلعىلىًمٍْيى.مىن كىفىرى فىًإفَّ أ للَّوى غىًِنٌّ عىًن ا  

Terjemahnya :   

“Di sana terdapat tanda-tanda yang jelas, (diantaranya) maqam Ibrahim. Barang 

siapa memasukinya (Baitulla) amanlah dia. Dan (di antara) kewajiban manusia 

terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang-

orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Barang siapa mengingkari 

(kewajiban) haji, maka ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya (tidak memerlukan 

sesuatu) dari seluruh alam.” 
37

 

Menurut Syaikh Abdurrahman bin Nashir dalam tafsir as-Sa‟di 

mengemukakan bahwa, di sana juga ada tanda-tanda yang jelas yang mengingatkan 

kepada maqam-maqam Ibrahim dan perpindahannya dalam melaksanakan haji dan 

setelahnya. Ketika Baitullah al-Haram mengandung segala kebaikan yang disebutkan 

secara umum dan akan banyak perincian-perinciannya, maka Allah swt mewajibkan 

para hamba yang mukallaf yang mampu melakukan perjalanan kepada-Nya untuk 

menunaikan haji. Yaitu orang-orang yang mampu sampai ke Baitullah dengan 
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mengendarai kendaraan apa pun yang sesuai dengannya dan perbekalan yang harus 

disiapkannya. Karena itulah Allah swt berfirman dengan lafazh tersebut yang 

memungkinkannya mengendarai segala bentu kendaraan yang modern dan yang akan 

muncul di kemudian hari. Inilah ayat-ayat al-Qur‟an, di mana hukum-hukumnya 

relevan untuk setiap waktu dan setiap kondisi yang mana tanpanya suatu perkara 

tidak akan baik secara sempurna. Barangsiapa yang patuh kepada-Nya dan 

menunaikannya, maka dia termasuk di antara orang-orang yang diberi petunjuk lagi 

beriman. Dan barangsiapa yang ingkar terhadap-Nya dan tidak menunaikan haji ke 

Baitullah, maka dia telah keluar dari agama
38

 

Dari penjelasan diatas, dapat di pahami bahwa ibadah haji adalah kewajiban 

yang mutlak dilaksanakan bagi orang yang mampu. Sebagaimana firman Allah swt:  

 كى أىَتى و اٍ اْلٍىجَّ كىاٍلعيٍمرىةى لًلًَّو 
Terjemahnya :  

“ Dan sempurnakanlah ibadah haji dan umrah karena Allah.” 
39

 

Haji merupakan rukun (tiang agama) Islam yang kelima setelah syahadat, 

shalat, zakat, dan puasa. Menunaikan ibadah haji adalah bentuk ritual tahunan yang 

dilaksanakan bagi umat Islam sedunia yang mampu (secara materi, fisik) serta aman 

dalam perjalanan menuju haramain (dua tanah haram) dengan berkunjung dan 

melaksanakan beberapa kegiatan di beberapa tempat pada suatu waktu yang dikenal 
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sebagai musim haji. Hal ini berbeda dengan ibadah umrah yang bisa dilaksanakan 

sewaktu-waktu.  

Kegiatan inti ibadah haji dimulai pada Wukuf (berdiam diri) di padang Arafah 

pada tanggal 9 Dzulhijjah, bermalam di Muzdalifah, dan berakhir setelah bermalam 

di Mina untuk melontar Jumrah (melontar batu simbolisasi setan) pada tanggal 10, 

11, dan 12 Dzulhijjah. Masyarakat Indonesia lazim juga menyebut hari raya Idul 

Adha sebagai Hari Raya Haji karena bersamaan dengan perayaan ibadah haji ini. 
40

 

Dalam praktiknya Allah swt. telah menjanjikan pahala bagi haji mabrur yaitu surga, 

sebagaimana yang tercantum dalam hadis Rasulullah saw. sebagai berikut: 

ىلى اٍلعيٍمرىًة  عىٍن أىِب ىيرىيٍػرىةى رىًضيى اللَّوي عىٍنوي أىفَّ رىسيٍوؿى اللًَّو صىلَّى اللَّوي عىلىٍيًو كىسىلَّمى قىاؿى اٍلعيٍمرىةي  إً 
بػٍريكري لىٍيسى لىوي جىزىاءه ًإالَّ اْلٍىنَّةي  نػىهيمىا كىاْلٍىج  اٍلمى . )البخارل(41كىفَّارىةٌّ ًلمىا بػىيػٍ  

Artinya: 

Dari Abu Hurairah r.a. bahwa Rasulullah saw. bersabda “Dari umrah (yang 

satu) ke umrah (yang lain) merupakan penghapus (dosa) yang ada di antara 

keduanya. Sedang haji yang mabrur tidak ada balasannya kecuali surga”. (HR. 

Bukhari). 

Dari seluruh rangkaian pelaksanaan ibadah haji tentu saja diperlukan sebuah 

sistem yang mengatur pelaksanaannya : 

1. Syarat-syarat wajib haji  

a. Islam. (Tidak wajib, tidak sah haji orang kafir)  

b. Berakal. (Tidak wajib atas orang gila dan orang bodoh)  
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Zaid bin Sulthan Ali al-Khairiyyah wal Insaniyyah, 2004), h. 502. 



34 
 

 
 

c. Balig. (sampai umur 15 tahun, atau balig dengan tanda-tanda lain). Tidak wajib 

haji atas kanak-kanak.  

d. Merdeka.  

e. Kuasa. (tidak wajib haji atas orang yang tidak mampu) 
42

 

2. Syarat Sah Haji 

Syarat sah haji sebagaimana yang dikutip dari Qultum Media, adalah penentu 

sah atau tidaknya haji seseorang apabila melaksanakan beberapa hal berikut ini:  

a.   Dikerjakan pada waktu-waktu tertentu, yaitu pada bulan Syawal, Dzulqa‟dah 

dan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. 

b.   Dikerjakan di tempat-tempat tertentu, yaitu Masjidil Haram untuk Tawaf, 

Padang Arafah untuk Wukuf, bukit Safa dan Marwah untuk Sa‟i, Jamarat untuk 

melontar Jumrah serta Muzdalifah dan Mina untuk mabit. 

c.   Bagi jamaah haji perempuan, ia harus didampingi suami atau adik laki-laki yang 

memiliki hubungan saudara dekat dengannya, mendapat izin suaminya dan 

tidak sedang menjalani masa iddah.
43

 

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa syarat haji adalah 

segala hal yang harus dipenuhi seseorang. Apabila ada syarat yang tidak dipenuhi, 

maka gugurlah kewajiba melaksanakan haji baginya.  
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3. Rukun Haji 

Rukun haji sebagaimana yang dikutipkan dalam syariat islam adalah sesuatu 

yang tidak sah haji melainkan dengan melakukan-nya dan ia tidak boleh diganti 

dengan “dam” (menyembeli binatang). Rukun haji terdiri dari: 

a. Ihram (berniat mulai mengerjakan haji atau umrah).  

b. Hadir di Padang Arafah pada waktu yang ditentukan, yaitu mulai dari 

tergelincir matahari (waktu lohor) taggal 9 bulan haji sampai terbit fajar 

tanggal 10 bulan haji. Artinya, orang yang sedang mengerjakan haji itu wajib 

berada di Padang Arafah pada waktu tersebut.   

c. Tawaf  (berkeliling Ka‟bah). Tawaf rukun ini dinamakan, “Tawaf Ifadah”. 

d. Sa‟I (berlari-lari kecil di antara bukit Safa dan Marwah).  

e. Tahallul (mencukur atau menggunting rambut). Hal ini kalau kita berpegang 

atas pendapat yang kuat. Sekurang-kurangnya menghilangkan tiga helai 

rambut. Pihak yang mengatakan bercukur menjadi rukun beralasan karena 

tidak dapat diganti dengan menyembelih.  

f. Tertib (mendahulukan yang dahulu diantara rukun-rukun itu), yaitu 

mendahulukan niat dari semua rukun yang lain, mendahulukan hadir di 

Padang Arafah dari tawaf dan bercukur, mendahulukan tawaf dari sa‟I jika ia 

tidak sa‟I sesudah tawaf qudum. (keterangannya adalah amal Rasulullah 

saw.)
44
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Dengan demikian rukun haji adalah rangkaian amalan yang harus dilakukan 

dalam ibadah haji dan tidak dapat diganti dengan yang lain, walaupun dengan dam. 

Jika ditinggalkan maka tidak sah hajinya. 

4. Wajib Haji 

Wajib haji sebagaimana yang dinukil oleh Abdul Halim, adalah amalan-

amalan yang wajib dilakukan seseorang dalam melakukan ibadah haji, yang apabila 

ditinggalkan menyebabkan timbulnya kewajiban membayar dam, tetapi tidak sampai 

membatalkan ibadah haji. Wajib haji terdiri dari: 

a. Ihram, yakni niat berhaji dari miqat. 

b. Mabit di Muzdhalifah. 

c. Mabit di Mina. 

d. Melontar Jumrah Ula, Wustha dan Aqabah. 

e. Tawaf Wada‟ (bagi yang akan meninggalkan Makkah).
45

 

Dengan demikian wajib haji ialah rangkaian amalan yang harus dikerjakan 

dalam ibadah haji. Jika salah satu amalan tersebut tidak dikerjakan maka ibadahnya 

akan tetap sah tapi harus membayar dam. Namun, jika ada orang sengaja 

meninggalkan salah satu rangkaian amalan tersebut tanpa adanya uzur syar‟I jatuhnya 

akan berdosa.  
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Jenis dan Lokasi Penelitian  

1. Jenis Penelitian  

Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif yakni penelitian yang 

bersifat atau memiliki karateristik, karena peneliti akan melakukan observasi 

dilapangan dan wawancara secara langsung untuk mendapatkan data yang valid. 

Metode penelitian kualitatif sering disebut metode penelitian naturalistik 

karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah (natural setting), disebut 

juga sebagai metode etnographi, karena pada awalnya metode ini lebih banyak 

digunakan untuk penelitian bidang antropologi budaya. Disebut sebagai metode 

kualitatif, karena data yang terkumpul dan analisisnya lebih bersifat kualitatif. 
46

 

Pengumpulan datanya dari informan dengan bermaksud untuk memahami 

fenomena tentang apa yang dialami subjek penelitian, baik itu perilakunya, persepsi, 

motivasi maupun tindakan yang secara deskriptif dalam bentuk kata-kata dan bahasa, 

pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan metode ilmiah. 
47

 

maka peneliti sampai pada tahap penarikan kesimpulan, untuk melakukan penelitian 

di perlukan metode dan juga metodologi.  
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2. Lokasi Penelitian  

Berdasarkan judul penelitian yang penulis angkat yaitu: Analisis Sistem 

Informasi Komunikasi Haji Terpadu (SISKOHAT) Kementerian Agama Kabupaten 

Takalar pada tahun 2020. Maka penulis memutuskan untuk meneliti di Kementerian 

Agama Kabupaten Takalar yang berlokasi di Jln. Jenderal Sudirman, Kel. 

Kalabbirang, Kec. Pattallassang.   

B.  Pendekatan Penelitian  

Jenis pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan komunikasi 

yang secara langsung mendapat informasi dan informan. Peneliti ini akan 

menggunakan metode pendekatan komunikasi kepada pihak-pihak yang dianggap 

relevan dijadikan nara sumber untuk memberikan keterangan terkait penelitian yang 

akan dilakukan.  

C. Sumber Data 

1) Data Primer 

Sumber data primer dalam penelitian adalah berbagai informasi yang 

langsung diperoleh dari sumbernya,
48

 Yaitu pihak yang dijadikan narasumber oleh 

peneliti berjumlah empat orang, (Hj. Muliani, Neisy Paputungan, Hj. Hasnirawati, 

dan Mismawati).  

2) Data Sekunder  

Data sekunder adalah data yang mendukung objek penelitian, yang 

mendukung data primer. Data sekunder berupa arsip, dokumentasi, profil lembaga, 
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jurnal, buku, majalah, artikel dan semua informasi yang berkaitan dengan Sistem 

Informasi dan Komputerisasi Haji Terpadu (SISKOHAT) di Kementerian Agama 

Kabupaten Takalar.  

D. Metode Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam 

penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa 

mengetahui teknik pengumpulan data, maka penelitian tidak akan mendapatkan data 

yang memenuhi standar data yang ditetapkan.
49

 Adapun metode pengumpulan data 

yang dilakukan oleh peneliti adalah sebagai berikut:  

1. Observasi  

Pengumpulan data dengan menggunakan observasi ditujukan untuk 

mengungkapkan makna suatu kejadian dari setting tertentu, yang merupakan 

perhatian esensial dalam penelitian kualitatif. Observasi dilakukan untuk mengamati 

objek penelitian, seperti tempat khusus organisasi, sekelompok orang atau beberapa 

aktivitas suatu sekolah.  

Pengamat (observer) dalam berlangsungnya observasi dapat berperan sebagai 

pengamat yang hanya semata-mata mengamati dengan tidak ikut berpartisipasi dalam 

kegiatan subjek. Disisi lain, pengamat dapat berperan serta dalam kegiatan subjek 

dengan sedikit terdapat perbedaan antara peneliti dengan subjek. 
50
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Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, h. 296.   

50
Salim dan Syahrum, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: Citapustaka Media, 2012). 

h. 114.  
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Observasi adalah suatu cara yang dilakukan oleh peneliti untuk mendapatkan 

data atau informasi langsung dari tempat penelitian yaitu di Kementerian Agama 

Kabupaten Takalar dengan mengamati secara langsung terkait dengan SISKOHAT.  

2. Wawancara 

Selain menggunakan teknik observasi dalam penelitian kualitatif, teknik 

wawancara dapat digunakan untuk mengumpulkan data. Wawancara merupakan 

sebuah percakapan antara dua orang atau lebih dimana pertanyaan diajukan oleh 

seseorang yang berperan sebagai pewawancara. Teknik wawancara dapat digunakan 

sebagai strategi penunjang teknik lain untuk mengumpulkan data, seperti observasi 

berperan serta, analisa dokumen dan sebagainya. Menurut Bogdan dan Biklen (1982) 

wawancara ialah percakapan yang bertujuan, biasanya anatara dua orang (tetapi 

kadang-kadang lebih) yang diarahkan oleh salah seorang dengan maksud memperoleh 

keterangan.
51

 

3. Dokumentasi  

Dokumentasi digunakan untuk memperoleh data langsung dari tempat 

penelitian. Dokumentasi dimaksudkan untuk melengkapi data dari hasil observasi dan 

wawancara, dokumentasi merupakan sumber data yang stabil, dimana menunjukkan 

suatu fakta yang telah berlangsung. Agar lebih memperjelas dari mana informasi itu 

didapatkan, calon peneliti mengabadikan dalam bentuk foto-foto dan data yang 

relevan dengan penelitian. Adapun secara dokumentasi yaitu foto-foto serta pihak 

yang memberi informasi dan lokasi dari mana peneliti mendapatkan informasi.
52

  jadi 
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Salim dan Syahrum, Metodologi Penelitian Kualitatif, h. 119-120.  

52
Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D (Cet. XXV; Bandung: 

Alfabet, 2017), h. 83.  
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metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variable yang berupa 

catatan, transkip, buku, surat kabar, atau majalah. Disamping itu, foto maupun 

sumber tertulis lain yang mendukung juga digunakan untuk penelitian.  

E. Instrumen Penelitian  

Instrument penelitian adalah suatu alat yang digunakan mengukur fenomena 

alam maupun sosial yang diamati. Secara spesifikasi semua fenomena ini disebut 

variable penelitian.
53

  Maka dari itu, peneliti sendiri yang menjadi instrument pokok 

dari penelitian ini yang berfungsi menetapkan fokus penelitian, memilih informan 

sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, menilai kulitas data, menafsirkan 

data dan membuat kesimpulan atas temuannya. Disamping itu peneliti membutuhkan 

alat yang dapat membantu kelancaran saat penelitian.  

Adapun  keberhasilan penelitian juga tergantung pada instrument yang 

digunakan. Oleh karena itu penelitian lapangan (field research) yang meliputi 

observasi dan wawancara dengan daftar pertanyaan yang telah disediakan, alat tulis 

berupa buku catatan dan pulpen, dibutuhkan kamera dan  alat perekam yang 

digunakan untuk mengambil gambar saat dilapangan. 

F. Tehnik Pengolahan dan Analisis Data 

Tehnik pengolahan data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Data 

yang akan disajikan dalam bentuk narasi kualitatif yang dinyatakan dalam bentuk 

verbal yang diolah menjadi jelas akurat dan sistematis. 
54

 penelitian akan melakukan 

                                                             

53
Sugiyono, Metode  Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, h. 156.   
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Pawito, Penelitian Komunikasi Kualitatif  (Cet. I; Yogyakarta: PT Lkis Yogyakarta, 2008), 
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pencatatan dan berupaya mengumpulkan informasi mengenai keadaan suatu gejala 

yang terjadi saat penelitian dilakukan.  

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang 

diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi dengan cara 

mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, 

melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan akan 

dipelajari dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri 

maupun orang lain. 
55

  

Analisis deskriptif digunakan untuk menggambarkan (mendeskripsikan) 

populasi yang sedang diteliti. Analisis deskriptif dimaksudkan untuk memberikan 

data yang diamati agar bermakna dan komunikatif. 
56

 

Adapun tehnik dan analisis data yang digunakan dalam penelitian ini sebagai 

berikut:  

1) Reduksi Data 

Reduksi data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya sangat banyak, untuk 

itu perlu dicatat dan diteliti secara rinci. Mereduksi data berarti merangkum, 

menggolongkan, mengarahkan, memilih hal-hal yang pokok dan memfokuskan pada 

hal-hal yang penting. Sehingga data yang telah direduksi hasilnya akan memberikan 

gambaran yang lebih jelas.  

 

                                                             

55
Sugiyono, Metode Penelitian Kuantutatif, Kualitatif dan R&D, h. 320.  
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Asep Saeful Muhtadi dan Agus Ahma Safei, Metode Penelitian Dakwah (Bandung: Pustaka 
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2) Penyajian Data 

Display data adalah penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk bagan, uraian 

singkat dan hubungan antar kategori agar memudahkan menarik kesimpulan dari 

hasil penelitian yang dilakukan. 

3) Penarikan Kesimpulan  

Setelah data disajikan yang juga dalam rangkaian analisis data maka proses 

selanjutnya adalah penarikan kesimpulan/ferivikasi data. Dalam tahap analisis data 

seorang peneliti kualitatif mulai mencari arti benda-benda mencatat keteraturan, pola-

pola, penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, sebab akibat dan proposisi. 

Kesimpulan pada tahap pertama bersifat longgar, tetap terbuka dan skeptic, belum 

jelas kemudian meningkat menjadi lebih rinci dan mengakar dengan kokoh.
57

 

Kesimpulan final mungkin belum muncul sampai pengumpulan data terakhir, 

tergantung pada besarnya kumpulan-kumpulan catatan lapangan, pengkodeannya 

penyimpanannya dan metode pencarian ulang yang digunakan, kecakapan peneliti 

dalam menarik kesimpulan. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

ANALISIS SISTEM INFORMASI DAN KOMPUTERISASI HAJI TERPADU 
DI KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN TAKALAR PADA TAHUN 2020 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian Kementerian Agama Kabupaten Takalar  

1. Profil  Kantor Kementerian Agama Kabupaten Takalar  

Departemen Agama di Tingkat Provinsi ketika itu bernama jawatan Urusan 

Agama (JAURA) bertempat di Makassar, Sulawesi Selatan. Kepala Jawatan Urusan 

Agama yang pertama dijabat oleh Bapak Gazali (1950-1952), yang berkantor di Jalan 

Jenderal Ahmad Yani Makassar (sekarang Kantor Polwiltabes Makassar). Kantor 

Jawatan Urusan Agama ini bertugas sebagai perpanjangan tugas pemerintah pusat 

pada bidang agama dan keagamaan di tingkat provinsi. Setelah Bapak Gazali 

menjabat kepala jawatan tahun 1950-1952, dilanjutkan oleh Bapak Ismail Napu 

(tahun 1952-1955) dan selanjutnya H. Zainuddin (1955-1960).  

Pada tahun 1960, Kantor Jawatan Urusan Agama Provinsi Sulawesi Selatan 

dipindahkan dari jalan Jend. Ahmad Yani ke Jalan WR. Supratman pada masa Bapak 

Rahman Tahir (1960-1962). Pada tahun 1964, dijabat oleh KH. Badawi (1962-1964) 

terjadilah peralihan wilayah administrative Provinsi Sulawesi Selatan dan Tenggara 

dibagi menjadi dua wilayah. Provinsi Sulawesi Selatan Tenggara berdiri sendiri 

sebagai satu wilayah administrative, ditandai dengan keluarnya Undang-Undang 

Nomor 13 Tahun 1964. Seiring dengan tuntutan pelayanan pemerintahan, maka pada 

masa jabatan KH. Hasan (1967) Kantor Jawatan Urusan Agama berubah 

nomenklaturnya menjadi Kantor Perwakilan Departemen Agama Provinsi Sulawesi 

Selatan.  
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Perubahan nomenklatur ini diharapkan dapat memberikan pelayanan yang 

optimal kepada masyarakat, khususnya di Sulawesi selatan. Perubahan nomenklatur 

ini juga menjadikan lokasi kantor dipindahkan ke Jalan Nuri hingga sekarang ini, 

pada saat itu dijabat oleh Bapak KH. Muh. Siri (1967-1970). Berdasarkan kepres 

Nomor 44 tahun 1974, keputusan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 1975 tentang 

kedudukan, tugas pokok, fungsi serta susunan dan tata kerja Departemen Agama, 

maka instansi Departemen Agama tingkat provinsi berubah nomenklautrnya menjadi 

kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Sulawesi Selatan.  

Seiring dengan perkembangan dan semakin luasnya cakupan wilayah kerja, 

maka nomenklatur perwakilan Departemen Agama dirubah menjadi Kantor Wilayah 

Departemen Agama Provinsi Sulawesi Selatan. Perubahan nomenklatur ini, dilatari 

dengan semakin luasnya cakupan wilayah kerja pemerintahan, sehingga tuntutan 

pelayanan yang lebih khusus dan optimal terkait dengan pembinaan agama dan 

keagamaan di Sulawesi selatan menjadi suatu keniscayaan pada saat itu. Posisi kepala 

kantor wilayah departemen agama pada saat itu dijabat oleh Bapak H. Muh. Ali 

Mabham Dg. Tojeng (tahun 1970-1975). Pada tahun 2010, atas terbit keputusan 

Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2010 tentang perubahan Departemen menjadi 

Kementerian, maka nama Departemen Agama diubah menjadi Kementerian Agama. 

Saat ini Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan secara 

structural membawahi 23 Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota se Sulawei 

Selatan.  

Departemen Agama Kabupaten Takalar berdiri pada tanggal 1- februari 1960. 

Dan berdasarkan PMA RI Nomor 1 Tahun 2010 Departemen Agama berubah 
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penyebutan nama menjadi Kementerian Agama yang diikuti perubahan semua 

penggunaan atribut seperti logo, badge, kop surat, dan stempel.  

Selengkapnya secara berturut-turut, Kementerian Departemen Agama RI dipimpin oleh: 

1) H. Kadir dg Sutte  (tahun 1960-1973)  

2) Abd. Razak Dg Tompo (tahun 1973-1981) 

3) H. Abd. Malik Gassing (tahun 1981-1983)  

4)  H. Muh. Junaid (tahun 1983-1985) 

5) H. Mas Yunus (tahun 1985-1993) 

6) H. M. Dahlan Zainuddin (tahun 1993-2001) 

7)  H. Muh. Arafah Syam (tahun 2001-2007) 

8) H. Makmur Samas (tahun 2007-2009) 

9) H. Hanafi Basuki (tahun 2009-2010) 

10) Dra. Hj. Adliah. MH (tahun 2011-2019) 

11) Drs. H. Junaidi Mattu. MH (tahun 2019-sampai sekarang) 
58

 

Berdasarkan PMA No. 13 Tahun 2012 tentang Struktur Organisasi dan tata kerja 

Instansi Vartikal Kementerian Agama terdiri dari :
59

 

1) Kepala Kantor Kementerian Agama  

2) Sub Bagian Tata Usaha  

3) Seksi Pendidikan Madrasah  

4) Seksi Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren  
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5) Seksi Pendidikan Agama Islam  

6) Sekksi Penyelenggara Haji dan Umrah  

7) Seksi Bimas Islam  

8) Penyelenggara Zakat dan Wakaf  

9) Kelompok Jabatan Fungsional  

2. Visi dan Misi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Takalar  

a. Visi  

Terbinanya tatanan kehidupan keagamaan masyarakat kab. Takalar yang 

berakhlak tinggi, maju, dinamis dan toleran.  

b. Misi  

a. Meningkatkan kualitas pelayanan dan administrasi keagamaan  

b. Mewujudkan pengalaman nilai-nilai ajaran Agama 
60

 

c. Mendorong pemberdayaan kehidupan keagamaan  

3. Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Kementerian Agama Kabupaten 

Takalar  

Kesembilan struktur tersebut bekerja berdasarkan tugas dan fungsinya masing-

masing. Secara umum Kantor Kementerian Agama Kabupaten Takalar menyelenggarakan 

fungsinya sebagai berikut:
61
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Profil Kementerian Agama Kabupaten Takalar, Tahun 2021  



48 
 

 
 

1. Perumusan visi dan misi serta kebijakan teknis di bidang pelayanan dan bimbingan 

kehidupan beragama kepada masyarakat di Kabupaten Takalar 

2. Pembinaan, pelayanan dan bimbingan masyarakat Islam, pelayanan haji dan umrah, 

pengembangan zakat/wakaf, pendidikan agama dan keagamaan, pondok pesantren, 

pendidikan Agama Islam, dan Pendidikan Madrasah, sesuai peraturan perundang-

undangan.  

3. Perumusan kebijakan teknis dibidang pengelolaan administrasi dan informasi 

keagamaan  

4. Pembinaan kerukunan umat beragama  

5. Pengkoordinasian perencanaan, pengendalian, dan pengawasan program  

6. Pelaksanaan hubungan dengan pemerintah daerah, instansi dan lembaga masyarakat 

dalam rangka pelaksanaan tugas Kementerian Agama.    
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4. Struktur Organisasi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Takalar  

PMA No 13 Tahun 2012  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Sumber, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Takalar 

 

1. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Takalar 

2. Kepala Sub Bagian Tata Usaha 

KEPALA KANTOR 

H. Muhammad, M.Ag 

NIP. 197205061999031002 

KEPALA SUB. BAG. TATA 

USAHA 

Drs. Mustajab, MM 

NIP. 196607131997031001 

 

KEPALA SEKSI 

PENDIDIKAN AGAMA 

ISLAM 

 

Dra. Hj. Kartini 

NIIP. 196812311993032003 

KEPALA SEKSI 

PENDIDIKAN MADRASAH 

 
Dr. H. Mohammad Yahya. S.Ag, M.Ag 

NIP. 197407251999031002 

 

KEPALA SEKSI 

PD. PONTREN 

 
H. Misbahuddin S.Ag.,MM 

NIP.197312042000031001 

 

KEPALA SEKSI 

BIMAS ISLAM 

H. Muhammad Afrizal, S.HI 

NIP.197904072009011009 

KEPALA SEKSI 

HAJI & UMRAH 

 
Dra. Hj.Nurjannah Dammi, MM 

NIP.196909191995032002 

 

 

KEPALA SEKSI 

PENY. ZAKAT DAN WAKAF 

 
Drs. Abd. Basir 

NIP. 196810031998031001 
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Bertugas melakukan koordinasi kebijakan teknis dan perencanaan, pelaksanaan 

pelayanan pembinaan administrasi keuangan dan barang milik Negara dilingkungan 

kantor kementerian agama. 

3. Seksi Pendidikan Agama Islam  

Bertugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pembinaan serta pengelolaan data 

informasi di bidang pendidikan agama islam pada PAUD, SD/MI, SMP/MTS dan 

SMA/MA. 

4. Seksi Pendidikan Madrasah  

Bertugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pembinaan serta pengelolaan data 

dan informasi pada pendidikan madrasah. 

5. Seksi Pendidikan Pondok Pesantren  

Bertugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pembinaan serta pengelolaan data 

informasi di bidang pendidikan diniyah dan pondok pesantren. 

6. Seksi Bimbingan Masyarakat Islam 

Menyusun konsep penyusunan bahan penyuluh agama islam sesuai dengan kajian dan 

prosedur untuk mencapai sasaran yang diharapkan, kemudian mengevaluasi proses 

penyuluhan bahan penyuluh serta melaporkan hasil pelaksanaan tugas dengan 

prosedur yang berlaku sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban. 

7. Seksi Penyelenggara Haji dan Umrah 

Bertugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pembinaan sertapengelolaan data 

informasi dibidang penyelenggara haji dan umrah.
62
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8. Seksi Penyelenggara Zakat dan Wakaf 

Bertugas melakukan bimbingan dan pelayanan di bidang pengelolaan zakat, 

pengelolaan wakaf serta sistem informasi manajemen penyelenggaraan zakatdan 

wakaf. 

B. Pendataan Sistem Informasi dan Komputerisasi Haji Terpadu (SISKOHAT) di 

Kementerian Agama Kabupaten Takalar  

Berdasarkan data yang peneliti dapatkan dari lapangan untuk m engetahui 

Analisi Sistem Informasi dan Komputerisasi Haji Terpadu (SISKOHAT) dalam 

penyelenggaraan ibadah haji di Kementerian Agama Kabupaten Takalar, penulis akan 

mencoba mengemukakan bagian-bagian terpenting yang menyangkut seluruh aktifitas 

yang menopang analisisi siskohat.  

Berdasarkan ungkapan Neisy Paputungan dapat diketahui bahwa Sistem 

Informasi dan Komputerisasi Haji Terpadu (SISKOHAT) merupakan ujung tombak 

pelayanan haji, karena semua proses pelayanan yang ada di haji khususnya 

pendaftaran dan pembatalan itu di eksekusinya ada di siskohat. Tidak bisa terlaksana 

jika tidak ada siskohat, jadi siskohat adalah kunci dari pelayanan yang ada di seksi 

penyelenggaraan ibadah haji dan umrah diantaranya yaitu:  

1. Pendaftaran  

Siskohat memiliki fungsi sebagai penyimpanan database yang digunakan 

untuk mempermudah dan mempercepat penyiapan dokumen paspor bagi jamaah haji 

dan mempercepat pemvisaan secara online dengan Kedutaan Besar Saudi Arabia di 
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Jakarta.
63

 Namun ada beberapa berkas yang perlu dibawa ke Kemenag sebagai 

berikut:  

a) Buku tabungan  

b) Foto copy kartu tanda penduduk (KTP) 3 lembar (atas -bawah). 

c) Foto copy kartu keluarga (KK) 3 lembar  

d) Foto copy akte kelahiran, ijazah atau kutipan akta nikah 3 lembar (bisa salah 

satu yang sesuai dengan data di KTP).  

e) Foto copy paspor 3 lembar (bagi yang punya).  

f) Foto berwarna untuk BPS BPIH 3x4 berlatar belakang putih sebanyak 10 

lembar (bisa foto di koperasi kementerian agama (kemenag).  

g) Surat pendaftaran pergi haji (SPPH) 3 rangkap  

h) Setoran biaya pendaftaran ibadah haji (tanda bukti setoran awal) 5 rangkap  

i) Setoran biaya penyelenggaraan ibadah haji (tanda bukti lunas setoran) 5 

rangkap   

2. Tata cara pendaftaran haji di kementerian agama kabupaten Takalar  

a) Calon jamaah haji membawa buku tabungan haji minimal sebesar setoran 

awal biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) (Rp. 25.100.000,00) ke 

kementerian agama (kemenag), selain itu membawa foto copy KTP serta KK 

masing-masing 3 lembar serta membawa foto copy akte 

kelahiran/ijazah/kutipan akta nikah 3 lembar (bisa salah satu sesuai dengan 

ada di KTP) dan juga foto copy paspor bagi calon jamaah haji yang punya.  
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b) Setelah itu staff bagian akan melakukan verifikasi persyaratan tersebut. 

Kemudian calon jamaah haji diambil sidik jarinya dan foto dengan latar 

belakang putih ukuran 3x4 (bisa bawa sendiri/foto di kementerian 

agama/kemenag). Setelah itu di buatkan surat pendaftaran pergi haji (SPPH) 

yang telah disahkan.  

c) Calon jamaah haji membawa berkas SPPH yang telah disahkan dan foto ke 

bank untuk di porsikan.  

d) Setelah diporsikan, calon jamaah haji dicetakkan tanda bukti setoran awal 

sebanyak 5 rangkap:  

 Rangkap I                 : calon jamaah haji  

 Rangkap II                : bank  

 Rangkap III, IV & V : kementerian agama (kemenag) 

e) Saat akan berangkat, kementerian agama (kemenag) mengumumkan jumlah 

biaya pergi haji yang harus dilunasi oleh calon jamaah haji. Jika calon jamaah 

haji sudah melunasi  

maka pihak bank akan mencetakkan tanda bukti lunas setoran 5 rangkap:  

 Rangkap I            : Calon jamaah haji  

 Rangkap II & III  : Kementerian agama (kemenag)  

 Rangkap IV & V : Bank 
64
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3. Sistem informasi dan komputerisasi haji terpadu menggunakan 

centralized dalam proses datanya 

Agar tidak ada penyelewengan data, supaya dapat di biasakan jika hanya di 

manualkan sering terjadi orang ontak antic jika langsung terpusat di sistemnya itu 

tidak bisa lagi di ontak antic, tidak bisa lagi di manimulasi datanya. Di mana semua 

proses pengolahan data penyelenggaraan ibadah haji berada di pusat. Dengan 

menggunakan pengolahan data seperti ini dapat mengurangi resiko duplikasi pada 

data yang tersimpan sehingga data penyelenggaraan ibadah haji yang masuk benar-

benar terjaga keamanannya.
65

 

Dengan demikian CDP (centralized dan processing) sistem komputer, proses 

dan support terpusat di satu tempat. Sehingga dapat mengurangi duplikasi pada data 

yang tersimpan dan meringankan dalam menyelenggarakan standar dan terjaga 

keamanannya, serta ekonomis.  

4. Fungsi Sistem Informasi dan Komputerisasi Haji Terpadu (SISKOHAT) 

di Kementerian Agama Kabupaten Takalar  

Keberadaan SISKOHAT sebagai jantung informasi sangat membantu 

keberadaan KBIH di seluruh Indonesia. Melalui SISKOHAT kemudahan dan 

kecepatan layanan informasi tentang posisi dan status jamaah haji dapat diketahui 

public sejak masa pendaftaran, pemberangkatan, operasional di Arab Saudi sampai 

kembali ke daerah asal di Tanah Air.  
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Keberadaan SISKOHAT saat ini memberikan kontribusi yang besar dalam 

pelayanan Haji dan Umrah di Indonesia, SISKOHAT mempunyai beberapa fungsi: 

a. Pendaftaran dan penyimpanan database jamaah dan petugas  

b. Pemrosesan dokumen paspor dan pemvisaan  

c. Memberikan pelayanan kepada masyarakat dibidang pembatalan 

maupun pendaftaran  

d. Sebagai sarana informasi data, kepada pihak yang membutuhkan 

termasuk para jamaah haji yang ingin mendaftar  

e. Proses pembatalan  

f. Pelaksanaan sistem akuntansi BPIH  

5. Sarana dan prasarana sistem informasi dan komputerisasi haji terpadu 

(SISKOHAT) di Kementerian Agama Kabupaten Takalar  

Sarana dan prasarana adalah dua hal yang saling terikat, karena dua hal 

tersebut adalah alat penunjang keberhasilan suatu proses upaya yang dilakukan oleh 

suatu lembaga dalam mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan. Apabila kedua hal 

ini tidak tersedia maka seluruh proses pelayanan public akan tersendat dan tidak akan 

mencapai hasil yang diharapkan sesuai dengan rencana.  

Sarana dan prasarana yang digunakan  untuk menunjang keberhasilan sistem 

informasi dan komputerisasi haji terpadu (SISKOHAT) Kementerian Agama 

Kabupaten Takalar adalah.
66

 Sebagai berikut :  
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a. Perangkat computer (PC)  

Pada awal pengoperasian sistem informasi dan komputerisasi haji, siskohat 

didukung dengan computer PC (Personal Computer) menggunakan mesin dengan 

kecepatan pengoperasian sistem yang maksimal di eranya, yaitu menggunakan era 

computer mini siskohat dengan mesin AS/400 sebagai masa dimulainya 

pengoperasian siskohat. Host siskohat ini sebagai pengendalian utama suatu jarigan 

dimana semua proses pengolahan data berlangsung memakai CDP (centralized data 

proses) yaitu sistem computer, proses dan support terpusat di satu tempat. Semakin 

berkembangnya tekhnologi computer siskohat menggunakan mesin yang berbasis 

intel dengan menggunakan sistem host siskohat VPN (Virtual Private Network) yang 

bisa diakses dengan menggunakan jaringan internet.  

b. Switch Hub  

Merupakan alat jaringan computer sebagai central atau pusat untuk membagi 

koneksi yang saling terhubung dengan port-port lainnya untuk dapat mengkoneksikan 

sebuah computer satu dengan computer lainnya.  

c. Router  

Router juga merupakan penghubung dalam jaringan computer. Sama seperti 

switch dan hub, router juga berfungsi sebagai alat untuk mentransfer paket data dari 

satu port ke port yang lain. Perbedaannya adalah, Switch dan Hub cenderung 

digunakan sebagai penghubung dalam jaringan local/LAN (Local Area Network), 

sementara router dibuat sebagai alat perluasan dari jaringan LAN ke jaringan WAN 

(Wide Area Network) dan MAN (Metropolitan Area Network). Router digunakan 

dalam jaringan berbasis teknologi protocol TCP/IP. Router jenis ini disebut IP 
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Router. Router digunakan untuk memperluas jaringan data yang kecil ke jaringan 

yang luas. Contohnya dari jaringan LAN, oleh router diperluas menjadi jaringan 

berbasis internet.  

d. Kamera  

Kamera merupakan seperangkat perlengkapan yang memiliki fungsi sebagai 

alat penunjang pengambilan gambar/foto secara langsung dalam sistem biometric. 

Dengan adanya foto biometric keamanan dan keaslian data calon jamaah haji dapat 

terjamin.   

e. Printer  

Printer adalah perangkat keras (hardware) dimana perangkat itu akan bekerja 

apabila pengguna menghubungkannya dengan perangkat computer, yang bisa 

digunakan untuk mencetak tulisan, gambar, dan grafik ke dalam bentuk kertas atau 

sejenisnya. Printer itu sering digunakan untuk mencetak dokumen penting baik itu 

perusahaan ataupun organisasi perkantoran atau sebagainya. Dengan demikian, 

kehadiran printer saja sangat membantu keseharian para pekerja kantoran dan serta 

masyarakat lainnya yang memiliki keperluan mencetak suatu dokumen penting.  

f. Stempel/Cap Dinas  

 Stempel adalah alat yang permukaannya berukir gambar, tulisan atau 

keduanya yang dapat menghasilkan cap. 

Dengan demikian sebagai sarana informasi sebagai bentuk transparansi 

informasi validasi dan data serta menjamin keamanan jamaah, dengan adanya sistem 

informasi atau SISKOHAT. Semua memakai sistem online sehingga jamaah bisa 
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secara langsung meninjau kembali jika ingin menanyakan semua secara online terkait 

dengan proses pemberangkatan jamaah itu sendiri melalui website.  

Sebagaimana yang di ungkapkan Muhammad Adwar bahwa Dashboard 

adalah aplikasi sistem informasi yang menyajikan informasi mengenai indicator 

utama dari aktifitas organisasi secara sekilas dalam layar tunggal.
67

  Pembuatan 

modul memperhatikan 3 aspek utama dashboard yaitu penyajian data/informasi, 

personalisasi, dan kolaborasi antar pengguna. Namun modul calon jamaah haji 

meliputi :  

a. Penelusuran dan pengelompokan calon jamaah haji berdasarkan pekerjaan 

b. Penelusuran dan pengelompokan calon jamaah haji berdasarkan asal daerah  

c. Penelusuran dan pengelompokan calon jamaah haji berdasarkan tingkat 

pendidikan  

d. Penelusuran dan pengelompokan calon jamaah haji berdasarkan umur  

e. Penelusuran dan pengelompokan calon jamaah haji berdasarkan jenis 

kelamin  
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Gambar 1 :  Dashboard Kemenag Kab/ Kota 
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6. Struktur Organisasi Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kantor 

Kementerian Agama Kabupaten Takalar  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kepala Kantor Kemenag 

H. Muhammad, M.Ag 

NIP 197205061999031002 

KANIM  

Kasi Peny. Haji dan Umrah  

Dra. Hj. Nurjanna Dammi, MM  

NIP 196909191995032002  

KUA  BPS BPIH  

Penyusun Dokumen Haji  

Mismawati, S.Ag., MM  

NIP 197601042009012007  

Pengelola PHU 

Neisy Paputungan, S.Ag., 

MM 

NIP 197912172006042002 

Pengelola Data  

Hj. Muliani  

NIP 196504121987032003  

 

Pengadministrasi  

Muhammad Adwar, SE 

NIP 198010312014111002   

Pengdokumentasi  

Operator 

Hj. Hasnirawati, S.Pd.I 

 

Operator  

Nur Ayu Puspita Sari Sukri  

Operator  

Muhammad Arfah, S.Pd.I  
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Pendataan sistem informasi dan komputerisasi haji terpadu (SISKOHAT) 

merupakan sarana menumbuh kembangkan sistem pendataan pelayanan haji yang 

bersifat manual, ke arah automatis melalui pemanfaatan teknologi informasi dan 

komunikasi yang dilakukan di Tanah Air maupun di Arab Saudi. 

 Pendataan haji melalui SISKOHAT dilakukan sepanjang tahun yang dapat 

dimonitor dan dikendalikan setiap saat secara real time. Namun sistem ini bertujuan 

untuk menyampaikan informasi penyelenggaraan ibadah haji dan umrah. Dengan 

begitu, SISKOHAT ini dibangun untuk memberikan kemudahan dan kecepatan 

layanan, pengendalian pendaftaran dan penyetoran lunas Biaya Penyelenggaraan 

Ibadah Haji BPIH, serta adil dalam urutan untuk memperoleh nomor porsi. Adapun 

fungsi SISKOHAT sebagai berikut: pendaftaran SISKOHAT menjadi sarana untuk 

mendata pendaftaran haji sehingga dapat diperoleh database jamaah haji, pemrosesan 

dokumen haji, penerbitan dokumen administrasi perjalanan ibadah haji, pembayaran 

BPIH oleh BPS BPIH secara online, pelaksanaan sistem akuntansi BPIH.  

Dari penjelasan di atas bahwa SISKOHAT merupakan hal yang sangat utama 

dalam penyelenggaraan ibadah haji karena memuat tentang seluruh informasi terkait 

ibadah haji. Sudah saya sebutkan sebelumnya dalam QS Al-Hujurat/49: 6 bahwa 

sistem informasi dan teknologi sangat berguna untuk memudahkan seseorang dalam 

menjalankan segala aktivitas atau kegiatan yang dilakukan. Maka dari itu, dengan 

adanya SISKOHAT dapat membantu memudahkan pelayanaan bagi calon jamaah 

haji.  
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C. Prosedur Sistem Informasi dan Komputerisasi Haji Terpadu (SISKOHAT) 

diKementerian Agama Kabupaten Takalar  

1. Prosedur pendaftar haji reguler  

Pendaftaran calon jamaah haji reguler dapat dilakukan oleh petugas kemenag 

kab/kota dengan menggunakan menu Entry SPPH V3 Biometric dengan langkah pilih 

menu Entry SPPH, maka dilayar akan tampil form Entry SPPH, kemudian masukkan 

data jamaah pada kolom di from Entry SPPH, yaitu Nomor KTP, Nama Lengkap, 

Nama Ayah Kandung, Tempat Lahir, Tanggal Lahir, Jenis Kelamin, 

Kewarganegaraan, Kode Diagnosa, Alamat, Nomor Rumah, RT, RW, Provinsi, 

Kab/Kota, Kecamatan, Kelurahan, Kode Pos, Nomor Telefon, Nomor HP, Pekerjaan, 

Pendidikan, Status Pergi Haji, Golongan Darah, Status Perkawinan, dan ciri yang 

terdiri dari Rambut, Alis, Muka, Hidung, dan Berat Badan, setelah data jamaah 

lengkap lalau pilih menu simpan. 
68

 

Dengan demikian pendaftaran calon jamaah haji ini dapat dilakukan dengan 

menggunakan Entry SPPH V3 Biometrik dan berkas-berkas yang di bawah oleh 

calon jamaah haji agar data jamaah dapat di input.  
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 Hj. Hasnirawati (32), Staff  Operator  (Wawancara di Kementerian Agama Kab. Takalar, 

29 Mei 2021)  
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Gambar 2 : Menu Data SPPH   

Sebagaimana yang diungkapkan oleh Mismawati bahwa untuk membuat 

prosedur pendaftaran haji maka calon jamaah haji harus melengkapi datanya untuk 

dibawah  ke Kementerian Agama sebagai pendaftar haji reguler maka calon jamaah 

haji harus memperhatikan data yang di bawah ini :   
69

 

1) Buku Tabungan Haji Minimal dana Tabungan Rp. 25,000,000 Untuk DP 

(uang muka). 

2) Mengisi Formulir SPPH (Surat Pendaftaran Pergi Haji) di Kantor 

Kementerian Agama 

3) Melengkapi Persyaratan : 

a. Buku Tabungan Haji Asli 

b. Kartu Tanda Penduduk (KTP) Asli 
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c. Kartu Keluarga (KK) Asli 

d. Akte atau Buku Nikah Asli (pilih salah satu) 

e. Materai 2 Lembar 

f. Peserta Hadir tanpa di wakilkan 

g. Mengetahui Golongan Darah 

h. Tidak memakai Pakaian Dinas 

i. Pakaian jangan warna Putih 

j. Wanita Wajib Berjilbab 

k. Jangan Berpakaian Kaos 

4) Proses Input data, Pengambilan Pasphoto dan Sidik Jari 

5) Pencetakan SPPH (Surat Pendaftaran Pergi Haji) melalui SISKOHAT Online 

(Sistem Komputerisasi Haji Terpadu) 

6) Menyerahkan SPPH (Surat Pendaftaran Pergi Haji) ke BPS BPIH (Bank 

Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji), untuk Melegalisir dan 

mendapatkan bukti setoran DP BPIH (Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji) 

atau Nomor Porsi Haji 

7) Kembali ke Kementerian Agama untuk menyerahkan Persyaratan Berikut : 

selambat lambatnya 3 Tiga Hari setelah menerima dari BPS BPIH (Bank 

Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji) 

8) Bukti Setoran DP BPIH (Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji) Lembar Ketiga, 

Keempat dan Kelima (Kuning, Biru, Merah) yang telah di legalisir BPS BPIH 

(Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji) 

9) Fotokopi KTP 4 Lembar 

10) Fotokopi KK 4 Lembar 
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11) Fotokopi Akte atau Buku Nikah 2 Lembar 

12) Fotokopi Surat Keterangan Sehat dari Puskesmas 4 Lembar Pas Foto 3 x 4 = 

10 Lembar dan 4 x 6 = 8 Lembar dengan spesifikasi: Background warna 

putih, Tidak memakai pakaian dinas, Tampak wajah 80%, Perempuan 

memakai jilbab, Baju / jilbab jangan putih, Tidak memakai kaca mata 

13) Peserta Calon Jama'ah Haji menunggu Waktu Perkiraan keberangkatan dan 

Pelunasan BPIH (Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji), Jika Peserta sudah 

mendapatkan pengumuman keberangkatan 

14) Jika Peserta Calon Jama'ah Haji mendapatkan Pengumuman atau Informasi 

keberangkatan, Maka Wajib Peserta melakukan Pelunasan ke Kantor BPS 

BPIH (Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji) di 

Tempat yang sama dengan Pendaftaran awal, dan mendapatkan Bukti Setoran 

Pelunasan BPIH (Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji). Segera melakukan 

Pelunasan jika sudah mendapatkan pengumuman keberangkatan Haji, karena 

jika telat melakukan Pelunasan maka keberangkatan akan Tertunda ke tahun 

berikutnya. 

15) Kembali ke Kementerian Agama untuk menyerahkan Persyaratan Akhir 

sebagai berikut : 

a. Bukti Setoran Pelunasan BPIH (Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji) Lembar 

Ketiga, Keempat dan Kelima (Kuning, Biru Merah) 

b. Pas Foto 3 x 4 = 21 Lembar dan 4 x 6 = 10 Lembar dengan spesifikasi: 

Background warna putih, Tidak memakai pakaian dinas, Tampak wajah 80%, 

Perempuan memakai jilbab, Baju / jilbab jangan putih, Tidak memakai kaca 

mata 
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Dengan demikian  yang paling penting dalam prosedur pendaftaran haji 

adalah membuka tabungan haji dan mendapatkan nomor porsi di Bank.    

2. Prosedur pembatalan haji 

a. Prosedur pembatalan haji manual  

Proses untuk melakukan pembatalan setoran awal atau setoran pelunasan yang 

sudah dilakukan oleh calon jamaah haji yang sudah melakukan pembayaran setoran 

awal dan masih dalam status cicil atau urutan tunda keberangkatan (waiting list). 

Proses ini dapat dilakukan atas permintaan calon jamaah haji karena satu dan hal lain 

terkait kondisi calon jamaah haji. 
70

 Pembatalan dilakukan oleh kemenag kab/kota 

tempat jamaah melakukan pendaftaran.  

 

Gambar 3 :  Menu Entry Pembatalan 
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Mismawati (35), Staff Penyusun Dokumen Haji. (Wawancara di Kementerian Agama 

Kabupaten Takalar, 29 Mei 2021) 
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b. Prosedur pembatalan haji karena meninggal   

Pembatalan pendaftaran jamaah haji setelah DP atau setoran awal BPIH 

(Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji) untuk jamaah haji batal karena maninggal 

dunia sebelum proses keberangkatan ke emberkasi haji, pembatalan pendaftaran 

jamaah haji dilakukan di kantor kementerian agama kabupaten atau kota oleh ahli 

waris atau kuasa waris, dengan membawa:  

a) Surat permohonan pembatalan bermaterai Rp. 6,000 dari ahli waris atau kuasa 

waris jamaah haji yang meninggal dunia yang ditujukan kepada kantor 

kementerian agama kabupaten atau kota  

b) Surat keterangan kematian yang dikeluarkan oleh lurah atau kepala desa atau 

rumah sakit setempat jika meninggal di rumah sakit  

c) Surat keterangan waris bermaterai Rp. 6,000 yang dikeluarkan oleh lurah atau 

kepala desa dan diketahui oleh camat  

d) Surat keterangan kuasa waris yang ditunjuk ahli waris untuk melakukan 

pembatalan pendaftaran jamaah haji bermaterai Rp. 6,000  

e) Fotokopi KTP (Kartu Tanda Penduduk) ahli waris atau kuasa waris jamaah haji 

yang mengajukan pembatalan pendaftaran jamaah haji dan memperlihatkan 

aslinya  

f) Surat pernyataan tanggung jawab mutlak dari ahli waris atau kuasa waris jamaah 

haji bermaterai Rp. 6,000  

g) Bukti asli setelah DP atau setoran Awal BPIH ( Biaya Penyelenggaraan Ibadah 

Haji) yang dikeluarkan BPS BPIH (Bank Penerima Setoran Biaya 

Penyelenggaraan Ibadah Haji)  

h) SPPH (Surat Pendaftaran Pergi Haji)  
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i) Fotokopi buku tabungan yang masih aktif atas nama jamaah haji yang 

bersangkutan dan memperlihatkan aslinya dan  

j) Fotokopi buku tabungan ahli waris atau kuasa waris yang masih aktif dan 

memperlihatkan aslinya  
71

 

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa prosedur pembatalan haji 

yang meninggal harus di wakili oleh ahli warisnya dan mengikuti persyaratan yang 

sudah ditentukan oleh Kementerian Agama Kabupaten Takalar. 

Tahapan dalam melakukan penelitian analisis SISKOHAT pada Kementeria 

Agama Kabupaten Takalar.  
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Takalar, 29 Mei 2021) 
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Gambar  4: Tahapan Penelitian  
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Dari gambar di atas dapat dijelaskan bahwa, aktivitas utama dari SISKOHAT:  

1. Pendaftaran  

Pendaftaran haji dilakukan di Kemeteria Agama Kabupaten/Kota, dengan 

melengkapi segala persyaratan dan mengisi formulir SPPH (Surat Pendaftaran 

Pergi Haji).  

2. Pelunasan  

Pelunasan BPIH dilaksanakan di Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggara 

Ibadah Haji (BPS-BPIH). 

3. Pemrosesan Dokumen  

a. Kankemenag Kab/Kota akan mengelompokkan para calon haji dalam suatu 

daftar nominatif Kab/Kota sebagai cikal bakal pembentukan kelompok 

terbang (kloter).  

b. Seluruh paspor yang akan diberi visa diteliti di kantor pusat SISKOHAT, 

setelah dikelompokkan akan dikirim ke kedutaan Besar Arab Saudi (KBSA) 

untuk diberikan visa.  
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c. Paspor yang telah mendapatkan visa (untuk haji reguler) akan dikirim kembali 

ke Kantor Wilayah Kementerian Agama tempat asal calon jamaah haji.  

4. Pemberangkatan  

Proses pemberangkatan dilakukan di embarkasi pemberangkatan dan akan 

dilakukan konfirmasi SPMA (Surat Pemanggilan Masuk Asrama) ke dalam 

SISKOHAT.  

5. Operasional di Arab Saudi  

Proses operasional di Arab Saudi lebih bersifat pendataan pada setiap 

kedatangan di setiap daerah kerja, data kesehatan dan rujukan rumah sakit, 

pendataan jamaah meninggal, hilang dan lainnya.  

6. Pemulangan  

Melalui Jeddah dan Madinah, proses pemulangan dilakukan dengan 

membentuk kloter pemulangan berbasis kloter keberangkatan dikurangi 

dengan data-data jamaah sakit, meninggal, hilang dan perubahan lainnya.   

Infrastruktur SISKOHAT tersebar di Kanwil Kementerian Agama di 33 

Provinsi, mencakup 13 embarkasi pemberangkatan serta pembangunan infrastruktur 

di Kantor Kementerian Agama daerah tingkat II dan infrastruktur di Arab Saudi yang 

online Pusat SISKOHAT di Jakarta, sehingga secara keseluruhan SISKOHAT akan 

menjadi suatu sistem informasi yang terintegrasi dalam satu database untuk 

mendukung penyelenggaraan haji tertentu terutama dalam aspek pengelolaan 

informasi haji. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan penelitian yang dilakukan berkenaan dengan sistem informasi 

dan komputerisasi haji terpadu (SISKOHAT) Kementerian Agama Kabupaten 

Takalar, maka dap at diambil kesimpulan bahwa:   

1. Pendataan sistem informasi dan komputerisasi haji terpadu (SISKOHAT) 

Kementerian Agama Kab. Takalar   

Pendataan sistem informasi dan komputerisasi haji terpadu (SISKOHAT) 

Kementerian Agama Kabupaten Takalar adalah sistem aplikasi, yang mengolah 

seluruh data haji di indonesia yang berbasiskan teknologi informasi, dimana dimana 

yang bertugas mengatur pendaftaran, database dokumen haji, akuntansi BPIH dan 

lain-lain. Maka dengan menerapkan sistem ini seluruh pelayanan ibadah haji mulai 

dari pendaftaran haji, pelunasan BPIH, pengurusan paspor, sistem nomor urut porsi, 

penerbangan, pengelompokan jamaah dan pelayanan lainnya. 

2. Prosedur sistem informasi dan komputerisasi haji terpadu (SISKOHAT) 

Kementerian Agama Kabupaten Takalar   

Prosedur sistem informasi dan komputerisasi haji terpadu (SISKOHAT) 

Kementerian Agama Kabupaten Takalar telah berlangsung secara efektif. Karena 

SISKOHAT selalu mengacu kepada pelayanan haji kepada masyarakat meliputi 

sistem dan prosedur serta mekanisme peneyelenggaraan operasional haji secara 
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keseluruhan, mulai masa pendaftaran , masa operasional di Arab Saudi, hingga proses 

pembatalan pendaftaran haji dan pelayanan informasi kepada masyarakat. 

B. Implikasi Penelitian  

1. Di harapkan adanya perkembangan teknologi di masa yang akan datang. 

Namun SISKOHA T ini dapat diakses oleh masyarakat luas untuk dapat 

mengetahui semua hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan ibadah haji dan 

umrah. 

2. Di harapkan adanya dengan dilaksanakannya penerapan SOP (Standar 

Operasional Prosedur) dalam bidang penyelenggaraan haji dan umrah Kantor 

Kementerian Agama Kabupaten Takalar sebagai acuan untuk melaksanakan 

tugas secara efektif dan efesien. Agar para pelaksana SISKOHAT dapat 

mengelola infrastruktur dengan baik. Selain itu juga pengembangan regulasi 

juga di perlukan untuk mengembangkan SISKOHAT. Namun regulasi adalah 

tentang kemudahan masyarakat dalam mengakses seluruh informasi yang 

berkaitan dengan pelaksanaan ibadah haji dan umrah, terutama dalam hal 

pendaftaran haji secara online.  
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Pedoman Wawancara 

A. Identitas Informan  

Nama       : Neisy Paputungan, S.Ag, MM 

Alamat     : Takalar  

Umur        : 35 

Pekerjaan  : PNS  

B. Indikator Pertanyaan  

1. Bagaimana pendataan siskohat di kemenag kabupaten takalar?  

2. Dokumen apa saja yang diperlukan saat calon jamaah haji mendaftarakan diri 

di kemenag?  

3. Bagaimana tata cara pendaftaran haji di kemenag?  

4. Apa yang menyebabkan sering terjadi kesalahan data?  

5. Bagaimana kebijakan mengenai data yang salah?  

6. Apa sarana dan prasarana siskohat? 

7. Bagaimana prosedur siskohat di kemenag kabupaten takalar?  

8. Jelaskan sejarah siskohat?  

9. Bagaimana prosedur haji reguler  

10. Apa saja fungsi-fungsi siskohat itu sendiri?  

11. Mengapa siskohat menggunakan centralized dalam proses datanya?  

Takalar, 29 Mei 2021 

Informan  

 

 

 

Neisy Paputungan, S.Ag., M 
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A. Identitas Informan  

Nama       : Hj. Muliani  

Alamat     : Takalar  

Umur        : 55 

Pekerjaan  : PNS  

B. Indikator Pertanyaan  

1. Bagaimana pendataan siskohat di kemenag kabupaten takalar?  

2. Dokumen apa saja yang diperlukan saat calon jamaah haji mendaftarakan diri 

di kemenag?  

3. Bagaimana tata cara pendaftaran haji di kemenag?  

4. Apa yang menyebabkan sering terjadi kesalahan data?  

5. Bagaimana kebijakan mengenai data yang salah?  

6. Apa sarana dan prasarana siskohat? 

7. Bagaimana prosedur siskohat di kemenag kabupaten takalar?  

8. Jelaskan sejarah siskohat?  

9. Bagaimana prosedur haji reguler  

10. Apa saja fungsi-fungsi siskohat itu sendiri?  

11. Mengapa siskohat menggunakan centralized dalam proses datanya?  

Takalar, 29 Mei 2021  

            Informan  

 

 

                                              Hj. Muliani  
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A. Identitas Informan  

Nama       : Mismawati, S.Ag., MM 

Alamat     : Takalar  

Umur        : 35  

Pekerjaan  : PNS  

B.  Indikator Pertanyaan  

1. Bagaimana pendataan siskohat di kemenag kabupaten takalar?  

2. Dokumen apa saja yang diperlukan saat calon jamaah haji mendaftarakan diri 

di kemenag?  

3. Bagaimana tata cara pendaftaran haji di kemenag?  

4. Apa yang menyebabkan sering terjadi kesalahan data?  

5. Bagaimana kebijakan mengenai data yang salah?  

6. Apa sarana dan prasarana siskohat? 

7. Bagaimana prosedur siskohat di kemenag kabupaten takalar?  

8. Jelaskan sejarah siskohat?  

9. Bagaimana prosedur haji reguler  

10. Apa saja fungsi-fungsi siskohat itu sendiri?  

11. Mengapa siskohat menggunakan centralized dalam proses datanya?  

Takalar, 29 Mei 2021  

            Informan  

 

 

                                            Mismawati, S.Ag., MM 
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A. Identitas Informan  

Nama       : Hj. Hasnirawati, S. Pd.I  

Alamat     : Takalar  

Umur        : 32  

Pekerjaan  : Honorer  

B. Indikator Pertanyaan  

1. Bagaimana pendataan siskohat di kemenag kabupaten takalar?  

2. Dokumen apa saja yang diperlukan saat calon jamaah haji mendaftarakan diri 

di kemenag?  

3. Bagaimana tata cara pendaftaran haji di kemenag?  

4. Apa yang menyebabkan sering terjadi kesalahan data?  

5. Bagaimana kebijakan mengenai data yang salah?  

6. Apa sarana dan prasarana siskohat? 

7. Bagaimana prosedur siskohat di kemenag kabupaten takalar?  

8. Jelaskan sejarah siskohat?  

9. Bagaimana prosedur haji reguler  

10. Apa saja fungsi-fungsi siskohat itu sendiri?  

11. Mengapa siskohat menggunakan centralized dalam proses datanya?  

 

Takalar, 29 Mei 2021  

Informan  

 

Hj. Hasnirawati, S.Pd.I 
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DOKUMENTASI 

Wawancara dengan ibu Neysi Paputungan, S.Ag.,MM 
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Wawancara dengan ibu Hj. Muliani   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wawancara dengan ibu  Hj. Hasnirawati, S.Pd.I 
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Pengembalian Berkas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
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Pendaftar Calon Jamaah Haji  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar Kantor Kementerian Agama Kabupaten Takalar  
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