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HASIL WAWANCARA I 

 

NAMA  : Hj. Rahmi Indah Suciati, SH,MH 

JABATAN : Kasi Penyelenggaraan Haji dan Umrah 

TANGGAL : 20 April  2017 

1. Pertanyaan : Siapakah pelopor penyelenggaraan manasik haji 

tersebut ibu? 

Jawab : Sebenarnya, penyelenggaraan manasik haji ini 

diselenggarakan atas dasar kewajiban dan sudah 

menjadi tugas Kementerian Agama mbak sesuai 

dengan UU haji. 

2. Pertanyaan : Apa yang menjadi tujuan Penyelenggaraan manasik 

haji ini? Bukankah manasik haji dilakukan oleh orang yang hendak 

berangkat haji bu? 

Jawab  : Iya memang benar mbak, semua orang pasti tahu 

alasan tersebut tetapi kami punya alasan sendiri 

mengapa ini diselenggarakan karena tujuan kami 

ingin mengenalkan dan mengajarkan pada calon 

jama’ah haji ini tentang rukun Islam yang kelima 

sebelum pemberangkatan ibadah haji.  

3. Pertanyaan : Dimanakah manasik haji tersebut dilakukan bu? 

Jawab   : Biasanya di gedung IPHI (Ikatan Persaudaraan Haji 

Indonesia) Kota Demak pukul 07.00-14.00 WIB itu 

manasik massal I kemudian manasik massal II dimulai 

pukul 08.00 sampai selesai.  

4. Pertanyaan : Apakah ada pembagian kelompok dalam pelaksanaan  



manasik haji, mengingat pelaksanaannya se-

kabupaten Demak bu? 

Jawab   : Ada mbak, pembagiannya pelatihan manasik haji di 

bagi sesuai Kecamatan masing-masing. Pelaksaannya 

juga di lakukan di KUA Kecamatan. 

5. Pertanyaan : Apakah ibu dan para panitia ikut mendampingi? 

Jawab   : Sudah tentu mbak, semua panitia ikut semua untuk 

mendampingi dalam manasik haji, baik itu di 

Kabupaten maupun di Kecamatan. Untuk yang 

Kecamatan kita mengirim tim pengawas lapangan. 

Begitu. 

6. Pertanyaan : Berapakah jumlah calon jama’ah haji yang ikut 

didalamnya bu? 

Jawab    : Kalau jumlah calon jama’ah haji se-kabupaten 

Demak banyak, kalau tidak salah kurang lebihnya 770 

jama’ah se-kabupaten Demak.  

7. Pertanyaan : Apa sajakah properti yang digunakan dalam pelatihan 

   manasik haji ini bu? 

Jawab   : Propertinya ya seperti miniatur dari ka’bah, 

kemudian tempat untuk wukuf, mabit di Mina, untuk 

melontar Jumrah dan lain-lain dan untuk lebih 

jelasnya seperti yang kamu ikuti kemarin waktu 

pelaksanaan manasik haji mbak. 

8. Pertanyaan : Kapan Penyelenggaraan manasik haji tersebut bu? 

Jawab  : Pelaksanaan mulai tanggal 28 Juli 2016 sampai 

tanggal 15 Oktober 2016. Seperti biasa di gedung 



IPHI (Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia) Kota 

Demak itu buat yang manasik tingkat Kabupaten 

mbak, kalau tingkat Kecamatan di KUA.  

9. Pertanyaan : Berapakah biaya yang ditarik dari calon jama’ah haji 

untuk acara pelaksanaan bimbingan manasik haji ini bu? 

Jawab : Untuk biaya yang mengoperasionalkan dari 

Kementerian Pusat, biaya setoran awal jama’ah haji 

25.000.000, itu sudah termasuk dari pengurusan 

dokumen haji, manasik haji sampai pemulangan haji 

mbak. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



HASIL WAWANCARA II 

NAMA : Syariful Ajib, S.Sy 

JABATAN : Penyusun Bahan Pendaftaran dan Pembatalan 

Haji 

Tanggal : 10 Mei 2017 

1. Pertanyaan : Apakah yang didapat oleh calon jama’ah haji setelah 

mengikuti bimbingan manasik haji? 

Jawab   : Manfaat yang diperoleh dari calon jama’ah haji 

dapat memahami dan mengetahui tata cara ibadah 

haji, sehingga  menjadi haji yang mabrur. 

2. Pertanyaan : Apakah kegiatan manasik haji ini merupakan salah 

satu dari  

kegiatan dakwah? 

Jawab   : Ya, menurut saya demikian mbak, karena yang 

namanya dakwah bukan hanya dilakukan dengan cara 

menyampaikan mauidloh hasanah saja, melainkan 

dakwah yang dilakukan ini termasuk dakwah syi’ar 

karena dalam kegiatan ini membahas tentang rukun 

Islam. 

3. Pertanyaan : Berapakah jumlah pegawai di bidang PHU ini pak? 

Jawab   : Pegawai ada 6 orang mbak. 

4. Pertanyaan : Apa visi misi sejak dibangunnya dari Kementerian 

Agama ini pak? 

Jawab : Visinya yaitu terwujudnya Masyarakat Demak yang 

taat beragama, rukun, cerdas, mandiri dan sejahtera 



lahir batin. Kalau misi nya banyak mbak bisa dilihat 

dipapan visi misi. 

5. Pertanyaan : Bagaimanakah penerapan Unsur Man (SDM) dalam 

penyelenggaraan Manasik Haji ini pak? 

Jawab  : Sumber daya manusia yang dimaksud dalam 

manasik haji ini yaitu pembimbing yang 

professional. Untuk para pembimbing tidak 

sembarangan orang bisa menjadi pembimbing dalam 

manasik haji mbak, karena dari Kementerian Agama 

sendiri merekrut petugas pembimbing haji yang 

benar-benar sudah lulus dari seleksi. Diantaranya 

yang bisa jadi pembimbing itu mempunyai sertifikat 

pembimbing, pendidikan S1, usia tidak lebih dari 60 

tahun, lebih jelasnya bisa di lihat di papan 

pengumuman mbak. 

6. Pertanyaan : Bagaimanakah penerapan Unsur Money 

(Pembiayaan) dalam penyelenggaraan Manasik Haji ini pak? 

Jawab  : Untuk biaya yang mengoperasionalkan dari 

Kementerian Pusat mbak, biaya setoran awal 

jama’ah haji 25.000.000, itu sudah termasuk dari 

pengurusan dokumen haji, manasik haji sampai 

pemulangan haji mbak. Namun dalam 

penyelenggaraan ibadah haji setiap tahunnya ada 

penambahan biaya, untuk tahun 2016 ada tambahan 

sebesar 9.841.000 setiap jama’ah haji.  



7. Pertanyaan : Bagaimanakah penerapan Unsur Methods (Metode) 

dalam penyelenggaraan Manasik Haji ini pak? 

Jawab  : Metode yang digunakan dalam penyelenggaraan 

manasik haji ini yang sudah ditentukan oleh 

pembimbing manasik haji itu sendiri mbak. Manasik 

haji di Kementerian Agama Kabupaten Demak 

menggunakan metode ceramah, peragaan, diskusi 

(Tanya jawab) dan praktek. 

8. Pertanyaan : Bagaimanakah penerapan Unsur Machines (Mesin) 

dalam penyelenggaraan Manasik Haji ini pak? 

Jawab  : Unsur machine dalam penyelenggaraan manasik 

haji di Kementerian Agama Kabupaten Demak yang 

digunakan meliputi: komputer, LCD dll, di awal 

acara biasanya memutarkan video slide untuk 

menunggu jama’ah yang belum datang. Komputer 

dan LCD sangat bermanfaat dalam manasik haji 

karena dengan adanya komputer dan LCD 

pembimbing mudah untuk menyampaikan materi  

kepada jama’ah haji. Begitu mbak. 

9. Pertanyaan : Bagaimanakah penerapan Unsur Materials 

(Perlengkapan) dalam penyelenggaraan Manasik Haji ini pak? 

Jawab    : Sarana dan prasarana yang di gunakan waktu 

manasik haji, seperti ruang lokal atau aula sebagai 

tempat pembelajaran berlangsung, maket mini 

perjalanan haji, mic alat pengeras suara, papan tulis, 

laptop, infokus, tempat melakukan praktek manasik 



haji dan alat peraga alhamdulillah sudah memadai 

mbak. 

10. Pertanyaan : Bagaimanakah penerapan Unsur Market (Pasar) 

dalam penyelenggaraan Manasik Haji ini pak? 

Jawab    : Kementerian Agama Kabupaten Demak 

merupakan sebuah lembaga yang tidak sebagai 

lembaga profit, Kementerian Agama Kabupaten 

Demak tidak mencari keuntungan dalam 

penyelenggaraan ibadah haji, karena  Kementerian 

Agama Kabupaten Demak merupakan lembaga 

pemerintah, jadi tidak ada market (pemasaran) 

tertentu, tetapi mempunyai hubungan kerjasama 

dengan KBIH, karena Kementerian Agama 

Kabupaten Demak hanya menyelenggarakan 

manasik haji 8 kali pertemuan, dari beberapa 

jama’ah haji merasa ada yang kurang paham dengan 

materi bimbingan, Kementerian Agama Kabupaten 

Demak memberikan saran kepada jama’ah haji 

untuk mengikuti bimbingan-bimbingan di KBIH 

yang telah memiliki izin resmi dari Kementerian 

Agama mbak. 

11. Pertanyaan  : Bagaimana sistem kepengurusan pada bidang PHU 

(Penyelenggara Haji dan Umroh) ini pak? 

Jawab  : Kepengurusan di PHU ini memiliki beberapa induk 

maksudnya dalam PHU ini tidak berdiri sendiri 

melainkan ada yang melindungi, kan setiap lembaga 



ataupun yayasan pasti memiliki bapak atau induk 

didalamnya. Misal kalau disini itu PHU menjadi 

bidang seksi di Kementerian Agama Kabupaten 

Demak, yang di maksud bapak atau induk itu ya 

kepala Kementerian Agama Kabupaten Demak, bisa 

dikatakan PHU di bawah naungan Kemenag mbak. 

12. Pertanyaan : Kapan Kementerian Agama ini berdiri dan siapakah 

tokoh pendiri Kementerian Agama tersebut? 

Jawab : Kementerian Agama Kabupaten Demak pada awal 

berdirinya hingga tahun 1968 berada di jalan 

Siwalayan Demak (Sekarang ditempati bangunan 

Klenteng). Kemudian pada tahun 1968 hingga 

sekarang bertemat di Jl. Bhayangkara Baru Nomor 8 

A Demak. perpindahan kantor ini terjadi pada saat 

kepemimpinan H. Fadholi. 

13. Pertanyaan : Bagaimana penyelenggaraan manasik haji tersebut pak? 

Jawab : penyelenggaraan manasik haji Alhamdulillah 

berjalan dengan lancar mbak. 

14. Pertanyaan : Apa faktor pendukung dan penghambat dalam 

kegiatan tersebut? 

Jawab : Salah satunya Mengenai masalah kurangnya 

pembimbing dari pihak panitia untuk mengkoordinir didalam 

lapangan mbak, sebaiknya panitia lebih memaksimalkan dalam 

menugaskan para pembimbing. Mengingat dalam pelatihan 

manasik haji tahun 2016 ini diikuti oleh seluruh calon jama’ah 

haji yang berjumlah 770 jama’ah.  
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