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BAB III 

PROFIL WISATA HATI SEMARANG DAN PROGRAM RIYADHAH 

UMROH DAN HAJI  

A. Profil Wisata Hati Semarang 

  1. Latar Belakang dan Sejarah berdirinya Wisata Hati Semarang 

Wisata Hati Semarang lahir dari seorang Yusuf Mansur sewaktu berkunjung di 

Semarang pada tahun 2004. Wisata hati lahir dari seorang Yusuf Mansur seorang 

trainer dan motivator di dunia manajemen pengembangan diri dan pencerahan 

spiritual. Wisata hati disediakan untuk orang-orang yang ingin memperbaiki dan 

mengubah jalan kehidupannya menuju kehidupan yang menyenangkan yang 

diridloi Allah SWT. Kemudian Ustad Yusuf Mansur beserta ustad Saefuddin Zuhri 

yang kemudian menjadi koordinator yayasan Wisata Hati Semarang menyediakan 

tempat untuk membantu menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada 

dalam masyarakat khususnya daerah semarang. Dari sinilah pentingnya sebuah 

lembaga yang bergerak di bidang dakwah (Wawancara dengan Ustad Aqif, 

Sekretaris Wisata Hati Semarang, tanggal 10 Desember 2012, Pukul 14.00 WIB). 

Wisata hati adalah Korporasi yang bergerak di bidang konsultasi bisnis dan 

training. Wisata Hati memberikan bantuan kepada jamaah, agar mampu 

mengembangkan diri secara optimal dengan jalan menemukan Allah, dekat kepada 

Allah, menegakkan yang wajib, mencintai yang sunnah, memahami diri, 

memahami lingkungan, mengatasi hambatan guna menentukan rencana masa 
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depan yang lebih baik. Oleh karena itulah Wisata Hati kemudian lahir dan 

berkembang sampai sekarang (Wawancara dengan Ibu Resti, Publik Relation 

Wisata Hati Semarang, tanggal 2 Januari, pukul 14.30 WIB). 

Wisata hati yang ada di Semarang ini beralamatkan di Jl. Pahlawan No. 153 

(Gang Gergaji Pelem), Telp.0248310133/70308081. Wisata hati ini didirikan 

untuk membantu menyelesaikan permasalahan sebagai lembaga yang konsen 

bergerak dibidang dakwah. Wisata hati yang khususnya ada di semarang fokus 

kegiatannya dilakukan dilingkup semarang sedangkan untuk pusatnya yang berada 

di tangerang PPPA Darul Qur'an yang fokus di tingkat nasional. 

Wisata hati semarang awalnya fokus perhatiannya pada kegiatan konseling. 

Akan tetapi berjalannya waktu dan permasalahan-permasalahan umat yang 

komplek yaitu salah satunya adalah adanya keprihatinan pada jamaah yang ingin 

melaksanakan ibadah haji dan umroh, akan tetapi belum mempunyai dana untuk 

melaksanakan ibadah tersebut. Kemudian wisata hati segenap ustad-ustad yang 

ada di dalam wisata hati semarang mempunyai inisiatif untuk memberikan 

motivasi dan pelayanan pada jamaah bahwa sejatinya semua umat manusia bisa 

melaksanakan ibadah haji, asalkan disertai dengan ikhtiar dan do'a yang istiqomah 

mengharap bantuan Allah melalui Riyadhah atau latihan-latihan spiritual 

(Wawancara dengan Ibu Resti, Publik Relation Wisata Hati Semarang, tanggal 8 

Januari 2013, Pukul 13.00). 
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2. Visi dan Misi Wisata Hati Semarang 

      Visinya adalah menata hati menata kehidupan (menjadikan hidup lebih 

bermakna sesuai dengan Qur'an dan Sunnah). Sedangkan misinya adalah sebagai 

berikut: 

a. Mengedukasikan masyarakat tentang pentingnya menata hati dan menata 

kehidupan yang berdasarkan Al-Qur’an dan as-sunnah rasul 

b. Turut mengambil bagian dalam upaya mengingatkan akan keberadaan 

Allah dzat Yang Maha Agung 

c. Mengakrabkan manusia dengan pencipta-Nya 

d. Mengedukasikan masyarakat tentang penyebab kehidupan menjadi 

bermasalah dan atau tentang penyebab banyak keinginan yang tidak 

tercapai 

e. Turut mengambil bagian dalam menghasilkan produk-produk yang 

mampu bersaing global dengan manajemen yang profesional 

Misi wisata hati semarang dapat dicapai dengan adanya Tujuh pilar wisata 

hati yaitu: 

1). Sholat berjamaah di awal waktu di masjid diiringi sholat sunnah rawatib 

2). Membaca, menghafal dan mengkaji Al-Qur'an  

3). Sholat tahajjud untuk meningkatkan derajat 

4). Sholat dhuha  

5). Puasa sunnah yaitu senin dan kamis 
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6). Dzikir dan do'a untuk meminta kepada Allah 

7). Sedekah ( Wawancara dengan Ustad Agif, Sekretaris Wisata Hati 

Semarang, tanggal 10 Desember 2012, Pukul 14.00 WIB). 

3. Struktur Kepengurusan Wisata Hati Semarang  
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(Sumber: Dokumentasi Wisata Hati Semarang Tahun 2011-2013). 

Keterangan : 

a. Ketua Yayasan : Agus Prasetyo, Skom 

b. Sekertaris Yayasan: Agif Arianto 

c. Bendahara Yayasan : Ninik Angraini 

d. Direktur Dakwah : Ahmad Muslim 

e. Operasional : Dedi Irawan 

f. Rumah Tangga : Bu Yanti 

g. Public Relation : Bu resti 

h. Program Kegiatan: Ustad Dedi 

Tugas dan Wewenang Pengurus Wisata Hati Semarang adalah: 

a. Ketua Yayasan Wisata Hati Semarang:  

1). Mengelola dan mengkoordinir pengurus wisata hati semarang untuk 

melaksanakan   tugas dan tanggungjawabnya masing-masing. 

2). Memimpin rapat dalam persiapan agenda-agenda atau program-program yang 

 terdapat dalam wisata hati semarang. 

b. Sekretaris Yayasan Wisata Hati Semarang: 

1) . Menyiapkan prosedur dalam persiapan rapat 

2). Mengelola program riyadhah umroh dan haji 

c. Bendahara Yayasan Wisata Hati Semarang: 

1) . Mengelola keuangan yayasan  
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2). Mendata yang menjadi donatur wisata hati yang selanjutnya mengatur  

penyaluran sedekah. 

d. Direktur Dakwah Wisata Hati Semarang: 

1) . Merencanakan, melaksanakan, memonitor dan mengevaluasi semua kegiatan 

di Pengembangan mutu Pelayanan Jamaah 

2).  Membantu pimpinan dalam penyiapan draft konsep Standarisasi Pelayanan 

   Jamaah  

3).  Membantu pimpinan dalam menyusun perangkat Standarisasi Pelayanan  

  Jamaah.  

e. Operasional dan bagian Program KegiatanWisata Hati Semarang: 

1). Merencanakan, melaksanakan, memonitor, dan mengevaluasi kegiatan litbang 

mutu pelayanan jamaah  

    2). Menyusun program dan laporan kerja penelitian mutu pelayanan jamaah yang   

      dilakukan oleh para tenaga peneliti 

   3). Mengelola administrasi penelitian  

 f. Rumah Tangga Wisata Hati Semarang : 

   1). Menginventarisir peralatan yang digunakan dalam program-program yang  

  ada dalam wisata hati semarang. 

   2). Menyiapkan peralatan yang dibutuhkan dalam program riyadhah 

g. Public Relation Wisata Hati Semarang: 

   1). Mendata jamaah wisata hati dan membagi jamaah yang mengikuti jadwal  
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  kegiatan program riyadhah umroh dan haji.  

   2).Menjalin relasi dalam menyebarkan kegiatan yang ada dalam wisata hati 

4. Program-Program Wisata Hati Semarang 

Program inti yang ada di dalam Wisata Hati adalah Program Konseling dan 

Riyadhah. Kemudian program ini berkembang meliputi: 

a. Majelis Konseling 

Setiap Hari Kerja Pukul 10.00-16.00 WIB. Dalam majelis ini jamaah 

mendaftar sebagai member wisata hati dengan mengisi formulir Ukhuwah 

Card yaitu kartu member yang menyebutkan bersedia menjadi donatur tetap 

dalam wisata hati untuk mendukung program dakwah dan sosial wisata hati. 

Dalam majelis konseling ini jamaah akan dibimbing oleh mentor-mentor yang 

merupakan asatid-asatid di wisata hati semarang. Konseling ini untuk semua 

problem yang dihadapi jamaah mulai dari hutang, jodoh maupun 

permasalahan internal ( Wawacara dengan Ibu Resti, Publik Relation Wisata 

Hati Semarang, tanggal 2 Januar 2013, Pukul 14.30 WIB). 

b. Riyadhah Menuju KemudahanNya atau Riyadhah Umroh dan Haji 

Setiap Sabtu-Ahad, Riyadhah disini dilaksanakan pada minggu ke dua 

dan keempat. Semua problem yang telah dikonselingkan diyakinkan dengan 

mengikuti riyadhah. Pelaksanaan riyadhah di laksanakan di wisata hati 

semarang dan menginap. Seperti mondok dan melakukan amalan-amalan yang 

telah diterangakan dalam rangkaian riyadhah ( Wawacara dengan Ustad Aqif, 
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Sekrearis Wisata Hati Semarang, tanggal 10 Desember 2012, Pukul 14.00 

WIB).  

c. Kajian Buka Puasa 

Setiap Senin dan Kamis pukul 16.30 WIB. Dalam kajian ini diawali 

dengan tausyiah yang disampaikan oleh ustad yang ada di wisata hati 

semarang dengan tema-tema keislaman. Sambil menunggu berbuka puasa di 

akhir tausyiah akan dilantunkan do'a yang merupakan request atau permintaan 

dari jamaah yang hadir, harapannya yang menjadi hajat dalam do'a tersebut 

dikabulkan oleh Allah Swt, karena didoakan dalam majelis. Ditutup dengan 

buka bersama dan sholat jamaah magrib serta isya dan mengaji bersama. 

Bertempat di musholla wisata hati semarang (Dokumentasi Wisata hati 

Semarang) 

d. Belajar Membaca Al-Qur'an 

Setiap Senin-Sabtu pukul 16.00 WIB. Dalam kajian ini adalah 

bagaimana dapat membaca Al-Qur'an dengan baik dan benar sesuai hukum 

bacaan dan dapat mengahafalkan Al-Qur'an dengan sistem one day one ayat. 

Dilaksanakan di wisata hati seamarang (Dokumentasi Wisata Hati Semarang) 

e. Kado Pagi (Kajian dan do'a Pagi) 

Setiap Ahad pagi pukul 09.30 WIB. Dalam program ini dilaksanakan 

berbagai kajian mulai dari kajian wanita muslimah, dahsyatnya bersyukur, 

kuantum rezeki dan lain-lain (Dokumntasi Wisata Hati Semarang). 
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f. Kajian Tafsir Al-Qur'an  

Setiap sabtu pukul 10.00 WIB. Dalam program ini adalah mencoba 

memahami dan memaknai ayat-ayat Al-Qur'an dengan metode yang mudah 

difahami oleh jamaah wisata hati dan terbuka untuk umum yang dibimbing 

oleh ustad-ustad yang ada dalam wiasata hati semarang (Dokumentasi Wisata 

Hati Semarang). 

g. Kajian "UMI" (Untuk Muslimah Istimewa) 

Setiap Jum'at Minggu 1 & 3 pukul 16.15 wib. Dalam kajian ini 

membahas kiat-kiat menjadi muslimah istimewa yang dicintai Allah SWT 

yang selalu menaati perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya (Dokumemtasi 

Wisata Hati Semarang). 

h. Kajian Bisnis Syariah 

Setiap Rabu pukul 17.00 WIB. Dalam kajian ini jamaah akan diajak 

menjadi pembisnis dan berbisnis yang dianjurakan dan sesuai tuntunan 

Al-Qur'an dan sunnah nabi. Harapan ke depannya dapat menumbuhkan 

semangat entrepreneurship dalam diri jamaah. 

i. Kajian Dzuhur 

Setiap Rabu Ba'da sholat dzuhur. Kajian ini mengaji dan ceramah yang 

dilaksanakan bersama jamaah dan bersama Ustad.Umar Faqihuddin 

(Dokumentasi Wisata Hati Semarang). 
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j. Harmoni keluarga 

Setiap Jum'at ke 2& 4 pukul 09.00 WIB, dalam program ini dibahas 

bagaimana kiat-kiat membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, 

warohmah yang diridhoi Allah Swt. Tujuan adanya program ini mencapai 

kebahagiaan dunia dan akhirat dan menjaga keharmonisan keluarga yang 

islami (Dokumentasi Wisata Hati Semarang). 

 k. MLA (Muslim Leadership Academy) 

Setiap Jum'at pukul 16.00 WIB. Dalam program ini akan dibimbing 

menjadi seorang pemimpin muslim yang tangguh dan mempelajari serta 

mencontoh kepemimpinan dari Rasulullah Saw. Harapannya dapat 

menumbuhkan kepemimpinan yang kharismatik ( Wawancara dengan Ustad 

Aqif, Sekretaris Wisata Hati Semarang, tanggal 10 Desember 2012, pukul 

14.30 WIB dan buletin mingguan Wisata Hati Semarang edisi bulan 

Desember). 

B. Program Riyadhah Umroh dan Haji 

1. Sejarah Program Riyadhah Umroh dan Haji 

Program Riyadhah Umroh dan Haji merupakan suatu program yang ada di 

Wisata Hati yang dapat membantu memudahkan bagi jama'ah atau masyarakat 

luas untuk pergi ke tanah suci. Program ini berawal dari adanya kegelisahan dan 

keinginan jama'ah untuk mengunjungi Baitullah, akan tetapi belum mempunyai 

dana untuk melaksanakannya. Oleh karena itu dengan ilmu yang diambil dari 
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Al-Qur'an dan Al-Sunnah bahwa ketika kita mempunyai hajat maka 

mendekatlah pada Allah. Sehingga dalam Wisata Hati dikenal ungkapan atau 

kata kunci Allah dulu, Allah lagi, Allah terus. Nama program ini memiliki 

keunikan karena peletakan kata Umroh diawal sebelum kata haji. Hal ini 

dimaksudkan bukan semata-semata untuk menggantikan ibadah haji, akan 

tetapi untuk menarik jama'ah agar mengikuti program tersebut. Akan tetapi 

karena pelaksanaan Ibadah Umroh dapat dilaksanakan kapan saja, maka 

Riyadhah ini memberikan motivasi kepada jamaah agar mempunyai sikap 

optimisme bahwa semua manusia diberikan kesempatan yang sama untuk 

berkunjung ke baitullah. Umpamanya kita berdagang, pasti bagaimana menarik 

konsumen agar mau datang dan membeli dagangan. Dengan cara tersebut 

jama'ah akan termotivasi untuk mengikuti program Riyadhah Umroh dan Haji 

(Wawancara dengan Ustad Aqif, Sekretaris Wisata Hati, tanggal 22 Januari 

2013, pukul 13.30 WIB). 

Wisata Hati dalam hal ini melalui program Riyadhah umroh dan haji 

berusaha menawarkan solusi bagi permasalahan-permasalahan umat yang 

berkaitan dengan ibadah umroh dan haji. Program ini merupakan salah satu 

program yang ada di Wisata Hati Semarang, dengan beriyadhah maka segala 

permasalahan hidup akan mendapat penyelesaian. Riyadhah sendiri maksudnya 

adalah pelatihan dalam melawan hawa nafsu. Pelatihan disini maksudnya 

adalah sebuah latihan untuk diri sendiri, yang meliputi melatih jiwa, pikiran, 
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emosi, dan tubuh kita agar tersadar dan terbiasa untuk beribadah (Wawancara 

Ustad Riyadh dalam Program Riyadhah yang dilaksanakan di Wisata Hati 

Semarang pada tanggal 13 Januari 2013, Pukul 17.00 WIB). 

Program ini juga dimaksudkan untuk memudahkan bagi yang ingin 

melaksanakan ibdah haji. Riyadhah disini maksudnya adalah dengan melatih 

diri untuk mengalahkan hawa nafsu dengan cara mendekatkan diri kepada Allah 

Swt. Cara pendekatan diri yang dilakukan adalah dengan beribadah secara 

benar sesuai Al-Qur'an dan sunnah semaksimal mungkin kepada Allah Swt. 

Fungsi kelas ini adalah untuk saling memotivasi dan mengingatkan antar 

jama'ah satu dengan lainnya dalam rangka menjalankan kesempurnaan ibadah, 

serta memberikan bantuan dan bimbingan bagi jama'ah agar dapat melewati 

rintangan, ancaman, tantangan, gangguan dan hambatan. Riyadhah 

dilaksanakan selama 40 hari agar menjadi kebiasaan dalam diri untuk terus 

berlanjut menjadi istiqomah (Wawancara dengan Ustad  Aqif, Sekretaris Wisata 

Hati Semarang, tanggal 10 Desember 2012, Pukul 16.00 WIB).   

Atas latar belakang adanya motivasi dari jamaah untuk menjadi tamu Allah 

SWT untuk mengunjungi ka’bah dan makam Rasulullah dalam rangka 

meningkatkan keimanan kepada Allah merupakan dambaan bagi setiap umat 

Islam. Hal inilah yang menjadi latar belakang dan motivasi bagi jamaah 

WisataHati untuk mengikuti Program Riyadhah Umroh dan Haji dan Wisata 

Hati untuk melaksanakan program ini. 
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Menjadi tamu Allah yang khusus diundang untuk menuju baitullah inilah 

yang menjadi motivasi bagi jamaah WisataHati untuk mengikuti Program 

Riyadhah. Hal ini karena WisataHati memberi keyakinan bahwa semua orang 

pada hakikatnya bisa menjadi tamu Allah SWT. Oleh karena itu dengan jalan 

Riyadhah yaitu memperbaiki ibadah kepada Allah dengan baik dan melengkapi 

dengan amalan- amalan sunnah. Insya Allah atas ijin Allah maka akan 

membuktikan kebesaran dan dimudahkan dalam segala persoalan yang ada 

(Wawancara dengan Ustad Aqif, Sekertaris WisataHati Semarang, 20 Desember 

2012, Pukul 16.00 WIB). 

2. Target Wisata Hati dalam Program Riyadhah Umrah dan Haji 

  Di dalam suatu program, pastilah suatu organisasi atau lembaga memiliki 

target yang akan dicapai. Dalam hal ini Wisata Hati melalui program Riyadhah 

Umrah dan Haji memiliki target yaitu: 

a. Melalui Program Riyadhah Umrah dan Haji, Wisata hati dapat membantu 

kesulitan jamaah yang ingin melaksanakan ibadah Umrah dan Haji, akan 

tetapi terkendala dengan dana.  

b. Mengajarkan kepada jamaah tentang sabar dan memasrahkan segala 

permasalahan hanya kepada Allah dengan Prinsip Allah dulu, Allah lagi dan 

Allah terus. 

c. Menolong agama Allah. Maksudnya adalah melalui program Riyadhah 

Umrah dan Haji ini diharapkan dapat mengajak jamaah untuk selalu 
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menyebarkan kebaikan dengan sesama. 

d. Mengakrabkan dengan sunnah-sunnah nabi 

e. Membekali calon jamaah yang sudah memiliki kesiapan dana, untuk 

menyiapkan diri dari segi lahir dan batin. 

C.  Pelaksanaan Program dan Actuating Program Riyadhah Umroh dan Haji 

 1. Pelaksanaan Program Riyadhah Umrah dan Haji 

   Di dalam suatu program yang telah direncanakan yang kemudian akan 

dilaksanakan dan digerakkan kemudian dievaluasi, tentulah melalui beberapa 

tahapan. Akan tetapi dalam penelitian ini difokuskan pada proses penggerakan 

program Riyadhah Umrah dan Haji yang ada di Wisata Hati Semarang. Dalam 

hal ini adalah Wisata Hati dalam menjalankan program Riyadhah Umrah dan 

Haji,sebelum program dilaksanakan, maka terlebih dahulu dilakukan 

perencanaan program. Hal ini karena program Riyadhah Umrah dan Haji 

merupakan program yang terprogram setiap sebulan sekali. Program ini di 

bawah divisi Umrah dan Haji yang bekerja sama dengan staff bagian program 

kegiatan. Langkah-langkah sebelum pelaksanaan Program Riyadhah Umrah 

dan Haji adalah sebagai berikut: 

a. Dua minggu sebelum pelaksanaan sudah dirapatkan dan dibentuklah 

kepanitiaan dalam program Riyadhah Umrah dan Haji 

b. Kemudian bagian advertising membuat pengumuman melalui buletin 

yang terbit mingguan 
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c. Ditentukan pula anggaran kegiatan dan jumlah biaya pendaftaran yang 

kemudian dialokasikan sebagai sedekah. 

d. Ditentukan pula ustad yang nantinya akan menyampaikan materi dan 

menjadi mentor setelah program Riyadhah 2 hari dilaksanakan di Wisata 

Hati Semarang.  

e.  Kemudian jamaah akan mendaftar secara langsung dengan datang di 

Wisata Hati Semarang 

f. Seminggu setelahnya jamaah akan diberi kabar melalui fia telfon untuk 

pemberitahuan jadwal riyadhah dan melaksanakan registrasi ulang. 

2. Actuating atau Penggerakan dalam Program Riyadhah Umrah dan Haji 

Sejak dimulainya program Riyadhah Umroh dan Haji di Wisata Hati 

Semarang pada awal tahun 2011 yang bertempat di aula Wisata Hati Semarang 

semakin banyak jamaah yang membuktikan miracle atau keajaiban dari 

program Riyadhah tersebut. Dalam program ini pertama yang dilakukan adalah 

mendaftar seminggu sebelumnya, kemudian diatur jadwal pelaksanaan program 

Riyadhah. Para jamaah yang mendaftar wajib bersedekah sebesar 

Rp.25.000,00- yang dananya akan dikumpulkan dan disalurakan wisata hati 

kepada yang berhak seperti anak yatim, korban bencana alam, bantuan terhadap 

ustad atau ustadzah yang telah berjasa memberikan pengabdian di 

daerah-daerah terpencil. Sebelum pelaksanaan program riyadhah para jamaah 

terlebih dahulu mengikuti seminar 100 hari menuju baitullah yang dilaksanakan 
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di hotel grasia yang berada di MAJT.  

Dalam acara seminar tersebut pertama-tama adalah ditayangkan film untuk 

memotivasi jamaah yaitu "Tukang Bubur Naik Haji". Dalam film ini tokoh 

utama yang diperankan oleh Mat Solar sebagai Haji Sulam akan memberikan 

inspirasi dan motivasi bahwa sejatinya semua bisa memiliki kesempatan yang 

sama untuk berkunjung ke Baitullah. Umumnya yang mengikuti seminar 100 

hari menuju Baitullah adalah yang benar-benar menginginkan agar dapat 

melaksanakan ibadah umroh dan haji. Seminar ini dilakukan selama satu hari 

dari pagi sampai menjelang sore.  

Dalam seminar ini jika yang sudah mempunyai dana bisa dibantu untuk 

langsung mendaftarkan diri kepada bank-bank yang telah ditunjuk. Seminggu 

setelah mengikuti seminar maka jamaah akan di data bagi siapa saja yang 

selanjutnya akan mengikuti program Riyadhah yang pelaksanaannya selama 

dua hari bertempat di aula Wisata Hati (Wawancara dengan Ibu Resti, Public  

Relation Wisata Hati Semarang, Tanggal 2 Januari  2013, pukul 14.00 WIB). 

Pelaksanaan Riyadhah jamaah diharapkan benar-benar khusuk 

menjalankan program Riyadhah sampai selesai acara. Riyadhah dimulai dengan 

pendaftaran ulang jamaah dengan menunjukkan dan foto copy kartu identitas 

diri seperti alamat, mengisi biodata diri selanjutnya akan diberikan buku 

panduan Riyadhah, jadwal kegiatan Riyadhah, buku panduan Wisata Hati yang 

berisi tema-tema tertentu dengan Judul Temukan Penyebab, temukan 
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Jawabannya, formulir komitmen mentoring, tata tertib peserta riyadhah dan 

formulir ukhuwah card (Wawancara dengan Ustad Aqif, Sekretaris Wisata Hati 

Semarang, Tanggal 13 Januari 2013, Pukul 17.00 WIB). 

Setelah selesai pendaftaran ulang, maka jamaah akan memasuki aula. 

Dalam program Riyadhah disini adanya pembatasan jumlah jamaah yang 

mengikuti Program Riyadhah, bagi jamaah yang sudah mendaftar akan tetapi 

kuota sudah terpenuhi maka harus menunggu Program Riyadhah bulan yang 

akan datang.  

Dalam pelaksanaan program riyadhah di Wisata Hati terdapat tiga materi 

yang disampaikan oleh Ustad-ustad yang terdapat di dalam Wisata Hati yaitu : 

Hakekat Masalah, Mengapa Aku Di Uji, dan Menghadirkan Pertolongan Allah 

dan Testimoni. Dalam pembahasan materi di awal juga dijelaskan tentang 

diagram amal dan dosa, yaitu diagram tentang perbedaan orang-orang yang 

menghadirkan pertolongan Allah swt dengan pertolongan dari syaitan seperti 

yang terdapat di dalam Al-Qur’an. Dibawah ini akan dipaparkan jadwal 

kegiatan Riyadhah yang dilaksanakan di Wisata Hati Semarang selama 2 hari 

dan sisanya dilaksanakan di rumah dengan panduan Check List Riyadhah 

selama 40 hari dan diagram amal, dosa yang disampaikan pada materi awal 

Riyadhah.  

Tabel Jadwal Kegiatan Riyadhah selama di Wisata Hati Semarang adalah 

sebagai berikut: 
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Tabel 1. Tentang Jadwal Kegiatan Riyadhah 

Waktu Acara Tempat 

14.30-14.50 

14.50-15.40 

15.40-16.30 

16.30-17.40 

17.40-18.15 

18.15-18.50 

18.50-19.15 

19.15-20.00 

20.00-22.00 

22.00-22.30 

22.30-23.00 

23.00-02.30 

02.30-03.00 

03.00-03.45 

03.45-04.15 

04.15-04.30 

04.30-05.30 

05.30-06.00 

06.00-06.30 

06.30-07.30 

07.30-08.00 

08.00-10.30 

 

 

10.30-11.00 

Registrasi Ulang+Snack Sore  

Sholat Ashar+Dzikir Sore  

Pembukaan Acara 

Materi I: "Hakekat Masalah" 

Sholat Maghrib                                                                                   

Lanjutan Materi I    

Sholat Isya  

Break Makan Malam 

Materi II:"Mengapa Aku DiUji?" 

Muhasabah Pertaubatan 

Sholat Taubat  

Istirahat     

Persiapan Qiyamul Lail   

Sholat Hajat+Tahajud  

Muhasabah Munajat   

Sholat Subuh  

Tadarus Al-Qur'an 

Jalan Sehat   

Senam Pagi 

Sarapan Pagi&Mandi  

Sholat Dhuha   

Talkshow Materi III: 

"MenghadirkanPertolongan Allah dan 

Testimoni" 

  Penutupan  

DaquSchool 

Musholah 

Aula WH 

Aula WH 

Musholah 

Musholah 

Musholah 

Ruang Makan Peserta 

Aula WH 

Aula WH 

Musholah 

Ruang Tidur Peserta 

- 

Musholah 

Musholah 

Musholah 

Musholah 

Sekitar WH 

Taman Belakang Daquschool 

Ruang Makan Peserta 

Musholah 

Aula WH 

 

 

Aula WH 
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(Tabel diambil dari Dokumentasi Kegiatan Program Riyadhah Umroh dan Haji di 

   Wisata Hati Semarang tanggal 13 Januari 2013). 

Tabel 2. Tentang Diagram Amal dan Dosa  

      Syaitan       Allah Swt 

 

 

  

Perbanyak Ma’siat,kurangi Ibadah    Perbanyak Ibadah, Kurangi ma’siat 

Makin lupa kepada Allah Swt,           Makin dekat dengan Allah Swt, 

       Kemudian dinamakan istidraj.            Kemudian menghadirkan Pertolongan Allah   

 

 

 

Tabel di atas merupakan tabel tentang diagram amal dan dosa yang 

disampaikan kepada jamaah atau peserta Riyadhah Umrah dan Haji yang 

dilaksanakan Di Wisata Hati Semarang. Maksud dari diagram diatas adalah 

ketika seorang ingin menghadirkan pertolongan, maka pertolongan akan 

datang dari Allah dan ada yang datang dari Syaitan. Pertolongan yang datang 

dari Syaitan sesuai dalam Qs. An-Nahl ayat 44, sedangkan pertolongan yang 

datang dari Allah Swt diterangkan dalam Qs. Fushilat ayat 30. Hal ini 
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selanjutnya memberikan kesadaran bagi jamaah untuk tidak pernah 

mengharapkan pertolongan selain Allah swt. Dalam penyampaian materi ini 

banyak jamaah yang meneteskan air mata, karena menyadari selama ini telah 

melupakan Allah swt dan datang ketika membutuhkan, padahal Allah swt 

tidak pernah meninggalkan hamba-Nya dan selalu mengabulkan 

permohonan bagi hamba-Nya yang mau mendekat kepada-Nya ( Wawancara 

dengan Ustad Riyadh selaku penyampai materi Hakikat Masalah, tanggal 12 

Januari 2013, Pukul 17.00 WIB). 

Sedangkan Rangkaian Riyadhah Umroh dan Haji yang dilaksanakan di 

rumah adalah sebagai berikut: 

Sholat fardhu tepat waktu (disertai sholat sunat qabliyah dan ba'diyah), 

Qiyamullail (mendirikan sholat malam), sholat witir, dan baca tasbih 100x, 

sholat sunat dhuha. Berdoa khusus setelah sholat fardhu, " Ya Allah, 

karuniakanlah kepada kami kesempatan untuk bisa berziarah ke tanah 

haram-Mu dan tanah haram nabu-Mu Muhammad Shallallahu'alaihi 

wassalam". Lalu dilanjutkan dengan membaca salawat Ibrahimiyyah, yaitu 

salawat yang dibaca di Tahiyat terakhir. Sedekah di hari Jumat. 

Membiasakan membaca QS Al-Waqi'ah dan Ismullahil a'zham (QS Al-Hasyr 

(59)"21-24) setelah sholat subuh dan sholat ashar. Merutinkan membaca QS 

Yasin seusai sholat Maghrib. Membaca "Yaa Fattahu Yaa Razzaaq" 11x 

setelah sholat fardhu. Membaca "Laa Haula Wa Laa Quwwata Illa 
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Billahil'aliyyil 'azhiim 100x sehari. Membaca ismullahil 'azham 

(QS.Al-Hadiid(57):1-6) setiap Jumat Pagi. Beristihfar dan bersholawat 

minimal 100x sehari. Lebih utama dilakukan sebelum subuh hingga setelah 

Tahajjud. Kemudian rangkaian pelaksanaan Riyadhah ini untuk 

memudahkan dalam pemberian motivasi maka dibuatlah Check List 

Riyadhah (Dokumen Panduan Riyadhah Menuju Kemudahan-Nya). 

Dalam program Riyadhah yang dilaksanakan Wisata Hati Semarang 

untuk menggerakkan jamaah agar benar-benar melaksanakan rangkaian 

riyadhah adalah sebagai berikut: 

a. Jamaah ditumbuhkan motivasi, 

b. Jamaah diberikan bimbingan untuk menjaga amalan selama riyadhah 

yang dilaksanakan di rumah. Bimbingan dilakukan dengan seorang 

mentor selama satu bulan 2 kali bertempat di wisata hati semarang. 

Dalam bimbingan ini jamaah akan ditanya bagaimana menjaga 

keistiqomahan riyadhah yang dijalankan dengan menunjukkan chek 

list yang diisi di rumah, 

c. Proses penjalinan hubungan. Dalam hal ini disebut dengan 

koordinasi, wisata hati dalam menggerakkan jamaahnya untuk 

melaksanakan rangkaian riyadhah dengan menunjuk salah satu 

koordinator yang bertugas mengingatkan jamaah lainnya untuk 

menjaga keistiqomahan rangkaian riyadhah dengan cara mengirim 
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lewat via sms, 

d. Penyelenggaraan komunikasi. Wisata hati dalam menggerakkan 

jamaahnya dibangun komunikasi ketika penyampaian materi 

riyadhah yang dilaksanakan di wisata hati semarang, 

e. Pengembangan atau peningkatan pelaksana. Dalam hal ini wisata hati 

berusaha meningkatkan kinerja dari pelaksana untuk mendukung 

program riyadhah umroh dan haji dengan adanya seminar-seminar 

pengembangan, adanya testimoni dari alumni riyadhah, dan adanya 

evaluasi yang dilaksanakan pelaksana setelah program riyadhah 

dilaksanakan (Wawancara dengan Ustad Aqif, Sekertaris Wisata Hati 

Semarang Tanggal 22 Januari 2013 Pukul 14.00 WIB).   

C. Faktor Penghambat dan Pendukung dalam Program Riyadhah Umroh dan 

Haji 

1. Faktor Penghambat Program Riyadhah Umroh dan Haji 

Dalam pelaksanaan program Riyadhah Umroh dan Haji yang 

dilaksanakan oleh Wisata Hati sejauh ini mendapat sambutan yang baik dari 

jamah dan sudah banyak yang mendapatkan keajaiban dengan beriyadhah 

karena prinsipnya adalah Allah dulu, Allah lagi dan Allah terus. Akan tetapi 

semua itu tidak terlepas adanya beberapa faktor yang menghambat dalam 

pelaksanaan program ini adalah: 

a. Adanya peserta atau jamaah yang selama melaksanakan Program 
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Riyadhah 2 hari yang dilaksanakan di Wisata Hati membawa 

anak-anak mereka ke dalam dan mengikuti acara dari awal sampai 

akhir. Hal ini dapat mengganggu pelaksanaan Riyadhah (Wawancara 

dengan jamaah, Ibu susi ketika pelaksanaan Riyadhah di Wisata Hati 

Semarang, Tanggal 13 Januari 2013 Pukul 22.00 WIB). 

b. Adanya peserta yang tidak mengikuti acara riyadhah sampai selesai 

karena beberapa alasan berkaitan dengan kesibukan pribadi. Hal ini 

menjadikan kendala bagi kelancaran dan keistiqomahan Riyadhah 

(Wawancara dengan peserta Riyadhah Tanggal 13 Januari 2013 Pukul 

08.00 WIB). 

c. Adanya jamaah atau peserta yang tertidur sewaktu pelaksanaan 

riyadhah sebelum jam istirahat . Hal ini dikarenakan adanya perbedaan 

pola atau waktu istirahat sebelum menjalankan riyadhah dan sesudah 

riyadhah (Dokumentasi Wisata Hati Semarang, Tanggal 13 Januari 

2013). 

2. Faktor Pendukung dalam Program Riyadhah Umroh dan Haji 

Dalam pelaksanaan program Riyadhah Umroh dan Haji yang 

dilaksanakan oleh Wisata Hati terdapat beberapa faktor pendukung yang 

menjadi alasan Wisata Hati bisa bertahan dan berkembang sampai sekarang 

yaitu: 

a. Wisata Hati dalam melaksanakan Program Riyadhah Umroh dan Haji 
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bagi jamaah memiliki persepsi yang positif dengan adanya program ini. 

Hal ini dikarenakan Ustad Yusuf Mansur yang menjadi kharisma dan 

adanya miracle-miracle atau keajaiban yang telah dibuktikan 

berdasarkan pengalaman-pengalaman spiritual jamaah yang telah 

membuktikannya.(Wawancara dengan Sekertaris Wisata Hati 

Semarang, Ustad Aqif Tanggal 22 Januari 2013 Pukul 14.00 WIB). 

b. Program Riyadhah Umroh dan Haji dapat dilakukan di rumah secara 

konsisten dan istiqomah dengan bekal dan amalan-amalan yang telah 

diberikan melalui buku panduan (Wawancara dengan Ustad Aqif,  

Sekertaris Wisata Hati Semarang, Tanggal 22 Januari 2013 Pukul 14.30 

WIB). 

c. Wisata hati melalui program Riyadhah Umroh dan Haji memberikan 

bimbingan sekaligus membantu memecahkan permasalahan yang 

dihadapi ( Wawancara dengan Ibu Resti, Public Relation Wisata Hati 

Semarang, Tanggal 2 Januari 2013 Pukul 14.30 WIB). 

d. Program Riyadhah Umroh dan Haji dapat diikuti tanpa terlebih dahulu 

menjadi member Wisata Hati yang artinya terbuka untuk umum 

(Wawancara dengan Ustad Aqif, Sekertaris Wisata Hati Semarang, 

Tanggal 22 Januari 2013 Pukul 13.00 WIB) 

e.  Adanya kelas dalam Program Riyadhah Umroh dan Haji memberikan 

rasa saling memotivasi dan menambah persaudaraan dari yang awalnya 
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tidak mengenal tapi setelah mengikuti program riyadhah merasa 

bersaudara (Wawancara dengan Ustad Aqif, Sekertaris Wisata Hati 

Semarang, Tanggal 22 Januari 2013 Pukul 13.30 WIB). 

f.  Adanya program Riyadhah Umroh dan Haji menjadikan jamaah lebih 

bersemangat untuk bersedekah (Dokumentasi dalam  Pelaksanaan 

Riyadhah di Wisata Hati Semarang, Tanggal 13 Januari 2013 Pukul 

10.00 WIB). 

  

 

 


