
 
 

1. Nama Satuan Organisasi : Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah 

2. Tugas : Merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis dibidang Penyelenggaraan Haji dan 
Umrah. 

3. Fungsi : 

a. Perumusan kebijakan di bidang pembinaan haji dan umrah, pelayanan haji dan pengelolaan dana haji serta akreditasi 

penyelenggara ibadah haji khusus dan umrah: 

b. Koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan haji dan umrah dan pelayanan haji, serta akreditasi penyelenggara 

ibadah haji khusus dan umrah; 

c. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyelenggaraan haji dan umrah; 
d. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang penyelenggaraan haji dan umrah; 

e. Pelaksanaan administrasi direktorat Jenderal Penyelenggara Haji dan Umrah; 

f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri 

4. Indikator Kinerja Sasaran Program 

“Tercapainya Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah yang aman tertib dan lancar” 

 

NO SASARAN PROGRAM INDIKATOR KINERJA PROGRAM 

1 Terwujudnya penyelenggaraan ibadah haji yang 
transparan dan akuntabel 

 
1.1 

 
Persentase jemaah haji yang diberangkatkan dari kuota 

1.2 
Persentase pelayanan (akomodasi, konsumsi, transportasi) 
jemaah haji sesuai standar 

1.3 
Rasio jumlah pembimbing yang bersertifikat dengan 
jumlah jemaah haji 

1.4 Persentase hasil efisiensi penggunaan biaya operasional haji 



 

2 Menguatnya pengawasan dan pengendalian 
penyelenggaraan ibadah umrah dan ibadah khusus 
sesuai standar 

2.1 
Persentase penyelenggara perjalanan ibadah umrah 
yang terakreditasi 

2.2 Persentase penyelenggara ibadah haji khusus yang 
terakreditasi 

3 Meningkatnya tata kelola organisasi Ditjen PHU yang 
efektif dan akuntabel 3.1 Persentase tindak lanjut hasil pemeriksaan yang diselesaikan 

3.2 Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanan Reformasi Birokrasi 
(PMPRB) 

3.3 Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) 

3.4 Nilai Maturitas SPIP 

3.5 Indeks profesionalitas ASN 



1. Nama Satuan Kerja : Sekretariat Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah 

2. Tugas : Melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pelayanan dan pemberian dukungan administrasi 

kepada seluruh unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 

3. Fungsi : 

a. Koordinasi dan penyusunan rencana program, kegiatan dan anggaran di lingkungan direktorat jenderal; 

b. Koordinasi pemantauan dan evaluasi rencana,program, kegiatan dan anggaran di lingkungan direktorat jenderal 

c. Pengelolaan urusan keuangan dan penerimaan negara bukan pajak 

d. Pelaksanaan Urusan Organisasi dan Tata laksana 

e. Pengelolaan administrasi kepegawaian dan bina pengembangan karir pegawai; 

f. Koordinasi dan pelaksanaan kerjasama bidang penyelenggaraan haji dan umrah; 

g. Penyusunan rancangnan peraturan perundang-undangan dan fasilitasi advokasi dan hukum; 

h. Pengelolaan data an pengembangan sistem informasi ; 

i. Koordinasi dan pelaksanaan publikasi dan hubungan masyarakat; 

j. Pengelolaan Barang milik negara 

k. Pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan dan 

l. Pemantauan,evaluasi dan pelaporan. 

 

4. Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan 
 

No Uraian Alasan 

1 Jumlah temuan administrasi dan keuangan hasil 
pemeriksaan internal dan eksternal yang diselesaikan 

 Terkoordinasinya tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan 

2 Jumlah kesesuaian SOP layanan dengan peta proses 
bisnis 

 Terkoordinasinya penyusunan dan pendampingan 
pelaksanaan RB 

 Terkoordinasinya pelaksanaan pendampingnan dan 
penilaian ZI pada UPT Asrama Haji 

 Terkoordinasinya pelaksanaan restruktur organisasi dan 
penyederhanaan birokrasi 

3 Jumlah produk hukum pengawasan yang 
diharmonisasikan /diterbitkan 

Terkoordinasinya penyusunan perundang-undangan 
DJPHU 

4 Jumlah keselarasan muatan Renja dengan Renstra  Terkoordinasinya pelaksanaan penyusunan renja dan 
perjanjian kinerja yang selaras dengan renstra 



 Terkoordinasinya pelaksanaan kegiatan kompilasi dan 
penyelarasan laporan kinerja dan capaian kinerja tri 
wulan 

 Terkoordinasinya penyusunan dan pengelolaan 
rencana program dan anggaran 

 Terkoordinasinya pelaksanaan informasi publik 

5 Jumlah penyerapan anggaran dan pencapaian output 
belanja 

 Meningkatnya kualitas laporan keuangan sesuai 
dengan standar akuntansi pemerintah 

 Terkoordinasinya pelaksanaan kegiatan pengelolaan 
verifikasi anggaran 

 Terkoordinasinya pengelolaan anggaran, pembinaan 
pelaksanaan anggaran, pemantauan dan evaluasi 
pengelolaan keuangan 

6 Jumlah nilai Barang Milik Negara yang ditetapkan status 
penggunaan dan pemanfaatannya 

 Terkoordinasinya Pengelolaan BMN dan Perlengkapan 

 Terkoordinasinya pelayanan pimpinan 

 Terkoordinasinya pelayanan Arsip dan Penomoran 

7 Jumlah dokumen manajemen risiko yang komprehensif, 
valid, dan reliabel 

 Terkoordinasinya Penilaian Maturitas SPIP 

8 Jumlah ASN yang memiliki nilai indeks profesional 
berkategori sedang (minimum 71) 

 Terkoordinasinya Pengembangan Kompetensi SDM 
Ditjen PHU 

 Terkoordinasinya penyelenggaraan kegiatan 
kepegawaian (KP, Pensiun, Cuti) 



1. Nama Satuan Kerja : Direktorat Bina Haji 

2. Tugas : Melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, standardisasi, dan bimbingan teknis serta 

evaluasi di bidang Bina Haji sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 

3. Fungsi : 

a. Perumusan kebijakan di bidang pengembangan materi bimbingan dan pembinaan kelompok bimbingan; 

b. Koordinasi dan pelaksanaan kebijakan dibidang pengembangan materi bimbingan dan pembinaan kelompok bimbingan; 

c. Peningkatan kualitas pembinaan dan pengembangan materi bimbingan dan pembinaan kelompok bimbingan; 

d. Fasilitasi sarana dan prasarana serta pendanaan pengembangan materi bimbingan dan pembinaan kelompok bimbingan; 

e. Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pengembangan materi bimbingan dan pembinaan kelompok 
bimbingan; 

f. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengembanan materi bimbingan dan pembinaan kelompok 
bimbingan; 

g. Pelaksanaan evaluasi dan laporan dibidang pengembangan materi bimbingan dan pembinaan kelompok bimbingan; 

h. Pelaksanaan Administrasi direktorat. 
 

4. Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan 
 

No Uraian Alasan 

1 Jumlah pembimbing haji yang bersertifikat  Terkoordinasinyapembimbing haji yang memperoleh 
fasilitasi program sertifikasi pembimbing haji 

2 Jumlah Jemaah Haji yang mengikuti manasik haji  Terkoordinasinya Pelaksanaan Bimbingan manasik dan 
perjalanan haji kab/kota 

 Terkoordinasinya Pelaksanaan Pembinaan terhadap 
KBIHU 

3 Jumlah petugas haji yang profesional  Terkoordinasinya Pelaksanaan Rekrutmen/Seleksi 
Petugas Haji 

 Terkoordinasinya pelaksanaan Kegiatan pelatihan 
petugas 

 Terkoordinasinya pelaksanaan kegiatan penilaian 
kinerja petugas 

4 Jumlah kasus Jemaah Haji yang terselesaikan  Terkoordinasinya Kegiatan Pendampingan Hukum 
Masalah Haji 

5 Jumlah advokasi haji yang terselenggara  Terkoordinasinya Kegiatan advokasi haji 



1. Nama Satuan Kerja : Direktorat Pelayanan Haji Dalam Negeri 

2. Tugas : Melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis serta 

evaluasi di bidang pelayanan haji dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan 

3. Fungsi : 

a. Perumusan kebijakan dibidang pelayanan haji dalam negeri; 

b. Koordinasi dan Pelaksanaan Kebijakan dibidang pelayanan haji dalam negeri; 

c. Peningkatan Kualitas pelayanan haji dalam negeri; 

d. Fasilitasi sarana dan prasarana serta pendanaan pelayanan haji dalam negeri; 

e. Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pelayanan haji dalam negeri; 

f. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi dibidang pelayanan haji dalam negeri 

g. Pelaksanaan evaluasi dan laporan di bidang pelayanan haji dalam negeri; 

h. Pelaksanaan administrasi direktorat 
 

4. Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan 

 

No Uraian Alasan 

1 Jumlah pusat layanan haji yang memenuhi standar 
pelayanan 

 Terkoordinasinya Perencanaan dan Penganggaran 
Pembangunan PLHUT melalui SBSN 

2 Jumlah calon Jemaah Haji yang batal diberangkatkan 
pada tahun bersangkutan 

 Terkoordinasi pelunasan calon jemaah haji yang akan 
berangkat 

 Terkoordinasinya dokumen pembatalan jemaah haji 

 Terkoordinasinya seluruh kegiatan dokumen, 
pemvisaan dan perlengkapan haji 

3 Jumlah asrama haji yang memenuhi standar pelayanan  Terkoordinasinya Perencanaan dan Penganggaran 
Revitalisasi Asrama Haji 

 Terkoordinasinya pelayanan asrama haji sesuai 
standar 

 Terkoordinasinya Kegiatan Monitoring dan Evaluasi 
Asrama Haji 

4 Jumlah pelayanan transportasi Jemaah Haji yang tepat 
waktu 

 Terkoordinasinya Pelaksanaan Kegiatan Seleksi 
Penyediaan Transportasi Udara Jemaah haji 



 Terkoodinasinya pelayanan transportasi udara sesuai 
standar 

 Terkoordinasinya kegiatan perlindungan jemaah haji 



 
 

 
1. Nama Satuan Kerja : Direktorat Pelayanan Haji Luar Negeri 

2. Tugas : Melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis serta 

evaluasi di bidang pelayanan haji luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan 

3. Fungsi : 

a. Perumusan kebijakan dibidang pelayanan haji luar negeri; 

b. Koordinasi dan Pelaksanaan Kebijakan dibidang pelayanan haji luar negeri; 

c. Peningkatan Kualitas pelayanan haji luar negeri; 

d. Fasilitasi sarana dan prasarana serta pendanaan pelayanan haji luar negeri; 

e. Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pelayanan haji luar negeri; 

f. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi dibidang pelayanan haji luar negeri 

g. Pelaksanaan evaluasi dan laporan di bidang pelayanan haji luar negeri; 

h. Pelaksanaan administrasi direktorat 
 

4. Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan 
 

No Uraian Alasan 

1 

Jumlah Jemaah Haji yang mendapatkan akomodasi 
sesuai standar 

 Terkoordinasinya Persiapan Layanan Akomodasi Haji 
Luar Negeri 

 Terkoordinasinya Layanan Akomodasi Haji Luar 
Negeri 

 Terkoordinasinya Monitoring dan Evaluasi Layanan 
Akomodasi Haji di Arab Saudi 

2 

Jumlah Jemaah Haji yang mendapatkan konsumsi 
sesuai standar 

 Terkoordinasinya Penyiapan Penyediaan Konsumsi 
Jemaah Haji di Arab Saudi 

 Terkoordinasinya Layanan Konsumsi Jemaah Haji di 
Arab Saudi 

 Terkoordinasinya Monitoring dan Evaluasi Layanan 
Konsumsi Haji di Arab Saudi 

3 Jumlah Jemaah Haji yang mendapatkan transportasi 
sesuai standar 

 Terkoordinasinya Layanan Transportasi Darat Jemaah 
Haji Indonesia di Arab Saudi 



 Terkoordinasinya Persiapan Penyediaan Transportasi 
Darat Jemaah Haji Indonesia di Arab Saudi 

 Terkoordinasinya Monitoring dan Evaluasi Layanan 
Transportasi Haji di Arab Saudi 



 
 
 
 

1. Nama Satuan Kerja : Direktorat Bina Umrah dan Haji Khusus 

2. Tugas : Melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dibidang umrah dan akreditasi 

penyelenggara ibadah haji khusus dan umrah, pemberian bimbingan teknis, supervisi, 

pemantauan, evaluasi, pengawasan, pengendalian dan pelaporan dibidang penyelenggaraan 

umrah dan haji khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 

3. Fungsi : 

a. Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang ibadah umrah; 

b. Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang ibadah haji khusus; 

c. Penyiapan rumusan perizinan dan akreditasi penyelenggara ibadah umrah; 

d. Penyiapan rumusan perizinan dan akreditasi penyelenggara ibadah haji khusus; 

e. Penyiapan bimbingan teknis, supervisi, dan penyuluhan penyelenggaraan ibadah umrah; 

f. Penyiapan bimbingan teknis, supervisi, dan penyuluhan penyelenggaraan ibadah haji khusus; 

g. Penyiapan pelaksanaan pengawasan dan pengendalian di bidang penyelenggaraan ibadah umrah; 

h. Penyiapan pelaksanaan pengawasan dan pengendalian di bidang penyelenggaraan haji khusus; 

i. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang penyelenggaraan ibadah umrah; 

j. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang penyelenggaraan ibadah haji khusus; dan 

k. Pelaksanaan administrasi direktorat. 
 

4. Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan 
 

No Uraian Alasan 

1 Jumlah Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah yang 
terakreditasi 

 Terkoordinasinya Pengelolaan Perizinan 
Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah 

 Terkoordinasinya kegiatan akreditasi Penyelenggara 
Perjalanan Ibadah Umrah 

2 Jumlah Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus yang 
terakreditasi 

 Terkoordinasinya Pemberian Izin dan akreditasi PIHK 
yang sesuai standar 

 Terkoordinasinya kegiatan pendaftaran dan pembatalan 
calon jemaah haji khusus 



 Terkoordinasinya pelaksanaan kegiatan dokumentasi 
dan perlengkapan ibadah haji khusus 

 Terkoordinasinya Pengelolaan Pengawasan  
Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah 

 Terkoordinasinya Pengelolaan Pengawasan  
Penyelenggara Perjalanan Ibadah Haji Khusus 



1. Nama Satuan Kerja : Direktorat Pengelolaan Dana Haji 

2. Tugas : Melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis, dan 

evaluasi, serta pengawasan di bidang pengelolaan dana haji termasuk Dana Abadi Umat dan 

sistem informasi haji terpadu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

3. Fungsi : 

a. Perumusan kebijakan di bidang pengelolaan dana haji dan sistem informasi haji terpadu; 

b. Koordinasi dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan dana haji dan sistem informasi haji terpadu; 

c. Peningkatan kualitas pengelolaan dana haji dan system informasi haji terpadu; 

d. Fasilitasi sarana dan prasarana serta pendanaan pengelolaan dana haji dan sistem informasi haji terpadu; 

e. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengelolaan dana haji dan sistem informasi haji terpadu; 

f. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengelolaan dana haji dan sistem informasi haji terpadu; 

g. Pelaksanaan evaluasi dan laporan di bidang pengelolaan dana haji dan sistem informasi haji terpadu; dan 

h. Pelaksanaan administrasi direktorat. 
 
4. Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan 

 

No Uraian Alasan 

1 Persentase realisasi pelaksanaan dana operasional haji  Terkoordinasinya Monitoring Pengelolaan Keuangan 
Operasional PIH 

 Terkoordinasinya Monitoring Pengelolaan Keuangan 
Operasional PIH 

 Terkoordinasinya kegiatan pelaksanaan anggaran dan 
perbendaharaan haji 

 Terkoordinasinya kegiatan akuntasi dan pelaporan 
sesuai stadar 

2 Persentase keberlanjutan layanan  Terkoordinasinya kegiatan pegelolaan infrastruktur 
sesuai standar 

 Terkoordinasinya kegiatan pengembangan database 
haji 

3 Tingkat kepuasan pengakses layanan website haji  Terkordinasinya pengembangan layanan website haji 

 


