KATA PENGANTAR
Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Ta’ala di tengah keterbatasan
yang ada, kami dapat menyelesaikan penulisan buku kecil tentang “Mengenal Lebih
Dekat Persaudaraan Haji Indonesia”. Buku ini dimaksudkan sebagai wahana
sosialisasi keberadaan dan kiprah organisasi Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI)
yang baru-baru ini telah menyelenggarakan Muktamar V pada tanggal 18-20 Juli 2010
bertepatan dengan 6-8 Sya’ban 1431 H di Palembang Sumatera Selatan.
Sebagai organisasi kebajikan yang bersifat independen, berakidah Islam dan berasaskan
Pancasila, IPHI sesungguhnya telah dua dasawarsa hadir di tengah-tengah masyarakat
Indonesia sejak pertama kali didirikan pada tahun 1990 di Jakarta, tepatnya pada tanggal
22 Maret 1990 bertepatan dengan tanggal 24 Sya’ban 1410 H. Namun demikian,
dirasakan masih banyak anggota masyarakat, termasuk para alumni haji sendiri yang
belum memahami sejarah, keberadaan dan kiprah pengabdian IPHI secara komprehensif.
Oleh karena itu, kehadiran buku ini diharapkan menjadi bahan bacaan yang dapat
menginspirasi para alumni haji untuk menjadi anggota dan berperan aktif dalam
organisasi IPHI sebagai wadah persaudaraan dan pengabdian haji mabrur Indonesia.
Demikian pula, bagi masyarakat luas diharapkan dapat memahami kiprah pengabdian
IPHI, yang pada akhirnya termotivasi dan terpanggil untuk segera menunaikan ibadah
haji dan bergabung menjadi keluarga besar IPHI.
Penyajian materi dan substansi dalam buku ini sengaja dipilih dalam bentuk dialogis agar
enak dibaca, serta dapat dicerna dan dipahami dengan mudah. Adapun sumber
penulisannya berasal dari Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, Keputusankeputusan Muktamar dan Rakernas, serta dokumen historis IPHI, dan juga berbagai
literatur yang relevan dan dapat dipertanggungjawabkan.
Akhirnya, kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada Ketua Umum Pengurus
Pusat IPHI, Bapak Drs. H. Kurdi Mustofa, MM yang telah memberikan kepercayaan
kepada Departemen Organisasi, Keanggotaan, dan Hubungan Luarnegeri PP IPHI untuk
menyelesaikan penugasan ini. Mudah-mudahan buku ini bermanfaat adanya. Segala
kritik dan saran dari pembaca yang budiman sangat dinantikan untuk perbaikan pada
edisi selanjutnya. Wallahu a’lam bisshawab.
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