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Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Shalawat dan salam semoga tercurah kepada
Nabi Muhammad SAW beserta segenap keluarga dan sahabatnya. Pada kesempatan yang
berharga ini, sebagai Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia
(PP-IPHI) Periode 2010-2015 Hasil Muktamar V di Palembang, saya menyambut baik
terbitnya Buku Panduan dengan judul “Mengenal Lebih Dekat Persaudaraan Haji
Indonesia” ini yang menguraikan secara singkat tentang organisasi IPHI, baik dari aspek
kesejarahan, keorganisasian, kepemimpinan, keanggotaan, program, maupun peranan dan
khidmatnya dalam pembangunan bangsa dan Negara.
Haji mabrur dan nilai-nilai kemabrurannya harus tercermin dalam sikap dan perilaku
seseorang yang telah melaksanakan ibadah haji, sehingga dengan demikian akan menjadi
simbol keteladanan dalam masyarakat dan lingkungannya, terutama keteladanan iman,
moral dan akhlak. Kondisi ini dapat terus dipertahankan, dipelihara dan dilestarikan
melalui pembinaan keorganisasian dengan wadah IPHI. Oleh karena itu, saya mengajak
kepada mereka yang telah pergi haji untuk segera mendaftarkan diri secara sukarela
menjadi anggota IPHI, mengambil bagian dalam upaya memelihara dan melestarikan
nilai-nilai kemabruran haji, dan berkontribusi demi kesejahteraan dan kemaslahatan umat
dan bangsa, serta berperan aktif dalam upaya membangun peradaban umat manusia.
Dengan demikian, maka haji sebagai maqom yang terhormat, dan ibadah haji yang
dilaksanakan oleh seseorang akan relevan, bermakna dan bermanfaat dalam seumur
hidupnya, baik bagi dirinya sendiri maupun orang lain. Itulah sebabnya saya
mencanangkan konsep “Haji Sepanjang Hayat” dalam memimpin IPHI untuk lima tahun
mendatang.
Kiranya kehadiran Buku Panduan yang disiapkan oleh Departemen Organisasi,
Keanggotaan, dan Hubungan Luarnegeri yang dipimpin oleh Saudara Drs. H. Abdul
Khaliq Ahmad ini dapat memberikan pemahaman yang utuh mengenai organisasi IPHI
bagi masyarakat pada umumnya, para haji pada khususnya. Diharapkan pada gilirannya
nanti dapat membangkitkan kesadaran masyarakat dan para haji untuk merapatkan
barisan dan bahu-membahu dalam membesarkan wadah persaudaraan dan silaturahim
haji Indonesia ini, sehingga mampu berperan dan berfungsi dalam menjawab tantangan
pembangunan bangsa dan Negara, kini dan mendatang.

Kepada semua pihak yang telah membantu terbitnya buku panduan ini, saya
menghaturkan banyak terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya, disertai
harapan semoga kerjasama yang baik ini dapat terus berlanjut pada waktu-waktu yang
akan datang. Mudah-mudahan apa yang sudah kita lakukan dicatat sebagai amal shaleh
dan mendapat ganjaran yang setimpal oleh Allah Subhanahu Wa Ta‟ala. Amiin Yaa
Robbal „Alamiin.
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