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Kata Pengantar 
 
Bismillahirrahmanirrahim, 
 
Tulisan ini terinspirasi dari buku serupa yang 
ditulis oleh Sdr. Burhanuddin Harahap, yang 
menulis buku Orang Batak Naik Haji (beliau 
anggota DPR RI ketika menulis buku itu).  
Beliau menceritakan pengalamannya semasa 
naik haji sekitar sepuluh tahun yang lalu 
dengan gaya “batak jakarta” nya dan 
permasalahan seputar penyelenggaraan 
ibadah haji pada masa itu, lengkap dengan 
masukan, kritikan, pengalaman pribadi, hal-
hal yang konyol dan menggelikan serta 
pernik-pernik yang dirasa perlu bagi pembaca. 
 
Buku ini juga saya tulis dengan maksud 
serupa, disamping menjadi sarana dakwah, 
memberikan motivasi sekaligus informasi 
untuk pembaca yang belum naik haji.  Juga 
menjadi oleh-oleh saya dalam menceritakan 
pengalaman-pengalaman selama perjalanan 
haji untuk keluarga, teman seprofesi, handai 
taulan, sertapembaca sekalian.  Harapan saya 
juga, semoga buku ini bisa menjadi semacam 
buku panduan tidak resmi karena banyak hal-
hal kecil dan detil yang tidak tercantum di 
dalam buku panduan resmi dari Kementerian 
Agama.  Buku ini saya lengkapi dengan foto-
foto dan rekaman video di dalam CD supaya 



pembaca bisa lebih menghayati dan 
merasakan suasana yang saya ceritakan. 
 
Waktu 40 hari di tanah suci adalah waktu 
yang lama jika hanya diisi dengan kegiatan 
umrah, haji, dan shalat di Masjid Nabawi dan 
Masjidil Haram.  Sejak sebelum berangkat, 
saya sudah mengancang-ancang untuk 
menuliskan pengalaman yang langka ini.  Di 
masjid, setelah letih membaca al Quran saya 
buat tulisan tangan cepat-cepat tentang inti 
ide yang akan saya ketikkan ketika telah 
sampai di kamar penginapan. 
 
Ucapan terima kasih saya ucapkan pada 
ayahanda H. Muhammad Asad di Dumai yang 
selalu mendo’akan kami supaya lancar 
menjalankan ibadah haji ini dan juga pada 
Ibunda Hj. Qomariah yang sengaja datang 
jauh-jauh dari Semarang ke Pekanbaru untuk 
mengasuh cucu-cucunya selama kami di 
tanah suci serta do’anya yang tak putus-putus 
untuk kami. 
 
Kepada kawan-kawan sekamar saya, Pak 
Syaifuddin yang dengan istrinya Bu Sis telah 
berbagi makan bersama-sama.  Juga Pak Ari 
dan Pak Restu yang telah menjadi kawan 
sekamar yang banyak membantu.  
Selanjutnya ucapan terima kasih juga untuk 
Pak Nazar Ahmad dan Pak Muhsin yang 
banyak membimbing dan menunjukkan kami 



selama ibadah haji ini.  Juga kepada kawan-
kawan satu kloter, Pak Herdi (dari PU), Pak 
Sis (tetangga dekat rumah), Pak Ishak, Pak 
Sakdanur, Pak Abdul Jalil, Pak Chalid Sauri, 
dan kawan-kawan lainnya yang telah banyak 
membantu kami selama di tanah suci. 
 
Terima kasih juga kami sampaikan pada 
sahabat saya Sdr. Jarir dan Ilham, wartawan 
Riau Pos yang telah memfasilitasi tulisan 
opini saya di Riau Pos sehingga bisa 
diterbitkan. 
 
Selanjutnya, terima kasih dan penghargaan 
khusus kami berikan pada istri tercinta Aida 
Malikha, atas kesetiaannya, dukungannya, 
dan motivasinya untuk selalu bersama-sama 
melaksanakan ibadah haji dimana kami 
banyak melewati masa-masa indah bersama. 
 
Kepada pembaca budiman selanjutnya kami 
persembahkan buku ini, semoga bermanfaat. 
 
 
Makkah, Zulhijjah 1432 
    November 2011 
 
 
 
 
 



Persiapan Berangkat 
 
Menabung 
Niat untuk pergi haji sebetulnya telah lama 
ada.  Setiap mendengar cerita kawan-kawan 
yang baru pulang haji, hati ini menjadi 
terharu dan mata pun berkaca-kaca 
membayangkan melihat Ka’bah langsung, 
apalagi sampai mencium Hajar Aswad dan 
shalat langsung menghadap Ka’bah.  Tetapi 
karena pertimbangan biaya dan lainnya maka 
niat itu belum bisa terlaksana. 
 
Nasihat yang paling saya ingat adalah ketika  
teman seprofesi saya, Sdr. Zulkarnain 
(sekarang sudah menjadi guru besar ekonomi 
manajemen di Universitas Riau) menyuruh 
saya untuk membuka tabungan haji jika 
memang berniat untuk menunaikan ibadah 
haji.  Ia baru selesai menunaikan haji waktu 
itu.  Kami sama-sama staf ahli di Pemko 
Pekanbaru waktu itu. Logika beliau pada 
waktu itu adalah, jika memiliki niat untuk 
naik haji harus dibuktikan dengan komitmen 
untuk menabung, biarpun sedikit.  Nasihat itu 
segera saya lakukan yang diawali dengan 
membuka tabungan haji sejumlah Rp 500 ribu 
masing-masing untuk saya dan istri, pada 
tahun 2007.  Waktu itu, belum terbayangkan 
kapan kami bisa melunasi sisanya, karena 



penghasilan waktu itu hanya pas-pasan, 
bahkan rumahpun waktu itu masih ngontrak.  
Tetapi dengan semangat untuk naik haji, 
setiap ada kelebihan rezeki kami usahakan 
untuk dimasukkan ke tabungan haji.  Istripun 
banyak berkontribusi untuk mencukupkan 
setoran ini.  Akhirnya, alhamdulillah jumlah 
setoran Rp 20 juta sebagai syarat untuk 
mendapatkan nomor porsi keberangkatan 
kami penuhi juga tahun 2008. 
 
Dimana ada kemauan di situ ada jalan.  Man 
jadda, wa jadda.  Kata Allah: Siapa yang 
bersungguh-sungguh di jalanKu, maka akan 
aku tunjukkan jalanKu itu.  Hal itu sudah 
terbukti.  Kami bersyukur karena bisa 
mendaftar dan melunasi dengan cepat, karena 
antriannya cuma 3 tahun.  Sekarang ini, 
antrian haji bagi yang sudah lunas Rp 25 juta 
sudah mencapai di atas 8 tahun! 
 
Walhasil pada awal tahun 2011, kami 
mendapat kabar bahwa akan diberangkatkan 
tahun 2011.  Maka mulailah persiapan demi 
persiapan dilakukan untuk itu.  Terus terang 
karena kesibukan dan lain-lain, istri sayalah 
yang paling banyak mempersiapkan ini dan 
itu, mulai dari mencari informasi ke Kantor 
Kementerian Agama Kota Pekanbaru, mencari 
kelompok manasik, sampai pada 
mempersiapkan pernik-pernik bekal di sana 
seperti masker, kaos dalam, dan lainnya.  Saya 



mengusahakan supaya bekal kami selama di 
tanah suci nanti cukup, demikian pula untuk 
keluarga yang ditinggalkan. 
 

Dukungan istri 
Manasik haji yang diselenggarakan oleh 
Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) dan 
oleh pihak pemerintah pun terus terang tidak 
pernah saya ikuti.  Kesibukan menyelesaikan 
tugas-tugas dari pekerjaan yang didapat lebih 
menyita waktu saya menjelang 
keberangkatan.  Apalagi semakin menjelang 
hari keberangkatan, pekerjaan semakin 
banyak setelah ditinggal selama libur lebaran 
karena kami tahun 2011 ini pulang lebaran ke 
Semarang di tempat mertua.   
 
Sebagai Ketua Engineering Service U nit (ESU) 
Universitas Riau, setiap hari saya harus 
menata kampus dan lansekap Universitas 
Riau di Pekanbaru.  Hari Sabtu mengajar di S2 
Studi Perkotaan, sedangkan hari Minggu nya 
di S2 Ilmu Lingkungan.  Di samping itu harus  
pula menyelesaikan beberapa pekerjaan yang 
dikerjakan secara tim, seperti Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten 
Rokan Hilir, Revisi Rencana Pembangunan 
Jangka Panjang Kabupaten Rokan Hilir, 
Master Plan Infrastruktur Kepulauan Arwah  
Rokan Hilir, Perencanaan Kawasan 
Perbatasan di Kabupaten Rokan Hilir, 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah 



Kabupaten Siak, Revisi Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Provinsi 
Riau dan membantu DPRD Siak sebagai staf 
ahli.  Belum lagi ditambah dengan harus 
membimbing dan memproses sidang 
beberapa mahasiswa S2 yang mau lulus 
supaya mereka bisa sidang sebelum saya 
berangkat.  Ini semua membuat saya sangat 
sibuk, khususnya selama satu bulan terakhir. 
 
Meskipun pekerjaan tim bisa diback-up oleh 
kawan-kawan lain, tetapi rasanya tidak enak 
ketika pergi ke tanah suci ada pekerjaan yang 
ditinggalkan dan memberatkan kawan-kawan 
dalam satu tim.  Karena itu, saya usahakan 
untuk mengerjakan bagian saya sesegera 
mungkin dan semaksimal mungkin.  
Puncaknya adalah selama seminggu sebelum 
hari keberangkatan. Pekerjaan menumpuk 
menjadi satu.  Mau tidak mau, harus betul-
betul konsentrasi menyelesaikannya.  
Sepulang ke rumah di malam hari, mata 
rasanya pedih karena 10 jam setiap hari 
menatap layar komputer untuk mengetik dan 
mengonsep perencanaan. Syukurlah, dua hari 
sebelum hari keberangkatan, semuanya 
selesai. 
 
Hal ini sempat membuat istri protes karena 
saya tidak bisa ikut bersamanya manasik.  
Soalnya, para calon haji yang lain pergi 
manasik dengan pasangan masing-masing 



suami isteri, sementara dia hanya pergi 
sendirian. Syukurlah, ia akhirnya bisa 
mengerti keadaan saya. 
 
Terus terang, di dalam pengurusan 
administrasi, manasik, dan persiapan lainnya 
sampai hari H keberangkatan, istri saya 
tercintalah yang mengurusnya.  Termasuk 
juga mencari informasi dan jadual-jadual 
pendaftaran, penyerahan ini dan itu, 
pemeriksaan kesehatan dan lainnya.  
Terimakasih Ummi, I love you.... 
 

Pengurusan administrasi  
Terus terang, informasi dari Kantor 
Kementerian Agama (Kemenag) Kota 
Pekanbaru tentang pengurusan dan persiapan 
sebelum keberangkatan sangat minim.  
Setelah mendapatkan nomor porsi dari bank, 
untuk mendaftar saja kami tidak tahu kapan 
waktunya.  Komentar pegawai di Kantor 
Kemenag: bapak/ibu proaktif aja mengecek 
dan menanyakannya lagi.  Karena kita semua 
punya kesibukan, tidak mungkin kita 
menanyakannya setiap hari.  Pernah kami 
tidak kesana selama beberapa hari, eh malah 
ada pengumuman penting yang kami lambat 
mengetahuinya.   
 
Menurut saya, pengurusan haji ini kan sudah 
agenda tahunan dan prosedurnya sudah baku.  
Kenapa tidak dibuatkan semacam 



jadual/waktu untuk masing-masing kegiatan 
seperti pendaftaran, pengurusan paspor, 
pengecekan kesehatan, suntik meningitis, 
bimbingan, dan seterusnya.  Meskipun tidak 
pasti harinya, tetapi jadwal tentatif 
(perkiraan) bisa diberikan dalam bentuk 
tabel dan diiklankan di koran atau dikirimkan 
lewat pos ke alamat jamaah calon haji atau 
lewat SMS pun bisa dizaman canggih ini. 
 
Informasi-informasi terasa lebih lancar dan 
lebih banyak didapat justru dari KBIH dan 
kawan-kawan di dalamnya atau dari tetangga 
yang ikut haji.  Seharusnya informasi yang 
valid diperoleh dari Kemenag sehingga tidak 
ada distorsi dalam penyampaian.  Termasuk 
misalnya, mana kegiatan yang wajib/resmi 
dan mana yang hanya anjuran atau pilihan 
saja, apalagi kalau sudah menyangkut kepada 
keuangan.  Kalau tidak ada keterangan valid, 
variasi di lapangan banyak sekali.  Misalnya 
beberapa jamaah mengeluhkan uang 
tambahan ketika mengambil koper, padahal 
katanya gratis.  Eh, ternyata uang tambahan 
itu adalah kebijakan rombongannya yang 
digunakan untuk membuat sulaman nama 
jamaah di tas tangan dan tas jinjingnya. 
 
Saya juga heran ketika jamaah diperiksa 
kesehatan dua kali.  Periksa kesehatan yang 
pertama menggunakan fasilitas lab swasta, 
membayar sekitar Rp 250.000,- itupun karena 



usia saya baru 50 tahun dan secara umum 
sehat sehingga item yang diperiksa tidak 
banyak.  Jamaah yang lain yang berusia lebih 
tua dan memeriksa item lebih banyak tentu 
membayar lebih mahal.  Selang beberapa 
minggu setelah itu, ada pemeriksaan 
kesehatan lagi sebelum suntik meningitis.  
Lah yang ini untuk apa lagi? Yang diperiksa 
pun itemnya yang itu-itu juga, malah lebih 
lengkap yang pertama tadi.  Urin kembali 
diperiksa, padahal di hasil lab yang pertama 
sudah lengkap, sampai kepada kadar 
kolesterol segala. Hmmm..... Waktu itu, saya 
tidak mau rewel, nanti malah dipersulit 
urusan kita. 
 
Sistem administrasinya pun lemah.  
Seharusnya masing-masing jamaah, memiliki 
buku kontrol di Kemenag atau dipegang 
sendiri oleh jamaah tentang daftar 
kelengkapan administrasi atau pemeriksaan 
kesehatan dan lain-lain yang harus 
diselesaikannya.  Kemenag tinggal memparaf 
atau mencontreng yang sudah dilakukan.  
Dengan demikian, jamaah tahu apa yang 
sudah dan apa yang belum.  Kemenag pun 
mudah mengontrolnya.  Makanya ketika 
menyerahkan paspor, saya mewanti-wanti ke 
istri supaya dimintakan tanda terimanya.  
Nanti kalau hilang di mereka, malah kita yang 
dikira belum menyerahkan!  Ketika selesai 
suntik meningitis pun begitu juga, tidak ada 



secarik kertas yang kita terima sebagai bukti 
bahwa kita sudah disuntik.  Nanti, kalau 
sudah mau berangkat, tiba-tiba kita dibilang 
belum disuntik bagaimana? Kan repot, apa 
buktinya?   
 
Ketika mengurus administrasi, saya juga 
heran, kenapa hampir di setiap pengurusan 
dokumen diminta pas foto dan foto copy 
nomor porsi.  Selain itu diminta pula foto copy 
dokumen-dokumen yang lain.  Betul-betul 
tidak satu pintu.  Mudah-mudahan ke depan 
hal-hal semacam ini bisa dibenahi dan lebih 
praktis.  Meskipun demikian, perawat dan 
dokter di Puskesmas Marpoyan Damai cukup 
ramah dan sabar dalam melayani jamaah.  
Hanya saja, pengaturan antriannya masih 
belum rapi karena banyak juga yang main 
serobot, apalagi kalau yang menyerobot 
kenalannya atau sama-sama PNS. 
 



 
 
Alhamdulillah, akhirnya berangkat juga.  Foto 
bersama di depan Masjid Agung Annur bersama 
anak-anak dan neneknya. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ringkasan Perjalanan 
Haji Gelombang I 
 
Sebelum memaparkan topik-topik di tanah 
suci, ada baiknya dituliskan ringkasan 
perjalanan ibadah haji ini sejak dari 
Pekanbaru sampai pulang lagi, supaya di 
dalam membaca topik-topik selanjutnya, 
pembaca bisa tahu kronologis kegiatan dan di 
fase mana topik-topik itu berada. 
 

 Dari Pekanbaru naik pesawat ke 
Batam 

 Di Batam menerima paspor dan uang 
saku 1.500 Real.  Menginap di asrama 
haji satu malam.  Makan dan lain-lain 
disediakan.  Esok paginya ba’da subuh 
berangkat dengan pesawat tujuan 
langsung Madinah. 

 Di Madinah tinggal di hotel selama 8 
hari 8 malam, fokus untuk shalat 
arbain (40 waktu) di Masjid Nabawi.  
Hari ke-4 atau ke-5 biasanya ada 
program ziarah ke Masjid Quba, Jabal 
Uhud, Masjid Qiblatain, dan lainnya.  
Makanan selama di Madinah dalam 
bentuk catering (nasi kotak).   

 Hari terakhir di Madinah, siap-siap 
untuk Umrah berangkat ke Makkah 
dengan berpakaian ihram.  Mulai 



miqat dan berniat di Bir Ali, sekitar 
setengah jam perjalanan dari Madinah.  
Perjalanan ke Makkah sekitar 6 jam.  
Setelah sampai di penginapan di 
Makkah, membagi kamar dan 
memasukkan tas ke kamar.  Setelah 
istirahat sekitar 1 jam, berwudhu dan 
lainnya, langsung berangkat ke 
Masjidil Haram (biasanya berjalan 
kaki) beramai-ramai untuk 
melaksanakan rangkaian Umrah, yaitu 
thawaf, sa’i dan tahallul. 

 Setelah selesai umrah, biasanya 
kembali ke penginapan.  Kalau tidak 
dikoordinir tempat kumpulnya dan 
pulang bersama-sama, biasanya 
disinilah banyak jamaah yang sesat 
jalan karena baru pertama sampai 
Makkah, belum tahu jalan dan terpisah 
dari rombongan.  Karena itu harus 
disepakati betul tempat kumpulnya, 
atau harus mengetahui jalan 
pulangnya kalau mau pulang sendiri-
sendiri. 

 Hari-hari selanjutnya diisi dengan 
shalat lima waktu sebanyak mungkin 
di Masjidil Haram sampai tanggal 8 
Zulhijjah untuk berangkat wukuf dan 
rangkaian Armina.  Ada pula yang 
mengisi hari-hari ini dengan Umrah 
sunnah. 



 Tanggal 8 sampai 13 Zulhijjah 
berangkat ke Arafah, selanjutnya 
Muzdalifah, Mina, dan kembali ke 
Makkah.  Setelah di Makkah 
dilanjutkan dengan tawaf Ifadah yang 
berisi rangkaian tawaf, sa’i, dan 
tahallul tsani (akhir).  Bisa langsung 
tawaf Ifadah begitu sampai, atau 
menunggu tubuh segar dulu satu-dua 
hari baru tawaf Ifadah. 

 Rangkaian ibadah haji sudah selesai, 
dan tinggal menunggu waktu 
kepulangan ke tanah air.  Hari-hari ini 
diisi kembali dengan shalat wajib 
sebanyak-banyak di Masjidil Haram.  
Ada pula yang menambah Umrah 
sunnah.  Di Makkah selama 29 hari, 
lalu pada hari terakhir melakukan 
tawaf Wada’ (perpisahan) sebelum 
akhirnya berangkat ke Jeddah dengan 
bus dan menginap satu malam.   

 Esoknya pulang ke tanah air dengan 
pesawat melalui Batam.  Menginap 
satu malam di asrama haji Batam, lalu 
pulang esok harinya ke Pekanbaru. 

 
 
 
 
 
 
 



Madinah 
 

Malam pertama di Babussalam 
Babussalam (Bab al Salam) artinya adalah 
pintu salam, atau pintu keselamatan.  
Babussalam adalah salah satu pintu dari 
banyak pintu masuk ke Masjid Nabawi.  
Babussalam merupakan pintu utama dan 
tertua karena berada pada bangunan lama 
Masjid Nabawi.  Jalur masuk lewat pintu ini 
mengarahkan jamaah ke tempat favorit untuk 
beribadah di dalam masjid, yaitu Raudoh 
(potongan surga dan tempat yang mustajab 
untuk berdoa), mihrab tempat imam 
memimpin shalat, dan deretan makam 
Rasulullah SAW, Abu Bakar Siddiq r.a., dan 
Umar bin Khattab r.a.  Oleh karena itu, saf di 
sekitar lokasi ini selalu penuh dan sesak. 
 
Saya bersyukur bisa berada di saf ke lima dari 
depan pada malam pertama di Madinah ini.  
Suasana yang jauh berbeda dengan masjid di 
tempat kita, karena pada jam 03.00 dinihari 
masjid sudah penuh sesak. Sementara subuh 
baru masuk pukul 05.03.  Setelah shalat 
tahyatul mesjid, saya mencoba menenangkan 
diri dengan berzikir sambil melihat kondisi 
sekeliling.  Beragam suku bangsa tumpah 
ruah sejauh mata memandang.  Orang-orang 
masih terus mengalir masuk ke masjid, sambil 
sesekali melangkahi jamaah yang sedang 



duduk karena tempat semakin sempit.  
Banyak juga yang mencoba menyempil di 
sela-sela jamaah yang sudah duduk, meskipun 
tempatnya sudah rapat sekali. 
 
Mihrab ada sekitar 10 m sebelah kiri saya.  
Tidak terlalu jauh ada Raudoh, mimbar Nabi, 
makam Rasul, Abu Bakar, dan Umar bin 
Khattab berdampingan.  Hayalan saya 
melayang jauh ke masa-masa kenabian dulu, 
membayangkan bentuk masjid yang tiangnya 
hanya dari batang kurma, atap pelepah kurma, 
dan lantai dari tanah yang ditaburi kerikil.  
Terbayang pula bagaimana Rasulullah SAW 
melakukan shalat di masjid ini 14 abad 
lampau, mengajarkan Islam pada sahabat, 
mengurus masalah umat dan berlatih perang 
di masjid ini.  Sekarang Islam sudah tersebar 
ke seluruh penjuru dunia, dan masjid nabi ini 
dipenuhi oleh umat Islam berbagai rupa.  
Dada saya mulai berguncang dan nangis haru 
tidak bisa ditahan lagi.   
 
Shalat tahajud di Masjid Nabawi terasa 
nikmat sekali.  Di sela-sela shalat dua rakaat 
saya sempatkan menikmati pemandangan 
sekeliling, mulai dari struktur dan ornamen 
masjid, rupa-rupa suku bangsa yang ada, tata 
cara mereka shalat, sampai pada kelakuan 
mereka menyempil untuk mendapat tempat 
di saf-saf yang semakin sesak.  Pemandangan 
pada malam pertama ini menginspirasi saya 



untuk menulis di Kolom Opini Harian Riau 
Pos, yang diterbitkan dua minggu kemudian. 
 

 
Di pelataran Masjid Nabawi 
 

Allah Loves Variety  
(Refleksi Shalat Arbain di Masjid Nabawi 
Madinah) 
Opini di Riau Pos 
 
Di dalam film Robin Hood yang dibintangi oleh 
Kevin Costner, ada sebuah adegan ketika 
seorang anak kecil yang termasuk di dalam 
gerombolannya Robin Hood bertanya pada 
Kaseem--teman Robin Hood (dalam film itu)--
yang seorang Muslim berkulit hitam veteran 
tentara Islam di dalam Perang Salib.  Sang 
anak karena tidak pernah melihat orang kulit 
hitam sebelumnya bertanya pada Kaseem: 



“Mengapa warna kulitmu hitam? Apakah 
Tuhan mencatnya?”. Dengan enteng Kaseem 
menjawab: “Allah loves variety, son!”  Yang 
artinya: Allah cinta keberagaman, anakku! 
 
Adegan itu melintas sejenak di kepala penulis 
ketika sedang duduk Masjid Nabawi beberapa 
hari yang lalu menunggu waktu shalat subuh 
mulai pukul 03.00 dinihari sambil bertahajjud 
dan berdoa.  Subhanallah! Sungguh 
pemandangan luar biasa, mulai dari warna 
warni kulit, bentuk wajah, tinggi badan, cara 
sholat, tingkah laku, cara berpakaian sampai 
kepada atribut dan seragam yang dipakai, 
mulai dari syal, jacket, kacu, penutup kepala, 
wuiiih.... menakjubkan. Sekali lagi 
subhanallah!  Maha Suci Allah yang telah 
menciptakan manusia dari berbagai macam 
bentuk rupa, karakter, sifat, dan keberagaman 
itu.  Bagaikan taman bunga beragam jenis 
yang ditumbuhi bunga warna-warni dengan 
bau semerbak beraneka rupa, yang setiap 
jenisnya menambah keindahan dan 
kelengkapan taman itu.   
 
Hampir semua orang yang masuk ke Masjid 
Nabawi merasa kagum dan tertarik untuk 
mengabadikan dengan foto dan video akan 
keindahan dan keanggunan dari keramaian 
dan keberagaman ratusan ribu jamaah yang 
datang beribadah ke sana.  Penyebabnya 
adalah warna-warni dan keunikan masing-



masing kelompok tadi, tapi semuanya tetap 
akur, tidak tabrakan, tidak ada marahan. 
 
Maha Kuasa Allah yang atas izinnya melalui 
jasa para penyeru agama ini telah 
menyampaikan seruan Islam ini ke seluruh 
penjuru bumi kepada berbagai ragam 
manusia tadi.  Dengan latar belakang keadaan 
masyarakat yang berbeda, da’i/ulama 
penyampai yang berbeda, waktu 
penyampaian berbeda, dan juga 
masyarakatnya sendiri berbeda-beda.  
Walhasil, ajaran Islam yang didapatkan dan 
dipahami oleh masing-masing masyarakat di 
berbagai penjuru dunia ini pun berbeda-beda 
pula. 
 
Di Masjid Nabawi, tempat dimana para 
peziarah dianjurkan untuk shalat di 40 waktu 
(arbain) selama delapan hari, perbedaan itu 
kentara sekali antara daerah satu dengan 
daerah yang lain.  Meskipun demikian, 
semuanya tetap patuh pada imam yang satu 
dan sama-sama menghadap kiblat.  Meskipun 
ada saudara muslim berkulit hitam yang 
sering menerobos di tengah-tengah saf yang 
sudah diduduki dengan rapi oleh jamaah yang 
duluan tiba, tetapi mereka masih mau 
memberikan tempatnya bersempit-sempit 
dan mengerti watak saudara muslim berkulit 
hitam ini yang “hobi” bersempit-sempit dan 



ngotot untuk mendapat posisi yang bagus, 
meskipun mereka datang terlambat.   
 
Tidak ada teriakan, tidak ada protes, tidak ada 
yang ngotot mau mempertahankan posisinya, 
karena biasanya, kalau ada yang seperti itu, 
bakalan ada orang yang lebih sangar lagi 
datang dan memaksa orang yang tidak mau 
berbagi tempat tadi, meskipun ia merasa 
lebih berhak karena datang lebih dulu.  
Mereka yang mau lebih serius dan tidak 
terganggu orang lalu-lalang lebih menyukai 
posisi di dalam masjid.  Tetapi, bagi mereka 
yang ingin lebih santai, bisa mengobrol sambil 
menunggu waktu sholat masuk, lebih memilih 
duduk di pelataran masjid yang juga sekalian 
berfungsi tempat shalat jika waktu shalat 
masuk. 
 
Semua orang memiliki hak yang sama di 
dalam Masjid untuk shalat dan mendapat 
tempat. Hal-hal lainnya adalah bumbu 
penyedapnya.  Masjid Nabawi dengan 
keanggunannya tetap melayani semua jamaah 
yang berbagai macam bentuk dan tingkah 
lakunya ini, terutama dalam hal beribadah.  
Pihak masjid hanya berfungsi 
menyelenggarakan fungsi-fungsi umum, yaitu 
shalat berjamaah lima waktu, mengatur saf, 
melayani kepentingan untuk bersuci, menjaga 
kebersihan dan ketertiban.  Akur dan 
harmoninya suasana di Masjid Nabawi adalah 



karena masing-masing jamaah hanya 
memiliki satu niat ke sana, yaitu ikhlas 
beribadah kepada Allah.  Hal ini 
menyingkirkan perbedaan-perbedaan dan 
insiden-insiden kecil tadi menjadi tidak 
berarti lagi. 
 
Bercermin dari hal di atas, seharusnya begitu 
pula hendaknya jamaah kaum muslimin ini di 
dalam menyikapi persoalan-persoalan 
keummatan dan kesehariannya.  Berbagai 
faksi, partai, kelompok, organisasi, gerakan 
dakwah dan jamaah dengan berbagai latar 
belakang yang ada di tengah-tengah kita, baik 
skala daerah, maupun di Indonesia, bahkan di 
dunia sekalipun adalah analog dengan 
beragamnya jamaah Masjid Nabawi.  Masing-
masing kelompok di Islam memiliki pangsa 
pasar dakwah masing-masing, memiliki 
keahlian spesifik masing-masing, memiliki 
budaya dan kebiasaan yang sudah mengakar 
lama karena sejarah pergerakan dan latar 
belakang masyarakat yang berbeda pula.  
Masing-masing kelompok ini adalah 
pelengkap bagi kelompok yang lainnya.  
Mereka laksana batu, pasir, semen, air, besi, 
dan kayu dalam menyusun sebuah bangunan 
yang kokoh, yang satu komponen tidak lebih 
penting dari komponen yang lainnya. 
 
Ada kelompok yang bergerak di bidang politik 
dan memperjuangkan hak-hak kaum 



muslimin di bidang politik pemerintahan dan 
kenegaraan.  Di bidang politik ini pun ada 
bermacam-macam kelompok lagi, semuanya 
mengaku membela kelompok Islam dan 
berasas Islam termasuk yang berembel-embel 
nasionalis agamis.  Ada kelompok yang 
menggarap kaum ndeso dengan gaya dakwah 
panutan kyainya.  Ada dakwah ngepop untuk 
kalangan artis mereka yang keartis-artisan.  
Ada yang terus meneriakkan dan 
mengingatkan pentingnya khilafah Islamiyah 
didirikan.  Ada pula yang cerewet mengontrol 
supaya bid’ah-bid’ah dihapuskan dan supaya 
pelaksanaan Islam betul-betul sesuai dengan 
sunnah Nabi yang dicontohkannya.  Juga ada 
yang rajin mengajak supaya shalat lima waktu 
di masjid dan berdakwah langsung ke luar 
daerah.  Selain itu ada pula kelompok yang 
bervariasi kegiatannya. 
 
Potensi yang ada pada masing-masing 
kelompok ini dengan jangkauan pengikutnya 
dan semua aset serta jaringan yang 
dimilikinya adalah luar biasa.  Jika masing-
masing kelompok bergerak dengan ikhlas 
karena Allah SWT dengan pemahaman yang 
benar akan dasar-dasar Islam maka insya 
Allah, tujuan bersama umat Islam untuk 
menjadi referensi dan memimpin di dunia, 
serta umatnya masuk surga akan tercapai.  
Ibarat orang naik gunung dari berbagai 
penjuru, jika masing-masing orang berniat 



untuk mencapai puncak gunung dan terus 
mengorientasikan niatnya untuk menuju 
puncak dan mengarahkan langkahnya terus 
ke atas menuju puncak, maka insya Allah, dari 
arah yang berbedapun, akan berjumpa di 
puncak.  Lain halnya jika orang-orang ini 
tidak memiliki orientasi yang jelas ke puncak, 
dan menyimpang dari niatnya, maka 
kemungkinan ia akan masuk jurang.  Nilai 
seseorang atau jamaah ditentukan oleh 
kontribusinya pada bangunan Islam.  
Keikhlasannya dinilai oleh Allah SWT. 
 
Tidak boleh ada kelompok yang mengatakan 
dirinya yang paling benar.  Cukuplah di dalam 
hati dengan keyakinan saja.  Tidak perlu pula 
sibuk mencari-cari kekurangan-kekurangan 
kelompok lain.  Meskipun demikian, jika ada 
yang mengingatkan dan menyampaikan 
dakwah ke kelompok yang lain, harus 
diterima dengan lapang hati karena itu 
merupakan amalan Islam yaitu saling 
menasehati yang harus dijalankan.  
Kelapangan hati ini akan memperkokoh 
persatuan seperti di dalam barisan saf Masjid 
Nabawi, dan bahu membahu meninggikan 
panji Islam bersama-sama, meski dengan 
jalan yang berbeda-beda.  Sungguh indah 
ajaran Islam yang hanya mengatur hal-hal 
pokok di dalam agama ini.  Hal-hal kecil yang 
memiliki banyak variasi, karena potensi 
perbedaan yang besar itu tadi, tidak diatur 



secara rinci dan menjadi rentang toleransi 
antara satu kelompok dengan kelompok yang 
lain, bukan sebaliknya menjadi bahan 
pertentangan dan permusuhan. 
 
Jika ini dijalankan di dalam kehidupan kita 
sehari-hari di dalam tubuh ummat, maka 
insya Allah, umat Islam akan lebih cepat maju 
dan memimpin kembali peradaban di dunia, 
lebih khusus lagi tentunya di Indonesia.  Allah 
loves variety.  Amiien ya Rabb al ‘Alamin.  
Labbaik Allahumma Labbaik! 
 

 
Kaum muslimin dari beratus suku bangsa di 
seluruh penjuru dunia di Masjid Nabawi 
 

Mengingat sejarah muslimin, 
bangsa yang jaya 
 



Melihat wajah saudara-saudara muslim dari 
berbagai negara berkumpul pada satu tempat, 
duduk bersama-sama menghadap arah yang 
sama dan mengikut imam yang sama 
membuat saya teringat pada masa-masa 
kejayaan masing-masing bangsa itu.   
 
Orang-orang Arab paling mudah mengingat 
sejarahnya karena nabi dan rasul diturunkan 
di tempat ini.  Apalagi di Makkah dan Madinah 
yang penuh dengan sejarah perjuangan 
Rasulullah SAW.  Mereka dulunya adalah 
orang yang kuat pendirian, hanya mengerti 
hitam atau putih.  Sekali kafir, minta ampun 
degilnya.  Tetapi sekali beriman, luar biasa 
kokohnya keimanan mereka.  Itulah salah 
satu sebabnya risalah terakhir ini diturunkan 
di sana, supaya kita bisa mencontoh secara 
jelas mana yang haq dan mana yang batil.   
 
Kalau diturunkan Islam ini di Indonesia, 
mungkin umat setelahnya akan bingung, 
karena di kita banyak sekali nuansa antara 
hitam dan putih, ada abu-abu, coklat, putih 
kekuning-kuningan, dan seterusnya.  Itu 
karena orang kita banyak komprominya, 
terutama urusan politik dan pemerintahan.  
Makanya pemberantasan korupsi tak selesai-
selesai di Indonesia. 
 
Melihat orang Turki yang berbadan tegap dan 
kekar, terkenang oleh saya sosok Sultan 



Muhammad al Fatih penakluk Konstantinopel 
yang waktu itu menjadi pusat kekuasaan 
Kristen.  Dengan bala tentaranya, al Fatih 
yang baru berusia duapuluhan tahun waktu 
itu mendorong kapal perangnya lewat 
daratan mengambil jalan memutar untuk 
kemudian diluncurkan di pantai garis 
belakang musuhnya dan membuat serangan 
mendadak sehingga benteng Konstantinopel 
yang luar biasa kuatnya berhasil direbut 
setelah ratusan tahun gagal ditaklukkan oleh 
kaum muslimin dari berbagai bangsa. 
 
Saya percaya, kalau orang-orang Turki yang 
berbadan tegap ini mampu melakukan itu.  
Tidak perang saja, badannya sudah kekar-
kekar, apalagi pasukan perang sungguhannya.  
Wajarlah Eropa takut pada Turki di masa 
jayanya. 
 
Melihat orang Iran, Irak dan Kurdistan, 
terkenang saya akan kejayaan Baghdad 
sebagai pusat Islam pada zaman Sultan 
Ma’mun dan Harun al Rasyid dengan ilmuwan 
dan sastrawannya sebelum dihancur 
leburkan oleh tentara Mongol.  Juga 
terbayangkan oleh saya kota Isfahan dengan 
arsitektur dan tata kotanya yang apik.  Orang-
orang Parsi dikenal pula dalam sejarah kita 
sebagai salah satu suku bangsa yang banyak 
menyebarkan Islam di Indonesia. 
 



Melihat orang India, Pakistan dan Bangladesh 
membawa saya melamunkan Kerajaan 
Moghul yang menguasai mayoritas India, 
Pakistan dan Bangladesh waktu itu sehingga 
agama mayoritas di sana adalah Islam dengan 
Delhi sebagai pusatnya.  Kerajaan Inggrislah 
yang menghancurkan Moghul dan Islam 
sehingga dibuatlah tandingan Delhi yakni 
New Delhi yang menjadi ibukota India 
sekarang.  Sejarah Islam yang lama di negara-
negara India, Pakistan dan Bangladesh yang 
memiliki rumpun yang sama ini membuat 
saya menaruh hormat pada mereka.  Bahkan 
Islam di tanah air kita pun banyak dibawakan 
oleh pedagang-pedagang dari Gujarat India.  
Daerah IPB (India, Pakistan, Bangladesh) ini 
menjadi pusat kegiatan jamaah tabligh yang 
banyak pengikutnya di Indonesia. 
 
Negara-negara pecahan Soviet seperti 
Uzbekistan, Tajikistan, dan Kazakhstan yang 
berwajah mirip orang Turki mengingatkan 
saya pada pusat Islam di Samarkhand dengan 
ulama perawi Hadits yang terkenal yaitu 
Imam Bukhari.  Bukhara tempat asal Imam 
Bukhari sekarang berada di Uzbekistan.  
Puing-puing kejayaan Islamnya sudah disikat 
lumat oleh Soviet waktu masih berkuasa.  
Bahkan al Quran pun harus disembunyikan di 
basement bawah tanah karena merupakan 
benda terlarang selama beratus-ratus tahun 
lamanya di sana.  Sekarang alhamdulillah 



daerah-daerah ini telah menjadi negara-
negara yang berdiri sendiri dan insya Allah 
sinar Islam kembali terang di sana. Amiien. 
 
Muslim-muslim Cina mengingatkan saya 
tentang perjuangan dan perjalanan Sa’ad bin 
Abi Waqqash, sahabat nabi yang dimakamkan 
di Canton (Guang Zhou).  Saya yakin jauh 
sebelum revolusi Cina, Islam berkembang 
hebat di Cina hingga datang masa Revolusi 
Kebudayaan yang beridiologi komunis 
membabat habis semua simbol-simbol agama 
terutama Islam.  Tetapi kaum muslimin 
khususnya di Xinjiang di bagian barat laut 
Cina terus eksis dan menapak maju serta 
semakin sejahtera. 
 
Yang masih minim memang adalah saudara-
saudara Muslim kita dari belahan Eropa, 
Amerika dan Australia yang berkulit putih.  
Memang ada beberapa orang saya lihat 
mereka di Madinah maupun Makkah, tetapi 
sangat sedikit jumlahnya.  Padahal Islam 
sempat jaya di Spanyol (Andalusia) selama 
320 tahun dengan Cordoba dan Granada 
menjadi pusatnya.  Pengaruh Andalusia lah 
bahkan yang mencerahkan Eropa dengan 
ilmu pengetahuan dan pencerahan pemikiran 
sehingga mereka bisa keluar dari kungkungan 
dunia gelapnya (dark ages) menuju zaman 
Renaissance.   
 



Saya merasa bersyukur akhirnya bisa juga 
bercakap-cakap sebentar dengan jamaah dari 
Spanyol.  Awalnya saya sangka dia dari 
Amerika atau Eropa karena sosok wajahnya 
yang mirip bule, jadi saya ajak dia bahasa 
Inggris.  Tapi dia bilang, hanya bisa bahasa 
Arab dan bahasa Spanyol karena dia dari 
Spanyol.  Lalu saya bilang: Andalusia! Lantas 
dengan wajah gembira, dia mengangguk, 
mungkin karena mendapat apresiasi dari saya 
tentang kenangan kejayaan masa lalu 
Andalusia, nama lain Spanyol ketika Islam 
masih jaya di sana.  Saya tanya, asal kotanya 
apakah Seville atau apa? Cordoba? Ya. 
Cordoba katanya.  Lalu saya katakan lagi: 
Imam Qurthubi !  Saya sengaja merujuk nama 
Imam Qurthubi, karena kata qurthubi berasal 
dari Cordoba, yaitu imam besar yang berasal 
dari sana.  Senyumnya semakin mengembang.  
Terakhir saya peluk dia, sentuh pipi kiri dan 
pipi kanan, lalu saya ajak foto.  Alhamdulillah. 
 
Mudah-mudahan dalam beberapa puluh 
tahun mendatang, wajah-wajah merah dan 
hidung mancung kecil ini bisa bergabung 
lebih banyak dengan jamaah haji di tanah suci, 
Insya Allah. 
 

Masjid Nabawi 
Ukuran tapak bangunan masjid Nabawi ini 
sekitar 400m x 300m atau sekitar 12 hektar.  
Di sekeliling masjid ada pelataran yang 



luasnya juga lebih kurang sama dengan luas 
masjid.  Jadi, kalau ditotal, luas kompleks 
masjid ini adalah sekitar 24 hektar! Pada 
beberapa tempat di pelatarannya, ada payung 
raksasa yang mengembang di siang hari 
sehingga menaungi jamaah dari teriknya 
matahari.  Bangunan masjid memiliki langit-
langit yang tinggi setara bangunan berlantai 5.   
Bagian atap masjid bisa juga dipakai untuk 
tempat shalat di beberapa tempat.  Jamaah 
bisa menggunakan elevator atau tangga untuk 
mencapainya.  Saya memperkirakan area 
masjid ini bisa menampung sekitar 200.000 
orang dalam posisi penuh.  Pada kondisi rata-
rata jumlah jamaahnya sekitar 100.000 orang, 
yaitu jumlah yang kira-kira sama dengan isi 
Stadion Utama Senayan dalam kondisi penuh. 
 
Pada bagian bawah, ada AC yang nyaman dan 
berkarpet tebal.  Hiasan kaligrafi dan 
lampunya sungguh indah.  Yang hebatnya lagi, 
suara imam jelas terdengar dimanapun, dan 
tidak ada pantulan gemanya, padahal 
mesjidnya luar biasa besarnya. 
 
Raudoh, Mihrab, Mimbar, Makam Nabi, Abu 
Bakar, dan Umar semuanya berada di bagian 
bangunan lama masjid, yaitu bagian paling 
muka (paling selatan) dan bisa dimasuki 
lewat pintu Babussalam.  Kira-kira, inilah 
bagian inti masjid.  Tiang dan ornamennya 
pun masih model lama.  AC nya tampak tidak 



terintegrasi dan masih dilengkapi dengan 
kipas angin.  Hal ini berbeda dengan bagian 
sayap, tengah, dan belakang dari masjid yang 
jauh lebih besar, strukturnya lebih baru, AC 
nya sentral dan lebih dingin, serta bertingkat.  
Ornamen arsitekturnya mirip dan 
mengingatkan saya pada ornamen Masjid 
Cordoba peninggalan Bani Abasiyah di 
Spanyol. 
 
 
 

 
 
Suasana ketika ceramah agama di dalam 
Masjid Nabawi 
 

Menyelamatkan seorang 
jamaah dari diinjak-injak 



Pengalaman mengejutkan pertama terjadi di 
malam pertama ini.  Setelah selesai subuh dan 
mengerjakan shalat jenazah (sudah menjadi 
kebiasaan baik di Masjid Nabawi dan Masjidil 
Haram hampir selalu ada jenazah yang 
dishalatkan), saya melihat seorang berkulit 
hitam berlari, ke arah Raudoh.  Kemudian 
beberapa orang lagi mengikutinya dan juga 
ada polisi masjid (yang mengatur ketertiban 
di dalam masjid) yang mengejarnya.  Saya 
mengira ada sesuatu dengan orang kulit 
hitam yang pertama tadi.  Tapi setelah 
puluhan dan ratusan jamaah mulai berdiri 
dan bergerak ke arah yang sama, maka 
sadarlah saya bahwa mereka sedang bergerak 
ke satu arah, yaitu Raudoh dan makam Nabi.  
Belum sempat saya berdiri dan berpindah 
karena saf yang rapat, saya sudah beberapa 
kali disenggol oleh jamaah yang berlari-lari  
tadi.   
 
Dengan sigap saya kemudian berdiri dan 
menghindar menuju ke tepi dinding.  Ada 
seorang jamaah yang lebih tua, dari 
Pekanbaru juga yang tadinya duduk di 
sebelah saya lambat mengantisipasi dan 
masih duduk di tengah-tengah, mungkin 
karena belum menyadari apa yang terjadi.  
Saya lihat dia susah berdiri, terus disenggol 
dan dilompati kepalanya oleh orang-orang  
kulit hitam yang badannya besar-besar.  
Melihat keadaan ini saya mengambil inisiatif 



melangkah cepat ke tengah dan menggaet 
lengan si bapak ini dan menyeretnya ke tepi 
dinding.  Selamatlah dia dari diinjak-injak 
jamaah yang badannya besar-besar itu. 
 
Beberapa detik setelah itu, lautan manusia 
sudah memadati jalur lintas Babussalam 
menuju Raudoh dan Makam Rasulullah SAW.  
Saya hanya melihat dari sisi dinding yang 
berdekatan dengan Raudoh (waktu itu saya 
belum mengetahui batas-batas tempat 
Raudoh), orang-orang berebut untuk 
memasuki tempat itu.   
 
Di sepanjang jalur ini, saya melihat banyak 
sekali praktek-praktek tidak pantas yang 
dilakukan oleh beberapa jamaah dari Afrika.  
Mereka mengusap-usap tiang-tiang rak Al 
Quran yang di dalam masjid, berdoa 
menghadap mimbar rasul, mengusap-usap 
dinding Raudoh dan dinding makam, bahkan 
ada juga yang mengusapnya dengan topi dan 
selendangnya.  Ada pula yang berdoa 
menghadap makam, bukan menghadap kiblat.  
Oleh para polisi masjid, orang-orang seperti  
ini tidak dibiarkan berlama-lama di sana dan 
mengusirnya.  Beberapa jamaah ada pula 
yang menegur mereka dengan mengatakan 
kalau berdoa menghadap kiblat, bukan 
menghadap ke arah makam. 
 



Nampak betul besarnya pengaruh animisme 
yang mengkultuskan benda-benda keramat 
oleh saudara-saudara kita dari Afrika ini.  
Mungkin mirip dengan bangsa kita dulu 
waktu pertama-tama mendapatkan Islam.  
Teringat saya bagaimana susahnya wali songo 
dan ulama-ulama dulu mengubah paham 
animisme yang sudah lama mengakar di 
dalam diri bangsa kita sebelum Islam datang. 
 

Kegiatan harian di Madinah 
Selama 8 hari di Madinah, rata-rata kami 
bangun pukul 02.00 pagi, maklum masih 
semangat-semangatnya.  Jika badan rasanya 
enak dan berkeringat, mandi dulu sebelum 
pergi.  Untuk diketahui, bahwa selama di 
tanah suci, karena udaranya kering, maka 
badan hampir tidak berkeringat, karena itu 
tidak gerah dan tidak lengket di badan.  Rata-
rata kami mandi hanya sekali sehari.  Kalau 
keseringan mandi, kulit malah kering karena 
lemak di kulit yang berfungsi juga untuk 
melembabkan dan menghaluskan kulit akan 
terkikis oleh sabun mandi.   
 
Setelah beres-beres dan baring-baring 
sebentar lalu berangkat ke masjid.  Saya dan 
istri dan beberapa pasangan lain dalam 
kelompok-kelompok kecil berangkat 
bersama-sama. Jarak dari hotel ke masjid di 
Madinah pada waktu tahun kami ini cukup 



dekat yaitu sekitar 500 m, atau sekitar 10 
menit jalan kaki.    
 
Biasanya antara jam 03.00 dan jam 03.30 
kami sudah sampai di masjid.  Maka mulailah 
rutinitas shalat tahajjud di Masjid, dilanjutkan 
baca Al Quran dan berdoa menjelang masuk 
subuh.  Setiap sebelum pulang sehabis 
mengerjakan shalat di Masjid Nabawi, 
biasanya kami mengisi botol aqua kosong 
yang sengaja di bawa dari hotel untuk diisi 
dengan air zam-zam di masjid.   
 
Air zam-zam ini sengaja dibawa dari Makkah 
untuk konsumsi jamaah yang shalat di Masjid 
Nabawi.  Rasa air zam-zam ini memang khas, 
mak nyes.... Begitu kata orang-orang di wisata 
kuliner.  Saya mencoba membandingkannya 
dengan air minum kemasan yang dibagikan 
dari catering.  Air minum kemasan ini ada 
yang berasal dari pengeboran air tanah dalam, 
ada pula yang dari proses ozonisasi.  Rasanya 
seperti minum air kemasan kita saja.  Lain 
halnya dengan air zam-zam.  Saya 
merasakannya ketika ditelan seolah-olah 
menelan air yang licin dan bulat, hampir tidak 
menyangkut dan bergolak di kerongkongan.  
Cos.... langsung masuk dan rasanya, itu tadi, 
mak nyes.... lezat, susah untuk dikatakan.   
 
Kegiatan rutin mengambil air zam-zam untuk 
dibawa pulang ini terus kami lakukan selama 



di tanah suci.  Di Masjidil Haram Makkah, air 
zam-zam ini tersedia lebih banyak lagi.  Jika 
diambil dalam botol aqua ukuran sedang (600 
ml) dan bahkan yang besar (1500 ml) masih 
diperbolehkan oleh petugas masjid.  Tapi 
kalau sudah ada yang membawa pulang 
memakai jerigen dan wadah yang lebih besar, 
kalau kedapatan petugas, tidak akan 
diperbolehkan, kecuali di Masjidil Haram, 
orang-orangpun biasa membawa pulang 
dengan jerigen 10 liter. 
 

 
Tong-tong besar berisi air zam-zam di Masjid 
Nabawi untuk jamaah.  Di Masjidil Haram juga 
disediakan tong-tong yang serupa ini di 
banyak tempat di dalam masjid. 
 



 
Jamaah mengambil air zam-zam dari kran-
kran di Masjidil Haram.  Bisa mengambil air 
dalam jumlah banyak dengan memakai 
jerigen. 
 
 
Sehabis subuh dari masjid, kegiatannya 
antara jalan-jalan atau sarapan.  Kadang 
sarapan di luar sambil lihat-lihat suasana 
pasar.  Sekitar jam 08.00 biasanya sudah 
kembali ke hotel untuk istirahat tidur 
sebentar, beres-beres, sampai jam 11.30 
untuk kemudian berangkat lagi ke Masjid.  
Ziarah ke tempat-tempat bersejarah 
dilakukan di pagi hari juga.  Shalat zuhur 
waktu itu sekitar pukul 12.10. 
 
Pukul 13.30 sudah kembali ke hotel lagi untuk 
makan siang, istirahat, ngobrol, mencuci 



pakaian, dan lainnya.  Pukul 15.00 berangkat 
lagi ke Masjid karena shalat Asar sekitar 
pukul 15.25.  Setelah itu pulang lagi ke hotel, 
istirahat untuk kemudian ke masjid lagi 
sekitar pukul 17.15 karena waktu maghrib 
pukul 17.52.  Waktu antara mahgrib dan Isya 
kami habiskan di masjid karena tanggung 
untuk pulang.  Baru pulang ke hotel lagi 
sekitar pukul 20.00 untuk makan malam.  
Karena lelah seharian, maka biasanya kami 
tidur sekitar pukul 21.00 untuk bangun lagi 
sekitar pukul 02.00. 
 
Lantas kapan waktu saya menulis bahan 
untuk buku ini?  Biasanya saya mengetik 
ketika ada waktu-waktu istirahat yang agak 
panjang dan badan tidak terlalu lelah.  Waktu 
istirahat di pagi hari, dan setelah makan siang, 
biasanya adalah waktu yang sering saya pakai, 
baik di Madinah ataupun di Makkah.  
Biasanya saya ke masjid membawa buku kecil 
atau kertas untuk mengonsep kerangka-
kerangka tulisan dan ide saya.  Setelah sampai 
di hotel, lalu saya ketik ulang dengan laptop 
yang sengaja saya bawa dari Indonesia. 
 

Belanja di Madinah 
Dalam perjalanan pergi dan pulang ke Masjid, 
di kiri dan kanan jalan, di toko, maupun 
pedagang kaki lima, banyak dijual berbagai 
macam barang.  Mulai dari peralatan shalat, 
pakaian, mainan anak-anak, sampai kepada 



barang-barang rumah tangga seperti setrika, 
kompor, panci, dan lainnya.  Produk yang 
dijual beragam dengan gaya yang menarik 
dan cantik.  Untuk beberapa peralatan shalat 
seperti sajadah dan topi, ada yang buatan 
Indonesia, Turki, dan negara-negara lain.  
Tetapi untuk produk pakaian dan barang 
rumah tangga, umumnya adalah produk Cina.  
Di sini tampak sekali dominasi dan 
keunggulan produk Cina, selain harganya 
murah, kualitasnya pun lumayan bagus.  Jadi, 
semakin banyak belanja di tanah suci, yang 
semakin maju adalah industri Cina. 
 
Bahkan jamaah haji Indonesia yang 
menggunakan Saudi Arabia Airlines pun, tas 
kopernya adalah buatan Cina.  Coba 
bayangkan, ratusan ribu tas koper yang besar 
itu, yang teknologi pembuatannya sederhana 
sekali, dibuat di Cina.  Tentu saja ini adalah 
urusan bisnis dan tender.  Tetapi, kalau 
pendapat saya, karena yang menentukan 
pemenang tendernya adalah pemerintah 
Indonesia—lagi pula uangnya adalah uang 
jamaah haji Indonesia—maka alangkah 
baiknya kalau tas koper itu dibuat di 
Indonesia.  Dengan demikian, uangnya bisa 
diputar di Indonesia dan akan bisa 
mempekerjakan dan mengurangi 
pengangguran sekian ratus orang pula.  
Sayang memang, uang kita lari ke negeri 
orang, padahal kita mampu.   



 
Belanja di Madinah dan Makkah, harga barang 
yang dijual selalu bulat.  Mulai dari 1 real 
yang paling murah, kemudian 2,3,4,5 dan 
seterusnya.  Tidak ada harga barang 1,5 real 
atau 1,75 real.  Barangnya ada yang bisa 
ditawar ada yang tidak.  Tapi sebaiknya cari 
informasi dulu dari kawan-kawan yang sudah 
beli untuk mencari tahu harga barang yang 
sebenarnya supaya tidak dimainkan penjual. 
 
Tapi sebetulnya, kalau kita jeli melihat 
barang-barang yang ada, untuk produk 
seperti tasbih, sajadah, dan topi haji mirip 
dengan yang ada di pasar-pasar tradisional 
kita, seperti di Pasar Bawah Pekanbaru yang 
menjual dalam skala grosir.  Saya rasa, 
produsen penghasilnya juga sama, yaitu dari 
Cina juga. 
 

Ziarah 
Ziarah atau arti praktisnya dalam bahasa kita 
adalah mengunjungi.  Di tanah suci, baik di 
sekitar Madinah atau Makkah, banyak sekali 
objek-objek yang bisa dikunjungi.  Dengan 
melihat langsung peninggalan-peninggalan ini, 
akan bisa memberikan kesan dan 
penghayatan yang mendalam.  Bisa 
membayangkan kejadian-kejadian yang 
diceritakan baik di dalam al Quran maupun 
hadits Nabi.  Dengan melihat secara langsung 
objek ziarah ini biasanya timbul rasa memiliki 



dan semangat pembelaan terhadap Islam.  
Ziarah juga adalah sebagai bukti kecintaan 
sehingga rela mengorbankan waktu dan dana 
serta mengabaikan rasa letih untuk bisa 
berkunjung. 
 
Yang mesti diingat ketika ziarah adalah 
bahwa tujuan ziarah adalah untuk mengingat.  
Ziarah ke makam sahabat dan Rasul adalah 
untuk mengingat sahabat dan Rasul, serta 
mengingat kematian.  Ziarah ke masjid-masjid 
bersejarah, dan bukit-bukit bersejarah adalah 
untuk mengingat sejarah perjuangan 
Rasulullah dan para sahabatnya dulu.  Adalah 
salah jika di dalam ziarah itu kita 
mengkultuskan dan mengkeramatkan 
tempat-tempat tersebut, mengusap-usapnya, 
sembahyang dan berdoa menghadapnya.  
Kalau mau berdoa haruslah menghadap kiblat 
(Ka’bah) karena kita berdoa meminta kepada 
Allah, bukan kepada objek ziarah itu.  
 
Beberapa tempat bersejarah yang bisa 
dikunjungi di Madinah antara lain adalah 
Areal Pemakaman Baqi’, Masjid Quba, Jabal 
Uhud, dan Masjid Qiblatain.  Selain itu, bisa 
pula mengunjungi tempat percetakan Al 
Quran dan Pasar Kurma. 
 
Makam Baqi’ 
Makam Baqi’ berada di sebelah Masjid 
Nabawi.  Di areal makam ini dimakamkan 



sahabat-sahabat Nabi.  Jamaah haji yang 
meninggal ketika di Madinah juga 
dimakamkan di tempat ini.  Kompleks 
pemakaman berada di atas tanah berbukit.  
Yang berbeda dengan makam di tempat kita 
adalah di sana tidak ada gundukan tanah 
sebagai tanda kuburan, melainkan semuanya 
rata mengikuti permukaan tanah yang ada.  
Yang ada hanyalah batu-batu kira-kira 
sebesar kepala orang di atas tanah sebagai 
pertanda bahwa di situ ada kuburan agaknya. 
 
Abu Hayyaj Al Asadi menuturkan: Ali bin Abi 
Thalib r.a. berkata kepadaku: “Sudikah 
engkau aku utus untuk mengemban tugas 
yang pernah diembankan kepadaku oleh 
Rasulullah SAW?, yaitu: Agar engkau tidak 
meninggalkan satu patungpun, melainkan 
setelah engkau hancurkan dan tidak pula 
kuburan yang ditinggikan, melainkan setelah 
engkau ratakan.”  
 
Ada juga hadits tentang ini: 
“Janganlah engkau duduk di atas kuburan dan 
jangan pula sholat menghadap kepadanya.” 
(Hadits Riwayat Muslim) 
 
Di makam Baqi’ ini ada petugas makam yang 
menjelaskan kepada pengunjung tentang hal-
hal yang harus dilakukan ketika ziarah ke 
kuburan dan apa-apa yang dilarang di dalam 
agama sebagaimana hadits di atas.  Kalau kita 



mengaca kepada apa yang kita lakukan di 
tanah air kita, dimana kuburan dipercantik, 
dipasangi batu nisan, bahkan ada pula yang 
membuat kuburan seperti bangunan sungguh 
sangat bertentangan dengan keadaan yang 
dicontohkan di makam Baqi’.   
 
Selain itu, banyak kita di tanah air yang ketika 
berdoa menghadap ke pusara.  Adab yang 
benar adalah berdoa menghadap ke arah 
kiblat, artinya kita meminta kepada Allah, 
bukan kepada kuburan ini. 
 

 
 
Makam Baqi’ di sebelah Masjid Nabawi 
 
 
Masjid Quba 



Masjid Quba adalah masjid pertama yang 
didirikan oleh Rasulullah SAW.  Lokasinya 
sekitar 5 km ke arah selatan Masjid Nabawi.  
Kalau saya melihat bentuk masjid ini lebih 
seperti benteng.  Dinding luarnya tinggi.  Di 
bagian belakang masjid tidak ada atapnya.  
Cuma sayangnya, pelataran parkir untuk 
kendaraan pengunjung berdebu karena hanya 
hamparan pasir dan kerikil, tidak diaspal.  
Parkirnya pun semrawut.  Nampaknya 
pemerintah Arab Saudi tidak begitu 
mempedulikan masalah kenyamanan parkir 
ini, padahal kalau ditata sedemikian rupa, 
tempat-tempat bersejarah ini menjadi lebih 
bisa dinikmati. 
 

 
Di dalam Masjid Quba 
 
Jabal Uhud 



Jabal Uhud atau Bukit Uhud adalah bukit 
dimana pada waktu perang Uhud, Rasulullah 
SAW menempatkan pemanah untuk menjaga 
pertahanan.  Tetapi karena ada pasukan 
pemanah yang tidak disiplin, mereka turun ke 
bawah berebut harta rampasan perang begitu 
melihat musuh meninggalkan banyak harta 
perang, sehingga pihak lawan berbalik 
menyerang meskipun sebelumnya sudah 
mulai terdesak.  Sebagai akibatnya Paman 
Nabi yaitu Hamzah dan sahabat Mush’ab bin 
Umair syahid bersama sahabat-sahabat yang 
lain.  Rasulullah SAW sendiri hampir 
terbunuh waktu itu.  Bukit ini dari kejauhan 
tampak tidak terlalu tinggi dan bisa didaki 
oleh peziarah.  Di kaki bukit ada kuburan 
Hamzah dan sahabat nabi lain yang gugur.   
 
Kadang-kadang ada juga peziarah asal 
Indonesia yang menaburkan kartu kampanye 
Pilkada nya di dekat makam sahabat di Uhud 
ini.  Mungkin maksudnya supaya 
dimenangkan.  Tapi tentu saja ini adalah 
pekerjaan keliru dan sesat.   
 



 
 
Bukit Uhud (yang rendah, banyak orang 
berdiri) 
 
 
 
 
 
 

Suasana di Tanah Suci 
 

Kesehatan 
Kesehatan termasuk masalah terbesar yang 
menjadi perhatian jamaah haji.  Perbedaan 
iklim yang mencolok, aktifitas fisik yang 
banyak, waktu istirahat yang kurang, dan 
makanan yang kurang cocok adalah antara 
lain penyebab kondisi kesehatan menurun. 



 
Baik di Madinah maupun di Makkah, 
udaranya kering karena kelembaban (uap air) 
yang rendah.  Karena itu, kulit menjadi cepat 
kering.  Beberapa bagian tubuh yang sering 
kekeringan adalah bibir, tumit, dan ujung jari.  
Bagian rongga hidung pun kalau terlalu 
kering bisa sampai berdarah.  Karena itu 
jangan terlalu sering mencongkel-congkel upil 
(tahi hidung), meskipun asyik.... he...he.... 
 
Untuk pelembab kulit ini dipakai krim 
pelembab yang dioleskan ke kulit.  Krim yang 
terkenal adalah Cream 21 yang di Indonesia 
harganya Rp 75.000,- tetapi di Saudi hanya 10 
real (Rp 25.000).  Jadi lebih baik beli di tanah 
suci saja.  Karena udara yang kering, berangin, 
dan sering disertai kepulan debu di jalan, 
maka yang paling gampang terserang organ 
pernapasan, yang menyebabkan batuk dan 
pilek.  Tim medis kita sudah paham betul 
tentang hal ini dan sudah mempersiapkan 
obat-obatan yang alhamdulillah manjur.   
 
Untuk menjaga kondisi badan juga harus 
pandai-pandai mengatur waktu antara ibadah 
ke Masjidil Haram atau ke Masjid Nabawi 
dengan waktu istirahat dan memenuhi 
kebutuhan lainnya seperti berbelanja, 
memasak, dan ziarah ke tempat-tempat 
tertentu.  Kalau pada suatu hari sudah full di 
masjid, maka besoknya berganti agak 



dikendorkan dan seterusnya.  Kalau badan 
sedang meriang maka kegiatan-kegiatan 
dibatasi.  Kalau sudah lebih segar, digas lagi, 
dan begitu seterusnya.  Pendeknya tidak 
terlalu dipaksakan, tetapi tidak juga terlalu 
santai.  Momen-momen yang harus dijaga 
supaya kondisi tubuh tetap fit misalnya 
adalah untuk kegiatan Umrah wajib (yang 
kalau untuk kami jamaah Gelombang I, adalah 
setelah selesai ibadah shalat arbain di 
Madinah) dan rentetan kegiatan wukuf serta 
melempar jumrah pada 8 sampai 13 Zulhijjah. 
 
Faktor lain yang juga mempengaruhi 
kesehatan adalah makanan.  Kalau di Madinah, 
makanannya dalam bentuk paket-paket 
catering.  Rasanya hambar dan sederhana 
sekali.  Kebetulan paket yang kami dapatkan 
seringkali tidak berkuah dan tidak ada sambal 
cabe dan lainnya.  Jamaah dari kloter lain 
seperti dari Depok, ketika saya tanya 
makanannya enak-enak, persis sama seperti 
di Indonesia katanya.  Agaknya tergantung 
kepada perusahaan pemenang tendernya.  
Tetapi ini yang harus dikoreksi dan diberi 
masukan saya kira.  Padahal, berapalah 
bedanya memberi sedikit tambahan bumbu, 
cabe, dan kuah pada menu makanannya.  
Menurut orang Indonesia di sana, satu porsi 
makanan catering itu dihargai 15 real.  Kalau 
dibeli dengan menu Indonesia di Saudi sana, 
dengan uang segitu sudah sangat mantap 



sekali.  Sementara perkiraan saya, kalau 
dengan menu catering itu, paling tinggi hanya 
7 real saja.  Jadi, bayangkan keuntungan yang 
didapat dari jasa catering itu. 
 
Jamaah banyak yang mensiasati hal ini 
dengan membawa bumbu sendiri dari 
Indonesia.  Ada yang membawa mie instan, 
ikan sardin, rendang, teri goreng, sambal cabe, 
cabe kering, udang kering dan semacamnya.  
Saya dan isteri tidak terlalu pusing soal 
makanan.  Alhamdulillah selama di tanah suci, 
selera makan ini enak-enak saja.  Termasuk 
makanan catering yang banyak diprotes oleh 
jamaah, bagi saya dan istri oke-oke saja dan 
habis dilahap.   
 
Pak Syaifuddin, kawan sekamar saya 
kebetulan tidak suka masakan daging catering 
karena bumbunya tidak sesuai seleranya.  
Kebetulan saya suka karena masakan 
dagingnya mirip dengan yang dimasak oleh 
muslim dari India dulu waktu saya sekolah di 
Amerika.  Jadi kalau kebetulan menunya 
daging, ya... porsi lauk saya berlipat jadi dua.  
Sementara dia lebih memilih makan dengan 
lauk kering yang dia bawa dari Indonesia. 
 
Seperti juga anjuran kesehatan secara umum, 
memperbanyak makan buah, sayur, dan 
minum air juga harus dilakukan di tanah suci.  
Saya selalu meminta istri untuk mencarikan 



sayur dan buah serta mengusahakan supaya 
porsi buah dan sayur ini berada dalam porsi 
yang cukup.  Di samping untuk membantu 
pencernaan dan mengurangi sembelit, buah 
dan sayur juga diperlukan karena 
mengandung vitamin dan mineral yang 
diperlukan untuk kebugaran tubuh.  Apalagi 
kegiatan fisik yang banyak, jalan kaki pulang 
dan pergi ke masjid, menunggu waktu masuk, 
membaca Al-Quran, shalat sunnah, thawaf di 
Masjidil Haram, semuanya membutuhkan 
energi yang besar.  Karena itu, asupan gizi 
yang cukup harus dijaga.   
 
Kalau kita sakit batuk/pilek, memang ada 
obat yang diberikan oleh tim medis, tetapi 
tentu tidak serta merta bisa sembuh.  Selama 
di tanah suci, rasanya semua orang menderita 
batuk.  Cuma ada yang parah, ada yang 
sekedar mendehem saja.  Tubuh kita 
sebenarnya memiliki sistem pertahanan 
tersendiri untuk menyerang penyakit-
penyakit itu.  Kalau asupan gizi cukup dan 
seimbang, istirahat cukup, dan fikiran tenang, 
insya Allah kalau pun sakit, tetapi tidak 
parah-parah kali lah.... 
 

Suasana Kota 
Kota Madinah dan Makkah adalah kota-kota 
suci tujuan ziarah yang sudah terbentuk 
dalam waktu yang sangat lama.  Kota Madinah 
mulai berkembang pesat sejak Nabi hijrah 



dan mengembangkan Islam di sana.  
Sedangkan kota Makkah berusia lebih lama 
lagi, yakni sejak masa Nabi Ibrahim yang 
dipercayai sekitar tahun 2000 SM (menurut 
Mubarakfury, S.S., dalam bukunya Ar-Rahiqul-
Makhtum, Bahtsum Fis-Sirah An-Nabawiyah, 
Darus-Salam, Riyadh, 1997) 
 
Pada kedua kota ini, Masjid Nabawi dan 
Masjidil Haram masing-masing menjadi pusat 
kotanya.  Jalan-jalan utama di kota ini bersifat 
radial (memusat) menuju masing-masing 
masjid ini dan ada jalan-jalan lingkar yang 
memotong jalan radial tadi untuk 
memperlancar arus ke arah luar kota.  Jalan-
jalannya mulus dan lebar, dan pada beberapa 
persimpangan ada simpang susun (flyover) 
mirip yang ada di kota-kota besar kita.  Kota 
Madinah dan Makkah didominasi oleh 
bangunan hotel bertingkat sepuluh ke atas.  
Lantai satu umumnya dipakai untuk toko atau 
tempat menjual makanan. 
 
Bukit berbatu cadas dan tanah kering 
berpasir serta berbatu mendominasi 
bentangan alam di kota-kota ini di tempat-
tempat yang belum terbangun.  Di Madinah, 
meskipun wilayahnya juga memiliki bukit, 
tetapi tidak sebanyak bukit-bukit di Makkah.  
Di kedua kota ini, banyak juga rumah yang 
dibangun di lereng-lereng bukit.  Bukit 
batunya cukup stabil karena terdiri dari batu 



cadas yang keras, dan sedikit sekali tumbuhan.  
Kalaupun ada pohon yang tampak satu-satu 
di sela-sela rumput yang mengering.  Atap 
rumah di sini umumnya adalah dak beton 
untuk menahan panas.   
 
Suasana gersang terasa sekali.  Penghijauan 
hanya terdapat di wilayah kota.  Itupun hanya 
ada dua jenis pohon, yaitu pohon kurma dan 
pohon berdaun kecil mirip pohon akasia, 
tetapi lebih rapat daunnya.  Pada beberapa 
jalur hijau dan taman di persimpangan 
ditanam rumput.  Bunga? Saya belum pernah 
melihat bunga selama di tanah suci.  Ada 
memang ditanam tumbuhan seperti tanaman 
pagar, pada beberapa tempat, tetapi tidak 
berbunga.  Mungkin kekurangan penghijauan 
ini yang semakin membuat Madinah dan 
Makkah terasa semakin panas.   
 
Bayangkan saja, semua gedung-gedung 
bertingkat dilengkapi dengan AC yang 
melepaskan udara panas keluar gedung lewat 
mesin AC nya.  Kalau di Indonesia, banyak 
tumbuhan hijau dan pohon-pohon yang bisa 
menyerap dan menetralkan sebagian udara 
panas ini sehingga suhu udara bisa lebih 
dingin, tetapi kalau di tanah suci bagaimana?   
 
Pada mata kuliah S2 untuk Urban Planning 
dan Teknik Lingkungan saya mengajarkan 
fungsi penghijauan khususnya di perkotaan 



antara lain untuk penyuplai oksigen; 
pendingin suhu; penyerap debu lewat 
daunnya yang banyak; peredam suara; 
pengatur sirkulasi air (membantu 
penyerapan ke dalam tanah); keindahan dan 
estetika; serta penenteram hati. 
 
Pepohonan dan tumbuhan juga membantu 
membuat udara menjadi lebih lembab dan 
lebih nyaman untuk bernafas, khususnya bagi 
kita yang tidak terbiasa dengan udara kering.  
Seandainya pohon-pohon dan tumbuhan bisa 
lebih banyak ditanam dan tumbuh dengan 
baik, saya rasa iklim di tanah Arab ini akan 
bisa lebih ramah.  Persoalannya memang 
pada ketersediaan air yang mesti banyak 
karena hujan sangat jarang.  Selama kami di 
sana 40 hari, belum pernah ada hujan.   
 
Ketika tanaman sudah lebih banyak, dan 
udara sudah lebih lembab, maka rangsangan 
untuk terjadinya hujan akan menjadi lebih 
besar, dan hujan ini selanjutnya akan 
menyebabkan tanaman tumbuh lebih subur 
lagi dan begitu seterusnya siklus ini berjalan, 
sehingga proses penghijauan berjalan terus.   
 
Ini tentu perkiraan sederhana saya saja.  
Orang-orang Arab ini tentu lebih paham 
masalah mereka, atau mungkin mereka sudah 
terbiasa sejak dulunya dengan kehidupan 
gersang seperti ini dan tidak merasakan 



bahwa kegersangan dan kekeringan ini 
menjadi masalah bagi mereka.... 
 
Saya berpikir, mungkin (lagi) pertukaran 
hawa panasnya dengan hawa yang lebih 
dingin diatur oleh Allah SWT lewat 
mekanisme hembusan angin yang kencang di 
daerah gurun ini, baik angin yang berpindah 
secara horizontal maupun yang berpindah 
secara vertikal. 
 
Walaupun begitu, pemerintah Saudi terus 
berusaha membuat penghijauan.  Kami 
sempat singgah di taman kota di salah satu 
sudut jalan yang bersebelahan dengan 
kompleks Masjid Nabawi.  Cukup rimbun dan 
udaranya segar di sini.  Biasanya pasti mahal 
mengurus taman kota di sini. 
 
 

 



Di taman kota yang rimbun asri dekat Masjid 
Nabawi, terasa seperti di Indonesia saja 
 
 
Di balik itu semua, kekeringan dan 
kegersangan ini memberikan juga 
keuntungan bagi masyarakat di sana.  Bless in 
disguise, kata orang kulit putih, keberkahan di 
dalam kegalauan.  Konstruksi di Arab Saudi 
lebih mudah untuk dibangun, tidak terlalu 
khawatir terkendala karena hujan.  Bangunan 
di sana juga umumnya memiliki basement 
karena membuat basement lebih mudah 
karena tanahnya sama sekali kering.  Pondasi 
bangunan lebih kokoh dan tidak perlu biaya 
besar.  Yang banyak dilakukan untuk struktur 
pondasi di sini adalah pondasi sumuran (bor).  
Belum pernah saya dengar suara mesin 
pemancang paku bumi (tiang pancang) di sini. 
 
Yang agak menyedihkan memang adalah 
kondisi lalu lintas di Makkah dan Madinah.  
Klakson mobil sering dibunyikan.  Para 
pengendara mobil tidak disiplin dan tidak 
sabar, banyak yang membawa mobil ngebut 
dan berhenti sembarangan.  Lebih parah dari 
di tempat kita.  Mobil-mobil banyak yang 
penyok dan tergores akibat bergeseran 
dengan mobil lain.  Polisinya kalau mau 
mengingatkan dan menegur pengendara 
mobil, sering mengetokkan tongkatnya ke 
mobil pengendara.  Mungkin karena 



bandelnya pengendara ini, sehingga cara ini 
harus diambil.  Mobil-mobil itupun banyak 
yang berdebu karena tidak dicuci.  Mungkin 
mereka pikir percuma saja di cuci, karena toh 
nanti berdebu lagi karena debunya memang 
banyak di jalanan.  Sepeda motor sangat 
jarang di sini.   
 
Tetapi rupanya kondisi lalu lintas kacau dan 
mobil kotor ini rupanya hanya untuk Makkah 
dan Madinah saja.  Di Jeddah, salah satu kota 
besar selain Riyadh, kondisi lalu lintasnya 
lebih bagus.  Mobil-mobilnya pun banyak 
yang mulus-mulus.  Taman-taman kota di 
Jeddah pun banyak dan tumbuh asri.   
 
Orang-orang Arab ini kalau berbicara kasar 
dan bersuara keras seperti mau kelahi saja.  
Saya rasa karena watak alamnya yang 
gersang, panas, tidak ada pepohonan dan air 
yang mengalir membuat pembawaan mereka 
menjadi kasar.  Meskipun demikian, saya juga 
tidak setuju jika ada orang yang menjelek-
jelekkan orang Arab ini karena saya yakin, 
tentu banyak juga sifat-sifat positif mereka 
yang kita belum tahu banyak karena interaksi 
yang sangat terbatas.   
 

 



 
Suasana jalan dan perdagangan di jalan dekat 
penginapan di Makkah 
 
 

Nginap di Pondok 
Karena kami jamaah haji Gelombang I, ketika 
sampai ke tanah suci langsung ke Madinah.  
Ketika di tanah air, saya membayangkan 
tempat kami menginap di tanah suci nanti 
kira-kira mirip dengan asrama haji di Batam 
atau hotel kelas melati yang bertingkat.  
Tetapi setelah sampai di Madinah, ternyata 
kami diinapkan di hotel yang jauh lebih baik 
dari yang saya bayangkan sebelumnya.  Hotel 
tempat kami menginap di Madinah, kira-kira 
sama dengan hotel bintang 2.  Cuma ada 
sedikit modifikasi, yaitu kamar yang biasanya 
ditempati oleh 2 tempat tidur, diubah menjadi 
3 tempat tidur.   



 
TV dan kulkas ada di kamar.  Hotel tempat 
kami menginap berlantai 10 dan dilengkapi 
dengan lift.  Air panas untuk mandi pun 
tersedia.  Bahkan di hotel kami di Madinah 
ada Wi-Fi nya, yaitu hotspot koneksi internet 
tanpa kabel.  Fasilitas ini membuat saya dan 
istri bisa membaca berita tentang Indonesia, 
reshufle kabinet SBY akhir Oktober 2011 lalu, 
termasuk mengirimkan tulisan opini saya ke 
Riau Pos lewat email secara gratis. 
 
Di antara jamaah nampaknya ada yang baru 
sekali ini naik lift. Seorang ibu tampak ragu 
ketika masuk lift menuju lantai 10 tempat dia 
nginap, sehingga minta dikawankan untuk 
diantarkan ke lantai 10.  Takut nyasar 
katanya.  Ada juga yang terkurung di lift entah 
karena macet atau salah pencet tombol terus 
teriak-teriak.  Ada pula yang memencet 
tombol berulang-ulang.  Katanya supaya cepat 
sampai liftnya.  Pokoknya heboh.  Saya 
kadang-kadang geli melihat tingkah laku 
kawan-kawan satu kloter ini dan menahan 
diri untuk tidak berkomentar. 
 
Dulu saya sering membantu Prof. Alaidin Koto 
(guru besar di Universitas Islam Negeri Sultan 
Syarif Kasim Riau) waktu beliau masih 
memimpin ISAIS (Pusat Penelitian Islam Asia 
Tenggara) untuk menterjemahkan artikel dari 
bahasa Indonesia ke bahasa Inggris.  Salah 



satu artikel itu menjelaskan tentang asal kata 
pondok yang dipakai dalam frase pondok 
pesantren yang berasal dari bahasa arab 
funduq yang artinya tempat menginap.  Di 
tanah suci ini nama-nama hotel, khususnya 
yang bagus-bagus dimulai dengan kata 
funduq ini (tentu saja ditulis dalam aksara 
Arab).  Misalnya Funduq Al Saraya, artinya 
adalah Hotel Al Saraya.  He...he...dalam hati 
saya, hotelnya keren-keren tapi namanya 
malah pondok.... 
 
Pondokan di Makkah lebih sederhana 
daripada di Madinah, maklum orang yang 
datang ke kota ini pun lebih banyak.  
Penginapan untuk jamaah haji reguler seperti 
kami meskipun gedungnya 10 lantai, tetapi 
kualitas kamar dan fasilitasnya kira-kira 
mirip dengan hotel kelas melati kalau di 
Indonesia.  Biasanya satu lantainya muat 
untuk dua rombongan ( 1 rombongan sekitar 
45 orang).  Satu gedung hotel muat untuk 
kira-kira dua kloter (satu kloter sekitar 450 
orang).  Fasilitas hotel untuk jamaah ONH 
Plus tentu lebih baik dan jaraknya lebih dekat 
ke Masjidil Haram. 
 
 



 
 
Salah satu pondok alias hotel di Madinah 
(tertulis di atas bangunan dalam bahasa arab: 
Funduk Al Hadi Manazil) 
 
 

Semakin Mesra dengan Isteri 
Di antara keberkahan dan kenikmatan selama 
di tanah suci yang dirasakan oleh banyak 
jamaah termasuk saya adalah semakin dekat 
dan mesranya hubungan antara suami dan 
isteri.  Bayangkan, kalau di Indonesia, waktu 
kita masing-masing tersita untuk pekerjaan, 
mengurus anak, kegiatan sosial, baca koran, 
nonton TV, ngurus rumah, olahraga, antar 
jemput anak, dan lainnya.  Sedangkan di tanah 
suci, kerjanya ke masjid, sholat, doa, baca 



Quran, pulang, belanja dan jalan-jalan, nyuci, 
masak, tidur, makan, berangkat lagi ke masjid.  
Begitu seterusnya selama 40 hari.  Banyak 
sekali waktu antara suami dan istri yang 
digunakan secara bersama-sama.   
 
Bergandengan tangan ke Masjidil Haram yang 
jaraknya 2 km.  Genggaman tangan atau 
gandengan tangan makin erat di tempat-
tempat yang padat karena takut terpisah.  
Bahkan ketika thawaf mengelilingi Ka’bah, 
istri saya peluk dari belakang terus selama 
lebih dari setengah jam di tengah-tengah 
desakan dan himpitan banyak orang yang 
terus merangsek.  Mana ada kesempatan 
seperti itu di tanah air, kita begitu dekat 
dalam waktu yang lama, kecuali di kamar 
tidur. 
 
Perhatian pada pasanganpun sangat besar, 
saling mengingatkan supaya cukup istirahat, 
supaya menjaga kesehatan, perhatian ketika 
sakit, saling menunggu dengan sabar, saling 
mendo’akan, saling membantu meskipun 
untuk urusan yang sebetulnya ringan seperti 
mencuci, mengangkat kain jemuran, 
membawa belanjaan, dan lainnya yang kalau 
di Indonesia dikerjakan masing-masing saja.  
Karena didasari takut kepada Allah SWT, 
karena ini tanah harom, dimana teguran Allah 
diberikan langsung, maka perilaku pun 
menyesuaikan sehingga antara suami dan 



isteri menjadi lebih penyabar dan lebih 
toleran.  Subhanalloh, sungguh indah! 
 
Saya pikir rugi kalau orang pergi haji tidak 
bersama isteri atau suaminya.  Yang punya 
pasangan asyik gandengan kemana-mana, ada 
yang melayani dan dilayani.  Tetapi kalau 
pergi haji tidak bersama pasangan, alamat 
banyak termenung aja lah sendiri..... Kasihan.... 
 
Ketika di maktab atau penginapan, antara 
suami dan istri dipisahkan kamarnya.  
Biasanya satu kamar diisi antara 3 sampai 6 
orang, laki-laki semua atau perempuan semua.  
Jadi, kalau mau ke masjid bersama suami atau 
isteri harus janjian jam berapa, mengetuk 
kamar, atau menelpon lebih praktis.   
 
Lantas bagaimana dengan hubungan suami 
isteri yang lebih intim (sex)? Bagi pasangan 
yang sudah berusia lanjut, mungkin masalah 
ML (making love) ini tidak menjadi masalah.  
Tetapi bagi yang masih muda dan greng (alias 
garang), kalau tidak tersalurkan bahaya juga.  
Mana di jalan sudah senggol-senggolan terus 
sama isteri.  Ha...ha...ha.... Baik di Madinah 
ataupun di Makkah tergantung strategi 
masing-masing lah....Banyak triknya.  Mulai 
dari pinjam kamar kawan, menunggu orang 
pergi ke masjid duluan, menyewa kamar hotel 
lain untuk sekali pakai saja.  Ada pula yang 
menyediakan “kamar barokah”, alias kamar 



khusus untuk itu yang dipakai bergantian.  
He...he... macam-macam aja.  Trik mana yang 
kami pakai? He...he... rahasia lah pakcik... 
Pokoknya bisa diaturlah, cuma tidak sesering 
di Indonesia tentunya.  Disamping sudah letih 
karena aktifitas harian, juga harus pandai-
pandai mencari-cari waktu yang pas, 
he...he...he.... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mengenal Muslim 
dari Negara lain 
 



Baik ketika di dalam perjalanan menuju dan 
pulang dari masjid, ketika berbelanja, ketika 
duduk menunggu waktu shalat di masjid, dan 
dalam hampir semua kesempatan, 
memandangi orang-orang yang hilir mudik di 
tempat-tempat tadi sungguh merupakan 
suatu kenikmatan tersendiri bagi saya.  Mulai 
dari keragaman warna kulit, pakaian, cara 
berjalan, postur, jenis rambut, kelakuan, cara 
ketawa, semuanya menarik. Ya, karena 
berbeda-beda itu tadi. 
 
 Yang repot memang kalau yang terpandang 
itu wanita-wanita dari Iran dan Turki yang 
cantik-cantik berkulit putih dan hidung 
mancung.  Terpaksa dialihkan cepat-cepat 
pandangannya.  Tetapi di luar itu semua, saya 
mencatat ada beberapa sifat-sifat saudara 
muslim kita dari berbagai negara ini yang 
menarik, apalagi saya juga mengajar di S2 
Jurusan Sosiologi Perkotaan yang banyak 
mengkaji masalah perilaku manusia. 
 
Turki 
Dari segi perawakannya, orang Turki 
badannya tegap-tegap.  Volume tulang dan 
rangkanya besar-besar dan kokoh.  Mungkin 
karena itu orang-orang Turki banyak yang 
menjadi juara dunia gulat dan angkat besi.  
Sulaimanoglu antara lain yang saya ingat 
sering menjadi juara dunia angkat besi/berat 
di kelasnya.  Warna kulit, rambut, dan 



tampangnya mirip dengan orang Eropa.  
Cuma orang Turki kadang-kadang matanya 
agak sipit.  Darah Mongolnya masih kelihatan, 
karena nenek moyang orang Turki juga ada 
yang dari Mongol. 
 
Jalan mereka cepat-cepat dan tegap.  Nenek-
nenek dan kakek-kakek nya pun meskipun 
sudah bungkuk, tetapi tetap jalan sendirian, 
jarang yang dipapah seperti jamaah haji kita 
yang tua-tua.  Pakaian seragam mereka 
dominan dengan warna krem, baik celana, 
baju maupun rompinya dan mereka lebih 
sering memakainya.  Mungkin disuruh oleh 
pemerintahnya untuk terus memakai 
identitas Turki ini.  Mereka tampak lebih 
bersih dan necis.  Banyak juga yang ke masjid 
memakai kemeja dan celana biasa, atau 
menggunakan kaos berkerah tanpa tutup 
kepala. Mirip pakaian harian kelas menengah 
di Indonesia.  Mereka jarang mau duduk-
duduk atau tidur-tidur sembarangan seperti 
di emperan masjid, di trotoar jalanan, seperti 
yang banyak dilakukan oleh jamaah dari 
Afrika, Bangladesh, maupun sebagian dari 
Indonesia.   
 
Tampaknya jamaah mereka lebih terdidik 
dengan tingkat kemakmuran yang lebih tinggi 
dari kita.  Turki dulunya adalah salah satu 
pusat dari Kesultanan Islam yang besar pada 
zaman Usmani.  Sampai-sampai orang-orang 



Eropa bersekutu untuk melawan Turki.  
Tanah haram (Makkah dan Madinah) ini pun 
dulu di bawah kekuasaannya.  Sampai 
sekarang pun kewibaan bahwa mereka bekas 
bangsa yang besar masih tampak dari 
pembawaannya. 
 
Orang-orang Turki ini juga lebih dermawan 
yang saya lihat paling sering memberi 
sedekah kepada pengemis di jalanan maupun 
kepada pekerja kebersihan di Masjid Nabawi 
dan Masjidil Haram.  Wajah sajalah, mereka 
adalah negeri Islam yang paling makmur. 
 
Iran 
Orang-orang Muslim Iran kelihatan lebih 
eksklusif.  Embel-embel negaranya pun lebih 
jelas kelihatan, khususnya pada yang wanita.  
Di bagian punggung pakaian hitam panjang 
kaum wanitanya ditempel bendera dan 
identitas kelompoknya (mungkin kalau di kita 
nomor rombongan, kloter dan asalnya).  
Kalau berjalan mereka tampak kompak 
dengan rombongannya.  Kadang-kadang 
seperti orang mau demo saja.  Orang-orang 
Iran ini sepintas terlihat seperti orang Turki 
juga, hanya tampang Arab mereka lebih 
tampak. 
 
Bangladesh 
Cirinya tampak dari janggutnya yang panjang 
lurus, banyak juga yang menyatu dengan 



jambangnya.  Kadang-kadang diwarnai 
dengan inai sehingga kemerah-merahan.  
Orang-orang Bangladesh ini tampak agak 
kumal, baju gamisnya sering tampak kusut.  
Badannya umumnya kurus-kurus.  Mereka 
dan orang-orang dari Afrika (Nigeria yang 
paling banyak) sering tampak dalam antrian 
orang yang memberi sedekah makanan, snack, 
dan buah-buahan.  Bangladesh bersama-sama 
dengan Nigeria merupakan dua negara 
berpenduduk muslim yang besar (lihat profil 
negara-negara berpenduduk mayoritas 
muslim) tetapi menduduki peringkat bawah 
dari negara medium human development. 
 
Cina 
Meskipun kaum muslimin di Cina merupakan 
minoritas, tetapi dari segi jumlah orangnya 
tetap merupakan bagian yang terbesar dari 
kaum muslimin dunia, yaitu sekitar 100 juta 
orang dari penduduk Cina yang 1,5 milyar 
orang itu.  Jumlah 100 juta ini lebih banyak 
dari penduduk Mesir (79 juta), Iran (75 juta), 
maupun Turki (72 juta). 
 
Di tanah suci pun mereka tampak dalam 
jumlah yang banyak.  Pakaian mereka pun 
rapi-rapi, jauh dari kesan kumuh.  Yang 
berangkatpun usianya relatif muda-muda, 
rasanya dibawah 60 tahun semua.  Lucu juga 
rasanya melihat orang-orang Cina ini 
memakai songkok dan berpakaian muslim.  



Lebih lucu lagi melihat ibu-ibunya yang 
berpakaian kerudung dan memegang tasbih.  
Subhanalloh, beda sekali dengan ibu-ibu 
keturunan Cina di Indonesia yang hobinya 
memakai baju you can see dan celana short 
yang aduhai. 
 
Orang-orang Cina muslim ini kelihatan lebih 
mandiri.  Kuat berjalan, dan ibu-ibunya yang 
sudah tua pun terbiasa memanggul ransel 
backpack (tas punggung) sendiri dengan 
berjalan tegap.  Kaum bapaknya apalagi.  
Mungkin mereka sudah terbiasa di 
kampungnya.  Kesan Cina modern muncul 
dari mereka. 
 
Membanjirnya barang-barang produk Cina di 
tanah suci ini membuat saya berharap, 
mudah-mudahan muslim Cina ini terlibat dan 
bisa mengambil keuntungan dari produksi 
barang-barang itu. 
 
Nigeria 
Rasanya setelah Indonesia dan Turki, muslim 
dari Nigeria yang berkulit hitam paling 
banyak ditemukan di tanah suci.  Di Makkah, 
kebetulan tempat mereka tinggal satu jalan 
dengan wilayah kami tinggal, yaitu di Distrik 
Misfalah.  Perawakannya tinggi besar dan 
tegap.  Jalannya cepat-cepat dan langkahnya 
panjang-panjang.  Orang kulit hitam ini jarang 
tampak bergandengan tangan dengan istrinya 



seperti umumnya dari negara-negara lain.  
Mesranya tidak kelihatan, entahlah kalau 
sudah dirumahnya. 
 
Mereka paling beringas dan paling gesit soal 
rebutan.  Baik rebutan tempat untuk 
memasuki Raudah di Masjid Nabawi, ketika 
tawaf dan mencium Hajar Aswad, maupun 
ketika rebutan naik bus.  Karena badannya 
besar dan tegap, orang-orang kita sering 
minggir kalau harus bersaing dengan mereka.   
 
Nenek moyang orang kulit hitam inilah yang 
dulu menyebar ke seluruh dunia karena 
perbudakan, terutama di Eropa dan Amerika.  
Untuk soal ketahanan fisik, rasanya ras kulit 
hitam ini masih tetap nomor satu.  Banyak 
sekali atlet-atlet olahraga yang top berasal 
dari ras ini. 
 
Nigeria adalah negara yang kaya dengan 
tambang minyak bumi, sama seperti 
Indonesia.  Dari 158 juta penduduknya, 
sebanyak 80% nya adalah muslim.  Sayang 
sekali, sekarang presidennya seorang Kristen.  
Tingkat kesejahteraan rakyatnya berada pada 
urutan bawah dari negara-negara muslim 
yang ada, dan masih di bawah Bangladesh.   
 
Indonesia 
Dibandingkan dengan muslim dari negara-
negara lain, muslim Indonesia berperawakan 



paling kecil.  Ciri yang paling gampang dilihat 
adalah peci hitam yang dipakai.  Selain itu, 
banyak juga yang memakai kain sarung.  
Kalau ada yang memakai kain sarung ke 
masjid, maka 99% orang itu adalah orang 
Indonesia.  Orang Indonesia ini tampak paling 
setia dengan pasangannya.  Biasanya mereka 
pergi suami-isteri.   
 
Dari cara berpakaian dan perilakunya, untuk 
di kalangan negara-negara Muslim, muslim 
Indonesia berada kira-kira di tengah-tengah.  
Miskin tidak, makmur seperti orang Turki 
pun belum.  Saya jarang melihat orang 
Indonesia antri pembagian sadaqah makanan 
di Makkah.  Kita pun tidak melihat orang 
Indonesia terlantar di emperan-emperan toko 
atau di pojok-pojok masjid baik di Madinah 
maupun di Makkah.  Rasanya, jamaah 
Indonesia cukup punya harga diri dan lebih 
terurus. 
 
Sejauh mata memandang, di pojok mana saja 
baik di Masjid Nabawi maupun di Masjidil 
Haram, kita selalu menjumpai orang 
Indonesia.  Jamaah haji Indonesia yang 
berjumlah lebih 200.000 orang, merupakan 
yang terbanyak.  Pemandangan orang 
Indonesia paling banyak terlihat di Mina 
ketika melempar jumroh.  Rombongan orang 
Indonesia yang diberangkatkan ke jamarat 
(tempat pelemparan) ber-rombongan-



rombongan mendominasi jalan ke jamarat 
yang lebar.  Saya juga heran, kenapa banyak 
sekali ketakutan terhadap jamaah Indonesia 
ketika terjadi desak-desakan, bahwa kita akan 
kalah, padahal jumlah kita jauh lebih banyak 
dari mereka. 
 
Malaysia 
Jamaah haji Malaysia kalau dilihat sepintas 
mirip sekali dengan jamaah haji dari 
Indonesia, baik perawakan maupun 
pakaiannya.  Orang-orang Malaysia lebih 
mirip kalangan menengah ke atas kita.  Pantas 
sajalah karena tingkat kemakmurannya jauh 
di atas kita. 
 
Dari segi ketertiban dan kedisiplinan, 
nampaknya mereka lebih dari pada kita.  
Kalem dan tenang, itu yang saya lihat dari 
pembawaan orang-orang Malaysia ini.  Cuma 
dari mereka yang berangkat tidak banyak, 
hanya seperdelapan kita. 
 
Arab dan Timur Tengah 
Orang-orang Arab terdiri dari berbagai 
negara.  Yang paling besar tentunya adalah 
Arab Saudi.  Negara-negara Arab lainnya 
antara lain adalah Oman, Syria, Bahrain, 
Libanon, Uni Emirat Arab dan lainnya.  
Perawakan mereka tinggi-tinggi, tegap, putih 
dan berhidung mancung.  Kaum wanitanya 
biasanya berpakaian hitam-hitam dengan 



jubang panjang longgar dan bercadar yang 
menutupi seluruh mukanya.  Ada juga satu-
satu yang menampakkan matanya saja. 
 
Mereka tampak pede sekali, kadang-kadang 
terkesan arogan dan sok ngatur.  Mungkin 
karena mereka merasa ini adalah tempat 
mereka (putra daerah istilah kita....), 
sementara yang lainnya adalah pendatang.  
Saya beberapa kali melihat orang Arab ini 
menegur dan marah kalau ada wanita dan 
pria campur duduk dalam satu saf atau duduk 
di saf di depannya.   
 
Untuk sepengetahuan pembaca, di Masjidil 
Haram sangat sulit sekali mengatur 
pembagian dan memisahkan saf laki-laki dan 
perempuan karena disamping bentuk 
bangunan Masjidil Haram yang melingkar 
mengelilingi Ka’bah dengan tiangnya yang 
banyak, banyak sekali orang lalu lalang untuk 
tawaf dan sa’i, baik di lantai dasar dan lantai-
lantai atasnya.  Pokoknya suasananya ruwet 
sekali.  Karena itu, supaya aman, biasanya 
pasangan suami isteri sering shalat 
berdampingan saja, takut terpisah.  Darurat 
istilahnya. 
 
Nah, orang-orang Arab ini (walaupun tidak 
semua) alergi dengan keadaan darurat ini, 
dan tetap ngotot untuk memisahkan saf.  
Kadang-kadang terjadi ngotot-ngototan di 



dalam Masjid karena tidak semua orang mau 
digitukan, tetapi lebih banyak yang ngalah 
dan pindah mencari tempat lain. 
 
Meskipun demikian, banyak juga dari orang 
Arab ini yang kampungan.  Hal ini tampak 
ketika beberapa ibu-ibu Arab yang sudah 
agak berumur ketakutan ketika naik eskalator 
(tangga berjalan) yang banyak dipakai di 
Masjidil Haram dan Masjid Nabawi.  He...he... 
Arab kampungan. 
 

Profil Negara-negara 
Berpenduduk Mayoritas 
Muslim  
Supaya lebih mudah membayangkan keadaan 
kemakmuran, populasi dan ukuran besar 
masing-masing negara berpenduduk 
mayoritas muslim di dunia ini, saya tampilkan 
data berdasarkan UN Human Development 
Report 2009 dari Perserikatan Bangsa-bangsa.   
 
Pada tabel ini saya mengurutkan daftar 
negara yang berpenduduk mayoritas muslim 
berdasarkan angka HDI (Human Development 
Index) atau Indeks Pembangunan Manusia 
(IPM) yang merupakan salah satu indikator 
kesejahteraan masyarakat.  IPM ini 
merupakan gabungan dari angka tingkat 
pendidikan, kesehatan, dan pendapatan 
masyarakat. 



 
Urutan Negara Berdasarkan Human 
Development Index (Indeks Pembangunan 
Manusia) 
 
Urutan 

di 
negara 
muslim 

Nama Negara HDI 
Urutan 

di 
dunia 

Very High Human Development (>0,900) 
1 Brunei Darussalam 0,920 30 
2 Kuwait 0,916 31 
3 Qatar 0,910 33 
4 United Arab Emirates 0,903 35 
High Human Development (0,800-0,900) 
5 Bahrain 0,895 39 
6 Libyan Arab Jamahiriya 0,847 55 
7 Oman 0,846 56 
8 Saudi Arabia 0,843 59 
9 Malaysia 0,829 66 
10 Bosnia Herzegovina 0,812 76 
11 Turki 0,806 79 
12 Lebanon 0,803 83 
Medium Human Development (0,500-0,800) 
13 Iran 0,782 88 
14 China 0,772 92 
15 Yordania 0,770 96 
16 Tunisia 0,769 98 
17 Aljazair 0,754 104 
18 Siria 0,742 107 
19 Turkmenistan 0,739 109 
20 Palestina 0,737 110 
21 Indonesia 0,734 111 
22 Uzbekistan 0,710 119 
23 Kirgistan 0,710 120 



24 Mesir 0,703 123 
25 Tajikistan 0,688 127 
26 Maroko 0,654 130 
27 India 0,612 134 
28 Yaman 0,575 140 
29 Pakistan 0,572 141 
30 Bangladesh   0,543 146 
31 Sudan 0,531 150 
32 Nigeria 0,511 158 
Low Human Development (<0,500) 
33 Mali 0,371 178 
34 Afghanistan 0,352 181 

(Sumber: UN Human Development Report 
2009, setelah diolah) 
 
Urutan Negara Berdasarkan Jumlah Penduduk 

 Indonesia 237 juta 
 Pakistan 170 juta 
 Bangladesh 164 juta 
 Nigeria 158 juta 
 Mesir 79 juta 
 Iran 75 juta 
 Turki 72 juta 

 
Urutan Berdasarkan Luas wilayah daratan 

 Sudan 2,51 juta km2 
 Aljazair 2,38 juta km2 
 Saudi Arabia 2,15 juta km2  
 Indonesia 1,91 juta km2 (dengan lautan 

sekitar 5 juta km2) 
 Libya 1,76 juta km2 
 Iran 1,63 juta km2 

 
Terlihat bahwa negara-negara muslim yang 
paling makmur adalah negara-negara 



berpenduduk sedikit saja seperti Brunei, 
Kuwait, Qatar dan United Arab Emirates.  
Negara muslim berpenduduk besar yang 
cukup tinggi tingkat kemakmurannya adalah 
Turki (72 juta jiwa), Malaysia dan Saudi 
Arabia.  Sedangkan Iran, Indonesia, dan Mesir 
berada di bawahnya, diikuti dengan India, 
Pakistan, Bangladesh, dan Nigeria. 
 
Dari data di atas terlihat bahwa, hanya 
sebagian kecil warga muslim di dunia ini yang 
tingkat kemakmurannya tinggi.  Sebagian 
besar berada pada tingkat menengah ke 
bawah yang memiliki banyak persoalan 
pendidikan, kesehatan, pengangguran, dan 
keterbatasan infrastruktur.  Termasuk di 
dalamnya adalah Indonesia, negara dengan 
penduduk muslim terbesar di dunia.  
Seandainya negara-negara muslim yang lebih 
makmur itu mau lebih banyak berempati 
membantu negara-negara terbelakang ini, 
maka insya Allah wajah saudara-saudara kita 
dari negara-negara ini semakin cerah dan 
Islam pun akan semakin maju di atas muka 
bumi ini. 
 
Fakta yang cukup mengejutkan saya juga 
setelah melihat data di atas adalah ternyata 
Sudan, Aljazair, dan Saudi Arabia memiliki 
daratan yang lebih luas daripada luas daratan 
Indonesia.  Hanya dengan menambahkan luas 
lautanlah Indonesia menjadi yang paling luas 



di antara negara-negara Islam ini.  Tetapi 
anugerah laut yang luas dari Allah SWT ini 
pula yang nampaknya masih belum maksimal 
kita olah sehingga dampaknya terhadap 
peningkatan kemakmuran kita masih kecil. 
 
 

 
 
Pelataran Masjid Nabawi Madinah, beragam 
suku bangsa hadir di sini yang merupakan 
pemandangan yang indah 

Makkah 
 

Shalat di Masjidil Haram 
bernilai 100.000 kali  
Hadits Nabi: Dari Jabir r.a. sesungguhnya 
Rasulullah SAW bersabda: shalat di masjidku 
lebih mulia nilainya 1.000 kali daripada shalat 



di masjid lain, kecuali di Masjidil Haram dan 
shalat di Masjidil Haram lebih mulia nilainya 
100.000 kali daripada shalat di masjid lain 
(H.R. Ahmad) 
 
Ketika di Masjid Nabawi mengerjakan shalat 
pada 40 waktu selama 8 hari (shalat arbain), 
kami jamaah sangat bersemangat karena 
dikatakan oleh Nabi SAW bahwa nilai pahala 
orang yang shalat di masjidnya (Masjid 
Nabawi) adalah sebanyak 1.000 kali lipat dari 
shalat di masjid lain, kecuali Masjidil Haram 
di Makkah.  Nilai seribu kali ini rasanya sudah 
sangat besar. Bayangkan, kalau seribu kali—
tentu saja ini menurut hitungan manusia, 
berarti sama dengan jumlah waktu shalat 
selama lebih dari setengah tahun. 
 
Kemudian dikatakan lagi oleh Nabi di dalam 
hadits yang sama bahwa nilai pahala shalat di 
Masjidil Haram sebanyak 100.000 kali, atau 
sekali shalat di Masjidil Haram (menurut 
hitungan kita manusia) berarti sama dengan 
jumlah waktu shalat untuk 55 tahun lebih!  
Bayangkan, untuk satu kali sholat, lipatan 
ganjarannya sebanyak shalat 55 tahun 
(sampai usia pensiun, he..he..he..).   
 
Sebelum kami ke Makkah dan sholat di 
Masjidil Haram, belum terbayangkan oleh 
kami, mengapa ganjarannya begitu besar.  
Tetapi setelah beberapa hari di Makkah, 



barulah kami menyadari tentang makna 
besarnya ganjaran shalat di Masjidil Haram 
ini. 
 
Untuk bisa shalat di Masjidil Haram 
dibutuhkan usaha dan perjuangan yang 
ekstra. Jarak penginapan kami dengan 
Masjidil Haram kebetulan sekitar 2,5 km.  
Jarak ini sebetulnya tidak terlalu jauh 
dibandingkan dengan letak penginapan 
jamaah lain dari Indonesia yang bisa 
mencapai 3 km.  Penentuan letak penginapan 
ini ditentukan berdasarkan undian.  Memang 
ada juga bus disediakan oleh pemerintah 
Indonesia untuk ini, tetapi harap maklum 
karena jumlahnya yang sangat terbatas tidak 
sebanding dengan jumlah jamaah Indonesia, 
maka pelayanan bus ini dan jadwal 
keberangkatannya pun tidak maksimal. Ada 
juga jamaah Indonesia yang naik mobil 
“omprengan” dengan bak terbuka dengan 
bayaran 2 Real perorang. 
 
Jika tidak ada bus, saya dan istri lebih 
menyukai berjalan kaki ke masjid.    Butuh 
waktu sekitar 45 menit jalan kaki dari 
penginapan sampai ke pintu Masjidil Haram.  
Sebetulnya kalau di jalan sepi, hanya butuh 
sekitar 25 menit saja.  Tetapi, karena di 
jalanan selalu padat, khususnya pada waktu-
waktu menjelang waktu sholat dan sepulang 
sholat, maka perjalanan tersendat-sendat.  



Mobil hilir mudik dan tidak tertib, jalanan 
sempit, jamaah ramai berjalan kaki menuju 
masjid, ditambah pedagang kaki lima di 
pinggir jalan membuat perjalanan semakin 
lambat.  Semakin dekat ke Masjidil Haram, 
semakin padat dan lambat. 
 
Perjuangan tidak hanya sampai di situ, begitu 
masuk ke halaman masjid, suasana lebih 
ramai lagi.  Sebagian jamaah sudah ada yang 
duduk mengambil tempat shalat di pelataran 
halaman masjid, membuat pergerakan 
memasuki masjid semakin sulit dan 
berdesakan karena hanya menyisakan ruang 
jalan yang sempit, itupun tidak teratur.  
Bahkan tidak jarang harus melangkahi 
jamaah yang sudah duduk. 
 
Sebetulnya kalau mau simpel, bisa saja shalat 
di halaman masjid, lebih mudah cari tempat, 
keluar masuk gampang, tidak perlu berdesak-
desakan dan antri cari tempat di dalam 
bangunan masjid.  Tetapi, saya dan istri lebih 
suka shalat di dalam bangunan masjid karena 
tentu lebih utama untuk sholat di dalam 
bangunan dan suasananya lebih khusyuk.  Di 
samping itu bisa sedapat mungkin mendekat 
dan melihat Ka’bah yang tentunya lebih 
berpengaruh secara spiritual dan kenikmatan 
beribadah.   
 



Usai melewati halaman masjid, yang ramai, 
perjuangan masih harus dilanjutkan di dalam 
masjid untuk mencari tempat duduk.  Jangan 
harap mendapatkan tempat duduk yang 
nyaman dan strategis jika sampai di masjid 
mepet-mepet dengan masuknya waktu sholat.  
Biasanya jika sampai di masjid sekitar 
setengah jam sebelum masuk waktu sholat 
masih bisa mencari tempat yang enak.  Tetapi 
kalau lewat dari itu, alamat berkelilinglah 
mencari tempat di bangunan 4 lantai yang 
luas total lantainya sekitar 28 hektar itu.   
 
Tentu saja, semua jamaah ingin shalat sedekat 
mungkin dengan Ka’bah.  Tetapi semakin 
dekat, semakin padat dan persaingan semakin 
ketat.  Siap-siap saja untuk dilangkahi 
kepalanya oleh orang yang lalu lalang, 
meskipun ketika sujud.  Karena itu, selain dari 
posisi dekat Ka’bah, masing-masing jamaah 
memiliki tempat favorit lain.   
 
 
 



 
Jamaah yang memadati pelataran Ka’bah 
untuk tawaf setelah subuh.  Foto diambil dari 
lantai atap. 
 
 
Kalau mau dingin, memakai AC pilih daerah 
dekat Pintu Malik Fahd.  Pada bangunan 
tambahan baru ini, suasananya dingin dan 
tenang sekali.  Tempat lain lebih hangat.  
Kalau datang agak terlambat, supaya masih 
dapat tempat di dalam bangunan, kami pergi 
ke lantai 2, daerah sebelah timur Masjidil 
Haram, di belakang lintasan sa’i.  Di sini 
suasananya juga tenang, shafnya lebih 
longgar dan kalau beruntung ada dinding 
untuk tempat bersandar.  Kran air minum 
zam-zam dekat dan kalau mau ke toilet lebih 
dekat, meskipun di luar letaknya. 
 



Untuk catatan, toilet dan tempat berwudu di 
Masjidil Haram letaknya jauh di luar 
bangunan, yakni di basement pelataran.  
Dengan kondisi pelataran yang padat oleh 
jamaah, maka pulang dan pergi ke toilet kalau 
tidak terpaksa sekali untuk buang air, tidak 
dilakukan karena paling cepat makan waktu 
15 menit sendiri.  Jalan bolak balik 10 menit, 
antri di toilet 5 menit.  Karena itu, kalau cuma 
untuk berwudhu karena terlepas angin, 
banyak jamaah termasuk saya yang 
menggunakan kran zam-zam ini untuk 
berwudhu, karena lebih praktis dan tersedia 
di banyak tempat di dalam masjid.  Meskipun 
zam-zam bukan peruntukan wudhu, tetapi 
nampaknya diperbolehkan oleh petugas di 
sana.   
 

Relativitas Ridho Allah 
Di dalam Islam, ada banyak sekali keutamaan-
keutamaan dan ganjaran yang berlipat ganda 
dari ibadah yang diperintahkan.  Contohnya, 
shalat berjamaah diberi ganjaran 27 kali lipat 
lebih besar dari shalat sendiri.  Kemudian, 
siapa yang datang lebih dulu ke shalat Jumat 
pada saf pertama diganjar senilai unta, saf 
kedua senilai sapi, dan saf ketiga senilai 
kambing, dan seterusnya.  Kemudian ada pula 
malam Lailatul Qadr di bulan Ramadhan yang 
nilainya seribu bulan.   
 



Di tanah suci, dalam rangkaian ibadah haji 
keutamaan-keutamaan amalan dan ganjaran 
yang berlipat ganda itu pun ada juga.  Shalat 
di Masjid Nabawi di Madinah misalnya diberi 
ganjaran senilai 1.000 kali dari shalat di 
masjid lain, dan bahkan shalat di Masjidil 
Haram senilai 100.000 kali  dari shalat di 
masjid lain berdasarkan hadits Nabi di atas. 
 
Di dalam Masjid Nabawi sendiri ada wilayah 
antara makam Rasulullah dan mimbar yang 
disebut Raudah yang ukurannya 22 x 15 m 
dan dinyatakan oleh Nabi SAW sebagai 
tempat yang makbul untuk berdo’a.  Tempat 
ini merupakan tempat favorit di Masjid 
Nabawi sehingga sangat padat setiap waktu, 
dan untuk memasukinya harus antri dan 
dijaga oleh polisi masjid.  Tidak jarang terjadi 
dorong-mendorong dan desak-mendesak, 
bahkan ada yang terinjak-injak ketika akan 
memasuki Raudah ini.  Kaum wanita pun 
mendapat giliran untuk memasukinya, tetapi 
lebih dibatasi waktunya. 
 
Di Masjidil Haram ada Hajarul Aswad alias 
batu hitam sebesar kepala orang di pojok 
timur Ka’bah yang disunnahkan kepada kita 
untuk menciumnya.  Di sekitar Hajarul Aswad 
ini, selalu padat oleh orang-orang yang 
berebutan ingin menciumnya, bahkan 
terkesan brutal sehingga ada yang patah 
tulang leher.  Bahkan tawaf mengelilingi 



Ka’bah pun sering menyebabkan orang 
terinjak-injak bahkan sampai meninggal 
dunia.  Seorang jamaah pria asal Jakarta 
berusia 70 tahun pada 27 Oktober 2011 
meninggal karena terinjak-injak ketika tawaf.  
Begitu pula banyak yang berebut untuk sholat 
di depan Ka’bah sampai-sampai menghalangi 
jamaah yang tawaf dan pertengkaran sering 
terjadi di sana. 
 
Melihat kejadian-kejadian di atas dan 
keutamaan-keutamaan tempat-tempat 
tersebut di atas ada beberapa pertanyaan di 
benak saya, tentu dengan tidak menafikan 
keutamaan yang sudah ditetapkan oleh Allah 
SWT.   
 
Saya teringat cerita tentang seorang ulama 
yang mendapat tahu lewat mimpinya bahwa 
tidak ada seorang jamaahpun yang 
mendapatkan haji mabrur pada tahun itu, 
kecuali hanya seorang.  Seseorang ini pun 
sebetulnya tidak pergi haji pada tahun itu.  
Loh, kenapa bisa?  Selidik punya selidik 
ternyata orang yang hajinya mabrur ini tidak 
jadi pergi haji meski sudah memiliki 
perbekalan cukup dikarenakan ia lebih 
mengutamakan membantu tetangganya yang 
janda dengan beberapa orang anak.  Mereka 
sedang kelaparan sampai-sampai sang ibu 
merebus bangkai binatang untuk memberi 
makan anaknya.  Si penerima haji mabrur ini 



membatalkan keberangkatannya dan 
memberikan uang dan semua perbekalannya 
kepada janda dan keluarganya ini.  
Subhanalloh, ialah rupanya yang mendapat 
haji mabrur, meskipun tidak pergi.  Aneh kan? 
 
Kita juga pernah mendengar kisah seorang 
pelacur yang dikatakan oleh Rasulullah SAW 
akan masuk surga hanya karena kasih 
sayangnya pada seekor anjing yang sedang 
kehausan dan akhirnya menciduk air di 
sumur dengan sepatunya dan memberi 
minum anjing itu dengan keikhlasannya.  
Sebaliknya ada pula cerita tentang seorang 
wanita ahli ibadah yang hanya karena 
mengikat seekor kucing dan tidak 
memberinya makan hingga mati diancam 
dengan neraka.  Aneh juga kan? 
 
Ridho Allah adalah hak prerogatif Allah, hak 
penuh Allah karena Dialah yang sebetulnya 
mengetahui apa yang tersembunyi di balik 
hati-hati kita.  Menurut saya, dalam skenario 
normal ganjaran-ganjaran berlipat ganda 
pada tempat-tempat istimewa dan waktu-
waktu istimewa di atas adalah untuk 
memotivasi kita sebagai seorang muslim 
supaya lebih rajin beribadah dan merupakan 
sarana pembelajaran dan pembiasaan.  Allah 
SWT mengadakan bulan Ramadhan sebagai 
bonus tahunan, hari Jumat sebagai bonus 
mingguan, dan waktu sebelum subuh untuk 



bermunajat sebagai bonus harian.  Itulah 
waktu-waktu utama kita untuk 
melipatgandakan amal ibadah.   
 
Rabiah al-‘Adawiyah, mengatakan dalam 
bahasa puitisnya: “Biarlah aku tidak masuk 
surga asal Allah ridho kepadaku.”  Kalau kita 
pikir-pikir mana ada orang yang diridhoi 
(disenangi) oleh Allah tetapi tidak masuk 
surga.  Tidak ada kan?  Tetapi logika Rabiah 
adalah yang dicarinya bukan ganjaran Allah, 
tetapi Ridho Allah.  Kalau Allah sudah ridho 
kepadanya, apa yang tidak diberikan Allah 
kepadanya? 
 
Di dalam Islam, sering ada anomali-anomali 
atau pengecualian-pengecualian dalam 
keutamaan amal.  Suatu ketika, seorang 
sahabat yang ingin jihad pergi berperang 
bersama Rasulullah dilarang oleh beliau, 
padahal seperti yang kita ketahui bahwa jihad 
adalah amalan yang sangat utama karena 
balasannya mati syahid.  Rupanya alasan 
Rasul melarang sahabat ini pergi berperang 
adalah karena ia masih memiliki seorang ibu 
yang sudah tua dan sakit-sakitan yang perlu 
perawatan dari anaknya, sementara kalau 
orang lain yang mengurusnya malah lebih 
sulit keadaannya.  Nah, berarti keutamaan 
amal untuk sahabat ini pada waktu itu adalah 
berbakti kepada ibunya, karena ibunya lebih 
memerlukannya daripada pergi berjihad 



bersama Rasulullah, sementara pergi berjihad  
bisa digantikan oleh orang lain. 
 
Sebaliknya yang terjadi, ketika suatu masa 
Perang Salib berkecamuk hebat, seorang 
ulama yang alim dan ahli ibadah sedang 
khusyuknya beribadah dan berdo’a di Masjidil 
Haram dan selalu menangis saking 
khusyu’nya.  Seorang ulama lain yang baru 
pulang dari garis depan peperangan 
kemudian bertemu dengan ulama ahli ibadah 
ini dan menegurnya.  Bagaimana bisa Anda 
hanya beribadah di Masjidil Haram sampai 
pipi basah oleh air mata sementara saudara-
sudara kita lehernya basah karena bersimbah 
darah di medan pertempuran?  Amalan yang 
lebih utama pada waktu itu adalah pergi 
berperang, bukan bersimpuh berlama-lama di 
Masjidil Haram. 
 
Kembali kepada suasana berdesak-desakan 
baik di Makkah maupun di Madinah, ada 
pelajaran yang bisa kita ambil dari relatifnya 
penilaian Allah ini.  Pahala dan keutamaan 
ganjaran berupa angka-angka itu adalah 
ukuran linier menurut takaran manusia 
supaya bisa dimengerti untuk memotivasi 
kita.  Hasil sebetulnya dari amalan itu adalah 
hak Allah, apakah mau di kurangi sekian 
persennya atau bahkan dilipatgandakannya 
sekian persen pula, itu adalah kehendak Allah.   
 



Berdesak-desakan sampai mencederai, 
bertengkar, marah, untuk mengejar amalan 
sunnah-- seperti berdoa di Raudah, mencium 
Hajarul Aswad, shalat di depan dinding 
Ka’bah, di Hijir Ismail, di Maqam Ibrahim, dan 
berada di sekitar Multazam—tidak 
semestinya dilakukan.  Mencederai, 
bertengkar dan menyakiti baik fisik maupun 
hati saudara kita adalah perbuatan yang 
dilarang, apalagi dalam pelaksanaan ibadah 
haji.  Melaksanakan yang haram untuk 
mengejar yang sunnah, sungguh tidak patut 
kan?   
 
Jangan pula ria dan bangga menceritakan 
sudah berdoa dan shalat di Raudah sekian 
kali, sudah thawaf sekian kali, sudah umroh 
sunnah sekian kali, sudah mencium Hajar 
Aswad, sudah berdoa di Multazam, sudah 
shalat di Hijir Ismail dan seterusnya.  Jangan 
sampai amalan yang dikerjakan itu menjadi 
kosong karena diceritakan dengan maksud ria, 
bangga dan pamer ke kawan yang lain yang 
bisa jadi tidak kuat fisiknya atau ada halangan 
lain. 
 

 



 
Sehabis shalat subuh di lantai 3 (atap) 
 
 
 

Keistimewaan Ka’bah dan 
Masjidil Haram 
Sepintas kalau dilihat, Ka’bah hanyalah 
sebuah bangunan berbentuk kotak segi empat 
yang sisi-sisinya berukuran 12,84 m; 11,28 m; 
13,16 m; dan 11,53 m; dengan tinggi 14 m.  
Kotak ini berselubung kain hitam yang ketika 
orang berdo’a menghadapnya, shalat 
menghadapnya, dan dikitari oleh banyak 
orang 24 jam penuh, kecuali pada waktu 
sholat.  Di salah satu pojok bagian timurnya 
terdapat batu hitam (hajarul aswad) yang 
dicontohkan oleh Nabi supaya kita 
menciumnya kalau berkesempatan.  Kalaulah 
bukan karena dicontohkan oleh Rasulullah, 



untuk melakukan aktifitas di atas tadi pada 
Ka’bah, sepintas mirip dengan penyembahan 
berhala pula. 
 
Tetapi itulah Ka’bah.  Di sinilah letak nilai 
sakralnya.  Ka’bah adalah satu-satunya objek 
di muka bumi ini yang boleh dikitari, boleh 
berdoa dan shalat menghadapnya.  Juga 
mencium batu hitam di salah satu sudutnya.  
Selain dari objek ini tidak boleh.  Ka’bah 
hanya satu dan satu-satunya.  Inilah bentuk 
manifestasi kesatuan aqidah, mono loyalitas, 
dan penghambaan satu-satunya terhadap 
Allah, yang olehNya kita disuruh untuk 
melakukan demikian.  Ka’bah yang dibangun 
oleh Nabi Ibrahim a.s. merupakan pusat 
peribadatan manusia di muka bumi ini, 
bahkan di seluruh jagad raya ini.  Saf paling 
depan di permukaan bumi ini adalah saf yang 
paling dekat dengan dinding  Ka’bah. 
 
Sesungguhnya shalat dan berdoa menghadap 
Ka’bah dan tawaf mengelilinginya bukanlah 
dimaksudkan untuk menyembah Ka’bah.  
Karena yang disembah adalah Allah semata.  
Ka’bah hanyalah tempat fokus arah kita 
menghadap.  Bahkan Umar R.A. pun pada 
awalnya menolak untuk mencium Hajarul 
Aswad jika bukan karena melihat Rasulullah 
SAW menciumnya.  Ia ingat masa-masa 
jahiliyah dulu ketika menyembah batu-batu 
berhala.   



 
Di Ka’bah banyak orang yang mengusap-usap 
dinding Ka’bah, melap dindingnya dengan 
sorbannya, mencium-cium dindingnya, dan 
memandang-mandangnya dengan penuh 
kekaguman.  Hendaknya hal tersebut tidak 
dilakukan berlebihan karena sesungguhnya 
hakekat penyembahan kita hanya pada Allah, 
bukan pada Ka’bah atau benda lain. 
 
Pemandangan jamaah yang tawaf 
mengelilingi Ka’bah merupakan 
pemandangan yang menakjubkan pula.  
Seperti gerakan planet-planet mengelilingi 
matahari dan seperti gerakan-gerakan benda 
langit mengitari pusat putaran pada orbitnya.  
Bahkan di dalam dunia atom yang sangat kecil, 
diketahui bahwa elektron mengitari inti atom 
juga berlangsung dengan pola serupa.  Jika 
dilihat lama-lama, Ka’bah seolah-olah muncul 
terus dan makin meninggi diusung oleh 
jamaah yang tawaf.  Subhanalloh, satu jam 
pun melihat pemandangan ini tidak puas-
puasnya.  Itulah salah satu kenikmatan di 
Masjidil Haram.   
 
Masjidil Haram adalah masjid yang 
mengelilingi Ka’bah dan satu-satunya masjid 
di dunia ini yang safnya tidak lurus alias 
melengkung.  Juga satu-satunya masjid di 
dunia yang mengizinkan jamaah wanita dan 
pria duduk bersama dalam satu saf.  Tidak 



akan ada perintah meluruskan saf di sini 
seperti di masjid-masjid kita.  Yang ada adalah 
perintah merapatkan saf.  Kadang-kadang 
susah juga mengatur saf nya karena 
melengkung itu tadi, meskipun di lantai 
masjid sudah diberi tanda garis melengkung.   
 
Kalau di Masjid Nabawi ada ceramah-ceramah 
keislaman antara waktu-waktu sholat pada 
beberapa bagian masjid, maka di Masjidil 
Haram juga ada, tetapi menggunakan 
pengeras suara lokal di blok itu saja.  Selain 
itu, tidak ada penggunaan pengeras suara 
kecuali untuk azan, aba-aba shalat, dan 
khutbah.  Selain itu, yang ada hanya suara 
talbiyah, takbir, zikir jamaah, suara jamaah 
yang membaca al Quran, suara percakapan 
jamaah dan sesekali teriakan polisi masjid 
yang mengatur lalu lalang dan posisi jamaah 
terutama kalau sedang padat.   
 
Suasananya sakral sekali.  Tidak ada perintah 
dan pengumuman ini dan itu seperti di 
masjid-masjid kita maupun ketika di lapangan 
beramai-ramai saat shalat ied yang 
meributkan suasana.  Semua orang sibuk 
mengkhusyukkan diri menghadap kiblat 
beribadah dengan shalat, berdoa, berzikir, 
dan membaca al Quran.  Seolah-olah hanya 
itulah perintah yang harus dikerjakan di 
Masjidil Haram. 
 



Di dalam masjid pun tidak ada banyak tulisan, 
kecuali sedikit kaligrafi dan petunjuk arah.  
Tidak ada papan pertanggungjawaban 
pengurus masjid, anak yatim ataupun dana 
pembangunan masjid.  Inilah induk dari 
seluruh masjid di dunia sebagai tempat 
penyembahan kepada Allah semata.  Masjid 
rintisan nabi Ibrahim a.s. yang memiliki 
sejarah dan perjuangan yang panjang. 
 

Pembangunan Ka’bah 
Di dalam buku Sejarah Mekah karangan Dr. 
Muhammad Ilyas Abdul Ghani disebutkan 
sebagai berikut di bawah ini. 
 
Ka’bah dibangun antara lain oleh para 
malaikat, Nabi Adam a.s., Nabi Syits bin Adam, 
Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, Al-Amaliqah, 
Jurhum, Qushai bin Kilab, Quraisy, Abdullah 
bin Zubair (tahun 65 H), Hujaj bin Yusuf 
(tahun 74 H), Sultan Murad al Usmani (tahun 
1040 H) dan Raja Fahd bin Abdul Aziz (tahun 
1417 H). 
 
Mengenai bagaimana kondisi Ka’bah dari 
masa Adam a.s. sampai dibangunnya kembali 
oleh Ibrahim a.s., diriwayatkan oleh Abdullah 
bin Umar r.a. : bahwasanya ketika 
menurunkan Adam dari surga, Allah 
berfirman: “Sesungguhnya Aku 
menurunkanmu bersama dengan sebuah 
rumah atau tempat yang disekelilingnya 



digunakan thawaf sebagaimana halnya ‘Arsy-
Ku, di sekitarnya dijadikan tempat sholat 
sebagaimana juga halnya ‘Arsy-Ku”. Ketika 
ada badai topan, maka ia diangkat.  Para nabi 
mengerjakan haji, tetapi mereka tidak 
mengetahui tempatnya.  Lalu diberikannya 
rumah itu kepada Ibrahim dan ia 
membangunnya di atas bumi dari 5 buah 
gunung.  Hira’, Tsabir, Labanan, Thur dan 
Khair.  Maka dari itu manfaatkanlah 
semampumu. 
 
Selain itu, untuk menegaskan keberadaan 
rumah (Ka’bah) sebelum dibangun oleh 
Ibrahim dan anaknya Ismail, Imam Bukhari 
meriwayatkannya dari Ibnu Abbas r.a. 
bahwasanya suatu saat Ibrahim berjalan 
hingga sampai di suatu lembah di mana ia 
tidak melihat Ka’bah di situ.  Padahal 
wajahnya dihadapkannya ke arahnya.  Lalu 
sambil mengangkat tangannya, ia berdo’a 
untuk anak keturunannya. Ya Tuhan kami, 
sesungguhnya aku telah menempatkan 
sebahagian keturunanku di lembah yang tidak 
mempunyai tanam-tanaman di dekat rumah 
Engkau (Baitullah) yang dihormati, Ya Tuhan 
kami (yang demikian itu) agar mereka 
mendirikan shalat, maka jadikanlah hati 
sebagian manusia cenderung kepada mereka 
dan beri rezkilah mereka dari buah-buahan, 
mudah-mudahan mereka bersyukur. (QS 
Ibrahim/14:37) 



 
Ibrahim berdo’a demikian itu setelah ia 
meninggalkan Ismail dan ibunya di lembah 
tersebut.  Ketika wajahnya menghadap ke 
Ka’bah dan ketika berdo’a (di dekat rumah 
Engkau (Baitullah) yang dihormati), hal 
demikian menunjukkan keberadaan Ka’bah 
sebelum Ibrahim.  Hanya waktu itu telah 
dihancurkan dan yang tersisa hanya 
pondasinya saja.  Di atas pondasi itulah, 
Ibrahim dan anaknya Ismail membangun 
kembali Ka’bah seperti sekarang ini. 
 
Setelah beribu-ribu tahun, kita baru 
membuktikan bahwa ternyata pondasi Ka’bah 
sejak pertama kali dibangun hingga Ibrahim 
dan Ismail membangunnya kembali di 
atasnya adalah luar biasa kuat.  Dan (ingatlah) 
ketika Ibrahim meninggikan dasar-dasar 
(pondasi) Rumah itu (Ka’bah) beserta Ismail 
(seraya berdo’a): Ya Tuhan kami terimalah 
amalan kami, sesungguhnya Engkaulah Yang 
Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.  (QS 
Al Baqarah/2:127).  Jadi, di atas pondasi 
itulah Ka’bah dibangun dan direnovasi 
berkali-kali hingga sekarang. 
 
Renovasi Ka’bah yang dilakukan oleh kaum 
Quraisy pada tahun 18 sebelum hijrah 
sungguh istimewa karena disepakati hanya 
melibatkan orang-orang yang bersih, dan 
menolak bantuan apapun dari orang-orang 



yang berbuat keji, memakan harta riba, dan 
berbuat zalim terhadap sesama. 
 
Renovasi kaum Quraisy ini sekaligus 
meninggikan pintu utama Ka’bah dan 
menutup pintu belakang yang berhadapan 
dengan pintu utama tersebut untuk 
memudahkan siapa saja yang ingin masuk ke 
dalamnya.  Mereka juga memberi atap Ka’bah 
(karena banyak orang masuk dari atas dan 
mencuri barang-barang berharga di 
dalamnya), membuat saluran air di atas Hijir 
Ismail, serta meninggikan bangunan Ka’bah 
menjadi 8,64 m dari tinggi sebelumnya yang 
hanya 4,32 m.  Nabi Muhammad SAW ikut 
serta di dalam renovasi ini dengan 
memindahkan Hajar Aswad dan 
meletakkannya ke tempatnya semula. 
 
Mengenai renovasi oleh Abdullah bin Zubair, 
Yazid bin Marwan berkata: ”aku menyaksikan 
Ibnu Zubair ketika ia menghancurkan dan 
membangunnya kembali.  Ia memasukkan ke 
pondasi itu batu-batu dan aku melihat pondasi 
peninggalan Ibrahim layaknya punggung-
punggung onta”. (Shahih al Bukhari). 
 
Dari sini dapat disimpulkan bahwa Ibnu 
Zubair membangunnya kembali di atas 
pondasi lama.  Kemudian pada tahun 1417 H, 
pondasi tersebut dibongkar kembali dan 
ternyata ada pada kedalaman kira-kira 1,4 m.  



Maka terbuktilah bahwa batu-batu pondasi 
peninggalan Ibrahim tersebut sangat kuat dan 
melekat erat tanpa bahan perekat apapun, 
dan bentuknya seperti punggung-punggung 
unta. 
 
Sejak Ibrahim a.s. hingga saat ini, pondasi 
Ka’bah tersebut telah berumur lebih dari 
5.000 tahun.  Namun sepanjang waktu 
tersebut, ia tetap tahan walaupun diterpa oleh 
perubahan cuaca dan banjir.  Pondasi 
tersebut sengaja disediakan untuk bangunan 
Ka’bah hingga Allah mengambil kembali bumi 
dan segala isinya. 
 
Selama 375 tahun sejak Ka’bah mengalami 
renovasi total pada tahun 1040 H pada masa 
Sultan Murad al Usmani, ia dihadapkan pada 
berbagai benturan iklim dan cuaca.  Oleh 
karena itu, pada tahun 1417 H, Raja Fahd bin 
Abdul Aziz memerintahkan untuk 
merenovasinya kembali secara total dan 
menyeluruh, yang meliputi penguatan fondasi, 
pembetulan kran, menambal lubang-lubang 
yang menganga di antara batu-batunya, 
termasuk mengganti atap Ka’bah dan 
menjadikannya dua atap.  Perusahaan Bin 
Laden yang mendapat tender menangani 
semua pekerjaan tersebut. 
 
Hajar Aswad 



Hajar Aswad adalah batu yang tertanam di 
pojok Timur Ka’bah pada ketinggian kurang 
lebih 1,1 m dari tanah, panjang 25 cm dan 
lebar 17 cm.  Awalnya merupakan sebongkah 
batu saja, tetapi sekarang berkeping-keping 
menjadi 8 gugusan batu-batu kecil karena 
pernah pecah.   
 
Gugusan yang terbesar seukuran satu buah 
kurma, dan tertanam di batu besar lain yang 
dikelilingi oleh ikatan perak.  Inilah batu yang 
kita dianjurkan untuk mencium dan 
menyalaminya, bukan batu di sekitarnya, dan 
bukan pula yang diliputi perak. 
 
Rasulullah SAW bersabda: “Hajar Aswad itu 
diturunkan dari surga, warnanya lebih putih 
daripada susu, dan dosa-dosa anak cucu Adam 
lah yang menjadikannya hitam”. (Jami’ al 
Tirmidzi, derajat Hadits: hasan sahih). 
 
Ada sebuah riwayat yang mengatakan bahwa 
bagian yang tertanam di dinding Ka’bah 
berwarna putih.  Diriwayatkan oleh Mujahid, 
bahwasanya ia berkata: “Ketika Ibnu Zubair 
memugar Ka’bah, saya melihat ke ujung di 
mana terdapat Hajar Aswad, dan ternyata 
semua bagiannya yang di dalam Ka’bah 
berwarna putih.” 
 
Jadi, warna hitam yang disebabkan dosa-dosa 
manusia, ialah bagian batu yang nampak di 



permukaan sehingga di sebut Hajar Aswad 
(batu hitam).  Ibnu Zhahirah mengingatkan 
bahwa dosa-dosa manusia saja dapat 
menghitamkan batu, apalagi pengaruhnya 
terhadap hati manusia, maka jelas lebih besar 
dan nyata, sehingga kita diwajibkan untuk 
menghindarinya. 
 
Abdullah bin Zubair lah yang pertama kali 
membuat sabuk lingkaran Hajar Aswad 
dengan perak dan kemudian diikuti oleh para 
penerusnya. 
 
Masjidil Haram sekarang 
Saat ini luas lantai bangunan kompleks 
Masjidil Haram adalah 278.000 m2 yang 
terdiri dari tempat thawaf (yang ditengah), 
basement, lantai dasar, lantai atas, dan lantai 
atap.  Luas halaman di sekeliling Masjidil 
Haram adalah 88.000 m2.  Daya tampung 
jamaah adalah 2,5 orang untuk setiap meter 
persegi.  Dengan demikian, daya tampung 
kompleks Masjidil Haram adalah 915.000 
orang.   
 

Gua Hira 
Gua Hira adalah tempat Nabi mengasingkan 
diri beberapa waktu sebelum akhirnya 
menerima wahyu yaitu Surat Al-Alaq ayat 1 
sampai 5.  Gua Hira berada di puncak bukit 
Jabal Nur yang jaraknya sekitar 10 km 
sebelah timur Masjidil Haram.  Jarak segitu 



pun karena mobil kami melewati beberapa 
terowongan yang menembus bukit-bukit.  
Bisa kita bayangkan, bagaimana Rasulullah 
SAW dulu melintasi bukit-bukit itu turun naik 
dengan berjalan kaki ataupun naik onta 
karena belum ada terowongan seperti 
sekarang.   
 
Ketinggian bukit Jabal Nur diukur dari 
kakinya sekitar 300 m.  Ada anak tangga dari 
beton yang menuntun kita dari kaki bukit 
sampai ke posisi gua di puncaknya.  Panjang 
anak tangga ini kira-kira 650 m, dengan 
kemiringan lereng sekitar 30 derajat.  
Semakin ke atas semakin terjal.  Butuh waktu 
sekitar setengah jam untuk sampai ke atas 
dari kaki bukit.  Guanya sendiri bukan seperti 
gua-gua di tanah air yang berupa terowongan, 
tetapi hanya ruang sempit di celah batu-batu 
besar yang tindih menindih tidak beraturan.   
 
Entah di celah yang mana tempat Rasulullah 
menerima wahyu pun tidak begitu jelas, 
karena pada banyak celah ada banyak tulisan 
Gua Hira, Surat Al Alaq, dan lainnya.  Saya pun 
tidak terlalu mempedulikan di posisi mana 
sebenarnya gua ketika Rasulullah menerima 
wahyu itu.  Yang penting bagi saya adalah 
menapak tilas tempat-tempat bersejarah 
Rasul, dan menambah keimanan, itu saja.   
 



Ada juga beberapa jamaah dari negara lain 
yang berdo’a dan melakukan shalat di sekitar 
gua ini, padahal sudah dilarang.  Pada awal 
pendakian, ada pengumuman di dalam bahasa 
Inggris, Turki, dan Arab yang 
artinya:”Saudaraku dalam Islam: Nabi 
Muhammad SAW tidak mengizinkan kita 
untuk mendaki ke atas bukit, melarang shalat 
di sana, melarang menyentuh batunya dan 
mengikat sesuatu pada pohon-pohonnya dan 
melarang mengambil sesuatu dari tanah, batu 
dan pohonnya.  Amalan yang baik adalah 
mengikuti jejak Nabi Muhammad SAW.  Jadi 
jangan menentangnya.  Allah berkata: 
Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah 
itu suri teladan yang baik bagimu. (QS Al 
Ahzab/33:21) 
 
 
 



 
Awal pendakian ke Gua Hira di puncak bukit 
Jabal Nur. 
 

 
Di depan salah satu celah batu Gua Hira 
 
 
 



Arafah-Muzdalifah-
Mina (Armina) 
Wukuf di Padang Arafah pada tanggal 9 
Zulhijjah adalah puncak pelaksanaan ibadah 
haji.  Jamaah berangkat dari Makkah ke 
Arafah yang berjarak 21 km pada 8 Zulhijjah 
menjelang sore.  Tetapi, rangkaian ibadah 
hajinya bukan hanya wukuf, karena setelah 
itu pada malam hari esoknya harus berpindah 
ke Muzdalifah yang jaraknya sekitar 9 km dari 
Arafah.  Setelah berada di Muzdalifah sampai 
tengah malam, maka pergerakan dilanjutkan 
ke Mina yang jaraknya dari Muzdalifah hanya 
5 km saja.  Di Mina ini, jamaah tinggal di 
tenda-tenda besar dan melakukan pelontaran 
jumrah selama 3 atau 4 hari.  Setelah itu baru 
kembali ke Makkah yang berjarak sekitar 7 
km dari Mina.  Di Makkah jamaah harus 
melaksanakan tawaf ifada beserta sa’i nya.  
Dengan demikian, selesailah sudah prosesi 
haji ini, sebelum ditutup oleh tawaf wada 
terakhir sebelum pulang ke tanah air atau ke 
Madinah bagi jamaah haji Gelombang II. 
 
Armina inilah sebetulnya rangkaian terberat 
dari pelaksanaan ibadah haji karena harus 
dilaksanakan berturut-turut sejak persiapan 
keberangkatan pada 8 Zulhijjah sampai tawaf 
Ifada pada 12 atau 13 Zulhijjah.  Waktu 
sekitar 6 hari ini sungguh melelahkan dan 



menempa habis kesabaran.  Keterbatasan 
transportasi dan sarana di perkemahan 
membuat suasana yang tidak nyaman dan 
banyak membuat jamaah jatuh sakit.  Saya 
memperkirakan jamaah yang meninggal 
dunia di Armina ini lebih banyak dari waktu-
waktu yang lain selama di tanah suci. 
 
Pakaian ihram dipakai terus sejak dari 
pemberangkatan dari penginapan di Makkah, 
di Arafah, di Muzdalifah, di Mina sampai 
selesai pelontaran jumrah Aqabah pada 10 
Zulhijjah.  Bisa kita bayangkan betapa 
repotnya bagi kaum laki-laki harus 
menggunakan pakaian ihram yang terdiri dari 
dua lembar kain panjang tidak berjahit ini. 
Satunya untuk menutup bagian bawah, dan 
satunya lagi untuk menutup bagian atas.  
Tidak boleh pakai celana dalam.  Jadi kalau 
duduk harus hati-hati supaya tidak tersingkap 
atau kelihatan ehmnya....  Bayangkan jika 
harus turun naik bus, menenteng barang, 
berdesakan, semuanya harus dalam pakaian 
ihram.  Salah-salah melorot itu kain ihram 
yang dibawah, gawat.... 
 
Suasana di Armina (Arafah-Muzdalifah-Mina) 
ini mirip dengan sebuah perkemahan 
(mukhoyyam) besar.  Baik di Arafah maupun 
di Mina, tenda-tenda besar didirikan.  Tenda-
tenda di Arafah bersifat sementara karena 
hanya untuk menginap satu malam sebagai 



persiapan wukuf esoknya.  Jamaah haji 
menyusun barang-barang bawaannya di 
dalam tenda berjejer-jejer, laki-laki dan 
perempuan dikelompokkan masing-masing.  
Beberapa jamaah membawa bantal dari 
bahan yang bisa ditiup.  Saya lebih memilih 
menggunakan kain ihram ekstra yang saya 
bawa untuk dijadikan bantal.  Baik di Arafah 
maupun di Mina, karena sifatnya perkemahan, 
maka untuk beberapa blok tenda ada toilet 
umum yang digunakan untuk mandi, WC, dan 
berwudhu.  Cuma ya itu.... harus antri.  
Biasanya antrian antara 3-4 orang.  Artinya, 
kalau kita baru datang antri, kita ada di 
urutan 3 atau 4 di belakang orang yang antri 
paling depan.  Memang ada sekitar 8 kamar 
mandi/WC per bloknya, tetapi tetap saja 
kurang. 
 
Bagaikan tentara yang siap menyerang 
Menurut saya, Armina adalah kombinasi dari 
kegiatan perkemahan (Arafah dan Mina), 
bermunajat (wukuf di Arafah), pergerakan 
(ke Muzdalifah dan Mina), serta penyerangan 
(pelemparan di Mina selama 3 atau 4 hari 
tergantung mau mengambil Nafar Awal atau 
Nafar Tsani). 
 
Tenda-tenda perkemahan yang berwarna 
putih dari bahan anti api dan jamaah yang 
berpakaian ihram putih-putih tampak 
bagaikan tentara-tentara Allah yang sedang 



melakukan persiapan ruhani di Arafah untuk 
bermunajat memohon kekuatan dan 
kemenangan dari Allah.  Semua pasukan 
berada dalam keadaan menahan diri dengan 
disiplin yang tinggi karena sedang ber-ihram. 
 
Pergerakan ke Muzdalifah untuk mengambil 
batu dan mabit laksana persiapan perbekalan 
materi, mengumpulkan amunisi untuk 
penyerangan di Mina.  Pergerakan lebih dari 2 
juta umat dalam waktu hanya beberapa jam 
dari Arafah ke Muzdalifah dan terus ke Mina 
ini merupakan pergerakan yang dahsyat.  
Tidak ada pergerakan manusia sebanyak itu 
dan secepat itu di atas bumi ini, melainkan 
antara Arafah-Muzdalifah-Mina inilah 
tempatnya setiap tahun.  Bahkan 
mengalahkan pergerakan raksasa pasukan 
Sekutu ketika menyerang benteng Jerman di 
garis pantai Perancis pada Perang Dunia II. 
 
Di Mina, dengan perbekalan ruhani dan 
materi, siap menyerang musuh Allah yakni 
syaitan dengan amunisi yang dimiliki, bahkan 
sampai 3-4 hari.  Gelombang pasukan demi 
pasukan memenuhi jalur penyerangan ke 
target sasaran yakni jamarat siang dan malam 
tidak henti-hentinya. 
 
Penyerangan ini ditutup dengan laporan 
parade kemenangan di markas super besar, 
rumah Allah, yakni Baitullah Makkah al 



Mukarromah dengan menjalankan tawaf Ifada.  
Allahuakbar, Allahuakbar, Allahuakbar! 
Walillahilhamd. 
 

Wukuf di Arafah, air mata 
tumpah 
Dari pengalaman saya berdoa seumur hidup, 
di Arafah inilah rekor do’a paling panjang, 
paling khusyu’, paling bisa menghayati, dan 
rasanya paling dekat dengan Allah SWT.  
Meskipun ada waktu-waktu utama yang 
panjang untuk kita berdoa seperti ketika 
tahajjud, atau ketika i’tikaf di masjid pada 
bulan Ramadhan, suasana berdoa di Arafah 
ini nuansanya luar biasa.  Di sini, kita bukan 
hanya berdoa, tetapi bermunajat, yakni 
mengadukan persoalan hidup kita dan orang-
orang dekat kita kepada Allah SWT.  Begitu 
kata Ust. Muhsin (mantan Ketua IKMI 
Pekanbaru) kepada kami.   
 
Setelah satu malam menginap di Arafah, esok 
siangnya menjelang zuhur, kami sudah 
bersiap-siap untuk memulai acara wukuf.  
Begitu waktu zuhur masuk, azan 
dikumandangkan, dan Khatib menyampaikan 
khutbah wukufnya.  Setelah itu shalat zuhur 
dan ashar dijamak dan dilanjutkan dengan 
do’a bersama.  Salah satu bagian dari doa ini 
yang menarik untuk saya dan sesuai dengan 
kondisi kita di Riau adalah meminta supaya 



Allah menjadikan pemimpin kita pemimpin 
yang cinta kepada rakyatnya, tidak suka 
membalas dendam, dan tidak hanya membela 
kepentingan pribadi, keluarga dan 
kelompoknya saja.  Silakan merasakan bagi 
yang merasa.... 
 
Setelah selesai sesi do’a bersama, makan 
siang dan mandi, sayapun mulai bersiap-siap 
untuk berdoa dan bermunajat sendiri-sendiri 
di dalam tenda.  Ketika baru duduk dan 
bersiap-siap mengkondisikan diri dengan 
beristighfar, Pak Nazar Ahmad (mantan 
birokrat di Inhil dan sudah naik haji kali 
kelima) menepuk bahu saya dan 
berkata: ”Sebelum melanjutkan berdoa, 
sebaiknya shalat sunnah dulu, apakah shalat 
sunah mutlak atau shalat taubat, terserah.”   
 
Saya pun mengikuti arahan beliau yang lebih 
tua dan lebih berpengalaman.  Dalam banyak 
kesempatan, beliau selalu mengarahkan kami 
yang baru pertama naik haji ini.  Memang 
rasanya tidak ada yang lebih baik untuk 
mengkondisikan suasana hati kita untuk 
berdoa selain dari didahului dengan shalat 
sunnah.  Dan benar saja ternyata, baru saja 
saya mulai membaca kabiro walhamdulillahi 
katsiro... dengan pelan-pelan dan suara lebih 
keras sedikit dari berbisik, bahu ini mulai 
terasa berguncang sendiri menahan luapan 
emosi dari dalam.  Memasuki al-Fatihah, 



guncangannya makin keras dan pipi ini mulai 
terasa panas oleh aliran air mata yang 
tumpah tak tertahankan lagi di siang bolong 
itu.  Langit tak berawan di luar dan udara 
segar terasa mengalir masuk dari celah-celah 
tenda.  Sejak itu, guncangan tadi mulai hilang 
dan dada mulai terasa lega, tetapi sebagai 
gantinya pipi ini basah terus karena air mata 
terus mengalir deras.   
 
Suasana di Arafah hening.  Masing-masing 
orang sibuk berdo’a, berzikir, ataupun sholat 
sunnah.  Setelah itu, saya lanjutkan dengan 
istighfar 100 kali, subhanallah 100 kali, 
alhamdulillah 100 kali, la ilahaillallah wallahu 
akbar 100 kali, dan shalawat 10 kali.  
Meskipun ada contoh do’a-do’a dari buku 
yang diberikan oleh Kementerian Agama, 
tetapi saya memilih pada sesi doa pribadi ini 
dengan daftar do’a alias permintaan yang 
telah saya tulis pagi harinya.  Mulai dari untuk 
pribadi, keluarga, orang tua, sanak saudara, 
kawan-kawan seprofesi, guru/ustaz, karib 
kerabat, dan masyarakat pada umumnya.  
Nama-nama mereka masing-masing saya 
sebut satu persatu di dalam do’a itu.  Apalagi 
yang minta dido’akan secara khusus.  Rasanya 
inilah do’a terpanjang, terlengkap, (dan 
tertulis pula) yang pernah saya sampaikan 
kepada Allah SWT. 
 



Lega rasanya sudah mengadukan persoalan-
persoalan diri, keluarga, saudara, dan kerabat 
dan memohon bantuan dari Allah SWT untuk 
itu.  Itu saya lakukan mulai pukul 13.30 
sampai pukul 15.30.  Karena punggung sudah 
tidak tahan duduk terus, maka saya rebahkan 
badan sebentar, kemudian minum dan makan 
buah yang ada.  Setelah melemaskan otot 
sebentar keluar tenda dan berwudhu, saya 
melanjutkan dan mengulangi lagi doa yang 
sama sampai kira-kira pukul 17.00 karena 
kami harus siap-siap untuk antri makan 
malam lagi, mengemas barang tentengan, 
shalat maghrib isya dijamak, lalu berangkat 
ke Muzdalifah. 
 
 

 
 
Pagi menjelang wukuf di tenda Arafah 
 



 

 
Suasana di dalam tenda di Arafah 
 
 

 
Bersama Pak Ishak antri untuk makan malam 
 



 
Bersama Pak Nazar Ahmad (berdiri keempat 
dari kiri) dan istrinya (berdiri ketiga dari kiri) 
 

 
Bersama kawan sekamar dan sekongsi masak, 
Pak Syaifuddin dan istrinya Siswati di Arafah 
 
 



Muzdalifah 
Dalam pergerakan di Armina ini, meskipun 
jaraknya pendek, yang menjadikannya berat 
adalah karena harus menunggu bus yang akan 
menjemput, antri dengan berdiri, dan 
membawa barang tentengan berjam-jam.  
Ketidak jelasan waktu keberangkatan dan 
kedatangan bus penjemput serta urutan 
keberangkatan dari kloter-kloter yang ada, 
membuat pekerjaan menunggu ini menjadi 
begitu melelahkan.   
 
Barang tentengan ini lumayan juga beratnya 
karena berisi pakaian ihram ekstra (untuk 
laki-laki), makanan ringan dan air minum, 
pakaian untuk 3 hari, jaket, perlengkapan 
mandi, tikar, dan perlengkapan pribadi 
lainnya.  Beratnya berkisar antara 4 sampai 6 
kg saya kira, tergantung seberapa banyak 
barang yang dibawa.  Saya sudah 
mempersiapkan tas ransel yang praktis 
disamping tas tentengan yang dibagikan.  
Barang-barang yang berat dan lebih banyak 
saya masukkan ke dalam ransel, dan yang 
lebih ringan saya masukkan ke dalam tas 
tentengan, sehingga rasanya lebih mudah 
membawanya. 
 
Saya tidak tahu persis, bagaimana kloter dan 
maktab kami (1 maktab adalah kumpulan 
dari 7 kloter) mengatur pemberangkatan ini.  
Apakah ada urutan kloter yang berangkat, 



siapa yang berangkat duluan, sesudahnya dan 
seterusnya.  Jika ini diatur dengan baik, 
jamaah tidak seharusnya menunggu dan 
berdiri terlalu lama sambil berdesak-desakan.  
Sebelum tiba waktu berangkat, jamaah bisa 
duduk santai ataupun berbaring bagi yang 
sudah tua, sehingga tidak melelahkan, apalagi 
dengan membawa barang.  Padahal kalau 
diatur dan disepakati, seharusnya bisa 
dilakukan. 
 
Coba saja bayangkan, pukul 18.30 setelah 
shalat kami diperintahkan sudah harus 
standby di halte penjemputan.  Tetapi bus ke 
Muzdalifah baru datang jam 20.15.  Di bus 
pun tidak semua penumpang dapat duduk 
karena jumlah bus terbatas.  Yang seharusnya 
dapat jatah 9 bus, diciutkan menjadi hanya 6 
bus saja.  Saya dan beberapa bapak-bapak lain 
yang muda usianya dengan sukarela berdiri 
dan mempersilakan kursi bus yang ada pada 
ibu-ibu dan bapak-bapak yang sudah tua.   
 
Hampir sama dengan bus dari Makkah ke 
Arafah, bus dari Arafah ke Muzdalifah ini pun 
AC nya tidak jalan.  Kalau jendela dibuka, 
debu masuk sehingga serba salah jadinya.  
Bus kami berjalan lambat, dan sopirnya 
berpakaian ihram juga.  Tampaknya ia sedang 
menjalani ibadah haji juga.  Untuk ukuran 
sopir Arab, ia tergolong sabar dan lebih tertib.  
Ia tampak beristighfar ketika ada yang mau 



menyalib bus kami.  Banyak penumpang bus 
kami yang sudah tidak sabar lagi ketika bus 
kami disalib berkali-kali oleh bus lain.   
 
Teriakan “thariq-thariq” yang artinya lebih 
kurang “jalan-jalan” dengan maksud supaya 
bus bisa jalan lebih cepat diteriakkan oleh 
beberapa jamaah di depan.  Bahkan ada yang 
geram sampai menyuruh tabrak saja petugas 
yang mengatur lalu lintas di jalan itu karena 
merintangi bus kami.  Saya mencoba 
mengingatkan untuk bersabar.  Mudah-
mudahan karena kesabaran supir ini 
membawa keberkahan dalam perjalanan kita, 
karena sopirnya pun sedang berhaji.  Mudah-
mudahan barokah kata saya. 
 
Saya mencoba untuk menenangkan diri 
dengan memejamkan mata dan berusaha 
rileks menyandar ke pinggiran kursi di gang 
karena tidak dapat tempat duduk sambil 
terus bertalbiyah.  Kaki agak direnggangkan 
dan tangan siap jika sewaktu-waktu supir 
merem mendadak.  Mirip di bus kota lah.... 
Tapi rasanya hal itu tidak mengurangi 
kekhusyukan dalam beribadah, karena inilah 
salah satu tantangan ibadah haji. 
 
Kami sampai di Muzdalifah sekitar pukul 
21.45 dan berusaha mencari rombongan lain 
dalam kloter kami yang lebih dulu berangkat.  
Rasanya kami ada di bus yang ke 5 di kloter 



kami dari total 6 bus jatah kloter kami.  
Setelah berkeliling di sekitar lokasi 
pemberangkatan di Muzdalifah untuk maktab 
kami, kami tidak menemukan rombongan lain 
dalam satu kloter.  Rupanya kami sampai 
lebih dulu dari bus-bus lainnya di dalam 
kloter kami.  Subhanalloh.... Saya kembali 
mengatakan kepada kawan-kawan yang tadi 
teriak-teriak tidak sabar. Tuh betulkan, 
karena sabarnya sopir tadi maka kita sampai 
duluan.  Rupanya bus-bus kami yang lain 
mengalami berbagai macam kendala.  Ada 
yang terjebak macet, ada yang mogok karena 
kain koplingnya habis, ada yang salah jalan 
dan seterusnya.  Kain kopling bus kami juga 
sepertinya sudah mau habis, karena sudah 
tercium bau hangus, tetapi karena sopirnya 
sabar, dan menjaga kestabilan bus tadi, maka 
akhirnya kami sampai dengan selamat. 
Alhamdulillah. Barokalloh. 
 
Lain Arafah, lain pula Muzdalifah.  Kalau di 
Arafah dipenuhi oleh jejeran tenda-tenda, 
maka di Muzdalifah yang ada adalah 
hamparan manusia seluas-luas mata 
memandang.  Hamparan ini dibuat berblok-
blok untuk masing-masing maktab dan 
dibelah oleh jalan lintas yang lebar.  
Hamparan ini diberi pagar kawat tinggi untuk 
memisahkannya dengan jalan raya dan pada 
masing-masing maktab ada gerbang yang 



diberi nomor maktab untuk memudahkan 
mengarahkan ketika naik bus penjemput. 
 
Kalau di buku-buku dan waktu manasik haji, 
kita diberitahu bahwa di Muzdalifah kita 
mabit menunggu sampai tengah malam, 
setelah itu berangkat ke Mina.  
Kedengarannya sederhana, mabit sambil 
duduk-duduk yang terbayang oleh kita.  Tapi, 
kata banyak jamaah, justru di Muzdalifah 
inilah tempat yang paling melelahkan dan 
ujian yang paling berat dalam rangkaian 
ibadah haji ini.  Kenapa? Ya, karena masalah 
harus menunggu bus yang akan menjemput, 
antri, membawa barang tentengan berjam-
jam, ketidak jelasan waktu keberangkatan 
dan kedatangan bus penjemput dan urutan 
keberangkatan dari kloter-kloter yang ada.  
Bayangkan, kami sampai di Muzdalifah pukul 
21.45, tetapi rombongan pertama di kloter 
kami baru diberangkatkan sekitar pukul 
04.00.  Jadi selama lebih dari 6 jam itu, 
jamaah berpindah-pindah terus.   
 
Sampai pukul 02.00 pergerakan tidak terlalu 
banyak.  Saya dan istri sempat berbaring dan 
terlelap sebentar beralaskan tikar yang kami 
bawa, meskipun terjaga beberapa kali karena 
harus pindah tempat mencari posisi antrian 
kloter.   
 



Karena sering ikut kegiatan di alam terbuka 
seperti naik gunung, perkemahan 
(mukhoyam), dan acara-acara diklatsar 
(pendidikan dan latihan dasar) baik sebagai 
peserta maupun sebagai panitia dan 
instruktur, saya sudah tahu watak dari 
kegiatan outdoor yang melelahkan ini.  
Apalagi kalau dengan rombongan yang besar.  
Semuanya serba tidak pasti dan susah ditebak 
apa yang akan terjadi selanjutnya.   
 
Makanya saya mengingatkan istri supaya mau 
prihatin, tidak memilih-milih makanan dan 
tempat.  Makan bila sampai masanya dan 
tidur pada waktunya.  Hemat dan tidak 
mengumbar tenaga, meskipun dirasa masih 
kuat.  Bila ada kesempatan, usahakan untuk 
rileks dan istirahat dengan duduk atau 
menselonjorkan badan.  Usahakan tidur kalau 
bisa atau minimal memejamkan mata, karena 
akan membuat tubuh cepat pulih.  Bahkan 
sambil berdiri di bus pun, saya usahakan 
untuk memejamkan mata.  Paling tidak, 
bagian atas tubuh bisa beristirahat. 
 
Mulai pukul 02.00, posisi kloter kami sudah 
semakin dekat ke pintu keberangkatan.  
Berbaring sudah tidak mungkin lagi.  
Semuanya harus antri dan menenteng barang 
masing-masing.  Meskipun saya masih kuat 
berdiri, tetapi jika ada peluang untuk duduk, 
saya duduk.  Tentu saja duduknya hanya 



berjongkok sebentar karena antrinya rapat 
sekali.  Tetapi jika ada yang memerlukan 
untuk duduk, saya tawarkan untuk duduk 
lebih dulu.  Yang tersiksa sekali memang 
adalah orang-orang tua yang sudah uzur.   
 
Komentar-komentar beberapa jamaah waktu 
itu kadang-kadang tidak terkontrol lagi.  
Lebih cepat marah dan berkata kasar.  Harap 
dimaklumi, tubuh dalam keadaan lelah, 
mengantuk, harus berdiri dan antri 
berdesakan dengan barang bawaan.  Saya 
mencoba menguasai diri dan serileks 
mungkin sambil menawari kepada ibu-ibu 
untuk dibantu dibawakan barangnya.  Benar-
benar ujian kesabaran.  Akhirnya kami 
berangkat juga pukul 04.45 dan sampai di 
Mina pukul 05.15 persis waktu subuh.  
Perjalanan lancar dan tidak jauh memang, 
hanya 5 km.  Tapi menunggunya itu yang luar 
biasa! 
 
 



 
Suasana menunggu dan mabit di Muzdalifah 
 
 

Mina, Ditinggal oleh Ketua Kloter 
dan TPIH Melempar Jumrah 
Ketika ada tanya jawab pembekalan di 
penginapan di Makkah dengan TPIH, jamaah 
meminta supaya ketika di Armina nanti, 
petugas TPIH (Tim Pembimbing Ibadah Haji) 
mau membimbing jamaah ketika 
melaksanakan ibadah.  Jamaah tidak mau 
kejadian ketika Umrah wajib di Masjidil 
Haram beberapa hari lalu berulang dimana 
waktu itu, banyak jamaah merasa tidak 
mendapat bimbingan dari TPIH.   
 
Memang ketika kami berangkat dari 
penginapan ke Masjidil Haram, perwakilan 
KBIH kami yang ada di Makkah membantu 



menunjukkan jalan sampai ke pelataran 
Ka’bah untuk tawaf.  Tetapi setelah itu, kami 
jalan sendiri-sendiri sampai selesai sa’i dan 
tahalul.  Pulang pun dengan kelompok kecil 
sendiri-sendiri.  Untung jalannya masih ingat.  
Ketua kloter dan TPIH hanya tampak ketika 
mengumpulkan jamaah sebelum berangkat di 
penginapan.  Setelah itu, tidak tampak 
kemana mereka perginya.  Untuk kami yang 
bergabung dengan KBIH, mungkin anggapan 
TPIH sudah beres karena sudah ada yang 
membantu. Tapi, bagaimana dengan 
rombongan yang lain? 
 
Rupanya kejadian tersebut terulang kembali 
di Mina.  Setelah shalat subuh di Mina, 
diumumkan oleh TPIH bahwa untuk 
menghindari kepadatan dan beradu dengan 
jamaah dari negara lain yang sering 
menimbulkan korban ketika melempar 
jumrah pada waktu dhuha, maka 
diberitahukan kepada jamaah bahwa jatah 
waktu melempar untuk kloter kita adalah 
setelah zuhur.  Karena ini pengumuman resmi 
dari TPIH kloter, maka jamaah pun bersabar 
dan memahami situasi ini.  Mereka berasumsi, 
tentu nanti akan berangkat sama-sama dan 
diarahkan oleh Ketua Kloter dan TPIH.  
Karena yakin, banyak dari jamaah yang tidur 
lagi karena kurang tidur semalam ketika di 
Muzdalifah dan menunggu hingga waktu 
zuhur. 



 
Saya sudah berkomitmen dengan Pak Nazar 
Ahmad ketika masih di Arafah untuk 
melempar jumrah ba’da shalat subuh saja.  
Pertimbangan beliau adalah ba’da subuh, 
jamaah yang melempar masih sedikit dan 
tidak terlalu panas.  Saya lebih percaya 
dengan beliau dan tidak terlalu peduli dengan 
jadual dari kloter, karena pengalaman dari 
Umrah kemarin.   
 
Setelah baring-baring sebentar di tenda, saya 
mencari beliau dan ternyata beliau sudah 
menunggu dengan beberapa orang.  Saya 
segera mencari istri di dalam tenda besar itu 
dan membangunkannya yang rupanya sedang 
tidur. Walhasil, kami lancar-lancar saja dalam 
perjalanan, melontar jumrah Aqabah, tahalul 
dan pulang sekitar jam 9 pagi.  Bayangan 
tentang berdesak-desakan dan tragedi 
terowongan Mina yang menelan jiwa ratusan 
jamaah Indonesia puluhan tahun lalu segera 
hilang.  Saya segera mandi sepuas-puasnya 
dan berganti pakaian biasa lagi.  Rupanya 
beberapa kawan kami juga memiliki inisiatif 
serupa dengan pergi dalam kelompok-
kelompok kecil untuk melontar dan kembali 
juga dengan selamat. 
 
Tidak berapa lama di tenda, saya melihat 
Ketua Kloter dan TPIH sudah berganti 
pakaian biasa pula, artinya ia sudah selesai 



melontar. Nah lho?  Ternyata dugaan saya 
benar.  Beberapa jamaah yang sudah 
terbangun dan masih berpakaian ihram, 
begitu melihat Ketua Kloter dan TPIH sudah 
berganti pakaian ihram langsung panas.  Kok 
bisa, mereka yang mengumumkan, mereka 
pula yang pergi duluan.  Bukan hanya 
menunjukkan tidak sesuai perkataan dengan 
perbuatan, tetapi tidak memberi contoh yang 
baik pada jamaah.  Beberapa jamaah merasa 
ditelikung, dibohongi, tidak percaya dan 
memandang sinis pada Ketua Kloter dan TPIH 
ini.  Kok tega ya?   
 
Saya beranggapan, Ketua Kloter kan 
bertanggung jawab atau paling tidak 
membantu mengkoordinasikan 
pemberangkatan untuk pelemparan jumrah.  
Apalagi sudah diumumkan langsung secara 
resmi.  Saya juga berfikiran TPIH seharusnya 
menunjukkan arah dan lokasi, membimbing 
dan jalan bersama, dan kalau perlu 
memimpin talbiyah ketika berjalan 
berombongan seperti rombongan-rombongan 
dari kloter lain.  Tapi rupanya mereka mansur 
alias main surang.... 
 
Mengetahui hal itu, beberapa jamaah mulai 
bergerak dan pergi sendiri-sendiri dalam 
kelompok-kelompok kecil tanpa 
menghiraukan lagi pengumuman tadi pagi.  
Alhamdulillah mereka semua selamat.  Ketika 



selesai shalat zhuhur ditanyakan dan diprotes 
oleh beberapa jamaah, mengapa mereka 
berangkat duluan? Jawaban Ketua Kloter: 
“Tidak mungkinlah kami mengurus bapak-
bapak dan ibu-ibu semuanya sebanyak ini.”  
Saya kira jawabannya betul juga, tapi walau 
bagaimanapun saya menilai dalam hal ini 
Ketua Kloter dan TPIH tidak memberikan 
contoh yang baik, tidak sesuai kata dan 
perbuatan, dan terkesan mementingkan diri 
sendiri saja.   
 
Akibatnya selama di Mina dan seterusnya, 
mereka tidak mendapatkan kepercayaan dari 
banyak jamaah karena telah mengecewakan 
mereka.  Bahkan untuk memimpin shalat 
fardu saja, beberapa jamaah meminta salah 
seorang ustaz dari jamaah untuk menjadi 
imamnya, bukan TPIH yang tampaknya sudah 
siap-siap mau menjadi imam.  Saya jadi ingat 
pepatah orang tua dahulu: sekali lancung ke 
ujian, seumur hidup orang tidak percaya. 
 
 



 
Selesai melempar jumrah pada 11 Zulhijjah 
 
 

Suasana Tenda Mina 
Suasana perkemahan sebenarnya paling 
terasa di Mina, karena kita berada di sini 
selama 3 hari atau 4 hari.   Jamaah 
diperbolehkan untuk berada di Mina selama 3 
hari (10, 11, dan 12 Zulhijjah, disebut Nafar 
Awwal) atau selama 4 hari (10, 11, 12, dan 13 
Zulhijjah, disebut Nafar Tsani).  Dua-dua 
pilihan ini diperbolehkan dalam pelaksanaan 
ibadah haji.  Kami dan separoh anggota kloter 
mengambil Nafar Awwal. 
 
Rasulullah SAW pernah menanyakan kepada 
seorang sahabatnya, apakah ia sudah 
mengenal baik si Fulan? Kemudian dijawab 
oleh sang sahabat, sudah.  Kemudian ditanya 



oleh Rasul lagi, apakah engkau sudah pernah 
sama-sama di perjalanan dan menginap 
dengannya? Dijawab: belum.  Rasul kemudian 
mengatakan bahwa sahabat itu belum 
mengenal si Fulan.  Jadi, sama-sama di 
perjalanan dan sama-sama menginap 
menurut Rasul adalah cara yang paling efektif 
untuk mengenal seseorang. 
 
Kegiatan perkemahan yang dilaksanakan oleh 
Pramuka, mahasiswa, dan berbagai organisasi 
lainnya ternyata efektif untuk mengenal lebih 
dekat antar sesama anggota dan 
mengokohkan persahabatan di dalam 
kelompok.  Sama juga halnya dengan 
perkemahan yang dilakukan di Arafah dan 
Mina ini.  Makanya sekarang banyak kegiatan 
outdoor dan perkemahan yang dilakukan oleh 
institusi-institusi baik di swasta maupun di 
pemerintahan untuk menjalin kekompakan 
tim kerjanya. 
 
Suasana perkemahan dengan segala 
keterbatasannya dan kedekatan yang intens 
antara satu jamaah dengan jamaah yang 
lainnya membuat proses ta’aruf (perkenalan) 
menjadi lebih dalam.  Di sini kita bisa melihat 
berbagai tipe orang yang sesungguhnya 
dalam waktu yang singkat.  Ada yang 
pemarah, penyabar, cuek, suka membantu, 
mau enak sendiri, malas, rajin, congok, 
pendiam, penceloteh, dan seterusnya nampak.  



Tentu saja masing-masing orang ada 
kelebihan dan kekurangannya.  Tinggal kita 
saja yang mesti pandai-pandai dalam bergaul 
dan bagi pemimpin bagaimana supaya bisa 
mendayagunakan potensi masing-masing 
orang ini supaya maksimal. 
 
Di Mina, untuk satu kloter, dipersiapkan satu 
tenda.  Tetapi, untuk dipakai tidur saja tidak 
cukup.  Di kepala ada tas dan tumpukan 
barang, demikian pula di kaki kita.  Di sisi kiri 
dan kanan kita adalah jejeran kawan-kawan 
yang tidur.  Tidak ada gang atau ruang kosong 
di tenda.  Betul-betul seperti tumpukan 
sarden di dalam kaleng.  Saya memperkirakan 
luas tenda yang kami pakai kurang dari 675 
m2, jika jatah satu orang hanya 1,5 m2 
dengan jumlah anggota kloter 450 orang. 
 
Antri di kamar mandi/WC lebih parah dari di 
Arafah, bisa 4-5 orang pada jam-jam sibuk.  
Seharusnya fasilitas kamar mandi/WC ini 
dibuat 3 kali nya, dan bisa juga dibuat 
bertingkat kalau luas kawasan terbatas.  Antri 
kamar mandi/WC untuk wanita di Mina ini 
jauh lebih parah dari yang pria.  Hal ini 
dikarenakan jumlah jamaah haji wanita 
Indonesia lebih banyak.  Selain itu, wanita 
juga lebih banyak urusannya di kamar mandi 
dan karenanya memakan waktu lebih lama. 
 
 



 
Tidur bagaikan ikan sarden di tenda di Mina.  
Untuk tidur saja susah! 
 
 

 
Antrian di depan WC laki-laki 
 



 
Antrian di depan WC wanita 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Di Masjid 
 
Variasi dalam beribadah 
Di dalam tulisan opini saya yang terbit di Riau 
Pos, sudah dijelaskan sebab musabab sangat 
bervariasinya tata cara orang muslim 
beribadah seperti yang tampak di masjid.  
Kalau di Indonesia, kita melihat variasinya 
antara lain, azan subuh dua kali atau sekali; 
shalat subuh pakai qunut atau tidak; shalat 
sunat sebelum magrib dan sebelum isya atau 
tidak; duduk iftirosyi (posisi duduk tasyahud 
akhir) yang sama dengan posisi duduk pada 
tasyahud awal; serta tangan bersidekap atau 
tidak. 
 
Di Madinah dan Makkah, variasi itu 
bertambah banyak lagi.  Kalau di Indonesia, 
ketika imam sudah takbir dan di depan masih 
ada saf yang kosong belum terisi, kita enggan 
pindah karena takut bergerak berlebihan 
membatalkan shalat.  Di tanah suci ini, banyak 
jamaah dari negara lain ketika sudah takbir 
pun “berani” melangkah—lebih tepatnya 
berjalan—melewati 2 sampai 3 saf untuk 
mengisi saf-saf yang masih kosong di 
depannya.  Bahkan ada yang sedang shalat, 
begitu melihat saf di sebelahnya kosong, 
mengkode dengan tangannya pada orang 



yang dibelakangnya untuk mengisi saf di 
sampingnya.   
 
Banyak juga yang shalat sunat setelah shalat 
subuh dan shalat asar yang di negara kita 
dipandang aneh.  Karena sepengetahuan kita 
tidak ada shalat sunat setelah shalat subuh 
dan asar itu.  Tetapi di tanah suci ini, tidak 
ada pula yang berani nanya ke mereka yang 
shalat itu, shalat apa yang mereka lakukan.  
Salah satu alasannya enggan bertanya tentu 
saja karena tidak tahu bahasa mereka. 
Wkwkwkwkwk...... 
 
Di Indonesia, yang kita pelajari, batas orang 
boleh lewat di depan orang yang sedang 
sholat adalah pada batas sujudnya.  Biasanya 
orang yang sedang sholat memalangkan 
tangannya ke depan jika ada orang yang 
hendak melintas.  Tetapi, baik di Masjid 
Nabawi Madinah maupun di Masjidil Haram 
Makkah, aturan itu sepertinya tidak berlaku, 
atau lebih tepatnya tidak digubris orang.  Saya 
tidak tahu, apakah karena alasan darurat 
tempat yang sempit dan orang yang terlalu 
ramai sehingga orang bebas lalu lalang di 
depan orang sedang sholat tanpa melihat 
batas tempatnya sujud lagi.  Tetapi saya 
melihat secara umum, jika orang itu sedang 
sujud, maka orang yang hendak melintas 
menunggu sampai dia selesai bangkit dari 
sujudnya, baru melintas di depannya lagi.  



Agaknya batas tempat sujud di dalam aturan 
itu dimaksudkan sebagai batas tempat ketika 
orang sedang sujud saja, tetapi ketika orang 
sholat itu sedang berdiri, batas tempat sujud 
itu tidak berlaku. Hmmm.... 
 
Untuk sepengetahuan pembaca, di tanah suci 
ketika Imam membaca al Fatihah, 
Bismillahirrahmanirrahim nya tidak dibaca 
atau yang lebih pasti tidak dikeraskan.  Selain 
itu, shalat subuhnya tidak pakai qunut.  Shalat 
Jumat azannya dua kali.   Tetapi di Masjid 
Nabawi, azan yang pertama kira-kira 1 jam 
sebelum masuk waktu zuhur.  Mungkin 
supaya orang-orang bisa bersiap-siap dan 
mandi sebelum pergi Jumat. 
 

Selonjor kaki ke arah kiblat di 
dalam Masjid 
Duduk berlama-lama di masjid menunggu 
waktu shalat lumayan membuat kaki dan juga 
punggung pegal-pegal.  Karena itu, kadang-
kadang saya mengubah posisi dari bersila 
menjadi bersimpuh, atau dengan menaikkan 
lutut sebelah.  Jamaah yang lain macam-
macam gayanya untuk mengatasi hal ini.  Ada 
yang selonjor kaki, bahkan ada yang baring 
meskipun di sekelilingnya orang-orang sudah 
duduk rapi.  Yang cerdik tentu mencari posisi 
di dekat tiang atau dinding supaya bisa 
bersandar.   



 
Awalnya saya tidak mau berselonjor 
(meluruskan kaki) ke arah kiblat.  Saya ingat 
dulu pernah ditegur oleh seorang muslim dari 
India di masjid di Amerika ketika saya 
menyelesaikan S3 dulu tahun 1999.  Si India 
ini bilang tidak sopan menjulurkan kaki ke 
arah kiblat.  Tetapi, ketika saya sedang 
menunggu waktu zuhur di Masjid Nabawi 
Madinah, saya sempat duduk sekitar 4 saf di 
belakang imam.  Di deretan pertama di 
tengah-tengah pas di belakang imam ada 
beberapa orang yang menurut saya adalah 
“asisten” imam yang mengoreksi imam.  Saya 
melihat dengan jelas dan sempat saya foto, 
dia sedang membaca al Quran dengan 
berselonjor kaki sempurna ke arah Kiblat.  
Saya juga baru ingat, ketika habis subuh di 
Babussalam, saya melihat orang yang duduk 
di dekat mihrab Masjid dan dijaga oleh polisi 
masjid juga membaca al Quran dengan 
berselonjor kaki. 
 
Sejak itu, saya tidak segan-segan untuk 
berselonjor kaki, meskipun menghadap kiblat.  
Sepertinya prinsip yang dipakai mereka 
adalah yang penting ketika di masjid kita 
menghadap kiblat, meskipun kaki berselonjor.  
Walhasil ketika saya berselonjor ria ketika 
sedang capek, pada waktu lain saya ditegur 
oleh seorang jamaah dari Jawa.  Katanya tidak 
sopan menselonjorkan kaki ke Ka’bah.  



Dengan percaya diri saya menceritakan 
kejadian di atas padanya.  Akhirnya dia 
mengubah pernyataannya, dengan 
mengatakan bahwa dia hanya mengingatkan 
orang Arab supaya lebih sopan dengan tidak 
menselonjorkan kakinya.  He..he... rupanya 
masalah kesopanan ini relatif ya.... 
 
 

 
Imam selonjor kaki ke arah kiblat di mihrab 
Masjid Nabawi 
 

Menyisip di saf 
Di mana-mana, baik di Masjid Nabawi 
maupun di Masjidil Haram dan di masjid-
masjid di sekitar penginapan selalu penuh 
karena jumlah jamaah yang membludak.  
Kalau di Masjidil Haram, jamaah mencapai 



puncaknya pada tanggal 6-7 Zulhijjah 
menjelang pelaksanaan wukuf di Arafah. 
 
Sebetulnya ketika kita duduk bersila, ruang 
yang dipakai lebih besar dari pada duduk 
bersimpuh.  Tetapi duduk bersimpuh lebih 
cepat capeknya daripada bersila, sehingga 
kebanyakan jamaah lebih memilih duduk 
bersila untuk menunggu waktu shalat.  
Makanya ketika shalat akan dimulai dan 
semua orang berdiri, banyak sekali saf-saf 
yang longgar dan kosong untuk diisi oleh 
jamaah di belakangnya.  Jamaah yang belum 
dapat tempat karena terlambat, biasanya 
mengisi ruang-ruang kosong ini. 
 
Di Indonesia, kita segan untuk melangkahi 
jamaah yang sudah duduk rapi, meskipun 
safnya longgar karena biasanya masih banyak 
tempat kosong yang lain.  Tetapi, di tanah suci 
karena memang tidak ada ruang lagi, maka 
persoalan melangkahi dan lewat di depan 
orang yang sedang shalat adalah hal yang 
biasa dilakukan.  Saya sendiri juga beberapa 
kali melakukannya, tapi tentu saja dengan 
cara yang lebih sopan.  Sebelum melangkahi, 
saya tepuk dulu pundak jamaah yang duduk 
ini, meminta izin untuk lewat, tunggu sampai 
dia memiringkan badannya ke samping 
sedikit, baru melangkah.  Kaki pun tidak 
diangkat tinggi, hanya cukup untuk lewat saja. 
 



Saudara-saudara kita berkulit hitam dari 
Afrika dan orang Turki paling tega dalam soal 
langkah melangkahi orang dan menyisip di 
dalam saf.  Orang Indonesia memang 
tergolong paling sopan, tidak tega untuk 
melangkahi orang.  Tetapi meskipun begitu, 
orang kita agak susah berbagi dengan orang 
lain ketika ada jamaah lain yang menyisip 
barisannya, apalagi dengan sesama jamaah 
Indonesia.  Agaknya kebiasaan di tanah air 
terbawa-bawa sampai ke tanah suci.  
Biasanya kalau sudah begitu, ada saja orang 
kulit hitam atau dari Pakistan yang tiba-tiba 
menyempil dan hanya  permisi basa-basi dan 
langsung shalat di sampingya.  He..he... apa 
mau dibilang lagi, terpaksa lutut diangkat juga, 
dipagut dengan tangan.  Kalau tidak, habis 
ditindih orang negro yang besar-besar ini. 
 
Sikap tidak toleran untuk tidak mau berbagi 
tempat duduk di masjid ini menurut saya 
tidak baik.  Seolah-olah egois mau masuk 
surga sendiri saja dan tidak peduli dengan 
orang lain.  Masjidnya pun bukan punya dia 
kan?  Semua orang punya hak untuk 
mendapat tempat untuk shalat di masjid Allah.  
Rasulullah menyuruh kita untuk berlapang-
lapang (berbagi) di dalam majelis-majelis.  
Barangsiapa memudahkan urusan orang lain, 
maka Allah akan memudahkan urusannya di 
akhirat kelak. 
 



Hendaknya prinsip ini juga dipakai pada 
institusi-institusi pelayanan masyarakat kita.  
Kalau bisa dipermudah kenapa dipersulit?  
Kalau ada jalan cepat, kenapa harus berlama-
lama? Pengurusan KTP, KK, surat menyurat, 
perizinan, dan administrasi lainnya selalu 
menjadi momok di tanah air kita.  Prinsip 
yang masih banyak dipakai di dunia birokrasi 
kita adalah kebalikannya, kalau bisa 
dipersulit kenapa dipermudah, kan dari sana 
kesempatan kita untuk mendapatkan 
penghasilan tambahan? Nauzubillah.  
Hendaknya mereka takut dan sadar supaya 
urusannya tidak dipersulit oleh Allah di 
akhirat kelak. 
 

Shalat Jumat di Masjidil 
Haram 
Untuk bisa mendapat tempat duduk yang 
nyaman untuk shalat Jumat di Masjidil Haram 
pada musim haji, kita harus sampai di masjid 
paling lambat dua jam sebelum waktu masuk.  
Karena waktu zuhur waktu itu adalah pukul 
12.15, maka pukul 10.00 harus sudah ada di 
masjid.  Biasanya di atas jam 10.00 kita harus 
keliling mencari pintu yang masih buka, 
karena daerah dalam masjid yang sudah 
padat, tidak boleh lagi dimasuki pintunya.  
Kalau tidak dapat akses masuk ke dalam 
masjid karena semua pintu sudah diblok 
petugas atau pelataran sudah padat sama 



sekali sehingga tidak bisa lewat, maka 
alamatlah menunggu shalat Jumat di 
pelataran halaman Masjidil Haram di tengah 
terik panas matahari. 
 
Saya punya trik yang seringkali berhasil 
menembus untuk masuk ke dalam masjid di 
tengah padatnya pelataran.  Pintu masuk 
lewat daerah ujung Safa (lintasan sa’i) 
biasanya selalu dibuka karena lintasan sa’i 
yang panjang dan terdiri dari 4 lantai 
menampung jama’ah dalam jumlah yang 
sangat besar, karena itu daerah ini selalu 
longgar.  Makanya kalau sudah kepepet, saya 
selalu mencari daerah ini begitu masuk 
pelataran masjid, meskipun untuk mencapai 
pintu ini kita harus berjuang di pelataran 
masjid karena biasanya banyak orang yang 
sudah duduk memadati pelataran dan malas 
masuk ke dalam masjid. 
 
Dari pemantauan saya, orang Bangladesh, 
India, dan Pakistan paling menyukai shalat di 
pelataran halaman masjid, baik di Masjid 
Nabawi maupun di Masjidil Haram.  Ada juga 
sebagian kecil orang Indonesia yang mungkin 
takut sesat di dalam Masjidil Haram, tidak 
mau repot, atau memang karena terlambat 
sama sekali.  Saya sendiri lebih menyukai 
shalat di dalam masjid karena rasanya lebih 
afdol.  Masak jauh-jauh dari tanah air, 



memakai biaya besar, sholatnya cuma di 
pelataran masjid, rugilah. 
 

Pengalaman Thawaf 
Selama di Makkah, ada beberapa kali saya dan 
istri melakukan thawaf.  Yang pertama sekali 
adalah tawaf dalam rangka pelaksanaan 
umrah, yang diiringi dengan sa’i.  Tawaf wajib 
yang lain adalah tawaf Ifada setelah selesai 
ibadah haji.  Kemudian ada beberapa kali 
tawaf sunnah yang kami lakukan sebelum 
ataupun sesudah shalat wajib di Masjidil 
Haram.   
 
Sebetulnya tawaf mengelilingi Ka’bah bisa 
dilakukan di banyak tempat di Masjidil Haram.  
Yang paling banyak dan paling seru tentunya 
adalah tawaf di pelataran lantai dasar Ka’bah, 
seperti yang kita lihat di televisi.  Di sini, kalau 
kita cukup berani dan beruntung bisa 
memegang dinding Ka’bah (kalau penasaran 
saja, meskipun tidak ada suruhan, maupun 
larangannya).  Yang paling beruntung tentu 
kalau bisa mencium Hajarul Aswad maupun 
shalat di dalam wilayah setengah lingkaran di 
Hijr Ismail.   
 
Tetapi tentu saja persaingan untuk 
mendapatkan kesempatan itu sangat langka, 
apalagi ditengah-tengah himpitan dan 
desakan jamaah yang sedang tawaf.  Bisa-bisa 
celaka bahkan maut ujungnya.  Ada jamaah 



Indonesia yang patah leher karenanya.  Ada 
pula jamaah dari Jakarta berusia 70 tahun 
yang meninggal (insya Allah syahid) terinjak-
injak ketika tawaf.   
 
Tawaf di pelataran lantai I ini bisa 
diselesaikan dengan cepat, tetapi berisiko 
tinggi.  Semakin dekat putarannya dengan 
Ka’bah semakin cepat selesai putarannya, 
tetapi semakin sempit terdesak dan semakin 
berisiko.  Pada lingkaran lebih di luar, tentu 
saja jarak tempuhnya lebih jauh, lebih lama, 
tetapi risiko akibat berdesakan lebih kecil.  
Persis seperti gaya sentripetal pada gerak 
radial di fisika.  Semakin ke pusat, semakin 
menekan. 
 
Pada putaran di bawah ini, untuk lintasan 
yang berjarak kira-kira 10 meter dari dinding 
Ka’bah (seperti yang biasa kami lakukan), 
waktu tempuhnya antara 30 sampai 45 menit 
untuk 7 putaran, dengan resiko “sedang” 
menurut saya.   
 
Ada pula yang tawaf di lantai dua, tetapi 
dengan waktu tempuh yang lebih lama karena 
putarannya jauh lebih besar karena mengikuti 
bentuk bangunan masjid yang memanjang, 
tentu saja resikonya lebih kecil.  Berbeda 
dengan tawaf di pelataran Ka’bah yang bebas 
rintangan (kecuali badan-badan jamaah lain 
yang besar-besar), di lantai dua ini, banyak 



sekali tiang-tiang besar sebagai bagian dari 
struktur masjid.  Suasananya menurut saya 
tidak nyaman, dan tidak sekhusyu’ ketika 
tawaf di pelataran Ka’bah karena bisa melihat 
Ka’bah dari dekat.  Di lantai dua ini, untuk 
kecepatan rata-rata dan kepadatan rata-rata 
bisa menghabiskan waktu 1,5 sampai 2 jam 
untuk 7 putaran tawaf. 
 
Selain itu, ada pula yang tawaf di lantai 3 
(lantai atap).  Di sini tidak ada tiang, karena 
kita tawaf di bagian paling atas (atap) masjid 
yang sudah dibeton dan lantainya luas sekali 
seperti pelataran biasa.  Cuma di sini, Ka’bah 
kelihatan jauh di bawah, dan kalau terlalu 
jauh radius putarannya, Ka’bah malah tidak 
kelihatan.  Tawaf di atas atap ini mirip dengan 
jogging atau lari mengitari lintasan atletik di 
stadion.  Ukurannya pun saya kira lebih 
kurang sama.  Kalau jalannya normal rata-
rata, waktu penyelesaiannya kira-kira sama 
dengan yang dilantai 2, yaitu sekitar 1,5 jam.  
Tetapi, teman saya DR. Wan Darussalam 
(Kepala Bappeko Batam, suami dari teman 
SMA saya Anna Hashina) bisa menyelesaikan 
untuk 7 putaran tawaf di lantai 3 ini dalam 
waktu 38 menit!   
 
Tempat favorit tawaf kami adalah di 
pelataran Ka’bah di lantai dasar.  Alasannya 
sederhana: lebih berkesan.  Jadi, meskipun 
berdesakan, penuh risiko, dan bercucuran 



keringat, kami tetap melakukannya.  Setiap 
kali akan memasuki pelataran tawaf ini, hati 
ini selalu deg-degan. Istri saya pun demikian.  
Kemana-mana di Masjidil Haram, baik untuk 
shalat wajib, maupun untuk tawaf dan sa’i 
kami selalu lengket bersama-sama.  Apalagi 
untuk tawaf yang spektakuler ini.   
 
Ketika kami sudah sepakat untuk tawaf, maka 
saya berdo’a di dalam hati meminta 
dimudahkan, dibantu, dan dilancarkan oleh 
Allah SWT di dalam pelaksanaan tawaf ini, 
mengingat kesulitan dan risiko di atas.  Begitu 
selesai saya berdo’a, maka hati ini sudah 
bertawakkal dan siap memasuki arena.  
Seperti makan bubur panas, mula-mula di 
bagian pinggir sekali, sambil terus bergerak 
mengikuti ritme tawaf, perlahan-lahan kami 
terus bergerak ke tengah sampai kira-kira 10 
meter dari dinding Ka’bah.  Biasanya pada 
jarak segini sudah padat sekali, dan kami 
usahakan untuk konsisten pada jarak segini 
dan mengikuti gerak ritme orang yang 
didepan. 
 
Beberapa trik kami ketika sedang thawaf 
antara lain adalah:  

 jangan mendorong/mendesak orang 
didepan;  

 jangan pula menahan langkah atau 
menghambat orang di belakang;  



 jika ada yang ingin menyalib, kalau 
ruang kosong banyak, beri ia 
kesempatan; tetapi kalau ruang 
kosong cuma sedikit, tetap bertahan, 
konsisten melangkah dan cepat isi 
ruang kosong tersebut;  

 ikuti ritme kecepatan pergerakan 
orang didepan,  jangan terlalu cepat 
atau terlalu lambat dari gerakan orang 
di depan; 

 jaga barang/tas bawaan baik-baik dan 
letakkan di bagian depan.  Jika barang 
terjatuh atau sandal tertinggal, jangan 
pernah sekali-sekali berhenti untuk 
mengambilnya karena kita akan 
tergilas oleh ratusan orang di belakang 
kita.  Mereka tidak pernah mau 
berhenti.  Karena kalau mereka 
berhenti, mereka akan ditabrak oleh 
ratusan orang dari belakang mereka 
pula. 

 
Posisi kami tawaf ketika berdua dengan istri, 
adalah istri di depan, saya di belakang.  Kedua 
tangan saya memegang lengan atasnya 
(sedikit di bawah bahu).  Ketika suasana 
semakin padat, kedua tangan saya lingkarkan 
pada badannya di posisi lengan atas tadi dan 
jari-jari tangan kiri dan kanan saya masukkan 
bersilangan supaya kokoh.  Dengan demikian, 
saya melindungi istri dari terjepit baik dari 
kiri maupun kanan dengan menggunakan 



bahu dan siku saya.  Sementara itu, kami 
menjaga jarak dengan orang yang di depan 
supaya tidak terlalu terdesak.  Kalau 
kebetulan ada orang besar di depan, kita bisa 
berlindung di depannya dan menempel terus 
padanya.  Alhamdulillah dengan cara begini, 
kami bisa tawaf terus di pelataran Ka’bah. 
 
Di antara beberapa kali tawaf tersebut, ada 
beberapa tawaf yang berkesan bagi saya 
untuk diceritakan di sini.   
 

Dibantu oleh Muslim Thailand 
Pengalaman ini terjadi ketika saya dan istri 
melakukan tawaf untuk umrah.  Setelah 
menyelesaikan putaran tawaf yang terakhir,  
maka kami harus keluar.  Untuk itu, kami 
harus menembus jalur lintasan pada 
lingkaran yang lebih diluarnya.  Keluar ini 
pun menjadi masalah karena mereka yang 
berada di belakang, cenderung terus maju dan 
menyebabkan kita susah memotongnya.  Yang 
paling bagus adalah memotongnya dengan 
arah menyerong, jadi tidak memotong 
langsung.  Inipun masih susah dilakukan 
karena padatnya orang.  Salah-salah kita 
terlempar kembali ke pusaran dalam atau 
terjebak tidak bisa maju-maju dan malah 
terlindas sama arus di belakang.   
 
Dalam suasana mencari-cari kesempatan itu, 
tiba-tiba ada seorang jamaah berumur kira-



kira 50 tahunan, agak pendek, kurus tapi 
kekar dan berjanggut panjang dari sebelah 
kanan saya menanyakan dalam logat Melayu: 
“Mau keluar ya?” Dengan cepat saya 
jawab:”Ya,” sambil menganggukkan kepala.  
Tanpa kami minta, ia sudah mengangkat 
tangan kanannya dan bagaikan seorang 
pendekar silat dengan kuda-kudanya ia 
mencoba menghentikan arus jamaah di 
belakangnya sambil terus memotong serong 
lintasan tawaf untuk memberikan 
kesempatan kami keluar.  Subhanallah!  Lebih 
kurang 20 m orang ini terus menerobos dan 
kami mengikuti “voorijder” ini sampai ke tepi 
lintasan yang sepi.  Kami pun berkenalan, ia 
menyebutkan namanya Abdurrahman dari 
Thailand.  Saya pun mengucapkan terima 
kasih dan mengelus janggutnya sebagai 
penghormatan.  Saya dan istri pun senyum-
senyum. Alhamdulillah. 
 

Tawaf pakai kipas angin 
Pada putaran terakhir tawaf Ifada, kami 
tergencet di wilayah antara dinding Ka’bah 
dan Maqam Ibrahim.  Di tempat ini memang 
terjadi penyempitan karena adanya Maqam 
Ibrahim di tengah-tengah lintasan itu.  Ketika 
sibuk bertahan melindungi istri yang terjepit 
di tengah-tengah lintasan yang nyaris 
berhenti itu, ada seorang anak muda seperti 
orang India atau Pakistan di sebelah kanan 
saya berteriak: “Mahram, mahram”, katanya 



sambil melihat saya dan istri.  Saya tak 
mengerti maksudnya.  Saya hanya menebak ia 
ingin membantu kami begitu melihat saya 
berkutat melingkarkan tangan saya dan 
menahan dengan mengencangkan otot bahu 
dan lengan seperti seorang atlet binaraga 
untuk melindungi istri.  Saya hanya 
menganggukkan kepala merespon orang ini.   
 
Kami terus beringsut perlahan menyelesaikan 
putaran terakhir ini.  Seorang pemuda 
berwajah Pakistan yang lain berbadan tinggi 
besar di depan istri saya pun menawarkan 
bahunya untuk tempat bertumpu tangan saya.  
Setelah berjalan beberapa meter, saya 
merasakan udara segar dan merasa ada 
benda seperti berputar-putar di atas kami.  
Setelah saya lihat, rupanya pemuda yang di 
sebelah kanan yang pertama tadi memutar-
mutarkan syalnya seperti kipas angin untuk 
memberikan udara segar pada kami yang 
penuh keringat bercucuran.  Jadilah putaran 
terakhir tawaf Ifada kami, memakai kipas 
angin.  Sekali lagi alhamdulillah. 
  

Meluluhkan hati asykar 
penjaga pintu 
Melakukan tawaf Ifada pada tanggal 12 
Zulhijjah bagi yang mengambil Nafar Awal 
seperti yang kami lakukan lumayan berat.  
Penyebabnya adalah karena pada hari itu, 



orang-orang ingin cepat-cepat menyelesaikan 
tawaf ifadah sebagai rangkaian ibadah haji 
setelah kegiatan di Armina, sebelum ditutup 
dengan tahallul tsani.  Setelah itu barulah 
larangan-larangan  seperti berhubungan 
suami isteri diperbolehkan. 
 
Setelah tawaf kami kerjakan antara maghrib 
dan isya dengan dibantu dengan “kipas angin” 
tadi, lalu kamipun berdoa dan shalat sunnah.  
Haus sudah tidak tertahankan lagi.  Kami 
segera menuju kran zam-zam terdekat 
dengan kami, yaitu di basement tempat sa’i 
dan shalat isya di sana.  Rupanya dari tempat 
sa’i di basement menuju ke tempat sa’i di 
lantai dasar sudah diblok oleh petugas masjid 
karena terlalu ramai.   
 
Kami mencoba memutar dengan elevator 
lewat jalur lain ke lantai dasar.  Di sini juga 
jalur ditutup karena sudah terlalu padat.  Saya 
sempat jumpa dengan dua orang jamaah 
Indonesia yang beristirahat di bawah elevator.  
Mereka katanya sudah 5 jam menunggu 
jamaah sepi, masih belum bisa bergerak.  Wah, 
keterlaluan fikir saya.  Yang jelas kami tidak 
mau menunggu.  Insya Allah ada jalan lain.  
Kami pun kembali lagi ke basement ke tempat 
tadi.  Di kejauhan saya melihat asykar (polisi 
masjid) yang menjaga pintu menuju ke lantai 
dasar.  Di dalam hati saya berdoa kepada 



Allah, supaya hati polisi ini dilembutkan 
untuk kami sehingga kami bisa naik ke atas.   
 
Begitu kami sampai di depan polisi itu, dia 
sedang berkata kepada serombongan orang 
Indonesia juga yang mau minta izin masuk.  
“Five minutes,” katanya dalam bahasa Inggris 
kepada rombongan Indonesia itu.  Entah 
karena tidak mengerti atau karena tidak 
sabar menunggu, rombongan Indonesia itu 
pergi begitu saja.  Saya langsung mengulangi 
perkataan asykar ini: “Five minutes,” kata 
saya meyakinkan dia bahwa kami mau 
menunggu lima menit.  Dia tersenyum dan 
melirik ke jamnya.  Tidak sampai lima menit 
kami pun di suruh masuk.   
 
Di lingkungan Masjidil Haram yang sangat 
padat ini, memang jalur-jalur atau gang-gang 
ada yang dibuka-tutup untuk sementara 
waktu.  Tetapi kalau kita mau bersabar, atau 
kreatif mencari jalan lain dan berusaha terus, 
insya Allah bisa juga mencapai tujuan yang 
kita inginkan.  Pertolongan-pertolongan kecil 
seperti tadi banyak sekali kami rasakan 
selama di tanah suci.  Pengharapan dan 
ketergantungan kepada Allah di tengah 
suasana yang sangat ramai dimana sekitar 
satu juta orang tumpah ruah pada satu masjid 
ini.  Kalau di Indonesia, doa-doa kecil kita 
seperti tadi, kalau dicegat polisi karena lupa 



pakai seat belt, bisa makbul juga ndak ya?  
Coba saja.... 
 
Sebelum berangkat ke tanah suci, saya pamit 
dengan Prof. Dr. Ashaluddin Jalil, Rektor 
Universitas Riau sekaligus atasan saya.  
“Sehelai sapu tangan, tetap masih bisa 
dimasukkan ke dalam koper yang paling 
padat sekalipun.”  Prinsip itu saya ingat terus 
selama di tanah suci.  Artinya, tetap selalu ada 
peluang bagi kita untuk bisa masuk di tengah 
suasana yang ramai, karena satu 
dibandingkan seribu, apalagi satu juta, adalah 
kecil sekali.  Asal kreatif dan berkemauan 
keras pasti bisa.  Baik ketika thawaf, sa’i, naik 
bus, antri di kamar mandi di Armina atau 
dalam banyak kesempatan lain dimana orang 
berebut, kami insya Allah tetap tenang dan 
yakin bisa masuk, bisa ikut, bisa 
menyelesaikan.  Sehelai sapu tangan tetap 
bisa masuk. 
 



 
Usai tawaf di pelataran Ka’bah 
 
 

Berjumpa kawan-kawan di 
Masjid 
Haji adalah pertemuan akbar umat Islam 
sedunia.  Bagi saya, haji ini juga kesempatan 
untuk bertemu kawan-kawan, termasuk 
kawan lama yang kalau di Indonesia susah 
berjumpa karena kesibukan dan tempat yang 
jauh.  Sebelum berangkat ke tanah suci, saya 
sudah janjian dengan drg. Anna Hasina, 
tempat sekolah dulu waktu di SMA 1 Dumai 
(istri dari DR. Wan Darussalam, Kepala 
Bappeko Batam).  Alhamdulillah, saya bisa 
mengenalkan istri saya dengan dia untuk 
menguatkan silaturahim sekaligus menambah 
jaringan.  Selain itu juga jumpa dengan Elva 
Tazar (tinggal di Surabaya) dan Erital (tinggal 



di Jambi) juga dulu sama-sama di SMA 1.  
Tentu saja, tidak lupa foto-foto dan upload di 
BB dan facebook.  Untuk memanaskan kawan-
kawan, kata Anna. 
 
Yang tak disengaja berjumpa adalah dengan 
Rahmat Fajar Supriyono, kawan dekat dulu 
waktu di Teknik Sipil ITB.  Tanpa janjian 
sebelumnya, ia kebetulan shalat satu saf 
dengan saya, hanya berjarak 4 orang di 
sebelah kiri saya.  Begitu saya menoleh 
setelah shalat sunnah, saya lihat dia juga 
sedang shalat.  Langsung saja saya hampiri 
dan kami cerita panjang lebar tentang kabar 
kawan-kawan yang lain.  Saya berencana 
untuk bersilaturahim dengan mereka sehabis 
haji ini nanti di Jakarta dan Bandung untuk 
reorientasi dan menghimpun informasi-
informasi terbaru. 
 
Dengan kawan-kawan dari Dumai, tempat 
saya sekolah dan dibesarkan, saya sempat 
jumpa dengan Yulianti, teman saya di SD 013 
di Dumai dulu (anak H. Dasar, tokoh 
Pariaman Dumai).  Juga sempat bertemu 
dengan Pak Misdiono (Dinas Pendidikan), 
Syafruddin AW (Direktur Perusahaan Daerah 
Dumai), Ust. Sudarmanto (KUA Dumai Timur), 
dan Ust. Sofwan (Ketua Kloter 9 Dumai).   
 
Di kloter 9 ini juga saya dan istri sempat 
melihat saudara yaitu Bang Khaidir dan 



keluarganya yang membawa serta ayah beliau 
M. Zein.  Di Madinah ketika saya membezuk, 
ayahanda beliau sedang sakit.  Selanjutnya di 
Mina sang ayah tersebut meninggal dunia.  
Innalillahi wainnailaihi rojiun.  Semoga 
almarhum diampuni dosanya dan 
dimasukkan ke dalam surga.  Saya dan istri 
sempat mampir ke tenda kloter 9 itu untuk 
menghibur keluarga yang ditinggalkan. 
 
Masjid Nabawi ataupun Masjidil Haram 
adalah tempat yang ideal untuk berkumpul.  
Karena fokus jamaah adalah shalat ke masjid 
dan lebih mudah menemui orang di sana.  
Tinggal ditentukan saja di mana titik 
kumpulnya.  Kalau harus bersilaturahim ke 
maktab atau penginapan masing-masing 
malah jadi repot karena letaknya yang jauh-
jauh dan harus meluangkan waktu khusus 
pula. 
 
Logika serupa juga bisa dilakukan di tanah air, 
khususnya bagi laki-laki yang sangat 
dianjurkan untuk shalat lima waktu 
berjamaah di masjid.  Masjid menjadi titik 
simpul pertemuan lintas bidang dan lintas 
posisi.  Orang dari berbagai macam keahlian 
dan latar belakang dengan berbagai posisi 
jabatan bisa melebur di masjid dan saling 
bertukar informasi, memperkuat silaturahim, 
dalam ikatan ukhuwah.  Banyak persoalan 
yang bisa diselesaikan karena silaturahim dan 



komunikasi yang kuat.  Kelalaian umat Islam 
yang banyak terjadi dan menimbulkan 
pertengkaran adalah karena kurangnya 
silaturahim dan komunikasi.  Masjid dan 
shalat lima waktu sudah disediakan oleh Allah 
SWT sebagai salah satu sarana untuk itu. 
 

 
 
Yanti (kawan SD di Dumai) dengan isteri di 
depan Masjid Nabawi 
 
 
 
 
 



 
 

Pengelolaan Haji 
Indonesia 
 
Ketua Kloter dan TPIH 
Untuk satu kelompok terbang (kloter) 
sebanyak kira-kira 450 orang difasilitasi oleh 
satu orang Ketua Kloter, satu orang TPIH 
(Tim Pembimbing Ibadah Haji), satu orang 
dokter, dan dua orang perawat.  Umumnya 
yang menjadi Ketua Kloter dan TPIH adalah 
pegawai dari Kantor Kementerian Agama 
Kabupaten/Kota atau Provinsi.  Peranan dan 
manfaat mereka menurut saya luar biasa 
besar.  Tetapi di dalam kloter kami, hanya tim 
medis yang patut saya beri apresiasi, 
sedangkan Ketua Kloter dan TPIH masih 
belum maksimal kerjanya seperti yang sudah 
saya sampaikan pada bagian-bagian 
sebelumnya. 
 
Fungsi ketua kloter seharusnya lebih mirip 
seorang tour guide yang mengurus segala 
keperluan anggota kloter.  Ia harus tahu 
jadual keberangkatan/ketibaan, memberi 
tahu jamaah, memberi aba-aba dan arahan 
supaya perjalanan efektif, nyaman, dan tidak 
terlalu lama menunggu.  Ia harus bisa 



memperkirakan dan mengantisipasi apa yang 
akan terjadi dan memberitahu jamaah supaya 
bisa bersiap-siap. 
 
Seorang ketua kloter juga harus terampil 
mengelola barang-barang kloter, dan 
mengarahkan ketua rombongan (satu 
rombongan beranggota 45 orang) untuk 
mengurus barang-barang rombongannya, 
baik ketika embarkasi di bandara, maupun 
ketika proses perpindahan dari Madinah-
Makkah-Arafah-Muzdalifah-Mina-Makkah-
Jeddah.  Dia harus tahu kontak-kontak yang 
penting, hotel/penginapan, petugas Indonesia, 
dan bisa mengambil tindakan segera dan 
solusi jika terjadi sesuatu yang tidak 
diinginkan. 
 

Koper Hilang 
Ketika kami sampai di Airport di Madinah 
(terbang langsung dari Batam), diberitahu 
oleh Ketua Kloter bahwa tas koper besar 
(yang dimasukkan ke bagasi pesawat) sudah 
ada yang mengurusnya.  Nanti tinggal diambil 
di hotel.  Jamaah jangan sibuk-sibuk 
mengurus kopernya, dan langsung saja naik 
ke bus begitu proses imigrasi selesai 
dilakukan.  Maka kami pun dengan percaya 
diri melenggang ke bus yang telah disiapkan 
dan berangkat ke hotel.  Apa yang terjadi 
begitu sampai di hotel? 
 



Ketika koper-koper dijejerkan di lobi hotel, 
kami tidak menemukan koper yang dijanjikan.  
Begitu pula banyak kawan-kawan yang lain 
ada sekitar 60-an orang.  Karena telah 
menunggu 2 jam tidak juga jumpa, kami 
menanyakan ke Ketua Kloter, kenapa ini bisa 
terjadi?  Dia menjawab hal ini diurus oleh 
muassasah Indonesia.  Terus saya tanya lagi 
mana dia orangnya? Dia jawab: Itulah pak, 
orangnya kalau sudah kacau begini melarikan 
diri.  Saya tanya lagi: lantas kalau begitu, kita 
melapor ke siapa, atau atasan bapak siapa? 
Jawabnya: sektor.  Lalu saya tanya lagi: Bapak 
sudah menghubungi Sektor?  Dia agak 
bingung menjawabnya. Kebetulan ada 
petugas catering di dekat situ dan saya 
menanyakan apakah dia punya nomor kontak 
petugas Sektor? Saya lalu menghubungi 
nomor HP Sektor dengan HP saya dan setelah 
nyambung memberikannya ke Ketua Kloter.  
Tetapi tetap tidak ada solusi. 
 
Terakhir didapat informasi kemungkinan 
koper kami tertukar dan dimasukkan ke bus 
rombongan lain (masih dalam satu kloter) 
yang rupanya menginap di hotel yang 
berbeda.  Waktu saya tanyakan ke Ketua 
Kloter, apakah dia tahu alamat Hotel yang 
satunya lagi itu? Dia menjawab: ini yang saya 
tidak tahu! Wah.... gawat ini saya pikir.  Ketua 
Kloter tidak tahu dimana rombongan yang 
dibawah kontrolnya menginap? Dan ia tidak 



bisa menghubungi petugas di sini? 
Keterlaluan pikir saya.  Seandainya kami tahu 
dimana alamat hotel yang satu lagi itu, kami 
segera ke sana mengecek keberadaan koper 
kami dan mengambilnya tanpa harus 
menunggu gerak dari Ketua Kloter lagi, 
karena tidak ada solusi yang jelas darinya. 
 
Walhasil, sejak dari jam 18.00 sore tiba di 
hotel, baru sekitar jam 01.00 malam baru 
kami bisa mendapatkan koper kami.  Itupun 
setelah Pak Sakdanur (Kepala SMK 
Muhammadiyah Pekanbaru) mengurus dan 
mengambilnya dari hotel yang lain bersama 
kenalannya di Makkah ini.  Terima kasih Pak 
Sakdanur.  Alhamdulillah.  Kalau tidak itu, 
mungkin beberapa hari lagi baru kami bisa 
mendapatkannya atau tidak mendapatkannya 
sama sekali.  Soalnya ada juga jamaah dari 
Tangerang yang suami isteri tidak 
menemukan tas kopernya sama sekali sampai 
dia kembali lagi ke Indonesia! 
 
Setelah kami dan kawan-kawan menganalisis, 
persoalan “lenyapnya” tas kami sebetulnya 
sederhana.  Kalau saja Ketua Kloter tahu 
bahwa kloter kita akan berada di dua hotel 
yang terpisah dan berjauhan, ia bisa meminta 
kepada Ketua Rombongan untuk memisahkan 
koper masing-masing anggota rombongannya 
dan mengurusnya sampai masuk ke dalam 
bus masing-masing rombongan.  Dengan 



demikian, ketika bus sampai, kopernya pun 
ikut serta sehingga tidak tertukar.  Anggota 
rombongan pun kalau diarahkan begitu, siap 
melakukannya dan lebih cepat.  Tetapi akibat 
terlalu pede, tidak mau bermusyawarah dan 
berbagi kerja, begitulah jadinya. 
 
Jamaah yang berangkat haji ini pun bukan 
orang baru semuanya.  Banyak juga di antara 
jamaah yang sudah berulangkali dan 
berpengalaman.  Seperti Pak Nazaruddin 
Ahmad yang sudah kali kelima naik haji tahun 
ini.  Juga ada ustaz-ustaz yang juga 
mendalami tentang haji ikut serta.  Ditambah 
lagi Ketua-Ketua Rombongan yang berjumlah 
10 orang dan Ketua Regu yang berjumlah 40 
orang!  Seandainya Ketua Kloter mau 
bermusyawarah dan menjalin komunikasi 
intens dengan Ketua Rombongan, maka 
koordinasi tentang banyak hal bisa mudah 
dilakukan sehingga jamaah lebih terkoordinir 
dan lebih efektif di dalam perjalanan.  Ketua 
Kloter harus bisa menerapkan satu komando 
setelah kesepakatan tercapai.  Bergerak kata 
ketua kloter, baru bergerak.   
  
Pengalaman ketika jamaah akan berangkat 
dari Arafah ke Muzdalifah patut menjadi 
pelajaran.  Pengumuman pertama diminta 
kepada jamaah supaya siap pada pukul 19.40 
untuk diberangkatkan.  Tetapi pada pukul 
17.00 ada seorang Ketua Rombongan yang 



mengumumkan bahwa jamaah akan 
berangkat setelah shalat magrib.  Hal ini 
disambut pula oleh Ketua-Ketua Rombongan 
lain yang mengumumkan hal yang sama pula.  
Akibatnya jamaah tergesa-gesa makan, 
tergesa-gesa berkemas, dan tergesa-gesa 
shalat.  Bahkan ada yang tidak jadi makan 
malam karena takut ditinggal.   
 
Ternyata bus pertama baru menjemput pada 
pukul 20.00.  Kasihan jamaah yang tua-tua 
menunggu sampai 2 jam di halte yang 
seharusnya bisa menunggu dan santai di 
tenda menghemat tenaga.  Hal ini terjadi 
karena kesimpangsiuran komando tadi.  Hal 
ini pun berulang pada pergerakan dari 
Muzdalifah ke Mina yang menyebabkan 
jamaah kurang istirahat.  Puncaknya adalah 
ketidak percayaan banyak jamaah pada Ketua 
Kloter dan TPIH setelah ditinggal pergi 
melontar jumrah sendirian. 
 

Usulan Relawan Haji 
Sebetulnya banyak juga jamaah haji yang 
masih muda-muda dan siap membantu 
jamaah yang sudah tua, uzur, dan sakit-
sakitan.  Meskipun untuk jamaah perempuan 
ada muhrimnya yang membantu, tetapi kalau 
dua-duanya tua dan uzur, lantas siapa yang 
membantu mereka?  Atau kalau ada jamaah 
laki-laki yang tua dan uzur siapa yang 
mengurus mereka?  Banyak jamaah pada 



kloter kami yang memiliki keterbatasan 
demikian. 
 
Hal ini terasa sekali ketika proses tawaf, sa’i, 
pergerakan/perpindahan di Armina, melontar 
jumrah dan selama perjalanan naik turun bus.  
Hanya karena tidak dikoordinasikan dan  
dimusyawarahkan bersama, maka potensi 
jamaah yang muda-muda ini menjadi tidak 
termanfaatkan.  Kalau bisa dimanfaatkan, 
maka jamaah yang tua-tua dan uzur insya 
Allah bisa lebih terjaga kesehatannya, tidak 
mudah tersesat, dan terbantu pelaksanaan 
ibadah hajinya. 
 
Ada beberapa jamaah yang memang harus 
mendapat “pengawalan” secara personil 
kemana-mana.  Bisakah anda membayangkan, 
orang yang baru pertama kali keluar dari 
kampungnya, pergi jauh ke tempat yang sama 
sekali berbeda tata caranya, bahasa berbeda, 
harus antri, naik turun bus, mau makan antri, 
jalan-jalan tidak pernah dilewatinya, melihat 
lift pun belum pernah.  Merekalah orang-
orang yang harus mendapat pengawalan 
khusus dari relawan-relawan haji. 
 
Mungkin program ini bisa dilakukan di masa 
mendatang.  Relawannya dari jamaah haji itu 
sendiri.  Bukankah dalam prosesi ibadah haji 
ini segala sesuatu yang baik yang kita 
kerjakan, Allah mengetahuinya?  Hal ini 



sebagaimana firman Allah dalam surat Al 
Baqarah 197: “....Segala yang baik yang kamu 
kerjakan, Allah mengetahuinya...”  
 
Kalau dulu, salah satu bentuk amal baik yang 
dikerjakan ketika musim haji adalah 
membagi-bagikan air minum (zam-zam) 
kepada jamaah yang kehausan.  Sekarang air 
minum dan zam-zam sudah tersedia di mana-
mana dan gratis pula lagi.  Maka amalan 
dalam bentuk relawan haji membantu yang 
tua dan uzur ini bisa menjadi alternatif amal 
baik itu.   Setuju? 
 
Ketika saya berbincang-bincang dengan 
jamaah dari Malaysia, ternyata mereka sudah 
5 tahun menjalankan konsep relawan ini.  
Mereka menamakannya (kalau tidak salah 
saya): Sahabat Tabung Haji.  Pendaftarannya 
dilakukan begitu jamaah sampai di tanah suci, 
dan dikoordinir oleh muassasahnya.  Biasanya 
Sahabat Tabung Haji ini suami isteri, jadi bisa 
saling membantu untuk memback-up 
pasangan suami-isteri lain yang sudah tua dan 
uzur.  Ternyata banyak pasangan dari jamaah 
Malaysia ini yang mendaftar menjadi Sahabat 
Tabung Haji dan terbukti berhasil. 
 

Perbaikan Sistem Haji Kita 
Ada dua permasalahan mendasar dengan 
sistem haji kita yang saya rasa perlu 
diperbaiki. 



 
Pertama, soal transparansi penggunaan uang 
simpanan (tabungan haji) yang sudah 
disetorkan untuk mendapat nomor porsi 
(sekarang Rp 25 juta).  Saat ini lama antrian 
untuk pemberangkatan setela mendapat 
nomor porsi untuk rata-rata daerah di 
Indonesia antara 5-8 tahun.  Anggap saja 
pukul rata 5 tahun, jika ada 200.000 saja 
jamaah haji setiap tahunnya, maka jika uang 
mereka yang Rp 25 juta tertahan selama lima 
tahun, dengan mengambil asumsi keuntungan 
dari modal yang diputar (kalau di bank 
konvensional namanya bunga) sebesar 5% 
saja pertahun (bank konvensional bisa 10% 
pertahun), maka pengelola haji Indonesia 
pertahun mendapatkan sebesar 200.000 
orang x 25 juta x 5% x 5 tahun = 1,25 triliun.  
 
Uang sebanyak itu untuk apa 
penggunaannya?  Seharusnya uang itu 
dipergunakan kembali untuk peningkatan 
pelayanan jamaah haji atau pemberian 
subsidi kepada kelompok jamaah yang 
memerlukan.  Di Malaysia, usaha seperti ini 
dilakukan oleh Tabung Haji Malaysia yang 
memiliki unit usaha seperti koperasi yang 
bisa membantu jamaah dengan subsidi dan 
peningkatan pelayanan lainnya.  
 
Jangan sampai “keuntungan” dari tabungan 
itu hanya dimanfaatkan oleh oknum-oknum 



tertentu dari pemerintah (Kemenag) dan 
anggota dewan misalnya untuk studi banding, 
membentuk panitia ini panitia itu, 
pengawasan ini  pengawasan itu, dan 
seterusnya tetapi tidak ada manfaatnya.  
Karena tidak transparan itulah maka jadinya 
begini. 
 
Kedua, soal antrian haji.  Di beberapa daerah 
Indonesia, termasuk di Riau, masa antriannya 
sangat panjang yaitu mencapai 10 tahun.  
Yang kasihan adalah kalau ada orang tua yang 
berumur di atas 60 tahun, baru bisa 
memenuhi bayaran porsinya tahun ini, maka 
paling cepat pada umur 70 tahun baru dia 
bisa naik haji.  Meskipun pemerintah sudah 
mempunyai program untuk memprioritaskan 
jamaah berusia tua ini untuk berangkat, tetapi 
jumlahnya masih sedikit. 
 
Seharusnya pemerintah bisa lebih tegas 
dalam hal pembatasan jamaah haji yang 
sudah pergi berulang kali ke tanah suci.  Di 
Malaysia contohnya, jamaah haji yang baru 
pertama kali naik haji disubsidi oleh 
pemerintah sehingga hanya membayar RM 
10.000.  Sedangkan untuk keberangkatan haji 
yang kedua dan seterusnya, jamaah haji tidak 
disubsidi oleh pemerintah sehingga harus 
membayar RM 14.000.  Itupun dengan syarat 
mereka baru bisa mendaftar untuk ikut 
antrian setelah 5 tahun dari haji terakhirnya.  



Di Malaysia, rata-rata orang menunggu haji 
adalah 5 tahun.  Jadi, di Malaysia orang paling 
cepat baru bisa naik haji yang kedua kalinya 
setelah 10 tahun. 
 
Malaysia sukses dengan cara ini, dan 
targetnya dalam beberapa tahun ini, prioritas 
untuk memberangkatkan jamaah yang tua-tua 
tuntas.  Sehingga setelah itu, jamaah haji 
Malaysia tinggal yang berusia 50 tahun ke 
bawah saja lagi dan masih segar-segar. 
 
 
 

Hikmah 
 

Haji Butuh Kekuatan Fisik dan 
Kesehatan Prima 
Pada bagian sebelumnya sudah saya 
sampaikan bahwa ibadah haji adalah ibadah 
yang komplit sebagai gabungan dari amalan 
hati, lisan, gerak, harta, dan menahan diri.  
Kegiatan tawaf, sa’i, wukuf, melontar jumrah, 
pergerakan Makkah-Arafah-Muzdalifah-Mina-
Makkah, dan shalat ke Masjidil Haram 
maupun ke Masjid Nabawi di Madinah 
semuanya didominasi oleh kegiatan fisik, baik 
berjalan, berdiri, mengangkat barang, dan 
bahkan berlari kecil pada waktu sa’i.   
 



Karena itu, bersyukurlah mereka yang masih 
muda dan mampu untuk pergi haji karena 
kekuatan fisiknya dan kesehatannya masih 
baik.  Mereka yang sudah terlalu tua banyak 
sekali menghadapi kendala di dalam 
pelaksanaan ibadah haji.  Sedangkan yang 
muda-muda saja kerepotan, apalagi mereka 
yang sudah uzur.  Bisa anda bayangkan, kita 
jauh-jauh dari tanah air, menabung sekian 
lama, meninggalkan keluarga tercinta, tetapi 
di tanah suci lebih banyak tinggal di 
penginapan karena jalan kaki tidak kuat, 
badan sakit-sakitan terus, dan kemana-mana 
harus diantar oleh orang lain sementara 
orang lain juga punya kepentingan yang 
berbeda pula. 
 
Saya menganjurkan kepada yang muda-muda 
untuk segera membuat program untuk naik 
haji.  Kalau bisa sebelum usia 50 tahun sudah 
berangkat haji, karena badannya relatif masih 
segar dan kuat.  Bisa menikmati 
pemandangan dan perjalanan dan beribadah 
masih kuat. 
 
Latihan jalan kaki bagi mereka yang ingin 
berangkat haji minimum 5 km perhari 
sebaiknya dilakukan sejak 6 bulan sebelum 
keberangkatan untuk membiasakan diri 
berjalan dengan jarak jauh.  Kalau bisa naik 
turun tangga lebih baik lagi untuk 



menguatkan otot paha dan membiasakan diri 
untuk naik turun tangga di Masjidil Haram. 
 

Prasangka baik menjadi doa, 
prasangka buruk menjadi 
kenyataan 
Inilah fakta yang sering saya temukan selama 
di tanah suci.  Berprasangka baik terhadap 
orang lain, optimis terhadap suatu keadaan, 
menikmati dan berbahagia dengan apa yang 
ada adalah sikap positif yang harus 
ditumbuhkan karena ianya bagaikan doa.  
Sebaliknya, prasangka buruk, sering 
mengeluh dan khawatir, terlalu memilih, dan 
kurang mensyukuri apa yang ada membuat 
keadaan bertambah buruk dan akhirnya apa 
yang dikhawatirkan menjadi kenyataan. 
 
Soal makanan saja misalnya.  Baik makanan 
yang disediakan lewat catering selama di 
Madinah dan di Armina, maupun makanan 
yang dijual di Makkah, banyak yang tidak 
sesuai dengan selera kita meskipun masakan 
Indonesia.  Macam-macam komentar jamaah 
yang saya dengar: makanan orang penjara, 
hambar, amis, terlalu keras, terlalu lembek, 
tidak suka dagingnya, tidak suka ikannya, 
tidak selera dan keluhan lainnya. 
Kenyataannya pun memang seperti itu, kalau 
dibandingkan dengan makanan yang di 
Indonesia.  Menurut saya, keluhan-keluhan 



seperti itu mempengaruhi mental yang 
bersangkutan dan justeru akan membawa 
keadaan lebih buruk lagi.   
 
Alhamdulillah saya dan isteri selama di tanah 
suci, rasanya oke-oke saja.  Semua makanan 
yang disediakan dari catering yang dimasak 
oleh perusahaan Arab Saudi kami sikat habis, 
kecuali kalau sudah kenyang betul.  Semua 
lauknya mulai dari daging, ikan, telor, teri 
kacang, ayam, dan sayur mayur dan buahnya 
lenyap masuk ke dalam perut.  Rasanya 
semuanya enak, dan nafsu makan insya Allah 
tidak pernah turun.  Perut ini lapar terus 
rasanya karena aktifitas fisik yang banyak.  
Porsi makanan yang kami butuhkan rasanya 
sebanding dengan porsi makanan atlet PON.   
 
Kawan-kawan yang dari awal banyak 
mengeluh dan masih membayangkan betapa 
enaknya makanan Indonesia dan 
membanding-bandingkannya dengan 
makanan di tanah suci, tersiksa terus dan 
terpaksa mencari makanan atau memasak 
sendiri yang sesuai dengan seleranya 
sehingga malah merepotkan sendiri.  Saya 
dan isteri karena hampir lima tahun di 
Amerika sudah terbiasa dengan makanan 
aneh-aneh dan mudah menyesuaikan diri.  
Kamipun tidak membawa banyak persediaan 
makanan dari Indonesia.  Kami sepakat untuk 



menikmati saja makanan di tanah suci nanti, 
dan alhamdulillah semuanya enak. 
 
Antri di WC selama di Armina juga tidak kalah 
repotnya.  Kalau sedang ramai, kita bisa 
berada di urutan keempat.  Menunggunya 
bisa sampai 15 menit, tergantung orang yang 
didepan kita.  Kalau hanya buang air kecil bisa 
cepat.  Yang repot kalau dia buang air besar, 
sikat gigi, mandi, keramas, dan memasang 
baju lengkap di kamar mandi.  Satu orang saja 
bisa habis waktu 15 menit kalau komplit 
begitu.   
 
Karena itu setiap mau antri saya rajin 
ngobrol-ngobrol menanyakan asal usul 
kawan-kawan di sekitar tempat antri, 
sekaligus menanyakan apakah dia juga mau 
mandi dan lainnya.  Setelah sukses 
memetakan hal ini, baru saya putuskan 
apakah mau antri di pintu WC ini atau yang 
lainnya supaya lebih cepat.  Di samping itu, 
saya berdoa di dalam hati berharap supaya 
orang yang antri di depan saya cepat 
menyelesaikan urusannya di dalam toilet.  Hal 
ini saya buktikan berkali-kali, ketika antri 
saya masuk lebih cepat karena usaha 
“pemetaan” dan doa pengharapan tadi.  
Walaupun kelihatannya sepele, tapi ini 
merupakan pembelajaran sempurna bagi 
saya: usaha, prasangka baik, dan doa. 
 



Kesederhanaan Ibadah Haji 
Ibadah haji yang pokoknya sederhana sekali 
dan waktunya pun sangat singkat, yaitu 
sekitar 6 hari pada kegiatan di Arafah-
Muzdalifah-Mina dan ditutup dengan tawaf 
Ifada di Masjidil Haram Makkah.  Umrah 
sendiri merupakan bagian yang terpisah dari 
rangkaian ibadah haji, tetapi biasanya 
dilakukan sebelum ibadah haji tadi dilakukan.  
Tidak ada doa-doa khusus yang harus 
dihapalkan seperti ketika kita sholat, kecuali  
robbana atina fidduniya hasanah, wafil 
akhirati hasanah, waqina azabannar ketika 
tawaf.  Selain itu bebas mau doa atau zikir apa 
saja.   
 
Pakaian untuk perempuan tidak berbeda 
dengan pakaian seorang muslimah biasa, 
hanya tidak boleh menutup bagian muka dan 
telapak tangan.  Bagi laki-laki lebih sederhana 
lagi dan memang disyaratkan untuk memakai 
pakaian ihram, yaitu dua lembar pakaian 
putih yang tidak berjahit.  Satu lembar untuk 
bagian bawah yang dipakai seperti memakai 
kain sarung, dan satu lembar lagi di lilitkan di 
bagian atas badan.  Pakaian dalam? Tidak 
perlu dan tidak boleh.  Larangan dalam 
berihram pun sangat sederhana: tidak boleh 
bercukur, memotong kuku, berkata kotor 
(cabul), berbuat dosa (fasik), berbantah-
bantahan, mencabut/memotong tanaman, 
dan membunuh binatang buruan. 



 
Wukuf di Arafah pun hanya diisi dengan doa, 
demikian pula di Muzdalifah.  Sedangkan di 
Mina melempar jumrah dengan tujuh batu 
kerikil untuk setiap jumrah yang dilempar.  
Subhanalloh, sangat sederhana.  Allah SWT 
tentu tahu bagaimana keadaan umatnya yang 
menunaikan haji ini terdiri dari berbagai 
lapisan masyarakat beragam suku bangsa.  
Mereka tingkat yang berbeda-beda dalam hal 
kemampuan fisik, ingatan, pemahaman, 
bahkan banyak sekali yang sudah tua dan 
pikun.  Mungkin karena itu, perintah-perintah 
yang diberikan oleh Allah SWT dalam ibadah 
haji ini sangat sederhana sebagaimana juga 
perintah-perintah untuk ibadah yang lain 
seperti syahadat, shalat, puasa, dan zakat. 
 
Hanya kitalah yang membuat ibadah haji ini 
demikian tampak sukar dan disibukkan 
dengan amalan-amalan tambahan dan 
persiapan-persiapan yang sebetulnya tidak 
perlu.  Belum lagi ditambah dengan cerita-
cerita dari orang-orang dan sebagian ustaz 
yang menakut-nakuti jamaah tentang sah atau 
tidaknya ibadah sehingga membingungkan 
jamaah yang akan berhaji. 
 
Beberapa jamaah sudah mempersiapkan 
tujuh manik yang dirangkai manis yang 
digunakan hanya untuk menghitung berapa 
kali putaran tawaf.  Saya pikir, gitu aja kok 



repot, pakai hitung dengan jari tangan aja kan 
bisa, masih cukup.  Demikian pula dengan 
kantong kerikil untuk melempar jumrah, 
sudah dibuat khusus, padahal dimasukkan ke 
kantong plastik belanjaan biasa atau 
dimasukkan ke saku juga bisa.  Bahkan ada 
jamaah yang mencuci kerikil itu sampai 
bersih.  Mungkin supaya lebih suci pikirnya.  
Ada pula yang ragu-ragu mengambil batu 
kerikil.  Yang ini kerikil apa ya? Kerikil beton 
atau aspal? Banyak pula yang naik ke atas 
bukit hanya untuk meyakinkan bahwa kerikil 
yang diambilnya betul-betul kerikil dari batu, 
sehingga mereka memecahkan batu-batu 
besar dulu untuk diambil kerikil pecahannya 
sebesar kelereng.  Sekali lagi, repot betul! 
 
Variasi-variasi di dalam mengerjakan umrah, 
haji, dan ibadah selama di Masjidil Haram dan 
Masjid Nabawi pun banyak sekali.  Misalnya, 
mana yang lebih afdol menyembelih kurban 
dam sebelum hari tasyriq (selesai umroh) 
atau pada hari Tasyriq?  Bagaimana 
hukumnya umrah berkali-kali yang kedua, 
ketiga, dan seterusnya setelah umrah yang 
pertama pada tahun yang sama, seperti yang 
dilakukan banyak jamaah haji kita ketika 
berada di Makkah?  Karena banyak jamaah 
yang melaksanakan umroh berkali-kali pada 
musim haji ini.  Padahal Rosululullah SAW 
melakukan umrah hanya 4 kali, tetapi dalam 4 
tahun yang berbeda.  Apakah ada istilah badal 



umroh? Atau mengumrohkan orang tua 
misalnya yang telah meninggal? 
 
Ketika berihram pun banyak variasi-
variasinya.  Larangan ihram adalah bercukur 
atau memotong rambut.  Saya pernah 
menyisir rambut ketika ihram setelah mandi 
karena rambut ini agak kusut.  Seorang teman 
meneriaki saya.  Saya santai saja meneruskan 
menyisir rambut sampai selesai, toh saya 
tidak bermaksud mencukur atau memotong 
atau mencabutnya.  Tapi setelah itu saya 
memang tidak mau menyisir rambut lagi, 
karena takut orang-orang heboh. He...he....  
Demikian pula ketika saya memakai pasta gigi 
untuk menggosok gigi.  Seorang jamaah 
bertanya: apakah boleh? Saya senyum-
senyum saja.  Di buku panduan dari 
Kementerian Agama yang dibagikan kepada 
jamaah, pada bagian tanya-jawab sudah 
diterangkan bahwa memakai pasta gigi dan 
sabun mandi untuk tujuan kebersihan boleh.  
Demikian juga menyisir boleh, meskipun 
tidak dianjurkan untuk kehati-hatian. 
 
Dari dulu, saya tidak mau terlalu sibuk 
dengan urusan tetek bengek seperti itu.  
Kalau ada diskusi-diskusi mengenai hal-hal 
kecil itu, saya lebih banyak diam dan 
menjalankan sesuai dengan keyakinan saya, 
tentu saja setelah bertanya dan menggali dari 
sumber-sumber yang ada.  Setelah yakin, 



tinggal bismillah, jalan saja.  Menurut saya, 
keraguan akan menimbulkan suasana tidak 
enak di hati dan keseriusan beribadah 
menjadi berkurang.  Saya selalu menghindari 
hal itu. 
 

Hikmah dibalik Firman Allah 
tentang Haji 
Di antara ayat-ayat yang menerangkan 
tentang ibadah haji di dalam al Quran adalah 
surat al Baqarah ayat 197 yang artinya: 
“Barang siapa yang mengerjakan haji pada 
bulan-bulan itu, maka janganlah ia berkata 
kotor (rafats), berbuat maksiat (fasik) dan 
bertengkar dalam melakukan ibadah haji.  
Segala yang baik yang kamu kerjakan, Allah 
mengetahuinya.  Bawalah bekal, karena 
sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah taqwa.  
Dan bertaqwalah kepadaKu wahai orang-
orang yang mempunyai akal sehat.” 
 
Setelah menjalankan ibadah haji, saya makin 
bisa meresapi makna dan hikmah dibalik 
firman Allah SWT ini karena merasakannya 
langsung.  Di antara hikmah yang terasa oleh 
saya antara lain adalah: 
 
Dilarang bertengkar 
Ibadah haji dikerjakan oleh berbagai macam 
suku bangsa hanya didasari oleh aqidah yang 
satu, yakni Islam.  Tetapi mereka memiliki 



banyak sekali perbedaan, mulai dari  adat, 
kebiasaan, tingkat kesejahteraan, postur 
tubuh, sampai kepada variasi cara beribadah.  
Perbedaan-perbedaan itu sangat mudah 
menyulut salah pengertian.  Apalagi di tengah 
suasana yang ramai, berdesakan, kapasitas 
terbatas, dan keadaan tidak normal.  Di 
tempat yang baru, orang-orang dilanda 
kekhawatiran, mudah stress dan panik.  
Marah adalah salah satu jalan keluar yang 
paling mudah yang akhirnya berujung kepada 
pertengkaran.   
 
Karena itu, sangat tepat sekali bila Allah SWT 
menekankan larangan bertengkar di dalam 
pelaksanaan ibadah haji.  Jamaah yang betul-
betul berniat untuk menyempurnakan ibadah 
hajinya akan menjauhi perdebatan, 
pertengkaran, apalagi permusuhan.  Sikap 
toleran dan bersabar atas ketersinggungan 
oleh perilaku, perkataan, maupun senggolan 
fisik harus menjadi yang utama.   
 
Batas-batas kewajaran dan kesopanan pada 
setiap bangsa berbeda-beda.  Orang India, 
Pakistan, dan Bangladesh setiap kali dalam 
suasana desak-desakan, kalau mau 
mendahului kita, selalu berusaha memegang 
pundak kita dan menepikannya.  Kesan saya 
pertama kali adalah orang ini kurang sopan 
(hampir kurang ajar), karena mau menyalib 
tetapi dengan menepikan orang lain.  Tetapi 



lama-kelamaan karena terbiasa akhirnya saya 
maklum-maklum saja.  Mungkin di negara 
mereka seperti itu biasa. 
 
Bawalah bekal, bekal terbaik adalah 
taqwa 
Karena perjalanan haji adalah perjalanan 
umat sedunia yang jauh jaraknya, Allah 
menyuruh kita mempersiapkan bekal sebagai 
usaha manusiawi kita.  Tetapi Allah SWT 
mengingatkan bahwa disamping bekal materi, 
yang paling penting adalah bekal taqwa.  
Bekal makanan, pakaian, perlengkapan, obat-
obatan dan semua yang dibawa akan 
membuat kita lebih nyaman dalam 
pelaksanaan ibadah haji.  Tetapi sampai di 
manalah rasa makanan karena rasa kenyang 
dan bosan akan menghinggapi juga.  Sampai 
di manalah kenyamanan berpakaian dan 
kebagusannya, tetap harus dicuci dan 
dibersihkan.  Sampai di manalah jumlah 
perlengkapan yang dibawa bisa memenuhi 
kebutuhan kita jika kapasitas koper dan 
bawaan terbatas.  Sampai di mana pula 
mujarabnya obat-obatan yang dibawa 
melawan virus batuk pilek dari beratus suku 
bangsa yang datang ke tanah suci ini.   
 
Allah SWT menyuruh kita untuk membawa 
bekal, tetapi ditekankan kembali bahwa 
sebaik-baik bekal adalah taqwa.  Artinya, 
silakan membawa apa saja untuk menjadi 



bekal, tetapi jangan lupa bahwa yang 
menentukan kecukupan dan kemanfaatan 
bekal kita itu adalah ketaqwaan kita kepada 
Allah SWT. 
 
Sesungguhnya ridho terhadap keadaan; 
mensyukuri dan menikmati apa yang ada; 
tidak banyak memilih baik dalam hal 
makanan, tempat, dan situasi; bersabar 
terhadap kehendakNya; berdo’a berharap 
pada bantuan Allah di tengah kesulitan; tidak 
mudah mengeluh; dan selalu berusaha untuk 
dekat pada Allah SWT adalah bekal taqwa 
yang akan mengalahkan kekurangan dan 
keterbatasan perbekalan tadi.  Penyakit, 
kerisauan, dan ketidaknyamanan yang 
dirasakan, lebih banyak disebabkan oleh 
bekal taqwa yang kurang. 
 
Allah mengetahui segala yang baik yang 
dikerjakan 
Berada di tanah suci selama 40 hari, bebas 
dari rutinitas pekerjaan dan mengurus 
keluarga membuat banyak sekali kesempatan 
untuk berkonsentrasi beribadah, mulai dari 
shalat wajib, shalat sunnah, tahajjud, 
membaca al Quran, berzikir, berdo’a, tawaf, 
disamping umrah dan haji sebagai ibadah 
yang utama.  Bahkan Allah SWT 
melipatgandakan ganjaran shalat di Masjid 
Nabawi dan Masjidil Haram masing-masing 
1.000 kali dan 100.000 kali lipatnya. 



 
Tetapi tentu saja, segala yang baik itu tidak 
hanya menyangkut ibadah mahdoh tadi 
(hablumminallah).  Amalan-amalan kebaikan 
sesama manusia (hablumminannas) juga 
banyak kesempatannya.  Inilah kesempatan 
untuk memperbaiki hubungan suami-isteri, 
saling membantu suami-isteri, menyambung 
silaturahim dengan teman dan kerabat, 
memberi sedekah, berbagi bekal/uang pada 
yang kurang, mengalah pada yang lemah, 
mengantar orang yang sesat, berbagi tempat 
duduk di saf, membantu mengangkat 
tas/barang orang yang tua, sampai 
menyingkirkan pecahan kaca dari jalanan. 
 
Allah SWT mungkin bermaksud untuk 
merangsang jamaah haji supaya melakukan 
sebanyak mungkin kebaikan-kebaikan di 
tanah suci, supaya suasana kebaikan dan 
tolong-menolong tumbuh subur.  Apalagi, 
suasana haji yang ramai, asing, dan penuh 
kesulitan, membuat banyak sekali kasus-
kasus yang memerlukan pertolongan sesama 
jamaah haji.  Suasana tolong-menolong ini 
akan menambah rasa cinta kepada sesama 
muslim yang pada akhirnya akan 
meningkatkan persaudaraan (ukhuwah 
Islamiyah) yang berujung pada persatuan 
Islam sedunia. 
 



Hajj is Worship and Civilized 
Behavior 
Tulisan ini saya lihat sepintas pada stiker 
yang ditempel di sebuah mobil yang lewat di 
Makkah.  Saya tertegun dengan makna dari 
tulisan ini.  Worship berasal dari bahasa 
Inggris yang artinya kira-kira adalah ibadah.  
Sementara civilized artinya adalah beradab 
dan behavior berarti perilaku. Jadi, kira-kira 
makna tulisan ini yakni, haji adalah ibadah 
dan perilaku yang beradab.  Sungguh dalam 
maknanya.  Dalam bahasa agama, kira-kira 
adalah hablumminallah dan hablumminannas.  
Ibadah adalah hablumminallah, yakni 
menjaga hubungan dengan Allah, sementara 
perilaku yang beradab adalah 
hablumminannas yakni menjaga hubungan 
dengan sesama manusia. 
 
Nasihat pada stiker ini patut direnungkan 
oleh para haji dan terasa sekali sindiran ini 
pada kita.  Kadang-kadang ketika tawaf, tidak 
terasa atau karena terpaksa, sikut ikut naik 
demi menahan orang yang di belakang atau 
mengenai rusuk kawan di samping.  Orang-
orang berebutan mencium hajarul aswad dan 
saling dorong sampai ada yang patah leher.  
Ada pula yang berebut untuk shalat di saf 
dekat Ka’bah sehingga menghalangi orang 
yang tawaf.  Di luar Masjidil Haram, banyak 
jamaah yang tidak tertib membuang sampah 



sembarangan sehingga kota menjadi kotor, 
atau meludah sembarangan sehingga 
menjijikkan.   
 
Dalam konteks yang lebih luas, dan tantangan 
yang lebih hebat dalam mengaplikasikan 
worship and civilized behavior ini tentu adalah 
setelah kembali ke tanah air, berjumpa 
dengan kehidupan yang sebenarnya di dunia 
kerja, di tengah-tengah keluarga, dan 
ditengah-tengah masyarakat.  Di sinilah ajang 
pembuktiannya. 
 
Sebutan haji, bermakna peziarah atau 
pengunjung.  Di dalam bahasa Inggris disebut 
dengan istilah pilgrim.  Jadi, yang namanya 
haji itu adalah orang yang sedang berkunjung 
ke tanah suci ini, yang sedang mengerjakan 
ibadah haji.  Makanya setiap jamaah di sini 
dipanggil: hajji, hajji !  Kalau begitu, panggilan 
haji seharusnya tidak berlaku di tanah air, 
karena kita bukan peziarah lagi, tetapi 
mantan peziarah, atau lebih tepatnya mantan 
haji.  Di pangkal namanya pun tidak perlu 
diberi embel-embel haji.  Kaum muslimin di 
negara-negara lain pun tidak memakai embel 
haji di pangkal namanya.  Hanya di Indonesia 
dan Malaysia rasanya yang memakai titel haji 
ini. 
 



Ibrah dan Pelajaran dari 
Ibadah Haji 
Pelaksanaan rangkaian ibadah umroh dan haji 
di tanah suci selama 40 hari memberikan 
banyak sekali ibrah dan pelajaran bagi saya 
khususnya.  Pelajaran dan hikmah inilah yang 
sesungguhnya bisa dibawa ke tanah air untuk 
melanjutkan kehidupan dan rutinitas 
sebagaimana biasa yang tentu saja harus 
diiringi dengan peningkatan-peningkatan.  
Amal ibadah yang telah dikerjakan di tanah 
suci, biarlah urusan Allah SWT yang 
menilainya.  Kita hanya berharap supaya 
mendapatkan ampunan dari Allah SWT dan 
menjadi haji yang mabrur. 
 
Di antara pelajaran dan hikmah yang saya 
dapatkan itu adalah: 

 Rangkaian ibadah haji merupakan 
pendidikan dan latihan ibadah.  
Latihan untuk mendekatkan diri 
kepada Allah SWT melalui pembiasaan.  
Meskipun badan letih, tetapi setiap 
malam selalu bangun untuk shalat 
malam.  Bahkan di dinihari itu kaki ini 
tidak malas bergerak untuk pergi ke 
Masjidil Haram yang jauh jaraknya, 
semata-mata untuk bisa shalat 
tahajjud dan mengejar keutamaan 
shalat subuh di sana.  Menunggu 
waktu shalat dengan mengaji, berzikir, 



dan berdoa adalah pembiasaan yang 
luar biasa dan semoga berdampak 
besar terhadap peningkatan ibadah di 
tanah air kelak.  Kesulitan yang 
didapat ketika hendak pergi ke masjid 
karena jarak yang jauh dan kepadatan 
di Masjidil Haram yang membuat 
suasana kurang nyaman, tetapi 
bernilai tinggi di sisi Allah SWT 
semoga memberikan motivasi bagi 
kita yang di tanah air karena jarak 
masjid dengan kita dekat sekali, tetapi 
masih tetap malas shalat berjamaah di 
masjid dengan berbagai alasan. 

 Dengan melihat Ka’bah, Masjidil 
Haram, Masjid Nabawi, Bukit Uhud, 
Makam Baqi’, Jabal Nur, Jabal Tsur, 
Zam-zam, dan bukti-bukti sejarah 
lainnya menambah kedekatan, 
kecintaan, dan keimanan kita kepada 
agama Islam ini.  Tawaf, sa’i, wukuf, 
dan melempar jumrah dalam 
rangkaian haji yang dilakukan sudah 
ribuan tahun mengesankan kita 
bahwa kita adalah pengikut barisan 
panjang umat terbaik ini.  Menyentuh 
Ka’bah, apalagi kalau bisa mencium 
Hajar Aswad akan memberikan kesan 
yang mendalam terhadap diri kita. 

 Jutaan jamaah yang berhaji dari 
berbagai suku bangsa dan pelosok 
dunia menambah rasa percaya diri 



kita bahwa Muslimin adalah umat 
yang besar yang bersatu dengan 
potensi yang beragam meskipun 
sekarang dipisahkan oleh sekat-sekat 
administrasi yang bernama negara.  
Tetapi, pada hakikatnya kita adalah 
satu yaitu umat Islam.  Orang-orang di 
luar Islam dan musuh-musuh Islam 
selalu gentar melihat persatuan Islam 
yang tergambar dari rangkaian ibadah 
haji ini. 

 Ibadah haji melatih dan 
menumbuhkan sikap-sikap positif 
seperti berbaik sangka, toleran, lapang 
dada, sabar, dan optimis di dalam 
kehidupan.  Latihan-latihan dan 
pengalaman yang didapatkan selama 
di tanah suci semoga bisa membentuk 
pribadi yang lebih baik. 

 Saya sendiri merasakan dengan 
ibadah yang lebih intensif dan lebih 
fokus, membuat fikiran lebih segar 
dan lebih tajam.  Yang karena itu 
pulalah dan atas izin Allah, buku ini 
berhasil saya selesaikan selama di 
tanah suci.  Pekerjaan produktif 
lainnya saya rasakan juga selama 
bulan Ramadhan dengan intensitas 
ibadah yang tinggi.  Kesimpulannya 
adalah ibadah yang fokus membuat 
produktifitas meningkat.  Mudah-



mudahan kebiasaan ini bisa berlanjut 
terus di tanah air. 

 Keutamaan di dalam Islam untuk 
memiliki tubuh kuat dan sehat 
tergambar dari pelaksanaan ibadah 
haji.  Perintah di dalam ibadah haji 
yang sederhana ini pun harus 
dijalankan dengan tubuh yang kuat, 
terlatih, dan sehat.  Karena itu, 
menjaga keutamaan ini untuk aktifitas 
kehidupan kita yang lain harus 
dimiliki oleh kaum muslimin. 

 
 

Haji Membawa Semangat 
Perbaikan Umat 
(Refleksi Pelaksanaan Haji 1432 H) 
 
Melaksanakan ibadah haji disebutkan 
terakhir di dalam Rukun Islam setelah 
syahadat, shalat, zakat, dan puasa.  Syahadat 
dilakukan dengan pengakuan di dalam hati 
dan diucapkan lewat lisan.  Sedangkan shalat 
diwujudkan dengan ucapan lewat lisan dan 
gerakan shalat.  Zakat dilaksanakan dengan 
mengeluarkan harta.  Sementara puasa 
dilakukan dengan menahan kecenderungan 
alami manusia seperti makan, minum, dan 
hubungan seksual.   
 



Ibadah haji yang dirangkaikan dengan umrah 
dan meliputi kegiatan berihram, tawaf, sa’i, 
wukuf, melontar jumrah, dan tahallul 
merupakan gabungan komplit dari amalan 
hati, lisan, gerak, harta, dan menahan diri 
yang keberadaannya pada ibadah-ibadah 
Rukun Islam yang lain hanya terdapat 
beberapa di antaranya.  Pantaslah ibadah haji 
disebutkan terakhir dan diperuntukkan bagi 
mereka yang mampu. 
 
Kegiatan-kegiatan di dalam ibadah haji 
merefleksikan nilai-nilai mulia di dalam 
kehidupan keseharian kita.  Pakaian ihram 
untuk laki-laki yang hanya terdiri dari dua 
lembar kain putih yang tidak berjahit—dan 
bahkan maaf—tidak memakai celana dalam, 
mencerminkan kesederhanaan, kesamaan, 
kesetaraan, kehanifan, kemurnian, ketaatan 
dan mengikis sifat sombong, merasa lebih 
istimewa/unggul dari orang lain ataupun 
bangsa lain. 
 
Jika di dalam keseharian, masing-masing 
orang dari berbagai bangsa dan strata sosial 
berpakaian sesuai dengan ciri dan 
kemampuan ekonomi masing-masing, maka 
ketika dalam suasana ihram, atribut-atribut 
kebangsaan dan lambang-lambang strata 
sosial ekonomi itu semuanya dihilangkan dan 
berganti dengan dua lembar kain putih yang 
sangat sederhana. 



 
Dalam berihram dilarang berkata kotor, 
berlaku fasik (berbuat dosa), berbantah-
bantahan, merusak tanaman dan memburu 
binatang.  Berhubungan seks pun dilarang.  
Hal ini merupakan latihan kedisiplinan untuk 
taat terhadap larangan Allah SWT.  Dalam 
keadaan sederhana dan hanif, jamaah haji 
dilatih untuk tidak berbuat dosa dan lebih 
khusus lagi untuk tidak berbantah-bantahan.  
Berbantah merupakan kebiasaan dasar 
manusia sejak anak nabi Adam, yakni Habil 
dan Qabil.  Berbantah-bantahan ini pulalah 
yang melemahkan umat Islam sampai saat ini.  
Larangan merusak tanaman dan berburu 
binatang merefleksikan cinta lingkungan dan 
keberlangsungan alam (sustainability).  Umat 
Islam harus peduli pada lingkungannya dan 
menjadi rahmat bagi sekalian alam semesta 
ini. 
 
Thawaf merupakan gerakan fisik badan 
mengitari benda berbungkus kain hitam, 
yakni Ka’bah.  Satu-satunya benda di dunia 
yang boleh dikitari, dan tempat kita 
menghadap ketika berdoa.  Selain dari 
menghadap benda ini tidak diperbolehkan.  
Dibutuhkan kekuatan fisik yang baik untuk 
bisa mengitari tujuh kali objek ini.  Syariat 
thawaf yang sudah ada sejak zaman Nabi 
Ibrahim a.s., menunjukkan bahwa agama 
Islam ini merupakan syariat yang sudah lama 



dan ajaran yang dibawa oleh Nabi 
Muhammad lah yang menyempurnakannya.  
Thawaf yang dilakukan berulang-ulang 
merefleksikan peringatan dan pembiasaan 
yang harus dilakukan terus menerus 
mengingat sifat manusia yang sering lupa dan 
bandel. 
 
Thawaf di putaran Ka’bah yang tak putus-
putusnya merupakan dinamika 
keberlangsungan kehidupan dan dakwah 
yang tiada henti.  Jika ada satu orang saja 
yang berhenti di tengah putaran itu, maka 
kemacetannya akan panjang dan akan 
memperlambat putarannya secara 
keseluruhan.  Kuncinya, masing-masing orang 
harus bergerak sesuai dengan irama 
putarannya.  Semakin di tengah semakin 
padat, tetapi lebih lambat bergerak.  Semakin 
ke arah luar, akan semakin renggang dan 
pergerakan lebih cepat. 
 
Sa’i yakni berjalan dan berlari kecil bolak 
balik tujuh kali dari bukit Shafa ke bukit 
Marwa yang menirukan adegan ibunda Siti 
Hajar yang berjuang untuk mencari sumber 
air bagi anaknya Ismail a.s. di tengah-tengah 
wilayah yang tandus merupakan cerminan 
dari usaha yang pantang menyerah dari 
seorang ibu yang memiliki kasih sayang dan 
tanggung jawab untuk memelihara dan 
menjaga kelangsungan hidup anaknya yang 



ditinggalkan sang ayah, Ibrahim a.s. di tengah-
tengah padang pasir tidak berpenghuni.  
Usaha yang gigih ini akhirnya dianugerahkan 
oleh Allah SWT dengan memancarkan mata 
air zam-zam dari sela-sela batu yang terus 
mengalir sampai sekarang.  Kerja pantang 
menyerah merupakan sikap etos kerja yang 
harus dimiliki oleh seorang muslim sehingga 
produk kerjanya menjadi lebih optimal. 
 
Kalau thawaf dan sa’i bisa dilakukan pada 
waktu-waktu yang berbeda-beda oleh 
masing-masing pelaku ibadah haji, maka 
wukuf di Arafah harus dilakukan pada waktu 
dan tempat yang sama oleh seluruh jamaah 
haji.  Tempatnya harus di Padang Arafah yang 
sangat luas itu, dan waktunya pun adalah 
pada tanggal 9 Zulhijjah mulai dari tengah 
hari sampai matahari terbenam.  Seluruh 
jamaah haji yang berhaji pada tahun itu tanpa 
terkecuali harus berada di sana pada waktu 
itu.   
 
Maka, jadilah padang Arafah tempat 
berkumpul manusia terbanyak sedunia setiap 
tahunnya, bahkan dengan seragam ihram 
yang sama pula, meskipun tidak dimasukkan 
di dalam Guinness Book of Record.  
Diperkirakan tahun ini sekitar 6 juta jamaah 
haji berkumpul di Arafah.  Sungguh sebuah 
pemandangan menakjubkan, subhanalloh, 
melihat tenda-tenda putih dan berdiamnya 



jamaah haji di Arafah dalam suasana khusyu’ 
bermunajat kepada Allah SWT.  Inilah 
lambang persatuan, kekuatan dan 
kekompakan umat Islam.  Berkumpulnya 
umat Islam di sana setiap tahun menunjukkan 
kekuatan dan jumlah umat Islam yang terus 
bertambah setiap tahun dan menggentarkan 
musuh-musuh Islam.   
 
Melontar jumrah adalah gerakan fisik 
melempar batu kerikil kecil ke arah objek 
tertentu yang mencerminkan permusuhan 
kepada syaitan yang selalu menggoda.  Dulu 
ketika Nabi Ibrahim a.s. ingin menyembelih 
putranya Ismail a.s., ia selalu digoda dan 
dibuat ragu-ragu oleh syaitan.  Pertentangan 
dengan syaitan yang berada di pihak yang 
batil terus berjalan.  Mulai dari awal sejarah 
manusia (Nabi Adam a.s.) pertentangan 
antara yang haq dan yang batil akan terus 
berlangsung.  Dalam keseharian kita selalu 
saja ada orang-orang ataupun pihak-pihak 
yang menentang kebaikan dan dakwah.  Tidak 
usah berkecil hati, karena itu sudah 
merupakan watak dunia ini.  Tugas kita hanya 
memperjuangkan kebaikan dan melempar 
kebatilan secara konsisten.  Amar ma’ruf nahi 
munkar.  Hasilnya serahkan pada Allah SWT. 
 
Pelaksanaan ibadah haji adalah sarana 
pendidikan dan latihan (diklat).  Selama 
empat puluh hari (jamaah haji reguler) dan 



dua puluh lima hari (jamaah haji khusus) 
ditempa.  Shalat arbain empat puluh waktu di 
Madinah membiasakan jamaah untuk 
menunaikan shalat lima waktu di masjid 
sekuatnya karena ganjarannya yang besar, 
terlebih lagi shalat di Masjidil Haram.  Dengan 
ramainya suasana masjid dan tempat ziarah, 
membuat jamaah harus antri dan 
memperbanyak sabar.  Dua tanah harom yaitu 
Makkah dan Madinah dipercayai dan sudah 
dibuktikan oleh banyak jamaah bahwa Allah 
SWT mensegerakan balasan terhadap 
kekeliruan yang dilakukan di sana.  Karena itu 
jamaah sangat berhati-hati dalam berbuat 
karena takut akan balasan instant itu.  
Suasana sabar, toleransi, teduh, persaudaraan 
dan tolong menolong sesama jamaah sangat 
terasa.  Demikian pula semangat beribadah 
dan kedekatan pada Allah terasa semakin 
mantap.  Di Arafah, para haji mengadukan 
seluruh persoalan hidupnya dengan 
bermunajat pada Allah, bertaubat dan 
membuat komitmen baru yang lebih baik. 
 
Diklat buatan Allah ini sesungguhnya adalah 
sarana yang efektif untuk merubah diri ke 
arah yang lebih baik.  Di Indonesia, dulu 
gerakan perbaikan di bidang ekonomi, agama, 
dan bahkan politik dirintis dan didobrak oleh 
para alumni haji.  H. Samanhudi (Sarikat 
Islam), K.H. Ahmad Dahlan (Muhammadiyah), 
K.H. Wahid Hasyim (NU), dan banyak tokoh 



lainnya terinspirasi dari semangat haji yang 
membara.  Setiap tahun Indonesia 
mengirimkan lebih dari 200.000 jamaah 
untuk haji.  Mereka adalah orang-orang yang 
relatif mapan secara ekonomi dan 
berpengaruh di lingkungannya.  Jika para haji 
ini membawa semangat perbaikan hasil 
gemblengan haji di tanah suci, maka gerakan 
perbaikan di Indonesia tentu akan terus 
bergelora menuju Indonesia yang lebih baik.  
Seperti putaran thawaf yang tiada henti.  
Labbaik Allahumma Labbaik! 
 
 

Lampiran 
 

Bekal Makanan 
Pada prinsipnya, semua makanan 
diperbolehkan dibawa ke tanah suci, asalkan 
dimasukkan ke dalam koper besar.  Cuma, 
yang perlu diperhatikan adalah jangan sampai 
mengotori isi tas karena tumpahan kuah atau 
minyaknya.  Jadi masalah bungkus dari 
makanan yang berminyak-minyak ini harus 
mendapat perhatian ekstra.   

 Beras.  Sebetulnya di Madinah atau 
Makkah banyak dijual beras.  Merek 
Pandan Wangi pun ada.  Hanya 
mungkin rasanya tidak sama persis 
dengan yang ada di Indonesia.  Jika 
jamaah sangat sensitif terhadap rasa 



beras/nasi ini, bisa saja membawa 
beras dari Indonesia.  Hitung saja 
untuk keperluan 30 hari, karena di 
Madinah (8 hari) dan di Armina (4 
hari), makanan sudah ditanggung 
catering. 

 Rendang.  Ini lauk-pauk yang ideal 
untuk dibawa karena tahan lama dan 
enak rasanya bagi yang menyukainya.  
Bungkus rapat-rapat rendang dalam 
plastik, kemudian masukkan ke dalam 
rantang/toples plastik.  Lalu plester 
dan terakhir bungkus lagi dengan 
plastik yang rapat dan plester 
berulang kali.  Jika rendang belum 
akan dipakai dalam jangka waktu lama.  
Sebaiknya begitu sampai di 
Madinah/Makkah masukkan ke dalam 
freezer (bagian tempat es/frozen) di 
kulkas yang selalu disediakan di 
hotel/penginapan.  Bila sudah siap 
digunakan, baru dipanaskan kembali. 

 Sambal teri, kacang, tempe, kentang 
dengan cabe yang digoreng kering 
juga ideal menjadi lauk pauk dan 
tahan dalam jangka waktu lama.  
Bungkusnya harus diperhatikan juga 
supaya tidak bocor dan mengotori isi 
tas. 

 Mie instan (indomie).  Sebetulnya mie 
instan banyak dijual, hanya harganya 
3 kali lipat harga di Indonesia.  Jika 



suka makan mie, bisa dibawa 
secukupnya.  Tapi jangan makan mie 
instan terlalu banyak karena tidak 
baik untuk pencernaan dan kesehatan. 

 Abon, cabe bubuk, bumbu-bumbu, 
santan cair dalam kaleng, saos, garam, 
gula, teh, secukupnya bisa juga dibawa. 

 Peralatan makan seperti piring, gelas, 
sendok, mangkok-mangkok kecil 
plastik/logam untuk wadah 
sayur/lauk bisa juga dibawa.   

 Rice cooker dan kompor listrik mini 
lebih murah harganya di tanah suci 
dan praktis untuk digunakan. 

 

Bekal Pakaian dan 
Perlengkapan 
Untuk tahun 2011, 2012, dan 2013 bulan haji 
jatuh pada musim gugur.  Cuacanya tidak 
terlalu panas, dan tidak pula terlalu dingin, 
kira-kira sama dengan suhu di Indonesia.  
Karena itu, pakaiannya pun lebih kurang 
sama dengan di Indonesia.  Jaket tipis seperti 
yang biasa dipakai di Indonesia pun insya 
Allah cukup. 

 Pakaian ihram (2 pasang) 
 Sepatu/sandal (2 pasang) 
 Kaos kaki (2 pasang) 
 Celana Panjang (3 helai) 
 Baju Muslim (3 helai) 
 Celana dalam (4 helai) 



 Handuk mandi (1 helai) 
 Handuk kecil/sapu tangan (2 helai) 
 Kain sarung (2 helai) 
 Baju kaos dalam (3 helai) 
 Singlet pakai saku dalam (2 helai) 
 Kopiah/peci (1 buah) 
 Topi lebar/ topi rimba (1 buah) 
 Masker (10 buah) 
 Kain basahan  (1 buah) 
 Payung lipat (1 buah) 
 Gembok kecil untuk koper (1 buah) 
 Pencukur kumis/jenggot (1 buah) 
 Pemotong kuku (1 buah) 
 Spidol hitam (1 buah) 
 Sikat gigi dan pasta (1 buah) 
 Hanger baju (5 buah) 
 Sabun mandi (2 buah) 
 Sabun cuci/deterjen (1 kg) 
 Bros kain (1 buah) 
 Tikar shalat/sajadah yang ringan (1 

buah) 
 Jaket/jas (1 helai) 
 Ikat pinggang haji untuk pakaian 

ihram (1 buah) 
 Krim pelembab kulit (1 buah) 
 Piring plastik (1 buah) 
 Gelas Plastik (1 buah) 
 Sendok (3 buah) 
 Mangkok plastik untuk sayur/lauk (2 

buah) 



 Kantong plastik isi 2 liter untuk ambil 
zam-zam (20 lembar) 

 Obat-obatan pribadi (secukupnya) 
 Multivitamin (secukupnya) 
 Lip glos pelembab bibir (1 buah) 
 Tas Ransel (1 buah) 
 Kacamata hitam (1 buah) 
 Kamera digital (1 buah) 

 
Tambahan untuk Keperluan Wanita 

 Baju gamis/baju kurung (4 helai) 
 Telekung panjang (2 helai) 
 Telekung pendek (2 helai) 
 Kaos kaki (4 pasang) 
 Sepatu yang praktis (2 pasang) 
 Celana panjang putih utk ke masjid (4 

helai) 
 Tas sandang wanita (1 buah) 
 Singlet dalam pakai saku (2 helai) 
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