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Sebelum Wukuf



كَ لَبَّْيَك اللُّٰهمَّ لَبَّيْ 

بَّْيكَ لَبَّْيَك الََشِرْيَك لََك لَ 

اِنَّ اْلَحْمدَ َوالن ِْعَمةَ 

لََك َواْلُمْلَك 

الََشِرْيَك لَكَ 

Aku penuhi panggilan-Mu 
Ya Allah,Aku penuhi 
panggilan-Mu, 

Aku penuhi panggilan-Mu, 
tidak ada sekutu bagi-Mu, 
aku penuhi panggilan-Mu.

Sesungguhnya segala 
puji dan nikmat 
hanyalah milik-Mu,

juga semua kerajaan, 
tidak ada sekutu bagi-Mu.

‘Abdullah bin ‘Umar menuturkan bahwa talbiyah 
Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam adalah : 

(HR. Bukhari no. 1549 dan Muslim no. 19).



“Ya Allah limpahkan rahmat dan keselamatan kepada Nabi Muhammad dan keluarganya.”

Doa sesudah Shalawat

“Ya Allah, sesungguhnya kami memohon keridhaan-Mu dan surga,
kami berlindung pada-Mu dari kemurkaan-Mu dan siksa neraka. 

Wahai Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, 
dan hindarkanlah kami dari siksa neraka.”



Do’a Haji Mabrur

Semoga Allah 
menganugerahkan

Haji yang mabrur, 

usaha yang disyukuri 

dan dosa yang diampuni.

عَْلهُ اَللُّٰهمَّ اجْ 

ا  ْوًراَمْبرُ َحجًّ

اْشُكْورً مَ َسْعيًاَو 

ُفُْوًراَمغْ ذَْنبًاَو 
“diriwayatkan dari Ibnu Mas’ud dan Ibnu ‘Umar

diriwayatkan secara marfu’ 
(sampai pada Rasul shallallahu ‘alaihi wa sallam)





Menuju Makkah



Saling memaafkanm 
mengikhlaskan, 

Komitmen dan mental 













Tips 
Teknis

Tips Sederhana dan Bawaan Haji Bina Umat Jun.ppt
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Lokasi yang mudah dikenali secara umum oleh

jemaah haji Indonesia dan memiliki kemudahan

akses ke Masjidil Haram dan Masjid Nabawi:

 Untuk Makkah berada di 6 Wilayah yaitu: Jarwal/Biban,

Misfalah/Nakasah, Mahbas Jin, Aziziyah, Raudhah

dan Syisah

 Untuk Wilayah Madinah yang menjadi target seluruhnya

wilayah Markaziyah (melihat perkembangan perluasan

Masjid Nabawi)
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1. Jarak akomodasi jemaah haji adalah jarak ke

Masjidil Haram untuk akomodasi di Makkah

4.398 meter atau lebih untuk akomodasi yang

dilewati rute transportasi shalawat.

2. Untuk akomodasi di Madinah dengan jarak

terjauh dari akomodasi jemaah haji ke Masjid

Nabawi 670 meter



Akomodasi Jemaah haji 
Indonesia pada tahun
2016 rencananya berada
di 6 wilayah, yaitu:
Aziziah, Mahbas Jin, 
Misfalah, Jarwal, Raudhah
dan Syisyah dengan
mempertimbangkan
kemudahan akses
transportasi bus shalawat
dan distribusi katering.

Jarak terjauh 4398 meter 
dari Masjidil Haram atau
terletak di wilayah yang 
dilalui bus shalawat



No Sektor Wilayah Nama Hotel

1 I Mahbas Jin Shafwat al Bait 1

2 II Mahbas Jin Arkan Bakkah

3 III Mahbas Jin & Aziziah New Al Marwah Hotel

4 IV Aziziah Dar Hadi

5 V Syisyah Al-Lu’luah

6 VI Syisyah Hotel Thayeb

7 VII Syisyah & Raudhah Tsarawat al-Raudhah

8 VIII Jarwal Wihdah Tower I

9 IX Misfalah Manazil al-Hurr 2



1. Jumlah hotel di Madinah sebanyak 103 gedung (102 gedung + 1 cadangan);

2. Hotel cadangan di Madinah: Jaad Madinah (Gharbiyah) 455 kapasitas; 

3. Jumlah Sektor Madinah ada 4 Sektor; 

4. Layanan kesehatan di Markaziah non sektor; hotel Jaad Madinah 25 

kapasitas.
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No Sektor Wilayah Nama Hotel

1 Khusus Syimaliyah Fairussyattah

2 I Syimaliyah Mawaddah Noor

3 II Gharbiyah Hotel Azzahra

4 III Gharbiyah Jaad Madinah

9 IV Janubiyah Raudhah Mubarak
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Penempatan jemaah haji Indonesia di

Armina sebanyak 52 Maktab yang terbagi

menjadi:

1. Jemaah haji Indonesia berada di area Al

Muaishim sebanyak 45 Maktab

2. Jemaah haji Indonesia yang berada di

Mina Jadid sebanyak 7 Maktab
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1. Jemaah Haji Yang Menerima Konsumsi di Arab Saudi
Sebanyak 155.200 Orang dan Petugas Kloter sebanyak
1.935 Orang.

2. Pelayanan Konsumsi di Arab Saudi Meliputi:
- Madinah
- Jeddah
- Makkah
- Armina
3 Harga Konsumsi:
- Madinah, Jeddah dan Makkah sebesar SAR 12.00,-/box
- Armina sebesar SAR 15.00,-/box dan Logistik SAR

100.00,-/Jemaah

36



1. Makan siang jam 11.30 sd 14.30 WAS

2. Makan malam Jam 18.00 sd 21.30 WAS

3. Makan selamat datang pada saat jemaah tiba

dipemondokan.

4. Makan selamat jalan 1 jam sebelum jemah haji

berangkat meninggalkan Madinah

5. Snack pagi bersamaan dengan distribusi makan

malam

6. Paket konsumsi paling lambat 2 hari setelah tiba

di Madinah
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Transportasi Shalawat

Transportasi Antar Kota

Transportasi Armina

45





44



44



44



1. Layanan Non Upgrade

Layanan ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pemerintah Arab Saudi yang

dilaksanakan oleh Naqabah ‘Ammah Lissayyarat, dengan rute sebagai berikut:

• Bandara Madinah-Pemondokan Madinah

• Pemondokan Madinah- Bandara Madinah

2. Layanan Upgrade

Layanan ini dilaksanakan oleh Missi Haji dengan tanpa mengurangi kewajiban

pembayaran GSF, dengan rute meliputi:

• Madinah-Makkah

• Jeddah-Makkah

• Makkah-Jeddah

• Makkah-Madinah

3. Pemerintah telah menyiapkan angkutan pada rute tersebut dengan melakukan kontrak

dengan 4 perusahaan yaitu: SAPTCO, Rawahel, Rabitat Makkah dan Qawafil.
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• Armada bus minimal produksi tahun 2009

• Kapasitas minimal 45 seat

• AC, tombol pintu darurat, alat pemecah kaca, alat
pemadam kebakaran, ban cadangan, kotak p3k

• Bagasi bawah, toilet, pengeras suara, kulkas

• Layanan on call 24 jam

• Bengkel permanen/mobile
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Layanan ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab

Pemerintah Arab Saudi yang dilaksanakan oleh Naqabah

Amma Lissayyarat, dengan rute sebagai berikut:

- Makkah- Arafah

- Arafah-Muzdalifah

- Muzdalifah-Mina

- Mina-Makkah
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 Penambahan Layanan Air Minum

• Penambahan layanan air minum diberikan pada saat jemaah

baru tiba di Arafah sebanyak 3 x 330 ml.

• Kontrak pelayanan penambahan air minum dilaksanakan

dengan perusahaan yang ditunjuk melayani katering Armina

 Peningkatan Kemah Arafah dengan Penambahan Water Fan

• Peningkatan pelayanan kemah Arafah dengan Water Fan

sebagai pengganti dari Water choller

• Setiap maktab dengan jumlah jemaah 3000 orang akan

dilengkapi dengan 106 Water Fan

• Kontrak Water Fan dilakukan dengan Muassasah Asia Tenggara
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 Jadwal Penerbangan

 Layanan Transportasi Darat

 Rute Jemaah Haji

 Akomodasi Makkah dan Madinah

 Katering Makkah, Madinah, dan Armina

 Informasi Kesehatan

 SMS Center

 Manasik

 Posisi Jemaah dan Petugas

 Informasi Penting Lainnya
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 Terintegrasi dengan SIKOHAT

Data yang ada dalam Haji Pintar 2.0 merupakan data yang real time

 Mengecek Keberangkatan Berdasarkan Porsi

Jamaah dapat mengetahui waktu keberangkatan dengan memasukan

nomor porsi.

 Preview Akomodasi

Jamaah dapat mengetahui foto gedung, kamar, dan fasilitas hotel.

 Tracking

Keluarga yang ada di Indonesia dapat mengetahui posisi keluarganya

yang sedang menunaikan Ibadah Haji di Arab Saudi. Selain itu

keberadaan jemaah dapat dipantau oleh petugas melalui Web Service



1. Hari Ke 8 di Madinah pengajian manasik umrah dan 
berkemas-kemas untuk pergi ke makah dengan 
mengepak-ngepaki barang-barang ke dalam koper, tas 
tentengan dan tas paspor

2. Pada hari ke 9, sebelum berangkat ke makah, melakukan 
persiapan umrah sebagai berikut:
 Memotong kuku
 Memotong kumis dan merapihkan jenggot
 Mencabut bulu ketiak dan mencukur bulu kemaluan
 Mandi besar
 Memakai parfum dan wangi-wangian
 bersisir- rapih
 Memakai pakaian ihram dari pondok

3. Masuk bus dengan diabsen oleh ketua rombongan 
masing-masing dan dan dipandu pembimbing untuk 
membaca do’a perjalanan







4. Bus menuju Bir Ali, masjid miqat (± 12km)
5. Di Zulhulaifah (Bir Ali):

Berwudhu bagi yang sudah batal
Shalat sunah ihram 2 raka’at, apabila tidak 
bertepatan dengan shalat 5 waktu
Masuk bus masing-masing dan menjatuhkan niat 
ihram dengan dipandu oleh ustadz/pembimbing; 
labbaika umratan
Selama dalam perjalanan (486 km/8 jam), 
dianjurkan memperbanyak membaca talbiyah, 
sholawat, dan do’a haji mabrur, juga dianjurkan 
memperbanyak dzikir baca Al-Qur’an dan Istiqfar
Apabila letih dianjurkan untuk istirahat





Miqot di Bir Ali

































Jemur Cucian
diMakkah

















1. Mendapat kartu identitas Maktab dan ransum
makan untuk hari pertama

2. Menempati kamar sesuai dengan pembagian
yang telah ditentukan, bapak-bapak bersama
dengan bapak-bapak, dan ibu bersama dengan
ibu-ibu

3. Setelah menempati kamar, dipersilahkan
menata barang-barangnya di kamar dan
merapihkan tempat tidur dan pemandangan
kamar

4. Setelah itu, dipersilahkan mandi dan istirahat
5. Selama belum menyelesaikan umrah, jama’ah

harus senantiasa menjaga ihramnya, baik
bapak-bapak- maupun ibu-ibu tidak boleh
membuka pakaian ihramnya dihadapan orang
lain,kecuali berada di kamar mandi



6. Setelah istirahat cukup, jama’ah diajak berangkat ke
Masjidil Haram untuk melakukan umrah dengan
berbaris yang dipandu oleh ustadz/pembimbing

7. Pada saat melakukan umrah(thawaf, sa’I, dan tahalul) 
selalu dipandu oleh ustadz/pembimbing, jama’ah
tinggal menirukan do’a-do’a dan dzikir-dzikir yang 
dibaca oleh ustadz/pembimbing

8. Pertama yang dilakukan adalah thawaf dengan carqa
mengelilingi ka’bah 7 kali putaran. Dimulai dari Hajar
Aswad (lampu neon warna hijau) dan berakhir di Hajar
Aswad lagi

9. Setelah selesai thawaf, jama’ah disunatkan
mengerjakan shalat sunat thawaf 2 raka’at di
belakang makam Ibrahim dan dianjurkan berdo’a di
Multayam (tempat antara Hajar Aswad dan pintu
Ka’bah

10. Dilanjutkan dengan minum air zam-zam



11. Setelah itu menuju ke Mas’a (tempat Sa’i) guna
melakukan sa’i. Sa’i adalah kegiatan berjalan dari
bukit Shafa menuju bukit Marwah sebanyak7 kali 
putaran

12. Selesai sa’i, jama’ah berdo’a di bukit Marwah
dengan dipandu oleh ustadz/pembimbung

13. Sehabis itu jama’ah baru tahalul (memotong / 
mencukur rambut)

14. Dengan tahalul itu berarti jama’ah boleh melepas
pakaian ihram dan mengenakan pakaian biasa
serta boleh melakukan hal-hal yang sebelumnya
dilarang

15. Pada waktu pergi dan pulang dari Masjidil Haram
perlu diingat jalan yang dilalui agar tidak tersesat. 
Kartu identitas, gelang Maktab dipakai sebagai
pengenal diri dan alamat Maktab sudah ditulis pada
identitas tersebut



1. Melakukan shalat di 

masjidil Haram, 

thawaf sunnah

2. Membaca Al-Qur’an, 

dzikir, berdoa, dan 

istirahat



Melempar Jumrah

Jabal abi 

Kubais

Jabal RahmahTempat kelahiran 

Nabi

1. Memperbanyak shalat berjama’ah di Masjidil Haram, 
thawaf sunnah, membaca Al-Qur’an, dzikir dan berdo’a

2. Mengadakan Ziarah dengan jalan kaki ketempat
pemancungan, tempat kelahiran Nabi, Jabal Abi Qubais, 
Masjid Kucing, Masjid Jin, makam Ma’la.

3. Mengadakan ziarah dengan memakai bus ke Jabal Tsur, 
masjid Namirah, Wadi Uranah, Padang Arafah, Jabal
Rahmah, Muzdalifah, Masya’ir Haram, Mina, masjid
Khaif, Jumrah Aqabah, Wustha, Ula dan Jabal Nur (Gua
Hira)

4. Naik ke Gua Hira

5. Mengadakan pengajian di setiap hari selain untuk ziarah

Masjid JinPasar Seng



6. Berbelanja untuk oleh-oleh keluarga, tetangga, 

dan teman-teman

7. Menjaga kesehatan badan dengan cara banyak

makan dan minum serta istirahat yang cukup

8. Mengadakan renungan malam dan ramah tamah



Hari ke 3 dan Hari-Hari Berikutnya
Sebelum Puncak Haji

• Qiyamul Lail di Lantai 3
• Sholat Shubuh Berjamaah
• Kajian Ba’dha Shubuh
• ZIARAH Seputar Masjidil Haram
• ZIARAH Seputar Makkah
• Karu, Karom ke Mina ( Melihat Lokasi)
• Persiapan Tarwiyah
• Persiapan Puncak Haji
• Umroh Sunnah ( Sebelum Haji ) Melihat

Waktu dan Kondisi











Hari ke 3 dan Hari-

Hari Berikutnya



Jabal Abi Qubais

Maulidun Nabi

Makam Ma’la

Masjid Jin









Ziarah ke tempat kelahiran Nabi



Ziarah ke tempat kelahiran Nabi









Ziarah ke masjid Abu Hurairah



Ziarah masjid jin



Ziarah ke makam ma’la





Jabal Tsur

Arofah, 

Jabal Rahmah

ArMina

Jabal Nur









Pulang dari gua tsur



Ziarah ke gua tsur



Ziarah ke Jabal Nur dan Gua Hira











Ziarah ke gua hira’



Ziarah ke jabal rahmah





Hari ke 3 

dan Hari-

Hari

Berikutnya



Umroh Sunnah
(Boleh Badal Umroh

siapa…., setelah umroh
sendiri)

Mengambil Miqot ketika Ziarah
Ji’ronah

Hudaibiyah
Tan’im

Melihat Jadwal dan Situasi



Umrah Untuk Orang Tua yang sudah meninggal secara sukarela tanpa uang yang 

berasal dari harta orang yang sudah meninggal juga diperbolehkan asalkan memenuhi 

beberapa syarat. Sebuah hadits dari Abu Dawud menyebutkan riwayat dari Abdullah bin 

Abbas Radhiallahu ‘anhu, ia berkata :

َمْن » قَاَل . ْيَك َعْن ُشْبُرَمةَ َسِمَع َرُجالً يَقُوُل لَبَّ -صلى هللا عليه وسلم-أَنَّ النَّبِىَّ 

» قَاَل . قَاَل الَ . «ْن نَُْفِسَك َحَجْجَت عَ » قَاَل . قَاَل أٌَخ ِلى أَْو قَِريٌب ِلى. «ُشْبُرَمةَ 

.«ُشْبُرَمةَ ُحجَّ َعْن نَُْفِسَك ثُمَّ ُحجَّ َعْن 

“Bahwa Rasulullah SAW mendengar seseorang berkata, “Ya Allah aku penuhi 

panggilan-Mu atas nama Syubrumah”, Rasulullah SAW berkata :”Siapakah Syubrumah 

?” Ia menjawab : “Saudaraku atau kerabatku,” Rasulullah SAW berkata : “Kamu sudah 

haji untuk dirimu sendiri ?” Ia menjawab : “Belum”. Rasulullah SAW berkata : “Hajilah 

kamu untuk dirimu sendiri (dulu), kemudian kami haji atas nama Syubrumah”. 

[Hadist Riwayat Abu Daud)

Berdasarkan hadist tersebut, sebelum Niat Umrah Untuk Orang Tua. Seseorang 

haruslah sudah pernah melakukan Umroh 

untuk dirinya sendiri dulu.

Umrah Untuk Orang Tua yang sudah meninggal

hukum ibadah umroh ialah sunah muakkad



Artinya: “Abu Razin radhiyallahu ‘anhu berkata: “Wahai 

Rasulullah, sesungguhnya bapakku adalah seorang yang tua 

renta, tidak mampu haji dan umrah serta tidak bias menunggai 

kendaraan, Nabi bersabda: “Haji dan 

umrahkanlah atas bapakmu”.
HR. Abu Daud dan dishahihkan di dalam kitab Shahih Abu Daud, 

no. 1588.

ثِِه َرُجٌل ِمْن بَنِى قَاَل َحُْفٌص فِى َحِدي–َعْن أَبِى َرِزيٍن 

ِ –َعاِمٍر  َّأَبِىََّشْيٌخََّكبِيٌرَّلََّإِن َّأَنَّهُ قَاَل يَا َرُسوَل اَّللَّ

ََّولََّاْلعُْمَرةََّ .ََّولََّالَّ ْعنََّيَْستَِطيُعَّاْلَحج 

َتَِمرْ اْحُجْج َعْن أَبِيَك َواعْ » قَاَل 



Para ulama berkata bahwa hukum badal umrah sama dengan hukum badal 

haji.

Dalam Al-Mawsu’ah Al-Fiqhiyyah juz ke-30, hlm. 328-329 dalam 

pembahasan umrah untuk yang lain disebutkan, Para fuqaha secara umum 

membolehkan menunaikan umrah untuk yang lain karena umrah sama halnya 

dengan haji boleh ada badal di dalamnya. 

Ulama Syafi’iyah berpendapat bahwa boleh ada badal atau menggantikan 

menunaikan umrah dari yang lain jika yang digantikan adalah mayit atau orang 

yang masih hidup namun tidak lagi memiliki kemampuan untuk menunaikannya 

sendiri.

Ulama Syafi’iyah juga berpendapat, boleh juga menunaikan umrah yang 

sunnah jika yang digantikan tidak mampu menunaikan sendiri sebagaimana 

boleh juga menunaikannya untuk mayit.

Pahami Perbedaan Mazdab Tentang Umroh

Ulama Syafi’iyah juga berpendapat, boleh









umroh
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