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Lima tahun terakhir ini gairah umat islam kian terasa dalam konteks pelaksanaan ibadah haji. Dulu, 

kalau kita mau melaksanakan ibadah haji, tahun ini mendaftar tahun ini juga berangkat ke-tanah suci, namun 

sekarang kita mendaftar tahun ini, tetapi 10 tahun kedepan baru bisa berangkat ke tanah suci. Ini merupakan 

penomena sosial masyarakat kita yang tidak bisa kita pungkiri secara umum.  Ini juga sebagai indikator dari 

keadaan sosial masyarakat kita yang semakin antusias dalam konteks uhrowi dan makmur dalam konteks  

ekonomi atau duniawi.  

Sejak enam bulan sebelom keberangkatan kami ke tanah suci, sudah dipersiapkan dengan 

terprogram. Dengan latihan manasik haji selama kurang lebih 15 kali belom cukup rasanya sebagai bekal 

perjalanan kami ke tanah suci, hari demi hari kami menanti selama hampir 4 tahun dengan jadwal dari 

Departemen Agama akhirnya kami termasuk orang yang berangkat tahun 2013 ini.  

Dibayangi dengan pemberitaan dari berbagai media tentang pengurangan quota haji tahun ini, kami 

semakin ketar-ketir menunggu kepastian, karena memang alasan yang rasional yaitu sedang direnovasinya 

Masjidil Haram, sebab renovasi Masjidil Haram kali ini tergolong besar-besaran dan memakan waktu yang 

relatif lama. 

Bagi saudara-saudara kita yang tahun ini harusnya berangkat tetapi temasuk yang mendapat 

pengurangan quota, harus bersabar, karena tahun depan yang diutamakan yang pemotongan quota 20% itu. 

Syukur alhamdulillah kami dan keluarga termasuk yang berangkat tahun ini. 

Kami dan keluarga termasuk kloter 28 JKG, berangkat pada hari sabtu tanggal 28 September 2013 

menuju asrama haji Pondok Gede. Di asrama haji Pondok Gede kami hanya menunggu pemberangkatan 

sekitar 24 jam, keesokan harinya kami berangkat dari Bandara Halim Perdana Kusuma menuju Bandara 

King Abdul Azis Jedah, Mekah Arab Saudi. Dengan perbedaan waktu 4 jam akhirnya mendaratlah pesawat 

yang kami tumpangi dengan selamat sekitar pukul 11.30 waktu Arab Saudi karena dikurangi empat jam.  

Dengan sigapnya pegawai imigrasi negara Arab Saudi memeriksa dokumen para jamaah haji satu 

persatu, setelah itu jamaah menuju bus yg telah disediakan oleh petugas haji Negara Arab Saudi. Sambil 

mengenakan kain ihrom karena kami termasuk gelombang kedua langsung menuju Mekah. Para jamaah 

tidak henti2nya berdoa sambil mengucapkan talbiah yang dikumandangkan oleh jamaah, dengan sinar lampu 

gemerlapan kota Jedah untuk menuju kota Mekah. 

Decak kagum tidak henti-hentinya dari seluruh jamaah sambil mengucap "Allahu Akbar" karena 

sungguh menakjubkan kota Mekah di malam hari. Mungkin kota in dipelihara langsung Allah SWT celetuk 

salah satu jamaah. 

Drs. H. Matali, M.Pd Kepala SMA 65 Jakarta Barat yg kebetulan satu kloter dengan kami 

mengungkapkan "Perjalanan ini benar-benar menakjubkan, sungguh luar biasa perjalan kita ini, selain bisa 

meningkatkan rasa iman dan taqwa kita kepada Allah SWT, juga sebagai momentum untuk meningkatkan 

kesabaran kita. Mudah-mudahan haji kita menjadi haji yang mabrur, amin"  

Haji adalah rukun Iman yang ke-lima bagi kaum muslim di seluruh dunia, sebab bagi kalum muslim 

yang mampu diwajibkan untuk menunaikan ibadah haji sebagai penyempurna rukun islam itu sendiri, ibadah 

haji lebih dominan ibadah pisik, artinya ibadah yang benar-benar memerlukan kekuatan pisik secara optimal, 

kesehatan para jamaah sangat diperlukan.  

             Hampir dua hari dua malam di Arafah ini memerlukan tenaga ekstra dengan suhu udara di sekitar 

padang Arafah termasuk suhu yang paling panas di dunia. Bahda magrib di malam kedua jamaah menuju dan 

bermalam di Muzdhalifah untuk mengambil batu sekitar 70 butir (boleh diambil di sekitar tanah haram) di 

tanah lapang terbuka sambil menunggu waktu lewat tengah malam untuk melanjutkan perjalanan ke Mina.    

Setelah sampai di Mina ada yang langsung menuju Jamarot untuk melontar Aqobah dan jamaah 

langsung melakukan tahalul dengan cara memotong rambut bahkan sampai plontos kalau untuk jamaah laki-

laki, dengan wajah sumringah dan berkaca-kaca para jamaah langsung menuju tenda-tenda di Mina untuk 

beristirahat sampai hari tasriq yang ke-3 selesailah jamaah untuk melontar karena kami mengambil nafar sani 

artinya sampai hari tasriq ke3 setelah hari raya Idul Adha. 



Kemudian para jamaah langsung menuju hotel tempat tinggal di Mekah dan ada juga yang langsung 

melaksanakan tawaf ifadha serta disambung dengan tahalul sehingga gugurlah semua larangan selama 

jamaah haji dari awal berangkat ke Arofah selama hampir seminggu. 

Setelah selesai semua kegiatan ibadah di Kota Mekah baik yang wajib maupun yang sunah, maka 

berangsur-angsur jamaah haji mulai meningkalkan kota Mekah. Jamaah haji yang tergolong gelombang 

pertama mulai pulang ke-tanah air masing-masing, sedangkan jamaah haji gelombang kedua mulai menuju 

kota Madinah. 

Di kota Madinah udara lebih bersahabat, bahkan tergolong dingin, apalagi di pagi hari suasana kota 

Madinah benar-benar sejuk dan menyenangkan. Dengan semangat yang luar biasa para jamaah haji 

melaksanakan shalat lima waktu tanpa kehilangan setiap waktunya karena ingin mendapat shalat waktu 

arbain.  

Apalagi Nabi Besar kita Muhamad SAW mengatakan “Satu kali shalat di Masjidku ini lebih baik 

dari serinu kali shalat di masjid-masjid yang lain selain Masjidil Haram (Bukhari Muslim). Dalam riwayat 

lain dari Jabir RA : “Satu kali shalat di Masjidku lebih afdhol dari pada 1000 shalat di Masjid yang lain 

kecuali Masjidil haram di Mekah dan satu kali shalat di Masjidil Haram lebih afdhol dari pada 100.000 kali 

shalat di masjid-masjid lain” 

Selama kurang lebih sembilan hari kami di kota Madinah, kami benar-benar mendapatkan khazanah 

uhrowi yang luar biasa dengan harapan kami menjadi haji yang mabrur. aminn  

Tepatnya  pada pukul 04,45 menjelang waktu subuh tanggal 9 Nopember 2013 kami terbang dari Bandara 

Abdullah bin Abdul Azis Madinah, kami tinggal landas menuju Jakarta. Pesawat Garuda dengan keloter 28-JKG 

menempuh lama perjalanan lebih kurang 9.15 menit. Tepat pukul 18.00 kami pesawat landing dan semua jamaah 

mengucap kan “Hamdallah kita selamat” ◙Hamka/P.01(Gema No. 10. Tahun 2013) 


