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Layanan ini tersedia dalam berbagai bahasa 
berikut ini. Anda dapat mengunduhnya 
dengan mengklik salah satu dari bahasa 
tersebut. 

ARENG

BEN

FRA

TUR

SPN

MAY

AMH

IND

HAU

URD

SIN

RUS

PER

Bahasa Malaysia

English

Bahasa Indonesia

HausaFrançais

Türkçe

Русский языкEspañol
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Indeks 

Klik pada topik apa saja untuk tiba pada 
halaman yang diinginkan

Terjemah Khutbah 
Jumat

Halaqah dan Majelis 
Hafalan Al-Qur’an

Mushaf Multibahasa
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Kantor Bimbingan 
Orang Tersesat

Jika Barang Anda 
Hilang

Anak-anak Tersesat

Perpustakaan 
Masjid Nabawi

Payung-payung raksasa

Panduan untuk 
Wanita di dalam 
Masjid Nabawi
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Nomor-nomor 
Penting

Makam Baqi’

Parkir Mobil
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Dalam panduan ini, Anda akan 
temukan layanan terpenting yang 
terdapat di dalam Masjid Nabawi
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Terjemah 
Khutbah Jumat

Terjemah khutbah Jumat 
secara langsung lewat radio 
tersedia dalam bahasa-
bahasa berikut:

 Bahasa Inggris

Bahasa Prancis 

Bahasa Hausa 

Bahasa Turki 

Bahasa Urdu 

Bahasa  Malawi 

FM 105.5

FM 99.5

FM 107.3

FM 107

FM 105

FM 99

Bahasa Persia  FM 107
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Layanan ini disediakan untuk para 
pengunjung Masjid Nabawi. Ketika masuk 
ke dalam masjid, Anda akan temukan 
banyak majelis tersebar di dalam masjid, 
yang disiapkan untuk melayani para 
pengunjung dalam rangka memperbaiki 
dan membaguskan bacaan mereka, 
dimulai dari surat Al-Fatihah.

Halaqah dan 
Majelis Hafalan 

Al-Qur’an
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Di dalam Masjid Nabawi, Anda akan 
menemukan beragam mushaf Al-Qur’an 
yang sesuai dengan bahasa dan kebutuhan 
jamaah, sejumlah terjemahan tafsir Al-Qur’an 
dalam berbagai bahasa, serta mushaf Braille 
untuk tuna netra.

Mushaf 
Multibahasa
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Orang yang tersesat atau ingin mencari orang 
hilang atau menemukan pengunjung yang 
tersesat dan tidak dapat menolongnya, maka 
ia harus pergi ke Kantor Bimbingan Orang 
Tersesat di salah satu tempat berikut:

Kantor Bimbingan 
Orang Tersesat

Fasilitas layanan (1) sebelah tenggara 
masjid.

Pintu keluar 21A

Dinding Baqi’
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Terdapat kantor di mushala 
wanita sebelah timur 

Anak-anak Tersesat

Kantor utama untuk penanganan 
anak yang tersesat di Tembok 
Baqi terletak di seberang pintu 
Al-Saha 34 C.

No. 13

Terdapat kantor di mushala 
wanita sebelah barat

No. 29
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Bila menemukan anak hilang 
atau tersesat, bawalah dia ke 
pintu masjid terdekat, dan 
penjaga pintu akan segera 
mengantarkannya kepada 
keluarganya.

Pastikan untuk memasang 
kartu identitas atau gelang 
bertuliskan nama anak, nama 
Anda dan nomor telepon 
Anda, sehingga Anda mudah dihubungi 
ketika anak Anda hilang (semoga saja hal itu 
tidak terjadi).

Peringatan: 
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Ada 262 payung raksasa, dengan dekorasi 
dan desain megah, yang tersebar di 
sarhat luar dan dalam masjid, terbuka 
dan menutup sesuai kebutuhan.

Payung-payung 
Raksasa
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Payung terbuka di awal hari untuk melindungi 
pengunjung dan jamaah shalat dari panas 
matahari dan hujan lalu tertutup pada 
malam hari untuk ventilasi dan menikmati 
pemandangan langit.
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17
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Jamaah haji dan pengunjung harus 
memerhatikan barang-barang miliknya. 

Jika Barang Anda 
Hilang
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Jangan sampai lupa dan hilang. Bila 
ada yang kehilangan sesuatu dan 
ingin mencarinya, dia harus pergi 
ke Kantor Urusan Barang Hilang di 
bawah Otoritas Keamanan Tanah 
Haram di pintu keluar pelataran—

Maktab (Kantor) nomor 18.
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Barang yang hilang di tempat shalat wanita,  
maka barang itu akan disimpan selama 
seminggu di Kantor Bagian wanita di tempat 
shalat sebelah timur. 

Kehilangan di Tem-
pat Shalat Wanita

Jika belum diambil, maka barang itu akan 
dibawa ke Kantor Urusan Barang Hilang 

di dekat pintu keluar pelataran—Maktab 
(Kantor) nomor 18.
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Perpustakaan 
Masjid Nabawi

Sebuah gedung ilmu pengetahuan yang 
terletak di dalam Masjid Rasulullah 
Shallallahu alaihi wasallam, yang dikunjungi 
oleh para pelajar, peneliti dan jamaah 
Masjid Nabi dari berbagai usia dan budaya 
yang berbeda-beda.
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Pembangunan perpustakaan Masjid 
Nabawi  pertama kali  dilakukan sebelum 
tahun 886 H.  Kemudian dibangun 
ulang pada era modern pada tahun 
1352 H.

Pembangunan Perpustakaan
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Terletak di atap masjid. Anda dapat 
sampai ke sana dari Pintu Al-Aqiq, yaitu 
pintu nomor 11 dan memasukinya lewat 
eskalator nomor 10 A.

Perpustakaan untuk kaum perempuan 
berada di dekat Pintu 24 atau 16.

Posisi Perpustakaan
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Perpustakaan dapat 
dikunjungi dari jam 8 pagi 
hingga 10 malam.

Memiliki luas 744 m2.

Menyimpan lebih dari 
172.548 koleksi buku 
dalam 71 kategori 
disiplin ilmu.
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Panduan untuk 
Wanita di dalam 
Masjid Nabawi

Ada dua tempat shalat besar untuk 
wanita. Di dalamnya ada pelataran yang 
disediakan khusus untuk mereka.

Tempat shalat   sebelah barat dapat dituju 
melalui pintu nomor 13 hingga pintu 
nomor 17 D.

Tempat shalat   sebelah utara dapat dituju 
melalui pintu nomor 23 hingga pintu 
nomor 31 B.
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Terdapat perpustakaan dengan buku 
berlimpah dan layanan untuk kaum 
muslimah. Dapat dikunjungi melalui 
pintu nomor 16 atau 24.
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Kaum Muslimah dapat mengunjungi 
Raudhah dan shalat di sana setelah 

memesan di aplikasi resmi (Eatamarna 
App) dan (Tawakkalna App).

Perpustakaan ini dapat dikunjungi 
melalui pintu 25 dan 29 di mushalla 

wanita sebelah timur.
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https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sejel.eatamrna&hl=ar&gl=SA
https://play.google.com/store/apps/details?id=sa.gov.nic.tawakkalna&hl=ar&gl=US


Disediakan banyak kamar mandi bagi 
wanita di setiap arah masjid, terletak 
dekat dengan tempat shalat khusus 
untuk mereka.
Terdapat tanda khusus untuk mereka, 
berupa lantai dengan nomor berikut:

Utara masjid: nomor 11B, 9 dan 12 A.

Timur masjid: nomor 13 A.

Barat masjid: nomor 7 A dan 7B.
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Makam Baqi’

Sebuah komplek pemakaman di kota 
Madinah sejak masa Nabi Muhammad 
Shallallahu alaihi wasallam hingga hari 
ini.
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Dalam sejarah banyak orang wafat 
dimakamkan di sana. Di antara mereka 
adalah sebagian istri-istri Nabi   dan  
sejumlah besar sahabat radhiyallahu 
anhum.

Terletak di sebelah tenggara Masjid 
Nabawi dan mencapai  luas 180.000 m2.

31



Disebut Baqi’ karena 
dahulu adalah tempat yang 
ditumbuhi banyak pohon. 
Baqi’ adalah tempat lapang 
yang ada banyak pohon 
beraneka ragam di sana.

Laki-laki dapat berziarah ke 
Makam Baqi’ setelah shalat 
subuh hingga jam 9 pagi, 
dan setelah shalat Ashar 
selama satu setengah jam.

Rasulullah Shallallahu 
alaihi wasallam sering 
berziarah ke makam Baqi’ 
dan mendoakan para 
penghuninya.
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Terdapat tempat parkir mobil di 
bagian bawah Masjid Nabawi, yang 
dapat menampung 4.300 mobil yang 
tersebar di 24 unit, dengan rincian 11 
unit terletak di lantai atas dan 13 unit 
di lantai dasar. Sebanyak 12 dari unit-
unit ini dialokasikan untuk langganan 
tahunan dan bulanan, sementara 12 
unit lainnya dialokasikan untuk parkir 
tunai per jam. Tempat parkir ini dapat 
diakses melalui 6 pintu masuk yang 
terhubung dengan jalan-jalan utama di 
sekitar Masjid Nabawi.

Parkir 
Mobil
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Nomor-nomor Telepon Penting

911

937

1966

920002814

Nomor panggilan untuk kondisi 
darurat dan layanan keamanan

Nomor panggilan untuk konsultasi 
medis

Nomor panggilan khusus untuk 
pertanyaan tentang Masjidil Haram dan 

Masjid Nabawi

Nomor panggilan Kementerian Haji dan 
Umrah untuk menjawab pertanyaan 

jamaah
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Anda dapat memperoleh panduan dan 
bimbingan lainnya dengan mengunjungi 
situs web Kementerian Haji dan Umrah 

(dengan mengklik di sini). Dalam panduan 
ini, Anda akan menemukan semua petunjuk 
dan arahan yang memudahkan Anda untuk 
melakukan rangkaian ibadah haji dengan 
mudah dan tentram.

Mitra Strategis

Mitra kami dalam mencapai kesuksesan

https://guide.haj.gov.sa/id.html


Semoga Allah 
menerima semua 

amal dan upaya Anda

Untuk informasi dan 
bimbingan tambahan, silakan 

mengunjungi akun kami di 
situs-situs media sosial 


