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

Klik pada topik apa saja untuk tiba pada 
halaman yang diinginkan

Keutamaan Umrah

Panduan Umrah 
Secara Ringkas

Umrah

Umrah bagi Orang 
yang Melakukan Haji 
Tamattu’
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Tiba di Masjidil Haram

Kereta api Al-Haramain

Eskalator

Yang perlu 
Diperhatikan Sebelum 
Tiba di Masjidil Haram

Thawaf

Shalat Dua Rakaat 
Thawaf
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Menuju ke Tempat
Sa’i

Shafa dan Marwah

Berdoa Ketika Berada 
di Tempat Sa’i

Tata Cara 
Melaksanakan Sa’i

Data tentang Sa’i dalam 
Angka 

Tingkatan Lantai 
Tempat Sa’i

5



Menjawab Pertanyaan 
Para Jamaah Umrah

Layanan Kursi 
Roda

Tips Bercukur Sehat

Tempat Pangkas 
Rambut

Mengulang Umrah

Tips Kesehatan
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Pusat Perbelanjaan di 
Sekitar Masjidil Haram

Umrah di Bulan               
Ramadhan

Pastikan Kembali!

Visa Umrah

Nomor-nomor 
Penting
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Umrah termasuk amal dan ibadah yang 
paling utama untuk mendekatkan diri 
kepada Allah. Ketika berumrah, seseorang 
menghadapkan wajah, lisan dan seluruh 
anggota tubuhnya ke Baitullah untuk 
menggapai rahmat dan ridha Allah.

Umrah
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Dalam panduan ini, Anda akan mendapatkan 
berbagai informasi, petunjuk dan arahan 
penting yang Anda butuhkan dalam 
perjalanan umrah.
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Umrah mempunyai banyak keutamaan, 
antara lain:  

 ¨ Umrah dapat menghapuskan dosa dan 
membantu mengatasi kemiskinan dan 
kebutuhan kita. Rasulullah Shallallahu 
alaihi wasallam  bersabda: “Ikutilah 
(dengan ibadah) di antara haji 
dan umrah; karena keduanya akan 
menjauhkan kemiskinan dan dosa, 
sebagaimana hilangnya karat besi, 
emas dan perak dengan dibakar (oleh 
pandai besi).”

Keutamaan 
Umrah

10



 ¨ Mengulang-ulang ibadah umrah dapat 
melebur dosa. Nabi  Shallallahu alaihi 
wasallam  bersabda, “Ibadah umrah 
dengan ibadah umrah berikutnya 
adalah sebagai pelebur dosa-dosa di 
antara keduanya.”
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Umrah merupakan ibadah kepada Allah 
dengan cara melakukan ihram, thawaf di 
Ka’bah, Sa’i di antara Shafa dan Marwah, lalu 
mencukur atau hanya sekadar memotong 
rambut.

Panduan Umrah 
Secara Ringkas
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Membaca talbiyah dengan melafalkan 
kalimat:

“Labbaika Allahumma labbaika, labbaika 
laa syariika laka labbaik. Innal hamda wan-
ni’mata laka wal mulku laa syariika lak.”

(Aku memenuhi panggilan-Mu, ya Allah aku 
memenuhi panggilan-Mu, aku memenuhi 
panggilan-Mu, tiada sekutu bagi-Mu, aku 
memenuhi panggilan-Mu. Sungguh segala 
puji, kenikmatan dan kekuasaan hanya milik-
Mu, tiada sekutu bagi-Mu).

1
Seorang muslim melakukan ihram dimulai 
dari tempat yang telah ditentukan oleh 
syariat, dimana dia menjauhi hal-hal yang 
dilarang untuk dilakukan saat berihram.

2

Untuk mengetahui lebih detail tentang tata cara 
ihram, unduhlah aplikasi

Panduan Ihram
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Orang yang berihram berangkat menuju 
Masjidil Haram dan berthawaf di Ka’bah 
sebanyak tujuh kali, dengan menjadikan 
kiblat kaum muslimin ini di sebelah kirinya 
dengan mengawali dan mengakhirinya di 
Hajar Aswad (atau yang sejajar dengannya).

3

 Melakukan shalat dua rakaat setelah selesai 
melakukan thawaf.

4

Menuju Shafa untuk mengawali sa’i di 
sana lalu berjalan ke (bukit) Marwah. 
Setelah sampai di Marwah,  berarti ia telah 
melakukan satu kali putaran sa’i. Kemudian 
kembali menuju Shafa untuk melakukan 
perjalanan sa’i putaran kedua. Hendaknya 
ia melakukan hal ini sampai putaran yang 
ketujuh.

5
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Setelah melakukan semua prosesi ini, 
sempurnalah umrah seseorang dan 

selesailah ihramnya. 

Bagi laki-laki, hendaknya ia mencukur atau 
memendekkan rambutnya. Bagi perempuan 
cukup dengan menggenggam rambutnya,     
memotong ujung rambutnya seukuran 
ruas jari atau kira-kira dua centimeter, lalu 
menyimpan potongan rambutnya itu. 

6
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Haji Tamattu’ adalah seseorang melaksa-
nakan haji dengan melakukan umrah terlebih 
dahulu. Setelah selesai melaksanakan umrah, 
ia bertahallul. Barulah ketika memasuki 
tanggal 8 Dzulhijjah, ia berihram untuk haji. 
Jadi ia memisahkan antara umrah dan haji.

Umrah bagi Orang 
yang Melakukan 

Haji Tamattu’
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Tata Cara Melakukan 
Haji Tamattu’

 ¨ Melaksanakan umrah secara tersendiri 
di bulan-bulan haji (Syawwal, Dzulqa’-
dah dan Dzulhijjah).

 ¨ Setelah tiba di Makkah, ia kemudian 
melakukan umrah dan sa’i untuk umrah, 
lalu mencukur atau memotong rambut, 
lalu mengakhirinya dengan bertahallul.

 ¨ Setelah  masuk hari Tarwiyah (tanggal 
8 Dzulhijjah), ia kembali melakukan 
ihram haji dan melaksanakan seluruh 
rangkaian ibadah haji.  
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Dari bandara menuju ke Masjidil Haram 
ada beberapa alat transportasi yang bisa 
digunakan, antara lain: 

Tiba di Masjidil 
Haram

Taksi atau kendaraan umum 
lainnya.

Bus yang disiapkan oleh per-
usahaan pelaksana ibadah haji dan 
umrah.

Kereta Al-Haramain

Menyewa mobil pribadi.
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Jika Anda menggunakan mobil pribadi atau 
mobil sewaan, jangan lupa bahwa Anda 
tidak dapat membawa mobil tersebut 
memasuki wilayah kota Makkah karena 
akan terjebak macet. 
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Mobil Anda akan diberhentikan di salah 
satu tempat-tempat parkir berikut:

Parkiran Kedi

Parkiran Ar-Rashifah

Parkiran Ar-Rashifah 

Parkiran Az-Zahir

Parkiran Al-Jamarat

Parkiran Daqm
Al-Wabar
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Di tempat-tempat parkir tersebut, disedia-
kan bus-bus khusus untuk jamaah haji dan 
umrah. Dari sana, Anda langsung menuju 
ke Masjidil Haram.
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Kereta
Al-Haramain

Sebuah kereta super cepat yang 
membantu para jamaah haji dan umrah 
untuk tiba ke Makkah dan Madinah 
melewati tempat-tempat terpenting yang 
terletak di antara dua kota suci tersebut.
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Stasiun Kereta di Makkah
Stasiun Kereta Al-Haramain terletak di 
distrik Ar-Rashifah yang terletak 3,5 km 
dari Masjidil Haram.

Di sana terdapat banyak bus yang khusus 
mengangkut para jamaah haji atau umrah 

menuju  Masjidil Haram.

Stasiun itu memuat 

kendaraan4750
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Petunjuk Penting

Anda dapat memesan tiket di 
stasiun Al-Haramain melalui 
loket-loket yang telah disediakan.

Pastikan hanya membawa 
barang-barang yang 
diperbolehkan  untuk dibawa di 
dalam kereta.

Banyak bus, taksi dan 
angkutan umum yang dapat 
mengantarkan Anda dengan 
mudah ke Masjidil Haram.

Perhatikan waktu kedatangan 
Anda ke stasiun sesuai dengan 
jadwal keberangkatan Anda.

Untuk pemesanan tiket 
dan jadwal kereta

Klik di sini
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Bagi orang yang hendak berumrah, 
hendaknya tidak berangkat menuju Masjidil 
Haram kecuali sudah berkoordinasi dengan 
ketua rombongannya. Ini dimaksudkan 
untuk mengetahui jadwal pasti pelaksanaan 
umrah dan tempat tinggalnya secara jelas. 
Ia harus mencatat alamat tempat tinggalnya 
di ponsel atau menulisnya di kertas. 

Yang Perlu Diperhatikan 

Sebelum Tiba di 
Masjidil Haram
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Saat Anda sampai ke Masjidil Haram 
dengan menggunakan bus:
Ingat baik-baik tempat pemberhentian bis 
dan tempat berkumpulnya penumpang 
setelah selesai melaksanakan umrah 
nanti.

28



Ketika Anda sampai di lingkungan Mas-
jidil Haram, Anda akan menemukan di 
setiap pintu, petunjuk yang terlihat dari 
jauh bagi mereka yang baru sampai, 
yang memberitahukan tempat untuk 
keluar dan masuk.
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Untuk naik-turun di lingkungan Masjidil 
Haram, Anda membutuhkan eskalator. 
Berikut ini hal-hal yang perlu Anda 
perhatikan saat menggunakannya: 

Eskalator

30



1
 Jangan duduk di atas tangga eskalator meski 
Anda sangat lelah.

2
Berdirilah di atas tangga dengan tenang. 
Pegangilah gagang berjalannya dengan 
tangan Anda.

3
Wanita hendaknya memperhatikan jilbab-
nya agar tidak tersangkut di ujung tangga.

4
Segeralah beranjak ketika Anda sudah sam-
pai di ujung tangga agar Anda tidak terdo-
rong orang yang berada di belakang Anda.
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5
Jangan naik eskalator menggunakan kursi roda 
kecuali dengan bantuan petugas khusus.

6
Jika Anda bersama dengan lansia atau orang 
yang tidak terbiasa naik eskalator, maka 
berdirilah di sampingnya dan pegangilah dia 
erat-erat agar tidak terjatuh.

7
 Jangan ikut naik jika eskalator sudah penuh 
dari permulaan sampai akhir. Hal itu untuk 
memberikan kenyamanan kepada mereka 
yang sudah naik terlebih dahulu.

8
Jangan menaruh kaki di samping tangga 
eskalator, karena bisa mencelakakan diri Anda 
dan memperberat kerja petugas.
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Thawaf adalah beribadah kepada Allah 
dengan mengelilingi Ka’bah. Ini adalah 
ibadah kepada Tuhan semesta alam dan 
mendekatkan diri kepada-Nya dengan 
tata cara yang sudah ditentukan oleh 
syariat. 

Thawaf
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 ¨ Orang yang berthawaf mengawali tha-
wafnya dari sisi Ka’bah yang terdapat Hajar 
Aswad, dimana di situ ditandai dengan 
garis berwarna hijau.

 ¨ Orang yang berhaji atau berumrah 
mengucapkan takbir pada setiap 
putaran, setiap kali ia mendapati 
dirinya bersejajar dengan Hajar Aswad. 
Tidak disyaratkan bertakbir saat ia 
berada di satu titik tertentu  (dimana 
tidak boleh dilakukan sebelum atau 
setelahnya). Tapi posisi melantunkan 
takbir ini menurut perkiraan saja. Jadi 
ketika seseorang yang berhaji atau 
berumrah mendapati dirinya bersejajar 
dengan Hajar Aswad maka hendaknya 
ia bertakbir.

Permulaan dan akhir thawaf:
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 ¨ Hendaknya ia melantunkan takbir 
sambil memberikan isyarat ke arah 
Hajar Aswad. Lalu ia mengawali 
thawafnya dengan menjadikan Ka’bah 
di arah kirinya (berlawanan dengan 
arah jarum jam). Adapun mencium 
Hajar Aswad hukumnya adalah sunnah 
bagi orang yang bisa melakukannya. 
Namun sangat sulit melakukan hal itu 
di saat-saat musim haji karena kondisi 
yang berdesak-desakan.
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 ¨ Hendaknya ia melanjutkan thawaf 
dengan selalu berdoa kepada Allah 
serta melantunkan kalimat talbiyah.

 ¨ Ketika seseorang yang sedang thawaf 
berada di Rukun Yamani (yaitu 
sudut yang terletak sebelum sudut 
Hajar Aswad), maka disunnahkan 
bagi mereka yang mampu untuk 
menyentuhnya (sulit melakukannya 
di saat-saat musim haji).

 ¨ Setelah itu, hendaknya ia mengakhiri 
thawaf di sudut Rukun Hajar 
Aswad (sudut yang terdapat Hajar 
Aswad),  dimana di tempat ini pula 
thawaf dimulai sambil melambaikan 
tangannya dan bertakbir. Dengan 
demikian ia telah menyelesaikan satu 
putaran.

 ¨ Hendaknya ia melakukan hal seperti 
tersebut di atas sebanyak tujuh kali 
putaran.
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 ¨ Berhenti di saat thawaf 
dapat menyebabkan 
terjadinya penumpukan 
dan berdesak-desakannya 
jamaah.

 ¨ Jangan berjalan melawan 
arah orang yang sedang 
berthawaf, apapun 
alasannya. 

 ¨ Hindari tempat-tempat 
dimana jamaah padat dan 
menumpuk.

 ¨ Usahakan selalu  
menggunakan masker 
dan menerapkan protokol 
kesehatan.

Nasihat secara umum saat melaksanakan 
thawaf:

Untuk keperluan thawaf, tersedia 
kursi roda bagi lansia atau siapapun 

yang membutuhkannya. Untuk 
informasi selanjutnya.

Silakan klik di sini
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Al-Idhthiba’   sebuah cara khusus dalam 
mengenakan kain ihram bagi laki-laki, yaitu 
dengan memperlihatkan pundak sebelah 
kanannya, dimana hal itu dalam rangka 
mengikuti contoh dari Nabi Shallallahu alaihi 
wasallam.

Di antara yang disunnahkan 
dalam berthawaf adalah: 
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Ar-Raml: Yaitu berjalan agak cepat bagi laki-
laki dengan tetap melangkahkan kaki, namun 
jarak antara kedua kaki tidak terlalu lebar 
(tapi yang dimaksud di sini bukan berjalan 
sambil berlari-lari kecil atau Harwalah), 
dimana hal itu dilakukan di tiga putaran 
yang pertama jika memungkinkan (jangan 
sampai mengganggu yang lain). Setelah 
itu, hendaknya ia menyelesaikan putaran 
keempat sampai ketujuh dengan berjalan 
biasa.

Berdoa: Hendaknya seseorang yang 
melaksanakan umrah memperbanyak doa 
sesukanya. Disunnahkan di akhir setiap 
putaran (yaitu di saat berada di antara Rukun 
Yamani dan Hajar Aswad) untuk melantunkan 
doa:

“Rabbana aatina fid-dunya hasanah wa fil 
akhirati hasanah waqina ‘adzaban-naar” 
(Wahai Tuhan kami, berikanlah kami kebaikan 
di dunia dan kebaikan di akhirat. Dan jagalah 
kami dari siksa neraka)
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Shalat Dua Rakaat 
Thawaf

Jika orang yang thawaf haji maupun umrah 
sudah menyelesaikan tujuh kali putaran, 
maka hendaknya ia menutup lengan 
kanannya. Setelah itu, disunnahkan baginya 
untuk melaksanakan shalat dua rakaat 
dengan agak ringan (cepat) di belakang 
Maqam Ibrahim sesuai dengan tempat yang 
telah ditetapkan. Boleh melakukan shalat 
ini di manapun tempatnya di sekitar Ka’bah 
sebagaimana disebutkan dalam firman Allah, 
“Dan jadikanlah Maqam Ibrahim sebagai 
tempat shalat.” (QS Al-Baqarah: 125)
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Tempat melaksanakan shalat dua rakaat 
thawaf:

 ¨ Orang yang selesai melaksanakan thawaf 
boleh melaksanakannya di manapun 
tempatnya di sekitar Ka’bah dengan selalu 
mengikuti arahan petugas keamanan.

 ¨ Jika memungkinkan baginya untuk 
melaksanakan shalat dengan menjadikan 
Maqam Ibrahim berada di depannya, 
meski dari jarak yang agak jauh, maka hal 
itu disunnahkan. Dalilnya adalah firman 
Allah: “Dan jadikanlah Maqam Ibrahim 
sebagai tempat shalat.”
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Disunnahkan untuk membaca surah 
Al-Kafirun pada rakaat pertama dan 
membaca surat Al-Ikhlas pada rakaat 

kedua.

 ¨ Jangan sampai mengganggu atau 
menghalangi orang lain yang sedang 
thawaf. Orang yang berthawaf di 
sekitar Ka’bah lebih utama dan lebih 
berhak untuk berada di situ. Allah 
mendahulukan mereka dalam firman-
Nya: “Bersihkanlah rumah-Ku untuk 
orang-orang yang thawaf, yang i’tikaf, 
yang ruku’ dan yang sujud.” (Al-
Baqarah: 125)
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 ¨ Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam 
meminum air Zamzam setelah 
menyelesaikan thawaf. Disunnahkan 
untuk mengikuti beliau. Hal ini mudah 
dilakukan saat ini ketika menuju tempat 
sa’i atau saat berada di dalamnya, 
dimana saat ini banyak termos berisi 
air zamzam yang tersebar di seluruh 
bagian Masjidil Haram.
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Sa’i
(Menuju ke Tempat Sa’i)

 ¨ Setelah Anda menyelesaikan 
thawaf, maka di dalam Masjidil 
Haram terdapat petunjuk yang 
mengantarkan Anda ke tempat 
sa’i, tepatnya menuju ke Shafa 
yang menjadi permulaan melaksa-
nakan sa’i. 
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Sebaiknya setelah Anda melaksanakan 
thawaf, berangkatlah menuju ke tempat sa’i 
yang terletak di bagian atas, agar:

 ¨ Anda tidak terjebak pada kerumunan 
yang biasanya terjadi di tempat sa’i pada 
lantai bawah.

 ¨ Hal itu memudahkan Anda dan juga 
saudara Anda, kaum muslimin lainnya. 
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Menuju Tempat Sa’i Lantai Atas:

Pergilah ke pintu-pintu khusus yang 
menggunakan eskalator (Anda bisa 
bertanya kepada petugas keamanan untuk 
mendapatkan arahan).
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Shafa dan 
Marwah

Shafa dan Marwah adalah nama dua bukit 
yang dahulu pernah dinaiki oleh Hajar, 
ibunda Nabi Ismail alaihissalam untuk 
mencari makanan dan minuman.

Shafa:

 ¨ Bukit kecil untuk memulai melaksanakan 
sa’i.

 ¨ Sampai sekarang batu bukit ini masih 
tampak di lantai bawah tempat sa’i. 
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Marwah:

 ¨ Bukit kecil yang menjadi titik akhir sa’i.

 ¨ Di bukit ini, para jamaah haji dan 
umrah mengakhiri sa’inya.

Sa’i atau berjalan di antara Shafa dan Marwah 
adalah bagian dari rangkaian ibadah haji 
dan umrah. Hal ini sebagaimana disebutkan 
dalam firman Allah: 

“Sesungguhnya Shafaa dan Marwa adalah 
sebagian dari syiar Allah.”
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Orang yang berhaji atau berumrah 
melaksanakan ibadah dengan cara berjalan 
di antara bukit Shafa dan Marwah sebanyak 
tujuh kali sebagaimana yang telah dilakukan 
oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. 

Tata Cara 
Melaksanakan Sa’i
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Sa’i diawali dari bukit Shafa dan diakhiri 
di bukit Marwah.

 ¨ Perjalanan dari Shafa ke Marwah 
dihitung satu kali.

 ¨ Dari Marwah menuju ke Shafa dihi-
tung satu kali. Begitulah seterusnya.
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Dua Tanda Berwarna Hijau

Disunnahkan  bagi laki-laki yang mampu 
untuk berjalan dengan cara harwalah 
(berlari-lari kecil) di antara dua tanda 
berwarna hijau, sebagaimana dahulu 
Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam 
melakukannya.
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Berdoa Ketika Berada 
di Tempat Sa’i

Berdoa Ketika Sa’i

Orang yang sedang melaksanakan sa’i 
sebaiknya menghabiskan waktunya untuk 
berdzikir dan mengingat Allah, berdoa 
atau membaca Al-Qur`an.
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Berdoa Ketika Berada di Shafa dan Marwah

Ketika orang yang sa’i berada di Shafa atau di 
Marwah dalam putaran pertamanya, maka 
disunnahkan baginya untuk mengangkat 
tangannya sambil menghadap kiblat, berdoa 
dan bertakbir sebelum memulai putaran 
baru. 

Doa Rasulullah Shallallahu alaihi wa-
sallam:

Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam  
saat berada di Shafa, dalam putaran 
pertama beliau), setelah selesai thawaf, 
maka beliau berseru, “Sesungguhnya 
Shafa dan Marwah adalah sebagian 
dari syiar Allah,” kemudian bersabda, 
“Mulailah sebagaimana yang Allah te-
lah memulainya.”
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Ketika beliau berada di atas Shafa atau 
Marwah, beliau menghadap ke arah kiblat 
sambil berseru:

“Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, 
laa ilaha illallah wahdahu laa syarikalahu 
lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa alaa 
kulli sya-in qadir. Laa ilaaha illallah wahdah, 
an-jaza wa’dah, wa nashara ‘abdah, wa 
hazamal ahzaba wahdah.” 

“Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, Allah 
Maha Besar. Tiada Tuhan selain Allah yang 
Maha Esa, tiada sekutu bagi-Nya. Hanya 
milik-Nyalah kekuasaan dan hanya milik-
Nyalah segala puji. Dia berkuasa atas segala 
sesuatu. Tiada Tuhan selain Allah yang 
Maha Esa, yang Maha Memenuhi janji-Nya, 
yang Maha Menolong hamba-Nya dan yang 
telah menghancurkan golongan-golongan 
(musuh-Nya) dengan sendiri-Nya.”  

Setelah itu, hendaknya dia berdoa sesukanya. 
Lalu mengulangi kalimat dzikir di atas dan 
berdoa sesukanya. Setelah itu, hendaknya ia 
ulangi kembali dzikir tersebut, lalu beranjak 
meninggalkan tempat sa’i.

Sebaiknya orang yang melakukan sa’i tidak 
berhenti di tempat untuk berdoa lama-
lama karena bisa menyebabkan kerumunan. 
Dia harus selalu mengikuti arahan petugas 
keamanan di Masjidil Haram.
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Data tentang Sa’i 
dalam Angka 

Panjang lintasan sa’i adalah 

394 m
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Kecepatan berjalan tergantung pada bebe-
rapa faktor, antara lain: waktu istirahat dalam 
sa’i, tinggi seseorang, berat badannya, usia, 
tempat, faktor penghalang, tingkat kepadatan 
jamaah, dan lamanya berdoa. 

Total jarak sa’i dengan dikalikan 
tujuh adalah:

2761.5 m

Waktu ideal untuk melaksanakan sa’i 
adalah antara: 

 55-45 menit
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Tingkatan Lantai 

Tempat Sa’i

Tempat sa’i terdiri dari beberapa tingkatan 
dengan luas 87 ribu meter persegi, dengan 
rincian: 

 ¨ Ruang bawah tanah (basement) 

 ¨ Lantai dasar 

 ¨ Lantai khusus untuk kursi dorong listrik

 ¨ Lantai satu.

 ¨ Lantai dua.
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Menjawab 
Pertanyaan Para 
Jamaah Umrah

Di Masjidil Haram terdapat banyak telepon 
umum yang dipersiapkan untuk menjawab 
pertanyaan dan memberikan penjelasan 
kepada para jamaah umrah dan para peziarah 
dengan menggunakan tujuh bahasa dunia.
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Layanan   
Kursi Roda

Kursi roda gratis:

Lokasi untuk mendapatkannya:

1. Halaman sebelah timur (pintu masuk 
angkutan umum)

2. Halaman sebelah selatan (di samping 
Waqaf Raja Abdul Aziz rahimahullah)

 Halaman
sebelah timur

  Halaman
 sebelah
selatan

Waqaf Raja Abdul Aziz
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Kursi Roda Listrik 

Ini adalah sarana angkutan modern. 
Tujuannya adalah untuk memberikan 
kemudahan kepada para jamaah haji 
dan umrah yang membutuhkannya saat 
melaksanakan manasik haji. Kursi roda ini 
tersedia dalam beberapa ukuran. 
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Tersedia lebih dari 5000 kursi roda manual dan 
sekitar 3000 kursi roda listrik yang dipersiap-
kan untuk para jamaah umrah dan pengunjung 
Masjidil Haram, untuk memudahkan para 
jamaah umrah bergerak.  

Layanan Dorong Kursi Roda:

Lokasi untuk mendapatkan layanan ini:

1. Tempat thawaf lantai dasar.

2. Tempat sa’i lantai dasar (pintu nomor 14)

3. Tempat sa’i lantai dua.

4. Waqaf Raja Abdul Aziz.
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Layanan kursi roda listrik bisa didapatkan me-
lalui empat pintu masuk Masjidil Haram, yaitu:

1. Halaman timur 

2. Halaman selatan (jembatan Ajyad yang 
menghubungkan dengan lantai pertama).

3. Tangga listrik pintu Ajyad.

4. Halaman barat (jembatan Syabikah).

Tersedia kursi roda di lantai “M” (lantai pertama).
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Jika Anda belum sampai di Masjidil 
Haram dan hendak memesan kursi roda 
listrik:

Anda bisa memesan melalui aplikasi 
“Tanaqqul”. 

Klik di sini untuk 
mengunduh aplikasi 

Kursi roda siap menunggu Anda di lokasi 
berikut ini:

 ¨ Di tempat permulaan sa’i (Shafa).

 ¨ Di lantai Al-Mizanin “M” (tempat 
permulaan thawaf).
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https://apps.apple.com/sa/app/%D8%AA%D9%86%D9%82%D9%84/id1524250896?l=ar


Agar kursi roda tetap terjaga dan tidak 
cepat rusak, lakukan hal berikut ini:

Gunakan pintu masuk yang 
telah ditentukan.

Tetaplah pada jalur yang            
telah disiapkan.
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Selalu mengikuti petunjuk para 
petugas.

Menjaga keamanan kursi roda.

Gunakan kursi roda dengan hati-
hati dan pelan-pelan.
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Tersedia juga kursi roda gratis bagi 
yang sedang umrah dan jamaah shalat 
dari kalangan lansia dan berkebutuhan 
khusus di dalam Masjidil Haram.
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Tempat Pangkas 
Rambut

 ¨ Banyak tempat pangkas rambut 
bersertifikasi untuk jamaah umrah di 
sekitar Masjidil Haram.

 ¨ Tempat ini telah steril dan memenuhi 
standar kesehatan.
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 ¨ Jamaah umrah bisa memilih salah 
satu dari tempat cukur tersebut agar 
lebih aman. 

 ¨ Jangan menggunakan jasa para tu-
kang pangkas rambut di jalan, atau 
memotong rambut sendiri dengan 
cara yang tidak layak hingga meng-
otori Masjidil Haram.

Untuk mengetahui tempat-
tempat pangkas rambut

Klik di sini
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https://goo.gl/maps/pTJqBybHiiP6fWmTA


Tips Bercukur Sehat

Saat berada di tempat cukur, pastikan  
beberapa hal berikut ini:

 ¨ Tukang cukur menggunakan pisau 
cukur bergagang plastik untuk sekali 
pakai. 

 ¨ Tukang cukur mengganti peralatan 
cukur setelah selesai mencukur orang 
yang sebelumnya, dan mengeluarkan 
alat cukur baru. 

 ¨ Tukang cukur mencuci tangan dengan 
menggunakan air dan sabun sebelum 
mulai mencukur.
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Mengulang Umrah

Disunnahkan mengulang perjalanan untuk 
menunaikan umrah untuk kedua kalinya, atau 
seterusnya, bagi yang mampu. Sebagaimana 
sabda Nabi Shallallahu alaihi wasallam: 
“Umrah (pertama) ke umrah berikutnya 
adalah sebagai penebus dosa yang ada di 
antara keduanya.”

73



74



Untuk mengunduh aplikasi “Tawakkalna” dan 

“I’tamarna”, klik di sini

Namun mengulang-ulang umrah dalam satu 
perjalanan tidak dikenal di kalangan para 
shahabat kecuali jika ada udzur. Setelah 
melaksanakan umrah, para shahabat 
Nabi Shallallahu alaihi wasallam  biasa 
memperbanyak ibadah seperti membaca 
Al-Qur`an dan melaksanakan shalat. Ini 
merupakan bentuk keringanan bagi para 
jamaah haji dan umrah.

Orang yang hendak umrah harus mengurus 
izin dari aplikasi resmi untuk umrah sesuai 
dengan waktu yang ditetapkan. 
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https://apps.apple.com/sa/app/%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%85%D8%B1%D9%86%D8%A7/id1532669630?l=ar
https://apps.apple.com/sa/app/%D8%AA%D9%88%D9%83%D9%84%D9%86%D8%A7-covid-19-ksa/id1506236754?l=ar


Bagi orang yang hendak melaksanakan umrah 
dan sudah mendapatkan izin resmi, maka ia 
harus meninggalkan area Masjidil Haram un-
tuk memulai ihram di sana. Misalnya, ia menuju 
ke Masjid Aisyah di Tan’im dan memulai ihram 
di sana.

Untuk sampai ke Masjid Aisyah radhiyallahu anha 

Klik di sini
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https://goo.gl/maps/m5GQV5dMoSxnRLYU6


Lakukanlah umrah sekali saja selama 
musim haji dan umrah dan di saat-saat 
jamaah berjubel. Hal itu dapat membantu 
mengurangi kepadatan dan memberikan 
kesempatan kepada para jamaah lainnya 
yang belum pernah berumrah. 

77



Tips Kesehatan

Untuk mengatur suhu tubuh, agar tidak lelah 
dan mengganti cairan tubuh yang hilang:  

Kami sarankan untuk memperbanyak kon-
sumsi air Zamzam, air mineral dan jus buah.
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Untuk menjaga kesehatan kaki ketika 
berjalan tanpa alas kaki, perhatikan hal 
berikut:

 ¨ Istirahatlah yang cukup jika merasa 
lelah.

 ¨ Jangan terlalu lama berjalan tanpa 
alas kaki.

 ¨ Jangan berjalan tanpa alas kaki di 
halaman luar Masjidil Haram.
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Bagaimana cara mencegah agar kulit 
tidak kering?

 ¨ Menjaga kebersihan dan mandi 
sebelum melaksanakan umrah.

 ¨ Gunakan krim pelembab yang banyak 
tersedia di berbagai apotek.

 ¨ Gunakan bedak antijamur.
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 Pusat Perbelanjaan
 di Sekitar Masjidil

Haram

Tersedia sejumlah pusat perbelanjaan dan 
restoran di sekitar Masjidil Haram, antara 
lain: 

Waqaf Raja      
Abdul Aziz

Abraj Jabal Umar 

Abraj Makkah 
(Makkah Towers)

Sahah Al-Khalil
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Melaksanakan umrah, kapanpun waktunya 
memiliki keutamaan yang sangat besar, yaitu 
dapat menghapuskan dosa-dosa, sebagaimana 
disebutkan oleh Rasululah Shallallahu alaihi 
wasallam. Namun melakukan umrah di bulan 
Ramadhan mempunyai keutamaan yang lebih 
besar lagi.

 Umrah di Bulan
Ramadhan
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Pahala Umrah di Bulan Ramadhan:

Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, 
“Sungguh berumrah di bulan Ramadhan 
sama dengan melakukan menunaikan 
haji.”
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Sebelum menempuh perjalanan umrah, 
orang yang hendak berumrah hendaknya 
terlebih dahulu memastikan visa 
umrahnya melalui aplikasi “I’tamarna” 
dan aplikasi “Tawakkalna”.

Visa 
Umrah
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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


Untuk penerbitan visa umrah Anda, 
Anda hanya perlu mengikuti proses 
berikut:

2
Proses otorisasi terhadap identitas pun 
dilakukan.

3
Setelah itu, visa pun terbit sesuai dengan 
jadwal yang tersedia. 

1
Tentukanlah layanan yang diinginkan, lalu pilih 
hari dan tanggalnya.
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Agar orang yang sedang berumrah dapat 
melaksanakan ibadah ini dengan tenang 
dan nyaman, maka ia harus melaksanakan 
umrah pada hari yang telah ditetapkan 
sesuai dengan yang tercantum dalam visa 
umrahnya.

Memilih waktu yang tidak ramai untuk 
berumrah dapat membantu tercapainya 
pelaksanaan umrah dengan tenang dan 
khusyuk.
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Pastikan Kembali

Visa umrah Anda sudah terbit.

Anda sudah cukup beristirahat.

Anda sudah minum obat-obatan 
yang biasa Anda konsumsi.

Anda membawa obat-obatan  
untuk keperluan darurat, jika 
Anda memerlukan hal itu.
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Nomor-nomor Telepon Penting

911

937

1966

920002814

Nomor telepon untuk kondisi 
darurat dan layanan keamanan

Nomor telepon untuk konsultasi 
medis

Nomor telepon khusus untuk 
pertanyaan tentang Masjidil Haram 

dan Masjid Nabawi

Nomor telepon 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 

(klik di sini). Dalam panduan ini, Anda akan 
menemukan semua petunjuk dan arahan 
yang memudahkan Anda menunaikan ibadah 
haji dengan tentram.

Mitra Strategis

Mitra kami dalam mencapai kesuksesan

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


Semoga Allah 
menerima semua 

amal dan upaya Anda.

Untuk informasi dan 
bimbingan tambahan, silakan 

mengunjungi akun kami di 
situs-situs media sosial 


