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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

 Apa Tanah Haram Itu
Dan mengapa

 Apa Arti Tanah Haram
Bagiku

 Keutamaan Kota
Makkah

Batas Tanah Haram
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Apa keistimewaan 
Tanah Haram? 

Ka’bah

Maqam Ibrahim

Hajar Aswad

Shafa dan Marwa
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Sumur Zamzam

 Sejumlah Layanan
 yang Tersedia di
Masjidil Haram

 Menjawab Pertanyaan
 Para Jamaah Haji dan
Umrah

 Layanan Terjemahan
Khutbah Jumat

Layanan Kursi Roda
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Layanan untuk 
Penyandang 
Disabilitas

Care Center (Pusat 
Layanan)

Nomor-nomor 
Penting
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Dalam panduan ini akan Anda 
temukan informasi terpenting 
tentang Masjidil Haram.
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Makkah Al-Mukarramah  adalah sebaik-
baik negeri yang paling dicintai Allah dan 
Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. 
Allah memilihnya menjadi tempat ibadah 
haji. Allah juga menjadikan pergi menuju 
ke sana sebagai ibadah yang dapat 
mengangkat derajat dan menghapus 
dosa.

Keutamaan 
Kota Makkah

Beliau bersabda: “Demi Allah, engkau 
adalah sebaik-baik tanah Allah, dan 
tanah milik Allah yang paling dicintai 
oleh Allah.”
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Dalam panduan ini Anda akan 
mengetahui apa yang Anda perlukan 
untuk ziarah ke Tanah Haram 
Makkah sekaligus pendamping yang 
membantu Anda mencapai tujuan. 

Ini adalah rumah pertama yang 
dibangun di bumi untuk menyembah 
Allah dan mengesakan-Nya. Allah Ta’ala 
berfirman, “Sesungguhnya rumah 
(ibadah) pertama yang dibangun untuk 
manusia, ialah (Baitullah) yang di 
Bakkah (Makkah) yang diberkahi dan 
menjadi petunjuk bagi seluruh alam.” 
(Ali ‘Imran: 96)
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Ini adalah tempat yang di sana diharamkan 
apa-apa yang dihalalkan di tempat lain, se-
bagai bentuk penghormatan kepada pemilik 
aturan ini. Allah Ta’ala berfirman: 

“Dan barangsiapa mengagungkan apa-apa 
yang terhormat di sisi Allah maka itu adalah 
lebih baik baginya di sisi Tuhannya.” 

Apa itu Tanah Haram? 
Dan mengapa?
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Allah memilih tanah ini dan menjadikannya 
suci sehingga Dia melarang di tempat itu apa-
apa yang Dia perbolehkan di tempat lain. 
Allah mengistimewakannya dengan berbagai 
keutaman dan keistimewaan yang yang tidak 
ditemukan di tempat lain.

11



Ini adalah kesucian dan keistimewaan yang 
sudah terpatri dalam sejarah alam semesta.

Allah memuliakan tanah ini dan 
mengistimewakannya sejak hari penciptaan 
alam semesta. Tanah ini terus mulia hingga 
alam semesta berakhir seperti yang kita 
ketahui.

Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam 
bersabda, “Sesungguhnya kota ini, Allah 
telah memuliakannya pada hari pen-
ciptaan langit dan bumi. Dia adalah kota 
suci dengan dasar kemuliaan yang Allah 
tetapkan sampai hari kiamat.”
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Saat ini, Anda berada di tempat yang 
diistimewakan oleh Allah dengan 
kedudukan tinggi, kemuliaan dan 
keutamaan sebelum menciptakan 
manusia. Allah memerintahkan Ibrahim 
meninggikan pondasi Baitullah sebelum 
dihuni manusia agar menjadi kiblat dan 
petunjuk bagi seluruh dunia. 

Allah berfirman, “Sesungguhnya rumah 
(ibadah) pertama yang dibangun untuk 
manusia, ialah (Baitullah) yang di Bakkah 
(Makkah) yang diberkahi dan menjadi 
petunjuk bagi seluruh alam.” 

Apa Arti Tanah 
Haram bagiku?
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Anda berada di tempat dimana yang 
kebaikan yang dilakukan di dalamnya 
akan dibalas berlipat ganda, dan 
keburukan yang dilakukan di dalamnya 
tidak seperti keburukan di tempat lain.
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Allah memerintahkan Nabi Ibrahim 
dan Ismail alaihimassalam kemudian 
Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam 
untuk mensucikan, membangun dan 
memeliharanya.
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Tanah Haram memiliki batas-batas 
jelas yang telah Allah tunjukkan 
kepada Ibrahim, yang lalu diwariskan 
dari generasi ke generasi. Rasulullah 
Shallallahu alaihi wasallam menetapkan 
dan memperjelas batas-batas Tanah 
Haram itu. 

Hal ini dapat dilihat hari ini di jalan-
jalan menuju Makkah.

Batas Tanah 
Haram
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Jarak batas-batas Tanah Haram 
dari Ka’bah berbeda-beda antara 
satu titik dengan titik lain.

Dari Jalan Taif Al Hada:  

(15,5 km)

Dari Jalan Al-Madinah An-Nabawiyah 

(At-Tan’im):

(6,5 km)
Dari Jeddah Express way: 

(22 km)

Dari Jalan Baru Al-Laith: 

(17 km)

Dari  Jalan Taif Al-Sail: 

(12,85 km)
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Area Tanah Haram memiliki keistimewaan 
besar dalam syariat, karena ada hukum 
yang terkait tempat itu bagi orang yang 
memasukinya. Sebagian akan kita ketahui 
dalam panduan ini.
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Apa Keistimewaan 
Tanah Haram? 

Makkah dan Tanah Haram diistimewa-
kan dengan adanya hukum, adab dan 
keutamaan yang tidak dimiliki tempat 
manapun di bumi. Di antaranya:

19



1

2

3

4
5Seseorang dijamin keselamatan nyawa 

dan hartanya. Ia tidak boleh dibunuh 
dan dianiaya siapapun.

Allah berfirman, “Barangsiapa me-
masukinya (Baitullah itu) menjadi 
amanlah dia.” (Ali ‘Imran: 97)

Shalat di dalamnya setara dengan 
100 ribu shalat di tempat lain, dan ini 
mencakup semua masjid di Makkah dan 
rumah-rumah yang ada di dalam batas-
batas Masjidil Haram.

Tidak boleh dimasuki oleh nonmuslim.

Dilarang berburu binatang dan burung 
dalam bentuk apapun.

Pepohonan dan rumput-rumputan 
di sana tidak boleh ditebang atau di-
potong.
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Selama musim haji, masuk ke kota Mak-
kah diatur sedemikian rupa. Mereka     
yang tidak memiliki izin berhaji dilarang 
masuk, supaya  jamaah haji dapat  leluasa 
mendapatkan pelayanan dengan baik.
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Ka’bah adalah kiblat umat Islam seka-
ligus jantung hati mereka. Thawaf se-
bagai ibadah karena Allah semata hanya 
dapat dilakukan di sekeliling Ka’bah. 

Ka’bah
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Ka’bah memiliki empat rukun (sudut) 
yang dinamakan sesuai arahnya:

 ¨ Rukun Yamani di selatan.

 ¨ Hajar Aswad di Timur.

 ¨ Rukum Syami di Barat.

 ¨ Rukun Iraqi di utara.
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Al-Hathim (Hijr Ismail):
Sebuah ruang terbuka berbentuk 
setengah lingkaran di samping Ka’bah, 
dimana pada mulanya ia merupakan 
bagian dari Ka’bah.
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Pintu Ka’bah:
 ¨ Terletak di sisi timurnya.

 ¨ Panjangnya 318 cm, lebarnya 171 cm

 ¨ Saat ini ia terbuat dari emas murni, 
dengan berat (280) kilogram.
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Multazam
Tembok timur atau sebagiannya yang 
terletak di antara Hajar Aswad dan pintu 
Ka’bah.

Arti Iltizam adalah: seseorang 
meletakkan dada, wajah, kedua lengan 
dan telapak tangannya padanya, dan 
berdoa kepada Allah Ta’ala dengan doa 
apa saja yang mudah baginya. 

Namun terkadang itu sulit dilakukan atau 
bahkan mustahil selama musim haji di 
tengah lautan jamaah haji.
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Mizab
Bagian yang dipasang di atas atap Ka’bah 
untuk mengalirkan air. Dan dari situlah 
air jatuh ke Hijr Ismail.
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Syadzrawan
Ini adalah bangunan yang terdapat di 
sekeliling Ka’bah yang berfungsi sebagai 
penguat pondasinya. Bentuknya seperti 
sarung. Ia tidak termasuk bagian dari 
Ka’bah. Pada mulanya ia dibangun untuk 
memperkuat bangunan Ka’bah dan 
melindunginya dari banjir. Bentuknya 
dilestarikan selama bertahun-tahun. 
Hari ini kita menyaksikannya telah di-
lapisi dengan marmer putih.
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 ¨ Hajar Aswad adalah salah satu batu surga 
sebagaimana yang disabdakan Nabi 
Muhammad Shallallahu alaihi wasallam.  

 ¨ Hajar Aswad menjadi titik permulaan 
sekaligus titik akhir thawaf.

 ¨ Nabi Shallallahu alaihi wasallam  meletak-
kan Hajar Aswad di tempatnya semula 
ketika orang-orang berselisih pendapat 
tentang siapa yang akan menaruhnya di 
tempatnya pada saat sebagian bangunan 
Ka’bah hancur karena hujan.

Hajar Aswad
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Posisi Hajar Aswad:
 ¨ Terletak di sudut tenggara Ka’bah.

 ¨ Setinggi 1,5 cm dari tanah. 
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Bingkai Perak
 ¨ Hajar Aswad dikelilingi oleh bingkai perak 

yang berfungsi untuk melindunginya.

 ¨ Orang pertama yang membingkai Hajar 
Aswad dengan perak adalah Abdullah bin 
Zubair radhiyallahu anhuma. 
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Meletakkan Tangan pada Hajar Aswad dan 
Menciumnya

 ¨ Dianjurkan mencium Hajar Aswad karena 
mengikuti sunnah Nabi Shallallahu 
alaihi wasallam selama mungkin tanpa 
berdesak-desakan di luar waktu musim 
haji. 

 ¨ Dianjurkan bertakbir ketika meletakkan 
tangan pada Hajar Aswad atau menunjuk 
ke arahnya dari jauh.
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Jangan berdesak-desakan dan masuk 
dalam keramaian untuk mencium 
Hajar Aswad, sebab hal itu dapat 
membahayakan Anda dan orang lain.
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Maqam Ibrahim adalah batu yang dinaiki Nabi 
Ibrahim alaihissalam ketika membangun 
Ka’bah.

Ini salah satu tanda yang jelas di Tanah Haram. 
Allah SWT berfirman, “Padanya terdapat 
tanda-tanda yang nyata, (di antaranya) 
maqam Ibrahim.” (Ali ‘Imran: 97)

Maqam 
Ibrahim
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Bentuk Maqam Ibrahim
Berbentuk persegi dan di tengahnya 
ada jejak dua telapak kaki Nabi Ibrahim 
alaihissalam, terlihat seperti galian kecil 
dalam bentuk oval.

Warna Maqam Ibrahim
Antara putih, hitam dan kuning.

Ukuran Maqam Ibrahim
Memiliki ukuran panjang, lebar dan tinggi 
sama, yaitu: 50 cm.

Lokasi Maqam Ibrahim
Berada di depan pintu Ka’bah dengan 
jarak 10-11 meter dari arah timur Ka’bah.
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 ¨ Maqam Ibrahim hari ini diletakkan di 
bilik kaca transparan.

 ¨ Bilik itu dilapisi dengan perak dari 
semua sisinya.
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Dianjurkan bagi mereka yang thawaf 
dan mampu, untuk menunaikan shalat 
dua rakaat dan memosisikan Maqam Ib-
rahim berada di antara dia dan Ka’bah di 
tempat yang tepat untuk shalat meski-
pun jauh. Allah SWT berfirman, “Dan 
jadikanlah sebagian Maqam Ibrahim 
itu tempat shalat.”    (Al-Baqarah: 125)
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Tetap mengikuti arahan dari pihak keamanan 
dan jangan mengganggu atau mempersulit 
orang lain selama shalat. Anda tetap dapat 
menunaikan shalat di manapun di belakang 
Maqam Ibrahim yang jauh dari keramaian 
atau di tempat manapun di dalam Masjidil 
Haram.
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Dua bukit kecil yang didaki oleh Hajar 
(ibunda Nabi Ismail alaihissalam) untuk 
mencari makanan dan air minum.

Shafa
 ¨ Bukit kecil yang menjadi titik 

permulaan sa’i.

 ¨ Bebatuan bukit Shafa masih terlihat 
di lantai dasar Mas’a (tempat sa’i).

Shafa dan Marwa
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Marwa
Sebuah bukit kecil yang menjadi titik 
akhir sa’i. 
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Sa’i di antara bukit Shafa dan Marwa 
termasuk salah satu ritual haji dan 
umrah. Allah SWT berfirman, 
“Sesungguhnya Shafa dan Marwa 
termasuk sebagian dari syiar Allah.” 

(Al-Baqarah: 158)
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Sumur Zamzam

 ¨ Terletak sejauh 21 meter dari sebelah 
timur Ka’bah.

 ¨ Lubang sumur Zamzam memiliki 
keliling 3,60 m.
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Nama lain sumur Zamzam adalah: 
 ¨ Suqyaa Ismail, Shaafiyah, Mubarakah, 

Salimah dan Thahirah.
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 ¨ Para khalifah dan raja sepanjang zaman 
sangat memperhatikan kondisi sumur 
Zamzam.

 ¨ Perhatian ini terus berlanjut di era Kerajaan 
Arab Saudi.

Dimulai dari pemerintahan Raja Abdul Aziz 
rahimahullah:

 ¨ Beliau memerintahkan pada tahun 1345 
H. untuk membangun jalan menuju sumur 
Zamzam.

 ¨ Pada tahun berikutnya, beliau 
memerintahkan pembangunan jalur 
kedua, perbaikan sumur dan peletakan 
penutup di atasnya.
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Hingga era pemerintahan Raja Salman—
semoga Allah menjaganya:

 ¨ Pada tahun 1439 H, beliau menyetujui 
untuk menyelesaikan proyek rehabilitasi 
sumur Zamzam.

 ¨ Juga menyetujui instalasi 5 pipa untuk 
mengalirkan air sumur Zamzam.
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Kantor Urusan Air Sumur Zamzam
Kantor ini bertugas menindaklanjuti proyek 
rehabilitasi sumur Zamzam, agar airnya  dapat 
diberikan kepada jamaah haji dan umrah 
dengan standar kualitas tertinggi.
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Laboratorium Zamzam
 ¨ Mengawasi tahapan-tahapan sterilisasi 

air sumur Zamzam.

 ¨ Mengisi tangki-tangki yang membawa air 
Zamzam ke Masjid Nabawi.
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Sejumlah Layanan 
yang Tersedia di 
Masjidil Haram
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Khutbah Jumat Masjidil Haram dapat 
didengarkan dalam berbagai bahasa 
melalui menara-menara yang ada di 
dua masjid   yaitu, Masjidil Haram dan 
Masjid  Nabawi, yang menyediakan 
audio terjemahan khutbah melalui siaran 
langsung Masjidil Haram.

Layanan Terjemahan 
Khutbah Jumat
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Klik untuk mengakses platform 
Manarat Al-Haramain 

Bahasa yang tersedia:
1. Urdu       2. Prancis

3. Melayu       4. Persia

5. Inggris
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Menjawab Pertanyaan 

Para Jamaah Haji dan 
Umrah

Di seluruh Masjidil Haram, tersebar pesa-
wat telepon yang didedikasikan untuk 
menjawab pertanyaan jamaah umrah dan 
shalat dalam tujuh bahasa internasional.
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Di Masjidil Haram tersedia banyak 
kursi roda listrik dan manual. Untuk 
mengetahui informasi lebih lanjut 
terutama cara mendapatkannya, 
silakan download panduan umrah 
dengan mengklik: 

Di sini

Layanan Kursi 
Roda

60

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


 ¨ Terjemahan khutbah Jumat tersedia 
dalam bahasa isyarat bagi penyandang 
disabilitas pendengaran, dan layanan 
tersebut tersedia di tempat shalat di area 
perluasan Raja Fahd, gerbang no. 64.

 ¨ Kaset CD bahasa isyarat dan sajadah 
shalat dibagikan untuk orang-orang 
yang mengalami deafblind (tidak dapat 
mendengar dan melihat).

Layanan untuk 
Penyandang Disabilitas
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 ¨ Tersedia ruang bagi penyandang 
disabilitas di area perluasan Raja Fahd 
untuk menampung lebih dari 25 orang, 
selain ruang shalat dua rakaat di shahn 
(pelataran) thawaf, ruang shalat Ajyad di 
lantai satu, dan ruang shalat untuk orang 
berkebutuhan khusus yang terletak di 
area perluasan Raja Fahd di lantai dasar 
di depan gerbang no. 67, dan ruang 
shalat wanita di sebelah gerbang no. 88 
dan gerbang no. 74 di lantai dasar.
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 ¨ Tersedia perangkat Al-Qur’an elektronik 
dan Al-Qur’an Braille untuk tunanetra.
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 ¨ Tersedia jalur khusus bagi penyandang 
disabilitas visual di Masjidil Haram.
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Care Center 
(Pusat Layanan)

Ini adalah pos yang menyediakan layanan 
komprehensif dan panduan rinci yang 
dibutuhkan oleh jamaah haji dan umrah 
dalam berbagai bahasa.

Berikut beberapa layanan penting yang 
disediakan:

 ¨ Pelayanan haji dan umrah secara umum

 ¨ Layanan pengaduan dan laporan

 ¨ Layanan rute

 ¨ Layanan informasi

 ¨ Layanan Kartu Pintar
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Bahasa yang digunakan oleh staf care 
center:

Nomor kontak: 

9 2 0 0 0 2 8 1 4

(Cina-Urdu-Inggris-Turki-Uzbekistan-
Indonesia-Melayu-Hausa-Arab-Persia)

10

Website Care Center dan 
cara menghubunginya 

Klik di sini

bahasa
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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 

(dengan mengklik di sini). Dalam panduan 
ini, Anda akan temukan semua petunjuk dan 
arahan yang membantu Anda menunaikan 
ibadah haji dengan mudah dan 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 


