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Dalam panduan ini, Anda akan 
mendapatkan berbagai informasi penting 
yang dibutuhkan dalam perjalanan haji 
Anda, termasuk arahan dan bimbingan 

yang terkait dengan hari Arafah.
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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.

Keutamaan Hari 
Arafah 

Musim Rahmat 
dan Anugerah

Hari Arafah 
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Nomor-nomor 
Penting

Pastikan Kembali!

Petunjuk Penggunaan 
Kereta Masyair
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 Hari Arafah

Ini merupakan rukun haji yang paling 
utama, hingga seolah-olah berbagai hal yang 
mendahuluinya merupakan persiapan untuk 
menghadapi hari itu. Adapun yang sesudahnya 
merupakan kelengkapannya semata. Nabi 
Shallallahu alaihi wasallam bersabda, “Haji 
adalah Arafah.”

Ini adalah hari yang sangat luar biasa,  dimana 
semua jamaah haji dengan berbagai warna 
kulit, negara dan keperluan yang berbeda-beda, 
berkumpul di satu tempat, berdoa kepada Allah, 
memohon kepada-Nya meminta belas kasihan 
dan ampunan-Nya.
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Dalam panduan ini, Anda akan menemukan 
semua informasi dan bimbingan yang Anda 
butuhkan berkaitan dengan hari ini dan 
cara terbaik untuk memanfaatkan momen-
momen hebat dan tak tergantikan itu.
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Hari Arafah  adalah hari dimana “kemuliaan 
waktu” dan “kemuliaan sebuah tempat” 
bertemu dalam momen-momen keimanan, 
yang dipenuhi dengan rahmat dan kasih 
sayang Allah.

Hari Arafah jatuh pada hari kesembilan 
Dzulhijjah. Sepuluh hari pertama Dzulhijjah 
adalah hari-hari yang paling agung dalam 
setahun. Nabi Shallallahu alaihi wasallam 
bersabda: “Tidak ada hari-hari (yang lebih 
utama untuk melakukan) amal-amal shalih di 
dalamnya yang lebih dicintai Allah daripada 
sepuluh hari ini.” 

Dzulhijjah
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Keutamaan 
Hari Arafah 

1

2

Ini adalah hari dimana banyak orang 
dibebaskan dari api neraka. Rasulullah 
Shallallahu alaihi wasallam bersabda: 
“Tidak ada hari dimana Allah lebih banyak 
menyelamatkan hamba dari api neraka 
melebihi hari Arafah.” 

Allah Azza wa Jalla membanggakan hamba-
hamba-Nya yang berada di Arafah, di hadapan 
para malaikatnya yang mulia, sebagai bentuk 
cinta dan ridha-Nya terhadap apa yang 
mereka lakukan. Rasulullah Shallallahu alaihi 
wasallam bersabda: “Sesungguhnya Allah Ta’ala 
membangga-banggakan penduduk Arafah 
kepada para malaikat-Nya ketika sore hari, lalu 
Allah berfirman: Lihatlah kepada hamba-hamba-
Ku mereka datang dalam kondisi lusuh dan 
berdebu.”
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4

Doa yang dilakukan pada hari itu adalah doa 
yang terbaik dan terbesar.  Nabi Shallallahu 
alaihi wasallam bersabda: “Doa terbaik 
adalah doa di Arafah.”

Hari Arafah merupakan hari yang paling 
berat bagi Iblis. Rasulullah Shallallahu alaihi 
wasallam  bersabda: “Tidaklah diperlihatkan 
kepada syetan suatu hari yang lebih hina, lebih 
sakit, lebih rendah, lebih ia benci bagi dirinya, 
melebihi hari Arafah. Hal itu disebabkan 
karena ia melihat rahmat diturunkan dan Allah 
mengampuni dosa-dosa besar.”
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Musim Rahmat 
dan Anugerah

Kedudukan Arafah sangat agung di mana Allah 
mendekat kepada hamba-hamba-Nya. Tidak 
ada doa, kesulitan, dan kebutuhan mereka yang 
tersembunyi dari-Nya, meskipun bahasa dan 
permintaan mereka berbeda.
Para sahabat Nabi Shallallahu alaihi wasallam  
dan orang-orang shalih terdahulu mempunyai 
dua sikap pada hari Arafah:

Sebagian lagi dikuasai 
oleh harapan dan baik 
sangka kepada Allah 
dan mengharapkan 
dikabulkannya doa 
mereka. 

Sebagian mereka 
diliputi rasa malu 
dan takut kepada 
Allah Azza wa Jalla 
pada hari Arafah. 

Semua sikap itu adalah sikap 
yang agung.
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Puasa
Hari Arafah

Sebagai gambaran kemuliaan hari ini, kebaikan 
dan keberkahannya menjangkau seluruh umat 
Islam, bahkan terhadap mereka yang tidak sedang 
menunaikan haji. Karena itu, Allah mensyariatkan 
orang yang tidak berhaji untuk berpuasa pada 
hari Arafah agar ia menerima sebagian dari 
keberkahan itu. Rasulullah Shallallahu alaihi 
wasallam bersabda: “Puasa pada hari Arafah, 
aku berharap kepada Allah agar menghapuskan 
(dengannya) dosa-dosa pada tahun lalu dan 
tahun yang akan datang.”
Adapun orang yang berhaji, maka hendaknya 
dia tidak berpuasa. Ini sesuai dengan contoh dari 
Nabi Shallallahu alaihi wasallam, karena beliau 
itu tidak berpuasa pada hari Arafah yaitu ketika 
beliau menunaikan Haji Wada dimana beliau 
tidak berpuasa agar fisik beliau menjadi kuat 
dalam melaksanakan rangkaian ibadah haji.
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Lokasi Padang 
Arafah

Padang Arafah adalah dataran yang 
dikelilingi oleh pegunungan yang terletak 
di jalan antara kota Makkah dan kota Thaif, 
sebelah timur Makkah Al-Mukarramah, di 
luar batas Masjidil Haram.

Mina

Muzdalifah

ArafahArafah

Thaaif
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 Luas totalnya mencapai 
10.4 km persegi

Berjarak 6 km dari Muzdalifah,
sekitar 10 km dari Mina, dan 

dari Masjidil Haram sekitar 20 km.

المسجد 
الحرام

منى
مزدلفة

عرفة

الطائف

Masjidil 
Haram

Mina

Muzdalifah

Arafah

Thaaif
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Waktu Wukuf 
di Arafah

Dibolehkan untuk tiba Arafah sebelum 
waktu ini lalu pergi setelahnya, sesuai 
dengan kemudahan kesempatan yang 
tersedia bagi jamah haji, tetapi waktu 
untuk berdoa dimulai setelah tengah hari.

Nabi Shallallahu alaihi wa sallam berada 
di Arafah dan mulai berdoa sejak selesai 
matahari tergelicir (tengah hari) hingga 
matahari terbenam dan adzan Maghrib pun 
dikumandangkan. 

Jamaah haji harus mengikuti 
rombongan dan jadwal berangkat 
atau berpindah.
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Wuquf (berdiam) di Arafah adalah momen 
keimanan yang tidak terulang. Jamaah haji 
harus memanfaatkan waktunya dengan 
sebaik mungkin, yaitu dengan cara:

Ia melaksanakan shalat Zuhur dan Ashar, 
dengan menjamaknya (menggabungkannya) 
dan meringkasnya (mengqashar), secara 
berjamaah dengan rombongannya, yaitu 
setelah tiba waktu tengah hari (masuk waktu 
dzuhur). 

Bagaimana Saya 

Mengisi Waktu 
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Hendaknya dia tetap tinggal di kemahnya dan 
tidak keluar kecuali jika ada keperluan. Karena 
jalan di  Arafah sangat mirip satu sama lain 
sehingga banyak orang yang tersesat.

Hendaknya dia memanfaatkan waktunya 
dengan berbagai macam bentuk ibadah, agar 
tidak jenuh dan bosan. Hendaknya ia ingat 
bahwa momen yang sarat pahala ini cepat 
berlalu.

Berdoa Membaca Al-Qur’an

Bertalbiyah Berdzikir kepada Allah, 
bertasbih dan bertahlil
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Berdoa 
di Hari Arafah

Doa yang paling utama dan paling dekat 
untuk dikabulkan adalah doa Anda, wahai 
saudaraku yang berhaji pada Hari Arafah. 
Maka manfaatkan semua momen dengan 
berdoa dan memohon kepada Allah.

Berikut adalah beberapa ide yang 
bermanfaat untuk Anda:
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1

2

3

Catat keinginan Anda dan hal-hal yang ingin 
Anda doakan sebelum hari Arafah.

Berdoalah kepada Allah dalam bahasa dan 
dialek Anda dan dengan cara yang paling 
dekat dengan hati Anda, karena Allah 
Maha Mengetahui segala yang rahasia dan 
tersembunyi. Doa yang paling agung adalah 
yang disepakati oleh hati dan lidah.

Berdoalah untuk kebaikan orang tua, 
keluarga, saudara-saudara, dan teman-teman 
Anda, dan sebutkan nama-nama mereka. 
Sabda Rasul Shallallahu alaihi wasallam:   
“Siapa pun yang berdoa untuk saudaranya 
tanpa ia ketahui, maka malaikat pun berkata 
kepadanya dan Anda juga.”

4
Berdoalah kepada Allah untuk kebaikan dunia 
dan akhirat Anda. Jangan malu berdoa untuk 
kebutuhan duniawi Anda.
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Berdoalah kepada Allah dengan menggunakan 
Nama-nama-Nya yang indah (Asmaul Husna) 
yang Anda ketahui. Misalnya, katakanlah: 
Ya Rahiim, Wahai Yang Maha Penyayang, 
kasihanilah aku.  Ya Ghafuur (Yang Maha 
Pemaaf), ampunilah aku, ya Kariim (Wahai Yang 
Maha Pemurah), muliakanlah aku, dan lainnya. 

Terus ulangi doa-doa Anda berkali-kali. Allah 
memuliakan orang yang sungguh-sungguh 
berdoa. 

7

8

Kumpulkanlah hati dan perasaanmu dalam 
berdoa. Rasakan dan resapi bahwa pada 
saat itu Allah mendekati hamba-Nya untuk 
menjawab doa-doa mereka. 

Berdoalah kepada Allah dengan menggunakan 
doa-doa yang terdapat dalam Al-Qur’an dan doa-
doa yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu alaihi 
wasallam yang Anda hafal. Tulislah di  kertas un-
tuk mengingatkan Anda pada doa-doa tersebut. 
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Beberapa Doa yang 
Maknanya Menyeluruh

dalam Al-Qur’an dan 
Sunnah

“Ya Tuhan kami, terimalah (amal) dari kami. 
Sungguh, Engkaulah Yang Maha Mendengar, 
Maha Mengetahui dan terimalah tobat kami. 
Sungguh, Engkaulah Yang Maha Penerima tobat, 

Maha Penyayang.”

 
“Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia 
dan kebaikan di akhirat, dan lindungilah kami 

dari azab neraka.”

“Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebani kami 
dengan beban yang berat sebagaimana Engkau 
bebankan kepada orang-orang sebelum kami.” 
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“Ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami 
jika kami lupa atau kami melakukan kesalahan.” 

“Ya Tuhan kami, janganlah Engkau condongkan 
hati kami kepada kesesatan setelah Engkau 
berikan petunjuk kepada kami, dan karuniakanlah 
kepada kami rahmat dari sisi-Mu, sesungguhnya 

Engkau Maha Pemberi.”

“Ya Tuhan kami, sesungguhnya kami mendengar 
orang yang menyeru kepada iman, (yaitu), 
“Berimanlah kamu kepada Tuhanmu,” maka kami 
pun beriman. Ya Tuhan kami, ampunilah dosa-
dosa kami dan hapuskanlah kesalahan-kesalahan 
kami, dan matikanlah kami beserta orang-orang 
yang berbakti. Ya Tuhan kami, berilah kami apa 
yang telah Engkau janjikan kepada kami melalui 
rasul-rasul-Mu. Dan janganlah Engkau hinakan 
kami pada hari Kiamat. Sungguh, Engkau tidak 

pernah mengingkari janji.”
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“Ya Tuhan kami, kami telah menzalimi diri kami 
sendiri. Jika Engkau tidak mengampuni kami dan 
memberi rahmat kepada kami, niscaya kami 

termasuk orang-orang yang rugi.”

Ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku 
orang yang tetap melaksanakan salat, ya Tuhan 
kami, perkenankanlah doaku. Ya Tuhan kami, 
ampunilah aku dan kedua ibu bapakku dan 
semua orang yang beriman pada hari diadakan 

perhitungan (hari Kiamat).”

“Tidak ada Tuhan selain Engkau, Mahasuci 
Engkau. Sungguh, aku termasuk orang-orang 

yang zalim.”
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“Ya Tuhanku, anugerahkanlah aku ilham untuk 
tetap mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau 
anugerahkan kepadaku dan kepada kedua orang 
tuaku dan agar aku mengerjakan kebajikan yang 
Engkau ridai; dan masukkanlah aku dengan 
rahmat-Mu ke dalam golongan hamba-hamba-

Mu yang saleh.”

“Ya Tuhan kami, ampunilah kami dan saudara-
saudara kami yang telah beriman lebih dahulu 
dari kami, dan janganlah Engkau tanamkan 
kedengkian dalam hati kami terhadap orang-
orang yang beriman. Ya Tuhan kami, Sungguh, 
Engkau Maha Penyantun, Maha Penyayang.”

“Ya Allah, aku memohon kepada-Mu petunjuk, 
ketakwaan, kesucian, dan kekayaan.”

“Wahai Dzat yang Maha Membolak-balikkan 
hati, teguhkan hatiku pada agama-Mu.”

“Ya Allah, berilah jiwa kami ketakwaan dan 
sucikanlah jiwa-jiwa kami, Engkaulah yang Maha 
mensucikannya, Engkau adalah pengatur dan 

penguasa jiwa-jiwa kami.”
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“Ya Allah, tambahilah dan jangan kurangi pada 
kami, muliakanlah kami dan jangan hinakan 
kami, berilah kami dan jangan halangi kami, 
pentingkanlah kami dan jangan palingkan kami, 

ridhailah kami dan ridhailah dari kami.”

“Ya Allah berikanlah petunjuk kepadaku 
sebagaimana mereka yang telah Engkau beri 
petunjuk, dan berilah kesehatan kepadaku 
sebagaimana mereka yang Engkau telah berikan 
kesehatan, dan peliharalah daku sebagaimana 
orang yang telah Engkau peliharakan. Dan berilah 
keberkahan bagiku pada apa-apa yang telah 
Engkau kuruniakan. Dan selamatkan aku dengan 
rahmat-Mu dari bahaya kejahatan yang telah 
Engkau tentukan. Maka sesungguhnya Engkaulah 
yang menghukum dan bukan kena hukum, Maka 
sesungguhnya tidak hina orang yang Engkau pimpin. 
Dan tidak mulia orang yang Engkau memusuhinya, 
Maha Suci Engkau wahai Tuhan kami dan Maha 

Tinggi Engkau.”
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Sebuah masjid yang dibangun di tempat 
dimana Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam 
mendirikan shalat dan berkhutbah dengan 
khutbah perpisahan (khuthbah al-wada’).

Masjid Namirah

Di masjid ini diadakan shalat zuhur dan ashar, 
juga khutbah Hari Arafah, yang disiarkan oleh 
berbagai stasiun televisi dan radio Islam pada 
Hari Arafah.
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Ini merupakan masjid agung yang terus 
diperluas dan dirawat oleh Kerajaan Arab Saudi 
hingga mencapai luas 110.000 meter persegi 
sehingga dapat menampung lebih dari 350.000 
jamaah. Masjid ini memiliki enam menara di 
sisinya dengan ketinggian 60 m yang dapat 
dilihat dari berbagai sisi Arafah.

Jamaah haji hendaknya berupaya agar tidak 
tersesat di jalan atau tersengat panas matahari 
dengan mencoba shalat di Masjid Namira. 
Sebaiknya ia shalat di kemahnya dan tidak 
keluar kecuali terpaksa.
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Bukit Arafah

Sebuah gundukan dan dataran tinggi kecil 
dengan permukaan datar di area yang luas, 
terdiri dari batu hitam besar yang keras dan 
berukuran besar. 

Tinggi gunung dari kakinya mencapai  
65 m dibanding tanah di sekitarnya. 
Ukuran kelilingnya adalah 640 meter.

 65m

 640m
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Di puncak gunung terdapat tanda dengan 
ketinggian 7 meter di mana beberapa 
peringatan ditempatkan.

Bukit ini mempunyai sejumlah nama lain, 
seperti.

Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam berdiri 
di kaki gunung dan tidak mendakinya. Ketika 
berdiri, beliau bersabda: “Aku berdiri di sini, dan 
seluruh Arafah adalah tempat perhentian.”

Jabal
Rahmah

Jabal
Taubah

Jabal
Arafah
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Jamaah haji harus mematuhi rombongannya 
selama berada di Arafah sehingga dia tidak 
tersesat atau menyiksa dirinya sendiri di ba-
wah terik matahari dan panas. Ini sesuai dengan 
mengikuti sabda Rasulullah Shallallahu alaihi 
wasallam: “Saya berdiri di sini dan seluruh 
Arafah adalah tempat perhentian”.

Seorang muslim tidak disyariatkan untuk pergi 
ke Jabal Rahmah atau mendakinya. Rasulullah 
Shallallahu ‘alaihi wa sallam, para sahabat 
atau tabi’in setelahnya tidak mencontohkan 
untuk mendaki bukit tersebut. 
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Waspadai 
Terik Matahari

Jamaah haji kehilangan banyak cairan melalui 
keringat. Karena itu disarankan untuk selalu 
minum air dan jus buah dalam jumlah yang 
cukup untuk mengganti cairan yang hilang. 
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Saat Anda keluar di siang hari, hindari paparan 
langsung sinar matahari dan gunakan payung 
berwarna terang.

Tidurlah yang cukup di malam hari sebanyak 
mungkin. Hindari begadang, karena kurang tidur 
bisa membuat tubuh rentan terhadap stres dan 
melemahkan daya tahan tubuh.

Hindari keluar di bawah terik matahari jika 
tidak ada keperluan.
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Agar Anda Terhindar
 dari Keracunan 

Makanan

Hindari menyimpan makanan matang atau 
memakannya lama setelah waktu dibagi, 
terutama saat berpindah-pindah di antara 
tempat-tempat masya’ir dalam jangka waktu 
lama. 
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Hati-hati. Menyimpan makanan yang dimasak 
di dalam kamar selama lebih dari dua jam 
menyebabkan berkembang biaknya bakteri dan 
bisa mengakibatkan keracunan makanan.

Pastikan untuk mencuci buah dan 
sayuran sebelum dimakan.

Tidak membeli makanan yang dijual oleh 
pedagang kaki lima.

43



Pastikan mengkonsumsi makanan yang cukup 
dan memperbanyak meminum cairan seperti 
air putih dan jus.
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Rombongan haji biasanya menyediakan 
kemah untuk anggotanya yang mencakup 
tempat peristirahatan dan toilet khusus.

Pastikan untuk memakai gelang anggota 
rombongan untuk mendapatkan manfaat dari 
layanan yang diberikan oleh rombongan.

Layanan yang Tersedia 

di Padang Arafah
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Berangkat dari 

Arafah ke Muzdalifah

Saudaraku jamaah haji, ikutilah 
petunjuk yang ditentukan oleh 
pembimbing haji thawaf saat 
meninggalkan kemah di Arafah, 
agar tidak bertemu keramaian 
atau tersesat di jalan.

Pastikan untuk pergi ke toilet 
sebelum Anda meninggalkan 
kemah, karena kedatangan 
Anda ke Muzdalifah bisa saja 
tertunda karena alasan apa pun.
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Patuhi aturan sarana transportasi yang 
digunakan oleh rombongan Anda, apakah 
itu bus atau kereta api.

Jangan berkerumun. Jangan terburu-
buru dan tetap tenang, karena Rasulullah 
Shallallahu alaihi wasallam biasa 
mengambil kendali unta betinanya dan 
mengatakan: “Tenang, tenang, karena 
kebenaran bukan dengan terburu-buru.”
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Pastikan Anda sudah siap ketika tiba saatnya 
pergi ke Muzdalifah.

Pastikan untuk selalu bersikap lemah 
lembut, santun, menahan diri, dan menja-
uhi perdebatan semaksimal mungkin, 
sesuai dengan firman Allah Ta’ala: 
“Barangsiapa yang menetapkan niatnya 
dalam bulan itu akan mengerjakan haji, 
maka tidak boleh rafats, berbuat fasik 
dan berbantah-bantahan di dalam masa 
mengerjakan haji.” (Al-Baqarah: 197)
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Petunjuk Penggunaan

 Kereta Masyair

Patuhi petunjuk pembimbing dan pengawas 
haji, juga arahan dari otoritas keamanan.

Patuhi jadwal pengelompokan jemaah haji 
ke stasiun kereta.
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Bagasi tidak diperbolehkan di kereta.

Jaga agar gelang haji selalu terikat di 
pergelangan tangan Anda selama berhaji.

Dilarang berbaring dan berleha-leha di 
stasiun agar tidak mengganggu arus jamaah.

52



Pastikan Kembali!

Saat pergi ke Arafah, jangan lupa membawa:

Charger ponsel atau power bank. 

Obat-obatan pribadi

Inhaler untuk penderita sakit asma

Sedikit uang tunai dalam riyal Saudi

Krim untuk mengurangi ruam kulit.

Mushaf Al-Qur’an

Sepatu yang nyaman untuk berjalan 
jauh

Payung 

Tas untuk keperluan pribadi

Gelang naik kereta

Kartu tanda pengenal
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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 untuk melakukan 
rangkaian 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 


