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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

Amalan-Amalan 
Hari An-Nahr

Apakah Amalan-Amalan 
pada Hari An-Nahr Harus 
Dilakukan dengan Tertib 
atau Berurutan?

Hari An-Nahr 
(Hari Raya 
Penyembelihan)

Melempar Jamrah 
‘Aqabah
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Takbir

Menyembelih Hadyu

Orang yang 
Berkewajiban 
Hadyu

Tujuan 
Menyembelih 
Hadyu

Mencukur dan 
Memotong Rambut

Saran Medis 
Memilih Tukang 
Cukur
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Tempat Mencukur 
atau Memotong 
Rambut

Tahallul dari 
Ihram

Eskalator

Peringatan Penting 
sebelum Tiba di Tanah 
Haram

Thawaf Ifadhah

Sa’i Haji
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Siapa yang Harus 
Sa’i Setelah Thawaf 
Ifadhah?

Peringatan Bagi Orang 
yang Datang ke Masjidil 
Haram

Care Center

Saran dan 
Peringatan

Menjaga 
Kebersihan Umum

Nomor-Nomor 
Penting
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Hari Idul Adha (Yaum An-Nahr) jatuh pada 
tanggal 10 Dzulhijjah. Pada tanggal ini 
jamaah haji sudah menunaikan sebagian 
besar manasik haji.

Hari An-Nahr 
(Hari Raya Penyembelihan)
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Banyak ulama menyebutnya sebagai “Hari 
Haji Akbar”, karena sebelumnya telah 
terlaksana wukuf di Arafah dan berpindah 
dari Arafah ke Muzdalifah. Tinggal sebagian 
lagi rukun agung dalam ibadah haji yang 
harus ditunaikan.

Dalam panduan ini Anda akan 
mendapatkan informasi dan arahan 
penting dalam perjalanan haji Anda, serta 
bimbingan yang terkait hari An-Nahr.
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Waktu sepanjang hari An-Nahr diisi 
dengan amalan-amalan agung berikut:

Melempar Jamrah 
‘Aqabah

Mencukur dan 
memotong rambut

Sa’i

Menyembelih hadyu (hewan sembelihan) 
bagi yang berkewajiban

Thawaf Ifadhah

Amalan-Amalan 
Hari An-Nahr
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Mendahulukan dan mengakhirkan 
amalan-amalan pada hari An-Nahr:

Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam  
memperbolehkan jamaah haji untuk 
mendahulukan atau mengakhirkan 
amalan-amalan pada hari An-nahr dalam 
bentuk yang sekiranya lebih mudah 
untuk dilakukan.

Apakah amalan-amalan pada

hari An-Nahr harus dilakukan 
dengan tertib atau berurutan?
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Jamaah haji harus mengikuti program 
rombongannya terkait dengan urutan amalan 
pada hari An-Nahr dan waktu-waktunya 
karena akan memudahkan dirinya dan jamaah 
lainnya.

Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengizin-
kan setiap orang yang datang meminta izin 
untuk mendahulukan satu amalan atas yang 
lain. “Tidaklah beliau ditanya sesuatu untuk 
didahulukan atau diakhirkan kecuali beliau 
bersabda, “Lakukanlah dan tidak ada dosa 
(dalam hal itu).”
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Jamrah ‘Aqabah adalah jamrah ketiga 
bagi orang yang datang dari Mina dan 
Muzdalifah, yang letaknya paling dekat 
dengan Makkah.
Dinamakan dengan Jamrah ‘Aqabah 
atau Jamrah Kubra.

Melempar Jamrah 
‘Aqabah
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Jamaah haji melempar tujuh (7) kerikil 
yang dipungut dari Muzdalifah atau dari 
perjalanannya sembari bertakbir pada 
setiap kerikil yang dilemparkan.

el Yamra Al ‘Aqaba

Untuk informasi lebih lanjut terkait melempar 
jamrah, silakan unduh Panduan Jamrah dengan

mengklik di sini
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Waktu Melempar Jamrah:
Jamaah melempar Jamrah ‘Aqabah 
sesudah keluar dari Muzdalifah.

Permulaan Waktu Melempar:
Waktu melempar jamrah dimulai dari 
pertengahan malam bagi orang yang 
menyegerakan keluar dari Muzdalifah.

Akhir waktu:
Waktu melempar jamrah berlangsung 
penuh sepanjang hari dan malamnya. 
Jamaah haji yang mampu diharuskan agar 
tidak mengakhirkan jamrah hingga terbit 
fajar tanggal 11 Dzulhijjah.

14



Anda mungkin akan menjumpai situasi 
ramai dan berdesak-desakan saat 
berjalan. Maka bersikaplah tenang dan 
berikan kelapangan untuk sesama tamu 
Allah yang lain.

Jamaah haji harus mengikuti jadwal waktu 
yang telah ditentukan untuk rombongannya 
supaya tidak menyusahkan diri sendiri dan 
mengganggu jamaah lain yang melempar 
jamrah sesuai jadwal mereka. 
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Dengan melempar Jamrah ‘Aqabah, 
berakhirlah waktu talbiyah. Namun tetap 
dianjurkan bertakbir setiap selesai shalat 
fardhu dan dalam setiap waktu dalam rangka 
mengagungkan, berdzikir dan memuji Allah 
atas kemudahan yang diberikan. 
Bertakbir dengan mengucapkan:

“Allahu akbar, allahu akbar. La ilaha illallah, 
Allahu akbar Allahu akbar wa lillahil hamd.” 

“Allahu akbar kabira, walhamdu lillahi katsira, 
wa subhanallahi bukratan wa ashila.”

Takbir
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Jamaah haji diperintahkan menyembelih 
hadyu pada hari yang agung ini jika dia 
menanggung kewajiban itu.

Hadyu adalah hewan yang disembelih 
jamaah haji dengan niat mendekatkan diri 
kepada Allah di tengah hajinya di Mina 
atau Makkah (di dalam wilayah Tanah 
Haram) lalu memakannya sebagian atau 
menyedekahkan seluruhnya.

Menyembelih 

Hadyu
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Tujuan Menyembelih Hadyu:

1. Mendekatkan diri kepada Allah Ta’ala dan 
menampakkan kecintaan kepada-Nya.

2. Berbuat baik kepada fakir miskin dan 
orang-orang yang membutuhkan.

3. Mengagungkan Makkah dan Baitullah.
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Hadyu diwajibkan kepada dua jenis   Hadyu diwajibkan kepada dua jenis   
jamaah haji:jamaah haji:

1. Yang melakukan haji tamattu’. Yaitu 
orang yang umrah dalam safarnya 
kemudian bertahallul dari ihramnya 
kemudian ihram lagi untuk haji.

2. Yang melakukan haji qiran. Yaitu orang 
yang menyatukan umrah dan haji 
dalam manasiknya.

Orang yang 

Berkewajiban Hadyu

Hadyu tidak diwajibkan atas orang yang 
haji ifrad di mana dia hanya berihram 
untuk haji saja dalam perjalanannya.
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Hadyu diambil dari jenis binatang ternak 
seperti unta, sapi, biri-biri atau kambing 
(domba).
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Mewakilkan dalam 

menyembelih hadyu

Melihat banyaknya jumah jamaah 
haji dari penjuru dunia pada hari itu, 
biasanya mereka mewakilkan instansi aau 
lembaga tertentu menyembelih hadyu 
menggantikan mereka.

Jika jamaah sudah mewakilkan orang yang 
menyembelih hadyu sebelumnya melalui 
salah satu metode yang disediakan, maka 
dia telah menunaikan hadyu pada hari An-
Nahr.
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Hal itu dapat dilakukan dengan membeli 
sejumlah voucher kertas atau voucher 
elektronik yang terdapat di pos-pos jamaah 
haji atau lewat layanan elektronik maupun 
lewat rombongan haji.

Ini lebih memudahkan jamaah haji dan 
mempercepat daging itu diterima oleh 
orang yang membutuhkan.

Hati-hati berhubungan dengan individu 
atau instansi yang tidak memiliki izin 
menerima perwakilan hadyu supaya 
Anda tidak menjadi korban penipuan.

Anda dapat mewakilkan 
dan membeli voucher 

hadyu elektronik dengan 

mengklik di sini
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Ssesudah melempar Jamrah ‘Aqabah, 
jamaah haji disyariatkan agar mencukur atau 
memotong rambutnya.
Sementara jamaah haji wanita mengum-
pulkan (mengikat) rambutnya lalu mencukur 
ujungnya sekitar 2 cm saja.
Semua itu dilakukan dengan niat 
mendekatkan diri dan mengagungkan 
Allah.

Mencukur dan 

memotong rambut
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Orang yang berhaji hakikatnya sedang 
beribadah kepada Allah dan menyerahkan 
segala urusan kepada-Nya. Dia dilarang 
mencukur rambut selama ihram lalu 
ia pun mematuhinya. Sesudah itu dia 
diperintahkan mencukur atau memotong 
rambutnya, lalu ia pun kembali mema-
tuhinya. 
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Disediakan banyak tempat untuk 
mencukur rambut. Ada banyak tukang 
cukur dan tempat cukur berizin yang 
dapat dijumpai setiap jamaah setelah 
melempar Jamrah ‘Aqabah.

Tempat Mencukur atau 

Memotong Rambut
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Pilih tukang cukur yang berizin di tempat 
yang disediakan. Hindari tukang cukur 
yang ada di jalanan maupun trotoar. 
Jangan biarkan diri Anda terkena 
penyakit menular.

Saran Medis Memilih 

Tukang Cukur
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 ¨ Tukang cukur menggunakan 
pisau cukur dengan gagang 
plastik sekali pakai.

 ¨ Dia sudah mengganti alat 
cukur setelah mencukur 
jamaah sebelumnya, dan 
mengeluarkan alat baru.

 ¨ Dia mencuci tangan dengan 
air dan sabun sebelum 
memulai mencukur Anda.

Ketika sudah berada di tempat 
cukur, pastikan hal-hal berikut:
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Setelah mencukur atau memotong 
rambut, jamaah haji telah melakukan 
tahallul awal (Tahallul Juz’i). Dibolehkan 
baginya apa saja yang diharamkan karena 
ihram kecuali jimak.

Tahallul dari 

Ihram
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Dianjurkan sesudah melempar jamrah 
dan mencukur rambut agar mandi, 
memakai wewangian dan memakai 
pakaian untuk hari Ied.
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Jika sesudah itu dia melakukan Thawaf 
Ifadhah, maka dia telah melakukan 
tahallul sempurna dari ihramnya. Sisa 
larangan ihram sudah gugur dan boleh 
dilakukan.
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Jangan sampai Anda terlupa dan 
ketinggalan barang-barang pribadi 
Anda di kamar mandi saat mandi pada 
Hari Raya. Pastikan Anda bawa dan 
simpan di tempat yang aman.
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Jamaah haji tidak boleh langsung 
thawaf sebelum berkoordinasi dengan 
rombongan. Thawaf dilakukan pada 
waktu yang telah dialokasikan untuk 
rombongannya, dan setelah mengetahui 
dengan jelas lokasi tinggalnya di Mina. 

Peringatan Penting Sebelum 

Tiba di Tanah Haram
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Ingat baik-baik tempat berhenti bus 
dan tempat berkumpul sesudah selesai 
umrah.

Ingat: Kereta Al-Masya’ir tidak 
mengantar sampai Masjidil Haram. Ada 
bus yang disediakan untuk mengangkut 
sebagian rombongan ke Masjid Al-
Haram.
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Ketika tiba di pelataran Masjidil Haram, 
Anda akan melihat papan keterangan di 
depan gerbang yang tampak dari jauh, 
yang menjelaskan mana pintu masuk dan 
mana pintu keluar. 
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Seluruh lantai Masjidil Haram pada hari 
itu dan sesudahnya sudah disiapkan 
untuk thawaf, bukan hanya di halaman 
Ka’bah saja.
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Eskalator

Biasanya untuk naik dan turun di 
lingkungan Masjidil Haram, Anda akan 
membutuhkan eskalator. Berikut ini 
hal-hal yang perlu diperhatikan saat 
menggunakannya:
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Berdirilah di atas tangga dengan tenang, 
dan pegangilah sabuk berjalannya dengan 
menggunakan tangan Anda.

Bagi wanita untuk memperhatikan jilbabnya 
agar tidak tersangkut di ujung tangga.

Jangan duduk di atas tangga eskalator 
meski Anda sangat lelah.

1

2

3

Segeralah untuk beranjak ketika Anda sudah 
sampai di ujung tangga agar Anda tidak 
terdorong orang yang berada di belakang 
Anda.

4
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Jangan naik eskalator menggunakan kursi 
roda kecuali dengan bantuan petugas khusus 
eskalator.

5

Jika Anda bersama dengan lansia atau 
bersama dengan orang yang tidak terbiasa 
naik eskalator, maka berdirilah di samping-
nya dan pegangilah mereka dengan erat agar 
tidak terjatuh.

6

Jangan ikut naik jika eskalator sudah terlalu 
penuh, untuk memberikan kenyamanan 
kepada mereka yang sudah naik terlebih 
dahulu.

Jangan menaruh kaki di samping tangga 
eskalator, karena bisa mencelakakan diri 
Anda dan mengganggu kerja petugas 
kebersihan.

7

8
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Ini merupakan salah satu rukun 
terpenting haji. Disebut juga dengan 
Thawaf Ziarah atau Thawaf Haji.

Yaitu mengelilingi Ka’bah sebanyak tujuh (7) 
kali putaran. Allah SWT berfirman: “Kemudian, 
hendaklah mereka menghilangkan kotoran 
yang ada pada badan mereka dan hendaklah 
mereka menyempurnakan nazar-nazar mereka 
dan hendaklah mereka melakukan thawaf 
sekeliling rumah yang tua itu (Baitullah).” 
(Al-Hajj: 29) 

Thawaf 
Ifadhah
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Waktu Thawaf Ifadhah:
Dimulai sejak malam Id (10 Dzulhijjah) 
bagi jamaah yang ingin menyegerakan 
pergi meninggalkan Muzdalifah.

Waktu Thawaf Ifadhah berakhir dengan 
selesainya bulan Dzulhijjah. Jamaah 
haji seyogyanya segera menunaikan 
Thawaf Ifadhah pada waktu yang telah 
ditentukan untuk rombongannya, boleh 
pada hari Id atau hari-hari sesudahnya.
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Thawaf dengan Kursi Roda:
Disediakan kursi roda listrik dan manual 
di Masjidil Haram. Layanan ini mudah 
diperoleh dari sejumlah tempat di dalam 
masjid.

di sini

Untuk mengetahui lokasi kursi roda dan 
informasi lebih lanjut, silakan mengunduh 

Panduan Umrah dengan mengklik
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Jamaah haji melakukan sa’i antara Shafa 
dan Marwa sebanyak tujuh (7) kali.

Sa’i Haji

Mulai sa’i dari Shafa menuju Marwa. Bila tiba 
di Marwa, maka terlaksanalah satu putaran. 
Jika kembali ke Shafa, terlaksanalah  dua 
putaran. Demikianlah seterusnya hingga 
putaran ketujuh berakhir di Marwa.
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Jamaah haji dianjurkan berdoa pada 
permulaan setiap putaran, sembari 
menghadap kiblat di tempat yang 
sekiranya tidak mengganggu gerak 
jamaah lain.
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Setiap jamaah haji wajib melakukan sa’i 
satu kali dalam hajinya. Namun setiap 
jamaah memiliki beberapa kondisi 
terkait sa’i:

Siapa yang Harus Sa’i 

setelah Thawaf Ifadhah?
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1

2

Jamaah yang melaksanakan haji tamattu’ 
maka ia melakukan umrah pada awal 
kedatangannya kemudian tahallul lalu 
melakukan ihram untuk haji, maka ia harus 
melaksanakan sa’i untuk haji sesudah 
Thawaf Ifadhah, karena sa’i pertamanya 
untuk umrah.

Jamaah yang melaksanakan haji qiran 
(menggabungkan haji dan umrah) dan haji 
ifrad (ihram untuk haji saja) punya dua 
kondisi:

 ¨ Jika dia thawaf pada awal ke-
datangan di Makkah kemudian 
sa’i, maka itu adalah sa’i haji dan 
dia sudah tidak perlu sa’i lagi.

 ¨ Jika dia tidak sa’i sebelumnya, 
maka dia harus sa’i sesudah   
Thawaf Ifadhah.
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Peringatan bagi orang 
yang datang 

ke Masjidil Haram

Masjidil Haram adalah salah satu tempat 
termulia yang akan Anda temui dalam 
hidup Anda. Pintu masuk dan menaranya 
banyak dan mirip satu sama lain. Sulit 
membedakannya bagi orang awam. Agar 
Anda tidak tersesat, berikut saran penting 
yang perlu Anda perhatikan:
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1

2

3

Ketahui titik kumpul di luar dengan 
jelas dan catat namanya, lalu simpan 
supaya bisa Anda tanyakan lokasinya 
bila sewaktu-waktu diperlukan.

Tandai lokasi kumpul pada telepon 
genggam Anda lewat layanan GPS 
seperti Google Map.

Catat nomor pintu Anda ketika masuk ke 
Masjidil Haram.
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4

5

6

Tetap berada bersama rombongan Anda 
yang datang untuk melakukan thawaf atau 
setidaknya bersama sebagian mereka. 

Catat nomor telepon pemimpin 
rombongan Anda dan beberapa teman 
Anda agar dapat dihubungi ketika 
dibutuhkan atau jika Anda tersesat.

Apabila Anda menjumpai keramaian dan 
kondisi berdesakan, maka tetap tenang 
dan carilah pahala dari situasi demikian 
dengan bersabar, tersenyum, dan ber-
sikap lembut pada jamaah haji yang lain.
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7
Jangan ragu untuk meminta bantuan 
kepada petugas keamanan jika kondisi 
sudah mendesak.
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Sebuah lembaga yang menyediakan 
layanan komprehensif dan panduan rinci 
yang dibutuhkan oleh jamaah haji dan 
umrah dalam berbagai bahasa.

Berikut beberapa layanan penting yang 
disediakan:

 ¨ Layanan haji dan umrah secara umum

 ¨ Layanan pengaduan dan laporan

 ¨ Layanan rute

 ¨ Layanan informasi

 ¨ Layanan Kartu Pintar

Care 
Center

50



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

Lokasi Care Center dan 
cara untuk mendatanginya: 

klik di sini

bahasa 

51



Jamaah haji akan menguras banyak 
energi fisik selama melempar jamrah, 
thawaf dan sa’i. Berikut hal-hal yang perlu 
dipersiapkan:

Minum cairan.

Saran dan 
Peringatan
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Tetap tenang, sebab di Mina dan Makkah 
tersedia banyak care center yang bertugas 
setiap saat untuk melayani tamu Allah dan 
siaga memberikan pelayanan terbaik.

Segera beristirahat bila merasa 
tidak enak badan (sakit).

Untuk mengetahui lokasi 
Care Center silakan

klik di sini

Jangan terkena sinar 
matahari secara langsung.
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Menjaga 
Kebersihan Umum

Membersihkan dan mensucikan Baitullah 
serta memperhatikannya adalah perintah 
Allah kepada Nabi Ibrahim alaihissalam 
dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. 
Sebuah kemuliaan bagi setiap muslim bila 
dapat menjalankannya. Pastikan Anda tidak 
mengotori kebersihannya dengan tidak: 

 ¨ Membuang sisa makanan sembarangan.
 ¨ Membuang pakaian ihram.
 ¨ Mencukur rambut di jalanan.
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Pastikan selalu—terutama pada hari 
Idul Adha—untuk tidak meninggalkan 
tenda kecuali dengan izin dan sesudah 
berkoordinasi dengan pembimbing atau 
pengawas.
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 ¨ Charger telepon genggam.

 ¨ Obat-obatan pribadi Anda.

 ¨ Inhaler untuk penderita asma.

 ¨ Sedikit uang tunai dalam bentuk 
riyal Saudi.

 ¨ Sepatu yang nyaman digunakan 
untuk perjalanan panjang.

 ¨ Payung.

 ¨ Dompet untuk menyimpan barang-
barang pribadi.

 ¨ Gelang untuk naik kereta.

 ¨ Kartu identitas.

 ¨ Air minum.

Selalu ingat untuk membawa 
barang-barang berikut saat hendak 
berangkat ke Makkah:
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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

Call center 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 
tenang.

Mitra Strategis

Mitra kami dalam mencapai kesuksesan



Semoga Allah 
menerima semua 

amal dan upaya Anda

Untuk informasi dan 
bimbingan tambahan, 

silakan mengunjungi akun 
kami di situs-situs media 

sosial 


