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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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Ihram adalah langkah pertama dalam perjalanan 
iman Anda. Ini adalah tindakan hati, dimana 
Anda yang sedang berhaji atau berumrah, 
masuk ke dalam sebuah ibadah yang agung. 
Allah memerintahkan kita untuk ikhlas dalam 
niat dan menjadikan amal kita ikhlas karena 
Allah semata dengan sebaik-baiknya. 
Firman Allah Ta’ala: “Dan sempurnakanlah 
ibadah haji dan umrah karena Allah.” (Al-
Baqarah: 196).

Pendahuluan

Dalam panduan ini, Anda akan 
mempelajari semua yang Anda 
butuhkan saat berihram.
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Indeks 

Klik pada topik apa saja untuk tiba pada 
halaman yang diinginkan

Pakaian Ihram 

Menetapkan 
Syarat 

Apa yang Dimaksud 
dengan Ihram?

Talbiyah
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Lokasi Miqat 

Larangan Saat 
Berihram 

Pencegahan Diseksi 
dan Radang Lipatan 
Tubuh Pasca Ihram 

Etika Bagi Orang 
yang Berihram 

Nomor-nomor 
Penting
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Apa yang Dimaksud 
dengan Ihram 

1
2

Maksudnya adalah masuk ke dalam ibadah 
haji atau umrah, yaitu dengan niat memasuki 
ibadah umrah atau haji dan memulainya 
dengan ucapan talbiyah.

Dia harus menyatakan ibadah yang dia 
niatkan di awal talbiyahnya, dengan 
mengatakan: "Labbaika Umratan" (untuk 
umrah) atau "Labbaika Hajjan" (untuk haji). 
Dengan mengucapkan kalimat itu, maka 
seseorang sudah mulai memasuki ibadah 
haji atau ibadah umrah.
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3
4Segera setelah dia berniat, dia akan memulai 

rangkaian ibadah dan menjauhi semua 
larangan ihram.

Disunnahkan baginya untuk mandi atau 
berwudhu sebelum berniat melakukan ihram.
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Muhrim (seseorang yang berihram) memakai 
sehelai kain yang menutupi bagian bawah 
tubuhnya dan sehelai kain lainnya yang 
menutupi bagian atas. Disyariatkan agar 
menggunakan kain yang berwarna putih.

Dia dibolehkan untuk menggunakan ikat 
pinggang yang dililitkan di pinggang untuk 
menahan kain ihram agar tidak jatuh, selain 
juga untuk  menyimpan barang-barang, tele-
pon genggam ataupun uang.

Pakaian
Ihram 

9



Semua orang sama dalam pakaian dan tampilan 
mereka. Mereka tidak dipisahkan oleh warna 
kulit ataupun kekayaan. Mereka semuanya 
berada dalam satu tingkatan, sama-sama 
berdoa kepada Allah dan merendahkan diri di 
hadapan-Nya. 
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Wanita boleh berihram dengan 
memakai pakaian apapun yang ia 
inginkan, dengan syarat:

Tidak menggunakan perhiasan yang 
dapat membuat pria terpesona.

Menggunakan kain yang longgar dan 
tidak menghalangi gerakan.

1

2
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Jika seseorang yang menunaikan haji atau umrah 
khawatir tidak dapat menyelesaikan ibadahnya 
karena sakit, atau alasan yang dibenarkan oleh 
syariat, atau sebab lain yang berada di luar 
kendalinya, maka disyariatkan baginya untuk  
menyebutkan syarat dalam niatnya, yaitu 
de-ngan mengatakan setelah menyebutkan: 
“Labbaika Umratan” atau “Labbaika Hajjan”:
“Jika ada sesuatu yang menghalangiku 
maka tempat bertahallulku dimana Engkau 
menahanku”
(Perkataan ini dapat diucapkan dalam bahasa 
apa saja yang ia mampu). 

Menetapkan 
Syarat 

Jika dia sudah mengatakannya, dan men-
syaratkan hal itu, lalu terjadi sesuatu yang 
menghalanginya untuk menyempurnakan 
ibadah (haji atau umrah), maka ia boleh keluar 
dari kondisi ihram dan tidak ada kewajiban 
apapun yang harus ia lakukan. 
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Yaitu dengan mengucapkan: "Labbaika 
Allahumma labbaika, labbaika laa syariika laka 
labbaik, innal hamda wan-ni’mata laka wal mulk, 
laa syariika laka." (Aku sambuat panggilan-Mu, Ya 
Allah. Aku sambut panggilan-Mu, tidak ada sekutu 
bagi-Mu. Aku sambut panggilan-Mu. Sesungguhnya 
segala puji, nikmat dan kerajaan itu hanya milik-
Mu, tidak ada sekutu bagi-Mu.)

Maknanya adalah: Ya Allah, kami datang, menja-
wab panggilan-Mu kepada kami untuk menunaikan 
haji, dari waktu ke waktu, berikrar untuk men-
tauhidkan dan hanya beribadah kepada-Mu, 
mengakui rahmat-Mu dan kesempurnaan kerajaan-
Mu. Ini adalah misi agung para jamaah haji, yang 
menyatakan ibadah dan ketaatan hanya kepada 
Allah yang Maha Pencipta, Yang Maha memberi 
nikmat lagi Maha Suci.

Kaum pria meninggikan suara mereka (saat 
bertalbiyah), sementara kaum perempuan 
cukup mengucapkannya dengan suara lirih. 

Talbiyah

14



Talbiyah dimulai dari awal Ihram

Untuk yang berhaji: 
Ketika melempar 
jamrah aqabah.

Untuk yang berumrah: 
setelah melihat 

Baitullah.

Talbiyah berakhir:
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Lokasi Miqat 

Sebagai bentuk pengagungan terhadap 
Baitullah Al-Haram, maka Rasulullah 
Shallallahu alaihi wasallam telah 
menetapkan tempat-tempat tertentu 
(miqat) sebelum memasuki kota Makkah, 
dimana mereka yang datang untuk berhaji 
atau berumrah melakukan ihram, lalu mulai 
bertalbiyah sebelum mereka tiba di dekat 
Masjidil Haram. Lokasi-lokasi tersebut 
berbeda-beda letaknya sesuai dengan arah 

Dzul-Hulaifah

Orang yang berhaji atau berumrah yang 
tinggal jauh dari Makkah wajib berihram 
dari miqat-miqat ini atau daerah yang 
berdekatan atau bersejajar dengan mereka 
dalam perjalanan mereka, baik dengan 
menggunakan pesawat atau melalui jalur 
darat, dan hendaknya dia tidak melewatinya 
tanpa berihram.
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Biasanya, pesawat yang datang ke Jeddah 
mengumumkan jadwal ketibaan di lokasi 
miqat agar jamaah haji atau umrah dapat 
melakukan ihram.
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Ada tiga kategori orang yang hendak 
berihram: 

1

2
3

Orang yang tinggal di kota Makkah. 
Maka dia berihram untuk umrah dari 
tempat terdekat di luar Masjidil Haram, 
seperti Masjid Ummul Mukminin Aisyah 
di Tan’im. Untuk ihram haji, dia dapat 
berihram dari tempat tinggalnya. 

Orang yang tinggal di antara  Makkah 
dan lokasi miqat: Dia berihram untuk haji 
atau umrah dari tempatnya berada.

Orang yang tinggal di luar miqat:  maka 
ia harus berihram dari miqat-miqat 
tersebut atau yang bersejajar dengannya 
untuk menunaikan haji atau umrah.
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Dzul-Hulaifah

Dzatu Irq

Qarnul Manazil 
Yalamlam

Al-Juhfah

1
2

Di dalam batas-batas Al-
Haram 

Antara kota Makkah dan 
lokasi miqat 

3 Orang yang tinggal di 
luar miqat
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Dzul-Hulaifah

Dzatu Irq

Qarn Al-Manazil

Yalamlam

Al-Juhfah

Dzul-Hulaifah   Miqat bagi penduduk Madinah, 
terletak sejauh 420 km dari Makkah.

Al-Juhfah Miqat untuk orang-orang Syam 
dan mereka yang melalui daerah itu, letaknya 
sejauh 187 km dari Makkah. Banyak orang 
saat ini  yang berihram dari Rabigh, sekitar 
204 km dari Makkah. 

Qarn Al-Manazil   Miqat bagi penduduk Najd 
dan mereka yang melewati wilayah itu, 
jaraknya sekitar 94 km dari Makkah.

Yalamlam Miqat untuk penduduk Yaman dan 
yang melewati daerah itu, letaknya sekitar 115 
km dari Makkah.

Dzatu Irq Miqat untuk penduduk Irak dan 
orang yang melewati daerah itu, letaknya 
sekitar 92 km dari Makkah.

420 km

92 km

187 km

94 km

115 km

1

2

3

4

5
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Larangan Saat
 Berihram 

Larangan Umum 

Membunuh 
binatang 
buruan 

 Melaksanakan akad
 nikah

Menggunduli kepala dan 
memotong kuku 

Menggunakan 
parfum 

Berhubungan 
suami istri (jimak) 
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Mengenakan pakaian 
berjahit yang rapi untuk 

tubuh

Menutup 
kepala bagi 

laki-laki 

Penutup wajah 
bagi wanita 

(cadar)

Larangan Ihram 
bagi Kaum Pria 

Larangan Khusus 
Bagi Wanita 
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Mandi 
Mengenakan kacamata, 
cincin dan jam tangan

Menutupi 
luka (seperti 

perban)

Mengenakan ikat 
pinggang dan dompet di 

sekitar tubuh

Memakai 
sandal

Membawa 
payung

Menutupi wajah perempuan 
ketika takut terjadi fitnah. 

Tidak termasuk 
larangan saat 

berihram 
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Masalah pengelupasan dan peradangan pada 
lipatan tubuh sering dialami oleh jamaah haji dan 
umrah, terutama pada penderita obesitas atau 
diabetes, dimana kulit menjadi terinfeksi dan 
warna kemerahan terjadi pada lipatan paha, dan 
terkadang terjadi di ketiak atau di bawah dada, 
disertai dengan rasa gatal yang mengganggu dan 
terkadang menyakitkan.

Pencegahan 
Diseksi & Radang 

Lipatan Tubuh 
Pasca Ihram 
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Berikan ventilasi yang baik pada lipatan 
tubuh seperti paha dan ketiak.

Perhatikan kebersihan diri dan gunakan 
salep pada tubuh sebelum bepergian.

Cara Pencegahan
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Saat terinfeksi, gunakan salep obat dan 
bersihkan area yang terinfeksi dengan baik 
sebelum mengoleskan obat.
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Etika Bagi
Orang yang
Berihram 

Sejak seseorang melakukan ihram haji atau 
umrah maka dia sedang berada dalam sebuah 
ibadah yang sangat agung. Dia harus menjaga 
kata-kata, tindakan dan perilakunya agar 
dapat meningkatkan pahalanya.  Allah Ta’ala 
berfirman: «(Musim) haji itu (pada) bulan-
bulan yang telah diketahui. Barangsiapa 
mengerjakan (ibadah) haji dalam (bulan-
bulan) itu, maka janganlah dia berkata jorok 
(rafats), berbuat maksiat dan bertengkar 
dalam (melakukan ibadah) haji. Segala 
yang baik yang kamu kerjakan, Allah 
mengetahuinya. Bawalah bekal, karena 
sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah 
takwa. Dan bertakwalah kepada-Ku wahai 
orang-orang yang mempunyai akal sehat.» 
(Al-Baqarah: 197)
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Anda harus memperbarui niat dan 
ketakwaan kepada Allah Ta’ala. Kedatangan 
Anda untuk menunaikan ibadah haji di sini 
tidak lain adalah dalam rangka cinta Anda 
kepada Allah dan menyambut perintah-Nya, 
mencari rahmat dan pahala-Nya, dan takut 
akan hukuman-Nya. Haji Anda juga bukan 
untuk riya’ atau pun sombong, misalnya 
agar Anda dipanggil: Haji Fulan atau agar 
bisa mendapatkan gelar haji.

Pastikan untuk mempelajari hukum-hu-
kum  haji. Tanyakan kepada ustadz atau     
ulama yang ada dalam rombongan Anda 
tentang hal-hal yang membingungkan 
Anda. Selain itu, Anda akan temukan dalam 
rangkaian panduan ini apa yang Anda 
butuhkan saat berhaji. 

Hendaknya kita bersikap baik kepada 
orang lain secara umum, khususnya kepada 
rekan-rekan satu rombongan. Hal itu dapat 
dilakukan dengan cara tersenyum dan 
mengucapkan salam kepada mereka, tidak 
berdebat dengan mereka, serta  membantu 
mereka ketika membutuhkan. 

1

2

3
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Hendaknya kita bersikap tenang dan 
berlaku lemah lembut dalam menghadapi 
berbagai situasi saat berhaji. Nabi 
Shallallahu alaihi wasallam bersabda: 
"Sesungguhnya Allah itu Maha Lembut. Dia 
mencintai sikap lemah lembut. Allah akan 
memberikan kepada sikap lemah lembut 
sesuatu yang tidak Dia berikan pada sikap 
yang keras, dan juga akan memberikan 
apa-apa yang tidak diberikan pada sikap 
lainnya." 

Ikutilah petunjuk dari otoritas 
penyelenggara haji, dan arahan dari ketua 
rombongan agar perjalanan Anda lancar 
dan tidak merugikan orang lain.

4

5
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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 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 


