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Kasih Orang Tua Sepanjang Jalan 
anggilan berhaji bagi seorang Muslim 
adalah panggilan yang sangat memba-
hagiakan. Begitu kuota tahun keber-

angkatan dikeluarkan pemerintah dan ada 
sepenggal nama yang sangat kita kenal (yakni 

P 

MUQADDIMAH 



2 
 
 

 
H. Maimun Zubair 

 

nama kita sendiri) muncul, sungguh keba-
hagiaan yang tiada tara tiba-tiba terasa. Rasa 
syukur kepada Yang Kuasa otomatis terbetik 
dalam hati, dalam pikiran, dalam asa, bahkan 
lewat lisan dan perilaku yang tiba-tiba 
berbinar-binar.  

Mulailah kita mencari tahu tentang jad-
wal keberangkatan. Bulan apa, tinggal berapa 
hari, bahkan jamnya pun kita cari tahu.  

Minggu demi minggu, hari demi hari 
menunggu kepastian jadwal, tiba-tiba jadwal 
keberangkatan tinggal beberapa minggu lagi. 
Kita mulai memikirkan untuk mengundang 
karib kerabat dan handai taulan untuk 
memohon doa agar prosesi yang akan kita 
laksanakan dimudahkan oleh Yang Kuasa.  

Tidak terasa jadwal keberangkatan itu 
pun tinggal beberapa hari lagi. Kebahagiaan 
yang sudah terasa sejak diumumkan kuota, 
berubah menjadi sedih yang luar biasa men-
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dalam tatkala menyaksikan buah hati yang 
masih berusia belia.  

Si bungsu setiap hari protes; kenapa sih 
haji..? Haji jelek… dan sebagainya. Terkadang 
bertanya, ayah dan ibu kapan berangkat?... 
Berapa hari di sana…? Kami berusaha men-
jawabnya dengan tenang sekalipun hati san-
gat gundah karena kesedihan. Pertanyaan tid-
ak selesai sampai di situ. Kenapa lama 
sekali…? Apa yang dikerjakan di sana…? 
Dan seterusnya. 

Kami berusaha menghibur dengan cerita-
cerita yang menggembirakan mereka, akan 
tetapi menatap mereka selepas shalat magrib 
bergumul bertiga, bercanda… kami ayah dan 
ibunya tidak dapat menahan kesedihan, air 
mata tiba-tiba tumpah membayangkan mere-
ka akan kami tinggal selama 40 hari dan 
mereka hanya bersama bibinya (pembantu). 

Kesedihan semakin bertambah tatkala 
malam keberangkatan tiba… Kami menatap 
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tidur lelap mereka, sementara kami tidak bisa 
memejamkan mata, semua bayangan yang 
tidak-tidak mulai menghantui yang membuat 
kami sangat sedih. Kesedihan memuncak tat-
kala hari H keberangkatan, mereka kami ci-
um dengan perasaan sedih yang mendalam 
seakan-akan kami tidak akan bertemu mere-
ka lagi. Kepada si Sulung ayah berpesan… 
Jangan ganggu adiknya, abang sebagai pelin-
dung adik-adiknya, abang sebagai contoh 
buat adik-adiknya, abang yang jaga adik-
adiknya. Ayah juga menitip berkas-berkas 
penting yang harus Abang jaga jika terjadi 
sesuatu yang mengganggu keamanan ru-
mah… (Sambil ayahnya menunjuk tiga buah 
map yang sudah diamankan). 

 
Di depan pintu, bersama air mata yang tidak  

terbendung kami membaca doa musafir  
sambil menatap mereka… mendengar omongan 

mereka… melihat bagaimana mereka  
yang menatap tanpa beban… 
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Dalam perjalanan… dalam shalat… da-
lam doa selama di embarkasi (Asrama haji) 
wajah mereka selalu kelihatan, bagaimana 
dia pulang sekolah, bagaimana dia pulang 
main, dan bagaimana mereka berangkat ke 
tempat tidur. Perotes-perotes si bungsu terba-
yang terus sampai di tangga pesawat. 

Begitu pesawat meninggalkan landasan, 
kami memasrahkan semuanya kepada Yang 
Kuasa. Kami titip anak-anak kepada-Nya 
yang sebaik-baik tempat menitip. Kami titip 
raga mereka, kesehatan mereka, keamanan 
mereka, dan kami titip pula keselamatan 
mereka selama kami tidak menemani mereka. 

Sejak saat pesawat mengudara, kami 
menyadari keterbatasan yang kami miliki. 
Kami tidak lagi memiliki kemampuan ter-
hadap keadaan mereka. Hanya doa dan 
kepasrahan yang ikhlas kami panjatkan 
kepada-Nya dengan mata sembab bahwa 
hanya Eangkau, ya Allah satu-satunya 
tumpuan harapan kami.  
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Kutitip Engkau dalam Ridho Ilahi 
Sesampai di Bandara Jeddah pada tengah 

malam, kami bergegas mencari tempat ber-
suci untuk mandi, untuk berwudhu’ lalu ka-
mi shalat jama’ qashar Isya’ dan Maghrib, 
kemudian shalat sunnah untuk ihram dan 
melakukan Miqat. 

Di kegelapan malam, bus yang kami 
tumpangi mulai merangkak berjalan menuju 
Mekkah Al Mukarramah sambil semua calon 
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hujjaj melafalkan talbiyah sebagai pernyataan 
kesungguhan kami memenuhi panggilan 
Allah SWT. 

Kami semua bersedih saat talbiyah kami 
lafalkan. Betapa kami datang dari tempat 
yang sangat jauh, meninggalkan semua yang 
ada di sekeliling kami termasuk anak-anak 
kami demi menuju Ridho Tuhan. 

Dengan memakai dua helai pakaian ih-
ram putih-putih kami ber-talbiyah di ten-
gah-tengah rasa kantuk, rasa capek, dan rasa 
sedih, lusuh sampai suara kami semua 
parau… 

Itulah hari pertama kami menginjakkan 
kaki di bumi Arab. Begitu bus yang kami 
tumpangi melaju dalam gelap malam, wajah 
anak-anak yang biasa kami antar untuk tidur 
terbayang lagi, biasanya kami antar dengan 
cerita-cerita hikmah hingga mereka terlelap 
dalam tidurnya. Kali ini kami sangat jauh dari 
mereka dan ini adalah kepergian yang paling 
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berat dalam meninggalkan mereka. Selama 
40 hari kami tidak mungkin akan bisa men-
curi waktu untuk bertemu mereka.  

Di sinilah kami merasa sangat egois, 
meninggalkan mereka (anak-anak) hanya 
bersama bibinya (Pembantu)--karena mung-
kin mereka masih sangat kecil. Kami menjauh 
dari mereka selama 40 hari, kami hanya 
mampu meniitip mereka dalam ridho Tuhan 
untuk tetap dijaga… dilindungi… dijauhkan 
dari marabahaya… didekap dalam ketene-
ngan… Agar mereka tetap aman, tetap 
tenang, dan tetap sehat. 

Doa ini kami untai sepanjang perjalanan 
menuju Mekkah. Terbayang 39 hari lagi ha-
rus kami hadapi untuk tidak bertemu mereka. 
Semoga mereka tetap aman, sehat, dan tenang 
dalam lindungan Yang Kuasa. Labbaik Al-
lahumma Labbaik. 
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engan cemas dan berdebar-debar 
kami menuju Masjid mulia Al-
Haram dengan pakaian ihram dua 

helai. Kami telusuri jalan menuju Al-Haram 
dengan pemandangan gunung batu dan 
terowongan panjang menembus gunung yang 
melintasi kota dan perkampungan Arab. Kami 

D 

PARA PENCARI TUHAN 
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sampai di terminal Syib Amir kurang lebih 
setengah kilo perjalanan lagi menuju Masjidil 
Haram. Di sana kami merasa bangga menjadi 
umat Muslim karena pemandangan dari Syib 
Amir menuju al-Haram seperti lautan manu-
sia, seperti iringan semut mengerumuni gula. 
Sungguh pemandangan yang tidak pernah 
tersaksikan sebelumnya dalam hidup ini. Be-
gitu banyaknya manusia-manusia yang da-
tang dari berbagai penjuru bumi memenuhi 
undangan Tuhannya. Kami akhirnya masuk 
dalam kerumunan para manusia pencari Tu-
han menuju Baitil Atiq di Masjidil Haram. 

Masjid yang selama ini menjadi kebang-
gaan umat Muslim saat ini terlihat anggun, 
gagah dan menggoda untuk ditatap. Sam-
pailah kami di Babussalam, lalu kami mene-
lusuri lorong-lorong masjid dan shaf-shaf 
shalat yang masih tersisa (kebetulan kami 
memasuki masjid selepas Shalat Subuh), 
keinginan untuk melihat Baitil Atiq (Ka’bah) 
semakin menggebu-gebu. 
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” 

Akhirnya, Baitil Atiq itu nampak dan be-
gitu besahaja dan ramah. Kami meneteskan 
air mata begitu pandangan tertuju kepada-
nya. Sungguh sangat anggun, ada kebesaran 
yang tidak mampu ditembus, hanya getaran 
hati dan rasa takjub yang diiringi tetesan air 
mata. Rumah Allah yang selama ini kita 
arahkan diri tatkala memuji-Nya, saat ini 
sangat dekat. Terbayang kalau bukan karena 
kemurahan Allah, kita tidak akan pernah bisa 
mendekat ke Baitil Atiq, karena kita datang 
dengan kemampuan yang apa adanya, baik 
dari finansial maupun pemahaman.  

 

 
Kalau bukan karena kemurahan  

Allah, kita tidak akan pernah bisa 
mendekat ke Baitil Atiq.  

 
Semakin ditatap, ambisi untuk mendekati 

Baitil Atiq itu semakin menggebu-gebu. 
Subhanallah… Maha Besar Engkau, ya Allah. 
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Rumah-Mu yang anggun telah berada di 
hadapan kami, putaran manusia menge-
lilinginya begitu rapi dan khidmat—konon 
putaran itu tidak pernah terhenti hatta satu 
detik pun, kecuali Allah yang menghenti-
kannya melalui panggilan shalat. 

Karena ambisi yang menggebu-gebu, 
kami ikut masuk dalam putaran massa 
memulai Thawaf Umrah yang wajib di-
laksanakan. Sesekali dalam putaran itu kami 
menatap keanggunan Baitil Atiq, sambil ber-
syukur kehadirat-Nya atas ijin-Nya kami 
dapat hadir dan ikut memutar dalam putaran 
waktu. 

Kelelahan dan lusuhnya kami setelah 
melakukan perjalanan yang cukup panjang, 
seketika hilang, lebur dan rontok bersama 
ambisi untuk berputar. Kami menjadi ber-
tenaga, menjadi ber-energi, menjadi berse-
mangat, dan menjadi tidak pernah lelah. Al-
lah menggantinya dengan kenikmatan yang 
tiada tara, Dia menjamu hamba-Nya dengan 
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hidangan kenikmatan, kenikmatan yang 
dapat melupakan segala yang memberatkan 
pikiran, perasaan, dan hati. 
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aitil Atiq adalah rumah tua yang 
dibangun oleh Bapaknya Tauhid (Ibra-
him AS.) bersama putranya Ismail AS. 

berdiri dengan anggun dan memesona bagi 
siapa pun yang memandangnya dengan iman. 
Begitu bersahaja tetapi sangat menakjubkan. 

B 

BAITIL ATIQ 

YANG MEMESONA 
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” 

Kesan yang indah tidak bisa dibahasakan 
dengan lisan, namun mata terasa tidak ingin 
berpaling darinya. Entah apa yang dikandung 
oleh rumah tua itu, begitu menarik untuk di-
tatap, begitu nikmat untuk dipandang dan 
begitu bahagia untuk didekati. 
 
 
 
 
 

 
 

Kesan yang indah tak dapat 
dibahasakan dengan lisan, namun 
mata terasa tak ingin berpaling 
darinya. Entah apa yang 
dikandung oleh rumah tua itu, 
begitu menarik untuk ditatap, 
begitu nikmat untuk dipandang 
dan begitu bahagia untuk 
didekati. 

Baitil Atiq, Ka’batil Musyarafah 
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Kesan yang indah tidak dapat dibahasakan 
dengan lisan, namun mata terasa tidak ingin 
berpaling darinya. Entah apa yang dikandung 
oleh rumah tua itu, begitu menarik untuk di-
tatap, begitu nikmat untuk dipandang dan 
begitu bahagia untuk didekati. 

Kesan itu akan dirasakan oleh siapa saja 
yang datang memenuhi undangan Tuhannya. 
Ada daya tarik yang tidak nampak, tetapi 
cukup terasa di hati, begitu memikat dan 
membuat para penikmatnya jatuh hati yang 
sangat mendalam, sesak rasanya relung hati 
bila menatapnya dalam waktu yang cukup 
lama. Jika ditelisik dengan saksama—ada 
daya tarik yang tidak terkuak, bahkan teka-
teki daya tarik itu sering terjawab dengan 
linangan air mata yang tak disadari oleh para 
penikmatnya. 

Rasa takjub campur heran adalah men-
jadi kesan yang setiap saat dirasakan, sehing-
ga tidak sedikit para tamu Allah yang hadir di 
pelataran Baitil Atiq itu menjadi bingung ter-
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hadap perasaannya sendiri tatkala me-
mandang keanggunan baitil atiq, sungguh 
bangga rasanya menyaksikan kekokohannya 
dengan ribuan manusia memutar di seke-
lilingnya. Bismillahi Allahu Akbar.  
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i tengah keramaian manusia-manusia 
pencari Tuhan dengan wajah ikhlas, 
wajah teduh, wajah tawakkal… Ka-

mi tenggelam dalam kerumunan massa 
dengan ambisi yang sama, berdesak-desakan, 
ber-himpitan, bahkan terjepit. Tetapi kita ha-

D 

BANGGA MENJADI 

UMAT ISLAM 
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rus bangga, tidak 
ada event yang 
dapat mengum-
pulkan manusia 
dalam jumlah yang 
sangat besar secara 
masif, berjubel-
jubel, berebutan 
dengan maksud 
yang sama—ingin 
mendekat kepada 
Tuhan. 

Kondisi yang 
tidak umum kita 
saksikan dan ikuti 
selama hidup, 
sungguh membuat kita sangat nikmat dan 
bangga. Ternyata umat Muslim yang taat itu 
sangat banyak jumlahnya. Sekalipun nuansa 
berdesak-desakan, tetapi tidak ada yang kesal, 
semuanya ikhlas dan nikmat. Sekalipun ber-
jubel, tidak ada rasa terpaksa, tetapi semakin 

 

Ternyata umat 

Muslim yang taat 

itu sangat banyak 

jumlahnya. 

Sekalipun nuansa 

berdesak-desakan, 

tetapi tidak ada 

yang kesal, 

semuanya ikhlas 

dan nikmat. 
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timbul ambisi untuk ikut bergabung dalam 
kerumunan Tauhid. Sekalipun berhimpitan, 
tidak ada yang kecewa, padahal tidak 
mendapat tempat yang teduh, yang nyaman, 
yang longgar--yang ada hanya kepuasan. 
Sekalipun terjepit dan berkerumun dalam 
waktu yang panjang, tidak ada yang merasa 
lelah dan lapar, rongga lambung yang bi-
asanya memantulkan rasa lapar, terasa penuh 
oleh kenikmatan beribadah yang tidak mam-
pu diurai dengan bahasa verbal.  
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elempar pandangan ke seantero 
penjuru Masjidil Haram, ada kesan 
yang sunggguh sangat menakjub-

kan. Jutaan manusia dari berbagai suku dan 
bangsa begitu indah untuk kita tatap. Rupa 
wajah beraneka parasnya membuat peman-

M 

SYU’UBAN WA QABAILA 



22 
 
 

 
H. Maimun Zubair 

 

” 

dangan yang menyadarkan bahwa umat Is-
lam itu ternyata dari seluruh negeri. 

Memperhatikan sikap dan perilaku iba-
dah dari kumpulan umat Muslim itu, kita 
dapat saksikan perilaku ibadah yang banyak 
ragamnya. Kita disadarkan bahwa Allah be-
gitu bijaksana menerima perbedaan ibadah 
hamba-Nya. 

 
 

Allah memang mengenalkan diri-
Nya lewat perbedaan dan 
macam-macam rupa kreativitas 
hamba-Nya. 

 
Berhimpun sambil mendengar, menga-

mati komunikasi orang di sekeliling kita, 
membuat kita sadar bahwa karakter masing-
masing manusia sangat berbeda-beda; ada 
yang tawaddhu’, ada yang emosional, ada 
yang lemah lembut, ada yang tegas, ada yang 
hanya senyum, dan banyak lagi yang lain. 
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Mengamati busana yang melapisi dan 
menutup aurat, di sanalah kita menemukan 
mode dan kekhasan busana Muslim dari 
berbagai negeri. Sekalipun busana itu lusuh, 
tetapi nampak kekhasan masing-masing yang 
membuat kita takjub betapa Allah itu sangat 
kreatif menaruh bermacam-macam kemam-
puan berkreasi dalam tubuh hamba-Nya. 

Begitu kita istirahat sejenak dan keluar 
dari kerumunan Tauhid, terasa dalam rongga 
perut menuntut untuk harus makan. Ternyata 
makanan pun bermacam-macam rupanya 
dan bermacam-macam rasanya; dari tekstur 
yang keras, yang kenyal, yang kering, sampai 
kepada yang berbumbu dan berminyak men-
jadi asupan energi yang lezat.  

Di sinilah ketauhidan itu tertempa 
dengan mendalam lagi… Allah memang 
mengenalkan diri-Nya lewat perbedaan dan 
macam-macam rupa kreativitas hamba-Nya.  
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alam kerumunan manusia yang 
jumlahnya berjuta-juta itu, tiba-tiba 
terbesit dalam asa untuk menatap 

dan memandang mereka semuanya dengan 
pandangan mendalam, satu persatu, secara 
seksama, dan teliti. Subhanallah, sungguh 
ketakjuban yang luar biasa muncul dalam 

D 

TUHAN MAHA KREATIF 



Perjalanan Rohani:  
Menangkap Makna dan Nilai dari Napak Tilas Perjalanan Haji 25 

 
 

 

” 

hati, dalam pikiran, dan lewat lisan, betapa 
Allah itu Maha Kreatif, Maha Hati-hati, dan 
Maha Teliti. 

Ternyata dari berjuta-juta manusia itu 
tidak satupun dari mereka yang sama ru-
panya, tidak ada yang copy paste, semuanya 
orisinil. Sungguh penciptaan yang luar biasa, 
Dia tidak alpa terhadap bentuk hidung, tidak 
alpa terhadap bentuk mata, tidak alpa ter-
hadap wajah, tidak alpa terhadap tubuh.  

 
 

Jika Allah pernah lalai sedetik sa-
ja, alangkah banyaknya rupa 
manusia yang sama, karena dalam 
hitungan satu detik saja, berapa 
manusia yang lahir dari rahim 
ibunya.  

 
Di sinilah ketakjuban muncul lagi. Dalam 

penciptaan makhluk, Allah tidak mengenal 
copy paste. Dia mencipta perbedaan itu 
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dengan amat sempurna, tidak mengenal ke-
liru, tidak mengenal alpa. 

Bayangkan dengan kreativitas pada 
manusia, jangankan dalam jumlah juta, da-
lam jumlah ratus saja, pasti bingung mencip-
ta yang tidak sama. Semakin kita tatap manu-
sia-manusia itu semakin kita menyadari be-
tapa Allah itu sang pencipta yang amat sem-
purna. Tabarakallahu ahsanal khaliqun.   
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erputar sebanyak tujuh kali putaran di 
sekeliling Baitil Atiq adalah pemanda-
ngan yang menyejukkan mata, pikiran, 

dan hati. Begitu rapi, teratur, dan indah. Ti-
dak satu pun dari ribuan bahkan jutaan 
manusia itu yang ingin bahkan rela berputar 

B 

PUTARAN ENERGI 



28 
 
 

 
H. Maimun Zubair 

 

melawan arah. Semua tunduk pada gerakan 
berputar yang sama.  

Ada satu pertanyaan saat ikut terlibat da-
lam putaran itu. Sebelum melebur ke dalam 
putaran manusia di sekeliling Baitil Atiq, ada 
rasa lesu, lelah, ngantuk, dan lusuh di sekujur 
badan, karena aktivitas keseharian kita mem-
butuhkan fisik yang siaga, akan tetapi begitu 
mendekat di sekitar putaran itu, kenapa ener-
gi terasa tiba-tiba datang. Kita kembali seperti 
tidak pernah lelah, tidak pernah lesu.  

Dari putaran pertama, kedua, dan pu-
taran berikutnya bukan malah melelahkan, 
akan tetapi dari putaran ke putaran sangat 
terasa tenaga disuntikkan oleh energi yang 
luar biasa. Sehingga semakin mendekati pu-
taran ke tujuh, rasa lesu, lelah, ngantuk, dan 
lusuh itu ternyata berguguran di setiap pu-
taran. Para penikmatnya menjadi segar, men-
jadi berenergi, bahkan menjadi lebih sehat. 
Barangkali di sumbu putaran itu Allah 
menaruh energi yang luar biasa yang dibu-
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” 

tuhkan oleh tubuh, sehingga putaran itu 
bukan semakin melemah, akan tetapi se-
baliknya setiap waktu, setiap saat, setiap hari 
kita dapat menyaksikan putarannya tetap 
bahkan jumlah manusianya semakin ber-
tambah. 

 
 

Jadi putaran itu tidak mengenal 
kata berhenti, semakin berputar, 
energi terproduksi semakin  
banyak.   

 
Sebagai efek dari energi yang banyak dan 

berkualitas, setiap penikmat dari putaran itu 
akan merasakan sangat sehat, sangat fresh, 
bahkan lebih tenang, lebih damai dan lebih 
segar. 
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abal Nur, sebuah gunung yang menjadi 
pendakian kerasulan baginda Muhammad 
SAW. Di gunung yang terjal dan tinggi 

itulah Rasul mendaki untuk menjemput garis 
kehidupannya untuk menjadi utusan mulia 
Rabbul Alamin.  

J 

MENELUSURI JEJAK 

RASULULLAH SAW 
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Dari kasat mata dapat disaksikan bahwa 
bentuk gunung yang terlihat seperti manusia 
bersujud itu sebenarnya dapat dijadikan ala-
mat atau tanda kemuliaan, bahwa di sana 
akan terjadi sesuatu yang luar biasa. Tempat 
yang sangat tepat bagi Rasulullah untuk me-
masrahkan seluruh jiwa raganya kepada 
Tuhannya. 

Ternyata di gunung batu yang berbentuk 
manusia sujud itu terdapat gua yang diber-
kahi oleh Allah SWT yang bernama Gua Hi-
ra’, di sini wahyu Allah (Alqur’an) bergema 
untuk pertama kalinya.  

Jabal Tsur menjadi saksi dari perjalanan 
mulia baginda Rasul SAW tatkala berhijrah 
memperluas wilayah perjuangan Islam. Di le-
reng gunung inilah Rasul bersama shabat se-
tianya melintas membesarkan nama Tuhannya 
untuk kemasyhuran Islam dan menenangkan 
diri di lubang rahasia yang bernama Gua Tsur, 
menjadi saksi betapa beratnya perjalanan ke-
nabian baginda Rasul SAW.  
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Ket: Gua Hira’ (atas), Jabar Nur (bawah) 
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Ket: Jabal Rahmah (atas), Jabal Uhud (bawah) 
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” 

Jabal Uhud, gunung batu ketiga menjadi 
sangat bersejarah oleh karena Rasul yang 
mulia itu bersusah payah ikut mempertahan-
kan agama Allah melalui pertempuran sengit 
yang menggugurkan paman tercinta 
Rasulullah, yakni Hamzah RA.  

Gunung yang keempat, Jabal Rahmah, 
bertengger di samping tanah lapang “Arafah” 
sebagai syahadah terakhir bagi perjalanan 
panjang kerasulan Muhammad SAW. Di lo-
kasi inilah Allah menutup seluruh ajaran 
yang hendak disebarkan oleh Muhammad 
SAW tatkala Haji Wada’. 

 
 

 
Allah telah menempatkan suatu 
rahasia yang tidak terkikis oleh 
masa, tidak lekang oleh panas, 
dan tidak hanyut oleh badai.  
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Memperhatikan tekstur dari keempat 
gunung yang tercatat dalam kebesaran se-
jarah Islam, tidak ada yang istimewa dalam 
pandangan manusia nisbi. Ternyata Allah te-
lah menempatkan suatu rahasia yang tidak 
terkikis oleh masa, tidak lekang oleh panas, 
dan tidak hanyut oleh badai. Allah menoreh 
peristiwa amat luar biasa yang sangat indah 
untuk diceritakan dari generasi ke generasi 
sepanjang masa.  
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ekeramatan mekkah pasti dialami oleh 
siapapun yang pernah singgah di sa-
na, dan masing-masing orang akan 

mengalami kekeramatan yang berbeda-beda 
bentuknya. Ada yang mengalami bahwa apa 
yang terbetik dalam hati pasti akan menerima 

K 

MEKKAH  

YANG KARAMAH 
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akibatnya. Ada 
yang mengkhayal-
kan sesuatu dan 
tiba-tiba yang 
dikhayalkan itu 
menjadi nyata. 
Bahkan kata-kata 
yang tidak pantas 
bila diucap-kan, 
juga akan diterima 
akibatnya dalam 
waktu singkat.  

Subhanallah... 
Mekkah itu tanah 
dan negeri yang 
karamah. Bebera-
pa kejadian aneh terjadi dengan nyata. Kita 
tidak pantas berkata, berbuat, dan berbisik 
tentang keadaan yang tidak nyaman, mung-
kin karena tamu Allah. Seperti kata Rasul 
“Adh-Dhayif kal maut” (Tamu itu laksana 
orang mati: Dibawa ke mana saja, diapakan 

 

Kekeramatan  

Mekkah boleh  

jadi disebabkan  

oleh imbalan  

perbuatan, seperti 

satu kebaikan diba-

las 100 ribu pahala, 

demikian seba-

liknya satu keja-

hatan dibalas 100 

ribu azab 
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saja, diberikan apa saja… Dia tidak berdaya). 
Mungkin itulah sebabnya bahwa kita tidak 
pantas untuk tidak nerimo, karena saat itu 
kita menjadi dhuyufullah (tamu Allah). 

Di samping itu, kekeramatan Mekkah 
boleh jadi disebabkan oleh imbalan per-
buatan yang dikandung, seperti satu kebaikan 
dibalas 100 ribu pahala, demikian sebaliknya 
satu kejahatan dibalas 100 ribu azab, sehing-
ga Allah menjaga hamba-Nya dengan perla-
kuan karamah Mekkah. 

Dengan berbagai kejadian karamah itu 
pula para hujjaj menyadari betapa Allah itu 
sangat dekat dengan tamunya. Bahkan lebih 
dekat dari urat nadi (…Wa Nahnu aqrabu 
ilaihi min hablil warid), yang menyebabkan 
hamba-Nya merasa selalu diawasi, ditegur, 
dan dituntun, sehingga fokus ibadah itu men-
jadi sangat perioritas dibanding aktivitas yang 
lain.  
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onsep Nuzulul Quran di Mekkah 
menjadi hipnotis tersendiri bagi para 
hujjaj untuk mendekat dengan al-

Quran, berkomunikasi dan ber-tadabbur 
dengannya. Para hujjaj berlomba-lomba 
memuaskan asanya dengan mengkhatamkan 

K 

MEKKAH: TEMPAT 

TURUNNYA AL-QUR’AN 
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” 

al-Quran di Tanah Mulia itu. Ada yang kha-
tam berkali-kali dan ada pula yang berprin-
sip yang penting khatam walau satu kali.  

Pemahaman tentang Mekkah sebagai lo-
kasi turunnya al-Quran memotivasi para hu-
jjaj untuk membaca al-Quran dan merasa 
sangat rugi jika waktu-waktu luang diantara 
shalat fardhu tidak diisi dengan membaca al-
Quran. Malah para penikmat bacaan mulia 
itu sering saling evaluasi tentang jumlah su-
rat yang sudah dibaca, jumlah juz yang sudah 
diselesaikan, bahkan sampai jumlah ayat 
menjadi bahan diskusi setiap hari, hanya un-
tuk saling memotivasi dalam memanfaatkan 
waktu untuk tadarrus al-Qur’an. 

 
 

Sungguh kesan dan rasa nikmat 
yang luar biasa dapat membaca 
al-Quran dan mengkhatamkannya 
di tempat yang mulia. 
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Sungguh sangat nikmat memang jika 
dapat menyelesaikan juz demi juz dalam se-
tiap hari. Ada rasa kepuasan dan kenikmatan 
tersendiri setelah selesai dari membaca al-
Quran. Benar-benar motivasi untuk khatam 
itu sangat tinggi. Apalagi dapat memilih tem-
pat-tempat tententu di Tanah Haram untuk 
dapat mengkhatamkan al-Qur’an, seperti di 
serambi pelataran Baitil Atiq di Masjidil Ha-
ram, di Arafah sebagai tempat turunnya ayat 
terakhir, atau di Raudhah yang dimuliakan 
Allah dan Rasul-Nya. 

Memilih tempat-tempat mulia itu untuk 
menyelesaikan khataman al-Quran memiliki 
kesan tersendiri. Di samping membaca al-
Quran menjadi aktivitas mulia, juga tempat 
mengkhatamkan di tempat yang mulia, 
sungguh kesan dan rasa nikmat yang luar 
biasa. Begitulah kemuliaan-kemuliaan yang 
menjadi untaian kenikmatan yang ditaburkan 
Allah untuk didulang selama napak tilas per-
jalanan haji.   
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akkah dengan Baitil Atiq dan Mas-
jidil Haram juga Madinah dengan 
Makam Rasulullah SAW dan Rau-

dhah adalah tumpahan segala doa. Jutaan 
manusia yang hadir di sana datang beserta 
segala doa. Tidak ada seorang pun yang hadir 
tanpa doa dan harapan. 

M 

SENANDUNG NADA DOA 
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Allah itu Maha Menyimak bera-
neka ragam nada pujian dan doa 
yang teruntai. Tak ada yang tidak 
boleh, tak ada yang harus, dan tak 
ada yang tereliminasi… Semua 
alunan nada pujian dan doa itu 
pantas. 

 
 
Di serambi Ka’bah, di putaran thawaf, di 

Multazam, di Hijir Ismail, dan di lorong sa’i 
teruntai segala macam doa dengan berbagai 
macam nada dan ekspresi disertai tumpahan 
air mata yang tidak terbendung. Jika kita coba 
simak dengan seksama, kita akan mendengar 
ribuan dan bahkan jutaan macam nada, dari 
yang merdu, sendu, sedih, emosi, sampai nada 
yang menggelora.  

Semua macam nada itu lahir dari 
kekhusyu’an, kesedihan dan keikhlasan hati, 
seperti nyanyian dalam lomba paduan suara 



44 
 
 

 
H. Maimun Zubair 

 

yang menampilkan kekhasan masing-masing. 
Sungguh pendengaran yang membanggakan, 
karena genderang telinga ini dipenuhi oleh 
suara puji-pujian dengan aneka ragam nada 
dan alunannya. Di sini kita disadarkan bahwa 
Allah itu Maha Menyimak beraneka ragam 
nada pujian dan doa yang teruntai. Tidak ada 
yang tidak boleh, tidak ada yang harus, tidak 
ada yang tereliminasi… Semua alunan nada 
pujian dan doa itu pantas. 

Begitu pula di negeri dan kampungnya 
Rasulullah SAW., Madinah Al-Munawwarah, 
begitu masuk lorong Babusalam… Di hada-
pan Pusara Manusia Agung (Nabi Muham-
mad dan sahabatnya)… Di tanah Raudhah 
antara Pusara dan Mimbar Rasul teruntai lagi 
alunan doa dan pujian yang dibasahi air ma-
ta. Pujian dan doa yang beraneka ragam 
alunannya terdengar lagi. Yang berbeda dari 
puji-pujian di Mekkah hanya salam dan 
ta’zim kepada baginda Rasulillah SAW. yang 
terucap di tengah kerumuman manusia yang 
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menyatakan cinta dan rindu yang teramat 
dalam. Manusia yang dimuliakan Allah dan 
seluruh makhluk telah berbaring dekat sekali 
dengan para peziarah. Semakin didekati ter-
bayang seluruh sirah perjuangan beliau di 
tanah tandus dan terjal dengan karakter 
manusia yang menghuninya dalam kejahili-
ahan budaya. Bayang-bayang itulah yang 
memeras pori-pori air mata sehingga semua 
peziarah tidak mampu menahan diri untuk 
tidak menangis.  

Wahai Rasulullah SAW, kami datang 
menziarahi pusaramu sebagai pengobat rasa 
cinta dan rindu kami, semoga kami yang 
hadir di samping pusaramu dimasukkan oleh 
Yang Kuasa ke dalam golongan yang engkau 
untai dalam haditsmu: “anta man ahbabta fil 
jannah” (Engkau bersama orang yang engkau 
cintai di surga), amin. Kami begitu mencin-
taimu ya Rasulallah…   
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ultazam, tempat yang direbut oleh 
para jama’ah untuk berdoa kepada 
Tuhannya. Tempat yang berukuran 

hanya beberapa hasta antara pojok Hajar 
Aswad dan pintu Baitil Atiq. Untuk mendapat 
kesempatan berdiri dan menengadah di sana, 

M 

ALLAH MENYIAPKAN 

HIDANGAN DI MULTAZAM 
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dibutuhkan perjuangan dan niat yang tulus 
dan ikhlas berserah kepada Yang Kuasa.  

 

Sebelum sampai ke tempat sakral itu, 
rasanya tidak mungkin membelah kerapatan 
barisan putaran Thawaf yang penuh dan 
berjejal. Jangankan dibelah oleh tubuh 
manusia, oksigen saja terasa sangat sulit 
untuk mera-suk di celah himpitan manusia. 
Akan tetapi, begitu dapat menginjakkan kaki 
di tempat yang bernama Multazam, 
Subhanallah…, ternyata Allah benar-benar 
menunggu hamba-Nya yang betu-betul mau 
datang ke sana. Tempat yang begitu sempit 
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” 

dan dari kejauhan terlihat sangat padat, tidak 
mungkin rasanya bisa melewati barisan 
massa yang begitu rapat, tetapi nyatanya 
Multazam itu lowong dan longgar dari gegap 
gempitanya massa. Allah benar-benar 
menyiapkan tempat dan waktu buat hamba-
Nya yang mau berkeluh kesah kepada-Nya. 
Di sini, dapat kita buktikan sebuah firman 
Allah dalam hadits qudsi:  

 
 

Siapa yang mendekat sehasta, 
aku akan mendekat sejengkal, 
siapa yang mendekat sambil ber-
jalan, aku mendekatinya dengan 
berlari. (Hadits Qudsi) 

 
 
Sesampai di posisi yang mahal dan ber-

harga itu (Multazam), doa dan permohonan 
dikalahkan oleh derasnya air mata. Andai air 
mata itu tidak berarti di mata Allah, sungguh 
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banyak manusia yang tidak mendapatkan 
ketenangan. Akan tetapi bahasa hamba-Nya 
yang diwujudkan lewat derai air mata bagi 
Allah adalah bahasa yang cukup jelas, karena 
hanya manusia yang hatinya mengeras seper-
ti tembikar yang tidak luluh di tempat mulia 
itu.  

Bagaimana tidak? Seluruh sirah kehi-
dupan kita dan keluarga terkuak dengan 
terang. Bagaimana kita dari tempat yang amat 
jauh, bagaimana kita yang tidak bersama 
anak-anak, bagaimana orang tua yang 
banting tulang, bagaimana keadaan yang apa 
adanya—yang pas-pasan menjadi lembaran-
lembaran non verbal yang memutar keran air 
mata. Hanya istighfar dan rasa syukur yang 
terucap sangat jelas, dan sangat sering 
mewakili rasa dan asa saat itu. Subhanallah 
wal hamdulillah wala ilaha illallah wallahu 
akbar wala hawla wala quwata illa billahi 
‘aliyil ‘azhim.   
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aru bercampur bahagia yang tiada 
tara tatkala mendekat ke Baitil Atiq 
(Ka’bah). Aromanya yang khas mem-

buat hati berdebar, membuat bulu kuduk 
merinding. Satu meter akan merapat aroma 
khas itu sudah tercium. 

H 

MERENGKUH BAHAGIA 

MENCIUM BAITIL ATIQ 
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Begitu tubuh merapat di dinding yang 
sudah tua itu… Subhanallah…, rasa haru, 
rasa sedih, rasa bahagia, dan rasa beruntung 
bercampur menjadi satu yang disimbolkan 
dengan tangisan. Ada yang menangis me-
raung-raung, ada yang menggosok-gosokkan 
tubuhnya, ada yang menciumnya dalam-
dalam. Sosok bangunan yang sudah lama 

dikhayalkan, su-
dah lama wajah 
ini menghadap ke 
arahnya, sudah 
lama hati ini han-
ya meraba-raba 
rupanya, sudah 
lama tangan ini 

terangkat ke hadapannya. Kini menjadi nyata 
di hadapan wajah. Rumah tua yang sangat 
agung itu menebar pesona dan mengeluarkan 
hipnotis bagi para tamu Allah, sehingga kita 
tidak merasakan keberadaan diri kita di sana, 
kita hilang melebur di dindingnya, larut me-

 

Di Ka’bah, kita me-
rasa bahwa Allah 
sangat dekat,  
dekat sekali. 
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nyublim bersama aroma khasnya. Di sana 
kita merasa bahwa Allah sangat dekat, dekat 
sekali.  

Ingin rasanya kita tidak beranjak dari sisi 
baitil atiq, ingin rasanya kita peluk erat-erat, 
ingin rasanya kita berlama-lama jika tidak 
ingat ada kawan yang juga ingin, tidak ingin 
rasanya melepas wajah apabila sudah 
menempel. I love Baitil Atiq, kami akan selalu 
merindukanmu…  
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angunan lengkung yang menempel di 
salah satu sisi Baitil Atiq yang dinamai 
Hijr Ismail menjadi monumen penting 

untuk mengenang generasi terbaik sepanjang 
zaman, generasi beriman, generasi sholeh 

B 

TERHARU  

DI HIJIR ISMAIL 
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yang menjadi buah hati Ayahandanya yakni 
Ismail AS. 

 

Untuk sampai di Hijr Ismail itu didahului 
oleh perjuangan yang amat keras, harus 
menaklukkan arus gelombang lautan manu-
sia, terutama di mulut pintu Hijr Ismail. Be-
gitu kerasnya arus masuk, pekikan manusia 
yang terhimpit, terseret, tertahan menjadi 
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kicauan yang menantang para dhuyufullah 
untuk sabar dan untuk jaga, sehingga bisa 
sampai di dalam rengkuhan bangunan 
lengkung itu.  

Di sanalah terbayang bagaimana Ismail 
kecil bermanja-manja dengan Bapak Tauhid, 
yakni Ibrahim AS, terbayang dialog kasih sa-
yang yang terancam bayang-bayang ke-
matian putra terbaik, terbayang bagaimana 
Ismail kecil begitu tegar dan dewasa sebelum 
waktunya, terbayang bagaimana keikhlasan 
Ismail kecil menerima tawaran yang akan 
memisahkannya dengan ayahandanya, terba-
yang bagaimana ayahandanya yang berusaha 
melawan hatinya sendiri yang bimbang kare-
na pilihan teramat berat untuk harus me-
nyembelih putra semata wayang yang sudah 
lama ditunggu.  

Drama kosmis yang menegangkan itu 
yang membuat kita sangat sedih memba-
yangkan bagaimana anak-anak yang kita 
tinggal. Sepontan mulut ini memohon kepada 
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pemilik Baitil Atiq untuk mengawal anak-
anak agar menjadi generasi tegar, beriman, 
bertakwa, ikhlas, dan dewasa seperti Ismail. 

Doa-doa dan pujian serta harapan yang 
disandarkan buat anak-anak menjadi per-
mintaan khusus sambil meneteskan air mata 
haru. Sambil membayangkan andai anak-
anak berada di sini, andai dia ikut 
mengaminkan doa yang kita panjatkan. Ba-
yangan mereka terlintas hilir mudik di 
pelupuk mata yang sembab, semakin menam-
bah keharuan dan menambah terfokusnya 
doa buat mereka agar menjadi anak-anak 
yang tumbuh dan berkembang seperti Ismail 
AS. 
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engamati manusia-manusia pen-
cari Tuhan di sekeliling kita di 
Tanah Haram, nampak betapa haji 

ini menghimpun manusia yang tidak datang 
dengan status sosialnya, namun kehadiran di 
sana lebih karena ketaatan, karena benar-

M 

HAJI: PANGGILAN  

TUHAN SEMESTA 
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” 

benar hamba Allah, karena benar-benar 
panggilan yang Kuasa.  

 
 

Jika kehadiran kita di sana berasa 
karena status sosial: kaya, peja-
bat, pintar, mampu, agamis, atau 
status sosial lainnya, maka kita 
adalah orang yang paling keliru.  

 
 
Lihatlah betapa banyak orang-orang dari 

kalangan biasa, lihatlah betapa banyak 
orang-orang dari kalangan tidak berada, 
lihatlah betapa banyak orang-orang dari ka-
langan tidak berpendidikan, lihatlah betapa 
banyak orang-orang dari kalangan tidak bisa 
membaca, tidak bisa mengaji, tidak gagah, 
tidak pernah ke mana-mana, tidak pernah 
naik pesawat sebelumnya, tidak pernah ke 
luar kampung. Bahkan tidak sedikit kita 
saksikan orang-orang yang sedang menderita 
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sakit, yang tidak kuat berjalan jauh, yang ti-
dak kuat thawaf, sampai kepada yang tersesat 
(tidak tahu jalan). 

Tetapi mereka ada dan nyata di sekeliling 
kita menatap Masjidil Haram dan Baitil Atiq 
dengan lugu, polos, dan kosong. Mereka 
bersama-sama dengan kita satu pergulatan 
dalam mencari dan menemui Tuhan Rabbul 
‘Alamin. 

Di sanalah kita baru menyadari bahwa 
kehadiran di Tanah Haram itu hanya karena 
Allah yang mau, bukan karena harta, bukan 
karena uang, bukan karena ilmu, bukan ka-
rena kita luar biasa, bukan karena tahta dan 
jabatan. Ternyata Tuhan tidak melihat kepan-
tasan dari status sosial, tetapi kita berada di 
sana hanya karena kita hamba-Nya yang ti-
dak ada apa-apanya di hadapan Tuhan. 
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anggal 8 Dzulhijjah, para dhuyufullah 
yang berjuta-juta itu mulai merayap 
menuju satu titik, yakni Arafah. Andai 

gerakan manusia itu dapat kita saksikan dari 
atas angkasa, barangkali seperti laron yang 

T 

WUQUF: CUKUP 5 JAM 
ALLAH MENGENAL 

HAMBANYA 
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menuju secercah cahaya lilin atau seperti pa-
ra roh menuju kematiannya. Tidak ada per-
hatian yang lain selain menuju satu titik itu, 
karena memang titik itulah yang menjadi inti 
penantian para dhuyufullah. 

Sesampai di lapangan yang luas itu, 
kekeringan padang pasir yang menjadi 
pemandangan setiap hari, tertutup rapat oleh 
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tenda-tenda musafir yang sengaja ditata un-
tuk berkonsentrasinya para dhuyufullah.  

Saatnya kita menyisir tenda-tenda yang 
menjadi tempat yang tepat. Di dalam tenda 
dengan pakaian ihram putih-putih kita 
dihimpun dan dijinakkan untuk fokus.  

Tepat tanggal 9 Dzulhijjah di siang hari 
yang terik itulah para hujjaj mulai menjadi 
hamba-Nya yang patuh. Semua larangan 
terhindarkan, semua aturan tertaati, semua 
pedoman terbacakan, semua peringatan 
memiliki manfaat. Tibalah waktu yang sakral 
itu, waktu yang tidak lebih 5 jam dalam se-
luruh usia manusia, Allah menghendaki kita 
untuk jenak, untuk patuh, dan hanya untuk 
Dia. Subhanallah… Hanya 5 jam cukup bagi 
Allah untuk tahu siapa kita yang sebenarnya. 

Allah tidak meminta yang muluk-muluk, 
cukup bagi Allah bahwa kita mengakui 
kelemahan dan kealpaan diri yang 
sesungguhnya melalui istighfar, membaca al-
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Quran, membaca amalan-amalan, berdoa, 
dan merenungi diri ke belakang. 

Walau demikian, ternyata waktu 5 jam 
itu terlihat jelas siapa kita yang sebenarnya. 
Tabarakallahu ahsanul kholiqin. 

Andai Tuhan meminta waktu kepada kita 
lebih dari itu, sehari penuh atau mungkin dua 
hari saja… Maka Allah pasti akan menyaksi-
kan bahwa kita semua tidak pantas menjadi 
hamba-Nya yang dibanggakan. Astagh-
firullahal azhim…  
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alam salah satu hadits Rasulullah 
SAW. bersabda “Al-Hajju Arafah” 
(Haji itu adalah kualitas kehadiran di 

Arafah). Hadits ini cukup pendek, namun 
mengandung makna yang cukup mendalam 
terutama bagi para pelaku haji. Waktu di Ar-

D 

WUQUF: WISUDA  

BAGI PARA HUJJAJ 



Perjalanan Rohani:  
Menangkap Makna dan Nilai dari Napak Tilas Perjalanan Haji 65 
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afah hanya setengah hari dengan aktivitas 
yang khas “Mengenal diri sendiri”. Mengapa 
mengenal diri menjadi penting saat berada di 
Arafah? 

Selama ini kita memang tidak pernah 
membaca diri secara khusus, menyediakan 
waktu khusus, bersedia secara ikhlas mem-
baca diri, dan sebagainya. Di tempat inilah 
Allah menunggu hamba-Nya yang secara sa-
dar mau dan melakukan aktivitas mengenal 
dirinya dengan ikhlas.  

Begitu tinggi nilainya mengenal diri itu, 
dalam salah satu hadits qudsi disebutkan 
bahwa Allah berfirman: 

 
 

Lihatlah hamba-Ku di Arafah yang 
lesu dan berdebu. Mereka datang ke 
sini dari penjuru dunia. Mereka da-
tang memohon rahmat-Ku sekalipun 
mereka tidak melihat-Ku. Mereka 
minta perlindungan dari azab-Ku, 
sekalipun mereka tidak melihat Aku. 
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Allah sangat memuliakan hari wuquf di 
Arafah. Hari itu, Allah mendekat sedekat-
dekatnya kepada orang-orang yang wuquf di 
Arafah untuk mendengarkan ungkapan dan 
keluhan hati kita, menatap dari dekat wajah 
dan perilaku kita. Nabi Muhammad SAW. 
bersabda : 

 
 

 . . . Dia (Allah) mendekat kepada 
orang-orang yang di Arafah. 
Dengan bangga Dia bertanya 
kepada para malaikat, “Apa yang 
diinginkan oleh orang-orang yang 
sedang wuquf itu”?  

 
 
Dalam satu riwayat bahwa Allah berjanji 

di hadapan para Malaikat, bahwa apapun 
yang diminta oleh para hujjaj di Arafah, Allah 
akan mengabulkannya. Subhanallah, begitu 
tinggi nilai kehadiran dhuyufullah di Arafah. 
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Itulah sebabnya bahwa wuquf adalah 
puncak dari pelaksanaan ibadah haji untuk 
satu kegiatan yang paling sakral yakni me-
mahami dan menyadari akan pentingnya 
“berhenti sejenak” sambil bermakrifat diri un-
tuk dapat merasakan kehadiran Allah SWT 
dalam kehidupan kita.  

Wuquf sebagai lambang miniatur 
Mahsyar di Akhirat nanti, sesungguhnya 
memberi kesadaran kepada para hujjaj akan 
pentingnya introspeksi diri, pengenalan jati 
diri dan yang lebih penting lagi adalah “pe-
ngadilan” terhadap diri sendiri, yang mung-
kin selama ini kita cenderung hanya menga-
dili orang lain atau bahkan tidak pernah ber-
buat adil.  

Untuk dapat meraih kesadaran tersebut 
hanya dibutuhkan bekal ketakwaan. Itulah 
sebabnya dalam proses pelaksanaan ibadah 
haji, Allah hanya berpesan bahwa bekal ter-
baik adalah takwa. 
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Wuquf adalah momentum yang tepat un-
tuk mengambil keputusan yang arif dan bi-
jaksana; Apakah selama ini kita yang ber-
wuquf sudah benar-benar menjadi hamba 
Allah ataukah masih menjadi hamba-hamba 
selain Allah?. Apakah kita yang berwuquf itu 
sudah meneladani akhlak Allah atau masih 
selalu mengikuti hawa nafsu? 

Setelah kita renungkan prosesi wuquf, 
dapat kita pahami bahwa ritual itu 
sesungguhnya menjadi wisuda bagi Muslimin 
dan Muslimat yang menjadi tamu Allah. Di 
tempat wuquf para hujjaj diwisuda (diku-
kuhkan) oleh Allah sesuai situasi dan kondisi 
hati, pikiran, prilaku dan perasaan para hujjaj 
saat itu. Persis seperti pengukuhan seorang 
sarjana atau guru besar sesuai keahlian yang 
ditekuninya. Bedanya; Pengukuhan bagi para 
alumni lembaga pendidikan berorientasi 
keilmuan, sementara pengukuhan bagi alum-
ni Arafah berorientasi Karakter.  
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Jika para hujjaj sedang dalam kondisi hati 
dan pikiran yang sumpek, risih, menggerutu, 
dan mengumpat-umpat, maka yakinlah Allah 
mengukuhkannya dengan karakter seperti 
itu—sepulang berhaji mereka akan suka 
mengumpat, menggerutu, rishi, dan seba-
gainya. Jika para hujjaj saat berada di Arafah 
dalam kondisi hati dan pikiran yang 
membual, menggunjing dan menyindir, maka 
Allah mengukuhkannya dengan karakter 
seperti itu—sepulang berhaji akan selalu 
menggunjing dan menyakiti sesamanya. Jika 
para hujjaj saat hadir di Arafah dalam situasi 
dan kondisi ridho, ikhlas, dan taat kepada 
Allah, maka para hujjaj akan dikukuhkan 
dengan sikap dan karakter yang mencer-
minkan ketaatan dan ketawadhuan kepada 
Allah Rabbul Alamin setelah kembali. 

Itulah makna dari “Al-Hajju ‘Arafah” Haji 
itu adalah bagaimana situasi dan kondisi para 
jamaah saat hadir di padang Arafah.  



70 
 
 

 
H. Maimun Zubair 

 

 

 
 

alam melaksanakan ibadah haji, 
mabrur adalah satu-satunya hara-
pan semua hujjaj, yakni hajinya 

menjadi haji yang diterima oleh Allah yang 
membawa berkah untuk seluruh makhluk. Itu 
akan dapat dilihat dan dirasakan sekembali 

D 

TIGA DIMENSI  

KEMABRURAN HAJI 
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dari menunaikan ibadah yang ditandai oleh 
adanya perubahan perilaku.  

Berbagai ritual haji harus dilaksanakan 
dengan serius dan sungguh-sungguh untuk 
meraih predikat mabrur, dan kemabruran 
haji akan tersempurnakan manakala aktivitas 
ketaatan dan kesolehan saat di Haramain dan 
terutama di Arafah teraplikasi di tanah air, 
sekembali dari menunaikan ibadah haji. 

Kemabruran yang dimaksud di atas bagi 
para hujjaj sebagai buah dari ritual di Arafah 
dan Haramain akan dapat dilihat dari tiga 
indikasi: Pertama, diterima amalannya oleh 
Allah yang dicirikan dengan adanya peru-
bahan positif dalam rutinitas ibadahnya, pe-
rubahan positif dalam ketaatan, dan peru-
bahan positif dalam disiplin ibadahnya. 

Kedua, diterima oleh sesama manusia 
yang ditandai dengan perubahan perilaku 
sosial yang membuat orang di sekitarnya ti-
dak tersakiti, baik fisik maupun psikis. Hub-
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ungan sosial dan perilaku sosial semakin baik, 
dan komunikasi sosial semakin arif dan bi-
jaksana. 

Ketiga, diterima oleh diri para hujjaj 
sendiri yang ditandai dengan tidak menggun-
jing perilaku dan sikap orang lain yang di-
saksikannya selama di Tanah Haram, tidak 
membandingkan nilai dan volume ibadahnya 
dengan ibadah orang lain, tidak merasa iba-
dahnya jelek maupun paling bagus dibanding 
ibadah orang lain.  

 
 

Inti dari mabrur itu adalah telah 
nampak keikhlasan didalam ber-
ibadah kepada Allah yang ditandai 
dengan sikap tawaddhu’ dan ren-
dah hati. 
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uquf dengan pakaian ihram ber-
warna putih yang melekat selama 
prosesi di Arafah mengingatkan 

kita semua pada satu titik akhir dari ke-
hidupan manusia, yakni kematian.  

 

W 

ARAFAH:  

REPLIKA HARI AKHIR 



74 
 
 

 
H. Maimun Zubair 

 

Bagaimana tidak? Pada saat itu kita telah 
diwajibkan mengenakan pakaian kematian, 
dan begitu sampai di Arafah seluas mata me-
mandang kita saksikan jutaan manusia yang 
berhamburan dengan pakaian serba putih, 
persis seperti baru dibangkitkan dari kubur 
dengan nuansa bimbang dan cemas mencari 
kenyamanan sambil kebingungan setelah 
bangkit dari tidur yang panjang. 

Setelah itu para hujjaj memasuki tenda 
masing-masing seperti proses pemisahan 
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manusia berdasarkan keputusan dari amal 
perbuatan yang didapatkan dari Hakim Yang 
Maha Kuasa.  

Di dalam tenda masing-masing para hu-
jjaj berdiam, merenung, membaca diri, dan 
menunggu kepastian keputusan berikutnya. 
Dalam berdiam itulah kita melihat berbagai 
macam situasi manusia, ada yang resah, ada 
yang kepanasan, ada yang bimbang, ada yang 
nyenyak dalam istirahatnya, ada yang ta-
wadhu’, ada yang beristigfar, ada yang khid-
mat, dan sebagainya. Begitulah kira-kira 
gambaran manusia di hari penantiannya. 
Menanti kepastian nasib dari pengadilan Tu-
han Yang Maha Adil dan Maha Obyektif. 
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idak pernah terbayang bahwa Muz-
dalifah dan Mina ternyata menjadi satu 
tempat peristirahatan dari kelelahan 

fisik dan psikis setelah merenung tentang diri 
di Arafah lalu akan melaksanakan lontaran 

T 

MABIT DI MUZDALIFAH 

DAN MINA 
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jamrah dengan perjalanan yang cukup pan-
jang. 

Terbayang bagaimana baginda Rasulillah 
SAW. melaksanakan ritual seperti kita pada 
kondisi yang jauh dari kenyamanan, baik 
alam maupun rintangan lainnya. 

Melaksanakan mabit di Muzdalifah 
(bermakna mendekatkan diri kepada Allah), 
dilakukan dalam rangkaian bertaubat dan 
bermunajat kepada-Nya sambil menyiapkan 
amunisi jihad di Jamarat (Mina) dalam ben-
tuk aktivitas melontar. 

Mina adalah simbolisasi cita-cita dan 
cinta. Bukankah kita sudah memaklumi bah-
wa karena cintanya yang tulus kepada Allah, 
Nabi Ibrahim AS. rela mengorbankan putra 
kesayangan satu-satunya yakni Ismail AS, 
berjuang melawan setan dan hawa nafsu 
yang hanya bisa dimenangi oleh rasa cinta 
yang tulus kepada Allah.  
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Dengan modal cinta kepada Allah itulah, 
maka Ibrahim akhirnya memperoleh cita-
citanya: putranya tidak jadi dikorban, karena 
memang Ismail adalah generasi yang harus 
hidup sebagai generasi masa depan, penerus 
perjuangan ayahandanya. 

Masjid Ja’ranah  
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aktab, sebuah tenda yang disiapkan 
untuk para hujjaj seperti jamur di 
musim penghujan, tertancap di 

antara gunung dengan kokohnya. Kebetulan 
tenda kami berada di Mina Jadid berukuran 

M 

MERASAKAN HAKIKAT 
PERJALANAN HAJI  

DI DALAM MAKTAB 
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kurang lebih 4 X 8 meter dengan alas 
seadanya, sepertinya dihuni sekali dalam se-
tahun (hanya di musim haji).  

Bermukim tiga malam di Maktab 
sungguh sangat banyak kesan yang terekam, 
bagaimana tidak? Mulai dari kondisi pagar 
tenda yang sudah banyak yang terbuka dan 
sering diintip oleh para musafir (mohon 
maaf, Muslim kulit hitam yang nomaden), 
lantai tenda yang tidak rata, terik matahari 
yang menembus atap dan pagar tenda, kamar 
mandi yang tidak sesuai dengan jumlah pe-
mukim, dan wangi khas hewan gembalaan 
yang bertiup dari atas dan dari balik gunung 
membuat suasana terasa sedang musafir di 
gurun sahara. 

Terkenang dalam angan dan pikiran 
bagaimana Rasul dan para sahabat berhaji 
pada masanya dulu dengan tenda yang pasti 
tidak sebagus tenda sekarang, tidak ada kipas 
yang menyegarkan udara, tidak ada kamar 
mandi yang selayak sekarang, tidak beralas 
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” 

karpet serupa sekarang, dan pasti dibalik 
gunung terjal dan suasana alam yang sangar.  

 
 

Di sinilah para hujjaj ditempa 
mental dan hatinya untuk tulus, 
ikhlas, patuh, hidup prihatin, se-
derhana, dan merasakan betapa 
perjalanan haji itu membutuhkan 
ketegaran dan kepasrahan total 
kepada Yang Kuasa.  

 
 
Sukses melalui tempaan di Maktab me-

nyisakan kepuasan yang mendalam, seti-
daknya gambaran haji yang dilakukan Rasul 
dan para sahabatnya dapat kita bayangkan 
walau dalam kondisi yang dapat dikatakan 
sangat layak dan nyaman.  
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erjalanan menuju Jamarah kurang 
lebih 7 kilometer dari Maktab dan ha-
rus ditempuh dengan berjalan kaki. 

Perjalanan pertama menuju Jamarah dil-
aksanakan pada tengah malam menembus 

P 

MELONTAR JAMRAH: 
PERJUANGAN  

MELAWAN EGO 
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kegelapan malam, menerjang angin gurun, 
melewati dua terowongan panjang, dan 
sepanjang perjalanan selalu melakukan kom-
promi dengan kondisi fisik. 

 

Perjalanan terpanjang yang ditempuh 
selama hidup dengan perbekalan air 
secukupnya. Di tengah perjalanan berlang-
sung diskusi antara hati dan pikiran dengan 
kondisi fisik sambil membayangkan 
bagaimana rupa Jamarat, berapa langkah lagi 



84 
 
 

 
H. Maimun Zubair 

 

sampai di sana, tinggal berapa kilo, setelah 
terowongan inikah, ternyata ada lagi 
terowongan… Di dalam terowongan kedua 
sudah kami bayangkan seperti apa rupa 
manusia yang mengerumuni lubang Jumrah 
itu. 

Sesampai di depan lubang Jumrah yang 
diangan-angankan, ternyata jauh dari bayan-
gan yang ceritanya mengerikan. Lubang yang 
begitu besar, luas, dan ramah sangat jauh dari 
bayangan berdesak-desakan. Semua jamaah 
haji dapat melempar dari bibir lubang jum-
rah dengan aman, nyaman dan leluasa. 

Proses melempar yang dilakukan para 
hujjaj benar-benar penuh semangat, tidak 
lagi nampak kelelahan yang tadi dirasakan di 
perjalanan, semua terlihat segar, diiringi 
takbir yang dapat meluapkan ghirah mela-
wan ego sehingga kelelahan rohani dan fisik 
rontok di depan mulut Jumrah. Kelelahan ter-
tukar dengan kepuasan dan kesenangan yang 
tiada tara. Hati dan pikiran menjadi fresh.  



Perjalanan Rohani:  
Menangkap Makna dan Nilai dari Napak Tilas Perjalanan Haji 85 

 
 

 

 

 
 

ari-hari selama di Maktab menjadi 
penantian yang sangat menyenang-
kan untuk sampai kepada hari pe-

lemparan Jumrah yang terakhir. Hari yang 
ditunggu itu datanglah, tepat pukul 03.00 

H 

LEMPARAN TERAKHIR 
MENYISAKAN HARU 

DAN AIR MATA 
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dini hari waktu Mina, para hujjaj yang ter-
jadwal untuk melontar mulai merayap di 
kegelapan malam dan menembus angin 
gurun yang tidak terlalu panas. Akhirnya 
sampailah para dhuyufullah di lokasi Jumrah, 
lalu melempar dengan senang hati, karena 
perjalanan yang panjang menelusuri jalan 
dari Maktab ke Jamarat sudah berakhir.  

Puji syukur yang tiada terhingga spontan 
terucap dari mulut para hujjaj, dikarenakan 
prosesi haji yang dirasa cukup berat sudah 
berakhir, namun secara tiba-tiba setelah batu 
terakhir terlempar, rasa haru dan sedih tidak 
terbendung, sambil menatap lubang Jumrah 
yang kokoh itu terbayang sebentar lagi akan 
menjadi lubang yang sunyi dan senyap sela-
ma satu tahun. 

Sungguh asa ini tidak bisa menahan 
sedih, satu persatu dari rombongan itu me-
lambaikan tangan sambil memunggungi lo-
kasi Jamarat. Yang terbayang adalah 
kesunyian tempat sakral itu, tidak akan ada 
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aktivitas dan kunjungan ke sana selama satu 
tahun.  

Di sanalah terbetik doa kami yang sangat 
tulus lahir dari sela pori-pori kesedihan hati 
kiranya Tuhan Rabbul ‘Alamin mengizinkan 
kami kembali untuk merapat di mulut  
Jumrah.  
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erjalanan santai antara bukit bebatuan, 
yakni Shafa dan Marwah meng-
ingatkan kita betapa perjuangan 

seorang ibu untuk masa depan buah hatinya 
sangat berarti. Hajar, bundanya Ismail AS. 
adalah peletak dasar syariat sa’i. Beliaulah 

P 

SA’I: ETOS  

DAN DISIPLIN KERJA 
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yang melaksanakan sa’i pertama dalam rang-
ka berjuang menemukan sumber kehidupan 
bagi putra kesayangannya. Beliau tidak 
pernah membayangkan bahwa aktivitas 
mondar mandir dalam mencari sumber air 
yang sangat sederhana dari sisi naluri keibu-
an terhadap buah hatinya akan menjadi 
gerakan yang terabadikan sepanjang masa. 

Aktivitas sederhana dan alamiah yang 
harus dilakukan seorang Ibu, ternyata dinilai 

Sa’i antara Shafa dan Marwah 
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sebagai suatu amalan mulia di sisi Allah, hal 
itu dilatari oleh ketulusan dan keihlasan 
Hajar.  

 
 

Ketulusan itulah yang membuat 
keberpihakan Allah begitu tinggi 
hingga aktivitas mondar-mandir 
itu menjadi salah satu syariat 
dalam ibadah haji yang diberi 
nama besar, yakni sa’i. 

 
 
Sa’i antara bukit Shafa dan Marwah tern-

yata tidak sebatas mondar mandir seperti 
yang kita saksikan, akan tetapi didalamnya 
terkandung simbol atau lambang etos dan 
disiplin kerja yang tinggi. Hajar, Bundanya 
Ismail AS. memberikan keteladanan yang 
sangat berarti sebagai seorang ibu yang tidak 
pernah menyerah dan putus asa untuk be-
rusaha bangkit demi masa depan anaknya 
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yang saat itu sedang menghadapi kesulitan 
hidup. 

Etos dan disiplin kerja itu harus dimulai 
dari Shafa (ketulusan hati dan kejernihan 
pikiran). Etos dan disiplin itu harus maksimal 
agar mencapai Marwah (kepuasan hati, hasil 
maksimal atau prestasi tinggi). Simbol ini ha-
rus dapat kita tangkap dan maknai sebagai 
pijakan awal dalam melaksanakan sa’i, se-
hingga proses sa’i tidak dilihat hanya sebagai 
jalan-jalan biasa tanpa makna dan nilai.  
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alam berhaji ada tahallul awwal dan 
tahallul tsani. Tahallul awwal me-
merdekakan para hujjaj dari ihram 

dan larangan dalam ber-ihram, sementara 
tahallul tsani memerdekaan para hujjaj dari 
seluruh larangan dalam berhaji. 

D 

THAWAF IFADHAH: 
KEMERDEKAAN JIWA  

DAN RAGA 
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Thawaf ifadhah adalah thawaf 
yang paling menggembirakan,  
karena mulai dari putaran thawaf 
ini adalah keinginan untuk 
mendapatkan kemerdekaan lahir 
dan batin. Sejak mulai putaran 
pertama hingga putaran terakhir 
terasa sangat enteng sekalipun 
sebelum melaksanakan thawaf 
para hujjaj sudah sangat lelah 
baik fisik maupun psikis.  

 
 
Begitu putaran ketujuh selesai dan kami 

menuju Multazam, kembali suasana haru 
sontak kami rasakan, haru karena bahagia di 
mana hampir seluruh rangkaian haji yang 
agak berat sudah selesai di putaran ketujuh 
thawaf ifadhah. Kami betul-betul merasakan 
hati yang sangat bahagia sambil memuji Tu-
han semesta alam yang dengan ridho-Nya 
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seluruh prosesi haji dapat tertunaikan dengan 
aman.  

Kami sengaja berlama-lama di Multazam 
menutup putaran ketujuh itu sambil 
merayakan kenikmatan dan kebahagiaan 
berhaji. Kenikmatan yang tiada tara, seperti 
melepas beban yang sangat berat dan suasana 
hati dan pikiran menjadi enteng.  
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ari ini adalah hari yang tidak mem-
bahagiakan, terutama bagi kami yang 
sudah 29 hari berada di Mekkah, ka-

rena harus meninggalkan Negeri yang penuh 
berkah untuk mudik melalui Madinah Al-
Munawarah. Tepat hari itu, Jum’at, hari yang 

H 

JUM’AT TERAKHIR  

DI MASJID AL-HARAM 
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dimuliakan (Sayyidul ayyam), di mana hari 
Jum’at biasanya kami tunggu dan kami mem-
persiapkan diri untuk tidak meninggalkan 
Masjidil Haram mulai pukul 03.00 dini hari 
hingga selesai Shalat Jum’at. Dan biasanya 
hari yang membahagiakan, karena dapat 
menikmati keindahan Baitil Atiq pada pagi 
hari menunggu terbitnya matahari. Namun 
kali ini suasana berbeda, Jum’at ini adalah 
nafas dan pandangan yang terakhir dalam 
menikmati keindahan dan aroma Ka’bah 
yang mulia. 

Kami berusaha untuk menempel sedekat-
dekatnya di dinding tua yang wanginya 
menembus sulbi. Kami lunglai dan terasa ti-
dak bertulang begitu merapat di dinding tua 
itu, kami menangis sejadi-jadinya, rasa rindu 
dan kangen yang teramat dalam begitu 
merasuk dalam qalbu, sehingga dengan peluh 
dan lesu kami menempelkan diri secara total 
lahir dan batin. Kami tidak ingin pergi dari 
dinding itu, bau harum wanginya begitu me-
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lekat di hidung hingga ke dalam pori-pori 
hati. Sungguh kesan yang tidak dapat kami 
ungkap dengan bahasa verbal, kami ter-
sungkur di sana, kami merasa sangat tidak 
berdaya. 

Sambil kami memohon sejadi-jadinya 
kepada Pemilik Baitil Atiq, kiranya kami 
diridhoi untuk bisa hadir di hari Jum’at yang 
lain pada masa yang akan datang, kami ingin 
menunaikan Shalat Jum’at lagi sebanyak-
banyaknya, kami ingin memenuhi shaf ber-
sama orang-orang yang sujud dan ruku’ di 
shaf yang penuh itu, kami rindu untuk mere-
but tempat sujud di antara orang-orang yang 
sujud, kami rindu berhimpitan di tengah shaf 
yang penuh sesak…  

 
 

Ya Allah kami sangat rindu pada 
Jum’at di pelataran Baitil Atiq.  
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ari kamis senja di Mekkah kami ber-
baring-baring di lantai dingin  
Masjidil Haram tempat bersujud 

jutaan manusia taat, kami merasa belum lama 
di Negeri Rasulullah, padahal hari ini, hari 
yang ke 29 mondar-mandir dari Maktab ke 
Masjid dan sebaliknya. 

H 

THAWAF WIDA’ 
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Selepas Shalat Isya’ kami menyadari bah-
wa ternyata malam ini adalah malam terakhir 
berada di Mekkah. Dalam merebut bus 
tumpangan ke Maktab, sambil berdesak-
desak sempat kami berucap kapan lagi kita 
akan merebut bus untuk ke Masjid? 

Sesampai di Maktab (hotel) selesai santap 
malam tiba-tiba dentingan bel pengeras suara 
di hotel berbunyi dan terdengar pengumu-
man bahwa besok pagi selepas subuh seluruh 
jamaah kloter 2 LOP harus melaksanakan 
Thawaf Wida’. Serasa disambar petir hati ini, 
jujur saja bahwa kami tidak ingin melakukan 
thawaf itu, kami masih betah dan masih se-
nang berebutan bus untuk ke Masjid setiap 
malam, setiap siang, dan setiap sore. Terba-
yang bahwa besok siang kami tidak dapat lagi 
melihat Baitil Atiq. Sepontan hati ini menga-
takan tidak! Harus juma’atan dulu sebagai 
Shalat Jum’at terakhir di Al-Haram, kami 
akan thawaf wida’  bakda Jum’at. 



100 
 
 

 
H. Maimun Zubair 

 

Akhirnya hari Jum’at keesokan harinya 
pukul 09.00 pagi kami kembali ke Masjidil 
Haram untuk berdiam hingga waktu Shalat 
Jum’at tiba. 

Subhanallah. Mungkin separuh dari ja-
maah masjid akan melaksanakan thawaf 
wida’ sehingga Masjidil Haram penuh sesak 
dari halaman masjid hingga lantai 4 (kebetu-
lan waktu itu penulis sempat ke Toilet 
melewati shaf-shaf yang berjubel itu). 

Selepas Shalat Jum’at, maka thawaf wida’ 
kami laksanakan, thawaf yang paling berat di 
hati dan di raga, karena thawaf saat itu ada-
lah yang penghabisan, thawaf terakhir dan 
tidak tahu apakah ada thawaf-thawaf beri-
kutnya lagi. 

Thawaf kali ini di tengah terik matahari, 
bukan saja dibasahi keringat, tetapi juga air 
mata kesedihan. Setiap mata ini menatap 
Baitil Atiq, sepontan air mata mengalir deras, 
terus terang kami tidak ingin menengok yang 
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lain, sungguh keelokan Baitil Atiq semakin 
terpancar pada detik-detik terakhir kami 
menikmatinya. 

 
 

Tangisan semakin menjadi-jadi 
tatkala terbayang bahwa esok 
pagi kami tidak dapat lagi 
menyaksikan keelokan parasnya, 
tidak dapat lagi kami menyaksikan 
putaran waktu, tidak dapat lagi 
berebutan shaf diantara shaf-shaf 
shalat tahajud dan subuh. 

 
 
Thawaf pada putaran terakhir kami tutup 

dengan menengadah di Multazam. Di sana 
hanya air mata yang berkomunikasi dengan 
Yang Kuasa, mulut tidak mampu berbicara 
karena sangat sedih. Dalam hati hanya ada 
harapan yang sangat besar, bahwa kami ingin 
kiranya Tuhan berkenan mengundang kami 
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lagi untuk thawaf, untuk sujud, untuk ruku’ 
bersama orang-orang yang diridhoi-Nya. La-
lu kami mendekat di dinding Baitil Atiq, 
menempelkan seluruh jiwa dan raga kami, 
untuk terakhir kalinya kami menghabiskan 
kesempatan untuk bermesraan dengan  
dinding Baitil Atiq yang wanginya sangat se-
merbak. 

Selepas itu, kami meninggalkan pelataran 
Ka’bah tempat biasanya kami bermunajat, 
sambil melambaikan tangan (istilam) dan 
meneteskan air mata kesedihan berjalan 
menjauh dan menjauh dari pandangan dan 
aroma Baitil Atiq… Kami akan selalu rindu 
untuk mendatangimu…  
  



Perjalanan Rohani:  
Menangkap Makna dan Nilai dari Napak Tilas Perjalanan Haji 103 

 
 

 

 

 
 

ari yang penghabisan di Mekkah ti-
balah. Sore itu semua jamaah yang 
tergabung dalam keloter 2 LOP harus 

bertolak ke Madinah. Kondisi yang sangat be-
rat dalam hati kami, berat rasanya mening-
galkan Makkah dengan segala keberkahan 

H 

SIMALAKAMA 

DI KAMPUNG BAKKAH 



104 
 
 

 
H. Maimun Zubair 

 

” 

dan kekeramatannya. Terbayang bagaimana 
nikmatnya menuju Masjidil Haram. Dan be-
rat rasanya memalingkan diri dari Ka’bah 
dengan segala pesona dan kemuliaannya. 
Terbayang bagaimana kami menatapnya da-
lam setiap shalat, terbayang bagaimana 
memutar setiap pagi selepas subuh, terbayang 
air zam-zam yang menyehatkan dan me-
nyegarkan. Akan tetapi secara manusiawi 
kami juga ada rasa ingin pulang, rindu 
dengan anak-anak, rindu dengan kenya-
manan berkumpul, rindu dengan gelak tawa 
bersama anak-anak. Terbayang bagaimana 
girangnya anak-anak yang sudah lama 
menunggu ayah bundanya, terbayang 
bagaimana senangnya mereka berkumpul 
lagi dari perpisahan yang cukup panjang.  

 
Seperti simalakama, antara rindu 
dengan anak-anak dan beratnya 
meninggalkan Mekkah serta 
Ka’bah.  
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Subhanallah, Maha Suci Allah yang kuasa 
menciptakan asa dengan rasa yang berkeca-
muk di hati hamba-Nya. Dalam kebimbangan 
itu akhirnya kami meninggalkan negeri  
Bakkah dengan harapan kami akan kembali 
lagi.  
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ukul 04.00 waktu Madinah suara azan 
yang khas itu terdengar berkumandang 
dan menggema terdengar di seantero 

Kota Madinah. Manusia berhamburan, seperti 
laron menuju secercah cahaya di kegelapan 

P 

BERSIMPUH DI MASJID 
NABAWI MELEPAS RINDU 

KEPADA RASUL SAW 
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malam. Entah dari mana manusia-manusia 
itu keluar, jalan-jalan mulai berjubel, di hal-
aman masjid pun penuh sesak. 
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malam. Entah dari mana manusia-manusia 
itu keluar, jalan-jalan mulai berjubel, di ha-
laman masjid pun penuh sesak. 

Hari ini di tahun haji 1437 H hari per-
tama memasuki Masjid Nabawi, suasana 
khidmat dan berwibawa nampak terasa be-
gitu memasuki pintu masjid (Babusalam). 
Kami bersimpuh dengan tawadhu’ kepada 
Rasul. Masjid ini sangat berwibawa, tidak ada 
hiruk pikuk dalam mengatur shaf, seperti di 
Masjidil Haram, semua terdiam, rapi, khid-
mat, dan merunduk, seperti ada orang yang 
sangat disegani di tengah-tengah shaf itu. 

Kami sujud, ruku’, dan berdoa sambil 
membayangkan akan berjumpa dengan 
kekasih tercinta, Rasul yang kami rindukan 
hingga tiba waktu Subuh. 

Di ujung Shalat Subuh kembali terbayang 
bagaimana kami bersujud di Masjidil Haram, 
bagaimana proses thawaf selepas Subuh 
membuat haru dan sedih. 
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Setelah itu kesempatan hari per-
tama kami gunakan untuk ta’zhim 
kepada baginda Rasulillah SAW. 
Sambil menelusuri shaf di lorong 
Babussalam, kami berziarah ke 
pusara Manusia agung dan mulia 
itu. Derai air mata spontan 
menetes. Kami terbayang 
bagaimana kehidupan beliau dan 
segala perjuangannya, sambil 
mengucap salam rindu, salam 
kangen, salam bahagia, dan salam 
khusus buat beliau. Kami datang 
karena kecintaan kami, karena 
kerinduan kami, dan karena sa-
yang kami. Assalamu alaika ya 
Rasulallah…  
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emasuki sebidang tanah yang dino-
batkan oleh Rasul sebagai tanah 
surga betul-betul impian para 

dhuyufullah, namun untuk sampai ke tempat 
itu, tidak cukup hanya dengan bertenaga dan 
berotot, tetapi juga dengan ketulusan niat. 

M 

BERKHIDMAH  

DI RAUDHAH 
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Perjuangan untuk sampai di sebidang tanah 
itu sungguh sangat keras, mungkin itulah 
gambaran bahwa mau masuk surga itu tidak 
gampang, tetapi butuh usaha keras. 

Duduk tafakkur dan berdo'a di Raudhah 
adalah aktivitas yang niscaya dan perilaku 
yang menjadi pemandangan yang nampak 
setiap saat di Masjidnya Rasulullah. Kenya-
manan dan kedamaian sangat terasa, bahkan 
kepuasan yang tiada taranya spontan me-
nyelimuti kita. Bila mencoba memandang di 
sekeliling kita, tidak sedikit air mata ter-
tumpah di tempat mulia itu, tidak sedikit kita 
dengar isak tangis dan mata sembab. 

Saat kita mengenal diri lebih mendalam 
tatkala bertaqarrub di serpihan tanah syurga 
itu, dada pasti sesak, terbayang kita datang 
dari tempat yang sangat jauh, dari kondisi 
yang apa adanya... Tiba-tiba bersimpuh di 
samping Pusara Rasul, sungguh keberpihakan 
yang luar biasa dari Yang Maha Kuasa. 
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Kemudian mulai kita mengenang seluruh 
famili termasuk anak-anak dan seluruh 
keluarga, air mata pasti tumpah dan kesedi-
han mulai merampas emosi kemanusiaan. 

Subhanallah, begitu kuatnya muatan 
magic dari tanah yang dimuliakan Tuhan dan 
Rasul itu, sehingga luapan kesedihan melu-
luhkan ketegaran dan ketangguhan jiwa. 

Dengan pengalaman empiris yang kita 
rasakan dan saksikan di tanah Raudhah itu, 
ternyata tangisan dan kesedihan yang tiada 
taranya itu lahir dari luapan emosi, bahwa 
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kita tidak rela menikmatinya sendirian; kita 
ingin bersimpuh bersama keluarga, ingin 
damai di sana bersama anak-istri, ingin 
tenang di sana bersama saudara-saudara, 
bersama orang tua, dan bersama orang-orang 
terdekat. 

 
 

Itulah mungkin gambaran betapa 
kita ingin mendiami syurga yang 
disiapkan Tuhan nanti di Yaumil 
Akhir itu tidak mau sendirian. Kita 
akan nikmat kalau bersama 
dengan orang-orang terdekat, 
bersama anak, bersama istri atau 
suami dan bersama orang-orang 
yang kita cintai.  
 

 
Demikian Raudhah itu menghipnotis para 

pengunjungnya, sehingga seluruh jamaah 
larut dalam suasana hening... 
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i Kota Rasulullah SAW, Madinatul 
Munawarah seluruh rangkaian haji 
dituntaskan dengan pelaksanaan  

arba’in; shalat wajib sebanyak 40 waktu di 
Masjid Nabawi. Berarti satu minggu lagi ha-
rus bertolak ke tanah air. Waktu yang sangat 

D 

ARBAIN:  

MENGHITUNG HARI 
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limit dan tidak boleh lengah dengan hari dan 
jam waktu shalat. Kami benar-benar berada 
diantara senang dan bimbang. Ingin rasanya 
berlama-lama dengan Rasulullah, berlama-
lama menikmati Raudhah, akan tetapi rasa 
kangen dengan anak-anak pun juga 
memuncak, akhirnya secara manusiawi tim-
bul rasa kangen untuk segera pulang yang 
membuat pergantian hari dalam arbain me-
nyenangkan hati, karena pagi dan sore sela-
ma arbain sama dengan tiket pulang hampir 
di tangan. 

Arba’in selama delapan hari benar-benar 
menempa kedisiplinan para dhuyufullah. An-
dai kewajiban arba’in itu tidak menjadi satu 
program unggulan di Madinah, mungkin kita 
tidak pandai menghargai limit waktu untuk 
harus berada di Masjid Nabawi. Dengan  
arba’in jiwa dan raga kita sangat terikat 
dengan waktu-waktu shalat yang cukup 
mendalam menempa hati dan peribadi para 
hujjaj, sehingga kesan luar biasa terpatri 
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didalam sanubari, karena seluruh rangkaian 
ibadah haji ditutup dengan aktivitas ibadah 
yang luar biasa. 

Hari demi hari kita menggenapkan  
arba’in itu dengan pikiran dan hati yang juga 
tertuju pada kerinduan pada anak-anak, se-
hingga menjelang berakhirnya masa pelaksa-
naan arba’in, kita merasa berada di antara 
kekhusyuan arba’in dan keinginan pulang.  

Waktu saling kerat dan terus berjalan, 
detik terus berdetak; penulis teringat dengan 
Quraisy Shihab, kata beliau: 

 
Waktu yang dikerat oleh detik  
lama-lama akan habis  
sepanjang apapun dia. 
  

Benar sekali delapan hari itu mulai mengecil 
dan isyarat bagi para hujjaj untuk harus 
meninggalkan kota Rasulullah SAW. Kami 
sangat terkesan dengan Shalat Arba’in di ten-
gah kerinduan untuk pulang.  
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atu lokasi pemakaman orang-orang 
mukmin beserta orang-orang terdekat 
Rasulullah SAW. yang bernama Baqi’. 

Bayangan sebelum memasuki Makam Baqi’ 
akan terlihat tanda-tanda yang menunjukan 
isyarat bagi makam siapa saja di sana, ter-
nyata hanya tumpukan tanah pasir dan batu 

S 

MENOREH HARU DI BAQI’ 
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tanpa simbol apa-apa, sehingga para pe-
ziarah tidak mengenal kuburan siapakah 
yang berjejer di tanah lapang yang luas itu. 

Hanya saja pada tempat-tempat tertentu 
terlihat ada beberapa Asykar (Polisi) yang 
berdiri. Itulah makam-makam orang terdekat 
baginda Rasulillah SAW. 

 
 

Rasa haru mulai terasa, tatkala ada 
peziarah yang menunjukkan makam 
Fathimah binti Rasulullah SAW., 
makam Sayyidina Utsman, dan be-
berapa makam ahlul bait Rasul. 
Membayangkan kehidupan mereka 
di kala Negeri Madinah tidak seper-
ti sekarang, mereka berjuang untuk 
hidup sekaligus berjuang untuk 
agama Allah. Sungguh perjuangan 
yang sangat terpuji dan sangat teru-
ji. Di tengah-tengah bangsa Quraisy 
yang memiliki budaya jahiliyah, 
mereka harus berjuang untuk tidak 
ternodai.  
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Betapa berat perjuangan yang dilaluinya. 
Dan betapa mulia hidup mereka karena 
sukses menempuh hidup menjadi orang-
orang shaleh dan shalehah di tengah-tengah 
ujian alam dan ujian budaya. Allahum-
maghfir lahum warham hum wa’afi him 
wa’fu ‘an hum… amin.  
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adinah adalah kota kediaman ba-
ginda Rasulillah SAW. Dari sinilah 
Islam dilebarkan pengaruhnya 

oleh Rasul dan para Sahabat setia. Oleh kare-
nanya jejak petualangan dakwah Rasul cukup 

M 

MENGELILINGI JEJAK  
PETUALANGAN RASUL  

DI MADINAH 
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banyak di wilayah Madinah, hanya saja yang 
dapat dijangkau oleh para tamu Allah selama 
di Madinah hanya sebagian kecil. Pertama, 
Uhud, yang menjadi saksi bahwa Rasul di 
tempat ini pernah memimpin perang yang 
sangat bergengsi hingga gugur paman beliau, 
Sayyidina Hamzah—sebagai bukti sejarah 
beliau langsung dimakamkan di sana. Sedih 
rasanya apabila mengenang perjuangan Rasul 
di gunung bebatuan yang sangat panas, dan 
bertambah sedih saat menziarahi satu 
makam, yakni makam Sayyidina Hamzah ra. 
Satu-satunya makam di tengah tanah lapang 
diantara lembah Uhud yang gersang dan 
panas. 

Kedua, Masjid Qiblatain salah satu masjid 
yang dikunjungi para tamu Allah karena fak-
ta sejarah telah menoreh kejadian luar biasa 
di masa Rasul SAW. Di Masjid inilah 
Rasulullah SAW. mendapat perintah untuk 
mengubah arah qiblat dari Masjidil Aqsha ke 
Masjidil Haram (Ka’bah). Dan perintah itu 
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turun tatkala Rasul tengah melaksanakan 
Shalat Dzuhur pada raka’at kedua, sehingga 
pada raka’at berikutnya Rasul memalingkan 
wajah ke arah Masjidil Haram. (Sedangkan 
pada raka’at pertama dan kedua arah qiblat 
ke Masjidil Aqsha).  

Karena dalam satu waktu shalat di Masjid 
tersebut Rasul mengarahkan qiblatnya ke dua 
arah sehingga Masjid itu dinamai Masjid 
Qiblatain (Masjid dengan dua qiblat). 

Berikutnya Masjid Quba adalah masjid 
tua yang dibangun dalam masa perjuangan 
Rasulullah SAW. Begitu bersejarahnya Masjid 
ini sehingga dalam satu waktu Rasul pernah 
menyatakan kemuliaan masjid ini melalui 
sabda beliau:  

 
 

Shalat sunnah di Masjid Quba 
sama nilainya dengan satu kali 
ibadah Umrah. 
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Dan masih banyak tempat-tempat ziarah 

yang pernah dilalui baginda Rasulillah, tetapi 
karena limit waktu dan harus menuntaskan 
Arba’in, maka petualangan tidak bisa dil-
aksanakan untuk semua situs sejarah di 
Madinah. 
  

Masjid Quba’ 
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mpat puluh waktu shalat di Masjid Na-
bawi telah sampai di ujung. Tepat di 
waktu Shalat Isya’ pada hari ke delapan, 

terasa selesai seluruh beban di pundak para 
hujjaj, hitungan hari untuk arba’in telah 

E 

SHALAT TERAKHIR  
DALAM HITUNGAN  

ARBA’IN 
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selesai dan waktu untuk meninggalkan 
Negeri Rasulullah SAW. telah dekat. Kembali 
rasa kangen dan rindu kepada Masjid dan 
Pusara Rasul tertoreh dalam hati, terbayang 
kapan lagi akan bisa berziarah ke Pusara be-
liau, ataukah ini kesempatan yang terakhir 
untuk ziarah, sujud, dan ruku’ di samping 
pusara beliau.  

Malam itu kami berusaha untuk berla-
ma-lama menikmati kenyamanan Masjid 
Nabawi, rasanya malam itu ingin kami terja-
ga sepanjang waktu, tetapi kelelahan sewaktu 
di Mekkah mengalahkan ambisi itu dan me-
maksa untuk harus istirahat. Esok harinya 
harus bertolak ke tanah air, keelokan Masjid 
Nabawi malam itu sungguh sangat memeso-
na, karena malam itu malam terakhir, dengan 
mata sembab Masjid itu kami tatap, kubbah 
hijau dan menara yang menjulang kami 
telisik satu persatu untuk melepas rasa rindu 
dan kangen dengan kesempatan berebutan 
waktu dan shaf selama arba’in. 
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Kesempatan untuk Shalat lima waktu di 
Masjid yang dimuliakan Allah dan Rasulnya 
telah berakhir, semoga seluruh rangkaian 
ibadah yang telah kami jalankan menjadi 
catatan amal yang diterima dan suatu waktu 
diberi kesempatan lagi oleh Allah untuk dapat 
hadir di Tanah Haramain (Mekkah dan 
Madinah) untuk ruku’, sujud, thawaf, dan 
ziarah… amin.  
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ari itu Ahad 2 Oktober 2016 detik-
detik terakhir di masjid Nabawi. 
Subuh waktu Madinah berebut waktu 

dan shaf tetap menarik dan nikmat untuk di-
jalankan. Bagaimana melangkah cepat ber-

H 

ZIARAH TERAKHIR 
DI PUSARA  

RASULULLAH SAW 



Perjalanan Rohani:  
Menangkap Makna dan Nilai dari Napak Tilas Perjalanan Haji 129 

 
 

 

” 

sama orang-orang yang lari menuju Tuhan, 
lalu mencari shaf yang nyaman untuk mu-
najat. Kami menyadari bahwa ini adalah 
subuh terakhir sebelum bertolak ke Tanah 
Air. 

Selapas Shalat Subuh, waktunya untuk 
berziarah ke Pusara Rasulullah SAW., juga 
ziarah yang terakhir. Kesedihan tidak dapat 
kami bendung begitu sampai di depan Pusara 
Rasul. Rasa cinta, rindu dan kangen kepada 
beliau tiba-tiba terasa menghimpit dada se-
hingga nafas terasa tersendat… Kami 
menyampaikan salam dan shalawat kepada 
beliau dengan sangat sedih, kami menguntai 
doa sebanyak-banyaknya, teringat bahwa be-
liau pernah bersabda:  

 
 

Siapa diantara umatku berdo’a  
di dekat pusaraku, sama nilainya 
dengan berdo’a di hadapanku.  
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Kami membayangkan do’a-do’a yang 
kami panjatkan diamini oleh beliau. Ingin 
rasanya berlama-lama di sisi pusara itu, na-
mun keinginan itu juga harus mentolerir 
keinginan jamaah yang lain, sehingga dengan 
berat hati harus mengakhiri ziarah itu. Wahai 
Rasulullah… kami akan selalu merindukan 
dan mencintaimu hingga nafas yang pengha-
bisan…  

Sambil menatap pusara itu kami mening-
galkan pelataran Masjid Nabawi dengan 
tangis yang tidak tersadarkan dan tidak ter-
bendung. Rasa kangen dan cinta kepada be-
liau begitu menyayat hati dan sungguh sangat 
berat langkah ini untuk keluar dari pelataran 
Masjid dan Pusara beliau… Assalamu alaika 
ya Rasulallah… Assalamu alaika ya  
Habiballah…  
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PERJALANAN HAJI  
DALAM GAMBAR  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Lokasi: Di dalam Pesawat Garuda saat keberangkatan 
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Lokasi: Depan Maktab (Terowongan Mina) 
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Lokasi: dari atas kiri  ke kanan: di  Pelataran Ka’bah,  
di depan sumur zam-zam, di Maulid Nabi. 
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Lokasi: di Bukit Shafa (atas), di Bukit Marwah (bawah) 
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Regu 29 Asal Lombok  
Lokasi: Padang Arofah 
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Lokasi, dari kiri  atas: Mabid di Mina; Depan Jamarat;  
Pasar kambing–(beli untuk Dam); Jabal Rahmah 
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Ragu 29. Lokasi: Jabal Nur (Gua Hiro) (atas) ;  
Jabal Rahmah (bawah) 
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Lokasi: Raudhah (atas); Masjid Nabawi (bawah) 
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Lokasi: Ja’ranah (kiri  atas); Kebun Kurma–Madinah 

(kanan atas); Jabal Uhud (bawah) 
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Lokasi: Masjid Qiblatain (atas);  
Bandara Madinah saat kepulangan (bawah) 

 
 


