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KATA PENGANTAR 

 
Alhamdulillah, segala puji hanya milik Alloh, Tuhan 

semesta alam. Dengan RahmatNya, buku kecil ini bisa 

terselesaikan. 

Buku ini merupakan pengalaman ketika penulis 

bertugas sebagai Ketua Kloter jamaah haji Indonesia Tahun 

2017, dimana tahun tersebut ada penambahan 30 % jumlah 

jamaah Haji Indonesia dibandingkan tahun sebelumnya, 

terlebih penambahan tersebut sebagian besar adalah lansia 

dan penulis merupakan salah satu Ketua Kloter dengan 

jumlah Lansia terbanyak dan dengan jamaah meninggal 

tertinggi se embaekasi.  

Buku kecil ini merupakan pengalaman penulis ketika 

melaksanakan Haji sebagai ketua kloter 37 SUB tahun 2017. 

Semoga dengan membaca buku ini bisa menjadi 

motivasi bagi siapa saja yang belum maupun yang akan 

melaksanakan Haji. Semoga Alloh Subhaanahu wa ta’aala 

melimpahkan Rohmat dan KaruniaNya kepada kita sekalian. 

Aamiin. 

 
Penulis 
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Lima Kopor Tertinggal di 

Tanah Air 
 

 

Kurebahkan diri pada payung payung cantik di 

pelataran Masjid Nabawi, aku ingin melihat payung payung 

ini mekar sehabis sholat subuh, begitu indah pemandangan 

seperti jamur dimusim hujan yang hanya saya dapatkan 

disini. Ditempat gersang ini mungkin hanya payung payung 

raksasa ini yang bisa kita nikmati mekarnya, tidak seperti 

daerah iklim tropis dimana pada musimnya kita dapat 

menikmati kembang buah naga yang mekar indah dimalam 

hari, dan menutup diri keesokan harinya. Buah naga  

memang unik, kembangnya mekar hanya dimalam hari untuk 

melakukan perkawinan. ( seperti manusia saja yang 

kawinnya senangnya malam hari ). Saya senang ketika depan 

rumah kembang kembang itu bermekaran, saya membantu 

“memperkosa” pekawinanya agar buah naga berbuah besar. 

Seperti payung payung raksasa ini yang mekar digerakkan 

oleh mesin. Orang orang yang sebagian besar jamaah haji 

Indonesia banyak yang menikmati mekarnya payung payung 

ini, nggak peduli dikatakan ndeso, yang penting enjoy saja 

menikmatinya. 

Saya masih tersandar di tiangnya, pikiran masih 

mengembara mencari jawaban dari pertanyaan diri sendiri, 

kemana lima kopor jamaah yang sampai hari kedua belum 

ditemukan, padahal ketiga hotel tempat jamaah menginap 

sudah digerilya, dan dari kloter lain di hotel lain juga tidak 

ada berita tentang kopor jamaah tersebut. Padahal sepasang 
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sandal jepit saya yang saya yakin tertinggal di pesawatpun 

dapat saya temukan. Sandal jepit merah pemberian istri 

tercinta, warnanya sama dengan warna kesukaannya. Saya 

tidak tahu, siapa yang membawakan sandal jepit merah 

tersebut hingga ke hotel tempat kami menginap. 

Lalu lalang jamaah seperti tak aku hiraukan, hanya 

satu doa yang selalu aku ucapkan baik dalam hati maupun 

lesan, Ya Allah Mudahkanah urusanku. Mungkin hanya di 

Masjid ini saya berdoa sangat khusuk, di Masjid dimana Nabi 

Muhammad dulu menyebarkan agamanya hingga ke seluruh 

penjuru dunia. mengapa saya bisa khusuk berdoa disini, 

padahal Bumi adalah Masjid yang dihamparkan untuk 

seluruh seluruh Umat, tetapi kenapa Manusia ditempat 

tempat tertentu doanya semakin khusuk? Mengapa di Masjid 

Nabawi Ibadah dan doa semakin khusuk meski didepan 

melintas perempuan cantiq dengan wajah putih merona 

dengan hidung yang nyaris sempurna ??. Saya terus 

memenangkan diri, saya terus menghitung hitung 

keberadaan kopor jamaah, ada lima kopor jamaah yang 

ternyata calon jamaah tersebut adalah calon jamaah yang 

masih belum berangkat karena faktor kesehatan. Kopornya 

sudah sampai Madinah. Mungkinkah kopor jamaah saya 

masih tertinggal di embarkasi ??? saya menghubungi PPIH 

embarkasi, saya menghitung perbedaan waktu, karena 

antara Madinah dan Surabaya da perbedaan waktu 4 jam, 

sehingga ketika di Madinah Jam 6 pagi naka di Surabaya 

sudah Jam 10 siang. Dan benar juga bahwa kelima kopor itu 

masih berada di Embarkasi yang akan dititipkan pada kloter 

yang berangkat esok pagi. 
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Akhirnya satu persatu masalah terurai, meski belum 

tahu kapan kopr itu sampai, tetapi sudah ada kepastian 

dimana kopor itu berada. Semoga saja nasibnya tidak seperti 

kloter sebelumnya yang ada kopor yang ditemukan setelah 

enam hari. Bisa dibayangkan bagaimana mereka harus 

berhemat pakaian karena pakaian ada didalam kopor yang 

belum ditemukan, beberapa jamaah yang mempunyai sedikit 

rizki membeli pakaian baru untuk ganti sambil menunggu 

kopornya datang, jamaah lainnya hanya memakai pakaian 

yang ada di tas tenteng, dicuci dan dipakai kembali. 

Untungnya udara sangatlah panas, sehingga sebentar saja 

baju baju itu kering dibadan. 
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Tak Ada Kamar untuk 

Kami 
 

 

Rencana mulai dari tanah air sudah sangat matang, 

bahwa sesampai di Madinah saya harus mengambil satu 

kunci kamar Hotel untuk team kloter, untuk selanjutnya 

semua saya serahkan ke Jamaah agar dibagi sendiri oleh 

ketua rombongannya masing masing. Hal ini saya 

rencanakan dengan pertimbangan bahwa team kloter perlu 

satu kamar khusus untuk melayani jamaah, dan agar lebih 

mudah untuk koordinasi, dan mudah pula apabila ada yang 

ingin mendapatan layanan kesehatan. 

Kelelahan    saat    beraada    di    Embarkasi    dengan 

banyaknya    masalah    jamaah    risti    (resiko    tinggi)    serta 

beberapa   jamaah   yang   harus   ditunda   keberangkatannya. 

Ditambah   lagi   harus   merawat   jamaah   yang   sesak   nafas 

ketika dipesawat yang mengakibatkan kelelahan akut ketika 

pertama   kali   berada   di   Madinah.   Ketika   beberapa   saat 

berada  di  Loby  hotel,  seakan  semua  rencana  ambyar  tanpa 

mengingat   apapun,   bahkan   untuk   mengambil  satu   kunci 

untuk    team    kloterpun    tidak    kesampaian,    saya    hanya 

menanda  tangani  MoU  penempatan  jamaah  dalam  di  hotel 

tersebut  untuk  350  orang  dan  150  orang  lainnya  di  hotell 

yang   berbeda.   Saya   juga   harus   menanda   tangani   Bayan 

Tarkhil  tanda  dimulainya  hitungan  Sholat  Arbain  di  Masjid 

Nabawi, sehingga dapat dipastikan kapan jamaah kami akan 

meninggalkann hotel untuk kemudian menuju Makkah. 
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Saya baru sadar bahwa Team Kloter belum dapat 

kunci kamar ketika semuanya sudah usai, sayapun juga 

heran, mengapa hal ini bisa terjadi ?? dan mengapa pula kami 

semua tidak ingat bahwa kami juga harus mendapatkan 

kunci kamar terlebih dahulu sebelum membagikan ke 

jamaah seperti rencana kami, ?? . hari itu yang terpikir 

hanyalan bagaimana para jamaah mendapatkan tempat 

beristirahat tanpa memikirkan bagaimana nasib team Kloter. 

Dan sesuai dengan MoU yang saya tanda tangani, mestinya 

ada satu kamar untuk team kloter. 

Beberapa Kopor Jamaah yang belum ditemukan 

mengakibatkan kita fokus untuk menemukan dimana kopor 

kopor tersebut yang tidak tepat saat pengangkutan dari 

bandara ke Hotel, bahkan ada kopor yang terangkut ke 

kloter lain, hal ini mengakibatkan saya tidak begitu 

konsentrasi untuk menemukan dimana tempat tidur yang 

kosong yang bisa ditempati oleh Team kloter dari tiga hotel 

yang disediakan PPIH. Rasanya sangat lama jika harus 

meneliti kamar perkamar dari tiga hotel tersebut. Yang 

terpenting untuk sementara ada tempat tidur untuk semua 

jamaah termasuk team kloter meskipun harus berbagi. 

Penghitungan    jumlah    jamaah    paling    cepat    saya 

lakukan  dengan  melihat  daftar  pengambilan  catering  oleh 

ketua  regu  dan  rombongan,  dan  dapat  diketahui  ternyata 

dua hotel yang seharusnya diisi 350 jamaah diisi dengan 355 

jamaah,   serta   satu   hotel   yang   seharusnya   diisi   oleh   150 

jamaah hanya diisi dengan 135 jamaah. Hal ini mengakibatkan 

adanya  kamar  tidur  hotel  yang  mestinya  diisi  dengan  lima 

jamaah,  harus  diisi  dengan  6  sampai  tujuh  jamaah.  Sebab 

mengevakuasi jamaaah ketempat yang baru bukan hal yang 
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mudah, terlebih di Madinah hanya 8 hari saja, dan jamaah 

sudah enjoy meski tempat tidur harus berbagi. 

Penataan jamaah agar ada satu kamar yang dapat 

ditempati oleh Team Medispun dapat dilakukan, meski harus 

rapat dengan ketua rombongan hingga tengah malam, 

bersyukur jamaah sangat pengertian dengan kebutuhan 

layanan jamaah yang mengharuskan team medis dalam satu 

kamar. 

Penempatan jamaah dalam satu kloter pada tiga 

hotel yang berbeda membuaat kami harus berfikir ekstra 

bagaimana mengatur jamaah agar semuanya kebagian 

kamar dan para jamaah tidak terpisah dalam satu 

rombongan. Untungnya dua hotel hanya dipisahkan dengan 

tembok pembatas, namun hotel yang satunya sedikit agak 

jauh, sehingga butuh sedikit tenaga ketika kami harus 

visitasi. Belum lagi penempatan jamaah Risti dan pemakai 

kursi roda yang butuh perhatian khusus yang hotelnya 

terpisah dari Hotel team medis. 
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Orang itu Pingsan di 

Depanku 
 

 

Setelah Sholat subuh di Masjid Nabawi, saya tidak 

langsung pulang, seperti biasa saya jalan jalan disekitar 

Masjid yang sampai saya meninggalkan Masjid ini meski 

belum pernah mengitarinya, sehingga tidak tahu pasti 

bersapa luas Masjid ini sebenarnya. Seperti biasa saya berdiri 

pada sebuah tembok sekitar satu setengah meter diluar 

pintu enam, pintu dimana menuju hotel kami. Saya bisa 

melihat ribuan jamaah yang keluar dari pintu tersebut, dan 

jamaahpun bisa mengensali saya, kadangkala mereka 

mendekati saya dan ingin pulang bersama secara 

rombongan. Maklumlah dihari hari awal di kota Madinah 

banyak jamaah yang sesat jalan karena salah dalam memilih 

gang atau keliru saat berbelok arah, meski sebenarnya hotel 

kami sangat mudah untuk dicari dari pintu enam ini. 

Beberapa jamaah berhenti sebentar disekitar taman 

diluar pintu enam, dimana banyak burung dara bertebaran 

disini, pedagang dengan lapak lapak kecil juga tak henti 

hentinya menawarkan dagangan dengan bahasa Indonesia 

yang terlihat kaku. Beberapa jamaah mampir di Masjid 

Umamah yang ada di luar pintu enam. Masjid ini tidaklah 

besar, tempatnya disebelah kiri setelah keluar dari pintu 

enam , Umamah adalah Nama Shahabat Nabi dari Kaum 

Anshor yang mula mula masuk Islam, sebelah kanan ada 

Masjid Abu Bakar yang juga tidak terlalu luas. Beberapa 
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jamaah menyempatkan diri ziarah dan masuk kedalam 

masjid tersebut. 

Pagi  itu  setelah  saya  berkeliling  sekitar  pintu  enam, 

saya    ingin    ke    Musium    Perjalanan    Nabi,    seperti    pagi 

sebelumnya,  saya  duduk  duduk  disekitar  taman  burung  ( 

sebutan  kami  untuk  menandai  tempat  dari  hotel  menuju 

pintu   enam   yang   banyak   burung   daranya,   meski   tidak 

banyak    tanaman   ),    saya    mulai   mendekati   kembali    ke 

Halaman   Masjid   Nabawi   setelah   payung   payung   raksasa 

mulai  mekar,  sebuah  pemandangan  yang  tidak  didapatkan 

ditempat  lain.  Saya  memasuki  Masjid  lagi  untuk  melalukan 

Sholat  Dhuha.  Saya  sengaja  Sholat  didalam  masjid  sambil 

mengambil  air  zamzam  daan  memasukkan  kedalam  botol 

semprotan.  Saya  sudah  berjanji  dengan  beberapa  jamaah 

untuk  berangkat  bersama  ke  Musium  Perjalanan  Nabi  dan 

dilanjutkan   ke   Maqom   Baqi’,   kita   sepakat   berkumpul   di 

Carpacking  5,  sebuah  tempat  dihalaman  belakang  Masjid 

Nabawi   dimana   dibawahnya   ada   tempat   parkir   Mobil, 

memang  karena  adanya  perluasan  halaman  Masjid  Nabawi, 

jalanan   disekitar   Masjid   berada   di   terowongan   dibawah 

halaman  tersebut,  termasuk  tempat  parkirnya,  begitu  juga 

dengan tempat wudlu yang berada di bawah halaman. 

Ketika saya keluar dari Masjid Manawi, tepat didepan 

saya secara mengejutkan ada seorang laki laki sekira usia 

lima puluhan diatas kursi roda kejang kejang, dari mulutnya 

keluar sedikit busa, beberapa tentara keamanan Masjid 

mendekat memberikan pertolongan dengan mengangkat 

orang tersebut dan membaringkan ke lantai. Tidak ada 

jamaah yang oleh mendekat, mungkin takut terjadi sesuatu 

yang tidak diinginkan. Mata saya memburu diantara jamaah, 
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mungkin ada teman atau saudara dari jamaah tersebut, 

ternyata tidak ditemukan, saya juga heran, mengapa juga 

jamaah dengan kursi roda ini ke Masjid sendirian, Akhirnya 

merepotkan juga saat terjadi musibah seperti ini. 

Saya mendekati jamaah tersebut dan menunjukkan 
kartu identitas sebagai petugas PPIH, karena dalam kondisi 
seperti ini hanya petugas dengan identitaslah yang 
diperkenankan mendekat, namun saya tidak dapat berbuat 
banya selain mengamankan barang barang terpenting 
miliknya. Kondisi jamaah masih juga belum membaik hingga 
datang ambulan dari RSAS. Tidak ada pilihan bagi petugas 
yang sedang menghadapi jamaah yang sedang 
memburuhkan pertolongan meskibukan dari anggota 
jamaah kloternya kecuali ikut dalam ambulan tersebut 
dengan mengabaikan rencana ke Musium perjuangan nabi. 

Ambulan membawa jamaah ke RSAS Al Anshor, 
sebuah rumah sakit yang berlokasi di sekitar Masjid Nabawi, 
rumah sakit ini tidaklah terlalu besar, namun fasilitasnya 
sangat komplit. Pasien yang datang langsung mendapatkan 
penanganan, pemeriksaan lengkap untuk mengetahui secata 
detail penyakitnya. Saya menanda tangani berkas berkas 
dalam bahasan Arab dan inggris yang diperlukan dari jamaah 
yang ternyata dari Embarkasi Solo ini. Sekali kali saya 
membuka kamus bahasa Arab pasaran yang saya simpan 
dalam android, agar saat berkomunikasi dengan pegawai 
rumah sakit tidak terlalu terlihat plonga plongo, sesekali 
terpaksa dengan Bahasa Inggris jika sudah mentok tidak 
dapat menggunakan Bahasa Arab, yang terpenting kami 
sama sama memahami maksudnya. 

Saya menghubungi Ketua Kloter dari pasien dengan 
menggunakan Android yang dibawa pasien tersebut, sambil 
menunggu tim kloternya datang, saya berjalan jalan melihat 
kondisi sekitar rumah sakit, kebetulan ada dua orang jamaah 
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asal Medan yang ingin menjenguk saudaranya yangdirawat 
di RSAS Al Anshor, dia menunjukkan dapih B sebagai 
identitas saudaranya yang dirawat dirumah sakit tersebut, 
saya mengarahkannya untuk menemui resepsionis, dan oleh 
resepsionis diberikan sebuah catatan kecil dengan 
menggunakan Bahasa Arab tanpa harokat dan yang 
kemudian diarahkannya ke loket. Beberapa saat kemudian 
kedua orang ini kembali dengan tersenyum bingung 
menunjukkan kepada saya bahwa dia diberi obat saat berada 
di loket. 

Saya ingin menolong orang ini, namun saya juga 
harus menjaga pasien yang saya bawa sertaa menunggu 
tiem kloternya, Akhirnya kedua jamaah tersebut saya suruh 
untuk bertanya kepada petugas yang ditemuinya dengan 
menunjukkan Dapih B serta berkata Aena Pasien Hadha 
hingga kemudian ditunjukkan tempatnya. Ternyata ampuh 
juga mantra yang saya berikan kepadanya meski saya juga 
nggak terlalu yakin apakah benar atau tidak bahasa Arab 
tersebut. 

Hari menjelang siang ketika Team Kloter dari Solo 
datang, kedatangannya agak lambat karena harus 
berkoordinasi dengan sektor sebab tidak tahu alamat RSAS 
Al Anshor, sementara saya juga tidak tahu bagaimana 
nantinya saya kembali ke Hotel dimana saya menginap. Jika 
saya harus jalan kaki, saya harus melangkahkan kaki ini 
kemana ?? sedangkan saya tidak tahu arah didaerah mana 
saya sekarang berada. dan satu satunya jalan untuk sampai 
ke Hotel adalah saya harus naik taksi sendiri denhan sopir 
yang tiodak mengeti Bahasa Indonesia sama sekali, apalagi 
Bahasa Osing. 



11  

 
 

 

Terjebak di Kamar 
 

 

 

 
 

Adzan subuh mulai berkumandang dari Masjid 

Nabawi yang di relay di Loby hotel. Orang orang bergegas 

menuju Masjid hampir bersamaan, sehingga Lift yang ada 

seakan tidak mencukupi dengan kebutuhan jamaah, padahal 

ada empat lift ditempat hotel tingkat tigabelas tersebut. 

Saya juga bersiap menuju Masjid Nabawi untuk menunaikan 

Sholat Subuh berjamaah, saya juga ingin menuntaskan 

Arbain yang dimulai hitungannya pada Sholat subuh pagi ini. 

Namun langkah kaki seakan terhenti sesampainya di Loby 

hotel. Seperti ada yang menggerakkan diriku untuk menuju 

Hotel Soraya dipagi buta tersebut. 

Ada sekitar 25 Jamaah yang berada di hotel tersebut, 

itupun   jamaah   haji   campuran   titipan   dari   jamaah   kloter 

terdahulu  yang  gagal  berangkat  karena  sakit.  Jamaah  dari 

Kabupaten    Situbondo    tersebut    ada    yang    hanya    bisa 

berbahasa Madura, untungnya ada Jamaah dari Bondowoso 

yang  bersedia  jadi  penterjemah  jika  harus  berkomunikasi 

dengan  jamaah  lainnya  yang  tidak  dapat  mengerti  bahasa 

Madura.   Sebagian   besar   penghuni   Hotel   tersebut   dari 

negara   Pakistasn   dan   India,   perawakannya   lebih   tinggi 

dibandingkan  dengan  jamaah  Haji  Indonesia  yang  berada 

disana.  Untungnya  jamaah  saya  berada  dalam  satu  lantai 

yang  sama,  sehingga  satu  lantai  tersebut  hanya  ditempati 
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jamaah Haji Indonesia, namun saat berada dalam Lift, sering 

harus bersama dengan jamaah India dan Pakistan tersebut. 

Perbedaan Bahasa kadang membuat suasana 

menjadi lucu, saya yang beberapa kali mendatangi mereka 

juga merasakan hubungan mereka yang kadang bercakap 

cakap dengan bahasanya sendiri sendiri juga merasa aneh. 

Beruntung saya mempunyai mertua Madura, dan pernah 

belasan tahun bertugas diwilayah suku Madura, sehingga 

meskippun tidak fasih berbahasa Madura, namun sedikit 

mengerti dan bisa nyambung saat harus menghadapi jamaah 

Madura. Saya jadi teringat dulu ketika harus berkomunikasi 

dengan Ibu dari mertua saya yang tidak dapat berbahasa 

Jawa, namun mengerti maksudnya, dimana saat bercakap 

cakap tersebut saya tetap menggunakan Bahasa Jawa, 

karena takut salah dalam melafalkan bahasa Madura, 

sedangkan Ibu dari Mertua saya yang artinya juga nenek dari 

istri saya tetap menggunakan bahasa Madura. Jadilah 

percakapan dengan menggunakan dua bahasa yang 

berbeda, namun dimengerti oleh keduanya. 

Ternyata mengerti banyak bahasa itu sangat berarti 

ketika kita harus berkomunikasi dengan orang lain, seperti 

halnya di Madinah ini. Ketika akan berangkat dulu saya 

merasa tenang dan tidak akan terkendala dengan Bahasa, 

karena dua orang team saya pernah melaksanakan Ibadah 

haji, Pembimbing Ibadah adalah pimpinan Pondok Pesantren 

yang juga seorang dosen yang mAkhir berbahasa Arab, 

sementara salah satu paramedis juga sangat mAkhir 

berbahasa Inggris, namun pada kenyataannya ketika harus 

bernegosiasi dengan pihak hotel, kebetulan pas saya 

sendirian, sehingga mau tidak mau saya harus menggunakan 
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bahasa Arab dan atau Inggris seadanya, yang terpenting 

kami saling memahami dengan maksud dan tujuannya. 

Begitu juga saat berada di kantor, ketika ada warga asing 

yang mau menikah, saya yang harus menghadapinya, 

namunberuntung karena sekarang blanko untuk akta ada 

Bahasa inggrisnya, sehingga keti awawancara kami tidak 

mengalami kesulitan. Berbeda dengan MoU dengan pihak 

hotel yang hanya menggunakan Bahasa Arab dan Inggris, 

dimana saya harus melakukan sendiri tanpa didampingi H 

Achmad Siddiq yang pandai Bahasa Inggris atau Mbak Sari 

Nurani yang mAkhir Bahasa Inggris. 

Saya bersyukur mempunyai team hebat seperti 

mereka. Saya tidak menyangka jika harus satu team dengan 

mereka. Dulu saya pernah satu team dengan Ning Ana, adik 

kandung beliau ketika sama sama aktif di Masjid Agung 

Baiturrahman Banyuwangi, tak menyangka dalam musim haji 

ini bisa satu team dengan kakaknya. 

Saya juga heran mengapa ketika saya membutuhkan 

teman untuk berkomunikasi dengan pihak hotel yang hanya 

menggunakan Bahasa Arab dan bahasa Inggris dimana saya 

masih ragu untuk menggunakannya, saya selalu sendiri ???, 

saya hanya bisa berbahasa Arab yang berkaitan dengan 

pernikahan, terlebih massalah maskawin yang kadangkkala 

menggunakan angka pecahan, begitu juga dengan bahassa 

inggris dimana saya hanya fasih dan faham kata I love you. 

Saya naik ke lantai tujuh Hotel Soraya disambut 

dengan teriakan jamaah perempuan yang nampaknya sangat 

kebingungan, sementara jamaah laki laki sudah lebih dahulu 

turun menjuju Masjid. Beberapa perempuan paruh baya 

tersebut nampak menyeka air mata. “Alhamdulillah Pak Doa 
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saya terkabul, Akhirnya njenengan datang juga”. Saya 

terkejut dengan ucapannya. Dan Benar juga bahwa mereka 

terjebak dalam hotel dan tidak dapat turun karena tidak 

dapat menggunakan lift. Mereka bercerita bahwa barusaja 

masuk Lift bersama jamaah perempuan asal india hingga 

salah lantai, mereka disuruh keluar oleh orang India tersebut 

tepat di lantai dasar yakni gudang, bersyukur mereka bisa 

kembali ke lantai tempat mereka menginap hingga saya 

temukan 



15  

 
 

Perempuan itu Kugendong 

Juga 
 

 

Hari  itu  menjelang  sholat  dhuhur  saya  sudah  siap 

Sholat di Masjid Nabawi, didalam Masjid sudah sangat padat, 

saya    kebagian    tempat    didekat    pintu,    disamping    saya 

sederetan  galon  air  zamzam  dingin  yang  disiapkan  untuk 

jamaah.  Saya  mengambil  botol  semprotan  yang  diberikan 

PPIH  saat  di  Embarkasi,  kuisi  penuh  dengan  air  zamzam 

dingin,   dan   setelah   penuh   saya   juga   kuteguk   segelas 

zamzam yang tidak dingin. Botol semprotan berisi 650 ml itu 

sangat    berguna    bukan    saja    menyemprot    wajah    saat 

kepanasan, namun juga bisa digunakan untuk air minum. 

Saya ingin kembali ketempatku semula yang ternyata 

sudah ditempati orang lain, seorang negro duduk tenang 

sambil merapalkan doa doa, padahal didepannya ada tas 

yang kugunakan sebagai tanda agar tempat tersebut tidak 

ditempati. Biasanya di Indonesia hal semacam ini sudah 

biasa, sebuah tempat jika sudah diberi tanda barang, maka 

orang lain tidak akan menempatinya, namun disini bukan 

Indonesia. Kita orang asing disini yang berbeda adat dan 

tradisinya, saya bergeser dan duduk ditempat lain meski saya 

tahu tempat itu sangat sempit, dan mungkin nggak cukup 

untuk jamaah dzuhur nantinya. Saya sholat sunnah dua 

rokaat dan merapalkan doa doa untukku sendiri, mengambil 

tas bermaksud mengambil HP android untuk melihat catatan 

titipan doa dari teman teman yang ingin didoiakan di Masjid 

Nabawi dan Masjidil haram. 
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Ketiga memegang android, tergoda juga untuk 

menggunakan fasilitas HP pintar tersebut untuk 

menggunakan selfie didalam Masjid, cekrak cekrek hingga 

Akhirnya saya puas dan bermaksud membuka catatan titipan 

doa. Tiba tiba ada panggilan masuk dari seorang ketua regu, 

dia menyampaikan bahwa ada satu anggotanya yang stress 

dan mau pulang jalan kaki ke kampung halamannya, 

sekarang dia berada trotoar toko menghindari sengatan 

matahari yang mencapai 48 derajat. Saya menyuruh ketua 

regu tersebut untuk membawa orang tua yang tidak ingat 

tersebut untuk kembali ke hotel, namun berbagai cara 

bujukan disampaikan tidak membuahkan hasil. 

Adzan dzuhur mulai dikumendangkan, pratanda 

sebentar lagi dimulai jamaah sholat, sepertinya saya tidak 

dapat mengikuti sholat jamaah dengan Imam Besar Masjid 

Nabawi pada hari pertama di Kota Madinah ini, saya harus 

mendatangi jamaah yang sakit tersebut, padahal tinggal 

beberapa menit lagi Sholat jamaah dimulai. Okey saya 

sampaikan ke ketua regu agar tidak kemana mana agar saya 

mudah mencarinya. 

Saya bergegas meninggalkan Massjid, menuju lokasi 

jamaah tersebut, sementara orang orang bergegas menuju 

Masjid agar bisa menggenapi Sholat Arbain, yakni Sholat 

Jamaah di masjid Nabawi selama 40 waktu sholat. Jamaah 

dari berbagai negara berdatangan disini, sesekali saya 

berpapasan dengasn jamaah perempuan yang wajahnya 

menurut saya lebih cantik dari perempuan Indonesia. 

Mungkin ini hanya pandangan saya saja yang jauh dari istri 

dan keluarga. Toh setiap orang mempunyai keistimewaan 

sendiri sendiri, dan sudah dijelaskan dalam kitab suci bahwa 
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kita diciptakan bersuku suku dan berbangsa bangsa agar 

bisa saling mengenal. Dalam perjalanan saya bertemu 

dengan Amrin, Mahasiswa Al Azhar yang sedang tugas 

sebagai PPIH Madinah, saya mengajaknya serta mencari 

jamaah yang sakit tersebut, dan alhamdulillah dia tidak 

berkeberatan. 

Kami     menemukan     jamaah     tersebut     duduk     di 

emperan  toko  yang  tutup  dengan  ditemani  ketua  regunya, 

saya  menyuruh  ketua  regu  tersebut  menuju  Masjid  untuk 

menunaikan  Sholat  Dzuhur  berjamaah.  karena  bagi  Jamaah 

hanya,  ada  satu  kesempatan  untuk  melaksanakan  Arbain 

sedangkan bagi saya semoga tahun depan bisa ke Madinah 

lagi    untuk    menunaikan    arbain    yang    tahun    ini    tidak 

terlaksana.   Saya   mulai   ngobrol   dengan   nenek   tua   ini, 

menanyakan   nama   dan   alamatnya,   maklumlah   meskipun 

saya ketua kloter saya tidak hafal dengan 445 jamaah saya, 

dan sepertinya nenek tua ini benar benar terkena demensia, 

sebuah penyakit yanng menyerang seseorang dari berbagai 

sebab, yang salah satunya akibat kelelahan dan pikiran yang 

tak  terkendali.  Saya  membujuk  orang  tua  ini  untuk  kembali 

ke  hotel  dan  beristirahat,  tetapi  orang  tua  ini  tetap  ngeyel 

ingin pulang ke rumahnya dan mencuci baju yang digunakan 

sehabis  manasik  haji.  Saya  sudah  menjelaskan  bahwa  kita 

sekarang    sudah    berada    di    kota    Madinah    dan    sedang 

menjalankan  ibadah  haji,  namun  perempuan  tua  tersebut 

tetap ngeyel dan menyatan bahwa dia masih di kotanya dan 

bermaksud pulang. 

Saya mencoba menghubungi dokter Idha, namun HP 

nya sedang tidak aktif, saya minta bantuan Amrin untuk 

menyusul dokter Idha dengan memberikan alamat hotel 
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tempat kami menginap. Sambil menunggu dokter Idha 

datang, saya mengajak ngobrol nenek tua ini dan 

membujuknya untuk kembali ke hotel, meski usaha saya sia 

sia, kamipun ngobrol dan saya mengimbangi seolah olah 

juga masih berada di tanah air. Banyak sekali yang kami 

perbincangkan dan sesekali saya menyemprot wajah nenek 

tua ini dengan zamzam yang saya bawa dari Masjid hingga 

Amrin dan Dokter Idha datang. 

Dokter    Idhapun    tidak    dapat    memberikan    solusi 

kecuali membawa yang bersangkutan ke Kantor Sektor yang 

jaraknya   sekitar   500   meter   dari   tempat   kami.   Kamipun 

membujuk  nenek  tua  ini  untuk  ke  berjalan  menuju  kantor 

sektor,  meski  harus  dengan  bahasa  bahwa  jalan itu  menuju 

rumahnya,  dan  kepada  Amrin  saya  menyuruhnya  untuk  ke 

Kasjid,    karena    saya    merasa    butuh    waktu    lama    untuk 

membawa nenek tua ini hingga sampai ke Kantor sektor. 

Sebanarnya untuk sampai ke Kantor sektor 5 tidaklah 

jauh, namun nenek tua tersebut tidak melalui jalur tersebut, 

maunya ke arah lain yang menurutnya menuju kerumahnya, 

okelah kita mengikuti langkah nenek ini, meski jalur yang kita 

lalui  harus  memutar,  saya  ingin  menggandeng  tangannya 

agar perjalanan kami semakin cepat, namun nenek ini tidak 

mau,  dia  ingin  berjalan  sendiri.  Beberapa  puluh  meter  kita 

harus     berhenti     untuk     beristirahat,     terlebih     sengatan 

matahari  nggak  mau  kompromi,  jalanan  mulai  ramai,  orang 

orang  sudah  mulai  pulang  dari  Masjid.  Toko  toko  sudah 

mulai  buka,  sehinngga  kami  lebih  sulit  untuk  berteduh  di 

emperannya. Nenek tua itu ingin mencari jalan lain dan kita 

tahu bahwa kalau  kita  menuruti, maka jalan menuju Kantor 
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Sektor semakin jauh, kita terus membujuknya bahwa jalan 

kerumahnya adalah jalan yang kita tunjukkkan. 

Nenek tua itu duduk terdiam di emperan toko, 

mungkin dia sudah sangat capek, beberapa kali kita berhenti 

dan duduk duduk saja, namun yang terakhir ini dia benar 

benar tidak mau jalan, sudah beberapa cara kami 

membujuknya, nammun dia tak bergeming. Kami tidak bisa 

terus terusan seperti ini. Rasanya lebih mudah membujuk 

anak anak yanng merajuk daripada membujuk orang tua 

yang demensia. Dulu saat pacaran pernah pacar saya 

merajuk, ngambek, dan dengan telaten aku berhasil 

membujuknya. Tetapi yang ini, haruskan saya berdua 

mengurusi satu jamaah ?? perlu adanya langkah revolusioner 

untuk menyelesaikannya, segera saya bopong nenek tua ini 

hingga Akhirnya sampai ke Kantor Sektor. 
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Tersesat di Kota Nabi 
 

 

 

Hari menjelang sore, Adzan Ashar belum 

berkumandang, namun beberapa orang nampak mulai 

bergegas menuju Masjid, sebagian masih belanja, tawar 

menawar harga dengan bahasa yang berbeda, saya juga 

tidak faham apakah mereka saling mengerti bahasa dari 

negara yang berbeda tersebut ??. yang jelas penjual dan 

pembeli tersebut nego untuk melakukan transaksi. Saya 

tidak begitu peduli dengan aktifitas jual beli yang mereka 

lakukan, meskipun kadang juga tertarik dengan barang 

barang yang ditawarkan disepanjang toko disepanjang 

perjalanan, begitulah penjual yang menurutku juga sama 

diseluruh dunia, mereka ingin dagangannya laku, dan 

pembelipun juga berhak untuk menawar dagangan untuk 

mendapatkan barang yang bagus dengan harga yang sangat 

murah. Dan kalau kita menawar yang menurut mereka masih 

terlalu rendah, pada pedagang tersebut selalu berkata “anta 

bakhil”. Yah biarkan saja toh uang yang kita belanjakan juga 

uang kita sendiri yang kita dapatkan dengan sangat susah 

payah, dan kitapun juga dapat memilih barang yang bagus 

dengan harga yang murah, atau setidaknya dengan harga 

yang wajar, meski banyak orang Indonesia yang kesulitan 

untuk melakukan transaksi jual beli karena kosa kata bahasa 

Arabnya juga sangat minim. Dan para pedagangpun meski 

mereka sebagian bisa berbahasa Indonesia, namun tidak 

selancar orang asli Indonesia. 
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Jarak Hotel ke Kantor sektor tidaklah terlalu jauh, 

tidak lebih dari satu kilometer. Perjalanan yang harus 

dilakukan untuk laporan harian tentang kondisi jamaah 

tidaklah menyita banyak tenaga, anggap saja mengenang 

saat masih kecil pergi ke Madrasah dengan jarak sekitar satu 

kilometer juga selalu jalan kaki, maklumlah saat itu tidak ada 

yang mempunyai sepeda onthel, meskipun dirumah ada, 

namun itu adalah satu satunya yang dipunyai Bapak untuk 

keperluan sehari hari, seragampun juga nggak pakai sepatu, 

sehingga saat pulang sekolah sekitar tengah hari kami yang 

saat itu berjalan ramai ramai selalu menhindari jalan aspal, 

perjalanan yang kami lakukan begitu menyenangkan, selalu 

ada cerita disetiap kami melakukan perjalanan baik 

berangkat maupun pulang. Biasanya kami berangkan selaku 

rombongan, laki laki sendiri sedangkan perempuan juga 

sendiri. Pernah suatu hari saya pulang agak telat karena 

harus mengerjakan tugas dikelas, kebetulan teman teman 

sudah pulang duluan, saat saya menyusul pulang, kebetulan 

bersamaan dengan temanku yang kebetulan berjenis 

kelamin perempuan. Wajahnya cukup lumayan cantik, dia 

anak kiyai dipondok pesantren, kami terpaksa pulang 

bersama, dan sepanjang perjalanan kami tidak saling 

berbicara, dia berjalan didepan, dan saya dibelakangnya. 

Meski cara berjalannya sama dengan saat Nabi Musa As 

mengantar perempuan pengembala pulang ke rumahnya, 

namun niatnya sangat berbeda, kalau Nabi Musa As 

menyuruh perempuan pengembala berada di depan 

demngan jarak beberapa meter agar tidak digida nafsu 

setan, saya melakukan berjalan perjalanan dengan teman 

perempuan saya berada di depan karena kami sama sama 
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malu untuk bertegur sapa antara laki laki dan perempuan 

meski kami setiap hari berada dalam satu kelas yang sama. 

Itupun esok harinya saya di olok olok habis habisan oleh 

teman teman.maklumlah dengan zaman tahun tujuh 

puluhan, anak anak di olok olok dengan mengatakan saya 

pacarnya anak pak kiyai saja sudah marah marah, padalah 

hanya kebetulan pulang bersama dan itupun berjalannya 

dengan jarak beberapa meter. 

Gedung     gedung     yang     sebagian     besar     adalah 

bangunan   hotel   mempunyai   corak   bangunan   dan   warna 

yang    hampir    sama,    begitupun    dengan    nama    gedung 

dimaksud,  untuk  menghindari  udara  panas,  saya  berjalan 

disepanjang     trotoar     sambil     sesekali     menyemprotkan 

zamzam  kewajah  yang  terutama  disekitar  lubang  hidung, 

kacamata   hitam   yang   kubeli   sebelum   berangkat   sangat 

membantu   untuk   mengurangi   silau   terik   matahari   yang 

membuat    mata    perih,    mungkin    hanya    belum    terbiasa 

dengan  suhu  udara  ekstrim,  sehingga  perlu  kacamata  dan 

masker.  Untung  saja  saat  di  embarkasi  kita  dapat  masker 

yang    cukup    dan    botol    semprotan    air,    sehingga    kita 

diperjalanan dapat menyemprotkan zam zam ke wajah yang 

sesekali  kita  meminumnya  dari  botol  semprotan  tersebut. 

Saya   sangat   kebingungan   ketika   keluar   lupa   membawa 

masker,   deadline   melaporkan   kondisi   jamaah   setiap   hari 

Pukul 02 AM Waktu Arab Saudi mengakibatkan kita tergesa 

untuk   segera   ke   Kantor   Sektor.   Meski   banyak   gedung 

gedung  tinggi  yang  sebagian  besar  diatas  sepuluh  lantai, 

tidak   mampu   mengurangi   panasnya   sengatan   matahari, 

maklumlah suhu udara Kota madinah sangat minim kadar air, 

sehingga kita harus bersahabat dengan terik dan angin yang 
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panas. Berjalan kaki menyusuri jalanan yang diapit gedung 

menjulang tidak jarang membuat kita salah arah saat akan 

kembali ke hotel. 

Sudah beberapa kali saya sendirian ke Kantor Sektor, 

kadangkala pulang dari sektor dengan membawa jamaah tua 

yang tersesat dan oleh petugas Tenaga Musiman di antar ke 

sektor. Hari itu saya sendirian. Jarak jalan dari sektor ke hotel 

tak sepanjang lamunan, beberapa perempatan yang harus 

kita lalui membuat kita hrus cermat, pada perempatan mana 

kita harus berbelok, dan saat itu saya salah arah sehingga 

menuju ke sebuah tempat yang nampak asing, saya berusaya 

berfikir jernih dan menjari jalan yang benar, namun semua 

nampak sama, semua seperti jalan yang benar, mungkin 

hanya hidayah yang benar benar membawa ke jalan yang 

benar. Saya duduk diam di trotoal, membayangkan 

bagaimana orang orang tua itu tersesat, dan memang 

pantas jika para orang yang tidak bisa membaca atau tidak 

menghafal jalan ketika dia pergi maka dia akan kesulitan 

mencari jalan pulang. 

Sangat tidak lucu jika ketua kloter tersesat dan tidak 

tahu jalan pulang, kenapa juga saya tidaak menandai lokasi  

di google maps agar mudah mencarinya. Saya amati orang 

orang yang lalu lalang, dan saya ikuti orang orang yang 

berjalan menuju masjid, menara masjid tertutup dengan 

tingginya bangunan, dan belum ada jamaah yang tersesat 

ketika menuju masjid. 
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Tertahan di Bir Aly 
 

 

 

 
 

Kita tidak dapat mempercepat yang seharusnya 

lambat, ataupun memperlambat yang seharusnya cepat, 

semua akan sampai pada akhirnya, begitulah yang 

seharusnya terjadi, dan itulah yang terjadi. Strategipun 

dilaksanakan, semua petugas menyebar sesuai kebutuhan, 

ketiga petugas medis berada pada bus dimana ada jamaah 

Sangat Risti, dan ketua kloter berada pada Bus pertama. 

Agar bisa mengatur jamaah saat berada di Makkah. 

Jamaah pun sudah masuk kedalam bus sesuai 

dengan rombongannya, meskipun beberapa jamaah bingung 

dengan siapa dia bergabung. Hal ini karena adanya beberapa 

perubahan saat terbentuknya rombongan saat berada di 

Embarkasi, beberapa jamaah yang tidak dapat berangkat 

dan digantikan dengan jamaah yang lain dari kloter 

sebelumnya mengakibatkan ketua rombongan tidak 

mengenal anggotanya.meski saat cek pasport sudah 

disosialisasikan kepada ketua regu dan rombongan, namun 

kedekatan emosional jamaah yang tidak mau berpisah 

dengan jamaahnya yang sudah dianggap sangat akrab yang 

mengakibatkan jamaah tersebut tidak mau dipisahkan. 

Bus bus yang dianggap cukup segera melaju menuju 

makkah tanpa menunggu giliran sesuai dengan nomor urut 

bus, sehingga bus nomer satu yang seharusnya berisi 40 

jamaah dengan 40 pasport, diisi oleh 44 orang jamaah. 
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Perjalananpun sempat tertahan, sedangkan bus  jamaah lain 

sudah    mulai    berangkat.   Putusan    cepat   dilakukan    oleh 

petugas  sektor,  mengingat  jalanan  yang  mulai  padat  dan 

klakson klakson menyalak. Bus dipersilahkan berangkat dan 

akan  ditats  kembali  saat  di  Bir  Aly.  Ketua  rombonganpun 

juga   sudah   setuju   dengan   penyelesaian   ini,   mengingat 

tinggal  tiga  bus  ini  yang  bermasalah  dan  belum  berangkat. 

Ada  jamaah  Bus  2  yang  seharusnya  berada  di  Bus  3  dan 

Jamaah yang ada di Bus 1 yang seharusnya berada di Bus 2. 

Bus berjalan normal menuju bir Aly, tempat jamaah 

mengawali niat umroh, seakan tidak ada masalah yang 

berarti, jamaah yang telah berpakaian Ihrom sejak berada di 

Hotel Madinahpun seakan tenang menikmati perjalanan 

ditengah gurun batu tak beraturan yang sangat berbeda 

dengan pemandangan perjalanan di Indonesia. Mereka asyik 

bersenda dengan pikirannya masing masing, udara segar AC 

bus kontras dengan kondisi gurun tanpa pepohonan 

disekitar Bir Aly membuat perjalanan serasa cepat. 

Sampai bir aly, jamaah turun dengan semangat, beda 

dengan   ketua   kloter   dengan   seribu   kecamuk   yang   siap 

membuyarkan konsentrasi, semua bus kloter 37 SUB hampir 

semua datang, termasuk bus rombongan 2 yang seharusnya 

jamaahnya    ditambah    4     dari     rombongan    1,    sayapun 

menghampiri      pimpinan      bus      rombongan      2      untuk 

menyampaikan hal ini, dan beliau juga okey, sayapun bersiap 

sholat dua rokaat sebagaimana jamaah haji lainnya. 

Persoalan muncul ketika ada berita dari WA bahwa 

bus 3 tertahan dan tak dapat melanjutkan perjalanan karena 

terserempet dumtruk disekitar hotel di Madinah. Terbayang 

bagaimana paniknya jamaah yang berada di bus 3, dan 
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terbayang juga bagaimana pikiran ketua kloter yang harus 

menyelesaikan dua persoalan sekaligus dalam waktu yang 

sama. 

Para  jamaah  yang  berada  di  Bir  Aly  sudah  selesai 

mengambil  miqot,  dan  siap  untuk  berangkat,  ke  Makkah, 

begitu    juga    dengan    jamaah    bus    rombongan    1    yang 

seharusnya      di   rombongan   2   juga   siap   untuk   pindah. 

Persoalan mulai muncul ketika jamaah ditolak oleh kru bus 2 

yang    merasa    jamaahnya    sudah    sesuai    dengan    quota, 

beberapa  detik  kemudian  bus  2  pun  meninggalkan  bir  aly 

dengan     meninggalkan     jamaah     yang     seharusnya     ikut 

bersamanya.  Jamaahpun  kembali  ke  bus  1  seperti  semula. 

Saya   masih   sibuk   berkoordinasi   dengan   sektor   Madinah 

untuk   menyelesaikan   persoalan   tertahannya   Bus   3   yang 

mengalami  musibah,  dan  tak  sempat  menahan  Bus  2  yang 

seharusnya  ditambah  penumpangnya  sesuai  dengan  jumlah 

pasport.  Terbayang  bagaimana  gadis  kecil  dan  para  jamaah 

yang   sedih   gelisah   karena   bus   tidak   boleh   berangkat. 

Sementara di bir aly bus 1  juga tidak  dapat berangkat. Saya 

sebagai  Ketua  kloter  terus  berkomunikasu  dengan  sektor 

untuk menyelesaikan masalah bus 3, sementara pembimbing 

ibadah  juga  sibuk  mencari  PPIH  yang  ada  di  Bir  Aly.  Beliau 

teriak   teriak   menggnakan   Megaphone   seperti   pimpinan 

demo. 

Saya tidak dapat langsung menanggapi panggilan 

rekan TPIHI yang mengajak berkoordinasi dengan petugas 

PPIH di Bir Aly untuk menyelesaikan masalah Bus 1 yang  

tidak boleh berangkat, karena saya fokus koordinasi 

menyelesaikan Bus 3 yang terserempet. saya terus saja 

menelpon persis seperti orang yang sedang menelpon 
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kekasihnya seakan nggak peduli dengan semua, Panggilan 

pembimbing ibadah melalui megaphone yang lalu lalang 

seperti kondektur mencari penumpangpun tidak saya 

hiraukan, saya harus tetap memantau kondisi Bus 3 yang 

masih tertahan di Madinah. Saya tidak tahu bagaimana 

perasaan para jamaah yang berada dalam bus, mungkin 

mereka sedang berdzikir dan berdoa agar masalah segara 

usai. 

Satu persoalan sudah terselesaikan, petugas sektor 

sudah datang ke bus 3, sopir bus dinyatakan tidak bersalah 

dalam insiden tersebut . Dan bus 3 pun boleh melanjutkan 

perjalanan. Terbayang betapa bahagianya jamaah Bus 3 yang 

bisa segera berangkat ke Makkah meski dengan 

pemberangkatan terAkhir. 
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Tertahan di Bir Aly 2 
 

 

 

Saya memandangnya dari kejauhan, seorang 

perempuan diatas kursi roda dengan pakaian serba putih 

dan wajah penuh harap. Sementara seorang perempuan 

yang juga berpakaian serba putih mendorongnya dari 

belakang, berjalan ditrotoar kota tanpa ada yang 

menghiraukannya. Bunyi klakson Bus dan pembawa 

kebisingan lalu lalang seakan tak memperdlikan peluh gadis 

kecil yang kelelahan. Saya ingin menggantikannya, 

mendorong perempuann dikursi roda, namun apalah daya 

ketika kuterjebak dalam kesibukan yang nyaris tak pernah 

habis. Aku terus memandangi gadis kecil yang manis itu, 

diapun membalas memandangku dan tersenyum. Sementara 

perempuan yang ada dikursi roda terus saja diam pasrah 

mencari bus yang akan menghantarkannya ketempat suci 

yang telah dirindukan. Kupandangi terus gadis itu yang 

mendorong perempuan yang kira kira berat badannya dua 

kali dibandingkan dia. Aku hanya mampu memandangnya 

ketika roda kursi terjebak lubang kecil jalan raya hingga 

perempuan diatasnya tersungkur. 

Beberapa Mahasiswa Timur Tengah yang mengabdi 

kontrak sebagai Tenaga Musiman ( temus ) membantunya. 

Saya hanya memandangnya dengan diam dari atas Bus dan 

tak mampu untuk menolongnya. Semuanya baik baik saja 

hingga klakson klakson memaksa Bus kami untuk segera 
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berangkat dari Madinah menuju Makkah. Sebetulnya saya 

ingin bersama gadis kecil dengan ibu diatas kursi roda, 

namun saya masih ragu melakukannya, karena saya merasa 

bahwa Bus yang kami tumpangi akan ada masalah yang tidak 

boleh ditinggalkan. Saya hanya menggerutu sendiri, kenapa 

jamaah dengan kursi roda yang kesulitan ketika harus 

jamaah di Masjid nabawi tersebut diberangkatkan ke 

Madinah ?? kenapa tidak langsung saja Ke Makkah dan hanya 

melaksanakan Ibadah Haji tanpa Arbain ??. 

Saya bertemu kembali dengan gadis kecil petugas 

Medis yang sudah dua kali bertugas ini sesampainya di Bir 

Aly setelah insiden serempetan Bus yang ditumpanginya. 

Tidak ada masalah Bus ini ketika sampai di Bir Aly, meski 

jumlah Pasport lebih banyak daripada jumlah penumpang, 

namun tidak demikian dengan Bus yang saya tumpangi. 

Karena kurannya koordinasi petugas PPIH Madinah, 

sehingga semua beban masalah ada dipundah petugas 

kloter. 

Terbayang   beberapa   hari   sebelumnya   ketika   saya 

berada   di   Kantor   Sektor   5   Madinah,   ada   dua   jamaah 

embarkasi SOC yang seharusnya berangkat ke Makkah harus 

dikembalikan    ke    Madinah,    saya    telah    memngantisipasi 

jangan   sampai   hal   ini   terjadi   pada   kloter   dimana   saya 

dipercaya     sebagai     pimpinanya,     atau     petugas     Kloter 

sebelumnya    yang  juga  harus  menginap  beberapa  hari  di 

Kantor    Daker    Madinah,    sementara    jamaahnya    sudah 

berangkat ke Makkah. 

Setiap Kloter mempunyai masalah yang berbeda, 

yang kami hadapi di Bir Aly juga tidak pernah dihadapi oleh 

kloter sebelumnya dimana seluruh masalah diselesaikan di 
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Madinah sebelum berangkat. Hotel kami yang berada 

dikeramaian tengah kota mengakibatkan petugas PPIH 

Madinah melepaskan kami untuk segera berangkat dan 

menyelesaikan permasalahan di Bir Aly. Padahal bongkar 

pasang penumpang bukan hal yang mudah dilakukan di 

negeri orang. Tidak seperti Mobil Travel ditanah air atau 

metromini yang dengan mudah mengoper penumpang 

ditengah jalan. 

Seluruh jamaah Bus berdoa, sementara saya masih 
disibukkan dengan loby loby kecil dengan kenek Bus dan 
petugas PPIH yang bertugas di Bir Aly. Saya seperti hilang 
tenaga. Jika harus turun dari Bus dan ditinggal, maka sayalah 
yang harus ditinggal, karena resiko bagi saya lebih kecil 
ditinggalkan dan berangkat sendiri ke Makkah dibandingkan 
dengan Jamaah, karena pasport saya bawa dan saya dapat 
ke Makkah dengan kendaraan Taksi atau lainnya, tidak 
demikian dengan jamaah yang pasportnya dikumpulkan di 
majmuah yang sudah di pak dan dibawa petugas Bus. 

Sebenarnya saya sudah mengalah ketika petugas Bus 
menyuruh pengurangan terhadap satu orang penumpam. 
Mungkin saya bisa bergabung dengan gadis kecil yang 
mengawal perempuan berkursi roda yang baru saja datang 
di Bir Aly, namun loby yang dilakukan PPIH yang bertugas di 
Bir Aly telah menuntaskan masalahnya. Gadis kecil itu harus 
sendirian mengawal perempuan diatas kursi roda yang 
mengidap tumor kandungan. 

Akhirnya kami dapat berangkat meski lebih banyak 
jamaah dibandingkan dengan jumlah pasport yang ada 
dalam Bus, karena pasport jamaah ada di Bus yang lebih dulu 
berangkat yang mestinya sebagian jamaah dalam Bus kami 
ada di Bus mereka. Kami terus berdoa sepanjang perjalanan, 
berharap tak ada pemeriksaan ulang diperjalanan yang 
mengakibatkan perjalanan kami tersendat. 
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Tertinggal di Masjid 

Quba 
 

 

Jalanan terasa begitu sesak, klakson Bus dan Taxi 

membentuk musik tak beraturan. Beberapa Bus membawa 

jamaah yang baru datang, ditempat lain rombongan jamaah 

dengan pakaian Ihram siap meninggalkan hotel dan 

melanjutkan perjalanan ke Makkah. Penyedia layanan bus 

sibuk mencari dan menghitung bus yang sudah di siapkan 

mengantar jamaah yang akan melakukan perjalanan keliling 

tempat tempat bersejarah disekitar Kota Madinah. Saya 

membayangkan perjalanan kloter kami secara beriringan 

tujuh bus yang disiapkan secara beriringan. Namun yang 

terjadi tidaklah demikian. Bus bus yang sudah penuh dengan 

jamaah tersebut langsung bergerak tanpa menunggu bus 

lainnya, mereka berjalan sendiri sendiri. Tak ada tempat 

untuk menunggu di jalanan yang penuh dengan kendaraan. 

Petugas lalu lalang menunggu beberapa bus yang 

sudah disiapkan dan belum datang tepat waktu, kami tidak 

tahu bus mana yang harus kami tumpangi, karena banyaknya 

bus yang ada di jalanan itu, bus bus tersebut tanpa tanda 

khusus, saya yang harus memberi nomor 1 sampai dengan 9 

dengan kertas HVS 70 gram yang saya tulisi dengan ballpoint 

dengan tulisan besar angka satu sampai sembilan. Seiat ada 

bus yang menurut petugas hotel adalah bus kami, maka saya 

tempeli nomor nomor dan diisi dengan rombongan jamaah 

yanng siap untuk berangkat, setiap rombongan kami pilih 
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seseorang dari jamaah tersebut yang mengerti sedikit 

tentang sejarah perkembangan Islam, sehingga sedikit 

banyak dapat menjelaskan tempat tempat bersejarah 

pertama perkembangan islam tersebut. 

Seperti biasa, saya kebagian Bus yang terAkhir, bus 

yang saya tumpangi lumayan bagus, sopir bus mengajak 

anaknya yang masih berusia dibawah sepuluh tahun. Anak 

lelaki ganteng itu banyak diajak foto selfie oleh Ibu ibu 

jamaah, mungkin mereka ingin mempunyai anak seganteng 

itu, sayapun juga sempat selfie dengan anak yang 

gantengnya tidak jauh berbeda denganku ini, saya sempat 

berbincang bincang demham Ahmad ini yang sedang libur 

sekolah dan ikut Bapaknya mengantar kami berziarah, 

didalam bus tersebut hanya berisi sekitar belasan orang, 

sehingga banyak bangku yang kosong. Hal ini dikarenakan 

orang orang tua dan yang berkursi roda tidak mengikuti 

ziarah ini. 

Tempat  pertama  yang  kami  kunjungi  adalah  Masjid 

Quba, yakni Masjid perrtama yang dibangun Rasulullah saat 

akan  memasuki  kota  Madinah.  Yang  letaknya  5  km  sebelah 

tenggara kota Madinah. Masjid yang dikelilingi kebun kurma 

ini   adalah   Masjid   yang   telah   direnovasi   oleh  Pemerintah 

Kerajaan    Arab    saudi    pada    tahun    1986    yang    dapat 

menampung  20  ribu  jamaah.  Masjid  ini  memiliki  19  pintu 

dengan  3  pintu  utama,  dimana  dua  pintu  diperuntukkan 

jamaah  laki  laki  sedangkan  satu  pintu  lainnya  khusus  untuk 

jamaah    perempuan.    Beberapa    jamaah    memilih    sholat 

didalam  serambi,  mungkin  mereka  tidak  ingin  terpisah  dan 

memudahkan     untuk     kembali     kedalam     rombongannya 
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masing masing, maklumlah karena ribuan jamaah dari 

seluruh negeri datang dan pergi di Masjid ini. 

Didalam Masjid ini jamaah melakukan Sholat sunnah 

dua rokaat, sebagaimana hadits Nabi bahwa pahala Sholat 

didalam Masjid Quba seperti pahala orang yang 

melaksanakan Umroh. Bisa dibayangkan betapa ruginya jika 

sudah memasuki Masjid ini dan tidak melakukan apa apa 

kecuali menikmati keindahannya Sayapun juga melakukan 

hal yang sama, dan segera keluar ke Tempat parkir untuk 

mencari bus yang membawa kami kesini. 

Saya    bertemu    dengan    beberapa    jamaah    yang 

berangkat    duluan    yang    sepertinya    sedang    kebingunan 

mencari   bus   yang   tadi   ditumpanginya,   saya   juga   sedikit 

heran,  kenapa  juga  jamaah  ini  ketinggalan  jamaahnya,  dan 

bagaimana  nasibnya  jika  aku  tidak  menemukannya,  mereka 

orang  orang  tua  yang  tidak  bisa  berbahasa  Arab.  Mereka 

sangat  terlena  ketika  berada  didalam  Masjid  hingga  lupa 

bahwa  hanya  diberi  waktu  sekitar  20  menit  didalam  Masjid 

ini.    Mungkin    mereka    terbawa    suasana    saat    berziarah 

memasuki  Masjid  Quba  ini.  Saya  membawa  sekitar  sepuluh 

orang      yang      merasa      sangat      bahagia      saat      saya 

menemukannya  ini  memasuki  Bus  terAkhir  yang  

membawa kami  kesini,  untungnya  Bus  kami  adalah  Bus  

terAkhir  yang tidak terlalu banyak penumpangnya. 

Saya berdiri ditempat yang agak tinggi dipintu masuk 

parkiran, agar jamaah yang baru keluar Masjid mudah untuk 

mencari kendaraannya, dan memastikan tidak adalagi 

jamaah yang tertinggal, karena Bus kami adalah bus yang 

terAkhir, dan jika ada yang tertinggal dapat dibayangkan 

bagaimana bingungnya orang orang itu. 
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Ahmad anak sopir Bus sedang berbincang dengan 

Mbak Sari Nurani, Gadis tenaga Kesehatan kloter saya ini 

memang sangat fasih berbahasa Inggris, dan Ahmadpun  

juga sedikit mengerti bahasa Inggris, meski terlihat Ahmad 

kadangkala harus dijelaskan dengan oleh Ning Iva, jamaah 

kami yang berlatar belakang pondok pesantren yang sangat 

mAkhir bahasa Arab. 
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Gadis Kecil Tertidur di 

Bandara 
 

 

 
 

Malam itu bandara AMAA Madinah lumayan sepi. 

Hanya beberapa Kloter Jamaah haji dari beberapa negara 

yang datang. Maklumlah karena jam sebelas malam. Para 

jamaah antri cek visa untuk bisa masuk wilayah Madinah 

dengan bahasa yang sulit di mengerti oleh para jamaah. Para 

petugas menanyakan identitas jamaah, dan meskipun sering 

mengunakan bahasa isyarat, dengan menunjukkan Pasport 

dan visa, namun sepertinya pemeriksaan dapat berjalan 

lancar. Kelengkapan Bandara cukup Lumayan, hampir semua 

jamaah bergantian pergi ke Toilet, sebagian melakukan 

Sholat Maghrib dan Isya di Jamak, Perjalanan 9 Jam 

sangatlah melelahkan. Berbeda dengan perjalanan darat 

antara Banyuwangi ke Surabaya yang juga ditempuh 9 jam, 

perjalanan udara dengan kondisi udara AC yang terus 

menerus serta tak mungkin brhenti sementara ditengah 

perjalanan sangat melelahkan, terlebih saat cuaca agak 

buruk, pesawat seperti bus yang berjalan dijalanan penuh 

lubang. 

Sambutan udara panas meski malam hari membuat 

kaget dari orang orang yang baru pertama kalinya 

menginjakkan kaki di Saudi. Ditambah lagi saat berada di 

toilet saya juga merasakan bahwa air yang keluardari kran 

juga hangat. Saya mencoba mencicipi air yang keluar dari 



36  

kran tersebut yang rasanya juga sedikit aneh, campak tanpa 

rasa sama sekali, berbeda dengan air tawar di Indonesia 

yang terasa sega rsaat menyentuh lidah. Saya mengambil air 

wudlu meskipun tidak berniat untuk sholat, sekedar 

menghilangkan rasa galau dan selalu bedoa agar selalu 

dimudahkan semua urusan. Saya baru pertama kalinya 

menginjakkan kaki di Negara ini dan dipercaya menjadi Ketua 

kloter. Saya hanya yakin bahwa kami semua adalah satu 

team yang saling membantu, ada 4 KBIH yang bergabung 

dalam kloter kami, diantara ketua KBIH yang bergabung 

dengan kami ada yang sudah belasan tahun menjalankan 

Ibadah haji. 

Kami menunggu prosesi ini. Dan Alhamdulillah dapat 

berjalan normal, dengan kantuk yang amat, dan memandang 

beberapa tingkah aneh petugas bandara, kami terap sabar 

untuk menunggu. Nampak seorang sedang menelpon sambil 

lalu lalang seperti sedang sai dan teriak teriak, dalam hati 

saya bertanya, apakah seperti ini semua gaya orang Arab 

kalau sedang menelpon ???. Mungkin benar yang pernah 

disampaikan tutor saat pelatihan integrasi, bahwa tipologi 

orang Arab saat berbicara dengan nada keras, seperti orang 

marah, berbeda dengan orang jawa yang berkata dengan 

pelan yabg menurut saya adalah sikap paling santun dari 

bangsa bangsa di dunia. 

Saya pergi ke kamar kecil sebentar. Sekedar 

membuang sepersekian air yang ada dalam tubuh. Dan 

ketika kembali ke ruang tunggu. Nampak gadis manis yang 

tergabung dalam teamku sedang di datangi oleh beberapa 

petugas, saya segera menghampiri. Takut terjadi masalah, 

saya nggak faham apa yang disampaikan, saya hanya 
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ngomong  this  my  life,  his  sleep.  Orang  orang  itupun  pergi. 

Saya  menunggui  gadis  itu  tidur,  kuamatib  raut  wajahnya, 

hidungnya   yang   sedikit   pesek   tidak   mengurangi   manis 

wajahnya.   Dari   raut   wajahnya   nampak   rasa   lelah   amat, 

tubuhnya  yang   kecil  mengingatkanku  pada  anak   gadisku 

yang selalu bermanja dan tersenyum  saat disapa  bapaknya. 

Kami   berangkat  dari   Juanda   jam   3   sore.   Jika  perjalanan 

ditempuh  selama  9  jam  maka  seharusnya  kami  sampai  paja 

jam 12 malam, namun di Madinah saat kami datang baru jam 

9 malam. Karena antara Surabaya dan Madinah terpaut 

waktu 4 Jam, dan arah pesawat memburu Matahari. 

Berbeda dengan ketika kembali ke tanah air dimana pesawat 

menghindari matahari, sehingga ketika berangkan dari 

jeddah Pukul 8 malam WAS, sampai di bandara Surabaya 

pukul 10 siang. Sehingga kami harus memperkirakan kapan 

dan dimana kami harus menjalankan sholat. 

Gadis itu masih tetap tertidur, dan saya terus 

menjaganya, dan beberapa hari kedepan saya juga harus 

menjaganya. Saya hanya ingin melihat dia tersenyum, 

melihat dia ceria, melihat dia tersenyum, melihat dia  

bahagia. Saya terus menjaga dalam tidurnya hingga semua 

jamaah selesai cek Visa, membantu menata antriannya agar 

tertib dan tidak terlalu lama. Saya tidak ingin kejadian pada 

kloter sebelumnya terjadi pada kloter saya, dimana ada 

jamaah yang lolos tidak melalui cek visa hingga sampai 

madinah, dan pada Akhirnya harus tertahan beberapa hari di 

Madinah saat semua jamaah kloternya sudah berangkat ke 

Makkah. 
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Membalut Luka dengan 

Cinta 
 

 

 

Saya tidak tahu kenapa kaki jamaah ini mengelupas 

tanpa dia sadari, padahal sebentar lagi jamaah akan 

diberangkatkan ke Makkah untuk melaksanakan ibadah inti, 

yakni Haji. dimana tanggal ketentuan haji hanya terjadi sekali 

dalam setahun, itupun jamaah hanya mempunyai 

kesempatan melaksanakan Ibadah Haji sekali sepanjang 

hidupnya, menunggu selama tujuh tahun sejak 

pendaftarannya. Dan itupun tidak semua umat Islam 

berkesempatan melaksanakannya. Tidak sedikit yang sudah 

mendaftar namun gagal untuk berangkat, lebih banyak lagi 

yang ingin berangkat namun belum cukup bekal dan biaya. 

Saya termasuk salah satu orang yang beruntung, 

karena tidak perlu menunggu lama dan tidak dengan biaya 

sendiri untuk bisa sampai ketanah suci, meskipun tugas 

berat menanti, namun seimbang dengan kenikmatan 

menjalankan semua ibadan di Arab Saudi. Wajarlah jika 

jamaah yang mengelupas sepertiga dari kakinya sangat 

khawatir tidak dapat menjalankan Ibadah Haji secara 

sempurna. Dan ini bukan satu satunya jamaah yang 

mengalami masalah seperti ini, di kloter kloter sebelumnya 

juga banyak yang mengalami kondisi seperti ini, ketika 

sandalnya hilang saat di Masjid, dia tidak sadar nekat pulang 

ke hotel dalam kondisi kaki tanpa alas. Panas lantai masjid 
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dan jalanan seakan tak terasa hingga mengeluopas kulitnya. 

Beruntung hanya satu jamaah yang mengalami hal seperti 

ini. Saya juga heran mengapa orang ini baru menyadari 

kulitnya mengelupas sesampainya di hotel. 

Saya tidak dapat memastikan berapa lama luka kaki 

ini akan sembuh seperti sedia kala, karena saya pernah 

mengalami luka hampir serupa yang sembuh total hampir 

sebulan lamanya. Meski lebih cepat menyembuhkan luka 

kaki dibandingkan dengan luka hati, namun luka pada 

telapak kaki membuat perjalanan sangatlah tidak nyaman. 

Orang akan sangat nyaman bila dapat berjalan diatas kedua 

kaki sendiri, dimana pikiran akan bebas menggerakkan 

kedua kaki tersebut sesuai kehendak mata hati. Sungguh 

kesehatan sangatlah mahal harganya, dan banyak dari kita 

yang menyadari mahalnya kesehatan tersebut ketika sedang 

sakit, mensyukuri nikmat sakit ketika sedang terluka. Banyak 

dari kita yang menyia nyiakan kesempatan ketika sehat, dan 

mulai menyesal ketika semuanya sudah terjadi. 

Saya hanya bisa memandang ketika Mbak Sari Nurani 

dengan telaten dan sabar merawat luka luka pada kaki 

jamaah tersebut. Perawat yang sudah dua kali bertugas 

sebagai TKHI ini nampak seperti terbiasa merawat luka. 

Sementara saya hanya bisa memandang dan berdoa, 

membantu sebisanya, karena saya tidak pernah membalut 

luka. Pernah mengalami luka hatipun kubalut sendiri, meski 

perih dan pilu tak ada yang peduli dan tahu. Saya yakin luka 

pada kaki akan dengan mudah diobati, terlebih semangat 

beribadah pada jamaah serta udara panas kota Madinah 

mempercepat penye,mbuhan luka. 
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Saya bertemu dengan jamaah dengan luka kaki ini 

beberapa hari kemudian, dan saya sedikit heran karena 

seolah jamaah pria sekira usia lima puluhan ini sudah sembuh 

dari luka. Saya tidak tahu bubuk apa yang ditaburkan oleh 

Mbak Sari Nurani hingga luka itu cepat kering. Perawat yang 

pernah berangkat sendiri menjadi relawan pada bencana 

Tsunami Aceh ini memang sudah terbiasa merawat luka. 

Wound Care Banyuwangi tempat dia mengabdi hampir tiap 

hari ada orang yang datang merawat luka. Saya sangat 

bersyukur bahwa saya mempunyai team yang benar benar 

ahli dibidangnya. 

Ketika sampai ditanah air, ada orang yang ziarah 
kerumah dan ketika dia melihat foto Mbak Sari Nurani, dia 
langsung ingat dan langsung bercerita, bahwa dia juga 
pernah dirawat luka olehnya, padahal beberapa perawat 
sebelumnya merasa tidak sanggup merawat luka tersebut. 
Namun ketlatenan dan dengan obat yang tepat diberikan 
Mbah sari Nurani di tempat prakteknya Wound Care 
Banyuwangi, luka luka tersebut dapat sembuh. Mungkin dia 
memang ahlinya menyembuhkan luka, namun mungkin dia 
masih mempunyai luka hati, sehingga sampai kini dia masih 
sendiri. 

Ada banyak hal aneh selama melaksanakan musim 
haji, bukan hanya orang yang tak terasa ketika tiba tiba 
kakinya mengelupas, namun penyembuhannyapun juga 
tergolong istimewa, mungkin luka tersebut lekas sembuh 
karena ditangani oleh ahlinya, atau mungkin lekas 
mengering karena cuaca. Tadinya saya tidak percaya jika 
orang yang masih menstruasi akan mampet jika direbuskan 
kayu siwak dan diminumkannya, namun ketika fakta 
berbicara, kita tidak dapat berbuat apa apa kecuali 
mempercayainya. 
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Selamat Tinggal 

Madinah 
 

 

 

Delapan hari aku disini. Ditempat dimana Nabiku 

menyebarkan kebaikan. Ditempat ribuan orang 

menyampaikan bait bait doa. Ditempat jutaan orang 

mendambakan dapat bermunajat dimana Nabi dan orang 

terkasihnya memajatkan doa. Dimana orang orang pergi Ke 

Masjid Mulai Ashar dan pulang selepas Isya’. Hal yang 

sepertinya sangat terjadi di Masjid Kampungku. 

Ditaman burung ini biasanya aku berdiri tegak 

memandang lautan manusia yang kembali dari salah satu 

tempat ibadah terbaik di dunia. Saya menyebutnya Taman 

burung, karena taman tanpa tanaman ini dipenuhi dengan 

burung dara yang berharap sedekah dari jamaah yang 

pulang dan pergi ke Masjid. Pagi ini aku masih sempat duduk 

di sini. didepan Masjid Umamah. Menyongsong pagi, 

menikmati payung payung dihalamah belakang Masjid yang 

sedang mekar, seperti jamur dimusim hujan. 

Ditempat para penerima sedekah berharap berkah. 

Ditempat terik 48 derajat dan udara panas yang 

mengingatkan betapa banyaknya dosa. Disini kusampaikan 

sampaikan salam buat Nabiku terkasih yang dinantikan 

Syafaatnya. Dan aku serta jutaan umat lainnya yang mau 

mengorbankan segala untuk bersamanya. Dari sini aku 

memandang kubah roudhah untuk menyampaikan salam 
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dari orang orang terdekatku kepadamu ya Risul Di Masjidmu 

yang agung ini aku dan 449 jamaahku sangat merindukan 

untuk kembali ditempat engkau dulu berjuang mengabarkan 

kebaikan. Ditempat ketika orang dengan ikhlasnya 

meneteskan airmata dalam doanya. Ditempat aku dapat 

membasahi tenggorokanku dengan zamzam sepuasnya. 

Aku memandang Al Haram sepuasnya sebelum 

meninggalkannya. Maafkan aku jika dari jauh aku 

memandangmu. Agar segera kering air mataku saat 

meninggalkanmu. Aku memandang mu dengan seuntai doa 

agar aku masih bisa mendatangimu di kesempatan 

berikutnya. 
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Cinta tak Butuh Kata 
 

 

 

Saya mendapat laporan bahwa satu jamaah tidak ada 

di camp (tenda) saat di Mina beliau adalah kakek tua yang 

tidak banyak bicara. Saya sangat mengenalnya karena 

beberapa kali saya harus mengurus kakek ini sejak di 

embarkasi surabaya. Dia berangkat dengan istrinya yang  

juga sudah tua dan harus memakai kursi roda, 

keberangkatannya ke tanah sucipun harus terpisah kloter 

karena kakek tua ini harus dirawat di Rumah Sakit Haji 

karena kondisi kesehatan yang tidak mungkin untuk 

diterbangkan. 

Ketika di kota madinah saat kakek ini datang, waktu 

itu  hampir  tengah  malam,  sang  nenek  ingin  dipertemukan 

dengan  suaminya,  saya  meng  iyakam,  meski  tubuh  yang 

capai dan mata yang wajib menahan kantuk, kami hantarkan 

nenek ini menemui suaminya, kami dorong nenek ini dengan 

kursi   rodanya   menyusuri   halaman   Masjid   Nabawi   meski 

hampir    2    kilometer    jauhnya.    Mereka    bertemu    untuk 

beberapa  saat,  tanpa.  Ada  cipika  cipiki,  tanpa  peluk  mesra 

bahkan nyaris tanpa kata kata. Untuk kemudian  kembali ke 

kloter masing masing. 

Ketika di Makkah saat sang suami yang berangkat ke 

Makkah  4  hari  setelah  kami  berada  di  kota  Makkah,  saya 

menjemput  kakek  ini  di  Mahbas  Jin  yang  jaraknya  sekitar  2 

km  dari  hotel  kami.  Saya  berangkat  jalan  kaki  karena  tidak 

ada  biaya  untuk  naik  taksi.  Bus  sholaeatpun  belum  saya 
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ketahui harus kemana. MeKi pulangnya saya naik taksi 

karena terlalu menyiksa jika saya mengajak kakek tua ini 

jalan kaki dengan membawa tas kopor menuju hotel kami. 

Ketika di camp Mina kakek ini hilang, saya tidak 

mencarinya, dan saya yakin tersesatpun tidak ajan terlalu 

cauh, karena camp Mina diberi pagar pembatas. Namun 

sesuatu yang tidak mungkin terjadi bisa terjadi ketika salah 

satu petugas kloter yang pulang dari jamarat menemukan 

kakek tua ini di terminal dan bermaksud pulang ke desanya. 

Kamipun lega karena kakek tua ini kembali ke tenda, 

sehingga kami bisa istirahat dengan tenang dalam tidur 

diatas permadani yang panas karena banyaknya jamaah. 

Kamipun terkejut ketika bangun dari tidur. Kakek tua 

itu tidak ada dalam tenda, kami cari disekitar tenda juga 

tidak ada, sehingga kami biarkan semua berlalu. Biarlah kami 

menunggu angin yang akan mengabarkan dimana kakek tua 

itu berada. Kami harus tetap di tenda, beberapa orang 

jamaah tua butuh perhatian ekstra. Team medis seakan tak 

boleh beristirahat meski untuk sementara. 

Ada kabar dari WA bahwa ada kakek tua di camp 

Kota Medan dan tidak tahu Bahasa Indonesia ketika diajak 

bicara. Sayapun ke tenda tersebut, dan benar saja bahwa 

kakek tua itu adalah jamaah kami yang sering hilang. Saya 

bawa kakek tua ketenda. Saya menjaga kakek tua ini agar 

tidak keluar dari tenda, sedangkan sang istri diatas kursi roda 

ada di pojok tenda yang jaraknya beberapa puluh meter. 

Kakek tua itu tertidur dalam kelelahan, kamipun lega karena 

dia dan beberapa orang tua lainnya tidak kemana mana, 

namun ketika saya terjaga, kakek inipun sudah tidak ada 
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ditempatnya Hingga saya dapat kabar dari WA bahwa kakek 

tua ini telah berada di camp solo. 

Ternyata kami terlena, seharusnya kami mengawasi 

para kakek tua ini tanpa berkedip mata, namun apa daya, 

banyak jamaah tua yang sakit yang butuh diperhatikan juga. 

Sayapun mengambil kakek tua ini untuk kembali ke tenda. 

Saya tidak tahu, kenapa kakek tua ini selalu keluar dari 

tenda, dan tidak mau bicara, apa sebenarnya yang dicari. 

Saya kumpulkan kakek tua ini dengan istrinya, dia tidur tepat 

di kaki istrinya yang juga tertidur di kursi roda. Mereka tidak 

bertegur sapa, hanya berdekatan saja. Seharian kakek ini 

tidak kemana mana. 

Cinta telah menyatukan kedua insane yang telah 

puluhan tahun merajut rumah tangga. Saya jadi tahu bahwa 

sebenarnya kakek tua ini sedang mencari isterinya, namun 

tidak mau bertanya. Dan ketika sepasang suami istri yang 

sudah renta ini saling berdekatan. Mereka seakan 

menemukan kedamaian, meski keduanya tidak sering 

bertegur sapa. Maklumlah sang kakek sudah tua sedangkan 

isterinya diatas kursi roda. 
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Poligami itu Indah 
 

 

 

Delapan hari dalam satu hotel yang sama belum 

membuat saya mengenalnya, bahkan saya sangat menyesal 

karena tidak memperhatikannya. Bicaranya tegas, pertanda 

dia tegar menghadapi hidup yang harus ditanggung tanpa 

suami. Dia berangkat dengan meninggalkan dua anaknya 

ditanah air. Ada banyak hal yang seharusnya aku sampaikan 

sendiri kepada janda ini, namun yang itu tidak kesampaian 

hingga delapan hari usai Mungkin hanya delapan hari ini saja 

dia bersama kami. Diapun seakan sudah tak tahan 

sesampainya di Makkah untuk segera bergabung dengan 

Kloternya. Mestinya saya juga memperhatikan janda janda 

muda, mereka juga butuh perhatian karena berangkat tanpa 

ditemani mahramnya, terlebih jamaah titipan. 

Saya sedikit terkejut ketika berada di Tenda Mina, 

ada Japri dengan profil seorang perempuan cantik sekitar 

usia tiga puluhan atau mungkin lebih muda dari perkiraan 

saya yang ingin bertemu, maka yang masih menahan sisa 

lelah tak kuasa segera membalas Japrinya. hingga seakan 

melupakannya. Saya terbangun ketika sayup sayup sebuah 

suara menyapa, kukira janda muda yang barusaja Japri saya, 

ternyata seorang jamaah yang barusaja tersesat dan 

diantarkannya ke tenda oleh perempuan cantik yang 

barusan japri saya. Saya tidak mengenal perempuan ini yang 

hadir seperti malaikat yang beberapa kali mengantarkan 

jamaah yang tersesat. Terlebih jamaah yang diantarkannya 
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menyampaikan   salam   darinya   untuk   saya.   Padahal   dari 

Maktab 54 ke Maktab 6 harus ditempuh perjalanan sekitar 5 

kilometer,  sehingga  jika  perempuan  itu  mengantarkannya, 

maka    ia    harus    menempuh    perjalanan    kaki    sejauh    10 

kilometer. 

Saya sedikit menyesal, mengapa saya tertidur dan 

tidak sempat menemuinya, setidak tidaknya menyampaikan 

terima kasih kepadanya. Meski meninggalkan  rasa 

penasaran darimana perempuan cantik itu punya nomor 

saya, namun saya yakin bahwa dalam perjalanan haji ini 

banyak malaikat atau setidaknya manusia berhati malaikat 

yang membantu kesulitan jamaah. Rasa penasaran semakin 

memuncak ketika jamaah yang diantarkannya juga 

menyampaikan bahwa perempuan cantik yang menolongnya 

itu ingin berjumpa dengan saya. Beberapa Jamaah 

perempuan yang ditolong itu mungkin merasa bahwa 

penolongnya sudah sangat kenal akrab dengan saya, 

padahal saya juga masih bingung dengannya. Kulihat foto 

profilnya beberapa lama, saya hanya ingin memastikan 

apakah saya benar benar memngenalnya, saya tidak ingin 

lama lama memandang foto profil tersebut. Saya takut kena 

Dam. Saya membiarkan dan seakan berlalu begitu saja. 

Penasaran semakin membuncah ketika selesai 

Armina (Arofah Muzdalifah dan Mina) ada Japri dari nomor 

yang sama ketika di Mina, bahwa ada beberapa jamaah 

perempuan yang salah naik Bus hingga ke Mahbas Jin, dan 

perempuan itu bermaksud mengantarkannya ketempat kami 

menginap, sekalian ingin bertemu dengan saya. Kebetulan 

saya masih laporan rutin ke sektor ketika perempuan muda 

yang mungkin juga janda sampai di hotel. Beberapa saat dia 
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menunggu saya, namun karena urusan saya di sektor sedikit 

lama, sehingga perempuan tersebut meninggalkan hotel 

untuk melaksanakan sholat jamaah di Masjidil haram. Saya 

hanya meminta maaf karena belum sempat menemuinya 

dan untuk kedua kalinya menyampaikan terima kasih 

kepadanya. Entah sampai kapan saya dapat membunuh rasa 

penasaran saya untuk mengetahui siapa sebenarnya 

perempuan ini. 

Bisa dimaklumi jika banyak jamaah yang tersesat 

hingga ke Mahbas jin, hal ini dikartenakan terminal menuju 

Roudloh dan Terminal menuju Mahbas jin sangat 

berdekatan, sehingga ketia jamaah salah berbelok arah, 

maka dia akan menuju terminah yang mengarah ke mahbas 

Jin dan Aziziyah. Dan beruntung jamaah yang salah bus ini 

usianya tidak terlalu tua, dia masih ingat apa yang pernah 

saya sampaikan kepada jamaah bagaimana caranya jika ada 

yang salah Bus atau salah jalan, sehingga berinisiatif 

menemui ketua kloter ditempat dia berhenti. Dan beruntung 

pula karena dari tempat dia tersesat tersebut ada yang 

mengenal saya, meskipun saya tidak atau belum 

mengenalnya, namun mulai ada titik terang dari kloter 

berapa perempuan penolong ini bergabung. 

Saya berjanji Mbak Dian, dokter jaga UGD RS 
Blambangan dan Mbak Sari Nurani untuk bersama sama ke 
Masjidil Haram sekaligus ke Tower Zamzam untuk memenuhi 
undangan jamaah yang menginap disitu. Sepertinya akan 
menemukan sensasi yang berbeda ketika dapat menikmati 
lampu lampu malam Kota Makkah dan Masjidil Haram dari 
ketinggian Tower zamzam tersebut. Namun pada Akhirnya 
saya tidak dapat bersama kedua perawan tenaga medis 
tersebut karena perempuan yang sudah dua kali 
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mengantarkan jamaah sesat jalan tersebut ingin bertemu 
diihotel tempat saya menginap. Saya tidak ingin 
mengecewakannya, saya pernah mengecewakan janda 
muda, saya tidak ingin mengulanginya. 

Saya menemui perempuan yang usianya kira kira 
lebih muda atau setidak tidaknya sama dengan dua orang 
tenaga medis dalam team saya di loby hotel, sambil 
mengantarkan Mbak Dian dan Mbak Sari yang akan naik Bus 
menuju Masjid. Saya meminta maaf kepada dua orang 
perempuan teman saya tersebut karena saya tidak dapat 
mengantarkannya, karena saya terlalu lemah untuk 
mengecewakan perempuan yang sudah dua kali 
mengantarkan jamaah yang sesat jalan tersebut. Perempuan 
itu nampak cantik terawat, meski tak secantik Bidadari Surga 
yang menghuni Rumahku di tanah air. Dari raut wajahnya 
nampak beban tersembunyi meski beberapa kali membalut 
dengan senyum. Secangkir kopi yang disediakan hotel dan 
martabak Arab menemani pertemuan kami. 

Saya pernah bertemu sebelumnya dengan 
perempuan ini di Madinah, saat itu Androidnya sedang ada 
masalah. Saya tidak menyangka jika pada Akhirnya saya 
bertemu juga dengan perempuan ini di Makkah, dan dua kali 
mengantarkan jamaah yang sesat jalan. Dia dulu saat 
mendaftarkan haji bersama suaminya, namun sebelum 
berangkat haji, suaminya tergoda dengan perempuan lain 
yang dalam istilah sekarang Pelakor akronim dari Perayu Laki 
Orang atau Pelaku sekaligus Korban. Janda muda itu 
berangkat Haji sendiri, karena mantan suami tidak 
diperkenankan berangkat oleh istri barunya. Bahkan istri 
barunya tersebut marah marah ketika janda muda tersebut 
menemui bekas suaminya untuk sekedar memberitahukan 
bahwa mantan suaminya dipanggul untuk berangjkat haji. 

Banyak hal yang disampian perempuan itu terkaitr 
kehidupan rumah tangganya. Dengan yakin dia bercerita 
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karena saya dianggap dapat memberikan solusi dari problem 
kehidupannya. Padaahal saya baru mengenalnya, dan dia 
belum tahu benar bagaimana saya sebenarnya, dia sangat 
yakin bahwa saya dapat dijadikan tempat sampah bagi kisah 
hidupnya. Dan saya mendengarkan ceritanya dan berlalu 
begitu saja. Saya hanya menyampaikan bahwa seandainya 
saya juga menjadi suami sirinya, saya juga akan berlaku sama 
dengan suami sirinya saat ini. Bersikap cemburu, karena 
pada dasarnya orang yang menikah siri takut jika istri sirinya 
akan meninggalkannya. 

Banyak lelaki yang berkhayal mempunyai istri lebih 
dari satu dan semua istrinya bisa hidup rukun dalam satu 
rumah, tetapi sangat jarang ditemukan kisah hidup yang 
demikian. Seringkali seorang suami mempunyai istri siri 
tanpa izin dari istri sahnya, dan suami tersebut cenderung 
posesif terhadap istri sirinya. Hal ini disebabkan ketakutan 
suami yang dengan mudah kehilangan istri sirinya, begitu 
juga sebaliknya, istri siri juga cenderung ingin mendapatkan 
yang lebih daripada yang sudah diterimanya. 

Saya pernah mengantarkan dua orang istri dengan 
seorang suaminya mendaftarkan haji, mereka ingin 
berangkat haji bertiga. Keduanya nikah resmi dan 
mempunyai surat nikah, dan yang mencarikan istri kedua 
bagi suami tersebut adalah istri pertamanya. Yang mengatur 
rumah tangga juga istri pertama, karena istri pertamalah 
yang mencari istri kedua bagi suaminya, Anak anak mereka 
meminta jajan juga kepada istri pertama. Saya perrnah 
bertanya kepada mereka resep bisa hidup rukun. Jawabnya 
adalah sebuah pertanyaan “apa yang dicari dalam hidup ini “ 
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Berwudlu dengan sebotol 

Zamzam 
 

 

Menjelang tengah hari, kami naik Bus Sholawat 

menuju Masjidil Haram, hari sudah mulai sepi, mungkin kami 

adalah rombongan terAkhir yang berangkat siang itu, karena 

semua Bus Sholawat berhenti beroperasi 10  menit 

menjelang ssholat, dan ini sepertinya juga hampir berhenti 

beroperasi. Beberapa jamaah dari Iran juga ingin naikbus 

yang kami tumpangi, namun sopir bus tidak 

memperbolehkannya, karena jamaah sudah diatur bus mana 

yang harus ditumpangi, meski satu jalur yang sama. 

Jamaah sudah disediakan Bus Sholawat yang tidak 

perlu membayar lagi untuk rute yang sudah ditetapkan jalur 

dan tempat pemberhentiannya, ada Bus sholawat yang 

dikhususkan untuk warga negara tertentu, ada juga pada 

jalur tertentu yang diperbolehkan untuk semua jamaah haji 

dari berbagai negara. Pembayaran Bus Sholawat tersebut 

sudah inklut dengan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji ( 

BPIH ), saya beberapa kali naik Bus Shalawat jamaah Luar 

Indonesia, dan ternyata asyik juga bersama dalam satu Bus 

dengaan Jamaah Iran dan Yaman. 

Sebotol zam zam di Indonesia sangatlah berarti, 

kadang terpaksa harus dicampur dengan air galon agar 

dapat diminum banyak orang, terutama disuguhkan dalam 

ziarah haji. Hal ini tidak berlaku di Saudi. Meskipun air 

zamzam tersebut khusus untuk air minum, namun pada saat 

tertentu juga digunakan untuk tujuan yang berbeda. Terlebih 



52  

ketika ada larangan untuk membawa air zamzam dalam 

pesawat, beberapa jamaah yag terlanjur membawa zamzam 

dalam jurigen lima literan memanfaatkan zamzam tersebt 

untuk mandi, ada juga yang menggunakan untuk membilas 

dua helai kain ihram dengan zamzam untuk kemudian kain 

tersebut disimpan. 

Saya memahami kenapa mereka mengapa kain ihram 

tersebut dibilas dengan zamzam, karena berangkat haji 

hanya berkesempatan sekali sepanjang hidupnya, begitu 

juga menikmati melimpahnya zamzam. Terbungkus kafan 

dari kain ihram yang digunakan menunaikan Ibadah Haji 

banyak menjadi angan angan bagi sebagian besar jamaah 

Haji Indonesia. Saya tidak mengikuti mereka, saya masih 

ingin menikmati melimpahnya zamzam pada tahun dan 

kesempatan berikutnya. 

Didalam Masjidil haram dan Masjid Nabawi 

disediakan zamzam pada drum drum plastik kecil dan pada 

kran yang bisa kita pencet disebuah tempat khusus, zamzam 

tersebut ada yang dingin, juga ada yang natural. Saya biasa 

mengisi botol semprotan dengan zamzam tersebut, 

kadangkala juga mengisi beberapa botol mineral dengan 

zamzam untuk persediaan minum di hotel dan perjalanan, 

meskipun dalam hotel juga disediakan zamzam, namun saya 

dan beberapa jamaah lainnya merasa lebih afdhol jika 

zamzam tersebut membawa sendiri dari Masjid, terlebih 

telah membawa zamzam tersebut thawaf. 

Bagi jamaah yang telah berada didalam Masjid, keluar 
untuk mengambil wudlu untuk kemudian kembali kedalam 
Masjid saat melaksanakan Sholat bisa dikatakan sangat 
mustahil, dan bagi yang berhasil mungkin mendapatkan 
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sebuah keajaiban. Beigu juga dengan yang saya lakukan, saat 
berkumandang adzan dan saya tepat didepan kabah, maka 
saya tidak dapat lekuar ketempat wudlu, dan jika itu saya 
lakukan mungkin sampai diluar sudah selesai sholatnya, yang 
pada Akhirnya harus sholat sendiri. Hal yang dapat dilakukan 
adalah memanfaatkan sebotol zamzam untuk berwudlu, 
yang tentunya tidak seperti berwudlu ketika melimpah air. 

 

Saya hanya yakin bahwa berwuldu dengan sebotol  
air untuk membasahi seluruh anggota wudlu adalah sah 
dilakukan, hal ini saya yakini karena beberapa kali saya 
melakukannya, jika tidak menggunakan botol air mineral, 
maka saya menggunakan cangkir cangkir plastik yang 
disediakan disetiap kran air minum zam zam, tentunya 
memilih tempat yang memungkinkan untuk berwuldu. 
Itupun harus dilakukan dengan segera, karena antrian orang 
orang untuk mengambil zam zam tersebut tidak pernah sepi. 
Saya tidak tahu kitab mana yang membolehkannya, yang 
jelas banyak orang yang melakukannya, dan saya juga ikut 
melaakukannya, karena hanya itu yang dapat kami lakukan. 
Saya hanya melakukan sekali bilas pada setiap anggota 
wudu. Saya tidak tayamun karena masih ada air yang cukup. 
Dan saya juga tidak keluar ketempat wudlu karena saya  
yakin yang saya lakukan juga sah. 

 

Agama bukan sekedar masalah salah atau benar, 
tetapi lebih dari itu agama lebih kepada masalah yakin 
ataupun tidak. Meskipun itu sebuah kebenaran, namun jika 
tidak meyakininya, maka juga tidak akan melakukannya, 
begitu juga dengan sebaliknya, meskipun orang lain 
menyatakan bahwa itu adalah sesuatu yang tidak benar, 
namun kita meyakini bahwa itu merupakan sebuah 
kebenaran, maka kita juga akan melakukannya. 
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Mengejar Dokter Idha 
 

 

 

Sekilas dia tidak nampak seperti dokter, 

pembawaannya yang kalem dan wajah yang standard tidak 

nengurangi daya tarik bagi siapapun yang memandangnya. 

Ditambah dengan pembawaannya yang cepat akrab dengan 

siapapun. Saya tahu bahwa team kami berubah baru 

beberapa hari sebelum keberangkatan. Dokter muda 

berkacamata yang sehari hari bertugas di Puskesmas ini 

nampak seger dan tangguh. Saya bersyukur bisa satu team 

dengannya. Sepuluh hari bersama dalam pelatihan integrasi 

di Asrama haji juga tidak membuat saya mengenal wajahnya, 

karena saat itu dia belum menjadi team saya. 

Sore   itu   saya   berjanji   mengantar   Ibu   Salma   yang 

terkena  penyakit  tumor  kandungan  untuk  Thowaf  dan  Sai, 

setelah   beberapa   hari   harus   tertunda.   Maklumlah   445 

jamaah   yang   harus   kami   jaga   sangat   beragam,   apalagi 

banyak  yang  sudah  tua  dan  butuh  perhatian  khusus.  Saya 

menghubungi  Ustad  Choironi  yang  dipercaya  sebagai  Top 

Leader  kloter  32  SUB.  Dan  kita  sepakat  bertemu  di  pintu 

Marwah,     sebuah  pintu  keluar  masuk  Masjidil  Haram  yang 

terletak  di  bukit  Marwah.  Ibu  Salma  adalah  Jamaah  titipan 

yang  tertunda  keberangkatannya  karena  saat  di  Embarkasi 

dia sakit sehingga tidak dapat berangkat bersama kloternya, 

dan  baru  sampai  makkah  dia  bisa  bergabung  kembali  ke 

kloter asal. 
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Saya akan membawa B Salma ke Masjidil Haram. Saya 
ingin Ibu Salma dapat Umroh, sebuah Ibadah yang sudah di 
cita citakan sejak lama, dia mendaftar ketika badannya masih 
segar, dan kebetulan dia di berangkatkan ketika Tuhan 
mengujinya dengan penyakit yang dialaminya. Dia pasrah, 
dia rela jika harus berpulang disini. Ditanah kelAkhiran para 
Nabi. Di tempat paling mustajabah dimana banyak orang 
bermimpi dijemput malaikat Israil dengan cara yang paling 
indah. 

Saya menyadari bahwa membawa Ibu Salma dengan 
Kursi Roda dengan kondisi seperti ini amat beresiko, meski 
beliau sadar dengan resiko tersebut, meski keluarganya rela 
dengan kepergiannya. Namun saya tetap harus melalui 
prosedur. Ibu Salma harus didampingi team medis, sehingga 
saya membawa Ibu Salna dengan didampingi dokter kloter 
yang cantik meski hidungnya minimaalis. Terlebih pengurus 
KBIH yanng ada di Indonesia mempercayakannya kepada 
kami untuk menuntaskan umroh wajib sebelum 
dikembalikan ke kloternya. 

Saya berangkat ke haram diiringi doa dalam hati yang 
tak henti hentinya. Kulihat dokter Idha tersenyum penuh 
makna, saya hanya ingin pastikan bahwa senyumnya bukan 
untuk menutupi rasa khawatir seperti yang saya pikirkan. Bis 
sholawat berhenti saat adzan berkumandang. Sang sopirpun 
berhenti untuk nenunaikan sholat, sedangkan kami sebagai 
penumpang harus menunggu di dalam bus. Kami melihat 
sopir bus berwudlu hanya dengan sebotol air untuk sekali 
wudlu, seperti orang yang hanya meembahasi bagian bagian 
wudlu saja, untuk kemudian dia menunaikan sholat 
ditrotoar. 

Bakda Isya bus hampir memasuki termibal Syib Amir 
dekat Bukit Marwah, saya agak kaget ketika bus tidak boleh 
masuk terminal yang sedang padat nerayap mengantar 
jamaah pulang ke pemondokan setelah Sholat Isya. Kamipun 



56  

diturunkan dipintu masuk terminal, dan cukup jauh kami 
harus mendorong Ibu Salma untuk sampai ke Pintu Marwah. 
Kulihat dokter Idha nampak semangat mengantar B Salma. 
bersyukur saya menpunyai team yang solit. Sehingga semua 
masalah akan terasa ringan. Perjalanan ke Masjidil haram 
tidak membosankan. Sampai terminal Syib Amir saya 
ketempat yang tinggi, menaiki tugu kecil pembatas 
kendaraan, tempat dimana kemarin saya juga berdiri disitu 
agar bisa terlihat oleh jamaah yang baru pertama kami ke 
Masjidil haram., kamipun dapat bertemu dengan rombongan 
Ustad Choironi, untuk bersama sama menghantarka Ibu 
Salna Thowah dan Sai. 
Satu setengah jam Thowaf dan Saipun usai, Ustad Choironi 
menginginkan Ibu Salma ikut dengannya. Namun dengan 
berbagai pertimbangan, kami belum mengizinkannya, 
kamipun beranhak ke terminal. 

Di terminal masih ranai jamaah, saya naik bus dari 
arah depan, berharap dapat membantu Ibu Salma bauk Bus 
dari pintu tengah. Namun rencana saya beda dengan 
rencana sopir bus yang sepertinya orang Afrika, saya 
mengira ngira saja karena sopir itu berkulit hitam, meski 
tidak semua yang berkulit hitam adalah orang Afrika. Di 
Indonesia pun banyak suku yang berkulit hitam dan 
berambut keriting. 

Pintu bus ditutup dan sang sopir melajukan 
kendaraannya, sementara B Salma dan dokter Idha masih 
diluar bus, saya teriak kepada sopir agar bus berhenti. 
Namun sopir lebih takut kepada polisi daripada kepada 
petugas haji. Teriakanku nyaris tak berguna, hanya 
menghabiskan jatah suara saja. Bus berhenti diluar terminal 
dan nembukakan pintu otomatis, dan sayapun turun dari bus 
seperti pedagang asongan yang selesai menjahakan 
dagangannya. 
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Saya berjalan kembali ke terminal, terngiang 
bagaimana pikiran dokter Idha yang saya tinggal di terminal 
bersama B Salna dan Ustad Choironi. Dari Jaih Jam Tower 
terlihat Indah di malam hari. Dan sayapun mengeluarkan 
android untuk mengabadikan pemandangan langka 
tersebut.pemandangan yang hanya ada di Masjidil haram 
dan pada posisi tertentu saja. Andoidpun sudah keluar dari 
sarang, dan siap untuk berselfi ria. Namun harus berhenti 
sebelum menjalankan aksinya karena Ustad Choironi 
mengirimkan berita bahwa dokter Idha dan B Salma sudah 
berada diatas bus. Sayapun berlari ke terminal seperti saat 
sai di lampu hijau. Dengan meninggalkan monent selfi yang 
nyaris dikakukan. Ustad Choironi mengirimkan nomor bus 
dimana dokter cantik berkaca nata itu naik bus yang akan 
melaju. Dan benar juga, sesampai di terminal yang penuh 
sesak itu bus yang menbawa dokter Idha dan B Salma yang 
sudah lega melaksanakan Thowaf, Sai dan Cukur ada dalam 
Bus yang melaju. Saya dan ustad Choironi mengejar bus yang 
mulai melaju, dengan tenaga seadanya, dengan sumpah 
serapah dalam hati yang nggak mungkin dikeluarkan, karena 
kami sedang haji dimana tidak boleh mengucapkan sumpah 
serapah, sehingga yang keluar dari mulut kami hanya dzikir 
dan istighfar sambil mengejar bus yang melaju. 

 

Dan pada Akhirnya buspun berhenti tanpa harus 
menunggu nafas kami berhenti, hasil perjuanganpun tidak 
sia sia ketika saya berhasil naik kedalam bus dengan gaya 
kenek bus atau kondektur di Indonesia, capek karena 
berlarian seakan sirna ,terlebih melihat senyum dokter Idha. 
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Menembus Batas Bumi 
 

 

 

 
 

Malam itu seperti biasanya saya ke sektor untuk 

melakukan laporan rutin seperti biasanya, sebuah kegiatan 

yang sangat tidak membosankan. Saya bisa  melihat 

indahnya kota makkah yang tidak saya dapatkan 

pemandangan itu di Indonesia. Beberapa pohon kurma yang 

tumbuh malu malu disepanjang jalan membuatku bersyukur 

hidup di Indonesia yang sejuk dan indah. Orang orang Saudi 

mengatakan bahwa Indonesia adalah surge dunia, begitu 

mudahnya tumbuhan hidup, bahkan rumput liarpun sangat 

mudah tumbuh. Kalau di Saudi yang mudah tumbuh rambut 

dan saudara saudaranya katanya. 

Seperti biasa saya berjalan kaki untuk kembali ke 

kamar hotel, dan saya begitu menikmatinya meski malam itu 

tidak ditemani rekan medis yang biasanya nggak pernah 

absen menemaniku. Kantuk yang tertahan seperti dendam 

yang menggeliat untuk segera sampai tujuan dan 

menghempaskan diri kedalam pelukan kasur dan bantal, 

langkahkupun kupercepat seperti lelaki muda yang ingin 

segera berkencan dengan pacarnya . 

Kamar sepi, penghuni kamar melaksanakan Umroh. 

Syukurlah sehingga saya bisa merabahkan tubuh yang mulai 

lunglai ini dengan senyaman nyamannya. Tanpa menunggu 

ritual khusus dengan cara seksama dan dalam tempo yang 

sesingkat singkatnay saya rebahkan tubuh ini dengan penuh 
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harap segera terlelap, namun entah karena apa pikiran 

tertuju pada Mbak Linjam Cantik yang saya temua di RS mina 

Al Wadi, saya masih ingat senyumnya yang ramah dan 

berharap bertemu kembali, rasanya senanng sekali bisa 

bertemu dengan Mbak cantik seramah itu, mungkin akan 

terbayang dalam tidurku. 

Saaat berada frase antara tertidur dan jaga, ada 

jamaah yang masuk ke kamar yang sepertinya sangat 

penting yang sepertinya membawa masalah yang sulit 

terpecahkan. Ini terlihat dari kenekatannya membangunkan 

orang yang baru mau akan tertidur. Dia mengatakan bahwa 

urusannya sangatlah penting dan mendesak, 

Panannya yang menjadi jamaah BPIH khusus tertinggal dari 

rombongannya dan skarang seluruh rombongan dari satu 

kloter tersebut sudah kembali ke tanah air. Paman dari 

jamaah tersebut kabarnya tertinggal pagi saat thawaf wada 

dan malam hari ditunggu hingga kloter berangkat ke tanah 

air belum juga kembali. Keluarganya di tanah air 

kebingungan. Sejenak saya berfikir bagaimana saya bisa 

membantu jamaah ini. 

Saya menghubungi Mbak Linjam cantik yang 

berkenalan di Mina dan saya ditunggu di markasnya,  

sayapun dengan segera mengajak jamaah yang pamannya 

hilang kesana tengah malam itu juga. 

Di depan kantor Linjam mbak cantik anggota KOWAL 

(Komando Wanita Angkatan laut) sudah menunggu dan 

menyambut dengan senyum manisnya, duh.rasanya adem, 

dan kamipun diajak keruangan khusus dimana kami 

dipertemukan dengan pimpinannya yang berpangkat 

Kompol. 
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Sebuah ruangan dengan peralatan multimedia yang sangat 

canggih. Kami ditanya nomor passport jamaah yang hilang, 

dan dimasukkannya nomor passport tersebut ke komputer. 

Beberapa saat kemudian pimpinan Linjam menyampaikan 

bahwa jamaah masih selamat dan masih di dalam masjidil 

haram. Saya jadi bertanya tanya, darimana orang ini tahu 

kalau jamaah ini masih hidup dan masih di Masjidil Haram ?? 

Dia menjelaskan bahwa dengan sistim yang ada semua 

Jamaah yang resmi sudah direkam sidik jarinya dan sistim 

bisa mendeteksi apakah orang tersebut masih hidup dan 

posisinya dimana. Bahhan ketika arra pencarian diperbesar, 

nampak orang tersebut ada disekitar area marwah. 

Pimpinan tersebut memerintahkan beberapa anggotanya 

mencari jamaah yang hilang disekitar marwah. 

Saya ikut pencarian jamaah, kebetulan saya satu 

mobil dengan anggota linjam dari angkatan laut yang 

wajahnya masih imut seperti anak SMA, saya memejamkan 

mata membayangkan yang tidak tidak terhadap perempuan 

cantik ini. Saya membayangkan perempuan ini sedang diatas 

kapal perang dan siap nyebur ke laut. Saya membayangkan 

dia dengan pakaian renang yang seksi berenang di tengah 

laut, dan kakinya yang jenjang bergerak gerak yang lama 

kelamaan berubah menjadi ekor putri duyung yang  

berenang dilautan. 

Saya  tersadar  ketika  sudah  di  Masjidil  Haram  dan 

kami   segera   melakukan   pencarian   disekitar   narwah,   dan 

tidak  sampai  lama  kami  sudah  menemukan  orang  tersebut 

yang  terduduk  lemas  di  sudut  pintu  25  dan  tidak  dapat 

ditanya tanya karena lemasnya 
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Seribu Kisah dalam 

Secangkir Kopi 
 

 

 

Beliau sudah tidak dapat dikatakan muda,, usianya 

mungkin sepantaran bapak saya, namun tenaganya sungguh 

luar biasa, Malam itu saya diseduhkan kopi oleh beliaunya, 

ketika saya berkunjung ke kamarnya. Saya lupa telah berapa 

kali saya berkunjung ke kamarnya. Kopi yang diseduh 

memang biasa saja, kopi sachet yang dibagikan hotel kepada 

para penghuninya. Sachetnya kecil, kira kira separuh dari 

kopi yang biasa di jual di Indonesia, namun pahit kopinya dan 

rasanya sangatlah berbeda. Aroma kopi yang sedap 

menggoda melupakan keikhlasan gula yang tidak disebut 

namanya sebagai pemanisnya, atau air hangat yang 

mengakibatkan kopi tersebut terseduh dengan sempurna. 

Saya selalu menghabiskan kopi yang diseduh sendiri oleh 

beliaunya, hal yang rasanya tidak mungkin dilakukan 

dikediamannya ditanah air, dan mungkin saya termasuk 

salah satu orang yang sangat istimewa, karena diseduhkan 

kopi oleh salah satu pengasuh pondok pesantren terbesar di 

Banyuwangi yang juga ketua KBIH pesantren tersebut. 

Saya pertama bertemu beliau saat Manasik Haji 

tingkat Kabupaten. Mungkin karena nama Abah beliau 

sebagai pendiri Pondok Pesanter Darussalam yang sama 

dengn nama saya yang membuak kami mudah akrab, kakek 

saya Pengagum Pendiri Pesantren di Blokagung ini dan 

menamakan saya sebagai cucunya dengan nama yang sama 
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dengan pendiri pondoik tersebut. Dan mungkin doanya juga 

sehingga saya bisa berangkat ke tanah suci bersama KH 

Hasyim Syafaat selaku Ketua KBIH Darus salam.  Memang 

ada pepatah yang berbunyi apalah arti sebuah nama, namun 

bagi saya Nama adalah sebuar arti. Nama adalah rangkaian 

dari doa yang disematkan dalam diri kita. 

Beberapa kali saya menyempatkan berkunjung ke 

kamar para ketua KBIH, bagi saya menjadi Ketua Kloter 

bukan sekedar mengemban tugas negara, namun 

kesempatan untuk menimba pengalaman dari para Ketua 

KBIH yang sudah sering mengantarkan jamaahnya ke tanah 

suci. Obrolan kecil yang kami lakukan sangat bermanfaat 

untuk menjaga tali silaturahim dan saling memahami watak 

kita masing masing. Ada empat KBIH yang bergabung di 

kloter kami, dan jamaah non KBIH pun juga sudah 

terorganisir dengan baik. Dan secara bergantian saya ke 

kamar beliaunya sekedar ngopi bersama, sekedar saling 

berbagi. 

Sebagai kloter terAkhir di Kabupaten Banyuwangi, 

untuk mencukupi jumlah satu kloter harus ditambah dengan 

jamaah dari Surabaya sebagai daerah penyangga, dan 

kebetulan ada satu KBIH untuh yang bergabung bersama 

kami. Itupun masih ditambah beberapa jamaah titipan dari 

kloter sebelumnya yang tertunda bernngkat karena sakit, 

menggantikan posisi jamaah kami yag juga tertunda dan 

harus dirawat di RS Haji karena sakit. Sebuah tugas yang 

berat karena harus mengorganisir jamaah dari berbagai 

macam latar belakang daerah, terlebih ada beberapa jamaah 

titipan yang tidak dapat berbahasa Indonesia sama sekali, 

sehingga dalam keseharian harus saya campurkaan dengan 
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jamaah dengan suku yang sama. Bisa dibayangkan 

bagaimana jika jamaah tersebut bercampur dengan jamaah 

yang tidak diketaahui apa yang dikatakannya, mereka akan 

terasa asing di negeri asing. 

Lebih cepat mengenal jamaah yanng berasal dari satu 

wilayah,    karena    disetiap    kesempatan    manasik    Tingkat 

Kecamatan, kami berusaha untuk selalu hadir, namun untuk 

jamaah  dari  surabaya,  kami  baru  bertemu  saat  berada  di 

Embarkasi,  saya  masih  ingat  betul  bagaimana  Abah  Anis, 

ketua KBIH dari Surabaya tersebut sempat beradu argumen 

dengan    petugas    PPIH   embarkasi,    dan   masalah    selesai 

setelah  saya  mengambil  alih  permasalahan.  Mungkin  bagi 

yang belum mengenal watak dan kebiasaan orang Surabaya, 

aqgak   terkejut   dengan   kepribadian   beliau   yang   sedikit 

berbeda     dengan     orang     Banyuwangi,     namun     setelah 

beberapa  lama  kami  ngopi  bersama  dihalaman  embarkasi 

saya  merasakan  bahwa  beliau  orang  yang  berpengalaman 

dan  enak  diajak  diskusi.  Beberapa  kali  saya  ngopi  di  Kamar 

beliau baik di Makkah maupun di Madinah. 72 orang anggota 

KBIH    nya    dan    beberapa    jamaah    Banyuwangi    hingga 

berjumlah  100  orang  berada  di  hotel  yang  berbeda  dengan 

tempat  kami  menginap,  yang  berjarak  sekitar  100  meter 

yang dipisahkan dengan jalanan simpang enam. 

Setelah ngopi bersama beliaulah saya berani 

komunikasi dengan orang orang Arab menggunakan Bahasa 

Arab pasaran dengan kosa kata yang sedikit masih saya ingat 

ketika di Madrasah. Untungnya yang paling bbanyak kita 

komunikasikan dengan para sopir taksi dan pedagang tidak 

lenih dari bahasa sehari hari dan yang berkaitan dengan 

angka angka karena menawar harga. Dan bagi orang KUA 
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yang sehari hari berkaitan dengan akad nikah memang harus 

hafal betul dengan hitungan dalam bahasa Arab, karena 

hampir semua maskawin dari mempelai adalah uang yanng 

kadangkala menggunakan uang dengan bilangan yang rumit. 

Apalagi bahasa Arab yang dipakai adalah bahasa Arab 

pasaran yang terlepas dari tatanan tata bahasa. 

Pernah suatu ketika KH Syaifudin Zukri, ketua KBIH 

yang juga Pengasuh Pondok Pesantren Bustanul Makmur 

butuh perawatan ke KKHI hingga RSAS, kebetulan saya ada 

kegiatan yang tidak dapat ditinggalkan, sehingga beliau 

berangkat bersama dokter klorer dn Ketua Regu yang juga 

santri beliau. Bersyukur P kiai tidak jadi rawat inap di RSAS, 

karena ketua regu tidak berani berkomunikasi dengan 

berbahasa Arab, bisa dibayangkan bagaimana jika pak kiai 

dirawat di RSAS, bagaimana dokter kloter dan Ketua Regu 

kembali ke hotel naik taksi, sedangkan mereka karena 

tergesa lupa membawa kartu hotel yang bisa ditunjukan ke 

sopir taksinsaat mau kembali. Bersyukur karena Ketua KBIH 

ini tidak dirawat di RSAS, saya beberapa kali berkunjung ke 

kamarnya, disamping bersilaturahmi juga ingin mengetahui 

perkembangan kesehatannya. Saat di tanah air sebelum 

berangkat saya sempat bersilaturahim ke pesantrennya, 

namun beliau berhalangan menemui karena sakit, dan 

membaik mendekati keberangkatannya melaksanakan 

Ibadah haji. 
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Detik – detik yang 

Menegangkan 
 

 

Waktu wukuf masih beberapa jam lagi, orang orang 

berdzikir didalam tenda, saya memilih Tenda dekat kamar 

mandi bersama belasan jamaah haji yang memakai kursi 

roda. Kami saya masih ingat ketika masih di Embarkasi, 

menurut hitungan petugas saat itu, di Kloter kamilah paling 

banyak yang memakai kursi roda. Tidak ada yang dapat kami 

lsayakan selain mensyukuri semua yang kami terima seraya 

berharap Tuhan memudahkan semua urusan kami. Semua 

yang memakai kursi roda dan jamaah yang risti kami jadikan 

satu tenda di Arofah, agar lebih mudah bagi kami untuk 

merawatnya. Letak tenda kami hanya sekitar 100 meter dari 

tenda TGC ( Team Gerak Cepat ). Beberapa jamaah memilih 

diluar tenda, dibawah Akasia yang tumbuh di Arofah, meski 

tidak serindang di tanah air, namun sudaah cukup untuk 

menambah kesejukan dari udara yang menyengat. 

Satu jamaah harus dilarikan ke tenda KKHI yang 

letaknya sekitar satu Kilometer, tak ada kendaraan kesana, 

becakpun juga tiada. Jamaah tua yang saat di Pesawat juga 

bikin heboh kiarena asmanya kumat tersebut didorong 

dengan kursi roda ke Klinik KKHI, Istri Jamaah dan Sari 

Nurani yang mengantarnya, Gadis Paramedis ini memang 

yang merawat Jamaah sejak di Embarkasi, saat di 

pesawatpun dia yang aktif merawat ketika orang ini 

sesaknya kambuh. Mbak Sari Nurani adalah Team kami yang 

paling lancar berbahasa Inggris. Ini adalah tugasnya yang 
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kedua sebagai TKHI, sehingga lebih mengenal medan Arafah 

dibandingkan dengan lainnya.keberaniannya yang luar biasa 

mentegakanku untuk melepas dia berangkat sendiri. 

Satu jamaah perempuan keluar dari tenda, jilbabnya 

sudah dilepaskannya. Dia seperti tak ingat apa apa, berjalan 

ke pojok tenda, buang air kecil seolah berada di kamar Kecil 

rumahnya, Saya mengenalnya disini, ketika sebagian 

ingatannya terbang terbawa angin panas Arofah. Dari foto 

yang tertempel pada Dapih B masih tergurat sisa 

kecantikanmu meski engkau tak muda lagi.saya 

membiarkannya, bukan karena saya tidak peduli, kami harus 

merawat jamaah yang lain, beberaapa diantaranya 

Headstrtoke. Dua orang jamaah perempuan yang satu regu 

dengannya saya minta bantuannya untuk mengawasi, 

mengganti bajunnya dengan yang bersih secara lengkap 

menutupi semua auratnya, kebetulan ada jamaah yang mau 

meminjamkan baju miliknya, sementara baju jamaah ini 

semuanya sudah kotor terpakai. Beberapa jamaah 

meneteskan air mata seraya beristighfar melihat 

pemandangan tersebut. 

Beberapa saat kemudian Jamaah ini pingsan, saya 

minta bantuan ketua regu dan rombongan untuk 

menolongnya, tetapi mereka tidak bersedia. Mereka takut 

kena dam karena menyentuh perempuan. Akhirnya saya dan 

beberapa jamaah perempuan yang menolongnya. Saya tidak 

berfikir apakah saya kena dam atau tidak. Saya yakin bahwa 

hukum agama itu fleksibel, bisa berubah karena  kondisi. 

Saya bersama Dokter Idha Prasetyowati membawa ke TGC 

untuk mendapat perawatan darurat. Sementara Mas Hari 

Santoso menjaga di tenda. Dia satu satunya tenaga medis 
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yang tersisa menjaga tenda. Sementara itu kami tidak berani 

mengganggu Gus Sidik selaku pembimbing Ibadah yang 

sedang mengatur pelaksanaan wukuf yang sebentar lagi 

dilaksanakan. Empat tenda yang berbeda narus disiapkan 

empat orang yang melakukan khutbah wukuf. 

Beberapa saat lagi Wukuf dimulai, beberapa tenda 

telah menyiapkan perlengkapannya. Sayup sayup adzan 

mulai dikumandangkan. Di TGC kami menunggu jamaah yang 

sedang dirawat. Sekujur tubuhnya digerojok dengan es batu. 

Ada kemungkinan jamaah ini harus segera dirujuk dirumah 

sakit.seperti juga yang disediakan di setiap pintu masuk 

tenda. Beberapa es batu dalam drum disediakan oleh 

Muassasah yang berguna untuk mengkompres jamaah. Saya 

juga melakukannya, meletakkan satu buah es batu tepat di 

belakang leher, dan membahasi wajah dengan air dingin. 

Saya duduk bersebelahan dengan Bu Idha, tak ada 

senyum seperti biasanya. Wajahnya kusut seperti belum di 

setrika, Kami saling diam, seperti dua orang berpacaran yang 

ingin menyampaikan kata cinta. Hanya kami berdua yang 

tahu bagaimana perasaan kami saat itu, pikiran dan perasaan 

kami seakan melayang seperti layang layang putus dari 

benang. Kesunyian pecahketika Bu Idha menyampaikan 

bahwa ada kemungkinan jamaah yang sakit parah tersebut 

harus dibawa ke Rumah sakit. Bayangan kami jadi tidak 

menentu, bagaimana jika harus dibawa ke Rumah sakit diluar 

Arofah ?? tentunya diantara kami atau kami berdua yang 

harus mengawalnya. Dan jika hal itu dilakukan, maka kami 

tidak jadi ikut wukuf, dan itu artinya kami tidak jadi ikut 

menjalankan Ibadah haji, begitu juga dengan jamaah yang 

sakit parah tadi. halusinasi pada sesuatu yang tidak mungkin 
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terjadi. Bukankan jamaah yang sakit parahpun juga di Safari 

Wukufkan ??? dan tidaklah mungkin Jamaah yang berada di 

Arafah dibawa keluar untuk perawatan. 

Saya mengambilkan baju Bu Idha di tenda 

sebagaimana perintahnya. Saya buka tas tenteng yang berisi 

baju lengkap tersebut, dari baju seragam sampai 

daelmanpun ada. Saya tidak tahu apakah, apakah 

memegang seluruh perlengkapan baju milik perempuan 

yang bukan istri saya ini kena dam atau tidak ?? saya diam 

sesaat. Haruskah saya memberi baju bagi jamaah yang sakit 

tersebut dengan baju seragam petugas ??. saya masih ingat 

bahwa ketika Ibu Ibu jamaah mengganti baju jamaah yang 

sakit ini satu jam yang lalu, mereka mencuci bajunya. Saya 

bergegas ke kamar kecil khusus perempuan, beberapa Ibu 

terlihat antri mengambil wudlu, mata saya tertuju pada 

jemuran baju milik Ibu ibu tersebut. Dengan tidak 

memperdulikan tatapan beberapa mata jamaah, saya 

mengambil baju milik jamaah sakit yang telah kering 

tersebut. 



69  

 
 

Arafah: Medan Terberat 

Jamaah Haji Indonesia 
 

 

 

Saya duduk mnenunggui Pasien di tenda TGC ( Team 

Gerak Cepat ) yang berada sekitar 70 meter dari tenda saya 

di Arofah. Disebelah saya B Idha Prasetyowati dan Mas Hari 

Santoso yang beberapa saat kemudian harus kembali ke 

tenda karena ada jamaah yang perlu perawatan. Ada 

kemungkinan pasien jamaah ini harus segera dirujuk ke 

rumah sakit. Bayangan kami seakan terbang tak tararah, tak 

seperti bayangan dua orang yang duduk dipelaminan 

membayangkan malam pertama, namun seperti bayangan 

nahkoda bajak laut yang mengarahkan kapalnnya tanpa tahu 

dimana dermaganya. Bayangan yang tidak menentu, dari 

dua orag petugas kloter yang belum pernah melaksanakan 

ibadah Haji. Jika Pasien harus dibawa keluar Arofah, maka 

kami membayangkan bahwa saya atau diantara kami yang 

harus mengantarkannya, dan itu artinya kami atau diantara 

kami harus keluar dari Arofah sebekum waktu wukuf  

dimulai. Dan itu artinya kami tidak mengikuti wukuf dan 

gagal dalam melakukan Ibadah Haji. Kami hanya pasrah, jika 

harus keluar dari Arofah, maka itu adalah resiko dari seorang 

petugas kloter yang harus mengedepankan tugas 

dibandingkan dengan Ibadah Haji. 

Adzan mulai dikumandangkan, pratanda prosesi 

wukuf akan segera dimulai. Pasien berangsur angsur 

membaik. Meski masih harus bermandikan es batu dan 
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belum sadarkan diri sepenuhnya, pakaiannyapun sudah 

diganti dengan pakaian bersih seperti jamaah saat wukuf 

pada umumnya. Saya mengambil wudlu dan bergabung 

dengan kloter Kota Malang yang kebetulan gandeng dengan 

tenda TGC untuk Sholat Jamak Dzuhur dan Ashar, sementara 

Idha Prasetyowati bergabung dengan tenda sebelaahnya. 

Mestinya kami ikut kloter kami dalam prosesi ini, namun 

kondisilah yang membuat kami harus berpencar, dan hanya 

Gus Achmad Siddiq selaku Pembimbing Ibadah ditemani Mas 

Hari Santoso sebagai paramedis yang ada di tenda Kloter. 

Android selalu menyala untuk selalu berkomunikasi dan 

memantau jamaah. Bebeerapa saat kemudian Bu Idha 

Prasetyowati harus mengantar pasien Jamaah ke Tenda 

KKHI Arofah. 

Saya kembali ke tenda ketika Mas Hari Santoso 

sedang mendorong seorang jamaah yang kena heatstrokee 

untuk dilarikan ke TGC. Saya memberhentikannya, 

menggantikannya mendorong jamaah tersebut ke TGC, 

untuk memaksa satu satunya tenaga medis laki laki itu untuk 

berhenti istirahan dan makan siang karena saya tahu sejak 

pagi dia belum beristirahat. Saya hanya ingin memastikan 

bahwa seluruh team dalam kondisi sehat, karena hari hari 

yang melelahkan akan segera dimulai. Saya meneruskan 

Japri Mbak Sari Nurani yanng berada di tenda KKHI, karena 

hampir tiap menit ada jamaah yang heatstrokee, agar 

jamaah banyak minum dan menyemprot wajahnya dengan 

air. Dan itu benar benar diterapkan, para ketua regu dan 

rombongan tak henti hentinya mengingatkan dan 

menyemprot jamaah. Ada sekitar enam orang yang 
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heatstroke di Arofah, satu orang dilarikan ke tenda KKHI dan 

satu orang ke RSAS di Arofah. 

Saya mengajak Ketua Regu untuk menjemput jamaah 

yang mulai membaik di tenda KKHI, namun ketua regu itu 

keberatan, dengan alasan di Arofah waktunya untuk 

memperbanyak dzikir dan doa, saya tidak dapat 

memaksanya, karena di Arofah memang waktunya untuk 

banyak berdzikir dan memanjatkan doa doa. Berdzikir tidak 

harus duduk bersila dalam tenda. Duduk bersila dalam tenda 

yang lebih luas dan nyaman dibandingkan dengan tenda 

tahun lalu hanya dapat dilaksanakan oleh jamaah, kami 

berdzikir sambil mendorong jamaah di kursi rodanya beratus 

ratus meter, atau tenaga medis berdzikir sambil memasang 

infus dan merawat jamaah yang mengalami heat stroke yang 

seakan tak henti. Tenda yang begitu besar seolah tak muat 

dengan jamaah yang membutuhkan pertolongan dengan 

segera. Bongkahan es batu yang dikampung halaman dibuat 

campuran es sendol aaau berbagai jenis minuman es segar 

lainnya, disini digunakan untuk mengompres jamaah. Nyaris 

jamaah yang mengalami heatstrokee seperti salat buah 

diantara es batu disekujur tubuhnya. 

Sebenarnya tenda di Arofah sudah cukup  besar 

untuk menampung jamaah, namun karena panas yang 

menyengat yang melanda hamparan dibawah Jabal Rahmah 

tersebut, ditambah sapaan badai gurun yang menyambut 

kedatangan kami di Arofah membuat kami harus menutup 

empat pintu tenda yang mengakibatkan kuragnya 

oksigenyang ada di dalam tenda. Meskipin ada AC dan 

Blowers dalam tenda, namun oksigen kurang memadai 

untuk dihirup puluhan jamaah dalam satu tenda. 
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Saya benar benar memelototi android seperti anak 

yang kecanduan game, powerbank sudah saya siapkan agar 

android tersebut tidak mati sedetikpun. Hal ini saya lakukan 

karena saya harus terus memantau kondisi seluruh jamaah 

dari android tersebut, terlebih kondisi banyaknya jamaah 

yang mengalami heatstrokee mengakibatkan team kloter 

benar benar harus bisa berbagi, agar dalam tenda tidak 

pernah kosong dari team klorrer dan tenaga medis. Dlama 

android tersebut sudah saya siapkan data seluruh jamaah 

yang saya foto dari data jamaah yang kami dapatkan dari 

siskohat. Sehingga ketika saya membutuhkan data jamaah 

tersebut jika saya tidak mendapatkan data jamaah dari Dapih 

B, maka saya dapat membuka android. Hal ini sangat 

membantu saya ketika ada jamaah yabg wafat di RSAS yang 

gelang identitasnya hilang entah kemana, sementara tas 

pasport yang berisi dapih B miliknya dibawa suaminya yang 

belum diketahui keberadaannya. Saya bisa cepat 

mengindentifikasi data jamaah tersebut dari data yang ada  

di android lengkap dengan alamatnya. 
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Indahnya Wafat di 

Makkah 
 

 

Sempat terrfikir dihati ini, alangkah senangnya 

jamaah yang meninggal ditanah suci pada musim haji, 

berjuta juta jamaah yang mensholatkan didepan ka’bah. 

Sunggung mungkin hanya ada di masjidil hatam saja jenazah 

disholatkan oleh jutaan orang. Sangat jauh dikampung 

dimana jika ada orng yang meninggal, meskipun yang datang 

takziyah banyak, tetapi sangat sedikit yang mensholatkan, 

itupun dilakukan didalam rumah, sangat jauh dengan di 

Masjidil haram dan Masjid nabawi yang di Sholatkan setelah 

usai sholat fardlu. 

Rasanya ingin juga di sholatkan seperti itu, dengan 

jutaan orang yang berhati tuluis mensholatkan jenazah yang 

wafat dalam rangka melaksanakan rukun Islam yang 

terAkhir. Namun mengingat usia yang masih muda, anak nak 

yang masih membutuhkan kasih sayang, istri yang masih 

terlihat cantik yanng menunggu dengan untaian doa 

dirumah, belum siap saya jika harus meninggalkan dunia ini 

sekarang. Inilah yang aku rasakan saat pertama kami 

menghantarkan  jenazah jamaah yang di Sholatkan di 

Masjidil haram. 

Sebuah pertanyaan yang mungkin juga dirasakan 

semua orang saat menjalankan sholat jenazah di Masjidil 

haram adalah dimanakah letak jenazah dan dimanakah posisi 

Imam saat itu ???. tadinya saya menyangka bahwa jenazah 

diletakkan didekat pintu Ka’bah dimana Imam Sholat 

Rawatib berada, namun gambaran itu sirna ketika kami 
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dengan kereta khusus yang sepertinya bertenaga listrik 

membawa jenazah dari ambulan menuju lantai dua Masjidil 

haram, jenazah jenazah itu diletakkan dilantai dua dan kami 

diberi kesempatan jamaah dengan orang orang khusus yang 

sepertinya kaum bangsawan atau pejabat negara. Kami 

berada dibelakang jenazah. Sementara didepan jenazah juga 

banyak jamaah yang melaksanakan sholat fardlu. 

Saat selesai Sholat fardlu yang dilanjutkan dengan 

Sholat Jenazah, nampak seseorang menyiapkan mikrophone 

dan tempat untuk Imam Sholat, dan disutulah kami tahu 

bahwa ternyata saat sholat Jenazah, Imam berada di 

belakang jenazah yang erjajar didepannya, ditata sedemikian 

rupa sehingga bagi jenazah laki laki Kepala Jenazah sejajar 

dengan Imam, sementara jenazah perempuan, tepat pada 

tengah tengahnya yang sejajar dengan Imam, sementara 

pada makmum masih berada pada posisinya masing masing 

menghadap kiblat, sehingga pada sholat jenazah tersebut 

makmum yang ada didepan jenazah posisinya ada didepan 

Imam. 

Jamaah Haji yang meninggal saat menjalankan 
Ibadah haji di Makkah dimakamkan di Pemakaman Soraya 
yang letaknya sekitar 40 kilometer dari arah Makkah atau 4 
kilometer dari Masjid jamarot. Pemakaman seluar 4 Hektare 
ini sangat jauh dari kesan anker, dari jauh nampak seperti 
padang pasir yang luas dengan beberapa batu nisan 
diatasnya. Tidak ada pepohonan yang tumbuh diatasnya 
sebagaimana pemakaman di Indonesia. Pemakaman ini 
dikelola dengan sanat baik, ada jalan yang bisa dilalui oleh 
mobil jenazah hingga ke tengah tengah makam, sementara 
dipinggir makam disiapkan tempat bersuci dan MCK, 
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sehingga sehabis mengantarkan jenazah, kita dapar bersuci 
disana. 

Tidak perlu menggali kubur saat ada orang yang 
meninggal, karena lubang lubang tersebut sudah disiapkan 

dengan cor penutup diatasnya, sementara dibawah kubur 
tersebut sedalam kurang lebih dua meter tersebut diberi 

dinding yang terbuat dari batu bata. Tidak ada apa apa saat 
saya berada didalam lubang bersama dua orang yang lain 

untuk menerima jenazah yang diturunkan dari keranda, tali 
jenazah juga dilepas sebagaimana pemakaman jenazah di 
Indonesia. Yang membedakannya adalah jika di Indonesia 
diatas jenazah diberi papan kayu dan kemudian ditimbun 
dengan tanah, namun di pemakaman Soraya ini jenazah 
dibiarkan dibawah kemudian cor penutup dikembalikan 

sebagaimana semula, tepat dipermukaan kuburan 
dioberikan tanda berupa batu nisan yang tidak ada namanya. 

Saya berfikir, bagaimana kita menandai letak kuburan 
yang sama persis batu nisannya ini ???. mungkin memang 
seperti ini yang biasa terjadi di saudi Arabiya, namun 
anggapan saya ini sedikit berbeda saat petugas kubur 
memberikan secarik kertas yang berisi nomor blok kuburan 
tersebut, sehingga jika keluarga ingin berziarah ke makam 
almarhum, maka dapat ditunjukkan letak kuburnya. Konon 
kuburan disini setelah tiga tahun akan dibongkar atau 
jenazah yang ada akan diletakkan dibagian bawah jenazah 
yang baru. 

Gurun berbatu dari tanah Arab sepertinya tidak 
mungkin jika setiap hari harus menggali kubur sedalam 
sekitas dua meter, saya pernah menyaksikan mesin berat 
yang dipergunakan untuk menggali pondasi, dan itupun 
membutuhkan waktu yang lama, mungkin membutuhkan 
waktu lenih dari sehari dengan menggunakan alat berat 
untuk membuat satu lubang kubur. 
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Akhirnya Wafat di Mina 
 

 

 

Sore itu kami sudah merencanakan bahwa saya, 

Dokter Idha dan Sari Nurani dari paramedis, sehabis Maghrib 

melonjar Jumroh, sementara Gus Achmad Sidiq dan Mas Hari 

santoso yang akan menjaga jamaah di tenda. Rencananya 

sekitar 60 orang jamaah yang akan berangkat setelah 

Maghrib, dan kami akan bergabung bersama mereka. Dokter 

Idha Prasetyowati belum pernah ke Jamarat, meskipun 

malam sebelumnya sudah berada di pintu terowongan 

jamarat, namun tidak melontar Jumroh. Kami saat itu sedang 

mengurus administrasi jamaah haji yang wafat, sehingga 

meski sudah sangat dekat dengan jamarat, kami harus 

segera kembali ke tenda, karena kami berangkat dengan 

rombongan pengurus Maktab, sedangkan Mbak Sari Nurani, 

perawat yang mAkhir berbahasa Inggris baru datang dari 

Rumah Sakit Arofah karena harus mengawal jamaah yang 

masuk Rumah sakit, sehingga tidak bersamaan ke Mina. 

Kedua orang petugas medis tersebut saat melontar Jumroh 

Aqobah diwakilkan oleh Mas Hari Santoso. 

Dalam hal melontar jumroh, kami tidak melakukan 

secara runtut dalam serah terima perwakilan melontar 

sebagaimana saat bimbingan manasik, dimana harus ada 

serah terima batu kerikil dari yang akan diwakili. Hal ini 

terjadi karena kondisi kami yang tidak dapat melakukan hal 

tersebut. Dan kami yakin apa yang kami lakukan juga sah 

menurut hukum, sebagaimana orang yang berada di Rumah 
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sakit juga tidak menyerahkan batu kerikil miliknya yang 

diperoleh di Muzdalifah untuk melontar. Bagi kami, 

perwakilan tersebut cukup dengan media WhatsAap, 

kadangkala kami melontarkan dulu baru kemudian 

menyampaikan bahwa kami telah mewakili orang tersebut 

untuk melontar jumroh. Bahkan Mabit di Muzdalifah dan 

Mina pun tidak dapat kami lakukan dengan sempurna. Suatu 

saat saya harus kembali ke Arofah untuk menjenguk jamaah 

yang sedang dirawat disana, dan jamaah yang dirawat ini 

juga tidak kami bawa untuk mabit di mina dan langsung ke 

Makkah, karena terlalu beresiko jika harus bersama kami di 

Mina. 

Adzan Maghrib telah dikumendangkan, beberapa 

jamaah bersiap untuk menjalankan ibadah Sholat Maghrib 

untuk kemudian keluar tenda menuju jamarat. Saya juga 

bersiap untuk bersama jamaah tersebut, namun hingga 

jamaah siap berangkat, kami belum juga dapat 

menyelesaikan berbagai masalah yang sedang kami hadapi. 

Beberapa jamaah membutuhkan penanganan secara 

intensif, terlebih ada seorang jamaah yang sedang diinfus di 

tenda dengan ditemani seorang isterinya. Jamaah tersebut 

terlihat baik baik saja meski dalam kondisi sakit, namun 

semangatnya untuk menjalankan Ibadah Haji dengan 

sempurna patut di apresiasikan. Bahkan jamaah ini pernah 

ingin ikut Tarwiyah bersama rombongannya, dan dengan 

berbagai cara kami berhasil membujuknya saat itu. Mulai dari 

Makkah jamaah ini sudah terlihat sakit dan harus memakai 

kursi roda. Kondisi semakin drop setelah sehari semalam 

berada di Arofah, dan kondisi tidak semakin membaik 

sesampainya di tenda Mina, meski tidak separah dua orang 
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jamaah kami yang sempat dibawa ke Rumah Sakit mina Al 

wadi. 

Rombongan yang melontar jumroh telah berangkat, 

dan kami massih tetap ditenda merawat jamaah yang sakit 

tersebut. Sore hari saya masih sempat mengganti 

pakaiannya, saat itu saya melihat kotorannya berwarna 

hitam pekat, saya merasakan ada firasat kurang baik dari 

orang orang yang biasanya kotoran seperti ini, namun saya 

hanya diam saja. Terlebih sepertinya orag ini sudah sangat 

pasrah dan rela jika harus wafat dalam menjalankan Ibadah 

haji. Tidak selamanya kita dapat mempercepat yang 

seharusnya lambat, atau memperlambat yang seharusnya 

cepat. Berbagai upaya telah kita lakukan agar jamaah ini 

sehat hingga Armina usai, namun tekdir berkehendak sesuai 

jalannya. Jamaah ini Akhirnya wafat ketika rombongannya 

sudah beberapa ratus meter menuju jamarat. Saya 

menghubungi pengurus maktab, tak pelak tangis sang 

istripun pecah ditengah kesunyian tenda. 

Kami menenangkannya, sementara yang lain 

merawat jenazah, membaringkannya dengan sempurna. Gus 

Achmad Siddiq menyelimuti jamaah tersebut dengan helai 

Ihram miliknya. Mungkin ini salah satu manfaat kami 

membawa tiga helai kain Ihram, disaat tertentu bisa 

dimanfaatkan untuk membantu jamaah. Beberapa saat 

kemudian datang si ayyub, Pemuda Ganteng Asli Arab yang 

fasih berbahasa Indonesia ini menenangkan jamaah. Saya 

tida menyangka pemuda yang banyak fans dari jamaah dan 

pernah bersama Rina Nose dalam episode jalan jalan di trans 

7 ini pandai meragkai kata yang menyejukkan jamaah. Gus 

Achmad Siddiq memimpin pembacaan Yasin dan tahlil dalam 
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tenda, dan dalam waktu yang tidak terlalu lama, seluruh 

jamaah yang masih berada ditenda bersama sama mengikuti 

tahlilan tersebut. 

Rencana ke jamarat bertigapun jadi tak terlaksana. 

Kami harus berbagi, dan lagi laghi dokter Idha Prasetyowati 

yang tidak dapat mengikuti kami untuk melontar Jumroh. 

Dokter berkacamata yang seakan tak pernah llelah ini harus 

membuat COD di tenda KKHI Mina, dalam hati saya berjanji 

bahwa pada saatnya nanti saya akan mengajaknya ke 

Jamarat. Ini adalah jamaah ketiga yang dibuatkan surat 

kematian. 
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Ticket ke Surga 
 

 

 

Mata  masih  terasa  ngantuk  saat  telepon  berdering 

ditengah malam sekira Jam 2 PM (Post Meridiem) sepertinya 

dari rumah pemandian jenazah yang beberapa jam lalu kami 

tinggalkan.   Saya   agak   kesulitan   bercakap   dengan   orang 

diseberang, bahasanya terlalu cepat sehingga agak sulit aku 

mencernanya,  maklumlah  Bahasa  Arabku  pas  pasan,  bisa 

dikatakan kurang untuk ukuran ketua Kloter. Saya hanya bisa 

menangkap bahwa orang tersebut menanyakan posisi saya, 

saya  hanya  bisa  menjawab  Ana  fi  funduk  Masakin  Al  hayat. 

Selebihnya saya tidak  biosa menjawab meski saya mengerti 

maksudnya.  Saya  membangunkan  Gus  Siddiq,  TPIHI  yang 

kebetulan     pimpinan    pondok    pesantren    yang    Bahasa 

Arabnnya    lumayan.    Kami    diminta    segera    ke    Rumah 

pemandian   jenazah   karena   akan   segera   di   Sholatkan   di 

Masjidil   Haram   usai   Sholat   Subuh.   Kami   diminta   segera 

kesana. 

Segera kami ambil seragam kebesaran sebagai 

petugas kloter, saya menyiapkan tanda pengenal yang 

biasanya ditanyakan saat menghadapi masalah. Sementara 

para jamaah sudah banyak yang berangkat ke Masjid untuk 

Tahajut diteruskan Sholat Subuh. Saya kesulitan mencari 

baju saya, entah mungkin efek dari tergesa gesa sehingga 

baju itu tak ditemukan juga, sementara waktu terus berjalan 

tanpa kompromi. Gus Sddiq sudah ada di Lift, sementara 
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saya belum menemukan baju saya. Di almari memang ada 

beberapa baju seragam, namun saya tidak menemukan baju 

saya, padahal jam sebelas tadi masih saya pakai untuk 

mengurusi jenazah dari Rumas Sakit Arab Saudi Al Noor 

hingga ke Pemakaman. Tidak mungkin baju itu tertukar 

dengan dokter Idha yang bersama sama dengan Mas Hari 

Santosomengurusi jenazah pertama yang wafat di kloter 

kami. 

Mungkin pandangan mata ini yang mulai kabur akibat 

kurang tidur, maklumlah mulai sehabis maghrib kami berada 

di Rumah sakit Al Noor mengurusi jenazah hingga dibawa ke 

Rumah Pemandian Jenazah. Dan ini adalah pengalaman 

pertama kami dalam pengurusan jamaah yang wafat dalam 

pelaksanaan Ibadah Haji, kami juga tidak tahu bagaimana 

tatacara pemakaman disini, karena setahu kami butuh lobi 

khusus agar jenazah dapat di sholatkan di Masjidil Haram, 

namun penjelasan dari Maktab bahwa saat ini semua jamaah 

yanbg wafat dalam Ibadah Haji akan disholatkan di Masjidil 

haram tanpa biaya. Saya ingin mengikuti semua proses 

perawatan jenazah disini, dan ketika saya berada di Rumas 

Sakit Arab Saudi Al Noor saya agak kaget ketika mendapati 

jenazah sudah dibungkus dengan kain putih, saya hanya 

diperlihatkan wajahnya, untuk memastikan bahwa itu benar 

benar jebazah jamaah saya. Saya agak kaget ketika 

diperlihatkan jenazah dengan perawakan brewok, sebab 

seingatku jamaah saya yang wafat tidak berewok, kemudian 

petugas rumah sakit mengecek kembali ke administrasi 

untuk mengecek data yang benar, dan Akhirnya kami dapat 

menemukan jenazah yang kami maksud. Jenazah itu 

sepertinya belum dimandikan, namun sudah terbungkus kain 
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kafan, saya tidak tahu apakan jenazah itu benar benaqr 

sudah dimandikan atau belum, hingga kami diajak bersama 

jenazah tersebut ke suatu tempat dengan menggunakan 

kereta jenazah. 

Malam itu benar benar menyita waktu dan tenaga, 

kami berempat berada di Rumah Pemandian Jenazah, saya 

menyelesaikan administrasi sebelum jenazah dimandikan. 

Saya menemui pihak administrasi yang sepertinya orang 

Afrika, saya menggunakan Bahasa Inggris dicampur bahasa 

Arab, yang penting kami mengeti maksudnya, kadangkala 

kami tersenyum karena bahasa yang nggak nyambung 

tersebut. Dokter Idha dan Mas Hari Santoso yang menemani 

Ibu dari jamaah yang berada diluar mungkin mendengar saat 

petugas tersebut tertawa, namun mereka nggak tahu 

kenapa ada tawa saat pengurusan jenazah tersebut, sayapun 

terpaksa ikut tertawa dengan bahasa yang saya miliki yang 

setelah saya reviw kembali ternyata artinya nggak  

nyambung dengan pertanyaan petugas tersebut. 

Kuakui bahwa saya tidak terlalu mAkhir Bahasa 

Inggris, tidak seperti Mbak Sari Nurani yang begitu mudah 

cas cis cus, atau dokter Idha yang nyambung bila diajak 

bahasa Inggris, di Kantor biasanya jika ada orang luar negeri 

yang berurusan dengan kantor, memang saya yang 

menangani, namun hanya menanyakan identitas dan yang 

berkaitan dengan keperluan lainnya, harus kuakui bahwa 

bahasa Inggrisku sangat jauh dengan yang dikuasai istri saya, 

maklumlah mertua saya adalah Guru Bahasa Inggris, dulu 

saat masih pacaran saya pernah dikirimi surat dengan bahasa 

inggris oleh calon istrti saya, dan saya membalasnya dengan 

ucapan singkat “Yes I Love you”. Dan saat seperti inilah saya 
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benar benar merasakan bahwa Bahasa Inggris dan Bahasa 

Arab sangatlah perlu, saya tidak dapat selalu mengandalkan 

Gus Siddiq yang bahasa Arabnya agak lumayan, sebab kami 

tidak selalu bisa bersama sama, 

Saat pemandian jenazah, dari pihak nkeluarga atau 

tim klrter yang laki laki dipersilahkan ikut memandikannya, 

saya tidak menyia nyiakan kesempatan ini, karena saya ingin 

tahu bagaimana tata cara memandikan jenazah di rumah 

pemandian jenazah ini. Mas Hari Santoso saya tawari untuk 

ikut masuk ke kamar pemandian jenazah tidak bersedia, 

sehingga sayya dan dua orang petugas yang sepertinya 

berkebangsaan Afrika yang memandikannya, diruangan itu 

karena jenazah yang dimandikan adalah laki laki, maka 

perempuan tidak diperkenankan untuk masuk. 

Barangkali benar yang disampaikan banyak orang, 

bahwa apa yang kita lakukan di tanah air juga akan kita 

dapatkan di tanah Arab, namun menurut saya itu hanyalah 

kebetulan saja, saya ikut memandikan jenazah bukan semata 

mata saat ditanah air salah satu tugas saya sebagai 

Pembantu PPN ditingkat desa adalah merawat jenazah, 

namun hanya kiebetulan saja jamaah saya ada yang 

meninggal, dan saya berkesempatan ikut memandikan ahli 

surga yang dimandikan dan dikafani dengan layak tersebut. 

Hari sudah larut malam, jenazah barusaja selesai 

dikafani, Istri almarhum yang diberi kesempatan melihat 

wajah suaminya untuk terAkhir kalinya juga tidak mau 

melihatnya, dia sangat takut jika akan menangis saat melihat 

wajah almarhum suaminya, Bel;liau menelpon anaknya yang 

berada di tanah air, saya yang diminta untuk berbicara untuk 

menjelaskan kondisi almarhum ayahnya. kami hanya bisa 
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menghiburnya,   dan   berpamitan   kepada   petugas   rumah 

pemandian jenazah untuk pulang ke Hotel dengan naik taksi. 

Jam  12  malam  atau  jam 12  PM  (Post  Meridiem)  saya 

bersama  rombongan  baru  sampai  hotel,  sebenarnya  kami 

sudah  pasrah  dan  percaya  bahwa  jenazah  akan disholatkan 

di  Masjidil  Haram  dan  dimakamkan  dengan  layak,  namun 

petugas tetap  menginginkan petugas dan keluarga 

mengikuti prosesi pemakaman jenazah, dan kini hampir jam 

setengah  tiga  kami  haruss  kembali  ke  Rumah  Pemandian 

jenazah,   bisa   dimaklumi   jika   saya   masih   lelah   menahan 

kantuk untuk sekedar mencari baju seragam, sementara Gus 

Siddik   yang   berada   di   Lift   sudah   siap   untuk   turun,   dan 

ternyata  baju saya dipakainya,  sehingga saya harus 

membawa baju Gus Siddiq dan berlari kearah Lift. 

Saya tidak bisa membayangkan bagaimana saat kami 

bertukas baju didalam Lift tersebut diketahui orang lain, bisa 

bisa terjadi salah faham dan kami dianggap apalah kok 

bertukas baju sesama jenis, namun kondisi tergesa yang 

mengakibatkan kami harus melakukann hal ini. Belum lagi 

saat mencari kendaraan yang dapat mengantarkan kami ke 

Rumah Pemandian jenazah, tidak ada sopir taksi yang dapat 

mengenali tempat tersebut, seandainya tidak secara 

kebetulan ada polisi yang kebetulan berpakaian sipil dan 

sedang mengendarai mobilnya dan bersedia mengantarkan 

kami ke rumah pemandian jemnazah tersebut, belum tentu 

kami dapat datang kesana sebelum sholat subuh dimulai. 
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Maaf, Kami Tidak Taat 

Aturan 
 

 

Waktu hampir tengah malam, ketika kami selesai 

menata tempat jamaah di tenda tenda Mina. Saya tidur 

diluar tenda, menatap langit tanpa bintang menikmati 

hangatnya udara malam Muzdalifah. Kebetulan maktab kami 

tidak berada di Mina, namun diwilayah Muzdalifah, 

sehinggga kami tidak bermalam pada dua tempat yang 

berbeda sebagaimana diajarkan dalam manasik haji, Kalau 

kloter yang mendapat tenda di Mina maka akan bermalam di 

Muzdalifah dan Mina, namun bagi kami yang mendapatkan 

tenda di Muzdalifah atau Mina Jadid maka kami hanya 

bermalam di satu tempat yakni di Mina Jadid yang masuk 

wilayah Mudalifah. 

Masalah ini perhak kita bahas bersama Muassasah di 

Hotel Masakin Al Hayat, tentang bermalam di Mina yang 

berada di Muzdalifah. Pihak muassasah mengibaratkan Mina 

Jadid seperti pengembangan sebuah Masjid dimana jika ada 

perluasan masjid maka yang dahulu adalah halaman masjid, 

namun setelah Masjid diluaskan maka halaman Masjid 

tersebut juga menjadi masjid, begitu juga jika saat berjamaah 

meluber hingga ke halaman atau jalan raya, maka orang  

yang jamaah dijalan raya juga dianggap sah dan sama sahnya 

dengan jamaah didalam masjid utama, begitu juga dengan 

bermalam di Mina dimana semakin bertambahnya jamaah 

haji mengakibatkan daya tampung tenda mina tidak 

mencukupi, sehingga pengembangannya hingga kewiayah 
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muzdalifah yang secara administratif telah dimasukkan 

kewilayah mina oleh pemerintah Arab Saudi, sehingga kami 

yang berada di Mina Jadid bermalam di Muzdalifah dan di 

Mina cukup dalam satu tempat saja. 

Sebenarnya teah dijadwah oleh pengelola Haji Arab 

Saudi kapan saatnya kami melontar Jumroh Aqobah, ada 

saat saat tertentu kami tidak boleh keluar dari tenda untuk 

melontar jumroh, hal ini untuk menghindari kemacetan 

dijalan menuju jamarot sehingga terhindar dari berdesakan 

antar jamaah, ketua kloter juga harus membuat pernyataan 

bahwa akan mengatur jamaahnya sesuai dengan jadwal yang 

ditentukan dengan sanki jika ada pelanggaran adalah tidak 

diperkenankan memasuki wiayah saudi Arabia selama 10 

tahun. 

Malam itu para jamaah ingin melontar jumroh,  

karena jika sesuai dengan jadwal maka waktu melontar 

jumroh adalah jam 3 sore esok hari, bisa dibayangkan 

bagaimana para jamaah harus berjalan belasan kilometer 

dalam cuaca panas sekitar 40 derajat. Sesuai jadwal bahwa 

yang boleh keuar melontar jumroh malam itu adalah orang 

orang tua dan yang memakai kursi roda, padahal para 

jamaah yang memakai kursi roda dan yang tua sudah 

diwakilkan kepada yanng masih muda. 

Saya ke tenda Maktab mengambil jatah batu kerikil 

untuk melontar jumroh yang sudah disediakan maktab, batu 

kerikil pecah dalam kantung kain itu sangatlah kecil kecil, 

sehingga beberapa jamaah protes dengan kerikil yang 

disediaka maktab. Para jamaah memilih erikil kerikik tersebut 

yang tidak terlalu kecil sehingga saat dilempat ke dinding 

jamarat yang berjarak sekitar 3 meter tersebut batu tidak 
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melayang. Dan saat berada di tenda maktab tersebut 

nampak kloter lain ada yang diizinkan untuk keluar, padahal 

dari rombongan tersebut tidak ada yang tua atau memaki 

kursi roda, saya kira pengelola maktab benar benar tidakn 

mau kompromi, ternyata nggak jauh berbeda dengan di 

negara kami, musyawarah untuk mufakat. 

Kamipun  nego  dengan  pihak  maktab  untuk  keluar 

melontar   jumnroh   pada   malam   itu   juga,   kesehatan   dan 

keselamatan  jamaah  menjadi  alasan  utama  mengapa  kami 

harus  melontar  jumroh  aqobah  malam  hari,  pengalaman  di 

Arofah    dengan    suhu    udara    hampir    50    derajat    yang 

mengakibatkan     bbanyaknya     jamaah     yang     mengalami 

dehidrasi  hingga  beberapa  jamaah  tak  sadarkan  diri  dan 

demensia  adalah  alasan  yang  wajib  dipertimbangkan,  dan 

setelah  neosiasi  sedikit  alot  Akhirnya  diizinkan  keluar  

dari tenda,    namun    hanya    untuk    50    orang,    itupun    

tannpa pengawalan  (  oetugas  oenunjuk  arah  )  dari  

maktab.  Kami setuju   karena   beberapa   jamaah   kami   

jugasudah   pernah beberapa kali haji, sehingga tahu arah 

jamarat, terlebih dari pihak  maktab  telah  dibagikan  peta  

jalan  menuju  jamarat. Pada    kesempatan    berikutnya    

kami    negosiasi   lagi    agar diperbolehkan  untuk  melontar  

jumroh  aqobah  bagi  jamaah kami,  namun  lagi  lagi  hanya  

diizinkan  untuk  maksimal  150 orang  tanpa  pengawalan  

dari  maktab  dan  harus  membuat surat pernyataan. Terlalu 

beresiko jika ketua kloter membuat surat  pernyataan  

tersebut,  maka  saya  mewakilkan  kepada ketua KBIH yang 

akan membawa jamaahya melontar jumroh untuk   menanda   

tangani   pernyataan   tersebut.   Sehingga malam itu telah 

tiga gelombang jamaah kami yang melontar jumroh, dan 

sebagian mereka langsung menuju hotel karena 
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jarak dari Hotel ke Jamarat lebih dekat daripada Jarah 

Mina/Muzdalifah ke Jamarat. Dan merekan akan lebih aman 

dari cuara ekstrem jika langsung menuju hotel. 

Masih ada satu rombongan KBIH yang ingin melontar 

jumroh aqobah malam itu, namun mereka siap setelah lewat 

tengah malam. Hal yang membuat saya merasa bersalah 

adalah saya ikut pada rombongan kedua dalam melontar 

jumroh, sedangkan rombingan terAkhir yang akan melontar 

jumroh malam itu saya tinggalkan dan saya serahkan kepada 

ketua KBIH untuk negosiasi sendiri dengan pihak maktab, 

karena saya yakin ketua KBIH yang sudah belasan tahun 

berangkat haji tersebut mampu melakukan negosiasi sendiri. 

Saya merasa bersalah, mestinya saya harus menunggu 

rombongan terAkhir melotar jumroh, meski pada akhirnya 

rombongan terAkhir ini bisa keluar melontar jumroh malam  

itu dengan membuat surat pernyataan, namun negosiasi 

yang dilakukan sangatlan alot. Saya ingin segera 

melontarjumroh aqobah malam itu juga karena saya ingin 

segera berpakaian bebas, bisa istirahat setelah sehari 

semalam nyaris tanpa bisa memejamkan mata dan bisa 

mengurus jamaah. 
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Maaf, Kami Melanggar 

Lagi 
 

 

Saya  menunggu  tumpukan  Tas  Jamaah  yang  telah 

kembali ke Hotel karena Nafar Awal, yakni Melontar Jumroh 

pada tanggal 10, 11 dan 12 Dzulhijah, sedangkan saya dan Mas 

Hari  Santoso  (  Paramedis  )  masih  berada  di  Tenda  Mina  di 

Muzdalifah menunggu 70 orang jamaah yang melaksanakan 

nafar Tsani ( Melontar jumroh hingga tanggal 13 Dzulhijah ). 

Tas  jamaah  masih  berada  di  Tenda  karena  akan  diangkut 

tersendiri  oleh  petugas  maktab.  Hal  ini  dilakukan  dengan 

mengingat usia Jamaah banyak yang sudah udzur, sehingga 

lebih baik berangkat ke Hotel tanpa membawa tas tenteng. 

Kebijakan pemerintah Indonesia dalam pelaksanaan 

Ibadah Haji melaksanakan kegiatan Nafar Tsani, sehingga 

saat team kloter dikumpulkan di sektor untuk mendapatkan 

penjelasan masalah ini, dihimbau agar semua jamaah 

melaksanakan Nafar Tsani bersama team kloter, dan apabila 

ada yang melaksanakan Nafar Awal maka tidak didampingi 

oleh team kloter. 

Kondisi kesehatan jamaah yang semakin menurun 

ditambah dengan wafatnya dua orang jamaah di tenda Mina 

mengakibatkan saya dan team kloter untuk melanggar 

himbauan saat di sektor, bagi kami keselamatan jamaah 

adalah segalanya. Walaupun jamaah yang wafat tersebut 

mulai awal memang sudah sakit, bahkan ada satu jamaah 

yang sakit hingga harus di infus di Mina dengan mengingat 

jamaah tersebut tidak dapat istirahan dan tidak dapat tidur 
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dalam tenda juga sudah kembali ke hotel sehari sebelumnya, 

melontar jumroh juga dari hotel. 

Hari   pertama   berada   di   tenda   Mina,   satu   orang 

jamaah yang sudah udzur dan sakit sejak menginjakkan kaki 

di   Madinah.   Beberapa   jamaah   juga   harus   mendapatkan 

perawatan  dari  team  medis,  sehingga  dalam  pelaksanaan 

Melontar   jumroh,   team   medis   diwakili   oleh   salah   satu 

petugas  yang  mengawal  jamaah  ke  Jamarot.  Sebenarnya 

saya  dan  Dokter  Idha  Prasetyawati  (  Dokter  Kloter  )  tiap 

malam  ke  dekat  Jamarot,  namun  kami  tidak  melanjutkan 

melontar  jumroh.    Padahal  kami  sudah  berada  sekitar  50 

meter  dari  terowongan  Mina,  karena  keperluan  kami  ke 

Klinik      Kesehatan      Haji      Indonesia      di      Mina,      untuk 

menyelesaikan administrasi Jamaah yang wafat. Bahkan saya 

tidak      sempat      mengunjungi      adik      saya      yang      juga 

melaksanakan  Ibadah  Haji  melalui  Negara  Jepang  karena 

mendapatkan bea siswa strata dua yang maktabnya berada 

di seberang KKHI Mina. 

Suatu saat saya sudah berada Di KKHI Mina untuk 

menyelesaikan jamaah yang wafat di Tenda Mina, semula 

jamaah ini sudah kami bawa ke KKHI, namun dikembaalikan 

di tenda dengan mengingat kapasitas KKHI yang sudah 

sangat padat, dan jamaah ini dapat dirawat di tenda, namun 

sudah menjadi takdirnya, beberapa saat berada di tenda, 

jamaah ini meninggal dunia. Saya beberapa jam lamanya 

berada di KKHI Mina, menunggu Dokter Idha Prasetyowati 

yang masih berada di KKHI Makkah karena harus mengawal 

jamaah yang dirawat disana. Saya sempat bertemu dengan 

dua orang Indonesia yang berasal dari wilayah Jawa Tengah 

yang trterpisah dari rombongannya. Saya mencoba melihat 
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gelang monel yang dikenakannya. Saya merasa aneh dengan 

gelang yang tidak sama dengan jamaah haji Indonesia pada 

umunya, maksud saya untuk menolong jamaah tersebut 

untuk menemukan kelompoknya. Setelah saya berbincang 

lebih lanjut terungkap bahwa kedua orang tersebut 

berangkat dengan visa dan melalui Philipina.Berbagai cara 

dilakukan oleh Umat Islam yang sangat rindu dengan 

Baitullah, meski dengan cara yang tidak benar dan 

membahayakan keselamatan jiwanya. Sebagian mereka 

tidak tahu bahwa yang dilakukannya sangatlah beresiko. 

Bagi kami kelelahan dalam menjalankan  tugas 

Armina sebanding dengan kenikmatan pengalaman yang 

mungkin hanya kami lalui sepanjang hidup kami, mungkin 

sebanding dengan kelelahan dan kenikmatan saat 

melakukan hubungan suami istri. Kami menikmatinya, meski 

mungkin saat ditanah air tidak dapat bercerita secara detail 

bagaimana jamarat, bagaimana Jabal Rahmah atau Goa Hiro 

dan Goa Tsur namun kami yakin bahwa Tuhan akan 

menggantikannya dengan yang lebih Indah. Setiap orang 

mempunyai jalan cerita yang berbeda, tentunya hanya 

beberapa orang saja yang tahu bahwa di Arofah ada Rumah 

Sakit yang hanya beroperasi di Musim Haji dengan fasilitas 

yang lengkap, tidak semua petugas haji tahu bahwa di Mina 

ada tempat khusus untuk menampung jenazah jamaah haji 

yang wafat di Mina sebelum di Sholatkan di Masjidil Haram 

dan dimakamkan di makkah. 

Pada awalnya kami sepakat bahwa apabila jamaah 

melakukan Nafar Awal, maka kami petugas kloter tetap akan 

melakukan Nafar Tsani, namun melihat kondisi Jamaah yang 

perlu pendampingan, terlebih sebagian besar melakukan 
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nafar awal, dan hanya 70 jamaah yang tersisa, maka hanya 

saya sebagai Ketua Kloter dan Mas Hari Santoso sebagai 

Paramedis yang Nafar Tsani, bagi kami ini adalah hal yang 

realistis untuk dilakukan. 
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Tersesat dijalan yang 

Benar 
 

 

Banyak orang tidak tahu arah dan berjalan sesuai 

bisikan angin dan keyakinannya. Namun juga tidak sedikit 

yang menyesatkan diri sendiri pada jalan yang sudah di 

ketahuinya buntu. Sudah tak terhitung jumlahnya orang 

yang tersesat karema keangkuhan dan kesombongannya, 

namun juga tidak sedikit yang ditunjukkan jalan kebenaran 

karena kebodohan atauu keluguannya. 

Saya mengenal P Joko saat beliau mengalami 

Demensia   di   Kota   Makkah.   Suhu    panas    yang   

berbeda mengakibatkan penurunan daya kekebalan tubuh 

terhadap rasa percaya diri dan kemandirian. Orang ini seakan 

sudah nggak begitu nyambung saat duajak bicara, namun 

sebuah kebanggaan saat saya silaturahim kerumahnya, 

beliau sudah ingat dengan saya walau samar. Masih ingat 

ketika di Mina dia pulang sendiri ke hotel dengan naiki bus 

yang biasa di naiki orang Iran. Aura wajah yang sedikit mirip 

timur tengah yang menolongnya dia tidak ditolak 

ketika.menginjakkan kaki dipintu bus tersebut, meskipun 

pada Akhirnya harus diturunkan di Kantor polisi saudi Arabia. 

Betapa bingungnya kami saat itu, orang yang jarang bicara 

dengan pandangan kosong itu tanpa diketahui keluar dari 

tenda. 

Konon dia merasa ada woro woro yang mengajak 

jamaah segera keluar dari tenda. Padahal beberapa jam 
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sebelumnya dia masih terlihat duduk termenung sendiri 

didekat kamar mandi. Dia terus keluar mengikuti langkah 

kakinya, dia tidak tahu arah sendirian dantara tenda tenda 

yang terlihat sama, dia tidak dapat berkomunikasi dengan 

yang berbeda bahasa, bahkan dengan sesama jamaahpun 

dia sulit komunikasi, dia terus berjalan yang ternyata menuju 

terminal Naik bus sesuai dengan keyakinannya, dan 

diturunkan di Kantor polisi karena dia orang asing di bus 

tersebut. Bus khusus orang Iran yang akan nkembali ke 

Hotel. Selembar kartu hotel yang dia bawa menyelamatkan 

dia dari kebingungan polisi yang menolongnya. Dia jadi 

istimewa karena dikawal polisi sampai 

peraduannya. Insyaallah keinginanmu untuk menjadi orang 

dengan watak yang kebih baik dari sebelumnya menjadi 

kemambruran dalam beribadah. 

Ketika berada di Hotel sebelum ke Arofah, saya 

sempat berkunjung ke kamarnya, saat itu dia terkena 

demensia, sebuah penyakit yang sering menimpa jamaah 

karena suhu udara yanng tinggi yang mengakibatkan jamaah 

seakan tidak ingat apam apa lagi. Orang ini ingin segera 

pulang kerumahnya, padahal ritual haji belum juga dimulai, 

saya mengajaknya ngobrol tentang apa saja, karena orang 

orang yang terkena demensia akan segera pulih jika dia 

diajak ngobrol sehingga tidak merasa sendiri. Kebetulan 

rumahnya hanya berjarah sekitar 3 kilometer dari rumah 

saya, sehingga nyambung ketika saya berkomunikasi 

dengannya, 
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Wafat sesuai Do’anya 
 

 

 

Dunia bukan benar benar panggung sandiwara atau 

pentas srimulat dimana ketika ada pemain dengan adegan 

meninggal dunia bisa menggelar tikar, menyiapkan bantal 

dan jatuh pelan pelan seperti pengantin baru menuju 

pembaringan. Namun kehidupan yang berkaitan dengan 

kematian bisa datang kapan saja dan dimana saja, bahkan 

ketika orang sedang melakukan perbuatan yang sangat 

memalukan dan mengundang aib seaib aibnyapun tak luput 

dari kematian yang datangnya tiba tiba. Meski demikian 

tidak sedikit seseorang yang meninggal dengan begitu 

Indah. 

Ketika saya kembali dari Masjidil Haram bersama 

rombongan jamaah haji yang relatif sudah sangat udzur, 

Dokter Idha Prasetyowati berbisik ditelinga saya dengan 

suara lirih agar tidak didengar oleh orang lain. Bisikan yang 

selalu saya ingat sampai ditanah air. Saya mengiyakan apa 

yang disampaikan, sebuah keinginan yang wajar dari 

perempuan muda yang sedang berada di negeri orang. 

Meskipun sangat berat bagi saya untuk melakukannya. 

Sungguh membuat perang batin dari dalam diri yang yang 

juga mempunyai pemikiran yang sama dengannya. Setiap 

orang berhak untuk memanjatkan doa. Dan doalah satu 

satunya senjata yang tidak dapat terpenjarakan. Saya tidak 

dapat memaksa para jamaah agar tidak mempunyai 

keinginan untuk wafat dalam menjalankan Ibadah haji, saya 
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hanya menghimbau agar mereka menjaga kesehatan, 

sehingga dapat menjalankan Ibadah haji dengan sempurna 

dan kembali kepada Keluarganya di tanah air, mendoakan 

orag orang yang saat kita berangkat juga mendoakan calon 

jamaah. 

Di Mina pada hari pertama telah wafat seorang laki 

laki tua setelah semalam menikmati tidur ditenda. Lelaki tua 

ini belum sempat menikmati bagaimana panasnya udara di 

Mina, beliau wafat saat tidur pada malam pertama setelah 

kedatangan dari Arofah. Tak ada yang tahu persis jam 

berapa beliau wafat, mungkin hanya istrinyalah yang 

merasakan pada jam berapa suaminya wafat, meskipun 

ketika lelaki tua ini wafat, sang istri sedang melontar jumroh 

Aqobah yang dalam bahasa Inggris sebagaimana 

terpampang pada tembok Jamarat tertulis dengan tulisan 

yang sangat besar Big Jamarat. dan langsung menuju ke 

Hotel bersama rombongannya. Saya yakin bahwa sang istri 

merasakan detik detik kematian suaminya meskipun 

berjauhan, karena sepasang suami istri yang sudah puluhan 

tahun menjalin cinta dan asmara tersebut seakan telah 

menyatu perasaanya. Masih kami ingat ketika masih berada 

di Madinah saat lelaki tua ini mendapatkan perawatan 

dikamarnya, sang istri sempat berbisik,” kalau wafat jangan 

di Madinah To Pak Pak, nanti saja kalau sudah berada di 

Makkah”. 

Saya tidak dapat mengantar jenazah lelaki tua ini 

hingga ke Pemakaman di Serea, ketika petugas membawa 

jenazah dengan ambulan menuju Makkah, saya hanya 

mengantar hingga ke Pintu Keluar maktab. Saya sempat 

berbincang dengan Fuady, petugas yang membawa Jenazah 
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tersebut yang saya kenal sejak di balai Diklat Keagamaan 

Surabaya. Beliau memang Pegawai di BDK tersebut. Yang 

sangat saya ingat dari Fuady adalah dia selalu berjabat 

tangan dengan seluruh peserta dalam satu kelas saat 

menyerahkan presensi. Tak menyangka pada Akhirnya saya 

bertemu di makkah dengan Fuady yang ketika saya 

mengikuti Diklat Calon Penghulu ini menjadi panitianya. Dia 

bertugas sebagai PPIH non kloter di Makkah dan saat di 

Armina kebetulan bertemu kembali saat membawa jenazah 

dari Jamaah kloter 37 yang wafat pada urutan kedua, Fuady 

menyampaikan bahwa jenazah yang wafat di Mina juga akan 

mendapatkan perawatan sebagaimana yang wafat di 

Makkah. Tentunya juga akan di Sholatkan di masjidil Haram 

dan di makamkan di Soraya/Serea. 

Gus Fiky adalah orang yang pertama mendapati 

Lelaki yang sedang tertidur dengan pakaian Ihrom ini 

menghadap Ilahi. Saat itu ketua Rombongan ini bermaksud 

melakukan Tahallul terthadap jamaahnya tersebut yang 

didapatinya telah meninggal dunia. Dokter Idha 

Prasetyowati yang pada jamaah yang sakit yang memang 

kita kumpulkan agar mudah untuk memantaunya tidak 

menyadari jika ada jamaahnya yang meninggal dunia, karena 

tidak ada tanda tanda lelaki tua tersebut akan meninggal 

dunia, karena tidak ada keluhan apa apa. Beliau hanya tidur 

begitu saja saat memasuki tenda Mina. Sebagaimana 

disampaikan ketua rombonga tersebut bahwa lelaki tua 

tersebut memang mempunyai keinginan untuk meninggal 

dunia di makkah pada hari Jum’at. 
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Wudlu di Wastafle 
 

 

 

 
 

Bisa dibayangkan bagaimana Ibu Ibu berwudlu du 

Wastafel, mungkin hanya terlihat seperti orang mencuci 

wajah biasa, namun bagaimana saat ingin mencuci kakinya, 

sedangkan tidak ada gayung untuk menampung air, pastinya 

kakinya akan diangkat dan dimasukkan diatas wastafel. Saya 

tidak dapat membayangkan jika yang berwullu masih muda 

dengan kaki jenjang yang putih mulus dan harus diangkat ke 

wastafel, terlihat seperti peragawati yang action di calkwalk. 

Dan bagaimana pula dengan ibu ibu yang perawakannya 

tidak terlalu tinggi, sedangkan standart wastafel yang 

digunakan adalah standard timur tengah. 

Mengangkat kaki ke wastafel mungkin bisa 

diabadikan dalam karya seni baik kanvas maupun 

phothografy, kakai kaki yang diatas wastafel jika tidak 

terbiasa mungkin bisa terjengkang, terlebih bisa masih 

berpakaian ikhram yang akan memperlihatkan aurat yang 

sebenarnya tidak boleh terlihat, meski sedang melaksanakan 

wudlu, namun beberapa jamaah seolah mengabaikan 

masalah tersebut, mereka tidak menyadarinya bahwa yang 

dilakukannya bisa mengakibatkan mereka harus membayar 

Dam. 

Banyak yang berwudlu dikamar kecil menggunakan 

kran semprot, namun bagi yang tidak terbiasa akan basah 

kuyub, karena tekanan air semprot yang begitu kencangnya, 
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dan lagi juga tidak terlalu nyaman untuk berwudlu deakat 

closed, namun bagi Ibu ibu ini merupakan pilihan terbaik 

daripada harus di wastafel, sebagian sudah berwudlu di 

kamar mandi yang ada di masing masing kamar sebelum ke 

Musholla, namun juga ada yang di Wastafel dan Kamar 

mandi yang ada di ruangan yang dipergunakan untuk 

Musholla. Meskipun kamar mandi dipisah antara laki laki dan 

perempuan, namun bagi Ibu ibu juga kurang nyaman jika 

harus wudlu di wqstafel, bagaimanapun kita harus 

mengangkat kaki keatas wastafel dan sebenarnya menurut 

adat ketimuran itu adalah perbuatan yang kurang sopan. 

Sepertinya suatu hal yang aneh jikia ada Ruangan 

untuk Musholla, tetapi tidak disediakan tempat wudlu secara 

permanen, apalagi hotel ini hampir setiap tahun 

dipergunakian untuk menginap jamaah haji, terlebih di 

Negara Saudi Arabia yang seratus persen penduduknya 

beragama Islam dan menerapkan syariat Islam, namun inilah 

fakta unik yang ditemui, entahlah ruangan apa sebenarnya 

yang difungsikan sebagai Musholla ini, mungkin sehari 

harinya ruangan ini untuk ruang pertemuan, karena ada 

beberapa ruangan kecil yang sepertinya adalah ruangan 

kantor, namun beberapa hotel yang dipergunakan untuk 

menginap oara jamaah rata rata sam, yakni tidak ada tempat 

khusus untuk wudlu. 

Beberapa Hotel di Indonesia juga menyediakan 

ruangan khusus untuk Musholla dan disediakan juga tempat 

wudlu, sehingga kaki kaki tidak perlu naik derajat diatas 

wastafel, meskipun Musholla tersebut kadang hanya berupa 

ruangan yang tidak terlalu besar dan hanya muat beberapa 

orang saja, biasanya di kamar tidur juga diberi petunjuk arah 
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kiblat. Meskipun dizaman digital sekarang ini tidaklah terlalu 

sulit untuk menentukan arah kiblat, karena beberapa aplikasi 

dalam android juga menyediakan fasilitas arah kiblat dan 

jadwal waktu sholat. 

Kondisi darurat mengakibatkan kita melakukan 

tindakan yang tidak biasanya, kebiasaan yang berbeda 

mengakibatkan kita juga masih merasa agak canggung untuk 

melakukannya, seperti tempat wudlu yang menggunakan 

tempat duduk, sehingga kita yang biasanya berwudlu sambil 

membungkuk, karena disediakan tempat duduk, maka kita 

juga mencoba berwudlu sambil duduk, walau kadangkala 

kita lebih enjoy jika berwudlu sambil sedikit 

membungkukkan badan. 

Kita tidak dapat berbuat banyak selain mehgikuti 

yang sudah ada, Imam Sholatpun harus kita yang 

menentukan giliran, dari kloter mana yang harus menjadi 

Imam atau memberikan tausiyah, karena di hotel ini ada 

enam kloter dari daerah yang berbeda yang menjadi 

penghuninya. Biasanya kita menunju pembimbing Ibadah 

dan Ketua KBIH untuk bergantian memberikan tausiyah. 
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Umroh 2 Real 
 

 

 

 
 

Masalah Umroh sunnah yang dilakukan di Musim Haji 

ada beberapa berpedaan pendapat diantara Pengurus KBIH, 

ada yang mengajak jamaahnya untuk umroh sesuai dengan 

kemampuan fisiknya, adapula yang tidak melaksanakannya 

dengan alasan Nabi tidak pernah melaksanakan Umroh pada 

musim haji. Ada pula yang tidak mengajak jamaahnya untuk 

umroh agar tidak terjadi riak ketika di tanah air dan menjadi 

nkebanggaan karena banyaknya melakukan umroh, 

sehingga pahalanya jadi sia sia.saya sendiri tidak 

mempermasalahkan dengan perbedaan pendapat diantara 

mereka, karena semua mempunyai dasar yang kuat untuk 

melaksanakan Ibadah, bagi kami yang terpenting adalah 

mereka bisa menjaga diri, sehingga fisik dan kesehatan 

terjaga.ada juga KBIH yang tidak melaksanakan banyak 

Umroh, tetapi memperbanyak Thawaf sunnah. 

Beberapa  jamaah  ada  yang  naik  taksi  ke  Tanem  ( 

Miqot   terdekat   dari   Makkah   )   secara   rombongan   yang 

biasanya  satu  taksi  diisi  empat  orang  dengan  kisaran  biaya 

sekotar  50  SR  untuk  sekali  jalan,  adapula  yang  mencarter 

Bus dengan biaya perorang 10 SR, biasanya yang mencarter 

Bus ini adalah KBIH, adapula non KBIH yang mencarter Bus 

untuk   city   tour   yang   dilanjutkan   dengan   Umroh.   Sekali 

seumur   hidup   ke   Saudi   Arabia       dimanfaatkan   dengan 

berbagai cara yang diyakininya oleh jamaah haji. 
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Sebelumnya   saya   hanya   ngasih   info   ke   Jamaah 

bahwa  mereka  bisa  umroh  dengan  miqot  di  tan’em  hanya 

dengan 2 real sekali jalan. Jamaah bisa naik bus di Syib Amir ( 

terminal Masjidil haram ) dan menanyakan ke petugas untuk 

mencari  bus  ke  Tan  emm,  saya  menyarankan  bagi  Ibu  ibu 

untuk  tidak  berangkat  sendiri,  untuk  menghindari  hal  yang 

tidak   diinginkan,   karena   yang   ke   Tan’em   bukan   hanya 

jamaah dari Indonesia, tetapi Jamaah dari seluruh dunia. 

Pada suatu malam saya bertemu dengan perempuan 

paroh  baya  yang  mengucapkan  terimakasih  karena  sudah 

dikasih  tahu  cara  umroh  dengan  biaya  ringan,  karena  kalau 

naik taksi bisa 60 real untuk ambil miqot. Itupun belum tentu 

tahu   bagaimana   cara   cari   taksi   karena   rata   rata   jamaah 

nggak  bisa  Bahasa  Arab.  Apalagi  Bahasa  Inggris  sehingga 

tidak  dapat  menawar  harga  taksi.  Perempuan  paroh  baya 

tersebut  bercerita  bahwa  dia  baru  15  kali  umroh  sunnah. 

Sebuah pengakuan yang bikin geleng geleng kepala, terlebih 

dia    cerita    bahwa    ada    temannya    yang    sudah    19    kali 

melakukan  umroh  sunnah  bahkan  ada  yang  sudah  25  kali. 

Menurutnya meskipun Nabi Tidak pernah Umroh saat musim 

haji, namun menurut Ustadnya bahwa kondisi yang berbeda 

mengakibatkan      hukum      yang      berbeda,      Nabi      tidak 

melaksanakan  umroh  sunnah  karena  Nabi  berada  di  Arab, 

sehingga bisa melaksanakan Umroh diluar Musim Haji, tetapi 

bagi   masyarakat   Indonesia   yang   hanya   mempunyai   satu 

kesempatan  ke  Saudi  Arabia  di  musim  haji,  maka  Umroh 

beberapa  kali  diperrbolehkan,  karena  melaksanakan  Ibadah 

haji  dengan  biaya  yang  relatif  tidak  murah,  tidak  elok  jika 

hanya tidur dikamar hotel saja. Bagi  saya dan teman teman 
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petugas kloter, bisa umroh wajib dan melaksanakan Ibadah 

Haji saja sudah untung, apalagi bisa umroh sunnah. 

Kemarin malam ada jamaah yang ingin umroh sunnah 

dan  saya  diminta  bantuan  untuk  mengantar,  alhamdulillah 

syukur  saya  juga  bisa  ikutan  umroh,  selama  ini  saya  hanya 

ngasih      tahu      caranya      dan      sekarang      saya      harus 

mempraktekkannya.  Dan  benar  juga  bahwa  tiket  bus  ke 

tan’em cuma 2 SR ( Saudi Arabia Real ) perorang. Kita bukan 

hanya bisa umroh sunnah barengan nganter jamaah, namun 

kita  bisa  taaruf  dengan  jamaah  haji  dari  berbagai  negara. 

Saya bukan hanya ngasih teori tentang umroh dengan biaya 

murah. Tapi juga menikmatinya 
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Mobat Mabit di Mina 
 

 

 

Akhir dari Armina adalah melontar Small, Midke and 

Big jamarat, sebuah istilah yang seakan asing bagi jamaah 

haji Indonesia, dalam pembinaan Manasik Haji juga jaranng 

atau bahkan tidak disunggung dengan istilah tersebut, 

karena yang selama ini dikenal adalah Jumroh Ula Wustho 

Aqobah. Namun itulah realitasnya, saya sendiri juga kurang 

memahami mengapa simbol peperangan abadi dengan  

setan dan nafsu pada diri sendiri tersebut diganti dengan 

Basaha Inggris dengan tulisan besar pada dinding yang 

berdekatan dengan tugu dimana dulu Nabi Ibrahim diganggu 

syetan saat akan melaksanakan perintah Tuhannya untuk 

menyembelih putranya tersebut. 

Serangkaian ritual Ibadah Haji yang mengharuskan 

mabid di Mina dengan fakta bahwa banyaknya jamaah haji 

mengakibatkan pengembangan tenda atau camp Mina 

hingga keluar dari Mina hingga kewilayah Muzdalifah yang 

jarak tempuh ke Jamarat hingga hampir sepuluh kilometer, 

menimbulkan ide ide menarik dari jamaah haji yang 

mendapatkan tenda atau camp di Muzdalifah. Jamaah 

menghitung secara cermat bahwa jarak dari tebnda mina di 

muzdalifah menuju jamarat lebih jauh dibandingkan dengan 

jarak antaha Hotel ke Jamarat. Para jamaah tersebut 

sebagian memilih melanjutkan perjalanan ke hotel setelah 

melontar jumroh aqobah / Big Jamarat pada tanggal 10 

Dzulhijah. Hal ini dianggap lebih aman oleh para jamaah 
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untuk beristirahat dengan nyaman dibandingkan dengan 

kembali dan menginap di tenda mina yang berdesakan, 

beberapa jamaah disamping istirahat dio hotel juga tidak 

sedikit yang melanjutkan Thawaf Ifadah. 

Kaharusan Mabid di Mina melAkhirkan langkah cerdik 

dari jamaah haji tersebut agar tetap nyaman di Hotel terapi 

masih dapat mabid di Mina, dimana para jamaah tersebut 

kembali ke jamarat yang terletak di Mina dan bebeeapa saat 

bermalam dan tidur di jalanan atau tempat parkir atau 

tempat tempat lain yang dapat dijadikan tidur di mina yang 

dekat dengan jamarat. Hal ini menimbulkan sedikit 

kesemrawutan di wilayah tersebut hingga laskar keamanan 

Saudi Arabia mengusir jamaah yang mabid ilegal tersebut, 

begitu juga dengan beberapa jamaah yang berangkat ke 

jamarat mendekati tengah malam, untuk kemudian berdiam 

di Mina disekitar Jamarat dan setelah lewat tengah malam 

kembali melontar Jumroh. Sehingga sekali jalan bisa 

melontar dua kali pada hari yang berbeda. 

Meskipun  mobat  mabit  menghindari  obrakan  laskar 

tentara  seperti  pedagang  kaki  lima  yang  berpindah  pindah 

saat  diobrak  Satpol  PP,  tidak  menyebabkan  ciut  nyali  dari 

jamaah   haji   untuk   melakukannya,   meski   juga   sebelum 

pelaksanaan    Armina    jjuga    sudah    ada    sosialisasi    dari 

Muassasah   bahwa   hal   tersebut   tidak   diperbolehkan   dan 

akan    dikenakan    sanksi.    Meskipun    menggunakan    tahun 

Hijriyah   dalam   pelaksanaan   Ibadah   Haji,   namun   disaudi 

Arabiya  pergantian  hari  juga  dimulai  setelah  jam  12  malam 

sebagaimana  tahun  Masehi,  tidak  seperti  keyakinan  orang 

jawa     yang     mengganggap     pergantian     hari     menurut 

penanggalan    qomariyah    (    berdasarkan    lamanya    bulan 
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mengitari bumi ) yang menganggap pergantian hari dimulai 

masuknya waktu sholat ashar, dan ada yang menggunakan 

panduan setelah masuknya waktu sholat maghrib. 

Saya jadi berfikir, Ide para jamaah yang langsung ke 

Hotel setelah melontar Jumroh Aqobah atau Big Jamarat 

dihari pertama melontar jumroh.ini, mengapa jika dengan 

alasan pengembangan mina diperbolehkan membuat camp 

atau tenda di Muzdalifah, dengan alasan yang sama 

mengapa belum diperbolehkan mabid di sysyah dan 

Raudhoh, dimana sudah tersedia tenda tenda negah dan 

permanen ( hotel ) untuk tempat yang nyaman dan aman 

untuk mabid ??? Ah itu hanya angan angan saya saja. 

 
Para jamaah yang melakukan nafar tsani juga agak 

cerdik saat melontar jamarat terAkhir. Dimana mereka pada 

pagi hari pulang dari mina jadid ( istilah pengembangan 

camp mina yang terletak di muzdalifah ) menuju ke hotel 

untuk istirahat dan kemudian melakukan ritual melontar 

jumrah pada sore harinya, dan para ibu banyak yang belanja 

ke mal mall di sepanjang jalan sebelum pulang ke hotel. 
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Tersesat dalam 

Kesombongan 
 

Tersesat Dalam Kesombongan 

Banyak orang yang sangat percaya diri dengan 

pilihannya. Merasa sudah dapat membaca sehingga tidak 

perlu untuk bertanya. Adalagi yang sangat percaya dengan 

google maps dan sejenisnya. Penyebab orang sesat jalan 

bukan karena orang tidak bisa membaca, bisa jadi yang 

dibacanya tidak sesuai dengan jalan yang diinginkannya, atau 

bisa jadi dia bertanya kepada orang yang juga tidak tahu 

arah. 

Cerita ini terjadi di Mina, ketika saya baru turun dari 

jamarat, ada WA dari rombongan jamaah yang berangkat 

lebih awal dan tidak tahu kemana dia harus mengambil arah 

jalan pulang. Saya hanya memberikan arahan melalui WA 

yang belum tentu di mengertinya, karena saya sendiri juga 

belum tentu bisa pulang, dan ini untuk pertama kalinya saya 

berada disini, namun Setidaknya bisa membuat mereka lega. 

Yang membuat saya bertanya tanya adalah Mereka 

berangkat dengan pembimbing Ibadah yang  sudah 

beberapa kali melaksanakan Ibadah Haji,  lantas  mengapa 

dia bisa terpisah ?? Apa mereka ditinggalkan oleh 

pembimbingnya ??? 

Saya memisahkan diri dari rombongan, ingin segera 

menyusul jamaah yang sesat jalan tersebut, saya duduk 

berhenti dibawah peta kota, mengira ngira dimana lokasi 

jamaah sesat jalan tersebut, dari percakapan melalui WA 

dapat saya simpulkan bahwa mereka salah mengambil jalan 
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ke kiri, sehingga saya arahkan agar mengamboiil arah ke 

kanan.. Saya tidak mungkin memberi peta lokasi saya 

sebagaimana yang mereka, karena jika itu saya lakukan, 

maka mereka akan kembali ke jamarat. Mereka juga gagap 

tehnologi sehingga tidak dapat mengirim lokasi. 

Saya mencari jalan pintas agar bisa menyusul mereka, 

saya melalui camp Afrika hingga disekitar camp Negeria 

namun saya tidak menemukannya. Saya bertemu dengan 

serombongan orang yang sepertinya juga sesat jalan. 

Mereka berjalan berlawanan arah dengan arah yang saya 

yakini benar, dan inilah yang membuat saya ragu, apakah 

jalan yang saya ambil sudah benar ???. Saya mengikuti 

mereka sampai beberapa ratus meter, hingga kaki seakan 

tak dapat diangkat dari jalanan yang mulai sesak dengan 

jamaah yang datang dan pergi ke jamarat. 

Saya mulai sadar diri, jika saya teruskan maka saya 

hanya berputar putar. Saya sadar bahwa ini peringatan dari 

ilahi, atas kesombongan diri yang ada di hati. Saya sangat 

lelah, terlebih sehari semalam mata nyaris tak terpejam. Saya 

harus istirahat, saya harus beristighfar atas kesombongan 

diri ini. Hari menjelang pagi, meski adzan subuh belum 

terkabarkan. Aku harus tidur, meski harus di 

jalanan.kumatikan andoid, Kuhamparkan kain ihrom untuk 

ku berbaring di sebuah gank. Kupejamkan mata hingga 

subuh tiba. Kurebahkan lelah dan mengharap hidayahnya. 

Sayapun menjalankan sholat subuh diatas kain ihram, 

berwudlu dengan air zanzam, bersimpuh melawan 

kesombongan. 
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Saya berdiri ditempat yang tinggi, di jalan layang 

yang tidak saya ketahui menuju kemana, menyongsong 

matahari yang pelan tapi pasti semakin tinggi. 

Kupandangi camp demi camp, dan sepertinya aku mengenali 

daerah ini, hingga saya bertanya kepada polisi dimana camp 

( tenda saya ) 

Ahh ternyata tenda saya berada dibawah jalan layang 

dimana saya berada. Berarti semalam saya sesat jalan 

disekitar tenda saya sendiri. 

WA terus berbunyi, ternyata jamaah yang tersesat 

belum kembali. Saya segera kirim lokasi agar mereka bisa 

kembali.Saya bertanya kepada pembimbing,yang sudah 

kembali ke tenda, mengapa ini bisa terjadi. Mengapa 

jamaahnya ditinggalkannya, mereka tidak tahu arah mereka 

sekarang kebingungan dan bisa pulang setelah saya kirimkan 

lokasi melalui aplikasi Whaathaapn yang dilengkapi dengan 

peta lokasi google maps. 

 
Inilah sebenarnya yang terjadi, orang orang sesat 

jalan tersebut bukan pembimbing yang meninggalkannya, 

namun jamaah yang sesat jalan tersebut meninggalkannya, 

disaat sang pembimbing harus menunggu jamaah yang tua. 
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Orang Terakhir 
 

 

 

Saya mengenalnya ketika beliau berada di Pesawat 

saat berangkat ke tanah suci. beliau sempat membuat 

petugas kesehatan melakukan tindakan ekstra karena sesak 

nafasnya yang kambuh saat merasakan AC Pesawat dalam 

perjalanan 9 jam ke Tanah Suci. 

Tatapan matanya tegar, masih tersisa raut wajah keriput 

wajah dari lelaki tampan di zamannya, suaranya juga tegas. 

beberapa kalimatnya menunjukkan bahwa dia orang yang 

bepengalaman, terlenih saat Bupati datang  

mengunjunginya, dia turut bangga karena salah satu 

muridnya jadi orang berpengaruh di negeri ini. 

Saya masih ingat dalam penerbangan Surabaya 

Medinah, kru pesawat ikut membantu team kesehatan kami 

saat beliau yang telah berumur 76 tahun ini sesak nafas dan 

harus mendapatkan perawatan ekstra, dirawat dalam 

ruangan khusus dengan bantuan tabung oksigen, peralatan 

medis pesawatpun dipergunakan untuk menolong bapak tua 

penuh semangat ini. Bersyukur karena Mbak Sari ( 

Paramedis kami ) lancar berbahasa Inggris, sehingga 

komuikasi dengan kru pesawat lancar, berita acara dibuat 

oleh kru pesawat untuk alasan penerbangan, dalam hatin 

saya berdoa semoga bapak tua ini selamat sampai Medinah. 

Kami sangat ekstra menjaganya, hampir tiap hari 

team kami melakukan visitasi terhadap beliau yang sudah 
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kami anggap sebagai orang tua kami sendiri, baik di makkah 

maupun di Madinah. bahkan ada satu team kami yang secara 

khusus merawat orang tua pensiunan Penghulu ini yang 

begitu tinggi semangat hidupnya, semangat untuk 

menyempurnakan hajinya, kerinduanya terhadap tanah suci, 

kerinduannya terhadap tanah kelAkhiran. 

Ketika di Arofah, beliau sempat dilarikan di Rumah 

Sakit Arofah, dengan didampingi Istri beliau dan Mbak Sari ( 

paramedis kami ) hingga seluruh Jamaah beranngkat ke 

Mina, beliau masih di Rumah sakit Arofat. Ketika kami 

menjenguknya di Arofah, beliau sangat ingin ke Mudzdalifah 

dan Mina meski team dokter melarangnya, beliau ingin 

Mabid di Mina, namun kami tidak sanggup untuk 

memenuhinya, sebab bagi kami keselamatan jamaah adalah 

yang utama, biarlah beliau tidak Mabid di Mina, biarkan 

rekan rekan sesama Jamaah yang mewakili melontar jumroh, 

biarkan beliau langsung ke Makkah. 

Kami makan bersama, ketika KBIh dari bapak tua ini 

melakukan tasyakuran Haji. Beliau sempar sehat dan dapat 

melaksanakan thawaf Ifadah meski harus di dorong pakai 

kursi roda. Beberapa hari beliau sehat dan berkumpul 

dengan sesama jamaah, bahkan ada jamaah yang nyeletuk 

bahwa beliau adalah satu satunya jamaah yang dirawat 

dirumnah sakit yang kembali dengan selamat, beliau 

bercerita tentang kepuasan pelayanan Rumah sakit, Saya 

sempat membuatkan makanan untuk beliau sebelum 

kesehatannya kembali drop dan dirawat kembali ke Rumah 

sakit, bahkan sempat ngipasi saat beliau di kamar kecil di 

kamar tidurnya, mendorongnya dengan kursi roda hingga 

sampai ke pintu gerbang hotel sampai ambulan datang, Saya 
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masih ingat pesan beliau saat saya antar ke loby untuk 

kemudian dibawa ke rumah sakit.Beliau ingin saya 

menjemputnya saat saya pulang ke tanah air. 

Malam ini,saya mohon maaf kepada beliau dan 

keluarga, karena saya tidak menjemputnya, bahkan tas 

tenteng yang berisi baju yang akan saya berikan kepadanya 

juga harus saya bawa pulang, karena kami tahu bahwa 

kesehatannya sangat kritis, dan kami tidak ingin berita ini 

menjadi beban pikiran istri dan keluarganya. Saya sudah 

menyadari apa sebenarnya yang akan terjadi, kami hanya 

menunggu keajaiban agar beliau bisa kembali ke tanah air, 

bagaimana kami akan menjelaskannya kepada keluarga ?? 

seandainya keajaiban itu tidak berkenan kepadanya ?? 

Malam kini setelah tiga hari kami berada di tanah air, 

kami mendapat kabar duka, bahwa Jamaah yang kami 

titipkan di Rumah Sakit Al Nooor Saudi Arabia atas nama P 

Muhammad Daim Suseno sudah tiada. Beiau berpulang 

sebagai jamaah Haji Kloter 37 yang wafat di tanah suci. 

Beliau adalah Jamaah Haji Kami yang ke enam yang 

menghembuskan nafas terAkhir di tanah suci. Selamat Jalan 

Orang Tua Kami 

Surga telah menunggumu 
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Masjid Kami di Kolong 

Jembatan 
 
 

Empat kali Jumat di Makkah, hanya sekali menikmati 

khotbah Jumat di Masjidil Haram, itupun saat terjebak macet 

dalam perjalanan dari Mahbas Jin. Sungguh jebakan yang 

istimewa bagi pengelana yang merindukan Baitullah sebagai 

tujuan utama. Tidak seperti di Al-Haram yang bisa 

mendengarkan terjemahan khutbah jumat dari pemancar FM 

yang disediakan pengelola. Jamaah tinggal menasang 

headset pada Android untuk mendengarkan terjemahan 

khutbah dalam Bahasa Indonesia. Di Masjid dekat hotel yang 

sudah penuh dengan janaah saat Sholat belum mulai, 

memaksa saya untuk memperkosa diri sendiri dengan puas 

menempati kolong jembatan untuk berjamaah, kami hanya 

mengerti maksud dari yang disampaikan khotib saat 

membacakan ayat sudi ataupun Hadits nabi, selebihnya 

nggak ngerti apa apa. 

Tidak seperti di Indonesia yang santun dalam 

beribadah, bisa menutup jalan untuk Sholat Jumat, Disini 

kami di seberang jalan, beberapa kendaraan masih lalu  

lalang didepan kami, baik saat khotbah berlangsung maupun 

saat sholat dilaksanakan, Masjid didepan tertutup pintunya 

karena Jamaah hanya mendengar adzan dari toa yang ada 

diluar Masjid. Beberapa jamaah seperti di Masjid pada 

umumnya, sholat sunnah beberapa rokaat sebelum 

dimulainya ritual sholat jumat, dibawah lolong jembatan 
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yang   biasanya   dipergunakan   burung   dara   untuk   nencari 

mangsa.  Sayapun  juga  melakukan  hal  yang  sama  diantara 

parkir   mobil   beralaskan   rompi   uniform   yang   berfungsi 

sebagai   sajadah,   saya   tidak   sempat   membawa   peralatan 

sholat   karena   dari   perjalanan   di   Kantor   Kesehatan   Haji 

Indonesia    (    KKHI    )    tidak    sempat   mampir    hotel   atau 

pemondokan   yang   dalam   bahasa   Arab   adalah   funduk. 

Bersyukur tidak perlu tayamum karena ada zamzam 500 ML 

yang    harus    cukup    untuk    berwudlu.    Sesekali    sambil 

mendengarkan khotbah, ada beberapa kendaraan lewat dari 

orang    yang    mungkin    musafir    sehingga    terbebas    dari 

kewajiban     sholat     jumat.     Sesekali     terpaksa     melihat 

penumpang yang ada di taksi yang wajahnya beda dari orang 

Indonesia,   hidung   mancung   membuat   perempuan   dalam 

taksi  terlihat  lebih  cantik  dari  perempuan  Indonesia  pada 

umumnya.  Padahal  banyak  pria  asli  saudi  yang  tergila  gila 

dengan perempuan Indonesia. 

Saya tidak tahu bagaimana hukumnya tahiyatul Masjid 

di lantai istimewa ini. Saya hanya berpikir praktis bahwa 

kalau tempat ini sah dipergunakan untuk sholat jumat, sah 

pula untuk kegiatan masjid lainnya. Saya juga berfikir, kalau 

sholat jumat bisa dilaksanakan diluar Masjid yang tertutup 

dan hannya bisa mendengarkan orang adzan, khotbah dan 

iqomah saja, tanpa bisa melihat secara langsung makmum 

yang ada didalamnya, apakah mungkin diperbolehkan kita 

didalam hotel dan mengikuti sholat jumat yang dilaksanakan 

di Masjidil Haram yang disiarkan Live di TV ???. 

Dua kali saya sholat jumat di Masjid yang terletak 

beberapa ratus meter dari hotel kami, itupun kami temukan 

Masjid ini melalui google maps karena bentuk Masjid disini 
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berbeda dengan yang ada di Indonesia, Masjid Masjid di 

Permukiman Penduduk di Makkah adalah bangunan tertutup 

yag nyaris sama dengan bangunan lain yang ada 

disekitarnya, tidak ada halaman atau teras Masjid seperti di 

Indonesia dimana jika jamaah meluber kita masih dapat 

melihat jamaah yang ada di dalam. Mungkin udara panas 

yang menyebabkan bentuk Masjid disini dibikin tertutup, dan 

tidak menggunakan badan jalan untuk jamaah yang meluber, 

karena mungkin tidak ada orang yang sanggup berlama lama 

duduk diaspal saat sholat Jum’at berlangsung. Meski Bus 

Sholawat berhenti beroperasi sekitar jam 10 WAS, namun 

kendaraan lain juga masih banyak yang berlalu lalang di 

jalanan. 
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Sholat Jum’at di Masjidil 

Haram 
 

 

Saya dari Misfalah, menjenguk jamaah Haji yang dulu 

juga ikut dalam kloterku, namun harus tertunda 

keberangkatannya karena diabetes akut, sehingga harus 

tertunda keberangkatannya hingga diikutkan kloter 

gelombang dua,. Meskipun sekarang bukan lagi anggotaku, 

namun ikatan emosional itu masih ada, terlebih kopor 

miliknya juga ikut terbawa kloterku dari Madinah Hingga 

Makkah. Meskipun jamaah ini dan isterinya ikut gelombang 

dua, dimana langsung menuju Makkah yang pada Akhirnya 

memilih pulang cepat tanpa harus melakukan Arbain ( Sholat 

Jamaah 40 kali waktu Sholat ) di Masjid Nabawi, namun 

Kopor Mereka mencatat sejarah saya bawa selama 8 hari di 

Madinah. Jamaah inipun terkesan hanya menggugurkan 

kewajibannya saja dalam melaksanakan Ibadah Haji, karena 

sesampainya di Makkah langsung di rawat di RSAS untuk 

menjalani perawatan dan terpaksa diamputasi ketiga jari 

kakinya karena diabetes. Sementara sang Istri harus 

menemaninya selama perawatan sehingga juga harus pulang 

cepat mengikuti suaminya. 

Kesempatan diwilayah Misfalah juga saya 

manfaatkan menjengul adik saya yang kebetulan berangkat 

Haji melalui Negara Jepang. Terlebih jamaah yang menjadi 

tanggungan di kloter tidak ada permasalahan yang perlu 

penanganan secara khusus Adik perempuan imut dan belum 

menikah yang sedang menempuh study strata dua melalui 
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beasiswa ini mendaftarkan haji dari sisa uang beasiswanya. 

Tidak seperti di Indonesia, di Jepang umat Muslim dapat 

mendaftarkan Haji dan bertangkat langsung tanpa 

menunggu antrian. Itupun dalam satu kloter campuran 

dengan negara Korea dan Taiwan. 

Dari Misfalah yang berada di Barat Masjidil haram 

untuk sampai kembali ke wilayah Roudloh yang berada di 

timur Masjidil haram, harus naik Bus dan berhenti di terminal 

Masjidil haram. Meskipun belum begitu siang, namun sudah 

banyak jamaah yang menuju Masjid, karena hari jumat 

seluruh kendaraan akan berhenti pada Pukul 10 pagi, 

sehingga jamaah memanfaatkan pagi itu untuk bergegas 

menuju Masjid agar dapat tempat dalam Masjid, atau 

sekurang kurangnya ditempat yang teduh. Bisa dibayangkan 

bagaimana rasanya jika harus sholat Jumat dihalaman luar 

Masjid tanpa atap ataupun di terminah, dengan suhu udara 

diatas 40 derajat, terlebih biasanya bus bus yang parkir tidak 

dimatikan mesinnya karena menghidupkan AC dalam Bus. 

Saya lupa kalau ini adalah hari jum’at. Saya tidak 

membawa Headseet yang saya dapatkan dalam pembagian 

gratis di Masjid Madinah. Saya hanya membawa 

smarttphone dan Powerbank, alat komunikasi  tersebut 

wajib selalu on bagi petugas, dan dilengkapi dengan 

beberapa aplikasi wajib. Sehingga dengan mudah 

memperoleh informasi. Saya selalu menandai lokasi dalam 

google maps pada tempat tempat penting dan 

membagikannya kepada jamaah melalui group WA, hal ini 

untuk memudahkan jamaah dalam mencari lokasi, kecuali 

tidak ada sinyal atau paketan habis, maka penandaan lokasi 

tersebut tak berarti. Terlebih beberapa jamaah tidak 
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memahami pemakaian smartphone dalam penyelenggaraan 

perjalanan haji selain untuk menghubungi sanak saudara dan 

selfie selfie. Bahkan ketika mendapat pembagian headseet 

secara percuma jiuga tidak mengerti fungsi dan 

kegunaannya selain mendengarkan musik dari piranti 

canggih sarana komunikasi tersebut. Bahkan ketika ada 

jamaah yang tersesat saya minta lokasinya dalam google 

maps yang dapat dikirim melalaui Whatsaap pun mereka 

tidak dapat melakukannya. 

Saya berbegas mengambil wudlu dengan buang air 

kecil sebelumnya, meskipun belum begitu terasa buang air 

kecil, namun saya berusaha untuk buang air kecil, karena jika 

sudah sampai kedalam masjid dalam waktu yang relatif lama, 

akan terasa sulit jika harus keluar ke kamar kecil untuk 

selanjutnya kembali kedalam masjid. Bagi Jamaah Haji 

Indonesia, sorban dan kacamata hitam seakan menjadi 

sebuah kewajiban untuk dipakai saat menuju Masjid, hal ini 

tidak dapat diterapkan ditanah air. Dimana kita akan terlihat 

aneh ketika memakai sorban dan berkacamata hitam saat ke 

Masjid. Berbeda dengan di Saudi Arabia dengan cuara yang 

begitu panas sangat perlu untuk mengurangi dampak p-anas 

tersebut dengan memakai kacamata hitam. Sorban sorban 

tersebut kadang berfungsi sebagai sajadah, kadangpula 

berfungsi sebagai penutup wajah jika lupa membawa masker 

saat udara panas menerpa. Beberapa jamaah perempuan 

memakai cadar dengan alasan terlihat lebih baguis daripada 

memakai masker. 

Saya mendapat tempat dilantai dua di Masjidil Haram 

sehingga saya dapat dengan jelas memandang ka’bah. 

Kebetulan sholat Jumat belum dimulai, sehingga relatif 
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masih longgar. Beberapa jamaah masih melakukan Thawaf 

sambil menunggu adzan pertanda dimulainya Sholat jum’at. 

Sementara dibelakang tempat sai juga masih banyak yang 

melalukan sai yang akan berhenti ketika adzan 

dikumandangkan. Kebetulan disamping saya jamaah asal 

Indnesia, sehingga ketika khutbah jumat dimulai jamaah 

tersebut memberikan satu headseet miliknya sehingga saya 

juga bisa mendengarkan terjemahan khutbah di Masjidil 

haram melalui smartphonenya. Kami dapat mendengarkan 

secara langsung khutbah jumat sekaligus terjemahannya, 

bahkan doa pada khutbah keduapun juga diterjemahkan 

kedalam bahasa Indonesia. 

Saya juga pernah melaksanakan Sholat ditengah 

tengah pelaksanaan Thawaf, kebetulan saat ini saya 

kebagian Thawaf dilantai empat yang sekali putaran sekitar 

1.000 meter, maka wajar ketika belum usai melaksanakan 

Thawaf tersebut waktunya sholat, dimana saya haris 

berhenti sejenak untuk ikut sholat berjamaah. Sehingga saat 

adzan dikumendangkan kita juga harus siap siap menata 

tempat untuk sholat dimana kita sedang melaksanakan 

Thawaf. Bagi jamaah perempuan yang sedang thawaf juiga 

harus mencari tempat dibagian belakang ketika hendak 

sholat jamaah ditengah kegiatan thawaf, dan akan 

melanjutkan thawaf setelah sholat usai. Ada cerita unik dari 

jamaah saya yang sedang thawaf disaat adzan dan sholat, 

dimana karena ketidak mengertiannya tentang pelaksanaan 

thawat bersamaan dengan waktu shalat, maka jamaah 

tersebut tidak megikuti sholat jamaah dan hanay berdiri saja 

menunggu sholat jamaah usai, karena mereka takut jika ikut 

sholat jamaah maka thawafnya batal. 
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Pulang kehotel selesai jumatan adalah saat paling 

rawan dalam kendaraan, hal ini dikarenakan hampir seluruh 

jamaah secara bersama sama keluar dari masjid yang 

mengakibatkan menumpuknya ribuah jamaah diterminal. 

Saya selalu menghimbau kepada jamaah saya agar saat 

pulang jumatan menunggu satu sampai dua jam agar tidak 

terlalu lama berada di terrminal. Dan seperti yang saya 

lakukan, banyak jamaah yang membawa buah buahan yang 

disiapkan PPIH bagian konsumsi saat dihotel untuk dibawa 

ke Masjid, sehingga meskipun agak lambat ketika keluar dari 

Masjid, maka perut tidak sampai kosong. 
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Berburu Sarapan Jawa 
 

 

 

Pagi ini saya sudah berjanji untuk mencarikan  

sarapan special untuk teamku terutama untuk gadis kecil 

yang Akhir Akhir ini senyum cerah ceria seperti anak anak 

yang baru dibelikan boneka.Udara sejuk AC kamar hotel 

menghantarkanku pada situasi abivalen akut antara tepar or 

turun ke loby tuk berburu nasi. Diluar kamar nampak mesra 

sepasang merpati dikamar hotel sebelah, nampak merpati 

betina sedang merayu sang pejantan yang sepertinya  

sedang kelelahan dan ogah ogahan, meski akhirnya mau juga 

meladeni sang betina yang nampak cantik jelita. 

Tak terasa jarum jam nggak mau menungguku 

menikmati mimpi. Akupun beranjak turun ke loby yang mulai 

lengang, sepertinya para pedagang asongan depan hotel 

sudah berkemas, yang ada hanya bau kopi yang entah 

darimana, serta udara khas kota Makkah yang pada siang 

hari sudah mencapai 40 °. Deru bus kota berhenti tepat 

depan hotel menurunkan para penumpang yang sumringah 

pulang dari Masjid, mereka juga nampah sumringah 

memasuki loby hotel tanpa malu malu. Sementara beberapa 

orang sedang duduk duduk menikmati keramaian simpang 

enam dan beberapa orang yang nampak asing meski kita 

sendiri dimata mereka juga nampak asing. 

Saya terus berjalan menyysuri jalanan yang mulai 

bising dengan suara klakson bus pengantar jamaah yang 

mulai berdatangan mendekati closing date. Sementara para 



122  

supir taksi juga menawarkan jasa mengantarkan jamaah 

berziarah ketemnpat tempat bersejarah yang ada disekitar 

kota, sebagian besar sopir tersebut berasal dari bangladesh 

yang kadangkala juga belum hafal benar dengan peta kota, 

untungnya jalanan kota makkah tidak sejlimet jalanan yang 

ada di Indonesia, meski demikian kadangkala untuk 

mencapai tujuan yang kita kehendaki mereka berputar putar 

karena antar penumpang dan sopir taksi sama sama tidak 

faham alamat tujuan. Rerlebih dimusim haji memeang 

banyak tenaga musiman dari berbagai negeri. 

Terik yang harus dihadapi ditambah udara yang 

menyengat tidak menyurutkan niat untuk berburu masskan 

khas Indonesia. Meski harus menyeberang jalan simpang 

enam yang harus dengan nyali ganda untuk berani 

menyeberanginya, terlebih kendaraan seolah tidak ada yang 

pelan, kita harus benar benar memahami isyarat lampu 

merah dan alur kendaraan yang lalu lalang di simpangan itu. 

Saya  nggak  ingin  mengecewakan  gadis  kecik  yang 

penuh  harap  sarapn  khas  Indonesia  saat  ini.  Meski  ditawari 

nasi Bukhori dan masakan khas Arab lainnya. Saya terap tak 

bergeming.   Dengan   semangat   45   tetap   berjuang   demi 

sarapan  khas  Indonesia.  Meski  banyak  toko  yang  berjualan 

bahan   makanan   khas   Indonesia   namun   saya   juga   tidak 

membeli  bahan  makanan  tersebut,  hal  ini  dikarenaan  saya 

sudah  lama  tidak  memasak,  terlebih  peralatan  masak  yang 

kami bawa juga sanngat terbatas. 

Kesabaranku mungkin telah purna setelah beberapa 

jam kandas dalam perburuan pagi ini. Saya harus minta maaf 

atas keterlambatan yang mengakibatkan mereka nggak 

dapat sarapan khas Indonesia. Mungkin kami belum diberi 
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rizki untuk menikmati masakan Indonesia se Indonesianya, 

meski sehari sebelumnya telah dikasih sama jamaah dengan 

profesi dokter yang baik hati masakan bakso yang kumayan 

enak, kami juga ingin merasakan masakan Indonesia yang 

lain. Rasanya sudah nggak tahan ingin menikmati sego 

tempong yang biasa dijual Mbok Nah, atau soto babat Bik 

Utik yang dijual dipinggir sawah, memikmati makanan sambil 

melihat hijaunya dedaunan. 

Sambil menuju maktab saya bersama ibu paroh baya 

yang juga mau kembali ke maktab setelah belanja. 

Sepertinya ibu ini sangat siap dengan segala kondisi selama 

di Saudi. Saya ngobrol ngalor ngidul sambil membayangkan 

betapa kecewanya gadis kecil yang ada di lantai tujuh, 

entahlah yang penting saya sudah berusaha, dan saya yakin 

bahwa Allah tidak akan menyia nyiakan usaha hambabya. Ibu 

paroh baya ini ternyata suku Madura yang tempat tinggalnya 

tidak terlalu jauh dari tempat tinggalku. Sebuah perumahan 

nelayan dengan pelabuhan terbesar di Indonesia, sebuah 

komunitas masyarakat dengan pendidikan rendah namun 

sangat tinggi rasa persaudaraannya, masyarakat yang 

memandang bahwa gelar Haji adalah status yang harus 

menjadi prioritas. 

Saya pernah memberikan manasik Haji pada 

komunitas ini, dan saya merasakan meski mereka terkenal 

dengan watak yang keras, namun mempunyai kepedulian 

dan rasa menghormati sesama. Dan dari ibu paroh baya 

inilah saya mendapatkan nasi plus lauk yang sangat intinewa. 

Yah disini ikan laut sangatlah istimewa, karena negeri 

dengan terik menyengat ini paling banyak adalah daging 

onta. 
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Selfie di Masjidil Haram 
 

 

 

Beberapa kali saya nelakukan selfi disekitar Baitullah, 

saya pikir ini adalah kelakuan konyol bagi orang yang sedang 

beribadah, ulah latah ini beberapa kali saya lakukan, 

terutama saat santai santai nunggui jamaah yang sedang 

thawaf maupun sai. Meski saya sering disini, namun hanya 

berkesempatan beberapa kali busa thawaf dan sai, itupun 

karena memandu jamaah. Selebihnya hanya selfi selfi seperti 

orang yang baru tahu tehnologi. 

Saya jadi berfikir, apa sih nikmatnya selfi, saya 

mencobanya hari ini saat saya ke Masjidil Haram, dengan 

menggunakan pakaian ihrom, saya Umroh sunnah 

mengambil miqod dari Tan em, miqod terdekat yang dapat 

ditempuh dengan biaya dua real sekali jalan menggunakan 

bus dan membeli karcis di terminah. Namun beberapa kali 

saya akan mencoba selfie sambil beribadah saya jadi ragu 

dan malu, haruskah ritual ibadahku aku abadikan sendiri ?? 

Bukankah sudah ada malaikat yang mengabadikannya ?? 

Lantas kenapa aku harus selfie ?? Apalagi di upload di media 

sosial. 

Jadilah aku Ibadah tanpa selfie. Meskipun dalam hati 

aku tidak puas, namun aku harus merelakannya. Suatu saat 

aku datang ke Masjidil Haram daan saya niati untuk selfie, 

dan seperti malam sebelumnya saya ke Masjidil haram 

bersama jamaah yang berabngkat untuk beribadah, saya 
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membawa tas rangsel yang berisi kain Ihram. Saya berganti 

baju di kamar mandi yang ada diluar Masjidil Haram. Hari ini 

saya niati untuk selfie dari berbagai posisi. Saya nggak peduli 

dengan perkataan orang, karena memang tujuan saya  

adalah selfie, sebagai bahan cerita setibanya ditanah air. dan 

bersyukur bila dapat ikut sholat jamaah di dalam Masjidil 

haram, karena biasanya jiika berangkat mendekati waktu 

sholat saya mendapat tempat jamaah dihalaman parkir. 

 
Ada beberapa alasan saya untuk selfie meski bisa 

dikatakan sebagai alasan pembenar dari apa yang saya 

lakukan sebagaimana manusia pada umumnya yang selalu 

mencari alasan pembenar, begitu juga dengan saya, Salah 

satu alasan adalah saya bisa memberikan gambaran pada 

jamaah haji yang akan berangkat tahun depan tentang 

kondisi riil tanah suci. Semoga selfie saya tidak 

menggantikan catatan malaikat tentang ibadah saya. Dan 

terus terang saya belum bisa berlindung dari godaan selfie 

yang menggoda. 
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Saya kok nggak Gundul 
 

 

 

Saya selalu ditanya oleh beberapa jamaah dan 

pertanyaannya selalu sama, meskipun saya jawabannya juga 

selalu sama, atau mungkin saya harus memberikan jawaban 

yang berbeda pada pertanyaan yang sama ??? Ritual haji 

adalah simbul simbul perjuangan manusia. Seperti umi Hajar 

yang berlari dari shofa ke Marwah untuk mencari air untuk 

anaknya, sebuah simbul perjuangan seorang ibu untuk 

anaknya, mata air itu ada dibawah kaki Ismail anaknya, ini 

bukan berarti perjuangan umi Hajar sia sia, namun itulah 

proses perjuanganya karena seringkali proses lebih nikmat 

daripada hasil. Apa yang kita kerjakan hari ini atau untaian 

doa yang kita wedarkan hari ini belum tentu dikabulkan saat 

ini. Karena dikabulkannya doa tak secepat iklan rokok di TV, 

seringkali dikabulkannya dia saat kita sudah lupa, atau 

mungkin diberikan kepada anak anak kita. Begitu juga 

dengan usaha kita. Bisa jadi kita yang lelah berusaha, namun 

rizki itu diberikan melalui pasangan hidup kita atau anak 

anak kita 

Uraian ritual haji yang diAkhiri dengan Tahalul atau 

mencukur rambut sebagai simbul bahwa setelah kita 

melakukan rukun Islam yang kelima tersebut, setelah kita 

thawaf dengan pakaian yang sama tanpa melihat jabatan 

seseorang, dengan simbul perjuangan kita mencapai jamarat 

dari mina dan arofah yang begitu terik menyengat 

mengalahkan bara istri tua yang dimadu dengan istri kedua. 
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Kita ke jamarat untuk memberikan simbul permusuhan kita 

dengan setan dan nafsu yang tidak terkendali. 

Tahalul konon harus dicukur gundul, sebagai simbul 

bahwa setelah semua ritual haji tersebut, kita rak ubahnya 

seperti bayi yang baru lAkhir, dan untuk sebagai pengingat 

bahwa hati dan pikiran kita adalah bersih, dokepala 

disematkan songkok putih agar selalu ingat bagwa kita telah 

bersih dan hindari untuk dikotori lagi. Kadangkala simbul 

simbul wajib dilakukan, namun disisi lain sebuah simbul 

dapat dianbil sebagai pengingat yang harus dihunjamkan ke 

sanubari. 

Bagi saya tidak perlu saya dipanggil P Haji, meski itu sebagai 

pengingat bahwa saya sudah haji dan harus menjaga tingkah 

laku saya, namum sebenarnya setiap orang juga harus selalu 

menjaga tingkah lakunya agar tetap layak disebut sebagai 

manusia. Saya juga akan menggunakan nama kebesaran  

saya sebagai doa yang disematkan orangtua saya sejak saya 

lAkhir, dan tidak perlu saya menggantinya setelah semua  

ritual ini, karena orang tua saya sudah mendoakan yang 

terbaik bagi diri saya. Konon makna bama saya adalah 

penolong atau pertolongan, yang lain memberikan makna 

dengan menggenapi. Bagiku sebuah nama bisa penting, 

namun juga tidak terlalu penting, orang tua memberikan 

nama tentunya mempunyai harapan san doa terhadap 

anaknya. 

Dan bagi saya tempat favorit asalah bukit shofa. 
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Boarding Pass Hilang 
 

 

 

Passport diberikan didalam bus saat akan 

meninggalkan kota Makkah menuju bandara Jeddah, setiap 

jamaah dicek untuk memastikan mereka sudah kebagian 

passport yang didalamnya juga ada boarding pass. Pasport 

tersebut telah dicek bersama sama dengan seluruh ketua 

rombongan seminggu sebelumnya di Kantor Maktab. 

Pengecekan dilakukan untuk memastikan bahwa seluruh 

Jamaah sudah berpasport, karena adanya Jamaah yang 

tanazul ( jamaah yang keluar dari Kloter dan Jamaah yang 

masuk ke Kloter ) serta jamaah yang meninggal dunia, 

disamping juga untuk menentukan rombongan dalam satu 

bus. Lima petugas Kloter adandalam bus bus yang berbedaq 

sesuai kebutuhan, hal ini kami atur agar beberapa jamaah 

dengan resiko tinggi didampingi oleh tenaga medis, 

sehingga jika ada masalah kesehtan dalam bus dapat segera 

tertangani. 

Bus bus meninggalkan kota Makkah, para jamaah 

seakan tak mampu membentung aliran air bening yang 

perlahan keluar dari sudut kelopak mata ketika terlihat 

tower Zamzam sebagai ikon baru kota Makkah. Bangunan 

gedung menjulang tersebut memudahkan untuk mencari 

arah dimana Masjidil haram berada. Bus seakan tak mau 

merambat, meski hampir sebulan berada dikota Makkah, 

namun serasa beberapa hari saja, dan seakan sangat berat 

untuk meninggalkannya. Mata ini masih ingin memandang 
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lebih lama, namun roda bus yang terus berputar perlahan 

memastikan pucuk tower zamzam yabg berbentuk bulan 

sabit menghadap ke langit mulai tak terlihat. 

Ketika pemandangan kiri kanan jalan berganti dari 

bangunan bangunan tinggi, kemudian beberapa kebun 

kurma hingga hamparan lautan pasir putih yang seakan tak 

berujung, adalah tanda bahwa kota Makkah sudah jauh 

tertinggal dibelakang. Dan memasuki wilayah Bandara 

Internasional King Abdul Azis di jeddah, sebuah Kota dimana 

bandara terbesar di Saudi Arabia berada, sehingga tidaklah 

salah jika keluarga TKI dan TKW ketika ditanya mereka kerja 

dimana, maka jawabannya adalah Jeddah, karena mereka 

mendarat di Jeddah dan saat pulang ke Indonesia juga 

melalui King Abdil Azis International ( KAAI ) jeddah, 

meskipun mereka kerjanya tidak di Jeddah, namun 

menyebar di seluruh Saudi Arabia. 

Di Plaza Bandara para Jamaah menunaikan Sholat 

Dzuhur dan diberikan catering oleh petugas, semua jamaah 

di cek kembali kelengkapan administrasi, baik Pasport 

maupun Boarding Passnya, beberapa jamaah tidak 

ditemukan boarding passnya dalam Pasport, sehingga 

dicetakkan ulang oleh pihak bandara dengan menunjukkan 

Pasport. Beberapa Jamaah nampak kegerahan karena 

panasnya plaza Bandara yang tidak dilengkapi dengan AC. 

Untuk memaasuki bandara juga masih menunggu jadwal 

giliran, karena tempat pemeriksaan didalam bandara yang 

terbatas. 

Jamaah diberiksa barang bawaannya sebelum masuk 

bandara, mereka masuk satu persatu berjajar mengular 

seperti antrian pembagian sembako. Pemakai kursi roda 
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diberikan jalan khusus sehingga tidak perlu antri seperti 

lainnya. Beberapa Barang bawaan yang tidak dimasukkan 

kedalam tas tenteng disita oleh petugas dan tidak 

diperkenankann dibawa masuk. Meski sebelumnya sudah 

ada peringatan bahwa tidak boleh membawa tas selain yang 

sudah ditentukan, namun banyak jamaah yang menambah 

tas tentengnya karena barang bawaannya tidak muat jika 

semua dimasukkan kedalam tas tenteng. Nafsu jamaah 

untuk belanja seakan tak terbendung saat berada di kota 

Makkah dan melibat barang barang yang berbeda dengan 

yang ada di Indonesia. 

Petugas kloter masih diperkenankan membawa Tas 

khusus yang diberikan PPIH selain tas tenteng, karena 

berkas administrasi dan obat obatan harus dibawa dalam tas 

rangsel tersebut, meski saat pulang tas tas tersebut tidak 

hanya berisi berkas administrasi maupun obat obatan. 

Perlu sedikit kecerdasan untuk bisa membawa air 

zamzam ke bandara, karena jika air zamzam tersebut ditarus 

didalam kopor, sudah dapat dipastikan bahwa akan diambil 

oleh petugas, meski kopor tersebut diberi tali rajut yang 

sudah disiapkan, namun tidak demikian jika ditaruh di tas 

tenteng, beberapa jamaah yang memasukkan air zamzam 

kedalam tas tenteng dalam jumah terbatas tidak disita oleh 

petugas, hal ini membuat jamaah memasukikan beberapa 

botol zamzam kedalam tas tenteng. Bahkan ada rekan medis 

yang mengisi botol botol infus kosong dengan air zamzam 

dan diberi tanda khusus dan dimasukkan kedalam tas ransel, 

karena jika tidak diberi tanda khusus, bisa bisa ketika ada 

yang membutuhkan infus akan diinfus dengan zam zam. 
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Ada satu jamaah saat berada didalam bandara 
kehilangan Boarding Passnya, kami tidak dapat lagi keluar 
bertemu dengan petugas PPIH untuk mendapat pertolongan 
mencetak boarding pass, nenek tua tersebut nampak pucat 
karena takut jika tidak dapat pulang, kami sudah mencarinya 
namun tetap tidak menemukannya. Kasihan juga dengan 
nenek itu terlebih dibalam bandara tidak ada petugas yang 
dapat berbahasa Indonesia. 

Boardingpass tak dapat dicetak lagi, karena tempat 
mencetak ada di luar, sedangkan kami sudah masuk terminal 
keberangkatan, hanya menunggu waktu saja, adzan maghrib 
telah dikumandangkan secaara otomatis dari android yang 
telah diseting berdasarkan waktu setempat. Terminal 
keberangkatan tidak menyediakan Musholla khusus, kami 
harus berjamaah diantara kursi kursi dan beberapa tempat 
yang agak longgar, sementara sisa nsisa makanan baik roti 
maupun buah buahan dan dibawa dari hotel nyaris ludes tak 
berbekas, ada jamaah yang membelikan kopi untuk team 
kloter, mungkin mereka tidak ingin kami ngantuk dan tidak 
dapat mengurusi kepentingan jamaah, alhamdulillah harum 
aroma kopi merangsang lidah untuk segera mencicipinya, 
secangkir kopi pait tanpa gula, paitnya melebihi kopi 
Indonesia, bahkan mungkin lebih pait daripada pengalaman 
pahit saat tertunda keberangkatan di Bir Ali. Kamipun 
melapor kepada petugas di terminal bandara. Petugas 
bandara dengan postur tubuh khas timur tengah ini 
menyatakan bahwa tidak masalah tidad ada boardingpass, 
asalkan ada pasport dan nama jamaah ada di manifes. 

Praktis nenek ini dikawal team kloter hingga masuk 
kedalam pesawat, karena jika tidak bersama kami, dan 
ditanya oleh petugas dengan bahasa Arab atau bahasa 
inggris saya yakin 1000 persen dia akan plonga plongo. 
Nenek ini jadi sangat istimewa karena selalu bersama kami 
hingga mendapatkan tempat duduk di pesawat. 
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