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Haji (Bahasa Arab: حج; transliterasi: Hajj) adalah rukun Islam yang kelima setelah syahadat, 
salat, zakat dan puasa. Menunaikan ibadah haji adalah bentuk ritual tahunan yang 
dilaksanakan kaum muslim sedunia yang mampu (material, fisik, dan keilmuan).

Haji adalah Ibadah dengan cara berkunjung 
dan melaksanakan berbagai kegiatan di 
beberapa tempat di Saudi Arabia pada 
suatu waktu yang dikenal sebagai musim 
haji (bulan Zulhijah). Hal ini berbeda 
dengan ibadah umrah yang bisa 
dilaksanakan sewaktu-waktu. 

Kegiatan inti ibadah haji dimulai pada 
tanggal 8 Zulhijah ketika umat Islam 
bermalam di Mina, wukuf (berdiam diri) di 
Padang Arafah pada tanggal 9 Zulhijah, dan 
berakhir setelah melempar jumrah pada 
tanggal 10 Zulhijah. Masyarakat kita lazim 
dengan menyebut hari raya Idul Adha 
sebagai Hari Raya Haji karena bersamaan 
dengan perayaan ibadah haji ini. 

Bagi kita, tekad untuk berangkat Haji harus 
selalu ditanamkan sebagai bagian dari 
keimanan. Sedangkan terlaksana 
berangkat ke tanah suci, kita serahkan 
pada Allah swt. Bab Ibadah Haji telah 
dibahas khusus dalam berbagai macam 
media.Salah satunya melalui media 
internet. Sehingga kita bisa 
mempelajarinya  kapanpun, dimanapun 
dan dengan siapapun. 

Haji Ifrad, tamattu', Arbain, Qiran, Thawaf, 
Jumrah Aqabah, Ula, Wustha, Baqi', 
Qiblatain, Muzdalifah dsb merupakan 
beberapa istilah yang akan sering dibaca 
dan didengar oleh siapapun yang sudah 
atau sedang akan berangkat haji. Untuk 
mempelajarinya, kita bisa mengikuti 

melalaui situs-situs yang kita bahas 
dibawah ini.  Dengan memperdalam ilmu 
tentang ibadah Haji, maka akan lebih 
memotivasi diri selain lebih siap dalam hal 
ilmu. Berikut ini adalah Situs-situs yang 
kami maksud tersebut : 

http://www.jurnalhaji.com/ 
Situs ini merupakan salah satu situs 
rujukan untuk informasi Haji yang favorit 
dikunjungi. Dari website tersebut, kita bisa 
mendapatkan informasi emas dari kegiatan 
ibadah haji yang sedang berlangsung. 

Yang pasti dalam situs tersebut berisi  :  
berita Haji , jadwal shalat, video haji, 
Pengalaman Haji, Tips Haji, Hadist ttg Haji, 
Peta Mecca Medina dsb. 

 
Gbr. Screenshot Jurnal Haji 
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http://haji.kemenag.go.id/ 
Kementrian Agama adalah penanggung 
jawab dari proses Haji. Secara Online 
mereka juga menyediakan portal media 
khusus haji dan umroh. Anda bisa 
mendapatkan informasi berita, estimasi 
keberangkatan haji, galeri haji, multimedia, 
perundang-undangan tentang haji, Majalah 
Haji dsb. 

 
Gbr. Situs http://haji.kemenag.go.id 

Video Panduan Perjalanan Haji 
Era Multimedia telah datang, belajar tidak 
hanya dengan membaca karena saat ini 
pembelajaran tentang haji dan manasiknya 
telah banyak diwujudkan dalam VCD/DVD. 
Dan Alhamdulillah beberapa VCD tersebut 
bisa anda download atau lihat secara 
gratis. 

 

Gbr. VCD Panduan Haji & Umroh Depag RI 

Dibawah ini adalah link-link untuk Video 
panduan Haji dari Depag RI. 

Persiapan 
Keberangkatan 
Jamaah Haji 

http://www.kemenag.go
.id/index.php?a=artikel&
id2=videojhaji1 

Barang Bawaan 
Jamaah Haji 

http://www.kemenag.go
.id/index.php?a=artikel&
id2=videojhaji2 

Seragam Jamaah Haji 
Indonesia 

http://www.kemenag.go
.id/index.php?a=artikel&
id2=videojhaji3 

Di Asrama Haji 
Embarkasi 

http://www.kemenag.go
.id/index.php?a=artikel&
id2=videojhaji4 

Di Bandara Indonesia 
http://www.kemenag.go
.id/index.php?a=artikel&
id2=videojhaji5 

Keberangkatan 
Jamaah Haji ke Saudi 

http://www.kemenag.go
.id/index.php?a=artikel&
id2=videojhaji6 

Kedatangan Jamaah 
Haji Di Bandara 
Jeddah dan Madinah 

http://www.kemenag.go
.id/index.php?a=artikel&
id2=videojhaji7 

Shalat Arbain & 
Ziarah di Madinah 

http://www.kemenag.go
.id/index.php?a=artikel&
id2=videojhaji8 

Katering di Madinah 
http://www.kemenag.go
.id/index.php?a=artikel&
id2=videojhaji9 

Miqat, Ihram, 
Thawaf, Sai dan 
Tahalul 

http://www.kemenag.go
.id/index.php?a=artikel&
id2=videojhaji10 

Pemondokan Haji di 
Arab Saudi 

http://www.kemenag.go
.id/index.php?a=artikel&
id2=videojhaji11 

Pengembalian Sisa 
Uang Pemondokan 
di Makkah dan 
Madinah 

http://www.kemenag.go
.id/index.php?a=artikel&
id2=videojhaji12 

Wukuf di Arafah 
http://www.kemenag.go
.id/index.php?a=artikel&
id2=videojhaji13 

Angkutan Jamaah 
Haji dan Taraddudi 

http://www.kemenag.go
.id/index.php?a=artikel&
id2=videojhaji14 
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Mabit di Muzdalifah, 
Mengambil Batu 
Kerikil, Serta 
Melontar Jumrah di 
Mina 

http://www.kemenag.go
.id/index.php?a=artikel&
id2=videojhaji15 

Pemulangan Jamaah 
Haji Menuju Tanah 
Air 

http://www.kemenag.go
.id/index.php?a=artikel&
id2=videojhaji16 

 

Nah, untuk yang ini adalah Video 
Bimbingan Haji & Umroh dari Kementrian 
Arab Saudi sendiri. 

• http://youtu.be/e2sn1UMmYoA 
• http://youtu.be/vsqcZns_pvc 
• http://youtu.be/RDLAu7ailpM 
• http://youtu.be/ze2bG_AXrRc 

 

 

 

 

Gbr. VCD Panduan Haji & Umroh 
Pemerintah Saudi Arabia 

Peta Mekah dan Madina 
Jika Anda ingin lebih mengenal terlebih 
dahulu tetang kota Mekah dan Madina 
sekitarnya. Anda bisa membuka di 
Google.com dan melakukan Zooming 
(pembesaran object) dengan alamat : 
http://maps.google.com/maps?ll=21.41454,
39.810758&z=14&t=h&hl=en-US 

 

Gbr. Peta Udara Masjidil Haram 

Semoga cita-cita memenuhi panggilan 
Allah bisa terlaksana dan dengan status 
Mabrur. Selamat jalan saudara-saudaraku 
sampai ketemu lagi di tanah air tercinta. 
Semoga bermanfaat.  Nah itulah sedikit 
ulasan dari situs-situs yang bisa digali dan 
dicari. Semoga bermanfaat sobat 

 


