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Hal-Hal Unik yang Bisa Ditemui Di Mekkah
dan Madinah

Oleh Adi Sumaryadi

Selain perjalanan spiritual yang merupakan bagian dari Ibadah, tentu kita akan mengalami
banyak hal unik dan baru kita lihat, terkadang merasa aneh dan lucu. Apa saja hal-hal unik
yang bisa ditemui dimekkah dan juga madinnah?

Selain perjalanan spiritual yang merupakan bagian dari Ibadah, tentu kita akan mengalami banyak
hal unik dan baru kita lihat, terkadang merasa aneh dan lucu. Apa saja hal-hal unik yang bisa
ditemui dimekkah dan juga madinnah?

Orang Arab ternyata banyak yang bisa berbahasa indonesia, khususnya untuk masalah jualan,
jangan aneh ketika keluar pintu masjid nabawi akan terdengar ibu-ibu arab berucap "kerudung
bagus-kerudung bagus lima real saja".
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Jika kita sholat diluar masjid nabawi, ada tulisan berbahasa indonesia yang intinya "Batas terdepan
untuk sholat" yang menandakan bahwa itu merupakan garis terdepan dari imam masjid nabawi dan
kita tidak bisa sholat lebih dari itu.

Al Quran terjemahan bahasa indonesia juga tersedia di Masjid Nabawi, jadi jangan berat-berat bawa
Al Quran dari tanah air jika ingin sekaligus membaca terjemahannya, kalau tidak salah berwarna
merah, ada kok tulisan Indonesianya.

DiJeddah, kalau kita umroh dan akan pulang, biasanya antri dulu sebelum masuk pesawat.
Pemerintah arab saudi sepertinya masih memisahkan mana tamu umroh dan tamu TKI, jika anda
umroh, antrian pasti didulukan yang umroh walaupun TKI sudah berjajar didepan pintu selama
berjam-jam untuk naik shuttle ke pesawat.

Toilet di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi sepertinya tidak ada yang closet duduk, jika kita buang
air, lubang kloset seperti dalam sekali karena saat buang air seolah-olah jauh jatuh ke airnya, dan
seperti mengalir di bagian bawah kloset.

Speaker di Masjidil Haram ternyata tidak besar-besar seperti masjid-masjid dikita, tapi seperti
sebesar mangkuk mie rebus, namun terpasang disetiap lengkung antara tiang dan tiang, jadi suara
yang ditimbulkan begitu menggema dan menyentuh hati.

Jika anda membawa Kamera Digital atau DSLR, biasanya suka tidak diperbolehkan oleh askar atau
polisi penjaga, namun jika membawa handphone diperbolehkan, jadi kalau mau foto-foto bagusnya
gak usah bawa kamera yang berat tapi bawa handphone dengan kualitas bagus.

Berdoa di makam Baqi, dekat dengan masjid Nabawi itu sangat dilarang, anda akan diusir oleh
askar, jadi jangan sekali-kali berdoa di hadapan makam apalagi sampai meratap-ratap.

Bus-bus di Arab itu umumnya tinggi-tinggi, biasanya dibawahnya digunakan untuk menyimpan
koper-koper jamaah haji dan umroh, jadi jangan aneh kalau kita naik bus seperti naik bus tingkat.

Kalau kita ngobrol menggunakan bahasa sunda, biasanya suka ada yang dengerin, dan biasanya
disapa...yang menyapa biasanya TKI yang sedang bekerja di Masjidil Haram, kebanyakan dari
Bandung dan Cianjur.

Dilantai 3 majidil Haram kalau malam, ternyata banyak belalang yang berterbangan, seperti di
Indonesia belalang-belalang hijau, namun disana warnanya tidak hijau melainkan coklat seperti
warna pasir arab saudi.

Makanan luar yang bisa kita jumpai selain makanan arab adalah KFC dan Pepsi, jadi kalau anda
ingin makan yang bersifat fastfood bisa makan disitu. Ada juga makanan-makan khas Indonesia yang
bisa anda temukan dengan mudah.

Mobil-mobil di sekitaran Mekkah itu sangat bagus-bagus dan bermerek, namun sayang jarang ada
yang kinclong kayak di Indonesia, semuanya berdebu dan anehnya walaupun jalanan sepi sering
terjadi tabrakan.

Ah, kalau anda pakai sarung di masjidil haram atau di madinah, pasti menjadi pusat perhatian, dan
biasanya suka pada nanya...Malaysia? ...dan anda jawab...Indonesia :) ....tapi tidak semuanya tanya
malaysia..terkadang ada yang nanya...."Kang timana? " ...pasti TKI tuh yang nanya.
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Jika kebetulan jumat anda berada di masjidil haram saat umroh, bergegaslah ke masjid, karena suka
penuh, jangan samakan seperti di Indonesia yang berangkat ke masjid pukul 11.30 :)

Microfon yang digunakan imam masjidil haram itu unik, satu tiang mikrofon terdiri lebih dari 10
Microfon, kemungkinan untuk pembagian power ke speaker supaya lebih merata kali yah...

Setelah saya cari-cari ternyata yang adzan itu ada di ruangan seperti ruang DKM gitu lah, tepatnya
dekat pintu masjid nomor berapa yah? :D ...pokoknya ada ruangan bertingkat yang dibawahnya
tetap bisa dipakai sholat.

Kalau kita dari madinah ke mekkah atau sebaliknya, kita akan melewati semacam jalan tol lurus
terus selama 4-jam, ditengah perjalan kita akan menemukan onta dan monyet padang pasir, aneh
juga banyak monyet disana, dan sepanjang jalan itu ditepi djalan dipasang kawat, mungkin supaya
binatang tidak masuk ke jalan kali ya.

Jika anda lelah, jangan sekali-kali menuju mall dekat masjidil haram dan duduk berleha-leha disana,
berbeda dengan di Indonesia yang suka duduk dimana saja, kalau disana bisa diusir :).

Di Masjidil haram gedung baru, atau lingkar luar itu ber-AC, berbeda dengan yang bagian depan
dengan kabah yang hanya menggunakan kipas. Bangunan baru ini ber-AC, uniknya AC dikamuplase
pada tiap-tiap tiang besar dimana bagian atas mengeluarkan udara dingin dan dibagian bawah tiang
menyedot udara.

Jika kita ingin minum air zam-zam, tersedia 2 jenis air jam-jam yaitu yang dingin dan juga yang
biasa, jadi anda tidak dapat menemukan yang panas untuk sekedang membuat segelas kopi :)

Jika dilihat dari kejauhan, kain hitam penutup kakbah seperti lembut, tapi jika dilihat dekat, kain itu
tebal dan keras lebih keras dari karung goni dengan textur yang carang dan sangat wangi, seperti
dicelupkan ke minyak wangi, makanya saat ihrom anda tidak boleh menyentuhnya karena wangi.

Jika anda sering mendengar murotal seperti As Sudaish atau Al Gomidi, tenang, setiap sholat kita
selalu di imami oleh suara-suara yang seperti dalam murotal yang seperti kita dengar dan salah
satunya adalah imam-imam tadi.

Di dekat dengan masjidil haram banyak kita jumpai burung merpati, lalu bagaimana kalau mau kasih
makan? tenang banyak yang jualan pakan burung disitu.

Di arofah kita banyak menjumpai pengemis-pengemis disepanjang tangga naik tugu bertemunya
adam dan hawa. Disana kita banyak yang menawarkan sewa spidol untuk menulis nama kita di tugu
itu, sayang sekali..tugu itu berwarna hitam akibat banyaknya tulisan oleh orang yang percaya kalau
menulis disitu akan langgeng hubungannya.

Di Arafah juga ada penyewaat ATV, kalau anda ingin mencoba silahkan, bisa juga naik unta dengan
dihias, biasanya anda langsung difoto, nah sewa untanya gratis tapi fotonya yang cukup
mahal..hehehe...

Uhhh,,,masih banyak ternyata....ntar deh nyusul yang lainnya...
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