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Pepatah orang bahari mengatakan : 

“Lain padang lain belalang 

Lain lubuk lain pula ikannya” 

Orang bijak berkata : 

“Dimana bumi dipijak di situ langit dijunjung” 

“Malu bertanya sesat di jalan” 
 

Selayang Pandang Negara Arab Saudi 

Arab Saudi atau Saudi Arabia atau Kerajaan Arab Saudi adalah negara Arab 

yang terletak di Jazirah Arab. Beriklim gurun dan wilayahnya sebagian besar 

terdiri atas gurun pasir dengan gurun pasir yang terbesar adalah Rub Al Khali. 

Orang Arab menyebut kata gurun pasir dengan kata sahara. 

Negara Arab Saudi ini berbatasan langsung (searah jarum jam dari arah utara) 

dengan Yordania, Irak, Kuwait, Teluk Persia, Uni Emirat Arab, Oman, 

Yaman, dan Laut Merah. 

Pada tanggal 23 September 1932, Abdul Aziz bin Abdurrahman as-Sa'ud—

dikenal juga dengan sebutan Ibnu Sa‗ud—memproklamasikan berdirinya 

Kerajaan Arab Saudi atau Saudi Arabia (al-Mamlakah al-‗Arabiyah as-

Su‗udiyah) dengan menyatukan wilayah Riyadh, Najd (Nejed), Ha-a, Asir, 

dan Hijaz. Abdul Aziz kemudian menjadi raja pertama pada kerajaan 

tersebut. Dengan demikian dapat dipahami, nama Saudi berasal dari kata 

nama keluarga Raja Abdul Aziz as-Sa'ud 

Arab Saudi terkenal sebagai Negara kelahiran Nabi Muhammad SAW serta 

tumbuh dan berkembangnya agama Islam, sehingga pada benderanya terdapat 

dua kalimat syahadat yang berarti "Tidak ada tuhan (yang pantas) untuk 

disembah melainkan Allah dan Nabi Muhammad adalah utusannya". 

Ekonomi 

Kekayaan yang sangat besar yang didapat dari minyak, sangat membantu 

permainan dan pembentukan kekuatan peran dari keluarga Kerajaan Saudi 

baik didalam maupun luar negeri. Wilayah ini dahulu merupakan wilayah 

perdagangan terutama di kawasan Hijaz antara Yaman-Mekkah-Madinah-

Damaskus dan Palestina. Pertanian dikenal saat itu dengan perkebunan kurma 

dan gandum serta peternakan yang menghasilkan daging serta susu dan 

olahannya. Pada saat sekarang digalakkan sistem pertanian terpadu untuk 

meningkatkan hasil-hasil pertanian. 

http://id.wikipedia.org/wiki/Bangsa_Arab
http://id.wikipedia.org/wiki/Jazirah_Arab
http://id.wikipedia.org/wiki/Gurun
http://id.wikipedia.org/wiki/Gurun_pasir
http://id.wikipedia.org/wiki/Bangsa_Arab
http://id.wikipedia.org/wiki/Sahara
http://id.wikipedia.org/wiki/Yordania
http://id.wikipedia.org/wiki/Irak
http://id.wikipedia.org/wiki/Kuwait
http://id.wikipedia.org/wiki/Teluk_Persia
http://id.wikipedia.org/wiki/Uni_Emirat_Arab
http://id.wikipedia.org/wiki/Oman
http://id.wikipedia.org/wiki/Yaman
http://id.wikipedia.org/wiki/Laut_Merah
http://id.wikipedia.org/wiki/Nabi_Muhammad_SAW
http://id.wikipedia.org/wiki/Yaman
http://id.wikipedia.org/wiki/Mekkah
http://id.wikipedia.org/wiki/Madinah
http://id.wikipedia.org/wiki/Damaskus
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Peta Arab Saudi 

Perindustrian umumnya bertumpu pada sektor Minyak bumi dan Petrokimia 

terutama setelah ditemukannya sumber sumber minyak pada tanggal 3 Maret 

1938. Selain itu juga untuk mengatasi kesulitan sumber air selain bertumpu 

pada sumber air alam (oase) juga didirikan industri desalinasi Air Laut di kota 

Jubail. Sejalan dengan tumbuhnya perekonomian maka kota-kota menjadi 

tumbuh dan berkembang. Kota-kota yang terkenal di wilayah ini selain kota 

suci Mekkah dan Madinah adalah Kota Riyadh sebagai ibukota kerajaan, 

Dammam, Dhahran, Khafji, Jubail, Tabuk dan Jeddah. 

Pendapatan perkapita penduduk mencapai US $ 22.852 pertahun ( + Rp 

205.668.000,-) menduduki peringkat ke-38 dari negara-negara di seluruh 

dunia. Berikut 10 besar negara berpendapatan perkapita tertinggi di dunia 

menurut IMF (International Monetery Found) : 

1. Qatar (US $ 85.638) 

2. Luxemburg (US $ 79.660) 

3. Norwegia (US $ 53.152) 

4. Brunei Darussalam (US $ 50.790) 

5. Singapura (US $ 49.754) 

6. Amerika Serikat (US $ 45.725) 

7. Republik Irlandia (US $ 43.414) 

8. Swiss (US $ 41.265) 

9. Kuwait (US $ 39.344) 

10. Islandia (US $ 39.168) 

 

Indonesia menduduki peringkat 120 (US $ 3.728), di atas Kiribati dan di 

bawah Kongo. Sedangkan Malaysia berada di peringkat 59 (US $ 13.385). 

 

Pertanyaan kecil bagi kita :  “Amun dibandingakan wan negara kita, 

nangapa bubuhannya tu ba’isi tanah sadikit, orangnya sadikit ha pulang tapi 

sugih-sugih ? Ba’isi peternakan tuyulkah dan ilmu pasugihan nang haratkah 

? Mungkin jawabannya : kita ba’isi patanahan luas, handak digawi 

samua’an tapi kada karuan tagawi bujur2 jadi hasilnya kada maksimal 

jua/sadikit, ditambah pulang hasil nang sadikit tadi banyak ha pulang nang 

mamakaninya.  

(Maaf, sekedar guyon bukan bermaksud su’udzan walaupun menggelitik 

untuk kita – seluruh elemen bangsa ini - untuk merenungkannya) 

http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Jubail&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Mekkah
http://id.wikipedia.org/wiki/Madinah
http://id.wikipedia.org/wiki/Riyadh
http://id.wikipedia.org/wiki/Dammam
http://id.wikipedia.org/wiki/Dhahran
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Khafji&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Jubail&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Tabuk&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Jeddah
http://id.wikipedia.org/wiki/Berkas:Sa-map.png
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Politik 

Arab Saudi menggunakan sistem Kerajaan atau Monarki. Hukum yang 

digunakan adalah hukum Syariat Islam dengan berdasar pada pengamalan 

ajaran Islam berdasarkan pemahaman sahabat Nabi terhadap Al Qur'an dan 

Hadits. Memiliki hubungan internasional dengan negara negara lain baik 

negara negara Arab, negara-negara anggota Organisasi Konfrensi Islam, 

maupun negara negara lain. 

Asal Usul Bangsa Arab 

Istilah arab digunakan untuk menyebut daerah padang pasir ―jazirah arab‖. 

Sedangkan secara etnis ia digunakan untuk menyebut penduduk yang tinggal 

di Timur tengah dan Afrika Utara.  

Para pakar sejarah membagi kaum arab menjadi tiga, yaitu; 

a) Arab Badui, yaitu bangsa arab yang sejarahnya tidak pernah diketahui 

secera detail. Misalnya kaum Ad, Tsamud, Thasm, Hadramaut dan 

sebagainya. 

b) Arab ‗Aribah, yaitu bangsa arab keturunan Yasyjub bin Ya‘rub bin 

Qahthan. Kebanyakan dari mereka tinggal di Yaman. Adapun dua 

kabilah yang sangat terkenal dari ‗Aribah adalah Himyar dan Kahlan. 

c) Arab Musta‘rabah, yaitu arab keturunan nabi Ibrahim as.  

Sebelum Islam datang, arab dikuasai oleh suku atau kabilah-kabilah. 

Tak heran jika awal dakwah Islam, Rasulullah saw menghadapi rasa 

fanatik kesukuan yang masih kental. Hal ini tentunya akan 

menghambat persatuan umat Islam. Maka dalam mengambil kebijakan 

politik, beliau sangat berhati-hati dan cermat demi menjaga keutuhan 

umat. 

Agama 

Meskipun warga Arab Saudi umumnya beragama Islam (mungkin 99,9%) 

tidak berarti bahwa cara dan etika mereka dalam berkomunikasi selalu santun 

seperti diajarkan Al-quran dan Sunnah. Sebagian dari cara mereka 

berkomunikasi bersifat kultural semata-mata. Ini penting dipahami oleh 

orang-orang yang akan berziarah/berkunjung ke Arab Saudi, baik untuk 

menunaikan ibadah umrah dan haji, apalagi untuk bekerja sebagai diplomat, 

pebisnis, pegawai, teknisi, perawat, TKI atau TKW untuk mengatasi 

miskomunikasi (kesalahpahaman) dan konflik yang mungkin akan 

mereka/kita alami ketika berhubungan dengan orang Arab,karena 

bagaimanapun mereka akan lebih banyak berkomunikasi dengan warga 

pribumi. 
 

Bahasa dan Kebiasaan orangArab dalam pergaulan 

Bahasa yang dipergunakan adalah bahasa arab yang merupakan salah satu 

bahasa mayoritas di dunia yang dituturkan oleh lebih dari 200 juta jiwa dan 

digunakan secara resmi di lebih dari 22 negara. Bahkan diakui sebagai bahasa 

internasional. Secara umum bahasa Arab memiliki dua macam, pertama 

bahasa Arab Fashah (bahasa Arab standar/baku) dankedua bahasa Arab 

‗Ammiyyah (bahasa Arab pasaran). Varietas yang pertama umumnya 

http://id.wikipedia.org/wiki/Syariat
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Organisasi_Konfrensi_Islam&action=edit&redlink=1
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digunakan dalam komunikasi resmi seperti dalam sekolah, kantor, seminar, 

dilpomatik, berita, buku-buku, majalah, dokumen-dokumen resmi dan 

sebagainya.Sedangkan varietas kedua, sering digunakan untuk keperluan 

komunikasi ataupercakapan sehari-hari oleh warga kebanyakan dari segala 

kalangan baik yang terpelajar maupun yang buta huruf.meliputi bahasa ilmu 

pengetahuan/tulisan (banahu ba sharaf) dan bahasa arab ‗pasaran‘/bahasa 

sehari-hari dalam pergaulan. 

 

Gaya komunikasi orang Arab, seperti gaya komunikasi orang-orang Timur 

Tengah umumnya, berbeda dengan gaya bicara orang-orang Barat (Amerika 

atau Jerman) yang berbicara langsung dan lugas. Dengan kata lain, orang 

Arab masih tidak berbicara apa adanya, masih kurang jelas dan kurang 

langsung. Umumnya orang Arab suka berbicara berlebihan dan banyak basi-

basi (mujamalah). Misalnya, bila seorang Saudi bertemu temannya,maka 

untuk sekedar tanya kabar, tak cukup sekali dengan satu ungkapan, tapi 

berkali-kali. Disamping itu bila seorang Saudi mengatakan tepat seperti yang 

ia maksudkan tanpa pernyataan yang diharapkan,orang Saudi lainnya masih 

mengira yang dimaksudkannya adalah kebalikannya. Kata sederhana ‗La‗ 

(dalam bahasa Arab ‗Tidak‗) yang diucapkan tamu tidaklah cukup untuk 

menjawab permohonan pribumi agar tamu menambah makan dan minum. 

Agar pribumi yakin bahwa tamunya memang betul-betul sudah kenyang, 

tamu itu harus mengulangi ‗La‗ beberapa kali, ditambah dengan sumpah 

seperti ‗Demi Allah‗ (‗Wallah‗). 

 

Komunikasi bisa berbentuk verbal(ucapan) maupun non-verbal (bahasa tubuh 

/isyarat tubuh – istilah penulis). Porsi komunikasi non-verbal berkisar antara 

60 persen (dalam budaya Barat) dan 80 persen dalam budaya Timur dari 

keseluruhan komunikasi. Komunikasi verbal digunakan untuk menyampaikan 

gagasan, informasi atau pengetahuan, sedangkan komunikasi non-verbal 

digunakan untuk mengungkapkan perasaan. Fakta, peristiwa, ciri-ciri sesuatu 

lebih mudah kita ungkapkan lewat kata-kata, tetapi emosi seperti rasa sayang, 

rasa kagum, keterpesonaan, rasajengkel, rasa benci, atau bahkan kemarahan 

seseorang tidak jarang diungkapkan lewat isyarat tangan, sentuhan, postur 

tubuh, nada suara, pandangan mata, ekspresi wajah tertentu, jarak berbicara, 

penggunaan waktu, peggunaan benda tertentu (busana, interior rumah, 

kendaraan, perhiasan, jam tangan, dasi,dsb.), bau-bauan dan sebagainya. 

Sepengetahuan saya, pola komunikasi orang Arab pada umumnya termasuk 

salah satu tipe komunikasi yang amat ekspressif yang memadukan antara 

bahasa verbal dengan non-verbal sekaligus, seperti dengan mimik/raut wajah, 

gesture/gerak tubuh, dan pendukung non-verbal lainnya guna meyakinkan 

lawan bicaranya. 

 

Masih banyak isyarat non-verbal/tidak berupa kata-kata khas arab lainnya 

yang berbeda makna dengan isyarat non-verbal ala Indonesia. Misalnya, 

sebagai pengganti kata-kata, ‗Tunggu sebentar!‗ atau ‗Sabar dong!‗ ketika 

dipanggil atau sedang menyeberangi jalan (sementara kendaraan datang 

mendekat), orang Arab akan menguncupkan semua jari-jari tangannya dengan 

ujung-ujungnya menghadap ke atas. Ketika bertemu dengan kawan akrab, 

mereka terbiasa saling merangkul seraya mencium pipi mitranya dengan 

bibir. Ini suatu perilaku yang dianggap nyeleneh oleh orang lain umumnya, 
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bahkan mungkin juga oleh orang Indonesia. Orang lain yang tidak memahami 

budaya Arab akan  menganggap perilaku tersebut sebagai perilaku 

homoseksual. Walhasil, jika kita bersama orang Arab, kita harus tahan 

berdekatan dengan mereka. Bila kita menjauh, orang Arab boleh jadi akan 

tersinggung karena Anda menyangka bahwa kehadiran fisiknya menjijikkan 

atau kita dianggap orang yang dingin dan tidak berperasaan. Begitu lazimnya 

orang Arab saling 

berdekatan dan bersentuhan sehingga senggol menyenggol itu hal biasa di 

mana pun di Arab Saudi yang tidakperlu mereka iringi dengan permintaan 

maaf. 

 

Sejak kanak-kanak orang Arab dianjurkan untuk mengekspresikan perasaan 

mereka apa adanya, misalnya dengan menangis atau berteriak. Orang Arab 

terbiasa bersuara keras untuk mengekspresikan kekuatan dan ketulusan, 

apalagi kepada orang yang mereka sukai.Bagi orang Arab, suara lemah 

dianggap sebagai kelemahan atau tipu daya. Tetapi suara keras mereka boleh 

jadi ditafsirkan sebagai kemarahan oleh orang yang tidak terbiasa mendengar 

suara keras mereka. Maka pasti akan banyak yang mengira, kalau bicaranya 

seperti marah ketika seorang pegawai Arab misalnya, sedang memeriksa 

paspor, iqamah, dsb. Saya menduga banyak TKI/TKW di Arab Saudiyang 

belum memiliki pemahaman memadai tentang bahasa Arab boleh jadi 

mengidentikkan suara majikan mereka yang keras itu dengan kemarahan, 

meskipun majikan itu sesungguhnya tidak sedang marah. Sebaliknya, 

senyuman wanita kita(termasuk TKW) kepada orang Arab/majikan pria 

mereka yang mereka maksudkan sebagai keramah tamahan atau 

kesopanan,boleh jadi dianggap sebuah ‗godaan‗ oleh majikan pria mereka. 

Kesalahpahaman antar budaya semacam ini, bisa tidak terhindarkan meskipun 

majikan dan TKW sama-sama Muslim. Mungkinkah problem TKWdi Arab 

Saudi seputar terjadinya pelecehan seksual sebagaimana sering kita baca atau 

dengar, seperti kasus; ‗majikan Arab memerkosa atau menghamili TKW‗ dan 

sebagainya berkaitan dengan kesalahpahaman antarbudaya ini? Wallahu 

a‘lam. 

 

Budaya/tradisi Arab mementingkan keramahtamahan terhadap tamu, 

kemurahan hati, keberanian, kehormatan dan harga-diri. Nilai kehormatan 

orang Arab terutama melekat pada anggota keluarganya, khususnya wanita, 

yang tidak boleh diganggu orang luar.  Di Arab Saudi wanita adalah properti 

domestik. Di Saudi, adalah hal yang lazim jika seorang pria tidak pernah 

mengenal atau bahkan sekadar melihat wajah istri atau anak perempuan dari 

sahabatnya, meskipun mereka telah lama bersahabat dan sering saling 

mengunjungi. Juga tidak lazim bagi seorang pria untuk memberi bingkisan 

kepada istri sahabat prianya itu atau anak perempuannya yang sudah 

dewasa.Karena itu saran saya, tak usahlah kita coba-coba sok ramah, 

berlama-lama memandang, apalagi menggoda atau mengganggu. 

 

Aturan/rambu-rambu lalu lintasyang berlaku di Arab Saudi berbeda 180 

derajat dengan yang berlaku di negara kita. Di Indonesia, setiap pengguna 

jalan umum baik kendaraan pribadi maupun kendaraan/angkutan umum 

semua wajib berada di jalur kiri jalan (dan letak roda kemudi mobil berada di 

bagian kanan). Demikian pula waktu menaikkan ataumenurunkan penumpang 
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semua berada di jalur kiri. Karena itu penumpang diIndonesia jika ingin turun 

dari kendaraan umum, biasanya mereka bilang ‗Kiri Pak Sopir !‗. Hal ini 

berbeda sama sekali dengan apa yang berlaku di Arab Saudi, semua pengguna 

jalan termasuk waktu menaikkan maupun menurunkan penumpang berada di 

jalur sebelah kanan jalan. Demikian pula waktu menaikkan maupun 

menurunkan penumpang, mereka wajib menepi ke sebelah kanan jalan. Apa 

jadinya jika tradisi lalu-lintas di negeri sendiri ini tetap ‗kita pertahankan dan 

kita bawa‗ saat kita berada di ArabSaudi ? Sebuah feature yang dimuat di 

sebuah surat kabar Arab Saudi (1999) pernah penulis baca: ‗Tingginya 

frekwensi kecelakaan lalu-lintas yang menimpa sopir pemula asal Indonesia, 

diduga karena perbedaan rambu-rambu lalulintas 

yang berlaku di Arab Saudi. Sementara kecelakaan yang menimpa warga 

pribumi Saudi, umumnya menimpa remaja usia 15-25 

tahun disebabkan ugal-ugalan‗.  

  

Ada kesan, pandangan orangSaudi terhadap warga negara Indonesia agak 

‗stereotif‗. Di antara bangsa-bangsa yang datang berkunjung ke Saudi Arabia 

apapun motif dan tujuannya, orang-orang asal Indonesia termasuk yang 

paling mudah diidentifikasi, baik dari segi fisik(sebagaimana umumnya orang 

Asia Tenggara, orang Indonesia termasuk kelompok bangsa yang berfisik 

tidak tinggi dan tidak besar), segi pakaian maupun cara berjalan. Mungkin 

karena begitubanyaknya saudara-saudara kita yang muqim di Saudi baik 

sebagai TKI maupun TKW,maka kesan pukul rata (generalisasi) itu tidak 

jarang menimpa saudara kita jama‗ah haji. Karena itu tidak usah dimasukkan 

di dalam hati jika suatu ketika ada diantara kita yang ‗disangka TKI/TKW‗ 

dan merasa kurang ‗dihargai‗ sebagai tamu Allah oleh orang Saudi ketika kita 

sedang di Arab Saudi, terutama di saat kita berjalan-jalan tanpa kostum atau 

identitas jama‗ah haji.  

  

Bagi orang Saudi, rumah betul-betul menjadi bagian privacy yang tak semua 

orang bisa mengakses ke dalam dengan mudahnya, sebagaimana kebiasaan 

kita di Indonesia. Desain rumah yang umumnya ‗hanya‗ berbentuk segi empat 

bertingkat seolah-olah menggambarkan bangunan sebuah benteng yang sulit 

ditembus. Faktanya memang benar, setiap rumah selalu ditutup dengan pagar 

tembok tinggi, dengan pintu gerbang bisa berlapis-lapis. Apa yang ada di 

balik tembok adalah sebuah privacy yang tidak boleh dikonsumsi oleh publik. 

Karena itu saya menyarankan untuk tidak tengak-tengok atau tolah-toleh 

mengamati pintu di depan rumah orang Saudi atau sekedar melihat-lihat 

bangunan bagian atas. Sebab, umumnya mereka sangat tidak respek dengan 

perilaku seperti ini, bisa jadi mereka mengira kalau orang itu adalah ‗harami‗ 

alias ‗maling‗ atau penculik yang sedang mengintai mangsa. 

  

Pernah suatu kejadian di  Mekkah, suatu sore dua orang laki-laki Indonesia 

sebaya berjalan-jalan di kawasan pertokoan di Mekkah dengan seorang 

kawan laki-laki dari Indonesia . Sebagaimana kebiasaan di Indonesia ia dan 

kawannya berjalan bergandeng tangan sambil melihat-lihat barang yang ada 

di sepanjang pertokoan tersebut. Begitu melintasi salah satu toko yang dijaga 

oleh orang Arab, tiba-tiba kami ditegur si penjaga toko: ‗Isy fak inta ya walad 

!wa hellip;inta luthy walla eh, hellip;.haza aib, ya walad hellip;‗ (apa yang 

kau lakukan itu, nak kamu homo apa bagaimana? Itu aib..). Akhirnya mereka 
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sadar ternyata bergandengan tangan dengan sesama jenis di Saudi itu 

termasuk ‗aib‗ menurut mereka, sebab bisa dianggap sebagai pasangan homo, 

tetapi jika yang bergandengan tangan itu berlainan jenis (sebagaimana yang 

pernah saya lihat)ternyata biasa-biasa saja, sebab ‗diduga‗ itu pasangan suami 

istri.  

  

Busana orang Saudi hampir semua sama. Mereka semua memakai pakaian 

putih yang biasa disebut ‗tsaub‗ dengan sorban motif kotak-kotak kecil 

berwarna putih-merah plus diikat dengan ‗igal‗ di kepala. Performance 

orangSaudi yang demikian wibawa seringkali membuat orang-orang 

Indonesia yang barumelihat atau mengenalnya menjadi ciut nyali, minder, 

kurang percaya diri bahkan tak jarang yang menjadi takut, sehingga 

menimbulkan adanya semacam jarak pemisah yang membatasi dalam 

pergaulan. Akibat berikutnya yang biasanya menimpa adalah adanya perasaan 

rendah diri di dalam perasaan orang-orang Indonesia ketika berhadapan 

dengan orang Saudi. Hal semacam ini seharusnya tidak perlu terjadi, 

mengingat tak ada yang membedakan antara Arab maupun bukan 

Arab,kecuali hanya taqwanya. Mungkin budaya feodalistik dalam kultur Jawa 

yang melekat kuat mengiternalisasi di dalam pribadi orangorang kita 

kebanyakan, yang biasanya terkenal sebagai orang yang nrimo, ngalah, dan 

rendah hati memberi andil yangkuat terhadap munculnya perasaan rendah diri 

di hadapan bangsa lain seperti ini. Dalam kasus-kasus tertentu kelemahan 

seperti ini justru ‗dimanfaatkan‗oleh oknum orang Saudi untuk mem-

pressure, menganiaya bahkan memperbudak saudara-saudara kita di Saudi. 

Idealnya kita tetap harus merasa berdiri samatinggi dan duduk sama rendah, 

dengan tetap menjunjung tinggi etika pergaulanglobal 

yang egaliter dan jauh dari sifat arogan. 

 

Berikut ini adalah beberapa contoh adat kebiasaan mereka dalam kehidupan 

sehari-hari : 

1. Karena syarait Islam yang berlaku di negara ini, orang Arab Saudi dilarang 

berbaur dengan lawan jenis. Sangat diharamkan untuk berjalan jalan apalagi 

pegangan tangan dengan orang yang bukan muhrim. 

2. Shisa, teh, maupun kopi Arab merupakan minuman yang wajib untuk acara 

kumpul-kumpul bersama teman-teman. Bahkan ada yang bilang perempuan 

Saudi juga sudah terbiasa menghisap Shisa. 

3. Kalau malam Jumat di Indonesia, masyarakat diperkampungan biasanya 

membaca Yasin, namun di sini malam jumat dijadikan malam berhura hura, 

restoran, penginapan, laut, taman, maupun fasilitas umum lainya dipenuhi 

oleh orang Saudi untuk sekedar kongkow ataupun acara lainya, dan di sinilah 

tempat bertemunya sesama PRT dan sopir kita (saling berbagi cerita, 

kebanyakan cerita sedih). 

4. Rata rata orang Saudi tidurnya justru pagi hari, bangunnya siang hari 

bahkan ada yang sampai sore hari. 
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5.  Bau parfum mahal menyerbak di sepanjang jalan ketika berpapasan 

dengan mereka, tidak hanya perempuan saja namun juga laki laki, dan banyak 

tersebar toko parfum mahal di sini. Hal ini konon disebabkan karena mereka 

jarang mandi. 

6. Untuk mengetahui menentukan seseorang kaya atau tidak dapat dilihat dari 

jumlah banyaknya pembantu, baby sitter, serta sopir. Jadi jangan pernah 

heran melihat orang Arab bawa pembantu sampai 12 orang apalagi dari 

keluarga kerajaan. 

7. Rata rata orang Saudi rajin sekali minum susu, dan yang paling terkenal 

susu Laban, dan untuk makanan biasanya makanan yang banyak dagingnya, 

apalagi daging kambing. 

8. Negara-negara di kawasan Eropa merupakan tempat tujuan utama mereka 

untuk menanam modal, sekolah, bahkan kunjungan utama berlibur musim 

panas dan libur musim dingin. Dan biasanya saat seperti ini para pembantu 

dan baby sitter dibawa juga. 

9. Orang Indonesia kalau bertemu dengan teman, atau kerabat biasanya 

salaman tangan, namun di sini beradu pipi kanan dan kiri sebanyak lebih 3 

kali, bahkan ada yang beradu hidung kalau bertemu, tergantung dengan siapa 

dia bertemu. 

10. Laki-laki Arab rata rata suka dandan dan ke salon, ini dikarenakan jumlah 

jenggot serta bulu bulu yang tumbuh di mukanya banyak, jadi tak heran jika 

mereka punya muka yang ganteng dan unik dibanding kita. 

11. Rata-rata orang Arab memiliki mobil, karena selain faktor suhu, juga 

dipengaruhi tempat yang jauh dari aktivitas. Harga bensin jauh lebih murah 

dibanding air botol mineral. Satu botol air mineral harganya 1 riyal, 

sedangkan bensin hanyalah 40 sampai 50 hallala. 

12. Kalau acara penganten, mempelai laki laki terpisah dengan mempelai 

perempuan, begitu juga undangan yang hadir, jadi perempuan sama 

perempuan, laki-laki sama laki- laki saja ngumpulnya. 

13. Rata-rata orang Saudi, baik beraktifitas maupun kongkow biasanya 

memakai baju khas Saudi, kalau laki-laki memakai TOBE (di Indonesia 

dipakai oleh ahli agama lengkap dengan sorbannya), kalau perempuan 

namanya Abayat. 

14. Selain malas mandi, orang Saudi juga malas gosok gigi, jadi jangan heran 

jika lihat perempuan saudi yang cantik, namun giginya kelihatan aneh. 

15. Kalau di Indonesia naik taksi tidak boleh naiki penumpang lain, tapi di 

sini justru nunggu taksinya penuh dulu baru kemudian bisa jalan, dan kalau 

Anda ingin naik taksi hati-hati dijamah oleh lelaki Saudi tua. 
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Sesungguhnya di berbagaitempat-tempat pelaksanaan ibadah haji (seperti di 

Mina, Arafah apalagi diHaram) telah dipasang tulisan larangan keras 

mengambil foto. Namun umumnya,para jama‗ah haji lebih-lebih saudara-

saudara kita jama‗ah haji asal Indonesia,selalu berusaha dengan cara mencuri-

curi mengabadikan momentum-momentum tersebut dengan camera digital, 

handycam, HP maupun foto. Alasan pelarangan tersebut, tak lain karena hal-

hal semacam itu sangat berpotensi mengurangi  keikhlasan di dalam 

melakukan ibadah haji. Oleh karenanya, menjadi tugas kita bersama untuk 

menanamkan pemahaman bagi saudara-saudara kita jama‗ah calon   haji, agar 

hati betul-betul harus terjaga, agar semua itu tidak menjerumuskannya ke 

dalam perilaku ‗riya‗‗  Alhasil, aspek pengenalan dan pemahamanterhadap 

budaya masyarakat Arab Saudi yang sesungguhnya tidak terkait langsung 

dengan rukun dan wajib haji merupakan elemen penting yang menjadi 

pendukung terlaksananya kesempurnaan ibadah haji. Semakin kita 

memahami budaya/tradisi masyarakat Arab tempat kita bertamu ke ‗baitullah‗ 

idealnya akan semakin berpengaruh terhadap kenyamanan, ketenangan dan 

akhirnya kekhusu‗an ritual hajikita yang berujung pada tercapainya haji 

mabrur. Amin. Wallahu Waliyyuttaufiq. 

 

 
 

 
 

 

 


