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Rengat adalah sebuah kota kecil yang menjadi 
ibu kota kabupaten Indragiri Hulu-salah satu kabupaten 
yang terletak di Provinsi Riau. Di samping menjadi nama 
sebuah ibu kota kabupaten, kata Rengat juga dijadikan 
nama lembaga yudikatif yang berada di Kabupaten 
Indragiri Hulu baik itu Pengadilan Agama maupun 
Pengadilan Negeri. Pengadilan Agama Rengat 
merupakan tempat ketiga bagi penulis dalam 
menjalankan profesi sebagai hakim setelah PA Subang- 
Jawa Barat dan PA Sidikalang, Kabupaten Dairi Provinsi 
Sumatera Utara. Di Pengadilan Agama Rengat, Penulis 
bertugas sebagai hakim semenjak tanggal 11 Januari 
2013 s/d Desember 2017. 

Sebagai sebuah kenangan atas perjalanan 
penulis selama mengabdikan diri di Pengadilan Agama 
Rengat, Penulis memberi judul buku sederhana ini 
dengan “RENGAT  II” yang merupakan buku kedua dari 
buku sebelumnya yang penulis namai 
“RENGAT:Renungan Singkat”.  

Renungan dalam terminologi agama Islam 
disebut dengan “tafakkur”- sebuah aktifitas dan 
kreatifitas akal dan hati yang mampu meretas berbagai 
entitas tanpa batas. Imam al-Ghazali dalam kitabnya al-
Qushûr al-`Awâli min Rasâil al-Ghazali, menyebutkan 
tafakkur sebagai cara mendapatkan ilmu melalui 
pendekatan internal. Tafakkur di dalam batin sama 
seperti belajar. Jika belajar merupakan pencerapan ilmu 
dari orang lain secara parsial, maka tafakkur adalah 
pencerapan pemahaman dari jiwa secara menyeluruh. 
Pencerapan dari jiwa yang menyeluruh ini lebih kuat 
pengaruh dan pengajarannya daripada ulama dan orang 
pintar manapun, sebab ilmu yang diperoleh darinya 
tertanam dengan kokoh di dasar jiwa seperti benih di 
dalam tanah atau bak  mutiara di dasar laut. (erl) 

 



 
 

 

 

 

 

RENGAT II 

RENUNGAN SINGKAT 
 

 

 

 بعد صاحبهالخط يبقى زمانا 

 وكاتب الخط تحت االرض مدفون

 
Karya-karya tulis, 

Akan kekal sepanjang masa, 
Sementara penulisnya, 

Hancur terkubur di bawah tanah.  
(Ali Musthafa Ya‟qub dalam bukunya Kritik Hadits) 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

KATA PENGANTAR 

Segala puji hanyalah milik Allah semata sang 

Maha Pencipta Alam Semesta. Shalawat teriring salam 

semoga terlimpahkan kepada Nabi Besar Muhammad 

Saw, shahabatnya, keluarganya dan pengikutnya 

sampai hari kiamat nanti. 

Buku kecil berjudul Rengat II ini, disusun sebagai 

kelanjutan buku Rengat, kedua buku tersebut disusun 

sebagai sebuah kenangan bahwa penulis pernah 

bertugas di Pengadilan Agama Rengat.  Penulis 

berharap buku kecil ini bermanfaat bagi kolega-kolega 

penulis di Pengadilan Agama Rengat.  

Semoga buku ini bermanfaat dan dapat 

dimanfaatkan. Tidak ada gading yang tak retak. 

Karenanya penulis memohon maaf apabila ada 

kesalahan dalam buku ini. 

 Terima kasih atas segala kebersamaan dan 

mohon maaf pabila ada kesalahan  

Wassalam 
Rengat, 04 Desember 2017 
Penulis 
Erlan Naofal 
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RENGAT  I 

Renungan Hangat 

 

BALADA SANG KORUPTOR  

Berbagai cara dikerjakan 

Berbagai strategi dilakukan 

Demi terlepas dari hukuman 

Agar terhindar dari jeratan  

Meski harus kesakitan karena kecelakaan 

Berakting  dihiasi kepura-puraan 

Benjol di kepala sakit tak ketulungan 

Tidak ingat ketika kantong dipenuhi uang milyaran  

bahkan mungkin trilyunan 

dari pelbagai proyek dengan menggunakan jabatan 

meski mengorbankan rakyat yang menangis kelaparan 

semua akhirnya membiarkan meskipun ia teman 

semoga ia sadar sebelum kembali kepada Tuhan 

dengan mengembalikan uang jarahan 

mendekam di penjara bukti tegaknya keadilan 

Keadilan tanpa pandang bulu kawan dan jabatan 

Kalau tidak demikian 

Monyet-monyetlah yang senang tertawa  di tengah hutan  
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RENGAT  II 
Renungan Pengingat 

 

KRIMINALISASI ULAMA 

Ketika pelita dipadamkan 

Ketika sinar mentari dihilangkan  

Ketika bumi tak tersiram air hujan 

Saat itulah datangnya kehancuran 

Saat  mulainya kekacauan 

Saat  undangan azab dikumandangkan 

Ingatlah tuan-tuan dan puan-puan 

Ulama bak pelita penerang di tengah kegelapan  

Ulama bagai mentari yang memberikan kehangatan 

Ulama bagai air hujan penyejuk  kehidupan 

perlakukan sebagaimana Sang Nabi amanatkan 

al-`Ulamaa waratsat al-Anbiya” itu harus dicamkan 

dalam hati dan sanubari kehidupan 
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RENGAT  III 

Renungan Singkat 

 

KETIKA PUJANGGA BERSUARA 

Ketika pujangga bersuara 

Merangkai kata penuh makna 

Menyingkap kebenaran dalam balutan sastra 

Memperjuangkan keadilan tanpa terasa 

Membela yang terseok disudut-sudut dunia 

Membela yang digilas peradaban manusia 

Melalui hembusan di daun telinga 

Telinga-telinga para tirani penguasa 

Membuat yang terlelap terjaga 

Menyadarkan yang terlena. 

Agar kejayaan bukan hanya sekedar cita 

Namun mewujud dalam dunia nyata. 

Ketika Pujangga bersuara 

Alamat nurani masih bercahaya 

Pertanda harapan masih tersisa 

Ketika pujangga bersuara 

Kejayaan sebentar lagi kan tiba 
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RENGAT  IV 

Renungan Hangat 

 

PANGGUNG SANDIWARA 

Derita dan tawa silih berganti di panggung sandiwara 

semua kan sirna dan lenyap di telan masa 

tiada yang tersisa selain cerita 

menjadi goresan emas atau hitamnya tutur kata 

dalam kertas-kertas sejarawan penyair dan pujangga 

sang pendosa dan orang mulia  

durjana dan ksatria bertarung meregang nyawa 

atas nama-Nya atau demi sesuatu yang hampa 

intrik taktik dan strategi dengan sekuat daya 

hidup hanya cobaan dan fatamorgana 

akhirnya semua kan kembali pada-Nya 

hanya surga dan neraka pilihannya 

jangan aneh dan terpedaya 

dalam gelombang hidup sementara 

semua ada dalam taqdir dan tadbir-Nya 

berjalanlah dalam cahaya firman-Nya 

disinari rembulan sabda nabi-Nya 

pegang erat dan kukuhkan kaki di atas keduanya 

agar berjaya dan tersenyum nanti di hadrat surga-Nya 
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RENGAT V 
Renungan Hangat 

 

TERPAKU 

Aku terpaku dalam rindu 

Aku termangu dalam sendu 

Aku merindu dalam syahdu 

Aku menunggu dalam bayang kelabu 

Aku menanti dalam rintik hujan yang kemayu 

Aku berkhayal di tengah malam sendu 

Aku bersenandung dalam debur lautan qalbu 

Rinduku lebih dahsyat dari ombak laut biru 

Aku tertunduk malu-malu dan  tersipu 

Malu melihat keindahan-Mu 

Tersipu melihat kebaikan-MU 

(Edisi Lebay hehehe) 
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RENGAT VI 
Renungan Bersemangat 

 
NEGARA TANPA ARAH1 
Ketika supremasi hukum menjelma 
Menjadi panglima di sebuah negara 
Selaras dengan konstitusi yang disepakati bersama. 
Cita Rechtsstaat mewujud secara nyata 
Rakyat kan makmur sejahtera 
Negara kan aman dan sentosa. 
Tatkala hukum direduksi diperdaya 
oleh kekuatan politik penguasa 
melalui wakil rakyat seakan kompak bersuara. 
menelikung dari berbagai arah bersama-sama 
mereduksi kekuasaan yudikatif yang merdeka. 
mengekang gerak ijtihad pemutus cerdas berwibawa. 
Alamatnya robohnya pilar-pilar bernegara. 
Pertanda anarki dan oligarki politik kian merajalela. 
Memang benar pendapat seorang Profesor ternama.2 
Konfigurasi politik kuat memberi warna. 
Konfigurasi hukum dalam sebuah negara 
Dan akhirnya 
Negara tanpa hukum sebagai panglima 
Ibarat berjalan tanpa arah yang nyata. 
 (Rengat, 03 Juli 2017 By. Abu Fiza) 
 
 

 

                                                           
1
 menyikapi Rancangan Perubahan UU MA No.3/2009 pasal 94 ayat 

(1) dan (2) dan pasal 98 
2
 Yang dimaksud Prof ternama adalah Prof Mahfud MD dalam Disertasinya 

menjelaskan pengaruh konfigurasi politik terhadap konfigurasi hukum 
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RENGAT  VII 

Renungan Mencekat 

ZAMAN SULIT 

Di zaman yang serba sulit. 

Hidup semakin terasa menghimpit. 

Bernafas kian terasa sulit. 

Dunia seakan semakin sempit. 

Harga-harga semakin tinggi melangit. 

Biaya listrik, air dan gas ikut-ikutan naik melejit. 

Tidak peduli derita rakyat yang menjerit. 

Tidak peduli anak kecil lapar melilit sakit. 

Hidup rakyat kecil bertambah morat marit. 

Meski sudah berusaha untuk hidup lebih irit. 

Beginilah nasib wong cilik dan orang alit. 

Banyak orang berduit semakin pelit. 

Menghindar dan lari terbirit-birit. 

Membawa kantung penuh dengan duit. 

Plesiran keluar negeri berpesta  bergaya  orang elit. 

Materialisme dan hedonism mewabah bak penyakit.  

Inilah zaman sulit. 

Inilah zaman yang sedang sakit.  

(Rengat, 2 Juli 2017 By. Abu Fiza 
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RENGAT VIII 
Renungan Bermanfaat 

 
HUKUM dan MORALITAS 
Hukum dan moralitas adalah dua entitas 
Berbeda namun seringkali menjadi komoditas 
Membungkus indah kalangan atas 
Melupakan manusia dengan nafas terbatas 
Hukum dan moralitas meliuk indah di atas kertas 
Namun terseok-seok dalam kancah realitas. 
Hukum dan moralitas mestilah berkualitas. 
Agar menjadi manusia yang berkelas. 
Kelas atas bukan sekedar kwantitas 
 

RENGAT IX 
Renungan Bermanfaat 

 

HITAM, PUTIH DAN ABU-ABU 

Hitam, putih abu-abu 
Warna hidup sekarang dan masa lalu. 
Gemerlap dunia sering membuat mata tertipu 
Terjerumus dalam kubangan lumpur dan berdebu 
Di tengah jalanan dengan suara menggebu-gebu. 
Untung saja kiranya debu tidak berbau. 
Kalaulah ianya berbau 
Jangankan mengagumi mendekatpun pasti takkan mau 
Berpakaian  dan berpenampilan dengan butiran salju.  
Putih indah nan memukau orang yang tidak tahu. 
Berjalan kesana kesini tanpa ragu. 
Jadilah salju sebenar-benar salju. 
Membasuh debu dengan air mata tertunduk malu. 
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RENGAT X 
Renungan Bermanfaat 

 

KAMU YANG MENJAUH PERGI 

Kau sungguh begitu berarti 

Kehadiranmu selalu di nanti 

Keberadaanmu laksana bidadari 

Selalu dicari dan dirindui 

Oleh orang beriman baik hati 

Orang yang senantiasa mencari ridho ilahi 

Ramadhan kau bulan yang suci 

Ramadhan kau anugrah dari Ilahi 

Kini kau menjauh pergi  

Menyisakan goresan indah di hati 

Bagaikan pelangi di senja hari 

Selamat tinggal kekasih hati 

Suatu saat Insya Allah kan bersua kembali 

Di masa depan kau kan datang kembali  

 (Abu Fiza, Senin 02 Syawal 1438 H)  
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RENGAT XI 
Renungan Bermanfaat 

 

JALAN KEPADA-NYA 

Bertanya dalam duka 

Berbicara dalam nestapa 

Tersenyum dalam derita 

Merenung dikala suka 

Menangis dikala tertawa 

Mengadu di kala bahagia 

Menggali makna di balik peristiwa 

Memahami hakikat dari segala yang ada 

Segala yang terhampar di jagat raya 

Segala yang tersebar di alam semesta  

Semua aneka ragam peristiwa 

Adalah jalan untuk sampai pada-Nya 

Jalan untuk mengenal-Nya 

Jalan mencintai-Nya 

Jalan bertemu kembali dengan-Nya 
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RENGAT XII 
Renungan Menyengat 

 

MENGAPA 

Sebuah tanya yang terus menggoda 

Sebuah tanya dari jiwa yang dahaga 

Mengapa Ia mencipta  

Mengapa ada perintah-Nya 

Mengapa ada larangan-Nya 

Mengapa ada surga 

Mengapa ada neraka 

Mengapa Ia turunkan kitab-Nya 

Mengapa ia mengutus rasul-Nya 

Mengapa ada setan penggoda 

Mengapa ada nafsu berpotensi fujur dan taqwa 

Mengapa ada hati dan akal juga 

Mengapa ada yang kaya 

Mengapa ada miskin nan papa 

Mengapa ada duka dan airmata 

Mengapa ada bahagia dan tertawa 

Mengapa ada amarah yang menyala 

Mengapa dan mengapa 

Sebuah tanya yang harus selalu ada 

Agar bisa menghayati semua rahasia 

Agar menjadi manusia yang bijaksana 
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RENGAT XIII @XIV 

Renungan Menyengat 
 

MANUSIA BANYAK YANG LUPA 

Manusia banyak yang lupa 
Manusia banyak tak sadar juga 
Manusia banyak berbuat angkara 
Seakan ia hebat dan digjaya 
Padahal Tuhan melihat segalanya 
Padahal Allah mengetahui semuanya 
Apakah kita sama seperti mereka 
Sungguh tidak berakal juga kiranya 
Sungguh benar tiada beda. 
 

BERSYUKURLAH 

Ketika angin berhembus menerpa 

Ketika hujan turun menyapa 

Ketika kehangatan mentari terasa 

Ketika kesegaran air menghilangkan  dahaga 

Ketika lidah menari berbicara 

Ketika mata terbelalak terbuka 

Ketika telinga mendengar aneka suara 

Semua adalah nikmat tiada terkira 

Jangan sampai terlupa 

Bersyukur pada Sang Pencipta 

Hidup ini kan indah terasa bagaikan di surga 

12 



 
 

RENGAT XV 
Renungan Menyengat 

 

TEMAN 

Siapa sebenarnya Teman 

Ia bukanlah lawan 

bukan pula menjadi saingan 

Ia tidak kan pernah jadi halangan 

Dan sangat jauh  menjadi rintangan 

Tidak akan pernah menikam dari belakang 

Apalah lagi menari di atas derita sang kawan 

Kata-katanya memberikan dorongan 

Petuahnya menjadi sokongan 

Isyaratnya memberi dukungan 

Memberi tanpa mengharapkan balasan 

Mengingatkan kesalahan penuh kelembutan  

Tidak mentertawakan,  menjatuhkan atau 

menjerumuskan 

Ikut berduka dalam penderitaan 

Mengingatkan ketika dalam kelapangan 

Kehidupan dan pengalaman kan mengajarkan 

Sesiapa sebenarnya teman dan kawan dalam kehidupan 

Mencari sebenarnya kesejatian seorang teman 
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Ibarat mencari belerang merah di rerumputan 

Jarang dan susah didapatkan 

Cerdaslah terhadap lawan  

Yang berpenampilan seperti teman 

Tetapi  balaslah selalu dengan kebaikan 

Agar nampak perbedaan  

Antara emas dan besi karatan 

Inilah panduan dan pegangan 

Dalam mencari teman sejati dalam kehidupan 
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RENGAT XVI 
Renungan Menyengat 

 

APA YANG KAU CARI 

Apa yang kau cari  

Apa yang sukai 

Apa yang kau cintai 

Apa yang kau inginkan 

Apa yang kau harapkan 

Apa yang kau angankan 

Apa yang kau idamkan 

Apa yang terus menghantui pikiran 

Ingatlah suatu saat itu kan musnah dan pergi 

Atau dirimu sendiri yang mutasi menghadap Ilahi 

Jangan sekali-kali kecil hati dan ciut nyali 

Semua hadapi dengan tekad dan niat yang suci 

Agar ridho dan hidayah-Nya selalu menyertai 
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RENGAT XVII 
Renungan Menggugat 

 

MUTASI  
Satu persatu mulai pergi. 
Satu persatu mulai undur diri. 
menuju tempat baru untuk mengabdi dan berbakti. 
Mengejar prestasi dan mimpi. 
Mendekati anak dan mendekap sang istri. 
Kini tertinggal sepi. 
Meniti jalan terjal seorang diri. 
Dengan segala onak dan duri. 
Tertatih-tatih untuk bangkit kembali. 
Mesti dilalui dengan segenap hati. 
Hati yang tulus seraya bersandar kepada Ilahi. 
Mutasi seringkali menjadi sensasi. 
Tidak jarang yang tersakiti dan terlukai. 
Terkadang juga menimbulkan irihati. 
Mutasi engkau dinanti. 
Mutasi engkau dicaci. 
Mutasi engkau dirindui. 
Mutasi untung bukan mutilasi. 
Mutasi untung jika tidak monopoli. 
mutasi untung jika tidak ada koneksi. 
Mutasi untung jika tidak ada kolusi. 
Mutasi untung jika untuk promosi. 
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RENGAT XVIII 
Renungan Menggugat 

 
UNTUK NEGERIKU INDONESIA3 
Di sini kami berdiri 
Di sini pula kami mengais rizki. 
Di tanahmu kami mempertahankan eksistensi 
71 tahun usiamu kini. 
Usia panjang telah kau lalui. 
Banyak peristiwa yang telah terjadi. 
Peristiwa menorehkan jati diri. 
Untukmu ibu pertiwi 
Banyak ksatria sejati telah pergi. 
Mengorbankan darah dan jiwa yang suci. 
Semoga mereka meraih kedudukan tinggi. 
Di sisi Ilahi tempat kembali. 
Saat Ini adalah saat kita mengukir prestasi. 
Saat ini adalah saatnya kita mengisi  
Dengan segala yang berarti 
untuk kejayaan dan kemakmuran anak negeri. 
Hilangkan ambisi memperkaya diri sendiri. 
Rebut dan raih kemerdekaan sejati. 
Kemerdekaan yang bertumpu pada nilai-nilai Islami 
Tegakkan jiwa berdikari. 
jiwa berdiri diatas kaki sendiri. 
hati-hati atas musuh yang tersembunyi. 
yang selalu menanti dan mencari. 
kelemahan agar bisa menjajah kembali. 
hati-hati atas penjajahan terkini. 
penjajahan peradaban dan ekonomi. 
Indonesiaku semoga engkau berjaya dan tetap lestari. 
sampai kiamat nanti. 
 

                                                           
3
 Rengat, 17 Agustus 2016 By. Abu Fiza Naofal dalam rangka 71 kemerdekaan 

Indonesia 
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RENGAT XIX 
Renungan Pengingat 

 

SAATNYA PERGI 

Saat ini saatnya ku pergi 

Setelah sekian lama menyusuri 

Jalan berliku penuh onak dan duri 

Sekian lama ku menanti 

Akhirnya saat itupun datang menghampiri. 

Berbagai rasa membiru nuansa hati. 

Senang,sedih, suka, duka dan lara hati. 

Meski berat rasanya hati ini tuk pergi 

Namun semua mesti ku lalui dan ku jalani  

Selamat tinggal teman kerja baik hati 

Bersama-sama kita kerja sehari-hari. 

Saatnya ku pergi 

Maafkan jika banyak yang pernah terlukai 

Maafkan jika banyak yang pernah tersakiti 

Terima kasih atas kasih yang penuh arti. 

Semoga suatu saat nanti 

Kita bersua dalam mihrab Ilahi. 

Dalam balutan rindu tak terperi. 
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MARHABAN YA SYAHRA AL-SHIYAM4 
 

Sungguh 11 bulan telah berlalu, sejak bulan 

Ramadhan pergi meninggalkan kita dan sebentar lagi 

bulan suci dan penuh berkah itu akan datang kembali 

menjumpai kita. Kedatangan bulan berkah dan agung ini 

hendaknya disambut oleh umat Islam dengan penuh 

kegembiraan dan sukacita layaknya menyambut tamu 

istimewa dan agung. Karena bulan ramadhan ini 

memiliki keistimewaan dan keutamaan yang tidak dimiliki 

oleh bulan-bulan lainnya. 

Setiap kali bulan ramadhan akan datang 

menjelang, qalbu selalu terkenang akan masa-masa 

silam. Masa,  dimana saya belajar dan berguru  di 

sebuah pesantren di Pedalaman Jawa Barat tepatnya 

Pesantren Sukahideng Tasikmalaya dari tahun 1992-

2000. Beberapa hari sebelum datangnya bulan 

ramadhan, seluruh santriwan dan santriwati berkumpul 

di masjid utama dipimpin KH. Muhammad Syihabuddin 

Muhsin (Allahummagfirlahu) sambil menyenandungkan 

                                                           
4 Tulisan ini dibuat untuk menyambut bulan Ramadhan pertama Penulis 

bertugas di Pengadilan Agama Sidikalang tahun 2009 dan tulisan ini pernah 
dimuat di situs badilag.net dan situs pta.medan.go.id  
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asa-asa kerinduan dan kebahagian secara serempak 

dan syahdu dalam rangka menyambut bulan ramadhan 

yang menawarkan kebahagian dan menjanjikan 

ampunan dari Allah Sang Penguasa Alam. 

 

Marhaban Ya Syahra Ramadhan 

Marhaban Syahrashshiyami 2x 

Ahlan Bi Syahril'athiri 

Yasydzu bi alhaanil jinan 

Ya Salam Ahlalkaram 

Ma Lakum Fiddunya Matsil. 

Selamat datang wahai bulan Ramadhan. 

Selamat datang wahai bulan shaum 

Selamat datang bulan yang penuh keharuman. 

Yang menyenandungkan lirik-lirik syurgawi 

Wahai keselamatan Wahai pemilik kemulyaan 

Tidak ada di dunia ini yang dapat menandingi 

(kemulyaan)-mu 

 

Dalam bahasa Arab, apabila kita berpisah dengan 

sesuatu yang agung, suci dan bernilai dalam waktu yang 

cukup lama, lalu sesuatu tersebut kembali datang 
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menemui dan menjumpai kita maka kita menyambutnya 

dengan mengucapkan Marhaban. Demikian pula 

terhadap bulan Ramadhan yang sudah hampir setahun 

meningggalkan kita lalu ia datang kembali menjumpai 

kita. Maka seharusnya, kita menyambutnya dengan 

penuh kegembiraan dan kelapangan seraya 

mengucapkan Marhaban ya Ramadhan.  

Marhaban mengandung arti luas, lebar dan lapang. 

Ketika kita mengucapkan marhaban ya ramadhan berarti 

wahai ramadhan kau datang menemui dan menjumpai 

kami dalam keadaan hati kami lapang, luas dan lebar 

dalam menerimamu tidak ada kesempitan dan keberatan 

dalam hati kami karena engkau pun telah memberikan 

kesempatan luas dan lapang bagi kami untuk berbuat 

baik, beramal sholeh dan beribadah. 

Marhaban juga berarti tempat peristirahatan dari 

perjalanan yang jauh. Dibulan ramadhan ini, kita 

beristirahat dari hanya memikirkan hal-hal yang bersifat 

duniawi semata dan mengarahkan perhatian kepada hal-

hal ukhrawi sebagai bekal dan persiapan bagi kita untuk 

melanjutkan perjalanan menuju Ilahi.  
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Kata al-Shiyam secara bahasa bermakna menahan 

diri secara mutlak dari segala sesuatu, sedangkan 

secara istilah adalah menahan diri dari berbagai hal 

yang akan membatalkan puasa seperti makan, minum 

dan melakukan hubungan suami isteri dimulai sejak 

terbitnya fajar shubuh sampai terbenamnya matahari. 

Imam al-Ghazali membagi puasa kepada tiga 

golongan yaitu, pertama, shaum „Awwam (orang 

kebanyakan) yaitu hanya menahan diri tidak makan, 

minum dan tidak melakukan hubungan suami isteri. 

Kedua, shaum Khawas (orang khusus) yaitu disamping 

tidak melakukan hal diatas, juga berusaha menahan 

mata, telinga, mulut, tangan dan kaki dari melakukan 

perbuatan dosa dan ma‟siat kepada Allah. Dimana 

tingkatan ini lebih tinggi dari tingkatan yang pertama. 

Ketiga, shaum khawas al-khawas adalah puasa orang-

orang terpilih dan orang –orang elit yaitu disamping 

menahan diri dari kedua hal diatas, mereka juga 

menahan hatinya agar tidak berbuat ma‟siat dan 

berpaling dari Allah Swt, seperti tidak riya, hasad, kibr, 

„ujub dan berusaha mengkonsentrasikan hati dan 
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pikirannya hanya kepada Allah SWT.  Puasa tingkat 

ketiga ini merupakan puasa tingkat tertinggi.  

Disamping disebut syahra al-Shiyam, puasa juga 

disebut Syahra Ramadhan. Kata ramadhan terambil dari 

kata ramadha yarmidhu yang artinya panas membakar. 

Bulan ini dinamai demikian karena di bulan ini besar 

kesempatan dan banyak peluang bagi kita untuk 

melakukan amal-amal shaleh yang dapat membakar dan 

menghapus dosa-dosa dan kesalahan yang pernah kita 

lakukan. Ramadhan adalah bulan penuh kebaikan dan 

barokah, Allah memberkahinya dengan banyak  

keutamaan dan keistimewaan diantaranya; 

1. Diwajibkan Berpuasa 

Allah berfirman dalam QS. Al-Baqarah ayat 

183yang artinya:”Diwajibkan atas kamu berpuasa 

sebagaimana diwajibkan atas orangorang sebelum kamu 

agar kamu bertaqwa” 

Ada tiga makna yang sangat jelas bisa kita ambil 

dari ayat diatas, yaitu, pertama, kewajiban berpuasa ini 

bersifat umum mencakup seluruh kaum mu'minin. Hal ini 

bisa dilihat dari redaksi ayat tersebut yang menggunakan 

kata Ya ayyuhalladzina Amanu dan bukan Ya 
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Ayyuhalmu'minun (orang yang memiliki kualitas 

keimanan yang sangat tinggi). Kedua, kewajiban 

berpuasa ini bukan hanya diwajibkan kepada umat nabi 

Muhammad saja, tapi juga pernah diwajibkan kepada 

umat-umat sebelumnya. Ketiga, kewajiban puasa 

bertujuan  untuk kepentingan manusia sendiri, yaitu 

membentuk manusia yang bertaqwa kepada Allah SWT. 

2. Diturunkannya Al-Qur’an 

Allah menurunkan kitab-Nya yang mulia sebagai 

petunjuk bagi manusia, obat bagi kaum mukminin, 

membimbing kepada yang lebih lurus, menjelaskan jalan 

petunjuk. (Al-Qur‟an) diturunkan pada malam Lailatul 

Qadar, suatu malam di bulan Ramadhan. Allah berfirman 

di dalam al-Qur‟an Surat al-Baqarah ayat 185 yang 

artinya: “(Beberapa hari yang ditentukan itu ialah) bulan 

Ramadhan, bulan yang di dalamnya diturunkan 

(permulaan) Al-Qur‟an sebagai petunjuk bagi manusia 

dan penjelasanpenjelasan mengenai petunjuk itu dan 

pembeda (antara yang hak dan yang bathil). Karena itu, 

barangsiapa di antara kamu hadir (di negeri tempat 

tinggalnya) di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa 

pada bulan itu, dan barangsiapa sakit atau dalam 
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perjalanan (lalu ia berbuka), maka (wajiblah baginya 

berpuasa), sebanyak hari yang ditinggalkannya, pada 

hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan 

bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Dan 

hendaklah kamu mencukupkan bilangannya, dan 

hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuk-

Nya yang diberikan kepadamu, supaya kamu bersyukur”   

Oleh karena itu, di bulan ramadhan ini kesempatan 

bagi kita untuk membaca, mentadabburi, mengamalkan 

dan mendakwahkan kandungan al-Qur'an. 

 

3. Dibelengunya Syaithan, Ditutupnya Pintu-Pintu 

Neraka dan Dibukanya Pintu-Pintu Surga 

Pada bulan ini kejelekan menjadi sedikit, karena 

dibelenggu dan diikatnya jin-jin jahat dengan salasil 

(rantai), belenggu dan ashfad. Mereka tidak bisa bebas 

merusak manusia sebagaimana bebasnya di bulan yang 

lain, karena kaum muslimin sibuk dengan puasa hingga 

hancurlah syahwat, dan juga karena bacaan Al-Qur‟an 

serta seluruh ibadah yang mengatur dan membersihkan 

jiwa. Maka dari itu ditutupnya pintu-pintu jahannam dan 

dibukanya pintu-pintu surga, karena pada ramadhan 

25 



 
 

amal-amal shaleh banyak dilakukan dan ucapan-ucapan 

yang 

mengandung kebaikan banyak dilafadzkan oleh 

kaum mukminin.Rasulullah Shallallahu „alaihi wa sallam 

bersabda.“Jika datang bulan Ramadhan, maka 

dibukalah pintu-pintu surga, ditutup pintu-pintu neraka 

dan dibelenggu syetan” [Hadits Riwayat Bukhari 4/97 

dan Muslim 1079] 

Semuanya itu sempurna di awal bulan Ramadhan 

yang diberkahi, berdasarkan sabda Rasulullah 

Shallallahu „alaihi wa sallam.“Artinya : Jika telah datang 

awal malam bulan Ramadhan, diikatlah para syetan dan 

jin-jin yang jahat, ditutup pintu-pintu neraka, tidak ada 

satu pintu-pintu yang dibuka dan dibukalah pintu-pintu 

surga, tidak ada satu pintu-pun yang tertutup, berseru 

seorang penyeru: “Wahai orang yang ingin kebaikan 

lakukanlah, wahai orang yang ingin kejelekan kurangilah. 

Dan bagi Allah mempunyai orang-orang yang 

dibebaskan dari neraka, itu terjadi pada setiap malam” 

[Diriwayatkan oleh Tirmidzi 682 dan Ibnu Khuzaimah 

3/188 dari jalan Abi Bakar bin Ayyasy dari Al-A‟masy dari 

Abu Hurairah. Dan sanad hadits ini Hasan].  
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Dengan mengetahui sebagian kecil keistimewaan 

dan keutamaan bulan ramadhan yang telah dipaparkan 

diatas, alangkah naifnya apabila kita sebagai seorang 

muslim tidak mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya 

untuk menyambut dan mengisi bulan agung tersebut.  

Minimal ada 3 hal yang mesti kita persiapkan untuk 

menyambut dan mengisi bulan ramadhan agar kita 

termasuk orang yang beruntung dan sukses.  

Ketiga hal tersebut yaitu; Pertama, persiapan 

Jasadiyah, puasa terkait dengan menahan makan dan 

minum, oleh karena itu tubuh yang sehat dan kuat 

sangat dibutuhkan pada bulan puasa. Sangat disarankan 

untuk tidak melakukan kegiatan yang membahayakan 

fisik kita sebelum ramadhan sehingga tidak terjadi hal-

hal yang menyebabkan tubuh kita sakit dan lemah. Pola 

makan kita di luar bulan puasa akan mempengaruhi fisik 

kita di awal Ramadhan, bagi yang tidak terbiasa 

berpuasa biasanya mengalami pusing-pusing. Beruntung 

bagi yang sudah terbiasa puasa sunnah, hanya tinggal 

melanjutkan kebiasaannya..  

Kedua, persiapan Aqliyah, amal tanpa ilmu akan 

sia-sia. Ilmu yang terkait dengan menjalankan ibadah 

27 



 
 

puasa cukup luas dan literatur bacaan mengenai puasa 

sudah banyak diterbitkan. Dengan membaca buku-buku 

terkait dengan masalah puasa, Insya Allah SWT 

pemahaman kita tentang puasa akan lebih baik dan 

benar.  

Ketiga, Persiapan Ruhiyah, banyak orang yang 

berpuasa tetapi hanya mendapatkan lapar dan dahaga. 

Hal Itu karena puasanya tidak memiliki nilai spiritual 

sehingga ketika dia berpuasa pada hakekatnya dia 

hanya menahan lapar dan haus saja, sedangkan jiwanya 

tidak ikut berpuasa. Hatinya masih penuh dengki, hasad, 

hasud, iri, dendam bahkan pikirannya masih kotor. 

Padahal puasa adalah ibadah istimewa karena memiliki 

nilai pembinaan (tarbiyah) langsung dari sang Khalik..  

Secara fisik bisa saja kita terlihat berpuasa tapi secara 

spiritual (ruhiyah) amat sulit menilainya, ia hanya bisa 

dirasakan oleh si pelaku puasa dan Allah SWT Yang 

Maha Kuasa lagi Maha Mengetahui. 

 Oleh karenanya, kita perlu membersihkan hati kita 

dari berbagai macam penyakit hati. Perbanyak dzikir dan 

shalat sunnah, menjaga pandangan, lidah dan pikiran. 

Akhirnya, marilah kita memohon kepada Allah agar kita 
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diberikan kekuatan dan kesehatan oleh- Nya sehingga 

bisa mengisi bulan ini dengan berbagai amal-amal 

sholeh sehingga kita termasuk orang yang meraih 

kesucian dan keberuntungan dunia dan akhirat.  
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TENTANG  HATI5 

 

Hati dalam bahasa Arab disebut “Qalbun” berasal 

dari kata qalaba yaqlibu yang memiliki arti membalikkan, 

memalingkan, menjadikan yang diatas ke bawah, yang 

di dalam keluar, merubah.6Dalam  kitab al-Durr al-

Manstsur disebutkan bahwa  

  .  سمي القلب قلبا لتقلبهانما 7

artinya:” Hati dinamai qalb tiada lain karena hati selalu 

berubah-ubah”.  

Hati memiliki dua makna yaitu, pertama: sesuatu 

yang kongkrit dapat dilihat dia berbentuk seperti buah 

sanubari, hati dalam pengertian ini bukan hanya dimiliki 

oleh manusia tetapi juga dimiliki oleh hewan lainnya. 

Kedua: Hati yang berbentuk Nuraniyyatun Lathifatun 

Rabbaniyyatun (berbentuk cahaya bersifat lembut dan 

dihunjamkan oleh Tuhan) hati dalam pengertian inilah 

yang bisa ma‟rifat kepada Allah, menta‟ati atau 

membangkang kepada Allah dan hati dalam pengertian 

                                                           
5 Tulisan ini terinspirasi dari materi bintal tentang (“Tanda Matinya Hati dengan sumber Kitab Hikam Syeikh 

Muhammad bin Atha‟illah )yang penulis sampaikan pada tanggal 19 Januari 2011 yang diikuti oleh seluruh 

pegawai Pengadilan Agama Sidikalang. Tulisan ini pernah dimuat di situs badilag.net daan situs pta.medan.go.id  

6 Mahmud Yunus. Kamus Arab Indonesia, Hidakarya Agung, Jakarta, 1990, cet. 8, hal. 353 dan A.W. Munawwir, 

Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap,  Pustaka Progressif, Surabaya,2002 cet-25,  hal. 1145 

7 al-Durr al-Mantsur, Juz. I, hal. 155 dalam Program al-Maktabah al-Syamilah.
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inilah yang memiliki rasa sayang, cinta, cemburu 

dendam dan lain sebagainya.   

Hati dalam pengertian yang kedua inilah yang 

hanya dimiliki manusia. Hati dalam pengertian kedua ini 

memiliki kedudukan yang sangat penting dalam 

kehidupan manusia. Hati dapat diibaratkan sebagai 

seorang raja yang sangat berkuasa sedangkan anggota 

tubuh lainnya merupakan bala tentara dan rakyatnya. 

Apa yang diperintahkan oleh hati maka itulah yang diikuti 

dan dilaksanakan oleh anggota tubuh lainnya. Oleh 

karena sangat urgennya fungsi hati dalam kehidupan 

manusia, Rasulullah SAW dalam salah satu sabdanya 

pernah mengatakan: 

 

اال ان فى الجسد مضغة اذا صلحت صلح سائر الجسد كله واذا فسدت فسد سائر 

 الجسد كله اال وهي القلب 

Artinya:”Ingatlah sesungguhnya dalam jasad 

manusia ada segumpal darah, jika ia baik maka seluruh 

anggota tubuh lainnya pun akan menjadi baik dan jika ia 

rusak, maka rusak pula seluruh anggota tubuh lainnya. 

Ingat ia itu adalah hati”.  
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Dalam hadits ini, Rasulullah secara tegas 

menyatakan bahwa baik buruknya perbuatan  dan amal 

selama hidup yang dikerjakan oleh manusia itu 

tergantung kepada hati. Ketika hatinya baik, maka yang 

muncul adalah perbuatan baik juga, tetapi ketika hati kita 

buruk, maka perbuatan yang muncul adalah perbuatan 

yang buruk. Hati pada awal penciptaannya adalah bersih 

dan hidup namun lingkungan, pendidikan dan perbuatan 

dosa yang selalu dilakukan sehingga menyebabkan hati 

menjadi mati tanpa berfungsi sebagaimana seharusnya. 

Rasulullah saw pernah bersabda:  

“Barangsiapa melakukan dosa, maka akan tumbuh 

dalam hatinya sebuah titik hitam, jika ia bertobat maka 

akan terkikislah titik hitam itu dalam hatinya. Jika ia tidak 

bertobat, maka menyebarlah titik hitam itu sehingga 

seluruh hatinya menjadi hitam.” 

Dan hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam 

Surat al-Muthaffifin ayat 14 yang berbunyi: 

 

 كال بل ران على قلوبهم ما كانوا يعملون 
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Artinya:”Sekali-kali tidak! Bahkan apa yang mereka 

kerjakan itu telah menutupi hati mereka”.8  

Hati dalam pengertian kedua di atas pada dasarnya 

terbagi dua yaitu : 

a. Hati yang hidup. 

Hati yang hidup ibarat cermin yang bening, bersih 

dan mulus sehingga hati semacam ini dapat berfungsi 

sebagaimana mestinya, ia akan memperlihatkan segala 

sesuatu sesuai dengan apa adanya. Dari hati yang 

bening ini akan muncul berbagai hikmah-hikmah dan 

kata mutiara yang bernilai. Hati yang bening akan 

menyebabkan datangnya Ilmu ladunni atau ilmu 

wahbiyah9 (ilmu yang diberikan langsung oleh Allah).  

                                                           
8 Departemen Agama RI, Syamil Qur’an :Alqur’an dan Terjemahnya,PT. Sygma 
Examedia Arkanleema, Bandung, 2009, hal.588.  
9 Istilah “ilmu Ladunni” banyak dikenal dikalangan santri-santri pesantren 
tradisional sedangkan istilah ilmu wahbiyy, pernah penulis temukan dalam kitab 
al-Tafsir wal-Mufassirun karangan  Husen al-Dzahabi yang pada dasarnya sama 
yaitu ilmu yang dihunjamkan oleh Allah kedalam hati sebagai buah dari 
mengamalkan ilmu yang dimiliki secara ikhlas dan istiqomah serta buah dari 
tazkiyatun (penyucian) dan riyadhatun (latihan)  nafsi yang   berkesinambungan 
berupa     pemahaman  yang  sangat  luas dan  mendalam.  Kata   Imam   Malik      
 :  barangsiapa yang mengamalkan apa yang ia)  من عمل بما علم ورثه هللا علم ما لم يعلم
ketahui, maka Allah akan mewaritskan kepadanya ilmu yang belum ia ketahui) 
lihat al-Maraqi al-‘Ubudiyyat Syarh Bidayat al-Hidayat lil-Imam al-
Ghazali,Pustaka ‘Alawiyah, Semarang,tt, hal. 5. Imam al-Ghazali 
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Hati yang bening ini lahir dari keimanan yang kokoh, 

keikhlasan dalam beramal, ilmu yang benar bersumber 

dari Alqur‟an dan Al-Hadits dan senantiasa menjauhkan 

diri dari berbagai macam kemaksiatan.  

Imam Syafie‟ pendiri madzhab Syafi‟iyah yang banyak 

diikuti oleh mayoritas kaum muslimin di Indonesia suatu 

hari pernah mengadukan lemahnya hapalan beliau 

kepada gurunya Imam Waqi‟. Pengaduan ini direkam 

dalam sebuah syair  yang sangat indah:  

 شكوت الى وكيع سوء حفظي       فأرشدني بترك المعاصي 

   ونور هللا ال يهدى للعاصي   ور            وأخبرني بأن العلم ن

Aku pernah mengadu kepada Imam Waqi‟ tentang 

buruknya hapalanku. 

Lalu ia membimbingku untuk meninggalkan perbuatan 

ma‟siat. 

Dan ia memberitahuku bahwa ilmu adalah cahaya. 

Dan cahaya Allah tidak akan dihadiahkan kepada orang-

orang yang berbuat ma‟siat.10  

                                                                                                                          
mengumpamakan ilmu yang lahir dari kebeningan hati seperti air yang keluar 
dari sumur yang dalam, ia bening, jernih dan menyegarkan. Lihat Ihya 
Ulumuddin dalam Bab ‘Ajaibul Qalbi.  
10 Ummu Ishaq Al-Atsariyyah, Pengaruh Buruk Perbuatan dosa,  dalam 
http://blog.re.or.id 
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Dalam kitab Hasyiyah „ala Syarhi Hulyati labbil mashun 

„alal risalah al-maushumah bil Jauharul Maknun11 

disebutkan: 

 

ان العلم ال يستقر وال يثبت اال فى قلب تخلى عن الرذائل لمصادفته 

كذالك فانها ترجع  ن الحكمة اذا لم تجد القلب قلبا خاليا فيتمكن  فا

 من حيث أتت

Artinya:”Sesungguhnya ilmu tidak akan menetap 

secara kokoh dan kuat kecuali dalam hati yang bersih 

dari kotoran-kotoran karena hati akan memilih hati yang 

bersih dan menetap secara kokoh disana dan 

sesungguhnya hikmah(ilmu) itu jika tidak menemukan 

hati seperti itu, ia akan kembali menuju tempat ia 

berasal”. 

Hati yang hidup adalah hati orang mu‟min. hati 

yang hidup ini ditandai dengan memiliki perasaan 

senang diiringi rasa syukur ketika mampu melakukan 

pelbagai macam kebaikan, merasa sedih ketika tidak 

mampu menjalankan berbagai macam ketaatan dan 

                                                           
11 Makhluf bin Muhammad al-Badawi, Hasyiyah ‘ala Syarhi Hulyati labbil 

mashun ‘alal risalah al-maushumah bil Jauharul  Maknun,Syirkatunnur Asia, 
hal. 11  
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menyesal ketika terjerumus kedalam lembah 

kemaksiatan sebagaimana sabda Nabi : 

 من سرته حسناته وساءته سيئته فهو مؤمن  

Artinya:”Orang yang merasa senang (diiringi rasa 

syukur) dengan melakukan perbuatan-perbuatan baik 

dan merasa sakit dengan melakukan perbuatan-

perbuatan buruk, maka dia itu adalah orang yang 

beriman”.12 

Dalam menjelaskan hadits diatas, Muhammad bin 

Ibrahim dalam kitab syarhul-Hikam li Syeikh Muhammad 

bin Atha‟illah mengatakan: 

 

ان أعمال العبد الحسنة والسيئة عالمتان على وجود رضا هللا تعالى عن 

ذالك ألنه العبد و سخطه عليه  فاذا وفق هللا تعالى عبده للصالحات سره 

عالمة على رضاه عنه وغلب حينئذ رجاؤه و اذا خذله ولم يعصمه فعمل 

بالمعاصى ساءه ذالك واحزنه النه عالمة على سخطه عليه وغلب حينئذ 

 خوفه

Artinya:”Bahwa amal-amal seorang hamba yang 

baik dan yang buruk merupakan tanda ridha dan 

bencinya Allah kepada hambanya. Oleh karena itu, jika 

                                                           
12 Muhammad bin Ibrahim, Syarhul Hikam ‘ala Matnilhikam lil-Imam Ibnu 
Atha’illah al-Sakandary, Toha Putera, Semarang, tt, Juz I, hal. 4 
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Allah memberikan taufiq  kepada seorang hamba untuk 

melakukan perbuatan baik, maka ia merasa senang 

dengan hal itu karena hal itu pertanda Allah ridha atas 

dirinya dan ketika itu juga dirinya dikuasai oleh raja‟ 

(harapan) terhadap Allah. Dan jika Allah membiarkannya 

dan tidak menjaganya sehingga ia terjerumus melakukan 

perbuatan maksiat, maka hal itu akan membuatnya 

merasa sakit dan sedih karena hal itu pertanda Allah 

membencinya sehingga ia dikuasai perasaan takut yang 

sangat.13  

Agar hati bisa hidup dengan lapang, Ibnu Qoyyim 

al-Jauziyyah dalam kitabnya Zadul Ma‟ad Fi Hadyi 

Khairil „Ibad menyebutkan hal-hal yang membuat hati 

menjadi lapang dan hidup diantaranya: 

 Mengesakan Allah (Tauhid) baik dalam rububiyyah-

Nya,uluhiyyah-Nya,maupun dalam asma wassifat-

Nya. 

 Mengimani ajaran Islam dengan sepenuh hati. 

 Kembali kepada Allah (al-Inabah ilallah), mencintai 

Allah dengan sepenuh hati, menghadap dan 

                                                           
13 Ibid. 
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menikmati ibadah kepada Allah (al-Tana‟um 

bi‟ibadatihi). 

 Mengetahui ilmu yang diwaritskan oleh Nabi 

Muhammad SAW. 

 Melakukan dzikir secara kontinyu. 

 Berbuat baik dan melakukan hal yang bermampaat 

bagi manusia. 

 Membersihkan hati dari sifat-sifatnya yang tercela.14 

b. Hati yang mati. 

Hati yang mati ibarat orang yang mati segala sesuatu 

yang dimilikinya sudah tidak berfungsi seperti matanya sudah 

tidak bisa melihat, telinganya sudah tidak mampu mendengar, 

kakinya dan tangannya tidak bergerak lagi. Hati yang mati 

pun seperti itu sudah tidak bisa berfungsi sebagaimana 

seharusnya. Dan hati yang mati ini memiliki tanda-tandanya, 

Syeikh Muhammad bin Atha‟illah dalam kitab Hikamnya 

menyebutkan ada dua tanda kematian hati seseorang yaitu 

tidak merasa sedih ketika meninggalkan ketaatan dan tidak 

menyesal ketika terjerumus dalam dosa dan kesalahan.  

Pernyataan Syeikh Muhammad bin Atha‟illah 
selengkapnya adalah sebagai berikut:  

                                                           
14 Diambil dari Slide Asbabusyarhi shudur Fashlun min kitab Zadul Maad Fi 
Hadyi Khairil ‘Ibad lil Imam Ibnu Qayyim al-Jauzi. (gannatdonya@gmail.com) 
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لى  من عال مات موت القلب عدم الحزن على ما فاتك من الموافقات وترك الندم
 ما فعلته من وجود الزالت 

Artinya: “Diantara tanda matinya hati adalah tidak 
merasa sedih ketika kamu luput dari melakukan 
muwafaqat (perintah yang sesuai dengan Alqur‟an dan 
Hadits) dan tidak  menyesali  kesalahan yang kamu 
lakukan”.15 

Ibrahim bin Adham, salah seorang ulama sufi, 
mengatakan bahwa ada sepuluh penyebab kematian 
hati manusia, yaitu: 
 Mengaku mengenal Allah tetapi tidak menunaikan 

hak-haknya. 
 Membaca Alqur‟an, tetapi tidak mengamalkan isinya. 
 Mengaku cinta kepada Rasulullah SAW, tetapi 

meninggalkan sunnahnya. 
 Mengaku benci kepada syaitan, tetapi justru 

mematuhi ajakannya. 
 Mengaku ingin masuk surga, tetapi tidak mematuhi 

syarat-syaratnya. 
 Mengaku ingin selamat dari api neraka, tetapi malah 

menjerumuskan diri ke dalamnya. 
 Meyakini bahwa kematian adalah sebuah kepastian, 

tetapi tidak mempersiapkan diri untuk 
menghadapinya. 

 Sibuk mengurusi keburukan orang lain, tetapi 
keburukan sendiri diabaikan. 

 Setiap menguburkan orang mati tidak pernah 
merenung untuk diambil pelajarannya. 

 Mendapat ni‟mat Allah tapi tidak pernah 
mensyukurinya.16  

                                                           
15 Muhammad bin Ibrahim, Loc.Cit, hal. 4 
16  Sebab-sebab kematian Hati, dalam http://halaqahbyu.multiply.com 
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MENGHADAP KIBLAT DALAM SHALAT.17 

 

Judul tulisan ini terinspirasi dari obrolan ringan 

sambil makan makanan ringan  selepas pengajian rutin 

malam Jum'at tanggal 17 Juli 2010 di Perumnas Kalang  

Simbara Permai Sidikalang-Sumut yang dikenal dengan 

istilah "wirid" yang agenda  utamanya adalah 

pembacaan surat Yasin, tahtim Alquran dan kultum 

singkat yang pelaksanaannya dari rumah kerumah 

Dalam obrolan ringan tersebut banyak hal yang  

dibicarakan salah satunya berkaitan dengan masalah 

menghadap ka'bah dalam shalat yang lagi ramai 

dibicarakan oleh berbagai media terkait adanya 

kesempatan yang bisa digunakan untuk mengukur 

ketepatan arah kiblat yaitu hari Jum'at 16.27 tanggal 17 

Juli 2010 karena pada saat itu, menurut pakar astronomi, 

matahari terletak tepat diatas Ka'bah. 

Shalat merupakan tiangnya agama sehingga 

barangsiapa yang mendirikan shalat  berarti orang 

tersebut telah mendirikan agamanya dan barangsiapa 

yang  meninggalkan shalat, maka orang itu telah 

                                                           
17 Tulisan ini pernah dimuat disitus badilag.net dan situs pta.medan.go.id 
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menghancurkan agamanya. Shalat juga  merupakan 

pembeda antara orang muslim dan orang kafir dan orang 

yang  meninggalkan shalat secara sengaja, maka ia 

telah kufur. Disamping itu, shalat  juga merupakan amal 

ibadah yang pertama kali akan dihisab di akhirat kelak 

dan  mulus tidaknya amal-amal ibadah yang lain 

tergantung mulus tidaknya shalat. 

Oleh karena sangat urgennya shalat, maka setiap 

orang muslim mesti melaksanakan  shalat dengan 

sebaik-baiknya sehingga shalatnya sah dan diterima 

sebagai ibadah  disisi Allah. Agar shalat menjadi sah 

maka mesti memenuhi rukun dan syarat  sahnya shalat.  

Diantara syarat sahnya[2] shalat yang mesti 

diperhatikan oleh setiap yang  akan melaksanakan 

shalat adalah menghadap ke arah kiblat (istiqbal al-

Qiblat)  kecuali shalat khauf, shalat sunnat dalam 

kendaraan dan shalatnya orang yang  tidak tahu arah 

kiblat sama sekali. 

Kiblat shalat umat Islam pada awal masa 

Rasulullah saw adalah menghadap kearah  mesjid Baitul 

Maqdis yang merupakan kiblat para nabi sebelumnya 

(selain nabi  Ibrahim) dan ini dilakukan selama kurang 
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lebih 16 sampai 17 bulan. Lalu Allah  memerintahkan 

agar kaum muslimin memindahkan arah kiblat dari Baitul 

Maqdis ke  arah Mesjidil Haram sebagaimana terdapat 

dalam Alqur'an Surat 144.  

 

قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد 

ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه  لحرام وحيثا

 )411هللا بغافل عما يعملون )البقرة: الحق من ربهم وما

Artinya:"Kami melihat wajahmu sering menengadah 

ke langit, maka akan kami  palingkan engkau ke kiblat 

yang engkau senangi. Maka hadapkanlah wajahmu ke 

arah  Masjidil Haram. Dan dimana saja engkau berada , 

hadapkanlah wajahmu ke arah itu  dan sesungguhnya 

orang-orang yang diberi Kitab (Taurat dan Injil) tahu, 

bahwa  (pemindahan kiblat) itu adalah kebenaran dari 

Tuhan mereka. Dan Allah tidak akan lengah terhadap 

apa yang mereka kerjakan". 

Berkaitan dengan asbab al-nuzul ayat diatas, Ibnu 

Katsir mengutip sebuah hadits  yang diriwayatkan oleh 

'Ali bin Abi Thalhah dari Ibnu 'Abbas yang menyebutkan  

bahwa ketika Rasulullah hijrah ke Medinah yang mana 

kebanyakan penduduknya orang Yahudi, Allah 
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memerintahkan Rasul agar shalat menghadap ke Baitul 

Maqdis, hal  ini membuat orang-orang Yahudi merasa 

senang sedangkan Rasulullah saw  menginginkan shalat 

menghadap ke arah ka'bah yang merupakan kiblatnya 

Nabi  Ibrahim sehingga setiap selesai melaksanakan 

shalat, Rasulullah berdo'a agar  kiblat dipindahkan ke 

arah ka'bah sembari melihat-lihat ke atas langit sehingga 

turunlah ayat diatas.[3] 

Berkaitan dengan perintah menghadap kiblat 

sebagaimana terdapat dalam ayat  diatas  

 para ulama terbagi dua ,(فول وجهك شطر المسجد الحرام )

pendapat yaitu:  

1. Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa yang 

wajib dalam menghadap  kiblat adalah 'Ainul 

Ka'bah ( menghadap tepat ke ka'bah itu sendiri). 

2. Hanafiah dan Malikiah berpendapat bahwa yang 

wajib dalam menghadap  kiblat adalah "Jihatul 

Ka'bah" (menghadap kearah ka'bah). 

Sebenarnya perbedaan diatas, berkaitan dengan 

orang yang shalat tidak langsung melihat ka'bah adapun 

bagi orang yang melihat langsung ka'bah maka para 

ulama  sepakat menyatakan bahwa wajib bagi orang 
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yang dekat dengan ka'bah "Ishabatu  'ainil ka'bah" 

(menghadap tepat ke bangunan ka'bah itu sendiri). 

Adapun bagi  orang yang tidak secara langsung melihat 

ka'bah karena jauh jaraknya, maka  menurut pendapat 

yang pertama diatas, ia mesti bermaksud/meyakini tepat 

(qasdul ishabat) ke ka'bah dengan menghadap ke arah 

(jihat) Ka'bah atau dengan kata lain memiliki dugaan 

kuat (ghalabatudzonn) telah tepat mengarah ke ka'bah. 

Sedangkan  menurut pendapat kedua cukup dengan 

menghadap arah kiblat/ka'bah tanpa perlu ada qasdul 

ishabat. [4] 

Jadi sebenarnya, kalau kita kaji lebih teliti pendapat 

pertama pun tidak  mengharuskan secara dzahir harus 

tepat menghadap ka'bah tetapi menghadap ke arah  

ka'bah pun sudah cukup tetapi harus disertai dengan 

keyakinan kuat bahwa arah  kita tepat menghadap 

ka'bah. 

Dan berkaitan dengan perbedaan pendapat 

tersebut diatas mengacu kepada pendapat  Abdul 

Wahab al-Sya'rani[5] yangmenyatakan bahwa 

perbedaan pendapat dikalangan  para mujtahid dapat 

dikelompokkan kepada dua kategori yaitu ada yang tahfif  
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(memberikan keringanan) dan ada yang tasydid 

(bersikap ketat) dan penerapannya bersifat  situasional 

dan kondisional apalagi jika kita telaah lebih lanjut kedua 

pendapat  tersebut sangat argumentatif dan otoritatif. 

Jadi pendapat pertama yaitu yang  dikemukakan oleh 

Syafi'iyah dan Hanabilah bersifat tasydid sedangkan 

pendapat  kedua yang dikemukakan oleh Hanafi'ah dan 

Malikiah bersifat tahfif. Oleh karena  itu, pendapat 

manapun yang akan kita ambil, maka sebuah keharusan 

bagi kita  mengetahui dan memahami dalil-dalil yang 

dijadikan landasan ulama tersebut  diiringi sikap 

tasamuh (toleran/menghargai) pendapat lainnya selama 

pendapat  yang lainnya bersifat argumentatif (ada 

dasarnya dari Alqur'an maupun Hadits).  Sidikalang, 

Malam Jum'at 17 Juli 2010.  
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