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Setapak Menuju Sufi 
 

Mengungkap Indahnya Isra‟ Mi‟raj 
Oleh Ravie Ananda 

Kebumen, Slasa Kliwon, 01 Juni 2010 (18 Jumadil Akhir 1431 H) 

 

Isra‟ Mi‟raj Nabi Muhammad SAW merupakan sebuah peristiwa spiritual terbesar 

yang hingga kini menimbulkan perbedaan pendapat di kalangan umat Islam dan para 

alim ulamanya. Ada pun hal yang menjadi perbedaan adalah mengenai “kesertaan 

Jasad“ Beliau ketika Isra‟ Mi‟raj itu berlangsung. Sebagian Ulama berpendapat 

bahwa Nabi Muhammad SAW ber Isra‟ Mi‟raj dengan jasadnya, sedangkan sebagian 

yang lain berpendapat bahwa Nabi hanya ber Isra‟ Mi‟raj dengan Ruhnya saja. Kedua 

pendapat ini tentunya mempunyai dasar dalil masing - masing.  

 

Tergugah akan fenomena tersebut, saya ingin memaparkan pendapat pribadi tentang 

Isra‟ Mi‟raj berdasarkan Al Quran. Mengapa saya menggunakan Al Quran? jawabnya 

sangat jelas, “karena Al Quran adalah sumber dari segala sumber hukum Islam dan 

satu – satunya Mu‟jizat Nabi Muhammad SAW yang membedakannya dengan 

mujizat para nabi sebelumnya”.  

 

Hemat saya, apa pun dasar hukumnya dan sesahih apa pun hukum tersebut, jika 

ternyata bertentangan dengan hukum (ayat) Al Quran, maka sudah 

seharusnyalah kewajiban kita untuk menggugurkan hukum selain Al Quran 

tersebut, dan bukan malah sebaliknya, mengkondisikan Al Quran agar sesuai 

dan tidak bertentangan dengan Hukum selain Al Quran (hal itu dimungkinkan 

terjadi karena keterlanjuran mendarahdagingnya fanatisme ke Imaman 

(kemazhaban) dan kitab – kitab acuan karya para imam tersebut). 

 

Kajian Etimologi Isra‟ Mi‟raj 

Secara etimologi (bahasa) Isra‟ Mi‟raj berasal dari dua kata yaitu :   

Isra‟ yang berarti berjalan (pada malam hari), dan 

Mi‟raj yang berarti naik 

 

Dalam konteks khusus, Isra‟ Mi‟raj berarti Perjalanan Nabi Muhammad SAW di 

malam hari (mulai dari Masjidil Haram di Mekah menuju ke Masjid yang jauh 

(Masjidil Aqsha di Palestina dan kemudian naik ke langit tertinggi (Sidratul 

Muntaha)). 

 

Ulama yang berpendapat bahwa bahwa Nabi ber Isra‟ Mi‟raj dengan Jasadnya 

berpedoman pada penafsiran kata “HambaNya“ pada ayat pertama surat Al Isra‟. 

Ulama tersebut mengartikan bahwa yang dimaksud dengan hambaNya adalah wujud 

utuh Jasadi dan Ruhaninya dengan alasan keistimewaan Nabi yang bersifat istimewa 

di segala hal, sehingga apa pun itu, sampai hal – hal yang tidak masuk akal sekali pun 

akan mungkin terjadi jika hal tersebut mengenai pribadi Nabi Muhammad SAW.   

 

Sebuah kemungkinan dari hal yang tidak mungkin memang sangat mungkin bisa 

terjadi sebagai tanda kuasaNya, akan tetapi semua kemungkinan – kemungkinan 

tersebut haruslah didukung dengan dasar – dasar hukum yang jelas dan pastinya jika 

memang ada dalam sumber dari segala sumber hukum Islam (Al Quran), sekali lagi, 
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kemungkinan – kemungkinan itu wajib tidak menyimpang dengan dasar hukum 

yang tershahih dan terbenar, yakni hukum Al Quran sebagai sebuah kitab yang turun 

dari Wahyu Allah SWT melalui perantara Jibril kepada Nabi Muhammad SAW yang 

jelas lurus dan tidak ada kebengkokan atau perselisihan, tidak seperti kitab – kitab lain 

yang meskipun menerangkan sebuah hukum yang sama dan meriwayatkan bahwa 

hukum tersebut dari sabda – sabda Nabi, akan tetapi kadangkala banyak didapati 

perbedaan di dalamnya. Perbedaan itulah tanda bahwa kitab tersebut dibuat oleh 

manusia dan bukan turun dari Yang Maha Esa. Satu hal yang juga wajib kita 

jadikan pegangan adalah sifat wajib Nabi yang “Shidiq“ yang berarti benar dan 

“Tabligh“ yang berarti menyampaikan, tidak pernah menguranginya atau 

menyembunyikannya bahkan juga menambahinya atau melebihkannya. 

Berdasarkan patokan tersebut, dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa dengan 

dilekatinya sifat – sifat wajib tersebut, maka semua sabda Nabi pastilah akan sama. 

Jika kemudian dijumpai adanya sabda – sabda Nabi yang berbeda menurut beberapa 

ulama (antar periwayat hadist) dalam satu konteks permasalahan yang sama, maka 

dapat disimpulkan bahwa: 

Kemungkinan sabda yang diriwayatkan tersebut palsu, artinya: kemungkinan 

sabda tersebut bukan dari Nabi, melainkan dari pemikiran, pemahaman penulis atau 

periwayat sabda - sabda Nabi, atau juga para kelompok ahli hukum saat itu yang 

kemudian mengatasnamakan Nabi demi tujuan – tujuan tertentu. Hal ini sangat 

mungkin terjadi, terlebih proses penulisan sabda – sabda Nabi oleh para periwayat 

tersebut dilakukan setelah wafatnya Nabi dan tentunya juga setelah pembukuan Al 

Quran. Hal itu sudah seharusnya mengingat Al Quran sebagai sumber hukum utama 

tidak mungkin ada setelah terkumpulnya hadist – hadist. Al Quran pun telah 

menjelaskannya dalam surat: 

 

Al Baqarah 

2. Kitab itu (Al Quran) tidak ada keraguan padanya, jadi petunjuk bagi orang – orang 

yang taqwa. 

 

Ayat di atas menjelaskan bahwa memang hanya di dalam Al Quran saja yang tidak 

dijumpai perselisihan antara ayat satu dengan ayat yang lain, bukti bahwa penciptanya 

adalah Yang Maha Satu Allah Al Wahid Al Ahad. 

 

41. Berimanlah kamu kepada (kitab) yang Kuturunkan, yang membenarkan (kitab) 

yang ada serta kamu (Taurat) dan janganlah kamu orang yang mula – mula kafir 

dengan dia; dan janganlah kamu jual ayat – ayatKu dengan uang sedikit, dan 

takutlah kepadaKu. 

 

42. Dan janganlah kamu campurkan kebenaran dengan yang batil dan (jangan) 

kamu sembunyikan kebenaran itu, sedangkan kamu mengetahuinya. 

 

Adanya kitab – kitab karya manusia yang berusaha menerangkan beberapa peristiwa – 

peristiwa dan hukum dalam Al Quran (karena berpendapat bahwa Al Quran masih 

harus dijelaskan) ternyata banyak berisi ketidaklogisan yang akhirnya malah merusak 

kelogisan Al Quran itu sendiri. Satu hal yang sangat disayangkan tentunya, apalagi 

ketidaklogisan tersebut akhirnya lebih menarik hati umat dan merubah motivasi 

ibadah yang seharusnya ikhlas semata – mata karena Allah menjadi ibadah karena 

tergiur oleh kelipatan pahala yang ditaksir dengan materi dunia seperti segunung emas 

dan jumlah bilangan misalnya.  
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Al An „ Aam 

153. Sesungguhnya ini jalanKu yang lurus, sebab itu kamu turutlah jalanKu itu dan 

janganlah kamu turut jalan – jalan yang lain, nanti bercerai berai kamu dari 

pada jalanNya. Demikianlah Allah berwasiat kepadamu mudah – mudahan 

kamu bertaqwa. 

 

“Jalan“ yang dimaksud dalam ayat tersebut adalah Al Quran, dan sesuai dengan yang 

telah disebutkan dalam ayat di atas, adanya berbagai macam aliran atau faham 

sekarang ini sangat dimungkinkan karena dasar hukum yang dipakai lebih 

cenderung pada pengutamaan hadist – hadist yang telah diriwayatkan para 

imam (sistem kemazhaban), sedangkan pengkajian Quran secara mendalam 

dikesampingkan. Fenomena umum pun tak terbantahkan ketika masyarakat dan 

kalangan alim ulama ternyata lebih menempatkan para pengkaji kitab karya manusia 

dalam strata keilmuan yang lebih tinggi dibanding dengan mereka – mereka yang 

cenderung memperdalam Al Quran. Hal ini dengan mudah kita jumpai di dalam 

masyarakat, misal dengan pengajuan sebuah pertanyaan sebagai berikut:  

 

“Belajarnya sudah sampai kitab apa?” 

 

Jawaban pertama : Sampai Al Quran 

Reaksi masyarakat : tidak begitu antusias dan cenderung datar karena Al Quran lebih 

dianggap sebagai kitab dasar sebelum melangkah ke jenjang yang lebih tinggi. Al 

Quran lebih cenderung berfungsi sebagai kitab untuk melancarkan membaca dengan 

berbagai kefasihan tanda baca (Tajwid) pada ayat- ayat suci berhuruf Arab yang wajib 

dibaca khatam tanpa pengkajian arti (kesakralan dianggap terdapat pada huruf, bunyi, 

serta susunan ayat dalam surat – suratnya yang kemudian diwujudkan dalam 

pengulangan bacaan sebagai amalan dengan khasiat tertentu meskipun tanpa 

pemahaman arti dan makna). Reaksi simpatik pun akan semakin berkurang manakala 

pengkaji mendalami Al Quran dan membahasnya dalam bahasa selain Arab misal 

dengan menggunakan bahasa Indonesia, terlebih dengan jarangnya menyertakan 

pengucapan – pengucapan berbahasa Arab yang dicuplik dari kitab – kitab para Imam 

(Syaikh) yang terkenal.  

 

Jawaban kedua: Sampai kitab A, karya Syaikh A (Imam A) 

Reaksi masyarakat: akan lebih takjub, disertai pengakuan (penghormatan) secara tidak 

langsung kepada pelaku atas kebisaan membaca kitab yang disertai penjelasan, 

apalagi penulisan kitab tersebut menggunakan huruf Arab tanpa harokat (tanda baca). 

 

Fenomena seperti yang saya sebutkan tadi, kini telah menjadi tolak ukur dalam 

menilai kealiman seseorang. Hal ini tentunya sangat mengkhawatirkan, karena tanpa 

disengaja posisi Al Quran sebagai dasar hukum utama tersaingi oleh dasar – dasar 

hukum yang mempunyai derajat lebih rendah yang ternyata hingga kini lebih menarik 

untuk dipelajari dan didalami serta telah berhasil mencuri hati mayoritas umat Islam. 

Akhirnya tercerai – berailah umat dalam bermacam – macam golongan. Masing – 

masing golongan kemudian saling mengaku paling benar dan tidak jarang 

menyalahkan yang lain (yang kebetulan tidak sejalan karena maszhab dan kitab – 

kitab para imam, ulama, ataupun syaikh yang dijadikan acuan dasar hukum berbeda). 

Kefanatikan antargolongan pun tak terhindarkan hingga masing – masing lupa akan 

petunjuk dan ancaman Allah (atas perpecahan dan kefanatikan kelompok tersebut) 

dalam Al Quran surat: 
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Ar Ruum 

31. Hendaklah kamu kembali (taubat) kepada Nya dan takutlah kepada Nya dan 

dirikanlah sembahyang dan janganlah kamu termasuk orang – orang yang 

musyrik (mempersekutukan Allah), 

32. Yaitu orang – orang yang berpecah – pecah dalam agamanya serta bergolong 

– golongan. Tiap – tiap golongan gembira dengan apa – apa yang ada di 

sisinya. 

 

Ayat 31 dan 32 di atas merupakan suatu rangkaian keterangan  yang menjelaskan 

bahwa ternyata bergolong – golongan dan berpecah – belah dalam agama serta 

bangga dengan kelompok masing – masing adalah suatu perbuatan mempersekutukan 

Allah, yang ironisnya entah karena ketidaktahuan  atau kelupaan akan adanya ayat 

tersebut a dalam Al Quran, ataupun karena terlanjur sangat mencintai hukum – hukum 

selain Al Quran tersebut, sikap fanatisme kelompok pun semakin merajalela. Mereka 

pun lagi – lagi lupa akan ayat Al Quran dalam surat :  

 

An Nissa‟ 

59. Hai orang – orang yang beriman, ikutilah Allah dan ikutilah rasul dan orang – 

orang yang mengurus pekerjaan dari kamu. Kalau kamu berbantah – bantahan 

tentang suatu (perkara), hendaklah kamu kembalikan kepada Allah dan rasul, 

jika kamu beriman kepada Allah dan hari yang kemudian. Demikianlah itu lebih 

baik dan sebaik – baik jalan. 

 

Ayat di atas menjelaskan bahwa apabila terjadi perbantahan tentang suatu perkara, 

maka kita diwajibkan untuk segera kembali pada Allah dan rasul. Kata “Allah dan 

rasul“ mengacu kepada Al Quran yang berfungsi sebagai Kitab Suci dan Hadist 

Shahih (sebab Al Quran adalah perkataan Nabi (nanti akan saya uraikan lebih 

lanjut)). 

 

Menurut hukum sebab – akibat, adanya pertentangan terhadap suatu perkara 

disebabkan oleh suatu “Subjek Penyebab“. Dalam ayat 59 di atas, kita dapat 

menemukan tiga subjek penyebab yakni Allah, rasul dan yang mengurus pekerjaan 

dari kamu (yang dimaksud adalah pemimpin kita baik ulama maupun umaro). 
Dari ketiga subjek tersebut, dua subjek yang pertama yakni Allah dan rasul, sangatlah 

tidak mungkin menjadi penyebab terjadinya perbantahan, maka dapat dipastikan 

bahwa subjek penyebab ketigalah yakni yang mengurus pekerjaan dari kamu 

(para pemimpin) sebagai subjek penyebab perbantahan. Dari dasar inilah bisa 

disimpulkan bahwa Hadist yang sesungguhnya adalah al Quran dan bukan Hadist 

sebagai suatu kitab tersendiri yang diriwayatkan oleh beberapa Perawi dengan 

dasar runtutan kesanadan seperti yang telah dikenal selama ini. Hal ini dikarenakan 

Al Quran sebagai Wahyu Allah adalah perkataan/ sabda (melalui perantara 

perkataan/ Sabda) Nabi Muhammad SAW yang mutlak tanpa campur tangan 

manusia lain, sedangkan Hadist dalam pemahaman syariat yang merupakan 

kumpulan sabda Nabi yang dikumpulkan oleh para periwayat dalam bentuk kitab 

tersendiri pastilah sangat rawan oleh campur tangan pemahaman manusia lain 

(terutama penulis kitab itu sendiri), terbukti bahwa adanya perdebatan dan kelompok 

– kelompok dalam Islam disebabkan oleh penggunaan dasar – dasar hukum yang 

berbeda sesuai dengan Mazhab yang dianut. 
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Al Quran pun berulangkali memberi peringatan sekaligus penjelasan seperti yang 

terdapat pada surat: 

 

Al Kahfi 

1. (Segala) Puji bagi Allah yang telah menurunkan kitab kepada HambaNya 

(Muhammad) dan tidak ada di dalamnya bengkok (perselisihan). 

 

Assabak 

5. Orang – orang yang berusaha melemahkan (mengalahkan) ayat – ayat Kami, 

untuk mereka itu siksa yang pedih di antara sejahat – jahat siksa. 

 

Kedua ayat di atas menjelaskan bahwa jika ada hukum – hukum baru setelah Al 

Quran yang seharusnya memperjelas Al Quran akan tetapi pada kenyataannya malah 

bertentangan dengan Al Quran, dan bahkan akhirnya memutuskan suatu simpul 

keterangan yang saling mendukung antar ayat dalam Al Quran, maka bisa dikatakan 

bahwa pelaku atau pembuat hukum tersebut telah berusaha melemahkan ayat – ayat 

Al Quran, sehingga mengutamakan Al Quran daripada hukum – hukum dalam kitab 

lain tentunya menjadi keharusan bagi setiap muslim. Hal itu sesuai dengan Rukun 

Iman yang ketiga yaitu Iman pada Kitab – Kitab Allah (kitabullah), yang berarti iman 

kepada kitab Al Quran, dan bukan iman kepada kitab karya manusia (kitabunnas). 

 

Selanjutnya saya mengajak semuanya untuk mengkaji beberapa ayat Al Quran yang 

kemungkinan bisa memberikan titik terang terhadap masalah perbedaan pendapat 

dalam peristiwa Isra‟ Mi‟raj ini. 

 

Al Isra‟ 

1. Mahasuci (Tuhan) yang memperjalankan hambaNya (Muhammad) pada 

malam hari, dari masjidil Haram ke masjid yang amat jauh (Baitul – 

Makdis) yang telah Kami berkati sekelilingnya, supaya Kami perlihatkan 

kepadanya sebagian ayat – ayat (tanda – tanda kekuasaan) Kami. 

Sesungguhnya Allah Mahamendengar lagi Mahamelihat. 

 

Dalam ayat di atas terdapat kata “hambaNya“ yang kemudian banyak diartikan 

sebagai keseluruhan yakni Jasad dan Ruhani. Jika dilihat dari pemahaman sepintas, 

kata hamba berarti jasad dan ruhani, akan tetapi jika kita melihat ayat – ayat lainnya, 

kita bisa mendapati kemungkinan makna lain dari kata hamba sebagai suatu 

mahluk, dimana kata mahluk itu sendiri bermakna luas, selain dari Khaliq adalah 

mahluk, begitu juga dengan jasad Muhammad SAW adalah mahluk, Ruh 

Muhammad SAW pun merupakan mahluk. 

 

60. Ketika Kami berkata kepada engkau: Sesungguhnya Tuhanmu meliputi 

semua manusia. Kami tiada jadikan penglihatan (mimpi) yang Kami 

lihatkan kepada engkau, melainkan untuk cobaan bagi manusia dan (begitu 

pula) pohon kayu yang terkutuk dalam Quran. Kami pertakuti mereka itu, 

tetapi pertakut itu tiada menambah mereka, melainkan kedurhakaan yang 

besar. 

 

Dalam ayat di atas terdapat kata kunci permasalahan yakni kata “Rukya“ yang 

kebanyakan disamakan dengan “Rukyat”, sedangkan dua kata tersebut sebenarnya 

mempunyai makna yang berbeda. Rukya (kata yang dipakai dalam ayat ini) 
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bermakna mimpi (melihat tanpa jasadi/ penglihatan ruhani) sedangkan Rukyat 

bermakna melihat dengan mata kepala, seperti halnya Rukyat bulan dalam 

menentukan awal Ramadhan dan akhir Ramadhan. Dengan demikian, berdasarkan 

ayat ini saja sesungguhnya perselisihan antarfaham perihal jasadi Nabi ketika Isra‟ 

Mi‟raj sudah terjawab, sebab ayat ini benar – benar memakai kata Rukya yang berarti 

peristiwa melihatnya ruhani, dan bukan memakai kata Rukyat. Hal ini didukung oleh 

pernyataan Siti Aisyah (istri Nabi) yang mengatakan “Demi Allah, tidak lenyap 

tubuh kasarnya nabi Muhammad dari muka bumi ini, dan yang Mi‟raj itu 

adalah ruhnya saja”. Begitu juga dengan dengan Mu‟awiyah yang mengatakan 

“Hanya yang naik kelangit itu ialah ruhnya saja“. Hasan (cucu nabi) pun 

mengatakan “adalah demikian itu mimpi yang benar yang dilihat Nabi 

Muhammad SAW dalam tidurnya“. Demikian pula menurut riwayat Syarik dalam 

kitab Attauhid dalam Shahih Bukhari. 

 

Untuk lebih memantapkan keyakinan, mari kita lihat ayat berikutnya: 

 

73. Sesungguhnya hampir mereka mencobai engkau, tentang yang Kami 

wahyukan kepada engkau, supaya engkau mengada – adakan dusta 

terhadap Kami dengan lainnya: dan ketika itu mereka mengangkat engkau 

menjadi temannya. 

 

74. Kalau sekiranya tiadalah Kami tetapkan (pendirian) engkau, sesungguhnya 

hampir engkau condong sedikit kepada mereka itu,  

 

75. (Jika demikian), niscaya Kami rasakan kepada engkau dua kali lipat 

(siksaan) hidup dan dua kali lipat (siksaan) mati, kemudian engkau tiada 

memperoleh penolong terhadap Kami. 

 

Ayat 73, 74, 75 merupakan satu kesatuan ayat yang berfungsi untuk menguatkan ayat 

1, dan 60. Dalam ayat 73 kata kuncinya adalah “wahyu“. Wahyu di sini bermakna 

luas (mendalam) artinya: proses turunnya wahyu tersebut melampaui kesadaran jasadi 

Nabi sebagai manusia, sehingga kejadian ini pun sempat membuat keraguan pada 

diri Beliau sendiri dikarenakan wahyu tersebut turun (datang) tidak dengan jalan 

manusia pada umumnya yang menggunakan kesadaran normal (kesadaran jasadi). 

Keraguan Beliau pun diterangkan dalam ayat 74 dimana ayat tersebut menjelaskan 

bahwa jika sekiranya Nabi tidak ditetapkan pendiriannya, sesungguhnya hampir 

Beliau sedikit condong kepada mereka itu. 

 

85. Mereka bertanya kepada engkau tentang Ruh. Katakanlah: Ruh itu sebagian 

dari urusan Tuhanku: kamu tiada diberi pengetahuan, melainkan sedikit. 

 

Ayat di atas jelas menguatkan pemahaman bahwa peristiwa Isra‟ Mi‟raj Nabi 

Muhammad SAW hanyalah dengan Ruhnya saja. Nabi menceritakan peristiwa yang 

baru saja dialaminya kepada kebanyakan masyarakat pada saat itu bahwa Beliau baru 

saja Berisra‟ Mi‟raj dengan Ruh, sehingga kemudian mereka bertanya kepada Nabi 

mengenai Ruh, maka diperintahkanlah Nabi untuk menjawab bahwa: Ruh itu 

sebagian dari urusan Tuhanku: kamu tiada diberi pengetahuan, melainkan 

sedikit. Kata “kamu“ dalam ayat di atas mengacu kepada Nabi (bukan kepada orang 

– orang yang bertanya kepada Beliau) 
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90. Mereka berkata: Kami tiada akan percaya kepada engkau, kecuali jika 

engkau pancarkan mata air dari bumi untuk kami, 

 

Ayat di atas menjelaskan bahwa mukjizat Nabi Muhammad SAW memang 

berbeda dengan mukjizat para nabi lainnya. Mukjizat Nabi SAW lebih bersifat 

pemahaman dan pencerahan Ruhaniah, sehingga masyarakat pada waktu itu 

tidak mempercayai Nabi kecuali jika Beliau bisa memancarkan mata air dari bumi 

untuk mereka (memancarkan mata air jelas merupakan wujud mukjizat secara 

fisik atau dhohir) 

 

91. Atau ada bagi engkau sebidang kebun korma dan anggur, lalu engkau 

pancarkan (air) sungai di sela – selanya sebenar – benarnya terpancar, 

 

Ayat di atas semakin memperkuat fakta bahwa Nabi Muhammad SAW memang 

dikaruniai mukjizat yang bersifat Ruhaniah, sehingga masyarakat pada waktu itu 

akan percaya pada kata – kata Nabi (termasuk juga mengenai Isra‟ Mi‟raj) jika 

Beliau bisa memancarkan air sungai di sela – sela kebun Kurma dan Anggur 

dengan sebenar – benar terpancar. 

 

92. Atau engkau jatuhkan langit berpotong – potong sebagaimana engkau 

katakan kepada kami, atau engkau bawa Allah dan malaikat berhadapan 

dengan kami, 

 

Ayat di atas menjelaskan bagaimana keraguan masyarakat terhadap mukjizat Nabi 

yang memang bersifat Ruhaniah, sehingga masyarakat pada saat itu meminta 

Beliau untuk membuktikannya dengan hal – hal (mukjizat) yang bersifat fisik 

yakni menjatuhkan langit yang berpotong – potong, atau memperlihatkan wujud 

Allah dan Malaikat kehadapan mereka. 

 

93. Atau ada bagi engkau sebuah rumah dari emas, atau engkau naik ke langit. 

Tetapi kami tiada akan percaya atas kenaikan engkau itu, kecuali jika 

engkau turunkan kepada kami sebuah kitab yang dapat kami membacanya. 

Katakanlah: Mahasuci Tuhanku, aku lain tidak, hanya manusia yang 

menjadi rasul (utusan Allah). 

 

Ayat di atas semakin menguatkan keterangan mengenai Isra‟ Mi‟raj Nabi 

Muhammad SAW yang ternyata memang hanya menggunakan Ruhnya saja. 

Ayat tersebut menjelaskan bahwa agar masyarakat yakin pada Wahyu dan Isra‟ 

Mi‟raj Nabi, maka mereka meminta Beliau untuk membuat sebuah rumah dari 

emas, atau naik ke langit (ini jelas menunjukkan bahwa Nabi tidak ber Isra‟ 

Mi‟raj dengan Jasadnya), sehingga mereka ingin Beliau membuktikannya secara 

nyata dengan cara naik ke langit, dan meskipun seandainya Nabi pada saat itu 

kemudian bisa membuktikan dengan naik (terbang) ke langit secara fisik (bersama 

jasadnya), mereka belum percaya sebelum Beliau turun lagi dan membawa Kitab 

dalam bentuk buku (mushaf) yang kemudian bisa dibaca oleh masyarakat pada 

saat itu.  
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Hakikat Wahyu Al Quran 

Wahyu Al Quran sesungguhnya bukanlah wahyu berbentuk tulisan yang dapat dibaca 

(ketika diturunkan kepada Nabi). Hal ini dijelaskan dalam surat: 

 

Al Isra‟ 

59. Tak adalah yang melarang Kami untuk mengirimkan ayat – ayat (mukjizat 

kepada Muhammad), melainkan karena didustakan juga mukjizat itu oleh 

orang – orang dahulu. Dan Kami berikan kepada Tsamud unta, sebagai 

keterangan, tetapi mereka menganiayanya. Kami tiada mengirim ayat – ayat itu, 

kecuali untuk mempertakuti. 

 

Ayat di atas menunjukkan bahwa mukjizat Nabi Muhammad SAW memang berbeda 

dengan mukjizat – mukjizat para nabi sebelumnya yang semua bersifat tanda – tanda 

keajaiban fisik. Mukjizat Nabi Muhammad SAW bersifat Nur Ruhaniah (Al Quran) 

yang sengaja dijadikan untuk menerangi kehidupan umat manusia, dengan memberi 

kabar gembira bagi orang – orang yang beriman, dan memberi kabar siksa bagi 

mereka yang kafir (tidak mempercayainya). Hal ini sekaligus menjelaskan bahwa 

yang dimaksud dengan wahyu Al Quran pada saat itu bukanlah berbentuk tulisan. 

Itulah yang menyebabkan Nabi tidak bisa membacanya (ketika Beliau mendapatkan 

wahyu pertamanya di Gua Hira), dikarenakan bukan berupa tulisan secara harfiah 

melainkan pencerahan ruhaniah mengenai pemahaman hakikat manusia, 

hakikat Ketuhanan yang dengan kesucianNya selalu mengajarkan manusia 

dengan perantara Kalam seperti yang dijelaskan dalam surat Al Alaq (wahyu yang 

pertama kali diturunkan) ayat : 

1. Bacalah (ya Muhammad) dengan nama Tuhanmu yang telah menciptakan, 

2. Telah menciptakan manusia daripada segumpal darah 

3. Bacalah dan Tuhanmu amat pemurah, 

4. Yang mengajarkan (menulis) dengan pena 

5. Yang mengajarkan kepada manusia apa – apa yang tiada diketahuinya. 

 

Sekali lagi, perintah untuk membaca dalam ayat 1 di atas bukanlah bermakna 

membaca tulisan, melainkan perintah untuk membaca (mempelajari) semua ciptaan 

Allah agar Nabi semakin mengetahui kebesaran dan kesempurnaan Allah.  

 

Perintah pertama adalah membaca diri sendiri (mempelajari tentang diri manusia itu 

sendiri). Diceritakan bahwa Nabi tidak bisa melaksanakan perintah membaca tersebut 

hingga Jibril menuntun Beliau (disebabkan aktifitas tersebut bersifat hikmah dan 

hakikat yang sangat lembut, halus, dan gaib). Membaca hakikat dan hikmah tidak 

seperti membaca huruf dhohir yang bisa dieja satu - persatu. Pembacaan hikmah 

dan hakikat jelas tidak menggunakan huruf.  Membaca hakikat dan hikmah 

ciptaan inilah yang membingungkan Nabi, sebab tidak ada metode ilmu manusia yang 

mengajarkan hal tersebut, kecuali bimbingan Ruh Suci (Jibril). Setelah bisa membaca 

hakikat dan hikmah diri sendiri sebagai manusia, perintah selanjutnya adalah 

membaca ciptaan – ciptaan yang lain (alam semesta) yang merupakan hasil karya 

Sang Pencipta sebagai tanda kemurahanNya. Dengan perantara semesta (pena) itulah 

Allah mengajarkan kepada manusia hal – hal yang sebelumnya tidak diketahuinya. 

Setelah diketahui, proses selanjutnya adalah menjadikan dan merumuskannya sebagai 

Ilmu Pengetahuan, oleh karena itulah Al Quran berisi Hikmah dan Ilmu Pengetahuan 

bagi orang – orang yang berakal dan berpikir, bukan sekedar bacaan yang dapat 

berkali – kali dikhatamkan. Sifat dari ilmu pengetahuan sebagai wujud Rahman dan 
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Rahim Allah pada manusia tersebut akan terus berkembang sepanjang zaman, 

sehingga Al Quran pun dijadikan Allah sebagai Rahmatallil‟alamin dan berlaku 

sepanjang zaman. Selanjutnya dapat disimpulkan bahwa Pena yang dimaksud dalam 

surat Al Alaq di atas bukanlah pena secara harfiah, melainkan ciptaan atau hasil karya 

Nya. Begitu juga dengan ayat – ayat yang di maksud dalam Al Quran yang bermakna 

hikmah ciptaan (bukan rangkaian huruf Arab yang tertulis dalam beberapa media 

misalkan batu, daun ataupun lainnya yang dibawa oleh Malaikat dari langit). Hal ini 

dijelaskan dalam surat: 

 

Az Zaariyat 

20. Di bumi ada beberapa ayat (dalil – dalil kekuasaan Allah) bagi orang yang 

yakin, 

21. (begitu pula) pada dirimu sendiri. Apa tiadakah kamu memperhatikannya? 

 

Ar Ra‟d 
7. Berkatalah orang – orang kafir : mengapakah tiada diturunkan kepadanya 

(Muhammad) suatu ayat (mukjizat) dari Tuhannya? Sesungguhnya engkau 

hanya memberi peringatan dan bagi tiap – tiap kaum, ada orang yang 

menunjukinya. 

 

Ayat di atas menjelaskan bahwa Quran (ayat Quran) bukanlah suatu ayat tertulis yang 

dapat dibaca secara lahir menggunakan mata kasat (dhohir), melainkan harus 

menggunakan mata ruhani berupa kesadaran hidup dan Ketuhanan dalam alam 

spiritual (ruhani) tertinggi, oleh sebab itulah orang – orang kafir pun bertanya – tanya, 

jika Muhammad seorang nabi mengapa Tuhannya tidak menurunkan suatu 

ayat? 

  

Atas tuntutan pembuktian dari masyarakat yang diakibatkan cerita Nabi mengenai 

Isra‟ Mi‟raj yang baru saja dialaminya tersebut (yang telah saya uraikan di depan), 

maka turunlah Wahyu (al Israak 93) berupa perintah untuk menjawab dengan jawaban  

“Katakanlah : Mahasuci Tuhanku, aku lain tidak, hanya manusia yang menjadi 

rasul (utusan Allah)“. Ayat ini juga menjelaskan secara tersirat (implisit) bahwa 

Nabi Muhammad SAW adalah manusia utusan Allah yang memang tidak dianugerahi 

mukjizat berupa keajaiban – keajaiban fisik seperti para nabi terdahulu. Mukjizat 

Beliau berupa pemahaman dan pencerahaan ruhani tentang Ketauhidan yang Haq, 

ketundukan, kepatuhan (keislaman) pada Allah secara menyeluruh (totalitas), lahir, 

batin hingga Ruh. Itulah hakikat Al Quran sebagai Kitab yang memberikan petunjuk 

dan penerang bagi jalan kehidupan manusia menuju Ketauhidan yang Haq. 

 

Peristiwa Isra‟ Mi‟raj juga dijelaskan dalam surat lain seperti: 

An Najm 

1. Demi bintang, bila ia telah terbenam, 

2. Tiadalah sesat temanmu (Muhammad) dan tiada pula salah (Muhammad), 

3. Tiadalah ia berbicara menurut hawa nafsunya. 

 

Ayat di atas menjelaskan bahwa perkataan Nabi Muhammad SAW itulah yang 

dimaksud dengan Quran, dimana prosesnya berawal dari wahyu Allah SWT yang 

turun melalui perantara Jibril dan kemudian dibisikkan oleh Jibril ke dalam hati (Ruh) 

Nabi Muhammad SAW. Dijelaskan juga dalam surat: 
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Asy Syu‟araak 
192. Sesungguhnya Quran diturunkan oleh Tuhan semesta alam 

193. Diturunkan oleh Ruh suci (Jibril) 

194. Kedalam hati engkau (ya Muhammad) supaya engkau memberi peringatan.  

 

Ketiga ayat serangkai di atas menjelaskan proses turunnya wahyu mulai dari Allah 

hingga terwujudnya menjadi suatu perkataan Nabi, bisa juga diartikan sebagai tahap 

ruhaniah yang telah melampaui kekuatan Indrawi dan Jasadi. Dijelaskan dalam surat:  

 

Al Qodar  
1. Sesungguhnya telah Kami Turunkan Quran pada malam qadar (malam kemuliaan) 

2. Tahukah engkau apakah malam qodar itu? 

3. Malam qodar itu lebih baik daripada seribu bulan 

4. Turun malaikat dan ruh pada malam itu dengan izin tuhan mereka untuk mengatur 

tiap – tiap urusan 

5. Selamatlah malam itu hingga terbit fajar. 

 

An Najm 

4. Ia (Quran) tidak lain, hanya wahyu yang diwahyukan kepadanya,    

5. Yang mengajarkannya, ialah yang sangat kuat (Jibril), 

6. Yang mempunyai akal yang benar, lalu ia berdiri (seperti rupa aslinya), 

7. Sedang ia di ufuk yang tertinggi. 

8. Kemudian ia hampir, lalu bertambah hampir (kepada nabi). 

9. Maka adalah (jaraknya dari nabi) sekedar dua buah panah atau lebih hampir (dari 

pada itu) 

10. Kemudian ia mewahyukan kepada HambaNya (Muhammad) apa – apa yang 

diwahyukannya. 

 

Ayat: 6,7,8,9,10 menerangkan bahwa Nabi pernah melihat Jibril dalam wujud aslinya 

hanya dua kali saja. Dimungkinkan bahwa pertemuan yang dimaksudkan dalam ayat: 

6,7,8,9,10 adalah saat pertama kali Beliau mendapatkan wahyu  (di gua Hira), hal ini 

dijelaskan pada ayat 1. Demi bintang bila ia telah terbenam, yang dapat diartikan 

sebagai fajar (subuh atau pagi), sehingga setelah selesai mendapat wahyu pertamanya 

(Al Alaq 1 – 5), Beliau kemudian pulang dari gua Hira pada pagi harinya. 

 

An Najm 

11. Tiadalah hatinya mendustakan (mengingkari) apa – apa yang dilihat 

12. Adakah kamu membantahnya tentang apa – apa yang dilihatnya?  

13. Sesungguhnya dia telah melihatnya (malaikat itu) pada kali yang lain, 

 

Ayat di atas menjelaskan peristiwa saat Nabi Muhammad SAW melihat Jibril dalam 

wujud aslinya yang ke dua yakni saat Isra‟ Mi‟raj. 

 

14. (Yaitu) di sisi Sidratul Muntaha. 

 

Ayat di atas menjelaskan bahwa perjumpaan tersebut terjadi di sisi Sidratul Muntaha, 

bukan di Sidratul Muntaha nya. Ayat tersebut sekaligus menjelaskan bahwa Nabi 

sama sekali tidak pernah bertemu atau melihat Allah seperti yang telah diceritakan 

oleh beberapa ulama yang selama ini lebih cenderung berpedoman kepada kitab –

kitab selain Quran dalam menjelaskan mengenai Isra‟ Mi‟raj. 
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15. Didekatnya surga tempat diam (bagi orang – orang yang taqwa). 

16. Ketika Sidrah itu tertutup oleh apa – apa yang menutupinya,  

 

Ayat di atas menjelaskan bahwa Nabi Muhammad SAW tidak sampai di Sidratul 

Muntaha, melainkan hanya di dekatnya (di sisinya) saja, maka dalam ayat tersebut 

dijelaskan bahwa “sidrah itu tertutup oleh apa yang menutupinya“ yang artinya 

tetap tertutup. 

 

17. Tidaklah miring (salah) pemandangan (Muhammad) dan tidak pula 

melampauinya. 

 

Ayat di atas menguatkan keyakinan bahwa Nabi memang tidak sampai Sidratul 

Muntaha, Beliau tidak salah melihat Sidratul Muntaha yang tetap tertutup (rahasia), 

Beliau juga tidak pernah memasukinya terlebih melampauinya. 

 

18. Sesungguhnya dia telah melihat beberapa ayat Tuhannya (tanda 

kekuasaanNya) yang terbesar. 

 

19. Ayat di atas menjelaskan bahwa Isra‟ Mi‟raj memang sebuah rahmat, 

mukjizat yang terbesar bagi Nabi Muhammad SAW (sebagai tanda – tanda 

kekuasaanNya yang terbesar). Beliau pun sama sekali tidak pernah bertemu 

(melihat) Allah ketika Isra‟ Mi‟raj seperti yang telah dijelaskan dalam beberapa 

kitab karya manusia yang dengan detail menerangkan tahap – demi tahap proses 

Isra‟ Mi‟raj hingga bertatapmukanya Nabi secara langsung dengan Allah (bahkan 

diterangkan telah terjadi tawar – menawar antara Nabi dengan Allah hanya karena 

bujukan beberapa Ruh nabi lain). Ayat tersebut sangat jelas menerangkan bahwa 

Nabi Muhammad SAW hanya bertemu malaikat Jibril dalam bentuk aslinya di sisi 

Sidratul Muntaha, dimana saat itulah kali kedua Beliau melihat Jibril dalam rupa 

aslinya. Beberapa Ahli Tafsir berpendapat bahwa yang dijelaskan dalam surat An 

Najm bukanlah peristiwa Isra‟ Mi‟raj, melainkan peristiwa bertemunya Nabi 

Muhammad SAW secara nyata dengan Jibril. Akan tetapi, jika kita jeli dalam 

mengkaji rangkaian ayat – ayat pada surat tersebut sebagai satu kesatuan 

keterangan yang saling mendukung, maka pada ayat 18 dimana dituliskan bahwa 

dia (Nabi) telah melihat beberapa ayat Tuhannya (tanda kekuasaanNya) 

yang terbesar, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan “ayat 

Tuhannya (tanda kekuasaanNya) yang terbesar“ adalah Isra‟ Mi‟raj. 

 

Kesalahan Pemaknaan kata “Kami dalam Al Quran“ 

Banyak kesalahkaprahan yang telah berlangsung turun - temurun dalam 

mengartikan kata  “Kami“ yang terdapat di dalam Al Quran. Banyak ulama 

menafsirkan bahwa Kami adalah Allah. Menurut saya, penafsiran itu sama sekali 

tidak benar. Dengan berpedoman pada surat Al Ikhlas dan Asmaul Husna Allah Al 

Wahid dan al Ahad, jelas sekali bahwa Kami bukan berarti satu melainkan 

Jamak, artinya jika Tuhan bersifat Jamak (lebih dari satu) maka hal itu bertentangan 

dengan sifat KeesaanNya. Dengan menafsirkan Kami adalah Allah, secara tidak 

langsung penafsir tersebut melegalkan kejamakan bilangan Tuhan, sehingga hal itu 

bisa juga dikategorikan sebagai perbuatan menyekutukan Allah, karena penafsir 

secara tersirat mengakui atau menjelaskan dan mengiyakan bahwa Tuhan adalah 

banyak. Seharusnya “Kami“ diartikan sebagai Malaikat (wakil – wakil yang 

ditunjuk sebagai utusan Allah atau PerantaraNya).  
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Al Quran pun telah menjelaskan tentang Keesaan Nya dalam surat: 

 

Al Ikhlas 

1. Katakanlah (ya Muhammad) : Dialah Allah yang Maha Esa 

2. Allah yang dituju (untuk meminta hajat) 

3. Dia tidak beranak dan tiada pula diperanakkan 

4. Dan tidak ada satupun yang menyerupaiNya. 

  

Sekali lagi, pemahaman atau keterangan tentang peristiwa Isra‟ Mi‟raj Nabi 

Muhammad SAW dimana Beliau menggunakan Jasadnya dan berjumpa dengan Allah 

secara langsung kiranya wajib kita kaji kembali, apalagi semua itu hanya didapati 

dalam kitab – kitab selain Quran. 

 

Al Quran menjelaskan dalam surat: 

 

Al An Aam 

102. Demikian itulah Allah. Tuhanmu, tidak ada Allah, melainkan Dia, yang 

menciptakan tiap – tiap sesuatu, sebab itu kamu sembahlah Dia dan Dia wakil 

atas tiap – tiap sesuatu. 

 

103. Dia tidak diperdapat dengan penglihatan (mata), dan Dia memperdapat 

penglihatan: dan Dia Mahahalus lagi Mahamengetahui. 

 

Ayat di atas sangat jelas menerangkan tentang sifat Kemahasucian dan Kemahaesaan 

Allah yang sesuai dengan sifat wajibNya “Al Baathin“ yang berarti yang Batin (yang 

tidak tampak DzatNya oleh mata, sekali pun oleh mata Nabi Muhammad SAW, atau 

bahkan oleh Jibril). Sebuah sifat Kemahasucian Allah Sang Khaliq yang tidak akan 

bisa tersentuh oleh mahluk apapun tanpa terkecuali, diperkuat juga dengan surat: 

 

Asy  Syuuraa‟  

35. Dan Dia mengetahui orang – orang yang membantah – ayat – ayat Kami, tidak 

ada bagi mereka tempat melarikan diri 

 

Kata “Dia“ dan kata “Kami“ dalam ayat di atas adalah kunci pemahaman Keesaan 

Allah, dimana kata “Dia“ menunjukkan kata ganti tunggal sedangkan kata “Kami“ 

menunjukkan kata ganti jamak. Dalam ayat tersebut, Kami pun mengakui adanya Dia 

yang Tunggal, sedangkan “Kami“ mempunyai derajat tertentu, seperti yang 

dijelaskan dalam surat: 

 

Asshaffaat 

4. Sesungguhnya Tuhanmu hanya satu. 

164. Tiap – tiap kami (malaikat) hanya mempunyai derajat yang tertentu. 

180. Mahasuci Tuhanmu, Tuhan perkasa dari apa – apa yang mereka sifatkan itu. 

 

Artinya, “Kami“ yang ditafsirkan oleh kebanyakan ahli Tafsir sebagai Allah, 

sebenarnya adalah “Kami“ wakil Tuhan yang menduduki derajat tertinggi dalam 

tingkatan Mahluk. Atas Kemahasucian Allah yang tak mungkin tersentuh dan 

terinterpretasikan oleh mahluk apa pun itulah Dia dengan KuasaNya memberi 

wewenang kepada “Kami“ yang menduduki derajat tertinggi tersebut untuk 

mewakiliNya dalam memerintah Semesta. “Kami“ tertinggi itu pun tidak akan 
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pernah mengetahui dan melihat bagaimana wujud Allah sebagai bukti bahwa Dia 

Maha Suci dari semua yang disifatkan oleh MahlukNya. Sifat Kemahasucian Allah 

yang mutlak itulah yang membuatNya tak bisa tersentuh oleh MahlukNya, dan 

bagaimana pun tingginya derajat Nabi, bahkan juga “Kami“ yang tertinggi itu, 

selain Allah Al Wahid Al Ahad Al Batin, semua adalah mahluk, dengan kata lain 

“Kami“ pun mahluk, meskipun telah memberi wewenang kepada “Kami“ tertinggi 

itu untuk mencipta dan memerintah Semesta, seperti juga halnya manusia yang diberi 

wewenang untuk mencipta benda – benda dan mengatur kehidupan di bumi ini. Hal 

ini dikuatkan dalam surat: 

 

Asy  Syuuraa‟  

51. Tidak adalah bagi manusia bahwa Allah bercakap – cakap dengan dia, kecuali 

dengan wahyu atau dari balik dinding, atau Dia utus seorang utusan (malaikat), 

lalu utusan itu mewahyukan dengan izinNya apa – apa yang dikehendakiNya. 

Sesungguhnya Dia Mahatinggi lagi Mahabijaksana. 

 

Kata “dinding“ dalam ayat di atas bermakna kias (Majas) yang artinya perantara 

dikarenakan sifat KamahasucianNya (bukan dinding dalam arti nyata yang berbentuk 

tembok atau satir/ tirai dan sejenisnya). 

 

52. Demikianlah Kami wahyukan kepada engkau suatu ruh (Quran yang 

menghidupkan hati) dari perintah Kami. Engkau belum tahu, apakah kitab dan 

apakah iman ? Tapi Kami jadikan dia (Quran) jadi nur (cahaya penerangan), 

Kami tunjuki dengan dia, siapa yang Kami kehendaki diantara hamba – hamba 

Kami. Sesungguhnya engkau menunjuki ke jalan yang lurus. 

 

53. (yaitu) jalan (agama) Allah, yang mempunyai apa – apa yang dilangit dan apa – 

apa yang dibumi. Ingatlah kepada Allah kembali segala urusan. 

 

Ayat 53 merupakan petunjuk dan perintah untuk kembali pada jalan Allah, yaitu Al 

Quran yang wajib kita imani sebagai Kitabullah dan bukan kitabunnas yang telah 

terbukti melahirkan berbagai masalah khilafiyah yang semakin dalam dan meruncing 

pada perpecahan dalam Islam. Selain itu, ayat tersebut juga menjelaskan bahwa 

“Kami “ tertinggi pun tidak menyuruh untuk mengembalikan segala urusan kepada 

mereka (Kami) meskipun berwenang menurunkan wahyu Allah (seperti yang 

disebutkan dalam ayat 52), melainkan kepada Allah (dijelaskan dalam ayat 53). 

 

Ayat 52 di atas juga menjelaskan tentang Quran yang pada hakikatnya adalah sebuah 

Ruh yang menghidupkan hati dan cahaya penerang yang kemudian melahirkan sebuah 

keimanan, itulah Quran yang sesungguhnya. Sebuah kitab yang terjaga di Lauhul 

Mahfud. Kitab yang mengandung makna “bukan tulisan huruf“, sehingga Nabi pun 

untuk pertama kali tidak bisa membaca wahyu pencerahan ruhaninya. Sebuah 

kesulitan membaca Nur pencerahan ruhani, dan bukannya kesulitan membaca Huruf 

abjad. Itulah sebabnya mengapa Al Quran pada saat Nabi mendapatkannya (wahyu) 

tidak pernah dituliskan, karena memang bukan berbentuk tulisan. Proses penulisan Al 

Quran oleh para sahabat adalah proses finishing setelah melalui tahap – tahap sebagai 

berikut: tahap awal berupa Wahyu yang bersifat absrak (berupa Nur Ruhani) dari 

Allah melalui utusanNya ke dalam Ruh Suci Nabi Muhammad SAW, kemudian 

tertata dalam batin Beliau berupa kemantapan dan kejelasan superlogika yang telah 

terhubung dengan segala aspek pengetahuan manusia dan alam semesta, dan setelah 



renungan| Setapak Menuju Sufi 16 

 

itu barulah diolah melalui bahasa lisan Beliau sebagai seorang manusia rasul yang 

berkebangsaan Arab. Setelah menjadi ucapan inilah Al Quran ditulis oleh para 

sahabat yang tentunya berdasarkan dari apa yang keluar dari lisan Beliau, seperti 

dijelaskan pada surat: 

 

Al Baqarah  

97. Katakanlah: Barang siapa menjadi musuh bagi Jibril, maka sesungguhnya Jibril 

itu menurunkan Quran ke dalam hati engkau (ya Muhammad) dengan izin 

Allah, serta membenarkan (kitab) yang sebelumnya dan menjadi petunjuk dan 

kabar gembira bagi orang – orang beriman. 

 

Al An „Aam 

7. Kalau Kami turunkan kepada engkau Kitab di kertas, sehingga mereka pegang 

dengan tangan mereka sendiri, niscaya orang – orang yang kafir itu berkata: Ini 

tidak lain, hanya sihir yang terang. 

 

Kalimat “Kitab di kertas“ dalam ayat di atas jelas mengacu pada makna bahwa Al 

Quran bukanlah sebuah kitab dhohir yang berbentuk mushaf (buku). 

 

Yunus 

61. Engkau (Muhammad) tiada dalam suatu urusan, dan tiada membaca Quran, dan 

kamu tiada mengerjakan suatu pekerjaan, melainkan Kami menjadi saksi atas 

kamu, ketika kamu memasuki pekerjaan itu. Tiada lenyap dari Tuhanmu seberat 

dzarrah (semut halus) dibumi dan dilangit dan tiada pula yang terlebih kecil dari 

pada itu dan tiada pula yang terbesar, melainkan semua dalam kitab yang terang. 

 

Yusuf 

2. Sesungguhnya telah Kami turunkan Quran dalam bahasa Arab, mudah – mudahan 

kamu memikirkannya 

 

Ar Ra‟d 

7. Berkatalah orang – orang kafir: Mengapakah tiada diturunkan kepadanya 

(Muhammad) suatu ayat dari Tuhannya? Sesungguhnya engkau hanya memberi 

peringatan dan bagi tiap – tiap kaum ada orang yang menunjukinya. 

 

Taahaa 

113. Demikianlah Kami turunkan Quran dalam bahasa Arab dan Kami ulang – 

ulang di dalamnya janji siksaan, mudah – mudahan mereka bertakwa atau 

mengadakan peringatan bagi mereka 

 

114. Maha Tinggi Allah, raja yang sebenarnya. Janganlah engkau bersegara 

(membaca) Quran, sebelum habis wahyunya kepadamu. Katakanlah: Ya 

Tuhanku! Tambahkanlah kepadaku ilmu pengetahuan. 

 

Al Qiyamah 
16. Janganlah engkau (ya Muhammad) menggerakkan lidah engkau dengan 

Quran, supaya bersegera membacanya 

 

17. Sesungguhnya Kami akan menghimpunkannya (dalam dadamu) dan 

(menetapkan) bacaannya (di lidahmu) 
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18. Maka apabila Kami bacakan dia, maka ikutilah bacaannya 

19. Kemudian Kami menerangkannya (sehingga engkau mengerti).  

 

Ayat - ayat di atas menjelaskan bagaimana proses terwujudnya Quran mulai dari 

wahyu hingga menjadi kalimat yang dapat dipahami dan menjadi suatu petunjuk, 

keterangan serta ilmu pengetahuan. 

 

Ayat 17, 18, dan 19 di atas jelas menerangkan bahwa yang dimaksud dengan 

“membacanya“ Nabi Muhammad adalah dalam konteks membaca istilah (majasi) 

sehingga dijelaskan dengan kalimat Sesungguhnya Kami akan menghimpunkannya 

(dalam dadamu) dan (menetapkan) bacaannya (di lidahmu). Membaca secara dhohir 

(membaca huruf) pastilah akan menggunakan mata lahir dan bukan mata batin 

(batin dilambangkan dengan dada). Berdasar ayat ini, dapat diketahui bahwa 

Proses Turunnya Al Quran berawal dari Wahyu berupa Pencerahan Ruhani Tertinggi 

(Ruh Suci) Nabi Muhammad SAW yang kemudian dengan sangat hati – hati dan 

perlahan – lahan setelah melalui proses pemahaman yang maksimal termasuk juga 

melalui proses akal, barulah dibahasakan melalui lidah Beliau sebagai sunatullah 

terhadap pola gerak dan interaksi jasadi mahluk manusia (sebab Beliau adalah 

manusia) dan tentunya dengan bahasa Arab yang jelas (sebab Nabi berbangsa Arab). 

Hal ini dijelaskan dalam berbagai surat di dalam Al Quran yaitu : 

 

Maryam  

97. Hanya Kami mudahkan (Quran) dengan bahasa engkau, supaya engkau beri 

kabar gembira orang – orang yang takwa dan engkau beri peringatan kaum yang 

pembantah. 

 

Kalimat “bahasa engkau“ yang digunakan dalam ayat di atas mengacu pada bahasa 

Nabi Muhammad SAW, artinya bahasa seorang manusia Arab. 

 

Az Zukhruf  

3. Sesungguhnya Kami jadikan dia Quran dalam bahasa Arab, mudah – mudahan 

kamu memikirkan. 

 

Ayat di atas menjelaskan tentang bahasa Al Quran yang memang menggunakan 

bahasa Arab. Selain itu, ayat tersebut juga memerintahkan agar kita memikirkan 

(berpikir) yang artinya sebuah perintah untuk menggunakan akal. 

 

Ad Dukhaan 

58. Hanya Kami memudahkannya (Quran) dengan bahasa engkau, mudah – 

mudahan mereka mendapat peringatan. 

 

Kalimat “bahasa engkau“ yang terdapat pada ayat di atas mengacu pada bahasa Nabi 

Muhammad SAW yaitu bahasa Arab Mekkah. 

 

Al Ahqaaf  

12. Dan sebelum Quran, ada kitab Musa (Taurat), jadi ikutan dan rahmat. (Quran) ini 

kitab yang membenarkan (kitab – kitab dahulu itu) dalam bahasa Arab, untuk 

memberi peringatan kepada orang – orang yang aniaya, dan memberi kabar 

gembira bagi orang yang berbuat baik.   
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Az Zumar  

28. (Yaitu) Quran dalam bahasa Arab, yang tiada bengkok, mudah – mudahan    

mereka bertaqwa. 

 

As Sajdah 

2. (Quran ini) diturunkan dari yang Mahapengasih lagi Penyayang, 

 

3. (Yaitu) kitab yang diuraikan ayat – ayatnya, (yakni) Quran yang berbahasa 

Arab, untuk kaum yang mau mengetahui. 

 

44. Kalau Kami jadikan peringatan itu Quran dalam bahasa Ajam (bukan Arab), 

niscaya mereka berkata: Mengapakah tidak diuraikan ayat – ayatnya? Adakah 

(patut) Quran dalam bahasa Ajam sedang nabi bangsa Arab? Katakanlah: 

dia (Quran ini) untuk orang – orang yang beriman jadi petunjuk dan 

menyembuhkan (penyakit dalam hati). Dan orang – orang yang tidak beriman, 

dalam telinganya ada berat (pekak) dan Quran itu buta (gelap) bagi mereka. 

(Seolah – olah) mereka dipanggil dari tempat yang jauh. 

 

Yang dimaksud dengan “Quran yang diuraikan ayat – ayatnya“ seperti yang 

disebutkan dalam ayat 3 di atas adalah Quran yang menggunakan bahasa Arab, hal 

itu dijelaskan pada ayat 44 bahwa jikalau Quran tidak menggunakan bahasa Arab 

maka mereka akan mengatakan mengapa tidak diuraikan ayat – ayatnya? Jadi kata 

“ayat – ayat (dalam ayat ke 3)“ bermakna “bahasa“ yang dapat dimengerti oleh 

orang – orang Arab (bukan bahasa yang tidak dimengerti oleh mereka). 

 

An Nahl 

103. Sesungguhnya Kami mengetahui, bahwa mereka mengatakan: Hanya manusia 

yang mengajarkannya (Quran). Padahal bahasa orang yang mereka cenderung 

kepadanya adalah bahasa „Ajam (bukan bahasa Arab), sedangkan (Quran) ini 

bahasa Arab yang terang. 

 

Assyura 

7. Begitulah Kami wahyukan kepada engkau Quran dalam bahasa Arab, supaya 

engkau memberi peringatan kepada (penduduk) ibu negeri (Makkah) dan orang – 

orang yang dikelilingnya, dan (supaya) engkau memberi peringatan dengan hari 

penghimpunan (kiamat), yang tidak ragu – ragu tentang (kebenaran) nya. 

Segolongan dalam surga dan segolongan lagi dalam neraka. 

 

Al Haqqah 
40. Bahwa sesungguhnya (Quran) adalah perkataan rasul yang mulia 

41. Dan bukanlah ia perkataan penyair  

42. Dan bukan pula perkataan tukang tenung, tetapi sedikit di antaramu yang 

menerima peringatan  

43. (Ia) turun dari pada Tuhan semesta alam.   

 

Ayat 40, 41, 42, dan 43 di atas jelas sekali menerangkan bahwa Al Quran adalah 

perkataan rasul yang Mulia yang artinya bahwa Al Quran mempunyai dua () fungsi 

Hukum, yakni Al Quran sebagai Kitab Allah dan Al Quran sebagai Hadist 

Shahih. Terbukti hanya di dalam Al Quran sajalah yang tidak didapati pertentangan 

antarhukum yang satu dengan yang lainnya, berbeda dengan kitab para Imam yang 
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ternyata cenderung dijumpai perbedaan pendapat. Al Quran juga menjelaskan dalam 

surat: 

 

Al Muzammil 

1. Hai orang yang berselimut (Muhammad),  

2. sembahyanglah pada malam hari , kecuali sedikit (daripadanya). 

3. (yaitu) separoh malam atau kurangkanlah sedikit dari padanya, 

4. atau lebih daripadanya dan bacalah Quran dengan perlahan –lahan, 

5. Sesungguhnya Kami akan menurunkan kepada engkau perkataan yang hebat 

(Quran). 

 

At Taqwir 
19. Sesungguhnya Quran perkataan pesuruh yang mulia,  

20. Yang mempunyai kekuatan, di sisi (Tuhan) yang mempunyai „arasy lagi 

mempunyai derajat,  

21. Jadi ikatan di sana (di alam malaikat) dan yang dipercayai,  

22. Bukan sahabatmu (Muhammad) orang gila 

23. Sesungguhnya ia telah melihat Jibril diufuk yang nyata (tepi  langit). 

24. dan bukan ia kikir (menerangkan) alam yang gaib (akhirat).  

25. bukanlah Quran itu perkataan syetan yang dilaknat.  

26. Maka kemanakah kamu akan pergi (buat mengingkari Quran ini)?  

27. Quran ini tidak lain, hanya peringatan bagi alam,  

28. (yaitu) bagi orang yang menghendaki kelurusan di antara kamu. 

 

Al Buruj  
13. Sesungguhnya Dia memulai (mengadakan manusia) dan mengulangnya 

(menghidupkannya kembali),  

14. Dia Pengampun, lagi Penyayang,  

15. Yang mempunyai ara‟sy lagi mulia,  

16. Yang memperbuat apa – apa yang dikehendakiNya,  

21. Bahkan dialah Quran yang Mulia.  

22. Di papan yang terjaga (lauh – mahfudz). 

 

Kata  “dialah“ dalam ayat 21 di atas, berfungsi sebagai kata ganti (menerangkan) 

kata “apa – apa yang dikehendakiNya“ yang terdapat pada ayat 16 yang mengacu 

pada buatan atau ciptaan – ciptaan Allah yang ada di alam ini, yang adanya karena 

dikehendakiNya, sehingga yang dimaksud dengan “Quran“ dalam ayat 21 adalah 

semua ciptaan Allah yang ada di alam ini. 

 

Pemahaman tentang ke Ummian Nabi 

Ummi yang disifatkan pada Nabi Muhammad SAW bukanlah secara harfiah yang 

berarti buta baca dan tulis huruf, melainkan buta baca dan tulis Wahyu. Mengingat 

pedoman yang wajib kita yakini tentang sifat wajib Nabi adalah Fathonah yang 

berarti cerdas, tidak bodoh atau pelupa, maka jika Nabi benar – benar ummi secara 

harfiah, tidak bisa baca tulis, hilanglah sifat wajib Fathonahnya yang berarti juga tidak 

sempurna kenabiannya. Tanpa bisa baca tulis huruf dan angka, bagaimana Beliau 

bisa berdagang hingga berhasil? Tanpa mengenal angka bagaimana Beliau bisa 

mengenali uang, menjumlah dan menghitung dalam berdagang hingga akhirnya 

Beliau mendapat julukan al Amin (jujur dan dapat dipercaya)? Jujur, tidak 

mengurangi barang dan uang dagangan milik Khodijah, jujur selalu 
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menyebutkan harga modal setiap barang dagangannya kepada para pembeli, 

dapat dipercaya kata – katanya, sehingga para pembeli dan pedagang lain 

sangat senang melakukan jual - beli dengan Nabi SAW. Hal ini dikuatkan dalam 

surat: 

 

Al Jumu‟ah  

2. Dia yang mengutus kepada umat yang ummi (arab) seorang rasul di antara 

mereka, yang membacakan kepada mereka ayat – ayatNya dan membersihkan 

mereka (dari kekafiran dan kelakuan yang tidak baik) dan mengajarkan kitab dan 

hikmah kepada mereka. Sesungguhnya mereka sebelum itu dalam kesesatan yang 

nyata. 

 

Ummi dalam ayat di atas sangat jelas mengacu kepada masyarakat Arab (kepada 

Nabi). Bagaimana Nabi akan mengajarkan kitab kepada orang Arab, jika Beliau 

sendiri tidak pandai dan cerdas? 

 

Mengapa orang Arab dikatakan ummi? Jawabnya adalah: Sebab Allah tidak 

pernah menurunkan rasulnya di wilayah Arab sebelum dan sesudah Nabi Muhammad 

SAW, dengan kata lain Beliau adalah satu – satunya rasul yang diturunkan di Arab, 

maka dikarenakan belum adanya seorang rasul pun yang diturunkan di Arab untuk 

mengajarkan kitab (petunjuk tauhid), orang Arab kemudian dikatakan ummi yang 

artinya tidak mengetahui soal kitab Allah (petunjuk tauhid Allah) seperti yang 

dijelaskan dalam surat :  

 

Assabak 

44. Kami belum memberikan kitab – kitab kepada mereka (musyrik arab), yang 

mereka pelajari, dan belum pula Kami utus kepada mereka sebelum engkau, 

seorang pemberi peringatan (rasul). 

 

Al Qashash 

46. Engkau bukan pula disebelah bukit Thur, ketika Kami menyeru Musa, tetapi 

semata – mata rahmat daripada Tuhanmu, supaya engkau memberi peringatan 

kepada kaum yang belum ada pemberi peringatannya sebelum engkau, 
mudah – mudahan mereka menerima peringatan. 

 

Al Ankabut 

48. Engkau (Ya Muhammad) tidak pernah membaca kitab sebelumnya dan tidak 

pernah pula menulisnya dengan tangan kanan engkau. (Kalau ada), tentu menjadi 

ragu orang – orang yang membatalkan (Quran). 

 

49. Bahkan ia beberapa ayat yang terang dalam dada orang yang berilmu. Dan 

tiadalah yang menyangkal ayat – ayat Kami, kecuali orang – orang yang aniaya. 

 

Maksud dari ayat 48 dan 49 di atas adalah bahwa Al Quran yang diterima Nabi 

Muhammad SAW bukanlah berbentuk ayat secara nyata dan tertulis, melainkan 

berupa pemahaman (pembacaan) ciptaan (alam semesta) yang menghasilkan suatu 

ilmu yang terang (dapat dijelaskan secara ilmiah dari sudut pandang apapun). 
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Al A‟raaf 

157. (yaitu) orang – orang yang mengikuti Rasul Nabi yang ummi (namanya) 

mereka dapati termaktub di sisi mereka dalam Taurat dan Injil, dia menyuruh 

mereka berbuat kebajikan dan melarang mengerjakan yang mungkar (haram), 

serta menghalalkan yang baik – baik (lezat rasanya) dan mengharamkan yang 

keji – keji, lagi membuangkan beban mereka dan belenggu yang ada pada 

mereka. Maka orang – orang yang beriman kepadanya dan menguatkannya serta 

menolongnya dan mengikuti cahaya (Quran) yang diturunkan kepadanya, 

mereka itulah orang – orang yang menang. 

 

Kata “ummi“ dalam ayat di atas memiliki makna ganda (ambigu) . Makna pertama 

adalah “Nabi yang ummi“ dalam arti “tidak bisa baca dan tulis wahyu“. Makna 

kedua adalah “Nabi yang ummi namanya“ artinya nabi yang belum diketahui 

namanya dalam Taurat dan Injil, akan tetapi telah disebutkan dalam kedua 

kitab tersebut bahwa setelah periode Taurat dan Injil, kelak akan diturunkan 

seorang Nabi yang menyuruh mereka (orang – orang Yahudi dan Nasrani) 

berbuat kebajikan dan melarang mengerjakan yang mungkar (haram), serta 

menghalalkan yang baik – baik (lezat rasanya) dan mengharamkan yang keji – 

keji, lagi membuangkan beban mereka dan belenggu yang ada pada mereka. 

Maka orang – orang yang beriman kepadanya dan menguatkannya serta 

menolongnya dan mengikuti cahaya (Quran) yang diturunkan kepadanya, 

mereka itulah orang – orang yang menang. Ayat ini menguatkan pula bahwa 

Hakikat Al Quran adalah cahaya (Nur Penerang Ruhani).  

 

Berdasarkan pada sistem ketatabahasaan Al Quran yang menggunakan Diksi yang 

sangat indah, halus, dan penuh ambiguitas (Mutasyabihat) inilah diperlukan adanya 

disiplin ilmu Nahwu Sorof yang tentunya harus saling berkaitan dan menjadi satu 

kesatuan dengan disiplin ilmu lain seperti: Tarikh, asbabunnuzul, Falak, Geografi, 

Sosial Ekonomi, dan sistem peradaban serta kebudayaan masyarakat Arab pada saat 

diturunkannya Nabi Muhammad SAW. 

 

Penetapan waktu kejadian Isra‟ Mi‟raj 

Menurut mayoritas Ulama Islam di seluruh dunia, peristiwa Isra‟ Mi‟raj terjadi pada 

tanggal duapuluh tujuh di bulan Rajab. Berdasarkan Sirah Nabawiyah, ada perbedaan 

pendapat mengenai penetapan waktu kejadian Isra‟ Mi‟raj yaitu: 

 

1. Menurut Ath – Thabary  

Isra‟ terjadi pada tahun tatkala Allah memuliakan Beliau dengan nubuwah (pada 

saat wahyu pertama turun di gua Hira) 

 

2. Menurut An – Nawawy dan Al – Qurthuby 

Isra‟ terjadi lima tahun setelah diutus sebagai rasul 

 

3. Menurut Al – Allamah Al – Manshurfury 

Isra‟ terjadi pada malam tanggal duapuluh tujuh dari bulan Rajab tahun 

kesepuluh dari nubuwah (pendapat mayoritas Ulama di dunia) 

 

4. Isra‟ terjadi enam bulan sebelum hijrah, atau pada bulan Muharram tahun 

ketigabelas dari nubuwah 
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5. Isra‟ terjadi setahun dua bulan sebelum hijrah, tepatnya pada bulan Muharram 

tahun ketigabelas dari nubuwah 

 

6. Isra‟ terjadi setahun sebelum hijrah, atau pada bulan Rabi‟ul Awwal tahun 

ketigabelas dari nubuwah. 

 

Tiga pendapat yang pertama tertolak (ini berarti melemahkan pendapat 

mayoritas Ulama dunia yang meyakini bahwa Isra‟ Mi‟raj terjadi pada malam 

tanggal duapuluh tujuh di bulan Rajab), dengan pertimbangan Khadijah 

Radhiyallahu Anha meninggal dunia pada bulan Ramadhan tahun kesepuluh dari 

Nubuwah. Sementara pada saat meninggalnya belum ada kewajiban shalat lima 

waktu, juga tidak ada perbedaan pendapat, bahwa diwajibkannya shalat lima waktu 

pada malam Isra‟. Sedangkan tiga pendapat lainnya tidak ada satu pun yang 

menguatkannya. Hanya saja kandungan surat Al Isra‟ menunjukkan bahwa Isra‟ itu 

terjadi pada masa – masa akhir. 

 

Perlunya Penggunaan Akal dalam memahami Al Quran 

Al Quran memerintahkan kita untuk menggunakan akal dalam memahami ayat – ayat 

Nya. Hal ini bahkan menjadi suatu kewajiban dan syarat mutlak, seperti yang 

dijelaskan dalam surat: 

 

Yunus 

100. Tiadalah seseorang beriman, melainkan dengan izin Allah. Dia menjadikan  

siksa atas orang yang tiada berpikir. 

 

Ayat di atas jelas sekali menerangkan bahwa penggunaan akal (berpikir) adalah 

kewajiban bagi umat Islam, bahkan ada ancaman berupa siksa bagi orang – 

orang yang tidak menggunakan akalnya. Siksa yang berhubungan dengan tidak 

digunakannya akal dapat berupa kebodohan yang akhirnya menjerumuskan kita pada 

kesulitan dalam menjalani hidup, dimana jika tidak disertai dengan kesabaran, 

kesulitan tersebut akan melahirkan kekufuran dalam bentuk sikap mengeluh, tidak 

ikhlas dan menyalahkan keadaan.  

 

Shaad 

29. Inilah (kitab) yang Kami turunkan kepada engkau lagi diberkati, supaya mereka 

memperhatikan ayat – ayatnya dan supaya mendapatkan peringatan orang – 

orang yang berakal. 

 

Ayat di atas jelas sekali menerangkan bahwa Al Quran memang ditujukan untuk 

orang – orang yang menggunakan akalnya. Hal ini disebabkan karena ilmu 

pengetahuan Allah memang hanya akan dapat diterima dan dikembangkan jika akal 

itu hidup (Akal adalah sunatullah bagi manusia sebagai karunia terbesar yang 

membedakannya dengan semua mahluk ciptaan Allah  lainnya).  

 

Memahami Al Quran dengan akal itu sendiri, ternyata menjadi perdebatan antar 

ulama. Sekelompok ulama berpendapat bahwa Wahyu tidak dapat diterima 

dengan akal. Sebagian yang lain berpendapat bahwa Al Quran memang hanya 

ditujukan bagi orang – orang yang berpikir dan berakal. Dengan dipahami 

melalui penalaran (logika) pengetahuanlah kebenaran dan keluarbiasaan Al Quran 

dapat dinyatakan secara nyata, sehingga hal tersebut menjadikan kita semakin 
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Haqqul Yaqin terhadap Keesaan Allah dan kuasaNya dalam segala ciptaan. 

Melalui para rasulNya dari golongan malaikat dan manusia (nabi – nabi) lah Allah 

menuntun kita untuk menjadi insan kamil, dimana tujuan diciptakannya manusia  

tidak lain adalah untuk menjadi khalifah di bumi yang menyembah kepadaNya 

dengan menjaga berlangsungnya kehidupan (bukan malah merusaknya). 

 

Akal (dalil Aqli) wajib dimaksimalkan untuk memperkuat dan memperkokoh dalil 

Naqli. Pemahaman terhadap pentingnya akal berdasarkan pada berbagai ayat yang ada 

di dalam Al Quran.  

 

Akal sendiri adalah anugrah dan keistimewaan yang diberikan Allah untuk manusia 

sebagai pembeda dengan mahluk ciptaanNya yang lain (malaikat, jin dsb). Dengan 

menggunakan akal berarti kita telah mensyukuri nikmat Tuhan yang telah 

diberikan kepada kita sebagai manusia. Dengan demikian, jika kita tidak 

menggunakan akal, maka kita dapat digolongkan sebagai orang – orang yang tidak 

mensyukuri nikmat Allah. 

 

Dalam disiplin ilmu Usuluddin („Aqoid/ Tauhid/ Makrifat/ Hakikat/ Kalam) 

pembahasan mengenai dalil Naqli dan dalil Aqli haruslah berdampingan (tidak 

terpisah) dan tidak saling menyalahkan (mematahkan). Oleh karena itu, dalil Naqli 

harus diletakkan di depan, kemudian dalil Aqli menimbang – nimbang dengan adil 

dan tenang, dimana akal kita dapat menerima dan sampai dimana pula akal kita 

menolak. Jika ternyata terjadi pertentangan antara dalil Naqli dan dalil Aqli, 

dengan kata lain apabila terasa oleh akal, bahwa antara dua macam dalil itu belum 

atau kurang bertepatan (tidak saling mendukung), maka kita haruslah meninjau 

kembali kepada dua soal : 

 

1. Sampai dimana kekuatan dan kesempurnaan petunjuk akal itu? 

 

2. Sampai dimana pulakah kekuatan faham si pelaku terhadap dalil Naqli itu? 

Sudah tidak adakah kesalahan dalam memahaminya?    

 

Semoga Allah Al Wahid Al Ahad senantiasa memberikan hidayah kepada kita berupa 

Nur Kesucian dan KetauhidanNya melalui Pencerahan Ruhani yang 

menghidupkan Akal serta menyelamatkan kita dari kekufuran dan kemusyrikan. 

Amin. 

 

 

 

Wassalam 

Ravie Ananda 
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Kamis, 08 Januari 2009 

 

Bagaimanakah Sebenarnya Proses Turunnya Al Quran dari Allah Yang Maha 

Kuasa Kepada Nabi Muhammad Saw Menurut Al Quran itu Sendiri? 

Oleh: Ravie Ananda 

 

Al Haqqah 
38. Aku bersumpah dengan (mahluk) yang kamu lihat, 

39. dan yang tidak kamu lihat, 

40. Bahwa sesungguhnya (Quran) adalah perkataan rosul yang mulia 

41. dan bukanlah ia perkataan penyair, tetapi sedikit diantara kamu yang beriman. 

42. dan bukan pula perkataan tukang tenung, tetapi sedikit diantara kamu yang  

menerima peringatan. 

43. Ia turun daripada Tuhan semesta alam. 

 

Ayat – ayat ini menerangkan bahwa Quran itu adalah perkataan Rosul yang Mulia. 

 

Al Muzzammil 

1.Hai orang yang berselimut (Muhammad) 

2. Sembahyanglah pada malam hari, kecuali sedikit (daripadanya), 

3. (yaitu) separuh malam atau kurangkanlah sedikit daripadanya, 

4. Atau lebih daripadanya dan bacalah Quran dengan perlahan – lahan, 

5. Sesungguhnya Kami akan menurunkan pada engkau perkataan yang hebat (Quran) 

 

Ayat – ayat ini menerangkan bahwa nabi Muhammad diperintah untuk sembahyang 

pada malam hari dan dengan khusuk menghayatinya, karena dengan demikian Tuhan 

akan menurunkan Perkataan yang hebat (Quran) pada Beliau. 

 

Al Qiyamah 
16. Janganlah engkau (Muhammad) menggerakkan lidah engkau dengan Quran  

supaya engkau bersegera membacanya (ketika dibacakan Jibril kepada engkau) 

17. Sesungguhnya Kami akan menghimpunkannya ( dalam dadamu ) dan  

(menetapkan) bacaannya (dilidahmu) 

18. Maka apabila Kami bacakan dia (dengan perantara Jibril) maka ikutilah  

bacaannya. 

19. kemudian Kami menerangkannya sehingga engkau mengerti. 

 

Ayat – ayat ini menjelaskan bahwa Al Quran diturunkan bukan dengan ayat tulisan 

yang secara harfiah berbentuk huruf dan dapat di baca (banyak kisah – kisah yang 

menerangkan bahwa Quran turun di batu dll), melainkan perintah membaca Al Quran 

itu bermakna Kias yang artinya pemahaman dan pencerahan Ruhani Nabi Muhammad 

sehingga terbukalah Hijab Alam Malakutnya yang kemudian dengan rahmat Allah 

Swt, Beliau bisa merangkumnya dalam bahasa yang bisa dipahami oleh 

manusia.bukan seperti kisah –kisah yang mengatakan bahwa nabi tidak bisa membaca 

tulisan/ huruf. Ini menjelaskan bahwa memang Al Quran turun bukan dalam bentuk 

Tulisan atau huruf yang bisa dibaca tetapi Nabi tidak bisa membaca/ buta huruf, 

melainkan Al Quran adalah Firman berupa hikmah sehingga untuk membaca dan 

mengumpulkan menjadi sesuatu kalimat yang bisa dipahami oleh manusia sangat 

sukar, maka pada awal turunnya Al Quran, Nabi berkali – kali mengatakan bahwa ia 

tidak bisa membaca dan Jibril Menuntunnya. Ini maksudnya bahwa Nabi mengalami 
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Puncak Spiritual tertinggi pada pertama kali yaitu terbuka hijab alam malakutnya dan 

Beliau tidak bisa menterjemahkan Rahmat berupa hikmah Ketuhanan/ Ketauhidan (Al 

Quran) itu kedalam bahasa manusia Beliau karena Beliau memang manusia. Hingga 

Akhirnya Jibril/ kesadaran Malakutnya menuntunnya untuk merangkainya dalam ayat 

– ayat atau kalimat yang mudah dipahami oleh manusia. Dan hasilnya adalah Ayat – 

Ayat Al Quran yang ada sekarang ini. Di mana ayat – ayat tersebut setelah diucapkan 

Beliau Nabi kemudian dituliskan oleh para sahabatnya dalam lempeng – lempeng 

batu, kulit binatang, tulang, pelepah korma dll. 

 

Assyu‟ araak 
192. Sesungguhnya Quran diturunkan oleh Tuhan Semesta Alam, 

193. Diturunkan oleh Ruh suci (Jibril), 

194. Kedalam hati Engkau (ya Muhammad) supaya engkau memberi peringatan, 

195. Dengan bahasa Arab yang terang, 

 

Ayat ini semakin memperjelas bagaimana Al Quran itu sebenarnya diturunkan dan 

memang bukanlah turun dalam bentuk huruf atau tulisan yang kemudian dibaca oleh 

nabi. 

 

Jibril juga bermakna hakikat bahwa ia adalah kesadaran Ruh Muhammad yang 

tertinggi setelah Nabi terbuka hijab alam Malakutnya. 

 

Al Infithaar 
19. Sesungguhnya Quran perkataan pesuruh yang Mulia (Jibril) 

 

Al Baqarah 
97. katakanlah barang siapa menjadi musuh bagi Jibril, maka sesungguhnya Jibril itu 

menurunkan Quran ke dalam hati engkau (Ya Muhammad) dengan izin Allah 

serta membenarkan (kitab) yang sebelumnya dan menjadi petunjuk dan kabar 

gembira bagi orang – orang yang beriman. 

 

Ayat ini sangat jelas mengatakan bahwa Quran memang turun melalui Jibril kedalam 

hati Muhammad yang tentunya tidak bisa dibaca dengan mata panca indriya nabi, 

melainkan harus dibaca dengan Mata Ruhani Beliau, sebab tidak turun dalam bentuk 

tulisan. 

Adapun Jibril sebagai malaikat pembawa wahyu Al Quran untuk nabi Muhammad 

Saw, diterangkan oleh Al Quran sebagai berikut. 

 

An Najm 

1. Demi bintang bila ia telah terbenam, 

2. Tiadalah sesat temanmu (Muhammad) dan tiada pula salah, 

3. Tiadalah ia berbicara menurut hawa nafsunya, 

4. Ia (Quran) tidak lain hanya wahyu yang diwahyukan kepadanya, 

5. Yang mengajarkan ialah yang sangat kuat (Jibril), 

6. Yang mempunyai akal yang benar, lalu ia berdiri (seperti rupa aslinya), 

7. Sedangkan dia di ufuk yang tertinggi 

8. Kemudian ia hampir, lalu bertambah hampir (kepada nabi) 

9. Maka adalah (jaraknya dari nabi) sekedar dua buah panah atau lebih (daripada itu) 

10. Kemudian ia mewahyukan kepada hambaNya (Muhammad) apa – apa yang  
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diwahyukannya, 

11. Tiadalah hatinya mendustakan (mengingkari) apa – apa yang dilihat (matanya), 

12. Adakah kamu membantahnya tentang apa –apa yang dilihatnya, 

13. Sesungguhnya dia telah melihatnya (malaikat itu) pada kali yang lain, 

14. (yaitu) di sisi Sidratul Muntaha, 

15. Di dekatnya surga tempat diam (orang – orang yang taqwa), 

16. Ketika sidrah itu tertutup oleh apa – apa yang menutupinya, 

17. Tiadalah miring (salah) pemandangan (Muhammad) dan tidak pula 

melampauinya 
18. Sesungguhnya dia telah melihat beberapa ayat Tuhannya (Tanda Kekuasaan Nya)  

yang terbesar. 

 

Surat ini menerangkan bahwa nabi Muhammad bertemu Jibril dalam wujud aslinya 

hanya beberapa kali yakni di langit/ ufuk tertinggi dan dalam jarak yang sangat dekat, 

selain itu nabi juga melihat Jibril di sisi sidratul Muntaha. Kejadian ini jelas mengacu 

kepada kisah Isra‟ Mi‟raj nabi, sekaligus menjelaskan tentang berbagai kisah isra‟ 

Mi‟raj yang terdapat di beberapa kitab karya manusia yang kadang menimbulkan 

masalah – masalah khilafiyah. Berdasarkan Quran surat ini, jelas disebutkan bahwa 

nabi tidak sampai ke sidratul Muntaha, beliau hanya sampai di sisi Sidratul 

Muntaha,dan sidrah itu tetap tertutup oleh apa – apa yang menutupinya, dan Nabi 

tidaklah salah pemandangannya dan tidak pula melampauinya. Tentang proses nabi 

melakukan tawar - menawar secara langsung dengan Allah mengenai perintah sholat 

sampai pada jumlah 5 rokaat berdasarkan ayat ini dan juga dalam Al Quran 

seluruhnya juga tidak pernah disebutkan. Bahkan dalam ayat lain disebutkan: 

 

Asy Syuuraa 

51. Tiadalah bagi manusia, bahwa Allah bercakap-cakap dengan dia, kecuali dengan 

wahyu atau dari balik dinding, atau Dia utus seorang utusan (malaikat) lalu utusan 

itu mewahyukan dengan izinNya apa- apa yang dikehendakiNya. Sungguh Dia 

Maha Tinggi Lagi Maha Bijaksana.  

 

52. Demikianlah Kami wahyukan kepada engkau suatu Ruh (Quran yang 

mengidupkan hati) dari perintah Kami. Engkau belum tahu, apakah kitab dan 

apakah iman? Tapi Kami jadikan dia (Quran) jadi Nur (cahaya penerang). Kami 

tunjuki dengan dia, siapa yang Kami kehendaki diantara hamba- hamba Kami. 

Sesungguhnya engkau menunjuki ke jalan yang lurus. 

 

Hijab di sini jelas bermakna kias, bukan dalam arti harfiah sebagai sebuah dinding 

atau kain atau satir atau sejenisnya, karena kita tahu sifat Allah Swt yang Maha Suci, 

tak akan terjangkau oleh mahluknya dan tak mungkin terjangkau oleh alat indra 

apapun yang dipunyai oleh mahluknya. Bagaimanapun Allah Swt Maha Suci dan 

seorang Nabi Mulia Muhammad Saw adalah mahluk yang paling terpilih lagi terpuji 

diantara semua mahluk Allah, beliau adalah sumber adab yang paling mulia, tidak 

mungkin punya keberanian membantah Penciptanya yang menghidupkan lagi 

mewafatkannya. Maka jika kita jeli dan cermat untuk terus membaca ayat – ayat Al 

Quran sebagai kitab yang wajib kita imani, karena itu berasal dari Allah Swt, kiranya 

kita akan terketuk hati untuk lebih mengimaninya dan memurnikan ajaran – ajarannya 

yang suci, yang terbebas dari perdebatan atau perselisihan (apabila ada perselisihan 

itu membuktikan bahwa kitab atau ayat – ayat tersebut bukan berasal dari Allah 

melainkan karya manusia), rasional dan berlaku sepanjang zaman serta bisa 
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dibuktikan dan diuji kebenarannya baik secara teori, metafisik, maupun prakteknya 

dalam segala segi kehidupan. Itu semua bukti bahwa Penciptanya Maha Suci dan 

Maha Mengetahui segalanya, mustahil mempunyai kesalahan.  

 

Subhanalloh…semoga Allah selalu membimbing kita semua dalam rahmatNya yang 

tak pernah terputus, dan semoga pula Allah selalu memberikan kita hidayah berupa 

ilmu, pemahaman dan juga hikmah untuk selalu dalam tauhidNya. Maha Suci Engkau 

ya… Allah ya Tuhanku.. ampunilah kami, dan wafatkanlah kami serta masukkanlah 

kami bersama Nabi Muhammad dan orang – orang terdahulu yang telah Engkau 

sucikan. 

 

 

 

Wassalam 

Ravie Ananda 
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Sastrajendra Hayuningrat Pangruwating Dhiyu 

Oleh: Ravie Ananda 

 

Sastrajendra Hayuningrat Pangruwating Dhiyu 

Sesanti ini merupakan sebuah kalimat yang berasal dari bahasa jawa yang berarti 

sebagai berikut. 

Sastra bermakna tulisan 

Jendra/ Hendra bermakna hati/ raja 

Hayu bermakna baik/ indah 

Rat bermakna darah/ getih 

Pangruwating berasal dari kata ruwat yang bermakna/ merawat/ memperbaiki 

Dhiyu yang bermakna Buta/ raksasa 

 

dapat disimpulkan bahwa makna dari kalimat tersebut adalah Sebuah tulisan atau 

pemahaman hati atau pelajaran yang tinggi yang mampu meruwat/ memperbaiki 

darah/ diri manusia menjadi lebih baik. 

 

Kalimat ini merupakan salah satu wulangan tinggi tentang hidup dan pencarian 

hakikat hidup manusia Jawa, manusia Indonesia yang terdapat dalam kisah cerita 

pewayangan. 

 

Dikisahkan dalam pewayangan, bahwa piwulang/ ajaran ini (ajaran Sastrajendra 

Hayuningrat Pangruwating Dhiyu) sangat rahasia dalam pengajarannya, hingga hanya 

manusia yang diberi piwulang dan yang mengajar saja yang boleh mengetahui. 

Bahkan ada istilah Suket Godong Ora Kena Krungu (Rumput dan daun tidak boleh 

mendengar). 

 

Dikisahkan, jika tumbuhan dan hewan mendengarkan piwulang ini, maka mereka 

akan naik derajat kemuliaannya, begitu juga dengan jin, raksasa dan sejenisnya, 

setelah mendengar piwulang ini mereka akan naik derajatnya menjadi manusia, 

sedangkan manusia akan naik derajatnya menjadi dewa. Tempat pemberian piwulang 

ini dikisahkan harus ditempat yang sangat rahasia. 

 

Maksud dari kisah ini adalah bahwa tempat tersebut sebenarnya terdapat dalam diri 

manusia itu sendiri, dimana jika manusia bisa sampai mendapat piwulang ini maka di 

akan lebih mulia derajatnya dibanding manusia pada umumnya. 

 

Tulisan atau sastra itu sesungguhnya adalah milik rajanya manusia yakni Tuhan Yang 

Maha Esa, sedangkan Tuhan telah meniupkan sedikit Ruh Nya kedalam diri manusia 

itu sendiri. Maka, barang siapa manusia yang bisa sampai pada kesadaran batin 

terdalamnya yakni Ruhnya, ia akan mendapatkan pencerahan ruhani. Dengan ruhani 

yang cerah manusia tersebut akan naik derajatnya, sebab untuk mencapai kesadaran 

Raja/ Ruh dalam diri, manusia harus terlebih dahulu mengikis nafsu – nafsu yang 

menyelimutinya, mulai dari lawamah, amarah, sufiah dan mutmainah. 

 

Proses pencerahan ruhani dalam diri manusia hanya akan diketahui oleh manusia 

yang mengalaminya itu sendiri, karena itu merupakan pengalaman pribadi spiritual 

manusia itu sendiri. Cerahnya ruhani akan membawa rahmat bagi pelakunya, 

sedangkan rahmat tersebut akan menyelamatkan dirinya. Wujud rahmat tersebut 

berupa hidayah, untuk menangkap hikmah – hikmah yang terkandung di dalam 
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kehidupan sehari – hari, semua peristiwa yang kita alami akan mampu kita ambil dan 

selami maksud kandungannya yang kemudian akan menjadikan kita semakin dekat 

dengan Tuhan, lebih pasrah dan sabar. 

 

Disebutkan, bagi umat Islam, bahwa dalam bulan puasa terdapat suatu malam yang 

disebut Lailatul Qadar, bagi yang beruntung, mereka akan mendapatkan anugrah dari 

malam tersebut. Malam yang cerahnya melebihi seribu bintang, karena memang 

cahaya pencerahan ruhani, cahaya ketuhanan, cahaya yang berasal dari Ruh yang 

merupakan tiupan sedikit dari Ruh Nya melebihi cerahnya apapun. Cahaya yang 

bersumber dari Maha Cahaya. 

 

Nafsu – nafsu yang menyelimuti ruhani kita dan harus dikikis itulah yang diibaratkan 

dengan Dhiyu atau raksasa, yakni keserakahan, ketamakan, kesombongan, iri hati, 

dengki, sahwat yang berlebihan dan lain – lain. Maka untuk mencapai Lailatul Qadar 

pun manusia diharuskan berpuasa dahulu. Dengan mengurangi makan, maka energi 

untuk berpikir kepada hal – hal yang berlebihan akan berkurang disebabkan kondisi 

fisik lemah. Dengan fisik yang lemah, kita akan semakin sabar sebab untuk marah 

pun kita memerlukan energi yang banyak pula. Puasa bukan hanya mengubah pola 

makan dan minum yang tadinya pagi dan siang diganti setelah buka/ magrib, tetapi 

juga mengurangi makan. Kondisi seperti itu yang berjalan berhari – hari akan 

membentuk ruhani kita, sehingga Lailatul Qadar pun disebutkan akan turun pada 

sepertiga hari terakhir dalam bulan puasa. 

 

Kisah turunnya Wahyu Al Quran pertama kali pun setelah nabi Muhammad saw 

bertahalwat/ bertirakat di gua Hira selama 40 hari 40 malam, dan bahkan Beliau 

hanya makan beberapa butir kurma dalam setiap buka dan sahur. Bayangkan 

bagaimana keadaan fisik dan ruhani Beliau pada saat itu? 

 

Iqra adalah membaca. Membaca bukan dalam arti tulisan melainkan membaca 

hikmah ciptaan Tuhan, sehingga pada awalnya Beliau pun mengalami kesulitan, 

apalagi membaca tentang diri manusia. Setalah beliau membaca diri manusia barulah 

ayat terakhir yang turun menganjurkan untuk membaca alam semesta yang 

merupakan pena Tuhan. 

 

Ruh manusia adalah sebagian kecil Ruh Nya yang ditiupkanNya, yang berarti bahwa 

manusia mempunyai sifat sifat turunan dari Yang Maha Pemilik Sifat. Oleh karena itu 

terbukti bahwa manusia lah yang bisa membahas dan mengelola apa saja yang ada di 

alam semesta ini. Maka tepatlah jika Tuhan melebihkan manusia dari semua ciptaan, 

dan juga menistakannya daripada dari semua ciptaan yang lain. 

 

Semua ciptaan Tuhan, baik matahari, bulan, bintang dan yang lainnya, semua yang 

ada di alam ini merupakan sunatulloh, dimana ciptaan atau mahluk adalah Yakun 

Allah dan firmanNya adalan Kun Allah. Sedangkan Fa adalah proses alam/ sunatullah 

sebagai sistematika perantara terjadinya yang dalam Kawruh Kuno Jawa disebut 

Sangkan (Kun) Fa (antara) lan Paran (Yakun); sangkan antara lan paraning dumadi. 

 

Ilmu apa saja yang ditemukan oleh manusia sudah pasti merupakan hasil pencerahan 

ruhani penemunya dalam membaca objek yang mereka amati. Pencerahan ruhani 

tersebut jelas mempengaruhi juga otak, pikiran dan kejiwaan bahkan raga manusia 

tersebut, sehingga bisa kita amati bagaimana karakter, wajah dan sikap orang – orang 
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yang telah menemukan ilmu tersebut, mereka pasti mempunyai aura sinar wajah, 

sikap hidup, pemikiran, dan perjalanan hidup yang sangat berbeda dengan manusia 

kebanyakan, begitu juga benturan – benturan hidupnya. 

 

Tumbuhan merupakan sunatullah yang apabila manusia bisa membacanya misal dari 

batangnya, maka manusia tersebut kemudian bisa mengubahnya menjadi kursi, meja 

dan lain – lain yang sudah barang tentu dengan memunculkan ilmu pertukangan kayu. 

Daun – daunan pun bisa diubah menjadi obat, racun atau bahkan makanan dengan 

ilmu tersendiri pula. Di dalam bumi ini terdapat berbagai bijih logam yang kemudian 

oleh manusia yang bisa membaca dengan ruhaninya, bahan tersebut diubah menjadi 

kursi, meja, pisau dan lain – lain yang tentunya juga menggunakan ilmu tersendiri. 

Semua manusia yang mengupayakan dan berusaha untuk memenuhi kebutuhan 

hidupnya menjadi lebih baik.  

 

Inilah kiranya sedikit rahasia dibalik susunan indah ayat Allah dalam Al Quran yang 

selalu berurutan antara lain: 

 

Innalloha Sami‟un Alim yang mengandung makna Sesungguhnya Allah Maha 

Mendengar dan Maha Mengetahui. Hal ini berlaku juga dalam proses terciptanya ilmu 

pengetahuan yang berawal dari mendengar kemudian menjadi tahu/ mengetahui (tidak 

terbalik; mengetahui dahulu baru mendengar). 

 

Innalloha Sami‟un Basyir yang mengandung makna Sesungguhnya Allah Maha 

mendengar lagi Maha Melihat. Hal ini berlaku juga pada proses terciptanya 

pengetahuan yang berawal dari mendengar terlebih dahulu kemudian baru melihat. 

Begitu juga dengan proses perkembangan fungsi organ manusia ketika baru dilahirkan 

bahwa bayi mengalami aktifitas mendengar/ pendengaran dahulu baru kemudian 

aktifitas melihat/ penglihatan setelah beberapa minggu atau bahkan bulan. 

 

Innalloha Aliimun Hakim yang mengandung makna Sesungguhnya Allah Maha 

Mengetahui lagi Maha Benar/ Bijaksana/ Hakim. Semakin banyak pengetahuan yang 

kita pelajari dan kita miliki maka kita pun akan semakin bijaksana dalam memutuskan 

sesuatu dan memandang sesuatu yang terkadang kebenarannya tidak selalu dapat 

dilihat dan sesuai dengan wujud fisik/ materinya. 

 

Hayuningrat/ Hayuning Diri/ Membuat Selamat, Baik Darah Kita, Diri Kita 
 

Kewajiban seorang yang berimanlah untuk Iqra, bukan hanya membaca tulisan dan 

arti tetapi membaca tentang diri manusia itu sendiri, hakikat manusia dan alam 

semesta sebagai pena Allah. Barang siapa mensyukuri nikmat Allah maka manusia 

tersebut akan ditambah nikmatnya dan barang siapa yang mengkufuri maka azab yang 

sangat pedih akan menimpa. Manusia dijadikan Tuhan sebagai mahluk yang paling 

sempurna karena mempunyai kelebihan akal pikiran dan nurani serta Ruhani. Itu 

merupakan nikmat yang tiada terkira. Salah satu mensyukuri nikmat adalah dengan 

menggunakan akal dan pikiran kita. Dengan berpikir dan berakal, pengetahuan kita 

akan bertambah. Dari pengetahuan kemudian menjadi ilmu, berilmu. Itulah nikmat 

Allah. Orang yang berilmu akan lebih dihargai oleh orang lain. Orang yang tidak mau 

menggunakan pikiran dan akalnya akan menjadi bodoh. Taklid buta pun dilarang oleh 

agama. Orang yang bodoh kurang dihargai dalam kehidupannya dan sering sengsara 

karena kebodohannya. Itulah azab Tuhan. 
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Mengapa manusia yang diberi anugrah itu? 

 

Karena manusia yang diberi akal dan pikiran, sehingga ujud seorang Muhammad pun 

adalah manusia, bukan malaikat. 

 

Kursi Allah ada dalam seluruh alam semesta ini. Ruh kita adalah sedikit Ruh Nya 

yang ditiupkan, sehingga manusia pun memiliki sifat – sifat yang berasan dari 

pemberi Ruhnya, meski sedikit. Maka manusia bisa berkuasa, berkehendak, merubah, 

membunuh dan sebagainya. Semua itu pun atas izin Nya, tanpa izin Allah maka 

manusia tak kan mampu apapun... iIla Bisulton!! Sulton yang dimaksud adalah 

kekuatan berupa ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan adalah hasil dari kerja keras 

akal, pikiran, dan ruhani manusia. Maka hanya manusia yang masih hidup/ ber ruh lah 

yang bisa melakukan Iqra......maka selagi hiduplah manusia dianjurkan untuk Iqra. 

Jasad tanpa Ruh bukan lagi manusia, melainkan bangkai...sehingga kesimpulan yang 

mungkin dapat kita ambil sebagai manusia adalah sebagai berikut: 

Marilah... mumpung kita masih menjadi manusia........ mumpung masih ber Raga... 

kita Iqra, membaca tentang kehidupan ini agar kita lebih dimuliakan derajatnya... di 

dunia dan di akherat kelak. Amin. 

 

 

 

 

Wassalam 

Ravie Ananda 
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FILOSOFI WAYANG MENUJU SUFI, MENUJU INSAN KAMIL 

oleh Ravie Ananda 

 

Kita telah mengenal tentang wayang, dimana wayang adalah gambaran atau bayangan 

yang didalamnya mencerminkan kehidupan manusia. Meskipun didalamnya banyak 

sekali tokoh dan lakon, akan tetapi sesungguhnya wayang itu adalah gambaran 

kehidupan pribadi setiap manusia di mana manusia tidak akan pernah lepas dari 

kodratnya sebagai makhluk yang terbungkus oleh nafsu yang baik yang disimbolkan 

dengan Pandawa dan nafsu yang buruk yang disimbolkan dengan Kurawa. Kedua 

nafsu tersebut akan selalu berhadapan yang disimbolkan dengan Bharatayuda/ 

Brantayudha (perang Bharata/ perang Batin). Satu hal pokok yang diabaikan adalah 

bahwa wayang merupakan cerita yang mengandung unsur pendidikan dan simbol-

simbol kehidupan yang tersirat dan oleh pengarangnya divisualisasikan melalui 

tokoh-tokoh dalam cerita layaknya kehidupan nyata. Secara filosofi, Mahabharata dan 

kisah pewayangan lainnya sebenarnya merupakan gambaran kehidupan kita sebagai 

manusia baik gerak fisik, batin, maupun ruhani, yang dimulai dari awal hingga akhir. 

Satu lakon yang merupakan inti dan final dari perjalanan hidup kita sebagai manusia 

yang digambarkan dalam Mahabharata adalah lakon yang berjudul “Perang Bharata 

(Bharatayuda/ Brantayudha)”. Perang Bharata adalah perangnya Pandawa sebagai 

tokoh yang baik dan Kurawa sebagai tokoh yang jahat, dimana Pandawa dan Kurawa 

merupakan saudara. Sesunguhnya kisah ini terdapat dalam diri kita masing-masing 

pada saat kita mengalami kesadaran sebagai manusia seutuhnya (insan kamil), saat 

dimana kita sadar baik cipta, rasa, maupun karsa, lahir, batin, dan ruhani kita terhadap 

suatu sikap yang akan kita ambil dalam kehidupan yang selalu berada dalam dua 

pilihan yakni baik dan buruk. Untuk memahami tentang Mahabharata yang berarti 

juga memahami diri kita sendiri kita harus masuk ke dalam kisah ini dengan sedetail - 

detailnya. Langkah pertama marilah kita mengupas apakah Mahabharata itu, 

Kemudian siapakah tokoh-tokoh intinya dan lakon – lakon inti yang merupakan kunci 

untuk menemukan maksud dari kitab ini. 

 

Mahabharata berasal dari dua kata yakni, Maha dan Bharata. 

Maha berarti besar,  

sedangkan Bharata berarti kesatria atau Luhur. 

 

Dari dua kata tersebut kita dapat mengambil kesimpulan bahwa Mahabharata berarti 

kesatria yang besar atau keluhuran yang besar, maka dapat kita artikan juga bahwa 

inti dari dari Kitab Mahabharata adalah suatu kitab yang berisi ajaran bagaimana 

untuk menjadi seorang manusia yang bersifat kesatria yang besar dan luhur. 

 

Tokoh – tokoh inti dalam Mahabharata antara lain : 

1. Pandawa 

2. Kurawa 

3. Punakawan 

4. Dewa-dewa 

 

1. Pandawa 

Kita telah mengenal tentang Pandawa, dimana mereka adalah sekelompok tokoh 

yang baik, terdiri dari lima bersaudara yaitu, 1. Puntadewa (tertua), 2. Bima 

(Werkudara), 3. Arjuna, 4. Nakula, 5. Sadewa. 
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Lazimnya di dalam masyarakat kita kelima tokoh tersebut berdiri sendiri-sendiri 

sebagai individu-individu yang hidup. Satu hal pokok yang diabaikan adalah bahwa 

wayang merupakan cerita yang mengandung unsur pendidikan dan simbol-simbol 

kehidupan yang tersirat dan oleh pengarangnya divisualisasikan melalui tokoh-tokoh 

dalam cerita layaknya kehidupan nyata. 

 

Untuk mengkaji tentang tokoh-tokoh Pandawa yang sebenarnya merupakan gambaran 

dari sifat-sifat baik dalam diri manusia, maka kita harus mengupasnya dimulai dari 

urutan yang terkecil menuju urutan yang terbesar dengan kata lain kita bahas mulai 

dari Sadewa hingga Puntadewa. 

 

1. Sadewa 

Sadewa adalah Pandawa bersaudara yang paling kecil. Sadewa mengandung 

makna filosofi sifat menyerupai dewa. Hal ini mengandung makna bahwa kita 

sebagai manusia paling banyak berada dalam kondisi merasa bisa, merasa 

paling, merasa unggul sehingga terkadang dari keadaan tersebut muncullah 

sifat sombong, ingin dihormati, dan sejenisnya. Sifat ini sangat manusiawi. 

Posisi sifat batin manusia dalam tingkatan Sadewa merupakan posisi terendah. 

 

2. Nakula 

Nakula adalah kakak dari Sadewa. Nakula mengandung makna saya. Kula 

dalam bahasa jawa berarti saya akan tetapi bahasa yang santun dan rendah 

hati. Ini berarti keakuan dalam diri manusia yang tadinya merasa paling kini 

telah berubah setingkat lebih luhur, menjadi sifat kesadaran manusia yang 

merasa dirinya kecil dan masih ada yang lebih diatasnya. Hal ini disimbolkan 

dalam kata kula (Bahasa Jawa Kromo untuk menyebutkan identitas diri secara 

santun). 

 

3. Arjuna 

Arjuna adalah kakak Nakula. Arjuna berasal dari kata Her yang berarti air 

bening atau wening atau wingit atau ghaib. Dan Jun yang berarti tempat. 

Arjuna dapat simpulkan sebagai keadaan batin manusia yang telah dapat 

menjadi tenang, hening, dan bijaksana. Pada posisi ini manusia telah sadar 

akan hakekatnya sebagai makhuk hidup yang sempurna sehingga tindak 

tanduknya selalu disertai dengan pertimbangan-pertimbangan dan 

kebijaksanaan. Untuk mencapai tahap batin ini tidaklah mudah tidak seperti 

kita mencapai tahap Sadewa dan Nakula. Kita perlu perjuangan berat untuk 

bisa mencapai batin seorang Arjuna sehingga dalam pewayangan dikisahkan 

tentang perjalanan Arjuna antara lain beristri banyak (srikandi, sembadra, 

larasati, dan drestanala), Srikandi berguru manah (panah) hingga Begawan 

ciptaning (Arjuna menjadi Begawan). Selanjutnya marilah kita kupas satu 

persatu tentang kisah-kisah Arjuna yang tentunya ini mengandung tuntunan 

tersirat bagaimana agar kita bisa sampai pada posisi batin tahap Arjuna. 

Istri-istri Arjuna sesungguhnya bukanlah berwujud sebagai individu 

melainkan mengandung makna sikap batin yang harus dicapai sorang manusia 

dalam tahap ini. 

 

a. Srikandi 

Srikandi berasal dari dua kata Sri yang berarti baik dan Kandi yang berarti 

tempat atau wadah, maka tahap ini dapat diartikan bahwa kita harus bisa 
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menjadikan diri kita penuh dengan kebaikan, baik sikap, pikiran, maupun 

tingkah laku. Pada tahap ini dikisahkan Srikandi belajar memanah yang 

dapat diartikan bahwa untuk bisa bersikap, berpikir, dan berprilaku baik, 

kita sebagai manusia tidak semudah membalikkan telapak tangan. Banyak 

hal-hal yang perlu dipelajari dalam setiap kejadian yang kita alami, tidak 

hanya belajar dari teori. Kita harus mampu mengambil hikmah yang baik 

dari setiap kejadian yang telah kita alami meskipun hal itu tidak 

mengenakkan. Merguru berarti belajar, manah berarti panah atau bisa juga 

berarti hati, sehingga kita memang harus melatih dan membelajari hati kita 

untuk bisa tepat membidik hikmah-hikmah yang baik dari setiap kejadian 

yang akhirnya nanti sikap ini secara otomatis akan melekat pada pribadi 

kita dan hal inilah yang membedakan pribadi kita dahulu yang masih 

bodoh, kasar, penuh amarah, nafsu angkara murka (yang merupakan sifat 

dan simbol dari Kurawa) menuju perubahan menjadi pribadi Pandawa. 

 

b. Sembadra 

Badra berarti halus. Setelah kita mampu mengambil hikmah-hikmah yang 

baik dari setiap kejadian selanjutnya kita tingkatkan kualitas batin kita 

menjadi batin yang mampu menerima, rela, sabar, serta ikhlas terhadap apa 

yang telah terjadi dalam hidup kita meskipun itu tidak menyenangkan. 

Dengan membiasakan sikap ini maka batin kita lama - lama akan terbentuk 

menjadi batin yang halus yang tentunya juga akan mempengaruhi diri kita 

secara keseluruhan menjadi manusia yang berpribadi halus. 

 

c. Larasati 

Berasal dari dua kata. Laras yang berarti sesuai, Ati yang berarti hati, 

sehingga dapat diartikan sesuai dengan hati. Yang dimaksud hati disini 

adalah kesadaran ruhani yang benar yang berasal dari dalam diri manusia 

bukan dari panca indera yang terkadang membungkus batin kita dengan 

nafsu - nafsu angkara. 

 

d. Lakon Begawan Ciptoning 

Begawan berarti manusia yang luhur dan tinggi spiritualnya. 

Cipta berarti pikiran. 

Ning berarti hening atau wening atau bening. 

Maka dapat disimpulkan bahwa untuk menjadi manusia yang mempunyai 

kesadaran spiritual yang tinggi, kita harus mempunyai pikiran yang jernih. 

Untuk mempunyai pikiran yang jernih kita harus sering bermeditasi 

ataupun berdzikir mendekatkan diri kepada Sang Pencipta. Dalam 

pewayangan dikisahkan Arjuna bertapa di gunung Indrakila yang berarti 

kita sebagai manusia untuk masuk dalam tingkatan ini memang harus 

mengistirahatkan panca indera kita dengan jalan meditasi, tahalwat, semedi 

dan sejenisnya. Kita juga dapat melihat dari kisah-kisah nyata yang terdapat 

pada para nabi dan orang-orang terdahulu dimana mereka untuk mendapat 

pencerahan spiritual ataupun wahyu pasti mereka bertahalwat ataupun 

bermeditasi ditempat yang sunyi seperti di gua – gua ataupun di puncak – 

puncak gunung. 
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Setelah kita mendapat pencerahan ruhani maka batin kita akan semakin 

peka dan hidup serta sadar akan fitrah kita sebagai sesuatu yang hidup 

bersemayam dalam jasad ini yang suatu ketika akan kita tinggalkan, 

sehingga kemudian kita akan berpikir kemanakah kita selanjutnya setelah 

jasad ini tidak bisa kita pakai lagi? 

 

Untuk menjawab pertanyaan tersebut maka kita harus mengenal Werkudara 

karena posisi batin Werkudaralah yang mampu sampai pada tingkatan 

tersebut. 

 

Sebelum membahas Werkudara ada satu hal penting lain dalam tingkatan 

Arjuna dimana dialah penentu kemenangan dalam perang Bharata 

(Bharatayuda/ Brantayudha) bahkan dewa Wisnu yang menjelma sebagai 

Krisna hanya menjadi kusir kereta bagi Arjuna. Kisah ini mengandung 

makna Wisnu yang merupakan simbol sifat ketuhanan yang melekat dalam 

diri manusia (ruh manusia adalah sebagian kecil dari ruh Tuhan yang 

ditiupkanNya) tetap terpengaruh oleh kebijaksanaan pribadi manusia dalam 

hal ini Arjuna dalam mengambil keputusan, sehingga memang benar bahwa 

manusia tidak boleh dalam setiap hal semata - mata memasrahkan hidupnya 

kepada takdir. Usaha dan ikhtiar adalah wajib. Wisnu yang menjelma 

dalam Kresna hanya sebagai kusir yang pada saat genting memberikan 

wejangan dan tuntunan kepada Arjuna dalam bersikap (Baghawatgita/ 

Nyanyian atau Syiir Begawan). Manusia pada saat tertentu ketika panca 

indera telah mengacaukan ketenangan batin perlu bertanya kepada 

nuraninya. 

 

4. Werkudara (Bima) 

Werku berarti menahan, mengendalikan, atau mengatur dan udara berarti nafas. 

Werkudara dapat diartikan sebagai suatu proses pengendalian nafas. Atau 

pengendalian hidup karena inti dari hidup adalah nafas. Tingkatan ini sangat 

sulit dicapai dan hanya orang - orang tertentu yang diijinkan Tuhanlah yang 

mampu pada tahap ini. 

 

Untuk mencapai tahap ini kita harus melalui berbagai macam proses seperti 

yang dikisahkan dalam lakon Dewaruci dan Begawan Bimo Suci. Dalam lakon 

Dewaruci dikisahkan bahwa Bima disuruh mencari banyu perwita sari (perwita 

suci) oleh resi Durna gurunya, dimana dia harus mencarinya di Alas 

Tribaksara, ia harus mengalahkan Reksasa Rukmuka dan Rukmukala, 

kemudian dia harus nyegur (masuk) samudera laya, mengalahkan naga raksasa 

dan terakhir bertemu dengan Dewaruci yang akhirnya mendapat wejangan 

tentang rahasia hidup. 

 

Banyu Perwitasuci atau Perwitasari atau Maul Hayat adalah sumber kehidupan 

yang berada dalam diri manusia yang merupakan sari atau sepercik dari yang 

Maha hidup. Sebenarnya Air ini adalah ruh atau diri kita yang bersemayam 

dalam jasad. Untuk menemukan siapa diri kita, ada suatu proses yang 

dinamakan raga sukma yakni suatu keadaan dimana kita keluar dari jasad kita 

sebelum kita mati (out of body). Ini memang merupakan suatu keadaan dimana 

dimasing - masing wilayah diseluruh dunia para spiritualis mempunyai cara 

sendiri - sendiri sesuai dengan ilmu yang diwariskan para leluhurnya. Dalam 
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masyarakat Jawa, Raga yang berarti tubuh dan Sukma yang berarti Ruh adalah 

proses keluarnya Ruh dari Jasad yang disengaja dengan laku tertentu, ada yang 

dengan tidur atau ada juga yang dengan duduk bersandar. Proses tersebut 

disimbolkan dengan urutan lakon dalam pewayangan yaitu: 

 

a. Babad Alas Tribaksara 

Babad atau mbabad yang berarti memangkas, membuka 

Alas yang berarti hutan 

Tri yang berarti tiga 

Aksara yang merupakan bentuk 

 

Sehingga dapat kita simpulkan suatu proses awal dalam raga sukma adalah 

membuka tiga aksara yakni cipta, rasa, dan karsa dimana kita harus 

menghancurkan atau mengalahkan dahulu raksasa Rukmuka dan Rukmukala 

sebagai simbol dari hawa nafsu yang membelenggu cipta, rasa, dan karsa 

manusia. 

 

Rukmuka yang berarti wajah atau muka atau panca indera 

Rukmukala, (kala) yang berarti jeratan  

Sehingga dapat diartikan bahwa semua yang datang dari panca indera dapat 

menjadi jeratan bagi cipta, rasa, dan karsa kita. Untuk itu kita perlu 

menghancurkan jeratan tersebut dengan proses semedi diam tanpa aktifitas 

apapun hanya pengaturan nafas yang halus. 

 

b. Nyegur Samuderalaya 

Nyegur berarti masuk  

Samudera berarti lautan 

Laya berarti kematian  

 

Ini dapat diartikan suatu proses setelah pengaturan nafas dimana menuju 

perpisahan ruh dengan jasad atau keluarnya ruh dar jasad. Untuk mencapai 

perpisahan ini, meskipun panca indera kita telah tidak berfungsi saat 

meditasi, terkadang masih juga ada gangguan dalam alam batiniah kita 

berupa memori - memori yang mendadak muncul sehingga memulihkan 

kesadaran panca indera kita kembali, maka dalam lakon selanjutnya 

dikisahkan Bima harus bertarung melawan naga raksasa dalam samudera 

yang membelit tubuhnya dari ujung kaki hingga ujung kepala. Naga ini 

melambangkan darah yang mengalir dalam diri kita yang merupakan sumber 

hidup yang berarti juga hidupnya nafsu-nafsu harus kita jaga benar 

peredarannya ketika semedi, karena cepat pelannya perputaran darah sama 

dengan cepat lambatnya pengaturan nafas kita, semakin halus nafas kita 

semakin pelan juga darah kita mengalir yang berarti pula semakin masuk 

kita kedalam pribadi kita dan semakin hampir pula kita keluar dari jasad. 

Setelah kita bisa sampai tahap ini maka kita tinggal menunggu rahmat dan 

ijin dari Tuhan, apabila memang sudah takdir kita maka proses selanjutnya 

adalah keluarnya kita dari jasad (kita bisa melihat jasad kita). Dalam kisah 

selanjutnya diceritakan Bima bertemu dengan Dewa Ruci. Dewa yang 

berarti simbol dari Tuhan dan Ruci yang berarti kecil. DewaRuci 

mempunyai makna sebagian kecil dari ruh Tuhan adalah Ruh kita, maka 

dikisahkan Dewa Ruci berbentuk mirip dengan Bima yang berarti bahwa 
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kita telah keluar dari jasad dan bisa melihat jasad kita yang tentunya sama 

dengan ruh kita. 

 

Selanjutnya Dewa Ruci memberikan wejangan tentang rahasia kehidupan, 

sama seperti apabila manusia sampai pada kondisi tersebut ia akan mendapat 

wejangan tentang kehidupan dimana hanya manusia itu sendiri yang tahu. 

Itulah yang dinamakan banyu parwitasari, yang juga terkandung dalam 

kalimat “tapake kuntul ngalayang (jejak burung kuntul yang sedang 

terbang), galih kangkung (inti dari kangkung) dan susuhing angin (tempat 

bersarangnya angin)” dimana yang dimaksudkan adalah sesuatu yang tidak 

nampak tetapi ada, itulah hidup atau ruh. 

 

c. Lakon Bima Suci. 

Setelah Bima bertemu Dewaruci dan ia kembali hidup normal 

menggunakan jasad maka Bima kemudian menjadi Begawan. Manusia 

yang telah mengalami proses ini. Pasti akan mengalami perubahan 

spriritual dan pandangan hidupnya dari sebelumnya, maka Bima 

mempunyai kerajaan yang dinamakan Jodhipati. Jodhi berarti berani. Pati 

berarti mati. (berani mati karena pisahnya ruh dan jasad berarti mati 

meskipun belum saatnya dan akan kembali sebagai manusia biasa hingga 

batas waktu yang ditentukan). 

 

5. Puntadewa 

Adalah saudara tertua yang berarti juga tingkatan tertinggi atau manusia yang 

telah menjadi insan kamil atau khalifah Tuhan untuk alam ini yaitu manusia 

yang telah menduduki fungsinya sebagai makhluk yang paling sempurna 

dibanding makhluk lain sehingga ditunjuk Tuhan sebagai wakil yang 

memelihara alam ini. Puntadewa diceritakan berdarah putih dan raja yang tidak 

bermahkota. 

 

Punta/ Punton berarti tali 

Dewa simbol ketuhanan pada saat itu 

 

Puntadewa dapat diartikan sebagai wakil dari Tuhan atau khalifah atau insan 

kamil, maka orang yang sangat dekat dengan Tuhannya disimbolkan berdarah 

putih (menjaga perbuatannya dari hal-hal yang tidak baik). Tidak bermahkota 

yang berarti tidak silau akan harta dan tahta duniawi. 

 

2. Kurawa 

Kurawa melambangkan keinginan – keinginan yang akhirnya melahirkan nafsu – 

nafsu dalam diri manusia.  Keinginan yang sangat banyak dilambangkan dengan 

jumlah Kurawa yang mencapai 100 orang. Berbeda dengan Pandawa yang hanya 

5 orang yang sebenarnya merupakan lambang dari tahapan – tahapan batiniah 

manusia. 

 

3. Punakawan 

Punakawan adalah rewang atau abdi yang selalu mengikuti Pandawa dan 

mempunyai peran yang sangat penting karena Pandawa apabila ditinggal 

punakawan pasti selalu mendapat masalah meskipun Pandawa sangat sakti, dekat 

dengan dewa, dan punakawan hanyalah abdi. Artinya manusia harus selalu 
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disertai dengan sifat punakawan agar hidupnya tidak mudah terpengaruh dalam 

jalan yang salah. 

 

Punakawan terdiri dari: 

a. Semar yang berarti samar yang bertugas momong atau mengasuh pribadi 

kita. Dalam kepercayaan jawa, juga dalam Al Quran disebutkan bahwa 

setiap manusia ada yang momong atau membimbing yang bersifat ghaib, 

maka Semar dilambangkan dengan laki-laki tetapi seperti perempuan, akan 

tetapi bukan banci, yang merupakan simbol dari sifat samar atau ghaib. 

Semar mempunyai kuncung yang menghadap ke atas, yang merupakan 

simbol ketuhanan. Semar bersifat ghaib tetapi bukan Tuhan, dia hanya 

wakil Tuhan yang ghaib yang ditugaskan untuk ngemong atau membimbing 

setiap manusia. 

 

b. Petruk yang mempunyai makna papat (empat) ruh atau batin yakni ruhiah, 

siriah, nuriah, dan haluwiyah, maka digambarkan Petruk berhidung besar 

dan panjang dan dijuluki juga Petruk kantong bolong. Hidung besar dan 

panjang merupakan simbol manusia yang selalu berhati - hati dalam setiap 

nafasnya baik bersikap, berpikir, dan bertingkah laku. Kantong bolong 

adalah simbol manusia sebagai tempat yang selalu kurang dari 

kesempurnaan, layaknya kantong yang bolong, yang tidak akan penuh 

ketika diisi. Kantong bolong melambangkan kedudukan manusia sebagai 

perantara. 

 

c. Nala Gareng 

Nala berarti hati. Gareng berarti kering. Nala Gareng adalah simbol dari 

sifat hati yang kering yang tidak berburuk sangka, selalu khusnudhon. 

Gareng di simbolkan mempunyai kaki yang pincang tangan yang ceko/ 

cacat dan mata juling artinya setiap akan melangkah manusia hendaklah 

menimbang terlebih dahulu seperti berhati - hatinya jalannya orang yang 

cacat, begitu juga ketika akan memberi dan menerima baik hal yang bersifat 

materi maupun spiritual harus dipertimbangkan dengan sangat hati-hati 

seperti geraknya tangan orang yang cacat. Mata juling adalah simbol 

penglihatan. Manusia harus dengan cermat melihat dan menilai sesuatu 

karena terkadang apa yang terlihat tidak sesuai dengan fakta lahir (ada 

maksud dan tujuan yang tersembunyi) sehingga kita harus benar-benar 

cermat seperti melihatnya mata orang yang juling yang kadang tidak sesuai 

dengan arah yg dilihat. 

 

d. Bagong 

Adalah simbol sifat pemalas dan tidak akan berbuat jika tidak disuruh 

terlebih dahulu. Bagong merupakan gambaran sikap dari diri kita yang telah 

menjadi Pandawa yang akan melaksanakan sesuatu setelah benar-benar kita 

perhitungkan terlebih dahulu, maka apabila kita belum mendapatkan 

kemantapan terhadap suatu hal, kita belum akan melaksanakan hal tersebut. 

 

4. Dewa – Dewa 

Dewa – dewa dalam pewayangan melambangkan daya kelebihan (daya 

kaluwihan) yang dimiliki oleh seorang manusia yang telah berhasil mencapai laku 

dan pemahaman hidup Pandawa. Semua pengalaman baik yang baik maupun yang 
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buruk akan diolah oleh daya cipta, rasa dan karsa menjadi suatu ilmu pengetahuan 

dan kebisaan. Cipta oleh Otak dan Akal, Rasa oleh Hati, Batin dan Ruh, 

sedangkan Karsa oleh bertindaknya Raga. 

 

 

 

Wassalam 

Ravie Ananda 
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APAKAH SEMUA HARI ITU BAIK ? 

oleh Ravie Ananda 

 

Pandangan tentang hari baik dan hari buruk khususnya di masyarakat kita kadang 

sering kita jumpai. Perbedaan pandangan itu kadang menimbulkan pertentangan yang 

tajam dan masing - masing golongan yang bertentangan biasanya mengakhirinya 

dengan mengecam masing - masing lawannya dengan sebutan musryik atau yang 

lainnya. Anehnya golongan yang menentang bahwa ada hari - hari tertentu dan bulan - 

bulan tertentu yang tidak baik biasanya cenderung fanatik dan mengaku berdasarkan 

ayat - ayat Al Quran. Kemudian mereka dengan mudah memfonis golongan yang 

berpendapat bahwa ada hari dan bulan yang kurang baik atau pantang dengan sebutan 

musryik atau kejawen. Semua merasa paling benar.  

 

Bagaimanakah sebenarnya Al Quran menerangkan tentang hari dan bulan? 

 

Al Baqarah 

65. Sesungguhnya telah kamu ketahui orang - orang yang melanggar peraturan 

diantara kamu pada hari sabtu, lalu Kami berkata kepada mereka: jadi keralah 

kamu serta terusir. 

 

66. Maka Kami jadikan yang demikian itu suatu ibrah bagi orang - orang pada  

masa itu dan orang - orang yang kemudiannya dan jadi pengajaran bagi 

orang - orang yang taqwa. 

 

dalam kedua ayat di atas ternyata Allah menerangkan bahwa memang kita sebagai 

orang yang taqwa wajib meyakini bahwa hari Sabtu adalah hari pantang, sehingga 

dalam ayat di atas disebutkan bahwa kejadian umat - umat terdahulu yang melanggar 

dan tidak percaya bahwa hari sabtu adalah hari pantang untuk dijadikan ibrah bagi 

umat kemudiannya dan bagi orang yang bertaqwa. 

 

An Nisa‟ 

47. Hai orang - orang ahli kitab, berimanlah kamu kepada (Quran) yang Kami 

turunkan sedang ia membenarkan (kitab) yang ada serta kamu (Taurat), sebelum 

Kami hapus mukamu lalu Kami jadikan dia (seperti kuduk) yang dibelakangmu, 

atau Kami kutuki mereka itu, sebagaimana Kami telah mengutuki orang - 

orang (yang menangkap ikan) pada hari sabtu dan perintah Allah itu mesti 

kejadian. 

154. Kami tinggikan bukit (Thur) di atas mereka untuk (menguatkan) perjanjian 

mereka dan Kami katakan kepada mereka itu, masuklah kamu ke dalam pintu 

(negeri) itu dengan tunduk: dan juga Kami katakan kepada mereka, janganlah 

kamu melampaui batas pada (hari) Sabtu dan telah Kami terima dari mereka 

itu perjanjian yang teguh. 

 

Kedua ayat di atas juga menyebutkan bahwa orang - orang yang melanggar perintah 

pada hari Sabtu maka Allah akan mengutuki mereka. Juga diterangkan dengan jelas 

bahwa kita dilarang melampaui batas pada hari Sabtu. 

 

Al A'Raaf 

163. Tanyakanlah kepada mereka tentang negeri yang terletak dekat laut. Ketika 

mereka melanggar perintah Allah pada hari Sabtu, ketika ikan - ikan mereka 
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datang terapung - apung (di muka air) pada hari Sabtu, sedangkan pada hari 

(yang lain) bukan hari Sabtu tiada datang kepada mereka. Demikianlah Kami 

cobai mereka, disebabkan mereka orang - orang fasik. 

 

165. Tatkala mereka melupakan apa - apa yang diperintahkan kepada mereka, Kami 

selamatkan orang - orang yang melarang kejahatan dan Kami siksa orang - 

orang yang aniaya dengan azab yang keras, disebabkan mereka fasik. 

 

166. Setelah mereka sombong (melanggar) apa yang terlarang, Kami berfirman 

kepada mereka, jadi Keralah kamu serta terusir. 

 

An Nahl 

124. Hanya (hari) Sabtu dijadikan (hari besar) bagi orang - orang yang 

berselisih tentang itu. Sesungguhnya Tuhanmu akan menghukum antara 

mereka pada hari kiyamat tentang apa - apa yang mereka perselisihkan. 

 

Ayat - ayat di atas menerangkan bahwa ternyata memang Allah menjadikan Hari 

Sabtu sebagai hari Pantang yang wajib diimani dan dipatuhi jika kita termasuk orang - 

orang yang bertaqwa, bahkan bagi orang - orang yang tidak percaya dan melanggar 

hari Sabtu ternyata digolongkan sebagai orang fasik. Sedangkan Allah 

menyelamatkan orang - orang yang melarang kejahatan (kejahatan di sini berarti 

memperingatkan tentang hari sabtu sebagai hari Pantang) dan orang - orang yang 

melanggar hari sabtu tergolong sebagai orang telah berbuat kejahatan. 

Menjadikan hari sabtu sebagai hari besar (untuk kepentingan kita misal menikahkan, 

memulai sesuatu dan lain - lain) ternyata juga dilarang oleh Al Quran. Sirah 

Nabawiyah pun menuliskan bahwa Perang Uhud (perang yang berakhir dengan 

kekalahan pasukan muslimin) terjadi pada hari Sabtu. 

 

Subhanallah.. Maha Suci Tuhan yang telah menciptakan semua ciptaannya termasuk 

hari Sabtu dengan sebaik - baiknya dan dengan maksud yang nyata. Bukti bahwa 

Allah Maha sempurna, seperti Ia menciptakan Baik dan Buruk, surga dan neraka, 

manusia dan Iblis. 

 

Kiranya alangkah piciknya kita jika dengan yakinnya mengatakan bahwa semua hari 

itu baik, semua bulan itu baik dan dengan mudahnya mengecap mereka yang 

meyakini bahwa Hari Sabtu itu pantang dengan sebutan Musryik dan kejawen. 

Astaghfirullohal'adzim.. semoga Allah memaafkan kita semua. 

 

 

Wassalam 

Ravie Ananda 
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BULAN PANTANG 

 

Selain hari terlarang, Al Quran juga memberikan petunjuk mengenai Bulan Terlarang/ 

Bulan Pantang 

 

At Taubah 

36. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah, dua belas bulan dalam kitab Allah 

pada hari Allah menjadikan Langit dan bumi. Diantaranya ada empat bulan suci 

(tidak boleh berperang dalam bulan itu: Zulkaidah, Zulhijah, Muharram dan 

Rajab). Demikianlah agama Allah yang lurus, sebab itu janganlah kamu 

menganiaya dirimu dalam bulan itu. Perangilah orang - orang musyrik 

semuanya sebagaimana mereka memerangi kamu semuanya. Ketahuilah bahwa 

Allah bersama orang - orang yang taqwa. 

 

Berdasarkan ayat di atas ternyata memang Allah menciptakan beberapa bulan yang 

suci yang wajib kita imani. Bulan Muharram atau dalam masyarakat jawa dikenal 

sebagai bulan Suro yang dijadikan bulan keramat, mereka sangat berhati - hati dalam 

bulan itu, ternyata ada relefansinya dengan ayat Al Quran. Melihat juga peristiwa - 

peristiwa tang telah terjadi, beberapa nabi yang mendapat ujian pada bulan 

Muharram, begitu juga tragedi mengenaskan yakni pembantaian terhadap seluruh 

keturunan Rosullulloh di padang Karbala pada bulan Muharram. 

 

Subhanallah... 

Semoga Allah mengampuni kita semua. Amin 

 

 

 

 

Wassalam 

Ravie Ananda 
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TERNYATA ISA TELAH WAFAT  
oleh Ravie Ananda 

 

Perbedaan faham tentang nabi Isa yang menurut Umat Kristiani telah wafat dan 

disalib dan yang menurut umat Islam belum wafat melainkan dinaikkan ke langit dan 

akan turun kembali besok saat kiyamat dan akan melawan Dajjal terkadang membuat 

sebagian orang bertanya - tanya, manakah yang benar. Sebagai umat islam sendiri pun 

kadang muncul pertanyaan mengapa hal yang begitu penting itu tidak terdapat dalam 

ayat Al Quran? Hanya dijumpai dalam kita - kitab karya manusia yang telah terlanjur 

mendarah daging dalam keyakinan segolongan umat Islam. Bagaimanakah 

sesungguhnya Isa menurut Al Quran, kitab yang wajib kita imani tersebut? 

 

An Nisa' 

157. Dan kerena perkataan mereka : sesungguhnya kami telah membunuh Al Masih , 

Isa anak Maryam, seorang rasul Allah. Padahal bukanlah mereka 

membunuhnya dan bukan pula menyalibnya, melainkan orang yang 

serupa dengan dia. Sesungguhnya orang - orang yang bersalah - salahan 

tentang Isa itu dalam keraguan, bukanlah dengan pengetahuan melainkan 

menurut dugaan saja: dan tidaklah mereka itu membunuh Isa dengan Yakin. 

 

Ayat di atas menerangkan bahwa memang bukanlah Isa yang disalib dan dibunuh, 

bahkan mereka orang - orang yang menyalibnya pun sebenarnya ragu, dan sebenarnya 

yang disalib itu adalah orang yang diserupakan Allah dengan Isa. 

 

Al Imran 

55. (Ingatlah) ketika Allah berkata: Ya Isa sesungguhnya Aku wafatkan engkau 

dan meninggikan (derajat) engkau kepadaKu dan menyucikan engkau dari 

orang - orang kafir dan menjadikan orang - orang yang mengikut engkau di atas 

dari mereka yang kafir sampai hari kiyamat. Kemudian tempat kembali kamu 

kepada Ku, lalu aku hukum antara kamu tentang apa - apa yang kamu 

perselisihkan. 

 

Ayat di atas jelas sekali menyebutkan bahwa Isa diwafatkan Allah (Isa telah wafat) 

dan kemudian ditinggikan derajatnya bukannya belum wafat dan dinaikkan Allah 

beserta Raganya. Nabi Muhammad saja yang menjadi nabi penutup dan pemimpin 

para nabi berisra' Mi‟raj hanya denga Ruhnya. 

 

Alangkah ironis jika kita sebagai umat Muhammad yang kita tunggu dan idam - 

idamkan adalah turunnya nabi Isa saat kiyamat untuk mengalahkan Dajjal, dimana Isa 

bukanlah nabi pembawa wahyu Islam. Prihatinnya lagi jika kita terlanjur mengimani 

kitab - kitab karya manusia tanpa menyaringnya dengan kitab Allah Al Quran, apalagi 

sampai mendarah daging dalam keyakinan kita. Meskipun kitab - kitab tersebut 

menyebutkan dasar hadist nya, akan tetapi jika bertentangan dengan Al Quran pastilah 

tidak benar, karena Nabi adalah manusia yang maksum dan sangat patuh terhadap Al 

Quran, tidak mungkin beliau Muhammad Saw akan mengeluarkan sabda - sabda yang 

berlawanan dengan Quran. 

 

Al Maidah 

117. Tiadalah kukatakan kepada mereka, melainkan apa - apa yang Engkau  

perintahkan kepadaku yaitu ; Sembahlah Allah, tuhanku dan Tuhanmu dan aku 
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menjadi saksi atas mereka selama aku hidup bersama mereka. Tatkala Engkau 

mewafatkanku, Engkaulah mengawas mereka. Engkau menjadi saksi atas tiap 

- tiap sesuatu. 

 

Ayat di atas jelas menerangkan bahwa Isa memang telah wafat, sebagai manusia 

yang harus terkena sunatullah yakni mengalami hidup, senang , sedih, sakit dan 

mati. Nabi Muhammad Saw saja mengalaminya. Bukti Bahwa Allah maha Suci, 

Maha Adil. Semua nabi wafat. Bahkan tiada lagi nabi setelah Muhammad yang 

berarti jika sampai sekarang nabi Isa belum wafat, akan menggugurkan kalimat 

tersebut, karena ada nabi Isa yang belum wafat, berarti masih ada nabi sampai 

sekarang.  
 

Kiranya belum terlambat bagi kita untuk mengkaji Al Quran lebih dalam daripada 

mengkaji kitab - kitab karya manusia yang jelas tidak terbebas dari kesalahan, apalagi 

Rukun iman yang ke tiga adalah iman kepada kitab - kitab Allah bukan iman kepada 

kitab - kitab karya manusia. Semoga Allah mengampuni kita semua. 

 

Subhanallah... 

 

 

 

Wassalam 

Ravie Ananda 
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KIYAMAT 2012 BERUBAHNYA PERADABAN DUNIA DAN KEMBALINYA 

KELUHURAN PANCASILA  

oleh Ravie Ananda 

 

Tahun ini adalah tahun yang menghebohkan dengan adanya fenomena kiyamat 2012 

oleh perhitungan bangsa/ Suku Maya Amerika. Bangsa kita sndiri larut dalam 

pembahasan tersebut. Bangsa kita lupa akan keluhuran bangsanya yang mempunyai 

leluhur ahli hitung kuno yang lebih hebat dari suku Maya tersebut. Bangsa ini juga 

mempunyai candi Cetha dan Sukuh di gunung Lawu yang bentuknya persis seperti 

bangunan suku Maya. Sebut saja Serat Jangka Joyoboyo, Jangka Sabdapalon yang 

juga menyebutkan hasil perhitungan astronomi kuno Jawa sejak jaman itu hingga 

jaman yang kita alami sekarang. 

 

Dalam kitab itu jelas disebutkan bahwa adanya pembagian jaman dan tanda- tandanya 

yang akan terjadi di Tanah Dhawa/ Jawa/ NKRI, bahwa akan terjadinya kehancuran 

besar oleh alam sebagai tanda akan adanya peradaban baru, bukan akan kiyamat 

dalam arti tamatnya kehidupan semesta. Disebutkan juga bahwa setelah itu 

kembalilah keluhuran Tanah Dhawa (Jawa) NKRI MULAI 2012/2013 Sebagai 

PEMELIHARA KEDAMAIAN DUNIA. Simbol kembalinya Sabdapalon yang akan 

merusak siapa saja yang tidak mau memakai agama budi maksudnya adal ah 

KETAUHIDAN. 

 

Bangsa kita sejak dahulu kala telah mengenal Ketauhidan Sejati dan membakukannya 

sebagai dasar landasan kehidupan berbangsanya yakni Ketuhanan Yang Maha Esa. 

Dalam bahasa Jawa dikenal dengan Gusti Kang Maha Esa dan dalam Islam dikenal 

dengan Allah Al Wahid Al Ahad. 

 

Keluhuran bangsa kita ini terbukti juga dengan diboyongnya benda- benda 

peninggalan di Jawa ke berbagai negara di Eropa misal Belanda, India, Jerman dan 

lain- lain mulai dari arca, kitab hingga batu - batu situs prasejarah. Mereka 

menghormati sekali dan menjaganya. Alasan mereka adalah takut jika benda – benda 

tersebut tetap di Indonesia akan rusak dan tidak terjaga, dan ternyata benar sekali 

adanya. Mulai dari rakyat hingga pemerintah kita memang kurang sekali perhatiannya 

terhadap bukti bukti kejayaan bangsa ini dan lebih cenderung sibuk dalam hingar -  

bingar politis . 

 

ADA APA DENGAN KEASLIAN BANGSA INI HINGGA NEGARA - 

NEGARA LAIN RELA MENJAGANYA? ADAKAH KAITANNYA ANTARA 

KEBUDAYAAN KITA DENGAN DUNIA? 

 

Kiranya perhitungan bangsa kita mungkin lebih tepat, seperti juga dalam al Quran 

yang menyebutkan: 

 

Al Maidah 54: 

Hai orang – orang yang beriman, barang siapa yang murtad (kembali) diantara kamu 

daripada agamanya (islam), nanti Allah akan mendatangkan satu kaum, Allah 

mengasihi mereka dan mereka mengasihi Allah, mereka lemah lembut terhadap orang 

– orang beriman dan keras terhadap orang – orang kafir; mereka berjuang pada jalan 

Allah dan tidak takut akan cerca orang yang mencerca. Demikian itu karunia Allah, 
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diberikanNya kepada siapa yang dikehendakiNya. Allah Luas (karuniaNya) lagi Maha 

Mengetahui. 

 

Berdasar ayat tersebut, dapat disimpulkan bahwa kaum bukanlah agama. Apakah 

yang dimaksud dengan satu Kaum adalah bangsa Tanah Dhawa NKRI DENGAN 

PANCASILANYA? 

 

Kembalinya Atlantis yang hilang yang selama ini diklaim bahwa negara kuno itu ada 

di samudra Atlantis ternyata gugur oleh penelitian Prof. Arysio Santos dari Brazil 

yang berhasil menemukan bahwa letak sejati Peradaban Kuno tersebut adalah di Jawa 

(Indonesia), Peninggalan- peninggalan megalitikum di Jawa pun semakin menguatkan 

penemuan tersebut. Bahkan tengkorak manusia purba yang ditemukan di Jawa yang 

baru- baru ini diteliti di Jerman diakui sebagai tengkorak tertua manusia di dunia, 

melebihi tengkorak dari Kusina Malabari yang diklaim sebagai tengkorak Adam. 

 

Lantas ada apa dengan Tanah Dhawa NKRI ini? 

 

Sementara benda- benda prasejarah diakui dunia, dijaga oleh negara - negara lain, 

mengapa riwayat keluhuran kita ini sama sakali hilang? Apakah cukup kita mengikuti 

alur riwayat bangsa ini yang sementara merupakan hasil buatan sejarawan bangsa –

bangsa asing?? 

 

Dimanakah mental kesatria para sejarawan, para arkeolog, putra – putra bangsa ini 

yang malah bangga jika telah meniru ilmu barat, penulisan–penulisan, obat - obatan, 

budaya, politik, semua yang dari barat.. 

 

Selamanya kita tidak akan bisa melebihi yang ditiru, sedangkan bangsa barat 

mempelajari keluhuran budaya kita, sastra - sastra kuno kita, spiritual kita dan lain - 

lain hingga benda – bendanya kini lebih banyak yang berada di luar sana. 

 

Mengapa untuk mendapat gelar doktor sastra jawa yang notabene sastra kita sendiri, 

kita harus sekolah di Belanda? 

 

Betapa tragisnya bangsa ini. Semoga Yang Kuasa segera mengembalikan keluhuran 

bangsa ini. Amin.  

 

 

 

Salam Pancasila 

Ravie Ananda 
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Rabu, 04 Maret 2009 

 

Tradisi Menyembelih Binatang sebagai Sarana Penolak Bala dan Selamatan  

oleh Ravie Ananda 

 

Masyarakat Jawa sangat kental dengan budaya kesakralannya. Salah – satunya ialah 

tradisi selamatan dengan menyembelih/ Mengorbankan kambing, atau kerbau. Selain 

dalam acara selamatan, terkadang untuk sebuah hajat penolak bala, penyembelihan 

binatang tersebut masih sering juga kita jumpai dalam keseharian hidup masyarakat 

Jawa. Terlepas dari sebuah adat atau budaya nenek moyang, bagaimanakah 

sebenarnya menurut Al Quran? 

 

Al Kautsar 

1. Sesungguhnya Kami telah memberi nikmat kepadamu (Ya Muhammad) 

kebaikan yang banyak 

2. Sebab itu sembahyanglah engkau karena Tuhanmu dan sembelihlah 

(kurbanmu) 

3. Sesungguhnya orang yang membencimu akan musnah (pula) 

 

 

Berdasarkan ayat ini ternyata selain sembahyang kepada Allah Swt, menyembelih 

binatang juga dianjurkan karena dengan perantara keikhlasan kita menyembelih 

semata – mata karena Allah, Dia akan menyelamatkan kita dari kebencian dan 

kejahatan orang – orang yang membenci kita. 

 

Subhanalloh..  

semoga Allah selalu melindungi kita dari semua kejahatan makhlukNya, baik yang 

kasat maupun yang tak kasat…amin 

 

 

 

 

Wassalam 

Ravie Ananda 
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Sabtu, 06 Desember 2008 

 

Mari Kita Kembali Bertaubat dan Memohon Ampunan Allah atas Semua 

Kemusyrikan Kita 

oleh Ravie Ananda 

 

Musyrik adalah sebuah kata yang secara harfiah masyarakat umum muslim berarti 

"menyekutukan Allah". Prilaku ini sangat dibenci dan dilarang oleh Allah. Apabila 

kita mengkaji dalam kitab Suci Al Quran, dimana kitab tersebutlah yang wajib kita 

IMANI, sebagai salahsatu bagian dari rukun Iman yakni Iman kepada Kitab - kitab 

Allah, maka kita akan mendapati beberapa ayat yang menerangkan tentang musyrik 

selain yang berarti menyekutukan Allah dengan selain Dia/ menyekutukan dengan 

berhala - berhala dan semacamnya. 

Ayat tersebut antara lain terdapat dalam surat Ar Rum ayat 31 dan 32 yang artinya: 

31. "Hendaklah kamu kembali (bertaubat) kepada Nya dan takutlah kepadaNya  

dan dirikanlah sembahyang dan janganlah kamu termasuk orang - orang 

yang musyrik, 

 

32. "(yaitu) orang - orang yang berpecah belah dalam agamanya serta bergolong 

- golongan. tiap - tiap golongan (gembira) dengan apa - apa yang ada di 

sisinya". 

 

Berpedoman kedua ayat di atas maka marilah kita tengok dalam nurani kita masing - 

masing sebagai seorang muslim, apakah kita termasuk penganut agama yang 

bergolong - golongan? dan penganut yang bangga dengan golongan kita masing - 

masing (fanatisme golongan)? Bukankan semua muslim itu bersaudara? Bukankah 

Islam pada saat kepemimpinan Rosul Muhammad SAW tidak bergolong - golongan 

dan sangat kuat? Apakah itu disebabkan karena Beliau memang hanya menggunakan 

Al Quran sebagai pedoman hidup seperti yang Allah perintahkan? dan apakah kita 

Umat Islam di Negara yang berPANCASILA yang sebenarnya dasar nya 

KETUHANAN YANG MAHA ESA dimana dalam bahasa Arab berarti QUL 

HUALLOHU AHAD telah terpecah - pecah karena kita secara tidak sadar telah 

meninggalkan Al Quran, kitab yang wajib kita imani, dan kita yang kini cenderung 

berpedoman pada kitab - kitab karya manusia? 

 

Marilah kita semua introspeksi diri kita, mengapa kita yang harusnya menjaga Islam 

yang Mulia malah mengotori dengan sikap kita berpecah - belah, saling memusihi, 

menghina, menyalahkan saudara muslim yang lain, dan kita bangga akan golongan 

kita masing - masing.... 

 

Astaghfirullohal‟Adzim... semoga Allah masih memaafkan kita dan memberi kita 

hidayah untuk kembali bersatu meluhurkan ISLAM di negara Pancasila tercinta ini, 

karena telah terbukti bahwa dasar negara kita, Ketuhanan Yang Maha Esa sangat 

sesuai dengan Ketauhidan Islam yakni Qulhuallahu Ahad (Kesaksian Bahwa Tuhan 

Allah Hanya Satu/ Esa) sehingga Islam dapat berkembang subur di dunia. Terbukti 

lebih dari 60% muslim di dunia adalah penduduk Indonesia.  

Subhanalloh.. lahaula walaaquwwata illaa Billaah... 

Subhanalloh..terpujilah Allah yang Maha Pemurah, Pengasih Lagi Maha Kuasa. 

Mungkin masih belum terlambat buat kita untuk kembali kepada Al Quran, dan 

menjadikan ia sebagai dasar Hukum yang utama. 
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Marilah kita Bangga terhadap Al Quran yang suci dan sempurna yang berasal dari 

Allah, yang jelas benar dan baik dibanding kitab - kitab karya manusia. 

 

Surat Al Baqarah ayat 79, 174, 175 dan 176 telah menyebutkan yang artinya: 

79. "Maka celakalah bagi orang - orang yang menulis kitab dengan tangannya, 

kemudian mereka berkata "ini dari sisi Allah", supaya dapat mereka menjualnya 

dengan uang yang sedikit. Celakalah bagi mereka karena tulisan tangannya dan 

celakalah bagi mereka karena usahanya". 

 

174. "Sesungguhnya orang - orang yang menyembunyikan Kitab yang diturunkan 

Allah dan menjualnya dengan uang yang sedikit, maka tiadalah yang mereka makan 

masuk perutnya, melainkan api neraka dan Allah tiada bercakap - cakap dengan 

mereka pada hari kiyamat dan tiada pula membersihkannya, dan untuk mereka itu 

siksaan yanng pedih." 

 

175. "Mereka itu orang - orang yang membeli (menukar) kesesatan dengan petunjuk 

dan siksaan dengan ampunan. Alangkah mereka itu sabar masuk neraka!" 

 

176. "Demikian itu karena Allah telah menurunkan Kitab dengan sebenar - benarnya. 

Sesungguhnya orang - orang yang bersalah - salahan tentang Kitab itu adalah dalam 

perselisihan yang jauh." 

 

Surat Al An Am ayat 159 yang artinya: 

159. "Sesungguhnya orang - orang berpecah belah dalam agamanya dan mereka 

bergolong-golongan, bukanlah engkau dari golongan ,mereka itu sedikitjuapun. 

Sesungguhnya urusan mereka (terserah) kepada Allah, kemudian Allah mengabarkan 

kepada mereka tentang apa - apa yang mereka perbuat." 

 

Juga dalam Surat As Sabak ayat 5, 6, dan 38 yang artinya: 

5. "Orang - orang yang berusaha melemahkan (mengalahkan) ayat - ayat Kami, untuk 

mereka itu siksa yang pedih diantara sejahat - jahat siksa". 

 

6. "Orang - orang yang berilmu mengetahui bahwa apa - apa yang diturunkan 

kepadamu (Muhammad) dari pada Tuhanmu (Quran) ialah kebenaran dan dia 

menunjuki kepada jalan (Allah) Yang Mahaperkasa lagi Maha Terpuji". 

 

38. "Orang - orang yang berusaha hendak melemahkan (merusak) ayat - ayat Kami, 

mereka itu dimasukkan ke dalam siksa". 

 

Surat Al Faathir ayat 32 yang artinya: 

32. "Kemudian Kami pusakakan kitab itu untuk orang - orang yang Kami pilih di 

antara hamba - hamba Kami. Di antara mereka ada yang aniaya kepada dirinya 

(tidak menurut isi kitab itu) dan diantaranya ada yang sederhana (menurut 

sekedar tenaganya) dan di antaranya ada yang maju (juara) memperbuat kebaikan 

dengan izin Allah. Itulah Karunia yang besar". 

 

Surat Yaasin ayat 11 dan 70 yang artinya: 

11. "Hanya yang engkau beri peringatan (yang menerimanya) ialah orang yang 

mengikut peringatan (Quran) dan takut kepada Yang Maha Pengasih (Allah) 
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dengan yang gaib (siksaNya yang belum kelihatan). Maka berilah dia kabar 

gembira dengan ampunan dan pahala yang mulia". 

 

70. "Supaya ia (Muhammad) memberi peringatan kepada orang - orang yang hidup 

(pikirannya) dan tetaplah kalimat (siksa) bagi orang - orang yang kafir". 

 

Surat Az Zumar ayat 23 yang artinya : 

23. "Allah telah menurunkan sebaik - baik perkataan, (yaitu) kitab yang serupa 

(keindahan ayat- ayatnya) lagi didua - duakan (diulang - ulang membacanya): 

oleh karenanya menggeletar kulit orang - orang yang takut kepada Tuhannya 

kemudian menjadi lembut kulit dan hati mereka untuk mengingat Allah. (Kitab) 

itulah petunjuk Allah, Dia tunjuki dengan dia siapa yang dikehendaki Nya dan 

siapa yang disesatkan Allah, maka tidak adalah baginya orang yang menunjuki." 

 

 

 

Wassalam 

Ravie Ananda 
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Minggu, 07 Desember 2008 (Malam Takbir Idul Adha 1429 H) 

 

Tahukah anda bahwa Nabi Besar Muhammad SAW itu adalah satu - satunya 

Nabi/ Rosul yang berasal dari Mekah? 
oleh Ravie Ananda 

 

Dalam Al Quran telah disebutkan bahwa Nabi Muhammad SAW adalah satu -satunya 

Nabi dan Rosul yang berasal dari Mekah. Hal ini disebutkan dalam Al Quran sebagai 

berikut: 

 

Surat Al Baqarah ayat 129 yang artinya : 

129. ya Tuhan kami, utuslah kepada mereka seorang rosul diantara mereka, yang akan 

membacakan ayat - ayat Mu kepada mereka dan akan mengajarkan Kitab dan 

Hikmah kepada mereka serta akan membersihkan mereka (dari kelakuan - 

kelakuan yang keji), sesungguhnya Engkau Mahaperkasa lagi Maha Bijaksana. 

 

(salah satu doa Ibrahim dan Ismail ketika mereka meninggikan bangunan Kabah atas 

perintah Allah) 

 

Surat Al Qhasas ayat 46, 47 dan 48 yang artinya: 

46. Engkau (Muhammad) bukan pula berada di sebelah bukit Thur, ketika Kami 

menyeru Musa, tetapi semata - mata rahmat dari Tuhanmu supaya engkau 

memberi peringatan kepada kaum yang belum ada pemberi peringatan sebelum 

engkau, mudah - mudahan mereka menerima peringatan. 

 

47. Kalau tiadalah karena mereka ditimpa malapetaka (bala) sebab usaha tangannya 

lalu mereka berkata "ya Tuhan kami, mengapa Engkau tidak mengutus seorang 

rosul kepada kami, supaya kami mengikuti ayat - ayat Mu dan kami termasuk 

orang - orang beriman (niscaya Kami tiada mengutus engkau Muhammad). 

 

48. Setelah kebenaran (Rosul) datang kepada mereka dari sisi Kami, mereka berkata: 

" mengapa tidak diberikan kepadanya (Muhammad) seumpama yang diberikan 

kepada Musa?...... 

 

Surat At Taubah ayat 128 yang artinya: 

128. Sesungguhnya telah datang kepadamu seorang Rosul dari bangsamu yang amat 

berat baginya kesusahan kamu serta harap akan keimananmu lagi sangat kasihan 

dan penyayang kepada orang - orang yang beriman. 

 

Surat As Sabak ayat 44 yang artinya: 

44. Kami belum memberikan Kitab - kitab kepada mereka (Musyrik Arab) yang 

mereka pelajari, dan belum pula Kami utus kepada mereka sebelum engkau, 

seorang pemberi peringatan (Rosul). 

 

surat Al Faatir ayat 42 yang artinya: 

42. Mereka (orang -orang kafir Mekah) bersumpah dengan Allah sesungguh - 

sungguh sumpah : "demi jika datang pemberi peringatan (Rosul) kepada mereka, 

niscaya mereka menerima petunjuk lebih dari salah satu umat yan lain (yahudi 

atau nasrani). Tetapi tatkala datang pemberi peringatan kepada mereka, maka hal 

itu tiadalah menambah mereka malainkan lari. 



renungan| Setapak Menuju Sufi 52 

 

Surat Yaasin ayat 6 yang artinya: 

6. Supaya engkau beri peringatan kaum yang belum pernah diberi peringatan bapa - 

bapa mereka, lalu mereka itu lalai. 

 

Semoga Yang Maha Kuasa selalu merahmati kita semua ... Amin 

 

 

 

 

Wassalam 

Ravie Ananda 
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Nabi Muhammad Saw Manusia yang Cerdas dan Bahkan Tidak Ummi 

Oleh Ravie Ananda 

 

Nabi Muhammad Saw adalah seorang manusia pilihan yang memiliki kecerdasan dan 

akal yang luar biasa. Beliau telah ditakdirkan Tuhan untuk membawa sebuah ajaran 

agama kepatuhan/ ketauhidan (Islam) yang telah ditakdirkan pula kepada agama 

tersebut (Islam) untuk menjadi agama yang paling unggul di antara semua agama. 

Hal ini tercantum sangat jelas dalam al Quran, sehingga tidaklah heran hingga saat ini 

Islam menjadi kekuatan utama di planet Bumi Ini. 

 

As Shaf 

9. Dia mengutus rosulNya dengan (membawa) petunjuk dan agama yang benar, 

supaya Dia memenangkan agama itu atas sekalian agama,meskipun benci orang – 

orang musyrik. 

 

Al Jumuah 

2. Dia yang mengutus kepada umat yang ummi (arab) seorang rosul diantara mereka, 

yang akan membacakan kepada mereka Ayat – ayatnya dan membersihkan mereka 

(dari kekafiran dan kelakuan yang tidak baik). Dan mengajarkan kitab dan hikmah 

kepada mereka. Sesungguhnya mereka sebelum itu dalam kesesatan yang nyata. 

3. Dan (kepada umat) yang lain di antara mereka yang berhubungan dengan mereka 

(arab itu). Dia maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. 

 

Kedua ayat di atas jelas – jelas menerangkan bahwa nabi Muhammad tidaklah ummi 

seperti yang dikisahkan dalam kitab – kitab karya manusia, Beliau mempunyai 

kecerdasan dan keluarbiasaan akal jauh di atas manusia biasa, sehingga Beliaulah 

yang dipilih untuk membawa risalah wahyu Islam ke Dunia ini. Yang dimaksudkan 

dengan ummi oleh Al Quran adalah ummat/ masyarakat Arab pada waktu itu. 

Sehingga Nabi diutus kepada mereka untuk membacakan Ayat- Ayat Allah tersebut. 

Apabila Nabi itu ummi/ tidak bisa membaca, bagaimana mungkin Beliau akan 

mengajarkan membaca, sedangkan dalam ayat di atas Nabi diutus untuk 

membacakan dan mengajarkan kitab dan hikmah kepada ummat yang ummi. 

Bahkan tidak hanya untuk ummat ummi (arab) melainkan umat yang lain yang 

berhubungan dengan seluruh manusia/ masyarakat yang berhubungan dengan 

masyarakat arab. Sehingga memang benar andaikata Islam adalah rahmat bagi 

seluruh Alam. 

 

Allah Swt Maha Perkasa Lagi Maha Bijaksana, tidak akan memilih orang yang 

bodoh sebagai utusannya. Kiranya belum terlambat bagi kita untuk kembali 

mendalami Al Quran, sebuah kitab yang sangat suci dari Yang Maha Suci yang wajib 

kita imani, bukan kitab karya manusia yang sangat lemah dan menimbulkan 

perpecahan, sebagai bukti bahwa manusia penuh kesalahan dan keterbatasan. 

Subhanalloh… 

 

 

Wassalam 

Ravie Ananda 
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Rabu, 04 Maret 2009 

 

Memisahkan Suami dan Istri dengan Ilmu Apapun adalah Dosa Besar  

Oleh Ravie Ananda 

 

Orang - orang yang diberi kelebihan nikmat berupa ilmu oleh Allah Swt terkadang 

bisa menjadi kufur tanpa disengaja. Hal Itu bisa terjadi misal: banyak sekali 

masyarakat umum yang punya kepentingan kesenangan dirinya sendiri lantas pergi ke 

para ulama/ kyai di daerahnya masing - masing, dimana Kyai tersebut dianggap 

mempunyai kelebihan. Hal ini sangat sering kita jumpai dimana - mana. Dari sekian 

banyak mereka yang datang ke kyai, beberapa di antaranya meminta agar kyai 

tersebut membantu mendoakan untuk menceraikan/ memisahkan seseorang dengan 

pasangannya. Ada yang memakai ritual adat daerah tertentu, ada juga yang memakai 

doa yang diambil dari kitab suci. Hal ini ternyata merupakan salah satu dari beberapa 

pekerjaan yang dibenci sekali oleh Allah Swt. sebagaimana firman Nya dalam Al 

Quran surat Al Baqarah ayat 102 yang artinya: 

Mereka mengikuti apa yang dibacakan syetan (ketua tukang sihir) pada masa kerajaan 

Sulaiman. Dan Sulaiman itu bukan orang kafir, tetapi syetanlah yang kafir. Mereka 

ajarkan ilmu sihir kepada manusia, dan apa - apa yang diturunkan kepada dua 

malaikat: Harut dan Marut di negeri Babil. Keduanya tiada mengajarkan sihir kepada 

seseorang, melainkan lebih dahulu berkata "Kami ini hanya mendatangkan cobaan, 

sebab itu janganlah engkau kafir, lalu mereka mempelajari dari keduanya apa - apa 

yang akan menceraikan antara suami dngan istrinya. Mereka itu tiada memberi 

melarat kepada seorang juapun kecuali dengan izin Allah. Mereka mempelajari apa - 

apa yang melarat kepada mereka dan tiada bermanfaat bagi mereka . Sesungguhnya 

mereka itu telah tahu, siapa yang membeli sihir (mengerjakannya) tak adalah 

untuknya bagian di akhirat. Sesungguhnya amat jahat orang - orang yang 

menjual dirinya dengan sihir jika mereka mengetahui. 

 

Astaghfirullohal'adzim.. 
Semoga Allah selalu membimbing kita untuk selalu terjauh dari kekufuran, dari 

kekafiran dan dari perbuatan sihir.. Allah Maha Tahu sehingga dari dulu 

memerintahkan supaya kita semua membaca dan memahami Al Quran agar kita 

tahu apa yang boleh dan tidak boleh kita kerjakan. 

 

Apakah mereka - mereka yang masih mau mengerjakan hal tersebut, yang 

terkadang masih memakai ayat - ayat al Quran itu memang tidak memahami Al 

Quran? Apakah mereka hanya hafal ayat tanpa mengetahui artinya? Lantas 

dimana fungsi al Quran bagi mereka, dimana Quran itu adalah pedoman hidup 

kita semua? 

 

Subhanalloh... perintah Allah tidak akan pernah salah, Dia perintahkan kita untuk 

membaca dan memahami al Quran dan mengamalkannya bukan untuk menghapal 

tanpa memahaminya apalagi mengamalkannya. 

 

Semoga Allah selalu membimbing kita hingga akhir hayat. Amin. 

 

 

Wassalam 

Ravie Ananda 


