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Daftar IsI

 “Sesungguhnya Allah tidak melihat (menilai) 
bentuk tubuhmu dan tidak pula menilai 

kebagusan wajahmu, tetapi Allah 
melihat (menilai) keikhlasan hatimu”. 

(HR. Muslim)

Menyiapkan Hati
Bagi Keikhlasan
Tidak semua orang meraih haji mabrur. Setiap orang 
yang pergi berhaji mencita-citakan haji yang mabrur. Haji 
mabrur bukanlah sekadar haji yang sah.  Mabrur berarti 
diterima oleh Allah, dan sah berarti menggugurkan ke-
wajiban. Bisa jadi haji seseorang sah sehingga kewajiban 
berhaji baginya telah gugur, namun belum tentu hajinya 
diterima oleh Allah Ta’ala.

Dan, tidak semua yang hajinya sah terhitung sebagai haji 
mabrur. Ibnu Rajab al-Hanbali mengatakan, “Yang hajinya 
mabrur sedikit, tapi mungkin Allah memberikan karunia 
kepada jamaah haji yang tidak baik lantaran jamaah haji 
yang baik.” 

Tentunya yang menilai mabrur tidaknya haji seseorang 
hanyalah Allah Subhanahu wa taala. 

Namun demikian, selain dari pelatihan dalam persiapan 
pelaksanaan haji, calon jamaah dapat mengambil berbagai 
kisah-kisah inspirasi dari para peziarah haji di masa lalu 
yang begitu berat tantangan yang mereka alami. Para pe-
ziarah haji di masa lalu memiliki semangat, usaha yang 
gigih serta kesabaran yang luar biasa. 

Sehingga mereka mampu melalui hari-hari yang sangat 
‘keras’ dalam perjalanan mereka bersama kafila-kafilah 
menelusuri gurun yang tandus menuju Baitullah. Kita 
dapat menyimak artikel yang inspiratif di edisi ini, demi 
memperkuat keimanan dan keikhlasan kita, sebelum be-
rangkat menunaikan ibadah haji, ibadah yang oleh Allah 
Ta’ala dijanjikan surga. 

Selamat membaca,
Handy Aulia Pramudhita
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tAjUK
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Seiring waktu kita telah kehilangan 
begitu banyak tradisi yang indah 
dari Islam. Salah satunya adalah 
rombongan karavan peziarah haji, 
yang menjadi pemandangan sehari-
hari di daratan semenanjung arabia 
di masa lalu. 

Karavan ini adalah kelompok orang 
yang melakukan perjalanan jauh 
bersama-sama dan bertemu dengan 
kafilah yang lebih besar, dan dari sana 
mereka bergabung dalam perjalanan 
ke Mekkah untuk menunaikan haji. 

Jalur darat yang paling banyak 
diceritakan adalah dari Kairo dan
dari Damaskus. Ada banyak kisah 
menarik tentang para peziarah haji 
dan perjalanan mereka, seperti 
perjalanan Ibn Battuta, kisah 
perjalanan haji dengan kereta api, 
bahkan kisah perjalanan haji di atas 
kapal uap di awal abad ke-20.

Namun dari semua kisah perjalanan 
ziarah haji, tantangan dan bahaya 
lebih banyak terjadi di masa lalu di 
abad ke 13, sebagai bukti keteguhan 
hati dan keikhlasan mereka.

Perjalanan 
Menantang dalam 
misi menegakkan 
pilar Islam Kelima 

dan Terakhir

Ilustrasi rombongan kafilah menyusuri gurun pasir dalam perjalanan ke tanah suci.
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Dalam sebuah perjalanan panjang ditengah 
gurun pasir yang terik. Sekelompok karavan
bergerak perlahan melawan angin. Mereka 
adalah para peziarah haji yang melewatkan 
siang malam diatas pelana unta sementara 
lainnya mengikuti dengan berjalan kaki. 

Kala malam tiba, dibawah langit tanpa 
cahaya, mereka terus melangkah mengikuti 
bayangan rekan-rekan mereka yang berada
di barisan depan. Kusir dan penumpangnya 
sesekali memejam mata menikmati kantuk 
kemudian tersentak bangun, dan kembali 
terpejam. 

Di tengah gelapnya malam mereka melepas 
lelah, sambil melihat dari kejauhan tampak 
kereta-kereta berjalan pelan seperti menyapu 
permukaan gurun dengan goyangan lentera, 
suara samar rebana, ringkikan kuda dan unta.

Tak berapa lama, langit di timur sedikit lebih
terang, menandai datangnya pagi. Rombong-
an kafilah kembali bersiap melangkahkan kaki 
di tengah hamparan pasir yang berkerikil. 

Saatnya matahari mulai naik memberi sedikit 
sengatannya di kulit. Unta berdeguk, kuda 
pun meringkik, menolak keras untuk berdiri. 
Mereka sama lelahnya seperti tuan-tuan yang 
menunggangi mereka dan yang berjalan kaki. 
Namun, tanpa emosi semua kembali berjalan 
diatas komando yang diteriakan pemimpin 
rombongan kafilah.

Saat pertama kali mereka melihat satu titik 
kecil dalam jangkauan mata, mereka menatap 
dengan semangat, meskipun kembali meng-
hilang diantara batas langit dan permukaan 
pasir. Dorongan semangat itu membuat 
kafilah berupaya menaiki Jabal Nur, sebuah 
bukit kecil untuk memastikan arah tujuan. 
Mereka mendaki lereng bukit, dan berhenti di 
puncak untuk memastikan titik hitam adalah 
ujung perjalanan mereka.

Tak jauh dari bukit tempat kafilah berdiri, ter-
hampar di depan mereka Lembah Ibrahim. 
Tampak bangunan rumah-rumah berdinding 
putih, sebuah kota di tengah dataran kecil 
yang hijau, itulah Mekkah. Seketika tatapan 
mata mereka dipenuhi emosi, kerinduan yang 
tersimpan dalam hari, sepanjang perjalanan 
berbulan-bulan bahkan bertahun lamanya. 

Sebuah realisasi dari pengerahan tenaga 
yang luar biasa dari rombongan peziarah 
ke kota suci itu, akhirnya menemukan 
tujuannya, yakni Baitullah.

PERJaLanan, WaKTU dan KEimanan   

Selama berabad-abad, jejak kaki kuda, unta,
para peziarah, dan teriakan kafilah terekam di 
setiap sisi lembah, di desa-desa dan masjid.
Mulai dari pantai Atlantik Afrika dan 
Semenanjung Iberia (di ujung barat daya 
Eropa, meliputi Spanyol, Portugal, Andora, 
Gibraltar dan sebagian Perancis) sampai 

pantai Pasifik. Dari kawasan Cina, dari 
Zanzibar di Selatan ke Kaukasus hingga sisi 
utara Asia Tengah. Jejak jejak itu bahkan 
melewati sudut desa-desa di kawasan paling 
terpencil dunia Islam. 

Setiap peziarah haji telah melewati dan 
menyimpan memori yang begitu nyata, dalam 
balutan keimanan.

Setiap umat muslim bisa segera memahami 
bahwa dalam jaringan yang luas dari ibadah 
haji, mereka tidak pernah benar-benar merasa 
asing dengan sesama muslim di berbagai negeri. 

Dendangan musiknya, gaya berpakaiannya dan
aksen bahasanya bisa berbeda-beda antara 
mereka di Tangier dan di Delhi atau antara di 
Samarkand dan di Mekkah. Tetapi kalender, 
etiket dan banyak lagi perilaku umat muslim 
selalu identik dan semuanya hampir serupa. 

Di mana-mana umat muslim shalat lima kali 
di waktu yang sama setiap hari, menghadap 
ke kiblat. Di mana pun itu, mereka berpuasa 
bersama-sama selama Ramadhan. Mereka 
juga bergabung dengan jamaah lain untuk 
menyembelih hewan qurban di akhir ritual haji. 
Di mana saja mereka mengamalkan kebaikan 
dan mengambil hikmah dari Al-Qur'an dalam 
kehidupan sehari-hari.

Sepanjang awal abad ke13, umat muslim sama
sekali tidak memerlukan tiket pesawat untuk 
berziarah haji. Perjalanan haji masa lalu adalah 
maraton yang sangat panjang di tengah medan 
yang tak mengenal ampun, dan ziarah itu bisa
memakan waktu puluhan tahun bila seseorang 
harus berhenti dalam perjalanan untuk bekerja 
dan menyimpan bekal sebelum berangkat me-
lanjutkan perjalanan kembali.
 
Bahkan perjalanan darat sering 'dikotori'  dan 
'rusak' oleh para perampok, serangan penyakit, 
kekurangan air atau tersesat dan hilang. 

tAjUK

Stiuasi Perjalanan Haji dan transportasi di Tanah Suci, Tahun 1953

9

Hamparan Kota Mekkah dari pandangan Jabal Nur
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Dan setiap peziarah yang berlayar di lautan 
pun mengetahui bahwa laut telah menelan 
banyak kapal layar beserta penumpangnya. 
Risiko sering dikenakan pungutan pajak 
kepada peziarah untuk membatasi mereka, 
tapi ini tidak sedikit pun membuat surut 
arus kedatangan para peziarah haji. 

Keteguhan iman para peziarah haji dalam 
perjalanan itu mengalahkan kemampuan 
pasukan kerajaan yang bertahan dalam 
situasi perang, kelaparan dan serangan 
wabah penyakit. 

Kisah perjalanan ziarah haji masa lalu 
itu, selalu menginspirasi umat muslim 
selama berabad-abad dan memberi 
gambaran nyata atas pengorbanan 
dan keikhlasan, keimanan, dan 
pengagungan kepada allah Ta'ala. 

Kisah para peziarah, kafilah dari berbagai 
rute itu menjadi perekat yang menyatukan 
seluruh peradaban Islam di semua jaman. 
Semuanya mempertegas bahwa perjalanan 
ke tanah suci bukan sekadar destinasi wisata.

Tahun-tahun terakhir, jamaah haji datang
dengan cara yang sangat cepat dan dalam 
jumlah yang sangat masif. Hanya diperlukan 
selama 75 tahun untuk merealisasi perjalan-
an dengan kapal uap, kereta api, bus serta
pesawat. Setelah semua itu tersedia, maka 
rute-rute darat yang telah bertahan selama 
hampir 13 abad itu, menjadi tampak usang.

Pada akhir abad ke-19, terutama setelah
dibukanya Terusan Suez, terjadi peningkat-
an jumlah peziarah yang menuju Mekkah 
dengan kapal laut yang berlabuh di dermaga 
di Jeddah. Tidak hanya orang Mesir yang 
turun ke laut, tapi dari Suriah dan Anatolia 
pun berlayar dari Beirut melalui kanal, dan 
jumlah itu terus bertambah dari India serta 
Indonesia yang tiba dari Samudera Hindia. 

Tahun 1908 pembukaan Hijaz Railway dari
Damaskus ke Jeddah menjadi awal hilang-
nya tradisi perjalanan kafilah Damaskus. 

Setelah Perang Dunia II, rute ke Mekkah 
itu ditandai semakin banyak melalui udara. 
Tahun 1990, sebesar 95 persen jamaah haji 
dari luar Saudi (dan banyak orang-orang
Arab) tiba dengan pesawat terbang. Hanya 
beberapa gelintir peziarah yang lewat jalur 
darat, sebagian besar dari negara-negara 
Timur Tengah yang berbatasan Arab Saudi, 
mereka meluncur di jalan raya dengan bus 
ber-AC berkecepatan tinggi.

Dan itu akhir dari abad 'kelompok kafilah'
yang penuh dengan pengorbanan, usaha 
keras, kesabaran dan keimanan, yang men-
jadi ujian bagi para peziarah haji dalam 
menjelajah ke negeri-negeri yang tidak 
dikenalnya. Sarat dengan tantangan dan
bahaya di tengah gurun. Namun di atas
pelana unta itu, mereka memiliki keyakinan 
untuk memenuhi 'undangan' Allah Ta'ala.

PEZiaRaH HaJi daRi nUsanTaRa

Ratusan ribu bahkan jutaan muslim asal 
Indonesia, hari-hari ini telah berkumpul di 
wilayah kota suci Mekkah. Mereka datang 
ke sana sebagai memenuhi panggilan 
Allah s.w.t. untuk melaksanakan ibadah 
haji. Mereka berpakaian seragam putih-
putih, datang dari segenap pelosok dunia, 
berbeda-beda warna kulitnya, bahasanya, 
kebangsaannya dan status sosialnya.

Sejak mereka meninggalkan tanah air 
menuju Mekkah, segala atribut keduniaan 
telah mereka tinggalkan. Apakah itu atribut
yang berupa pakaian kedinasan, bintang 
kehormatan, gelar kesarjanaan, dsb.

Di sana tidak ada lagi diskripsi yang 
bersifat material, oleh karena itu perbedaan 
golongan, ras, ekonomi, pangkat, bangsa 
ataupun status sosial hanya merupakan 
suatu pertujukan 'panggung' secara komunal
dalam kebersamaan antar umat manusia. 
Pemegang peran dalam panggung ini adalah 
masing-masing jamaah pelaksana ibadah 
haji tersebut. Setiap orang diantara mereka 
dipandang sama di mata Allah.

Pada tahun 1950, di bulan Agustus, dikatakan 
harga sewa kapal laut sudah naik menjadi 
tujuh ribu rupiah, dan seterusnya naik menjadi 
sebesar 1,5 juta dan seterusnya.  Dari tahun ke 
tahun belum pernah harga sewa transportasi 
hingga hari ini turun, tetapi jumlah jamaah 
yang pergi ke Tanah Suci, tak pernah surut. 
Tahun 2015 lalu, tercatat hingga 150 ribu 
jamaah telah berangkat melaksanakan haji 
(belum terhitung yang pergi umrah).
 
Hamka mengatakan, ini adalah sebuah fakta 
betapa mustajab do'a Ibrahim AS kepada 
Allah Ta'ala agar Ka'bah (yang dibangunnya) 
itu menjadi 'magnet' yang menarik hati umat 
muslim di seluruh bumi untuk datang ke 'tanah 
yang suci', Mekkah al Mukaromah.

bEKaL UTama, KEiKHLasan HaTi

Ziarah ke tanah suci Mekkah dan Madinah, 
sama sekali berbeda dengan berwisata seperti 
ke Roma, London, Paris, Spanyol, SanFransisco 
dan kota-kota bersejarah lainnya. Tujuan pergi
ke Mekkah adalah untuk memenuhi panggilan 
Allah Ta'ala, sekurang-kurang-nya sekali 
seumur hidup, "manis tatho'a ilaihi sabila" 

Jemaah Haji diatas Kapal Rotterdamse Lloyd, 1951

Pelabuhan Karantina Jamaah Haji di Pulau Onrust, 1930

tAjUK

Suasana klimaks dan puncak pelaksanaan ritual 
haji ini, adalah pada 9 Dzulhijjah, saat mereka 
melakukan wuquf di Arafah. Tanpa wuquf di 
Arafah ini, seseorang tidak dianggap sah ibadah 
hajinya. Sebagaimana Rasulullah menegaskan 
dalam sabdanya :

"(Ibadah) haji ini adalah wukuf di Arafah"

Sejak ratusan tahun umat muslim dari 
Indonesia telah banyak yang berangkat 
ziarah ke tanah suci Mekkah. Di masa, 
berangkat masih menggunakan kapal 
layar hingga kini dengan pesawat, niat 
umat muslim tanah air untuk pergi ke 
tanah suci tak pernah memudar. 

Di dalam sebuah ceramahnya, Buya Hamka 
menyampaikan kisah tentang pelaksanaan haji 
umat muslim nusantara di masa lalu. Ia katakan 
bahwa sekitar tahun 1927 itu, sewa kapal layar 
seharga 165 rupiah pulang pergi. Meskipun di 
saat itu nilai 165 rupiah sudah mahal, tetapi 
umat muslim berbondong-bondong berangkat 
ke tanah suci. 
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(orang-orang yang sanggup berjalan ke sana), 
berjalan di tempat yang panas di padang 
tandus. 

Sebagaimaan madzhab lama, ada yang me-
nyatakan "hendaklah kita semua sanggup
berjalan kesana." Buya Hamka mengkisah-
kan, suatu hari dalam sebuah perjalanan haji, 
Ia berkendara dari kota Madinah menuju 
Mekkah. Ia melihat seorang pria yang sedang 
berjalan kaki di tengah gurun. Ia berhenti dan 
turun dari kendaraannya untuk menemui pria 
itu, dan bertanya dari mana dan mau kemana 
ia (pria itu) akan pergi. Pria itu mengatakan, 
dia dari negeri Afganistan hendak pergi ke 
Madinah. 

Lalu ia kembali ke mobil dan mengambil 
sebuah bingkisan, untuk diberikan kepada 
pria itu sebagai oleh-oleh (hadiah) untuk 
perjalanannya. Menerima bingkisan itu, 
seketika pria itu meneteskan air mata dan 
mengucap, "Alhamdulillah". 

Kejadian ini, menurutnya dapat menjadi 
pengingat bahwa tidak sedikit umat muslim 
yang mau berjuang dalam perjalanan (jalan 
kaki) menuju ke Mekkah dengan dipenuhi 
keikhlasan dalam hatinya. 

Di lain kisah, pengalaman haji  Presiden 
Soekarno selama menunaikan ibadahnya 
di Mekkah. Suatu ketika, ia pun sampai di 
hadapan rhaudah, ia berlutut di depan makam 
Rasulullah dan memanjatkan do'a-do'a tanpa 
sanggup menahan isakan tangis. Itu pun 
terjadi dalam pengalaman Bung Hatta ketika 
ia berhaji ke tanah suci. 

Begitulah kiranya isi hati umat muslim, yang 
penuh cinta dan keikhlasan dalam berangkat
memenuhi panggilan Allah ke Tanah Suci. 
Sebuah tempat yang sangat berbeda dari 
tempat-tempat ziarah lain seperti masjid 
Sevila, Kordova, Alhambra, dan tempat-
tempat indah dan 'keramat' lain di berbagai 
belahan bumi. 

Kerinduan hati umat muslim hanya tertaut ke 
tanah suci Mekkah dan Madinah, yang setiap 
sudut kota dipenuh dengan hidayah. 

Bagaimana pun juga setelah mereka sampai 
ke tanah air. Dalam ingatan umat muslim 
masih lengkap terbayang thawaf mengitari 
Ka'bah, mengambil air di sumur zam-zam, 
shalat di makam Ibrahim AS, mencium hajar 
aswad, wuquf di Arafah di dalam ribuan 
tenda dan melantunkan dzikir dan doa, 
bersama berjuta umat muslim sedunia, 
di satu tempat yang sama.

dimEnsi KEiKHLasan bERibadaH

Islam mengajarkan bahwa semua ibadah 
hendaknya dilakukan semata-mata ikhlas 
karena Allah. Karena hanya dengan niat yang 
terikhlaslah akan terjamin kemurnian ibadah 
yang akan membawa manusia dekat kepada 
Allah. Tanpa adanya keikhlasan hati, mustahil 
ibadah akan diterima Allah.

Ibadah Haji dan Umrah memiliki 
hikmah dalam memperteguh hati agar 
menjadi ranah subur bagi tumbuhnya 
keimanan kepada Allah Ta'ala. 

Dengan demikian, haji atau pun umrah sudah 
seharusnya menjadi landasan setiap amal 
perbuatan kita, agar kita mengorientasikan 
tujuan kehidupan ini semata-mata hanya 
untuk mencapai ridha Allah. (Erwin E Ananto)

Presiden Soekarno dalam balutan ihram di Tanah Suci, Mekkah.

tAjUK
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HAJI adalah bermaksud mendatangi 
Bayt Allah SWT untuk amal ibadah 
tertentu dilakukan pada waktu 
tertentu dan dengan cara tertentu 
pula. Sedangkan ibadah Umrah, secara 
lughawi, berarti al Ziyarah, dan secara 
istilah adalah mendatangi Baitullah 
untuk menunaikan ibadah tertentu, 
yakni thawaf dan sa'i.

Sedangkan Umrah merupakan sebagian 
dari rangkaian ibadah haji yang tidak 
bisa dilepaskan. Sehingga dalam 
pelaksanaan ibadah haji, seseorang 
melakukan ibadah umrah terlebih 
dahulu. Disamping umrah wajib, ada 
umrah sunnah yang dapat dilaksanakan 
kapan saja, baik pada musim haji atau 
pun waktu yang lain.

Para Ulama Fiqh menyepakati bahwa 
ibadah haji dan umrah hukumnya 
adalah wajib bagi setiap muslim yang 
memiliki kemampuan biaya, fisik dan 
waktu. 

Hal ini mengacu kepada firman Allah 
SWT;

"Dan Allah mewajibkan atas manusia, 
haji ke Baitullah bagi yang mampu 
mengerjakannya" (QS Ali Imran 97) 
"Sempurnakan haji dan umrah (hanya) 
karena Allah (QS Al Baqarah 196)
Quran Surat Ali Imran ayat 97 tersebut 
menjadi dasar bahwa haji diwajibkan 
hanya kepada umat Islam yang memiliki 
kemampuan.

Februari lalu Redaksi Jumrah Handy 
Taulani dan Erwin E Ananto menemui 
Wakil Amirul Haj Indonesia, Kyai Haji 
Hasyim Muzadi, di kediamannya, untuk 
mendapatkan gambaran apa saja yang 
menjadi prasyarat kesempurnaan ibadah 
haji , sehingga seseorang yang pulang 
dari ibadah ke tanah suci tersebut 
memraih kemabruran.

Berikut perbincangan kami:

Ibadah haji/umrah 
merupakan kewajiban 
yang harus ditunaikan 

sekali seumur hidup.
Kyai Hasyim Muzadi

JURNAL UMRAH DAN HAJI
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Melihat Indonesia dengan jumlah jamaah 
haji dan umrah yang begitu besar, setiap 
tahunnya bisa mencapai 200 ribuan orang. 

Menurut Kyai, bagaimana penanganan 
pemerintah dalam pelaksanaan ibadah 
Haji dan Umrah di negeri kita ini?

Ya, menurut saya pelaksanaan kedua 
ibadah itu, terutama Haji kita ini, kalau 
diharapkan sempurna itu sangat sulit, bisa 
jadi memang nggak bisa. Karena, antara 
orang yang mau berangkat jumlahnya terus 
menerus bertambah, sedangkan kemampuan 
melayani dari pemerintah masih terbatas. 
Jadi tidak seimbang. Saya katakan, ya sudah 
seperti ini saja... Alhamdulillah.

Lha, kalau ada orang yang berpikiran mau 

diswastakan atau sebagainya, lha ya malah 
'hancur-hancuran'. Itu nanti bisa jadi seperti 
TKI dan TKW, yang setiap orang ikut 
mengurusi, dan malah banyak yang terlantar 
disana, nggak bisa pulang dan segala macam 
bisa terjadi. Ya, saat ini seperti ini dulu, sekali 
pun pemerintah menangani pun belum 
sempura. 

Tidak sempurnanya kenapa, Kyai? 

Ya, karena jumlah orang yang ingin naik 
haji, tidak imbang dengan kemampuan 
quotanya. Quotanya hanya satu persen dari 
jumlah penduduk, yang ingin haji lebih 
dari dua sampai tiga persen. Jadi sisanya 
menumpuk dan harus menunggu lama.

Dalam masalah ini, perlu orang yang sudah 

naik haji, mestinya mendukung mereka yang 
belum haji. Jangan pula, yang sudah haji, naik haji 
lagi, sementara yang antri lama kebagiannya.

Kedua, karena tidak imbang untuk kemampuan 
dengan kemauan, maka umrah menjadi jalan 
keluar, karena tidak terikat waktu.Nah, tinggal
sekarang,  umrah ini yang terpenting adalah 
fokus ibadahnya harus terus ditingkatkan,  jangan
pada pariwisatanya. Kemabruran itu disebabkan 
karena niatnya, kebersihan bekalnya, kebersihan 
manasiknya. Itu yang harusnya diutamakan. 

Kalau soal akomodasinya itu terserah jamaahnya 
yang mampu membayar berapa. Semakin mahal 
hotelnya yang pasti semakin baik.

Tapi bagaimana orang haji dan umrah bisa 
mendapat kemakbruran?

Ya jangan bicara melulu soal sarananya, harus 
fokus pada esensinya. Jangan melulu meributkan 
misalnya, tenda yang robek atau roboh, makanan 
yang kurang sesuai, meskipun itu penting. Tetapi 
kenapa tidak membicarakan, bahwa wuqufnya 
orang-orang kurang sempurna, kesalahan-
kesalahan waktu tawaf, dari segi fiqh... mestinya 
kan begitu... dan sayangnya itu tidak dilakukan.

Semua itu diperlukan persiapan tidak hanya fisik, 
mental, tapi juga amalan yang dilakukan sebelum, 
selama di tanah suci, dan pasca berhaji. Kita 
mesti menata hati kita dulu sebelum berangkat 
agar muncul keikhlasan. Penataan hati dalam 
menyambut ibadah terbesar dalam rukun Islam 
itu sangat penting agar ketika beribadah di tanah 
suci terasa hingga batin kita.

Jadi mereka yang mau berhaji harus ancang-
ancang melengkapi shalatnya, melaksanakan 
kewajiban terhadap Allah, perbaiki hubungan 
antar manusia, dan perbanyak sunnah, dan yang 
lainnya, mengikuti pelatihan manasik itu juga 
dari pembentukan niat, hukum manasiknya, 
peralatan yang halal. 

Apakah seorang calon jamaah harus 
melakukan sendiri atau perlu adanya 
pembimbing?

Calon Jamaah ini akan bisa menata diri, 
membangun keikhlasannya, ya perlu dilatih, 
dibimbing, diberitahu mana yang salah mana 
yang benar. Nah, yang membimbing ini siapa?
Bisa kelompok-kelompok yang mengkoordinir, 
atau pun pihak yang ditunjuk oleh pemerintah. 
Dan semua itu harus dilakukan secara intensif, 
tidak bisa dadakan.

Sayangnya, umumnya petugasnya sendiri, tidak 
menahami hukum syari'at. Sehingga dengan 
demikian mestinya, prolog haji sebelum enam 
bulan sudah disiapkan semacam orientasi dan 
pelatihan, dalam bentuk manasik, ataupun 
pemondokannya, bagaimana menumbuhkan 
keikhlasan dalam melaksanakan ibadah tersebut.

Jadi artinya, untuk pelaksanaan haji sendiri, 
peran itu harus dilakukan oleh Pemerintah?

Ya, karena kalau haji kan urusan Pemerintah, 
kalau KBIH itu hanya bisa membantu 
kelompoknya saja. Kalau untuk umrah, tentu 
menjadi tanggung jawab penyelenggaranya, 
karena untuk urusan umrah, peran pemerintah 
tidak terlibat teknis secara langsung.

Jadi, kalau pun penyelenggara umrah saat 
ini belum fokus pada esensi ibadah para 
jamaah, kita bisa mengatakan perannya tidak 
optimal, bagaimana menurut Kyai?

Ya sudahlah, sekarang masing-masing jamaah 
dan kelompoknya bisa memilih pembimbing 
yang mukhlis (seorang ikhlas), cakap dan cerdas. 
Yang ikhlas itu, ya dia punya niat beribadah, 
membantu jamaahnya bisa mabrur. 

Sekarang coba di survei saja, dikelompokkan 
diantara jamaah umrah itu berapa yang memang 
niat ibadah, berapa yang cuma ingin tahu 
Mekkah, dan berapa yang punya niat lain, dan 
sebagainya. Dari indeks yang didapat, bisa tahu 
yang mana harus dibimbing secara serius.

Rasanya itu penting dilakukan, karena kita sadar 
persepsi kita tentang ibadah itu masih rendah, 
mereka mengira kalau sudah berangkat haji atau 
umrah itu semua amal ibadahnya sudah 'beres'.

KEIKHlASAN
dalam ibadah 

haji atau umrah
harus terus didorong 

dipertahankan, bahkan 
ditingkatkan. 
Karena semua 

sarana makin mudah, 
Jangan sampai,
malah jadi 'lupa' 
dan kehilangan 

esensi nya. 
Namanya

haji atau umrah 
ke tanah suci itu 

ya ibadah, 
bukan wisata

...

JURNAL UMRAH DAN HAJI
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Kalau dilihat dari keikhlasan dalam 
ibadah haji dari jamaah hari ini 
dibanding jamaah di masa lalu, 
bagaimana Kyai?

Hehe... dulu jaman Ayah saya, kalau orang
berangkat Haji itu sudah tanda tangan mati.
Karena dari berangkat sampai kembali itu 
perlu waktu enam sampai tujuh bulan, dan 
itu tidak jelas bagaimana keselamatannya 
disana. Sehingga saat orang itu berangkat 
biasanya digelar ritual keagamaan. 
Ya ditahlil, ya diadzani, ... berfadilah untuk 
amalan yang tidak jelas keselamatannya. 

Dan saat itu, haji belum dikelola oleh 
pemerintah. Jamaah itu berangkat ikut ber-
sama rombongan haji dari Syeikh. Mereka 
berangkat dengan kapal laut, bekalnya pun 
bukan beras tapi 'karak' alia nasi kering. 
Dari Jawa menuju Aceh (Banda Aceh, 
makanya kota ini disebut serambi Mekkah), 
menunggu kapal yang menuju Jeddah. 

Sampai Jeddah, mereka naik unta menuju 
Mekkah dan Madinah, mendirikan tenda
untuk istirahat dan bermalam di tengah 
padang pasir, berbulan-bulan. Bisa dibayang-
kan bagaimana keselamatan mereka. Situasi 
di tengah padang pasir itu pasti tidak selalu
aman. Perampokan, pembunuhan, perkosa-
an bisa terjadi setiap saat.

Jadi sekarang, semua kemudahan yang saat
ini sudah tersedia, harusnya diterima sebagai
kemudahan dari Allah SWT untuk melaku-
kan ibadah, memenuhi panggilan Allah 
dengan penuh keikhlasan. 

Artinya, amal ibadah, baik haji atau umrah 
yang saat ini bisa ditempuh hanya dengan 
beberapa jam dan hari, bisa memperoleh 
nilai amal yang lebih di mata Allah. Jangan 
justru, kalah dengan mereka di masa silam 
yang menempuh waktu berbulan-bulan dan 
jauh dari rasa aman.

Tapi ya, yang namanya manusia pragmatis-
nya itu tambah tinggi. Ya, seperti ini sajalah, 
dulu dengan sekarang, orangkan pinter 
sekarang... tapi jujurnya, orang dulu lebih 
jujur, itulah sebabnya doa'anya manjur 
(hehe..). 

lalu, solusinya bagaimana, Kyai?

Ya... kalau kita sudah tahu seperti itu sifat 
masyarakat kita, maka harus terus-menerus 
didorong agar keikhlasan dalam beribadah 
itu bisa dipertahankan, bahkan ditingkatkan. 
Jangan sampai, karena semua makin mudah, 
kita malah jadi lupa dan kehilangan esensi 
dari ibadah itu. Ibadah ke tanah suci itu ya 
ibadah, bukan wisata.

Yang terpenting saat ini adalah esensi ibadah 
ini harus sungguh-sungguh dipertahankan. 
Kesadaran seperti ini harus dibangun terus,
baik oleh masing-masing  jamaah secara 
personal mau pun para petugas yang mem-
bimbing mereka di sana. 

Kuncinya yang penting bagi mereka yang 
mau berangkat haji atau pun umrah, 
pertama yang harus diperbaiki dulu adalah 
niatnya, ditata hatinya. Kedua, penataan dan
pelaksanaan hukum haji. Mereka yang ber-
haji harus mengikuti manasik agar paham 
rukun haji dan aturannya. Kalau kita tidak 
mengerti (hukum haji) sengsara.

Dan ketiga, peralatan dan perlengkapan 
yang diperlukan untuk haji, dan itu 
bagian dari syariah juga buat mereka yang 
berkemampuan dan berkompeten dalam 
perjalanan haji itu sendiri. Tiga saja itu 
cukup, Insya Allah ibadahnya mabrur. (Erw)

JURNAL UMRAH DAN HAJI
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Tahallul
Memotong Rambut 
Saat Beribadah Umrah & Haji

tRIK
tIpS

Beda dengan jama’ah lainnya yang ingin 
mengikuti sunnah, tidak hanya memotong 
tiga helai, mereka mencukur pendek dan 
menggundul seluruh rambut kepalanya.
Bagaimana hukum jika hanya memotong tiga 
atau lima helai rambut, tidak keseluruhan?

Mencukur gundul rambut kepala atau al-halq. 
Sedangkan bila mencukur hanya sebagian 
rambut kepala, disebut taqshir. Di dalam 
al-qur’an ada 2 ayat yang menyebutkan 
mengenai hal ini yaitu QS. Al Baqarah 
(2):196 dan QS. Al-Fath (48): 27:

Sesungguhnya Allah akan membuktikan 
kepada Rasul-Nya, tentang kebenaran 
mimpinya dengan sebenarnya bahwa 
sesungguhnya kamu pasti akan memasuki 
Masjidil Haram, Insya Allah dalam
keadaan aman, dengan menggunduli rambut 
kepala dan mencukur sebagiannya, sedang

kamu tidak merasa takut. Maka Allah 
mengetahui apa yang tiada kamu ketahui dan 
Dia memberikan sebelum itu kemenangan 
yang dekat. (QS. Al-Fath (48): 27)

Ayat ini sebenarnya turun sebelum terlaksana-
nya ibadah haji di zaman Rasulullah SAW 
(6 H). Sebelumnya, Rasulullah bermimpi 
melaksanakan ibadah haji. Dan di dalam 
mimpi itu tergambar Ia dengan para sahabat 
sedang melakukan ibadah haji, di mana 
sebagian dari mereka menggunduli rambut 
kepala dan sebagian lagi mencukur sebagian 
rambutnya.

Digambarkan dalam mimpi itu Rasulullah 
dan para sahabat melaksanakan haji dengan 
situasi yang aman. Sebab sebelumnya, yaitu 
sebelum terbebaskannya kota Makkah, 
Rasulullah dan para sahabat merasa terancam 
keselamatannya bila melaksanakan haji.

Mengingat saat itu kota Makkah masih dikuasai 
oleh kaum kafir. Setelah kota Makkah dibebaskan 
(8 Hijriyah), Rasulullah SAW melaksanakan Haji 
Wada’ dan mencukur gundul rambut kepala, dan 
sebagian sahabat tidak meng-gunduli tapi hanya 
mencukur sebagiannya. Sama seperti apa yang 
Ia saksikan dalam mimpi. Inilah sebagian dari 
mukjizat Rasulullah.

Hadits, dari Abu Sa'id Al-Khudri RA, mengatakan 

Rasulullah berihram bersama para sahabat pada 
tahun Hudaibiyah (masa perjanjian Hudaibiyah), 
kecuali ‘Utsman dan Abu Qatadah, Ia men-
doakan kepada orang yang bercukur gundul (saat 
tahallul) tiga kali dan mendoakan hanya sekali 
bagi orang yang hanya memendekkan rambutnya. 
(HR Ahmad bin Hanbal di dalam Kitab Musnad 
3/h.20)

bagaimana CaRa bER-TaHaLLUL

Untuk laki-laki, afdal jika bercukur sempurna 
(gundul). Boleh memotong rambut sepanjang 
sepertiga jari bagian atas atau kurang dari itu.

Untuk perempuan, hanya boleh memotong 
sebagian rambut, cukup sepanjang ujung jari, dan
harus dipotong oleh sesama wanita atau oleh 
mahram (suami, anak dan sebagainya).  Namun 
demikian melakukannya harus berhati-hati 
karena rambut wanita adalah aurat maka saat  
memotongnya jangan sampai terbuka dan terlihat 
orang lain.

Hukum memotong rambut dalam haji menurut 
Fiqh dari empat Madzhab, sebagai berikut:

Madzhab Hanafi mengatakan menggunduli 
kepala dan mencukur sebagian rambut hukumnya 
wajib. Sedangkan Madzhab Maliki mengatakan 
bahwa menggunduli kepala hukumnya wajib dan 
bila hanya mencukur sebagian hukumnya boleh.
Menurut Madzhab Syafi’i menyebutkan bahwa 
menggunduli kepala atau mencukur sebagain 
rambut termasuk rukun haji, di mana ibadah haji 
menjadi tidak sah tanpa ritual tersebut. Bahkan
tidak bisa diganti dengan membayar 'dam' 
(menyembelih seekor kambing).

Madzhab Hanbali berpendapat bahwa mencukur 
rambut kepala (gundul/pendek) tidak termasuk
dalam manasik haji. Tetapi merupakan simbol 
dari sudah terlepasnya seseorang dari larangan 
ihram, dimana saat itu yang tidak membolehkan 
menggunting rambut, memakai pakaian berjahit, 
membunuh atau berburu hewan). 

Namun ada pendapat yang menyebutkan dalam 
madzhab Hanbali ini, bahwa al-halq dan at-taqshir
merupakan bagian dari Manasik haji, dan 
hukumnya wajib.

mEmOTOng RambUT KEPaLa 
aTaU Lainnya KETiKa iHRam

Bagi yang sedang berpakaian ihram diharamkan 
memotong rambut kepala dengan cara mencukur,  
menggunting ataupun lainnya, sebagaimana juga
haram memotong selain rambut kepala, sekalipun 
tumbuh di mata. Kecuali bila dengan dibiarkannya 
rambut tersebut dapat menimbulkan bahaya, maka
boleh dipotong dan dalam hal ini dikenakan 
fidyah, kecuali dalam hal memotong bulu mata 
yang dapat menimbulkan bahaya, maka tidak ada 
fidyah, kecuali menurut menurut Maliki. 

Menurut Madzhab Maliki, memotong rambut 
apa saja bagi yang sedang ihram hukumnya haram. 
Baik rambut yang ada di mata atau di tempat 
anggota badan lainnya, kecuali karena suatu udzur 
yang menuntut untuk dipotong, maka ketika itu 
tidak haram dipotong; dan dalam hal ini dikenakan 
fidyah, meskipun rambut yang ada di mata.

Saat haji atau umrah, kita akan melihat kelakuan sebagian 
jama’ah pria yang hanya mengambil tiga helai rambut 
sebagai tanda ia telah bertahallul, setelah itu boleh 
melakukan hal-hal yang sebelumnya dilarang.

dO'a TaHaLLUL

allahummaj'al likulli sya'ratin 
nuuran yaumal qiyamah

Artinya:
"Ya Allah jadikanlah untuk setiap 
helai rambut (yang aku gunting) 

cahaya pada hari kiamat."
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PEndaPaT imam madZHab 
PERiHaL mEnCUKUR RambUT 
KETiKa iHRam

Menurut Madzhab Hanafi, Orang 
yang berihram wajib membayar dam jika 
mencukur seperempat rambut kepalanya 
atau seperempat (lebih) jenggotnya. Namun 
jika mencukur kurang sedikit dari itu, wajib 
mengeluarkan sedekah ½ sha’ makanan pokok 
(beras, kurma atau gandum). Adapun rambut 
halus dibadan, jika seluruhnya dicukur (seperti 
rambut di dada, betis, salah satu ketiak, atau 
bulu kemaluan), wajib baginya membayar 
dam, tetapi jika kurang sedikit dari itu, ia 
harus memberi makan kepada orang miskin.

Menurut Madzhab Maliki, bila memotong 
rambutnya dapat menghilangkan penyakit 
(kepala) nya, wajib baginya membayar 'dam'. 
Begitu juga dengan mencukur rambut/bulu 
dibadannya, seperti rambut dada, jenggot, 
bagian ketiak, atau bulu kemaluan tanpa 
melihat jumlah helai rambut yang dipotong. 
Karena unsur kesenangan dan menghilangkan 
penyakit maka wajib membayar 'dam'. 

Jika menghilangkan sehelai atau beberapa 
helai rambut bukan untuk menghilangkan 
penyakit, ia harus membayar dengan memberi
sejumlah makanan kepada orang miskin. 

Namun, tidak apa-apa baginya jika rambutnya 
berjatuhan karena dibelai-belai saat wudhu 
atau mandi.

Menurut Madzhab Syafi’i dan Hanbali: 
Membayar fidyah wajib bagi orang yang 
berihram mencukur rambut meskipun hanya 
tiga helai rambut atau lebih. 

Dalam riwayat lain menurut Madzhab 
Hanbali, “Empat helai rambut atau lebih dan 
dibawah jumlah tersebut harus membayar 
fidyah untuk sehelai rambutnya adalah satu 
mud makanan.” (1 mud = + 0,675 Kg
beras atau makanan pokok). (*)

WasPadai 
PEnyaKiT mEnULaR

Kementerian Kesehatan Arab Saudi 
Imbau Jamaah Haji Tak Sembarangan 

Pilih Tukang Cukur Saat Tahallul. 
Sering sekali satu pisau cukur digunakan 

berulang-ulang untuk ratusan jamaah.

Lebih baik bawa pisau cukur tahallul
 sendiri dan buang setelah memakainya. 

tRIK
tIpS
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toUR
cIty

Republik Korea, atau yang lebih dikenal 
dengan Korea Selatan, mencakup bagian 
selatan Semenajung Korea. Di sebelah utara 
berbatasan dengan Korea Utara (Korea 
Selatan & Korea Utara pernah bersatu 
hingga tahun 1948). 

Sedangkan di bagian barat berbatasan dengan 
Laut Kuning, Jepang, yakni berada di seberang 
Laut Jepang atau disebut 'Laut Timur' oleh 
orang Korea, serta selat Korea yang berada di 
bagian Tenggara. Sedangkan Ibukota Korea 
Selatan adalah Seoul.

aWaL masUKnya isLam
Kehadiran Islam dapat diverifikasi di Korea 
berawal dari abad ke-9 selama periode Silla 
Bersatu, bersama dengan datangnya para 
pedagang dan navigator asal Persia dan Arab.

Menurut geografer di kalangan muslim, 
termasuk Ibnu Khurdadhbih (seorang 
penjelajah dan ahli geografi muslim Persia 
abad ke-9), bahwa banyak dari mereka yang
tinggal menetap di Korea, dan membangun 
pemukiman muslim.
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Beberapa catatan menunjukkan bahwa 
banyak dari pemukim berasal dari Irak. 
Pada gilirannya, mereka pun menikah 
dengan wanita Korea. 

Hubungan perdagangan antara dunia
Islam dan semenanjung Korea dilanjut-
kan oleh Kerajaan Goryeo sampai pada
abad ke-15 Masehi. Akibatnya, sejumlah 
pedagang Muslim dari Timur Dekat dan
Asia Tengah menetap di Korea, menikah
dan berketurunan di sana. Setidaknya, 
satu klan utama Korea, keluarga Chang 
yang menetap di desa Toksu mengklaim 
bahwa keturunannya berasal dari 
keluarga Muslim. Beberapa Muslim Hui 
dari Cina juga tampaknya telah tinggal 
di kerajaan GorYeo. 

Pada 1154 Masehi, Korea termasuk 
dalam peta dunia seorang geografer 
Arab, Muhammad al-Idrisi, Tabula 
Rogeriana. Peta tertua dunia Korea, 
Kangnido, menarik pengetahuan dari 
Kawasan Barat dari karya geografi 
Islam. Kontak kecil dengan masyarakat 
mayoritas Muslim, khususnya Uighur, 
berjalan terus dan semakin dekat. 

Satu kata untuk Islam dalam bahasa 
Korea, Hoegyo berasal dari Huihe nama 
bahasa Tionghoa tua untuk Uighur. 
Setidaknya dua orang Uighur tinggal 
di Korea secara menetap dan menjadi 
nenek moyang dari dua klan Korea. 

Selain itu, pada periode awal Joseon, 
penanggalan IsIam sudah berfungsi 
sebagai dasar untuk kalender yang lebih 
akurat dari kalender Cina yang ada. 

Penerjemahan Korea dari Huihui Lifa, 
sebuah teks yang memadukan astronomi 
Cina dengan astronomi Islam, dipelajari 
di Korea di bawah Dinasti Joseon pada 
masa Sejong yang Agung pada ahad 
ke-15. Tradisi astronomi Cina-Islam 
bertahan di Korea sampai awal abad 
ke-19. Namun, karena isolasi politik dan 
geografis Korea selama periode Joseon, 
Islam sempat menghilang di Korea dan 
diperkenalkan kembali pada abad ke-20. 

Islam diperkenalkan ke Korea oleh 
Brigade Turki yang datang untuk 
membantu Korea selama perang. Sejak 
itu, Islam terus tumbuh di Korea dan 
diadopsi oleh kalangan penduduk asli 
Korea yang cukup signifikan. 

sEOUL CEnTRaL mOsqUE 
Seoul Central Mosque adalah masjid 
pertama di Korea Selatan adalah Seoul 
Central Masjid and Islamic Center yang 
berada di kota Itaewon. Arsitekturnya 
yang khas itu membuat wisatawan akan 
dengan mudah mengenali masjid ini. 
Di pintu utama terdapat tulisan 'Allahu 
Akbar' yang cukup besar. 

Masjid itu juga dikatakan satu-satunya 
masjid kota yang jika hujan tiba berubah 
menjadi kota sejuta payung. Bagi warga 
setempat dan non muslim, masjid ini 
merupakan titik destinasi wisata karena 
keindahan arsitekturnya. 

Kaum muslimin yang tinggal di Seoul 
lebih mengenal sebagai Masjid Itaewon. 

UPAYA MeMASYArAkATkAn SISTeM SerTIfIkASI HAlAl

JURNAL UMRAH DAN HAJI
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Masjid Itaewo selalu penuh setiap hari Jumat, 
tidak kurang dari 500 Jamaah shalat Juma’t dari 
dalam Masjid sampai hingga ke halaman Masjid. 
Setelah shalat Juma’t, biasanya banyak orang 
berkelompok sesuai dengan kebangsaannya (para 
mahasiswa dari Indonesia atau Malaysia yang 
jumlahnya lebih dominan dibandingkan dengan 
para mahasiswa Muslim dari Negara lainnya).

Cecep Syamsul Hari dalam situs koreana.or.kr
menjelaskan setiap hari Juma’t, wajah-wajah 
Muslim dari kalangan imigran asal Asia Tenggara 
dan Timur Tengah, dan komunitas Muslim asli 
warga Seoul ini mudah ditemukan di Masjid 
Itaewon dan sekitarnya. Adapun khutbah Jum'at 
disampaikan dalam tiga bahasa, dan tiga khatib 
yang bergiliran menyampaikan. Satu orang berasal 
dari Pakistan, seorang dari Indonesia, dan yang 
lainnya Korea sendiri.

Khutbah pertama menggunakan bahasa Arab
dan bahasa Inggris. khutbah kedua disampaikan 
yang isinya dalam bahasa Korea. "Khutbah dalam 
tiga bahasa itu betul-betul sangat mem-bantu 
jamaah shalat Juma’t. Apalagi pengurus masjid 
menyediakan buletin gratis yang berisi khutbah 
dalam tiga bahasa itu," tandasnya.

mUsHaLa di KamPUs-KamPUs
Pada tahun 2010, Universitas Kookmin telah 
membangun tempat ibadah untuk Muslim 
berukuran 40 meter persegi. Ruang ibadah tersebut 
untuk 86 siswa dari negara-negara Muslim yang 
belajar di sana di bawah nama Saudi Club.

Begitupun dengan Kyung Hee University, ia 
menyediakan ruang doa untuk sekitar 60 siswa 
Muslim. Sementara itu, Sungkyunkwan University 
baru membangun sebuah ruang doa khusus di 
asramanya pada tahun 2013, yang digunakan oleh 
sekitar 170 siswa dari negara-negara Muslim. 

Setelah Korean Wave mencoba merekrut 
mahasiswa dari negara-negara Universitas Korea 
juga melakukan upaya untuk memenang-kan hati 
umat Islam. Selain itu, Universitas Sejong juga 
mulai menyediakan tempat ibadah bagi mahasiswa 
Muslim di ruang bawah tanah asrama dan 
menyediakan menu makanan halal. 

Seorang warga Pakistan yang bekerja pada 
gabungan guru dan program doktor dalam 
studi konten digital di Sejong University, Aslan 
seperti dilansir OnIslam (14/5) mengatakan 
dengan disediakan tempat ibadah maka ia dan 50 
mahasiswa Muslim di Univeisitas dapat melakukan 
ibadah secara damai dan bebas lima kali sehari. 

mEngadaPTasi sisTEm HaLaL UEa 
Korea Selatan akan mengadaptasi sistem halal Uni 
Emirat Arab (UEA) yang diharapkan bisa menjadi 
katalis perdagangan produk hewan. "Program 
sistem sertifikasi halal UEA akan dikenalkan di 
Korea Selatan. Kami harap produk-produk Korea 
Selatan akan makin populer di UEA," ungkap 
Duta Besar Korea Selatan untuk UEA Kwon Hae-
ryong seperti dikutip The National, Selasa (1/9).

Korea Selatan bahkan membuka Kantor Pusat 
Perdagangan Agro Korea di Abu Dhabi. Kantor 
ini akan bertukar informasi mengenai sertifikasi 
halal dengan Otoritas Standardisasi dan Metrologi 
Emirat (Esma). "Perdagangan kedua negara sangat 
intensif. Permintaan produk-produk Korea Selatan 
juga meningkat dari tahun ke tahun," kata Presiden 
CEO Korea Agro-Fisheries and Food Trade 
Corporation Kim Jae-soo. 

WisaTa HaLaL di KORsEL 
Pada 2014 Negeri Ginseng berhasil mencapai 
jumlah pengunjung 1.4 juta wisatawan, sebanyak 
750 ribu di antaranya adalah Muslim. Tingginya 
minat Muslim yang berwisata ke Korsel mem-
buat negara itu terus berbenah, salah satunya 
menghadirkan restoran halal. 

Pada 2017 nanti Korsel mengincar sekitar 20 juta 
wisatawan Muslim untuk berkunjung ke negara 
itu. Korea Selatan pun terus berupaya menarik 
perhatian wisatawan Muslim dari berbagai 
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negara di dunia. Karenanya, mulai tahun 2016 
kota metropolitan di Korsel akan memiliki 
restoran masakan Korea yang bersertifikat halal. 
Saat Korsel baru memiliki lima restoran halal 
bersertifikat. 

Restoran baru akan dibuka di Daegu dan akan 
menjadi restoran kedua yang menawarkan menu 
halal Korea, setelah satu resto di kawasan Itaewon, 
Seoul. "Kami melihat beberapa Muslim Korea 
juga tertarik membuka restoran halal Korea," kata 
seorang pejabat kota, beberapa waktu lalu, seperti 
dikutip laman Muslim Village. 

Pemerintah kota pun menyambut hangat rencana 
tersebut. Restoran di Daegu itu berencana 
mendapatkan sertifikasi halal dari Malaysia. Menu 
Korea di restoran ini, termasuk bulgogi, bibimbap, 
dan ikan bakar. 

"Kami berencana mendukung pembukaan restoran 
halal tahun depan dengan memberikan bantuan 
dana dan dukungan lainnya kepada mereka, 
"katanya. Menurutnya, ada tiga pemasok bahan 
makanan yang juga akan membuka tempat di 
restoran tersebut. (*)
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loUNgE UMRoH & HAJI PlUS, yang 
dikelola oleh Angkasa Pura Solusi, anak usaha 
Angkasa Pura II telah resmi beroperasi sejak 
13 Agustus 2015 lalu. lounge yang  berada 
di gedung 632 Bandara Soekarno-Hatta ini 
memiliki beragam fasilitas yang aman, nyaman 
sepanjang hari selama 24 jam. 

Fasilitas seperti mushala, kantin, ATM, serta 
money changer telah tersedia Lounge Umroh & 
Haji Plus. Bagi jamaah yang memerlukan akses 
internet, pengelola juga menyediakan WIFI. 
Locker pengunjung untuk menyimpan sepatu, 
sandal pun mudah kita temukan.

Di lounge dengan luas area 2.000 M2 ini, kita 
juga dapat menemukan Medical Corner yang 
melayani cek kesehatan para jamaah.

Selain itu, ada juga fasilitas Fast Track yang 
memudahkan jamaah menuju pesawat dan 
check in counter berbagai maskapai penerbangan.

Lounge khusus jemaah umrah ini memiliki ruang 
tunggu dengan berbagai pilihan, yakni; lounge 
VIP Madinah dengan kapasitas jamaah hingga 
75 seat, interior full seating, prasmanan, musholla, 
kamar mandi dan shuttle bus dari Lounge Umrah 
ke Terminal 2.

Pilihan paket berikutnya adalah lounge Syafa 
dan Marwa dengan kapasitas 300 jamaah, interior 
untuk lesehan (semi seating), prasmanan, mushala, 
kamar mandi dan shuttle bus dari Lounge Umrah 
ke Terminal 2.

JURNAL UMRAH DAN HAJI

SERbI
SERbA

Jamaah yang ingin berhemat dapat memakai 
Ruang Tak Berbayar, yang berkapasitas 600 
jamaah. Ruang ini lengkap dengan mushala, 
toilet, kantin dan fan air cooler dengan maksi-
mal pemakaian selama enam jam. Terdapat 
fasilitas tambahan berupa Layanan Fast Track 
dan Layanan Penanganan Bagasi. 

Menurut Direktur Operasional & Komersial 
Angkasa Pura Solusi (APS), Riza Perdana, 
"Selain untuk beribadah, Umroh juga bagian 
dari Life Style, karenanya kami melengkapi 
lounge ini dengan berbagai fasilitas penunjang 
yang dibutuhkan jamaah," katanya.

Riza mengatakan,"Saat ini, kami juga sedang
 menjalin kerjasama dengan berbagai pihak 
diantaranya,  kementerian agama, perbankan, 
travel agent, dan pihak lainnya." "Disini masih
tersedia beberapa space tenant yang bisa disewa,
kami juga membuka peluang untuk kerjasama 
dengan berbagai pihak," tambah Riza.

Kabarnya, ada sekitar 140 agen travel yang 
berminat untuk bekerjasama dengan Angkasa 
Pura II. Mayoritas penyedia travel berasal dari 
Kalimantan dan Sulawesi.
Deputy Director Passenger Service PT AP 
II Niken Sapto Wulan mengatakan, lounge 

seluas 2000 meter persegi itu dibagi menjadi 
tiga lokasi area. Ia mengatakan, “Disini ada 
ruang Safa dan Marwa serta ada ruang Madi-
nah untuk yang VIP (very important person) 
untuk menampung sekitar 300 orang dan VIP 
100 orang.”

Dengan layanan para petugas di longue, 
menurut Niken, akan memberi rasa aman dan 
nyaman pada jamaah. Ketika jamaah memas-
uki lounge umrah, akan disambut oleh petugas 
yang langsung memeriksa daftar jamaah. Se-
lanjutnya, jamaah umrah dapat bebas memilih 
beristirahat di ruang Safa atau Marwa.

Di ruang Safa dan Marwa tersedia beberapa 
bangku agar jamaah umrah bisa lesehan. 
Mushala khusus yang tersedia berkapasi-
tas 120 jamaah yang terpisah bagi pria dan 
wanita. 

Dengan berbagai fasilitas yang tersedia di 
longue tersebut, para jamaah umrah tidak 
perlu merasa khawatir berdesakan di Terminal 
Bandara Soekarno-Hatta, fasilitas lounge atau 
fasilitas menunggu sebelum waktu keberang-
katan tiba. (*)
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SERbI
SERbA

Pada hari pertama, Jamaah berkumpul di 
Terminal II Bandara Soekarno Hatta, dua 
jam sebelum keberangkatan menuju Jeddah 
dengan pesawat Garuda Airlines. Transit 
di Adu Dhabi. Tiba di Jeddah dan langsung 
meluncur ke Madinah dengan bus, dan 
istirahat di Hotel. 

Dilanjutkan pada hari Kedua, di Madinah 
berziarah ke Maqam Rasulullah Muhammad 
SAW dan para Sahabat, selanjutnya Jamaah 
menuju ke Raudhah, pemakaman Baqi', 
masjid-masjid di sekitar masjid Nabi.

Pada hari Keempat, Jamaah berangkat 
ke Mekkah untuk melaksanakan Umrah 
dengan mengenakan Ihram. sebelum menuju 
Mekkah, jamaah singgah di B'ir Ali untuk 
mengambil Miqat Umrah. Setelah itu, Jamaah 
dipandu untuk melaksanakan Umrah.

Hari Kelima, jamaah mengunjungi tempat-
tempat ziarah di seputar Mekkah antara 
lain ke Jabal Tsur, Jabal Rahmah, Arafah, 
Muzdalifah, Mina, dan dilanjutkan dengan 
Umrah kedua dari Ji'ranah. 
Hari Keenam, masih di seputar Mekkah, 
jamaah berkunjung ke peternakan unta dan 
melaksanakan Umrah ke-3 dari Hudaibiyah.

Acara bebas digelar pada Hari Ketujuh 
dengan memperbanyak ibadah di Masjidil 
Haram, memperbanyak dzikir, do'a, thawaf 
sunnah dan kegiatan ibadah lainnya.

Di hari Kedelapan, Jamaah dipandu untuk 
melaksanakan Thawaf Wada'selanjutnya 
melanjutkan perjalanan ke Jeddah (KIAA), 
sebelumnya mampir ke tempat wisata di kota 
Jeddah. 

Perjalanan selesai pada Hari Kesembilan, 
kembali ke tanah air mendarat di Bandara 
Soekarno Hatta, Jakarta. (*)

Di hari Ketiga, masih melanjutkan ziarah 
ke tempat-tempat bersejarah di sekitar 
Madinah meliputi Jabal Uhud, Masjid 
Quba, Masjid Qiblatin, Masjid Tujuh, Lokasi 
Perang Khandak, perkebunan Kurma dan 
percetakan Al-quran. 

J U R n a L   U m R a H   d a n   H a J i

jumrah.com

Perjalanan mulai 14 desember 2015 sampai 
dengan 23 desember 2015.
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REKAM jEjAK KERAjAAN

DI asIa tenggara
KEsULTanan 
bRUnEi daRUssaLam
Kesultanan Brunei Darussalam 
adalah kesultanan Islam yang ada 
di Kalimantan bagian utara. Awal
masuknya Islam ke Brunei dibawa 
oleh saudagar asal Cina pada 977
Masehi. Setelah Raja Awang Alak
Betatar masuk Islam, ia merubah 
kerajaan itu menjadi kesultanan 
(1406-1408). Kata 'Darussalam' 
disematkan pada kata 'Brunei' di 
abad ke-15 untuk menegaskan 
Islam sebagai agama negara. 

Kesultanan ini menjadi pusat 
penyebaran Islam sekaligus per-
dagangan di wilayah Melayu kala 
Malaka jatuh ke tangan Portugis. 
Kesultanan Brunei Darussalam 
dikuasai Inggris pada 1888 M, di
masa Sultan Hasyim Jalilu Agera-
maddin. Namun Inggris memberi 
kemerdekaan pada tahun 1983 M.

> abad KE 15 masEHi
KEsULTanan 
isLam PaTTani 
Kehadiran Islam di Pattani dimulai 
dari kedatangan mubalig dari Pasai
Syekh Said, yang berhasil menyem-
buhkan Raja Pattani bernama 
Phaya Tu Nakpa yang sedang sakit
parah. Phaya Tu Nakpa (1486-
1530 M) yang beragama Budha 
kemudian masuk Islam dan 
bergelar Sultan Ismail Syah. 

Kesultanan Pattani mengalami 
kemajuan pesat setelah menjalin 
hubungan dagang dengan Malaka, 
dan menjadi pusat perdagangan 
dan bandar laut, terutama bagi 
pedagang dari Cina dan India. 
Kejayaan Pattani berakhir setelah 
dikalahkan Kerajaan Siam dari
Bangkok. Peninggalan Pattani 
berupa nisan kubur yang disebut
Batu Aceh sebagai simbol hubung-
an dekat dengan Samudera Pasai.

KEsULTanan TERnaTE 
Kesultanan Islam terbesar Maluku 
berada di Ternate. Islam di daerah 
ini disebarkan oleh para ulama dan 
pedagang dari Pulau Jawa. Islam 
jadi agama kerajaan di era Sultan 
Zainal Abidin. 

Kesultanan Ternate menjadi salah
satu pusat penyebaran Islam di
bagian timur Nusantara, mencapai
kejayaannya di era pemerintahan 
Sultan Babullah. Dalam perdagang-
an. Masa Kesultanan Ternate 
berakhir setelah ditaklukkan oleh 
VOC pada 1660. Peninggalannya, 
diantaranya Benteng Portugis dan 
istana di Ternate, Maluku Utara.

> abad KE 16 masEHi
KEsULTanan 
aCEH daRUssaLam 
Kesultanan Aceh adalah kerajaan 
Islam yang berada di bagian utara 

Sumatera. Didirikan pada 1541 M
oleh Sultan Ali Mughayat Syah. 
Kesultanan Aceh menggantikan 
peran Kesultanan Samudera Pasai 
dan Kesultanan Malaka, terutama 
dalam perdagangan dan pelayaran 
yang telah dikuasai oleh Portugis.

Kejyaan Kesultanan Aceh terjadi 
di era Sultan Iskandar Muda, yang 
akhirnya jatuh ke tangan Belanda 
pada 1912 M. Peninggalan sejarah 
Kesultanan Aceh antara lain Masjid 
Raya Baiturrahman di Banda Aceh 
dan Cakra Donya, yaitu lonceng 
hadiah dari kaisar Cina.

KEsULTanan dEmaK 
(1500 – 1550 masehi)
Di Jawa, berdiri Kesultanan Demak,
kesultanan Islam dipimpin Raden 
Fatah, bupati Majapahit di Bintoro.
mencapai puncak kejayaan saat di- 
pimpin oleh Sultan Trengono.
Kesultanan Demak telah berhasil 
melebarkan kekuasaannya sampai 
ke luar Jawa, seperti Kesultanan 
Banjar, Kerajaan Kotawaringin, dan 
Kesultanan Kutai di Kalimantan. 
Namun terjadi kemunduran di era 
Sunan Prawoto karena beberapa
wilayah terjadi pemberontakan.

Peninggalan Kesultanan Demak 
yang populer adalah Masjid Agung 
Demak. Ciri khas masjid ini adalah 
bangunannya ditopang empat tiang 

> abad KE 13 masEHi
KEsULTanan 
samUdERa Pasai 
Berdirilah Kesultanan Samudera 
Pasai, kesultanan Islam pertama 
di Nusantara yang berlangsung 
pada abad ke 13-15. Terletak di 
Aceh Utara, sebagai jalur laut dan 
perdagangan yang strategis di 
kawasan Nusantara. 

Para pedagang muslim asal Arab, 
Cina dan India memasuki daerah
ini untuk berdagang dan menyebar-
kan Islam. Kesultanan Samudera 
Pasai mendapat sumber penghasil-
an yang besar dari pajak bandara 
laut dan perdagangan. Namun 
pada 1521 Masehi, ditaklukkan 
Portugis. 

Jejak Kesultanan Samudera Pasai 
dapat diketahui antara lain dengan 
ditemukannya uang dirham emas 
dengan tulisan nama salah satu 
Sultan yang memerintah kala itu.

KEsULTanan sULU
Pada 1380 M, Karim ul-Makdum 
seorang ulama keturunan Arab, 
menyebarkan Islam di Kepulauan 
Sulu. Dilanjutkan Raja Bagindo 
dari Minangkabau pada 1390, 
menyebarkan Islam di wilayah ini. 
Raja Bagindo telah mengislamkan 
masyarakat Sulu sampai ke Pulau 
Sibutu.

Sekitar 1450 M, seorang Arab 
dari Johor, Sharif ul-Hashim Syed 
Abu Bakr tiba di Sulu menikahi 
Paramisuli, putri Raja Bagindo. 
Setelah Raja tiada, Abu Bakr 
melanjutkan dakwah di wilayah ini. 

Pada 1457, ia mengumumkan 
berdirinya Kesultanan Sulu dengan 
gelar Paduka Maulana Mahasari 
Sharif Sultan Hashim Abu Bakr. 
Gelar 'Paduka', gelar lokal yang 
berarti tuan sedangkan Mahasari 
berarti Yang Dipertuan. Pada 1703, 
Kesultanan Brunei menghadiahkan 

Kesultanan Sulu wilayah bagian 
timur Sabah sebagai balas jasa 
atas bantuan mereka menumpas 
pemberontak di Brunei. 

Kala itu, Kesultanan Sulu meng-
hadiahkan Pulau Palawan kepada 
Sultan Qudarat dari Kesultanan 
Maguindanao sebagai hadiah 
perkawinan Sultan Qudarat dengan 
puteri Sulu dan juga sebagai 
hadiah persekutuan Maguindanao 
dengan Sulu. Namun kemudian, 
Sultan Qudarat menyerahkan 
Palawan kepada Spanyol.

> abad KE 14 masEHi
KEsULTanan maLaKa 
Letak Kesultanan ini berada di 
Semenanjung Malaka. Islam di 
Malaka berasal dari Kesultanan 
Samudera Pasai. Pendiri Kesultan-
an Malaka adalah Paramesywara, 
seorang pangeran dari Sriwijaya. 
Ia menikahi putri Sultan Samudera 
Pasai dan masuk Islam. Kesultan-
an ini mencapai kejayaan di era 
Sultan Muzaffar Syah, 1445-1459.

Portugis menaklukkan Malaka 
pada 1511 Masehi. Peninggalan 
Kesultanan Malaka berupa koin 
mata uang dari akhir abad ke-15 
dan benteng A'Farmosa, sebagai 
bukti ditaklukkannya Malaka oleh 
pasukan Portugis.

jELAjAh

Penyebaran Islam di wilayah 
Asia Tenggara ditandai dengan 
berdirinya kesultanan Islam di 

kawasan ini. Sejarah perkembangan 
kesultanan Islam di Asia Tenggara 

tidak lepas dari kepentingan 
perdagangan dan syiar agama 

yang dibawa oleh para saudagar 
dan ulama muslim 

dari Asia Barat. 

Asia Tenggara 

Jejak-jejak Islam di Asia Tenggara diawali pada abad ke13. 
Islam menyebar ke berbagai wilayah di Asia Tenggara 
tidak secara bersamaan tetapi melalui rangkaian sejarah 
yang panjang. Kala itu Kerajaan-kerajaan dan wilayah ini 
berada dalam situasi politik dan kondisi sosial budaya yang 
berbeda-beda. Namun masuknya Islam memberi pengaruh 
yang sangat besar, bahkan hingga hari ini.
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Islam berkembang di wilayah Kutai 
di era Aji Raja Mahkota pada 1525-
1600 Masehi.

Penyebaran Islam dilakukan oleh 
seorang mubalig bernama Said 
Muhammad bin Abdullah bin Abu 
Bakar al-Warsak. Kesultanan ini 
mencapai kejayaannya pada masa 
Aji Sultan Muhammad Salehuddin 
(1780-1850). Namun, mengalami 
kemunduran setelah ia meninggal 
dunia. Peninggalannya berupa 
makam para sultan yang terletak 
di Kutai Lama, dekat Anggana.

KEsULTanan PaJang 
Kesultanan Islam pertama di
pedalaman Jawa adalah Kesultan-
an Pajang, yang didirikan oleh 
Joko Tingkir pada 1546, setelah 
Sultan Trenggono (Demak) wafat. 
Joko Tingkir atau Sultan Adiwijaya 
membawa Islam dari wilayah 
pesisir menuju pedalaman Jawa. 

Kesultanan ini berlangsung selama 
45 tahun, namun ditaklukkan oleh 
Mataram pada 1618. Peninggalan 
Kesultanan Pajang berupa makam 
Pangeran Benowo.

KEsULTanan maTaRam 
Kesultanan Mataram berdiri sejak 
1582 Masehi, berawal dari wilayah 
Kesultanan Pajang, hadiah dari 
Sultan Adiwijaya kepada Kiai Ageng 
Pamanahan. Sultan I Mataram 
adalah Panembahan Senopati 
(1582-1601).

Puncak kekuasaan Kesultanan 
Mataram terjadi di era Sultan 
Agung (1613-1645). Selanjutnya 
melemah sejak terjadi perpecahan 
wilayah akibat Perjanjian Giyanti 
serta campur tangan Belanda. 

Pada akhirnya Kesultanan ini
terbagi menjadi empat wilayah 
yaitu Kesultanan Yogyakarta, 
Pakualaman, Kasunanan 
Surakarta, dan Mangkunegara. 
Peninggalannya antara lain pintu 
gerbang Masjid Kotagede di 
Yogyakarta.

KEsULTanan PaLEmbang 
Pada awalnya, Kesultanan 
Palembang termasuk dalam 

wilayah kekuasaan Kesultanan 
Demak. Sultan pertama sekaligus 
pendiri Kesultanan ini adalah 
Ki Gendeng Suro (1539-1572).
Pengetahuan dan keilmuan 
Islam berkembang pesat dengan 
hadirnya ulama Arab yang menetap 
di Palembang.

Kesultanan Palembang menjadi 
bandar transit dan ekspor lada 
karena letaknya yang strategis.
Belanda kemudian menghapuskan 
Kesultanan Palembang setelah 
berhasil mengalahkan Sultan 
Mahmud Badaruddin. Salah satu
peninggalan Palembang adalah 
Masjid Agung Palembang yang 
didirikan pada era kepemimpinan 
Sultan Abdur Rahman.

> abad KE 17 masEHi
KEsULTanan bima 
Kesultanan Bima adalah kerajaan 
Islam yang berada di Sumbawa 
bagian timur. pada 1620 Kerajaan 
Bima berganti menjadi kesultanan 
Islam setelah rajanya, La Ka'i, me-
meluk Islam dan mengganti nama-
nya menjadi Sultan Abdul Kahir. 

Pada masa pemerintahan Sultan 
Abdul Khair Sirajuddin (1640-
1682), Kesultanan Bima menjadi 
pusat penyebaran Islam kedua di 
timur Nusantara setelah Makassar.
Kesultanan ini berakhir pada 1951, 
ketika Muhammad Salahuddin, 
sultan terakhir, wafat. Peninggalan 
Kesultanan Bima antara lain 
berupa kompleks istana yang 
dilengkapi dengan pintu lare-lare 
atau pintu gerbang kesultanan.

> abad KE 18 masEHi
KEsULTanan 
siaK sRi indRaPURa
Siak Sri Indrapura, kesultanan 
Melayu, didirikan pada 1723 oleh 
Sultan Abdul Jalil Rahmat Syah, 
dan penyebaran Islam di Sumatera 
Timur. Berpusat di Desa Buantan, 
kemudian pindah ke Siak Sir 
Indrapura, berada di sekitar 90 km 
ke timur laut Pekanbaru. 

Wilayah kekuasaannya meliputi 
Siak Asli, Bukit Batu, Merbau, 
Tebing Tinggi, Bangko, Tanah Putih 
dan Pulau Bengkalis (Kabupaten 
Bengkalis); Tapung Kiri dan Tapung 
Kanan (Kampar); Pekanbaru; dan 
sekitar-nya. Istana bekas tempat 
tinggal dan pusat Kesultanan Siak
Sri Indrapura sampai sekarang 
masih berdiri dengan megah di
pinggir Sungai Siak dan merupa-
kan salah satu objek pariwisata di 
daerah Riau. ruangan, selimut, tas, 
maupun pelana kuda.

Ketika kekhalifahan Islam meluas-
kan pengaruh hingga ke Persia, 
permadani pun turut memasuki 
'wilayah' baru. Karpet-karpet tebal,
dengan bulu halus dan corak 
menarik menjadi penghias utama 
Seniman masa itu memakai bulu
domba, atau unta sebagai bahan 
utama permadani. Seiring waktu, 
kapas dan sutra menggantikannya 
hingga menghasilkan karya yang 
lebih kreatif dan indah. (*)

*Dirangkum kembali dari berbagai 
sumber oleh Tim Jumrah.

atau saka guru yang dibangun 
empat orang sunan dari sembilan 
wali (Wali Songo), yaitu Sunan 
Ampel, Sunan Gunung Jati, Sunan 
Bonang, dan Sunan Kalijaga.

KEsULTanan CiREbOn 
Kerajaan Islam pertama di Jawa 
Barat, adalah Kesultanan Cirebon 
yang didirikan pada 1450 M, oleh 
Pangeran Walangsungsang. 

Tokoh yang berperan menjadikan 
Cirebon sebagai Kesultanan Islam
adalah Syarif Hidayatullah.

Sepeninggalan Panembahan 
Girilaya 1650-1662M, 
Kesultanan Cirebon 
diwarisi kedua anaknya, 
terbagi menjadi dua 
Kesultanan Kasepuhan 
dan Kesultanan 
Kanoman. Meski tak 
memiliki kekuasaan 
administratif, 
Kesultanan ini tetap 
bertahan hingga kini.

KEsULTanan 
banJaR 
Kesultanan Islam ini 
terletak di bagian selatan 
Kalimantan. Pada awalnya 
bernama Daha, sebuah kerajaan 
Hindu yang kemudian menjadi 
kesultanan Islam. 

Berdiri pada 1595 M dengan raja 
pertama Sultan Suriansyah. Islam 
masuk ke wilayah Banjar pada 
1470 Masehi, bersamaan dengan 
melemahnya Majapahit di Jawa. 
Penyebaran Islam secara meluas 
dilakukan oleh Syekh Muhammad 
Arsyad al-Banjari, ulama yang 
menjadi Mufti Besar Kalimantan.
Pada 1857-1859, Kesultanan ini 
mengalami kemunduran dengan 
munculnya pergolakan menentang 
pengangkatan Pangeran 
Tamjidillah sebagai sultan oleh 
Belanda. 

Pada 1859-1905, terjadi Perang 
Banjar yang dipimpin Pangeran 
Antasari (1809-1862) melawan 
Belanda, yang akhirnya Belanda 
menghapuskan Kesultanan Banjar 
pada 1860. 

Peninggalan sejarah Kesultanan 
Banjar dapat dilihat dari bangunan 
masjid di Desa Kuin, Banjar Barat 
(Banjarmasin) yang dibangun 
pada masa pemerintahan Sultan 
Tamjidillah.

KEsULTanan banTEn 
Ini adalah kesultanan terbesar di 
Jawa Barat. Kesultanan Banten 
didirikan Sunan Gunung Jati pada 
tahun 1524 Masehi. 

Pada masa pemerintahan Sultan 
Maulana Hasanuddin, Islam telah
mengalami perkembangan pesat.
Ditandai dengan berdirinya masjid 
dan pesantren. 

Kesultanan Banten mencapai 
masa keemasannya di masa 
pemerintahan Sultan Ageng 
Tirtayasa pada tahun 1651 1683. 
Namun, mengalami kemunduran 
setelah terjadi perang melawan 
Belanda. Peninggalannya berupa 
Masjid Agung Banten, Menara 
Banten, Benteng Speelwijk, dan 
bekas Keraton Surosowan.

KEsULTanan bUTOn 
Kesultanan Buton adalah kerajaan 
Islam yang berada di Pulau Buton,
Sulawesi tenggara. Kerajaan Buton 
menjadi kesultanan setelah Halu 
Oleo, raja ke-6, memeluk Islam. 

Penyebaran Islam secara meluas 
oleh syekh Abdul Wahid bin Syarif 
Sulaiman al-Patani, seorang ulama 
dari Kesultanan Johor. Peninggalan 
sejarah Kesultanan Buton berupa 
Benteng Kraton dan Batupoaro, 
yaitu batu tempat mengasingkan 
diri bagi Syekh Abdul Wahid di 
akhir keberadaannya di Buton.

KEsULTanan gOa
Kesultanan Goa terletak di sebelah 
selatan Pulau Sulawesi. Kerajaan 
Goa berubah menjadi kesultanan 
pada akhir abad ke-16, di masa 

pemerintahan Sultan Alauddin 
(1593-1639).

Di era Sultan Hasanuddin 
terjadi perang Makassar 
melawan Belanda, yakni 
di tahun 1666-1669 M.

Kesultanan Goa 
dikuasai Belanda 
setelah dipaksa 
menyerah dan 
menandatangani 

Perjanjian Bongaya. 
Peninggalan Kesultanan 

Goa berupa kompleks 
makam Sultan Goa dan 

bekas rumah Sultan Goa 
terakhir di Makassar.

KEsULTanan JOHOR 
Kesultanan Johor berdiri setelah 
Kesultanan Malaka takluk oleh 
Portugis. Sultan Alauddin Riayat 
Syah membangun Kesultanan 
Johor pada sekitar tahun 1530-
1536 Masehi. 

Kejayaan kesultanan ini
 terjadi pada masa Sultan Abdul 
Jalil Riayat Syah II. Kesultanan 
Johor memperkuat dirinya dengan 
mengadakan aliansi bersama 
Kesultanan Riau sehingga disebut 
Kesultanan Johor-Riau, yang 
berakhir setelah Raja Haji wafat 
dan wilayah menjadi kekuasaan 
Belanda.

KEsULTanan KUTai 
Kesultanan Kutai berada disekitar 
Sungai Mahakam, Kalimantan 
bagian timur. Pada awalnya, Kutai 
adalah kerajaan yang dipengaruhi 
ajaran Hindu dan Budha. 

Islam 
Dikukuhkan di pusat-pusat 

kekuasaan di Nusantara melalui 
jalur perdagangan, perkawinan 

dengan elit birokrasi dan ekonomi,
serta pengajaran kepada masyarakat.
 Pengaruh Islam telah jauh meluas ke 

berbagai wilayah di Asia Tenggara, 
dan menyatu dengan budaya 

masyarakat setempat 
secara damai.

Pintu gerbang Masjid Kotagede di Yogyakarta, peninggalan Kesultanan Mataram.
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ISLAMIyAh
tSAqofAh

Ilmu-ilmu Alam menjadi bagian yang sangat menarik bagi ilmuwan 
Muslim klasik untuk dapat dikaji dengan lebih serius. Bagian ini, 
menjelajahi lingkup luas penelitan dimana sarjana-sarjana Muslim 
telah memberikan berbagai sumbangan orisinil seperti Ilmu Kimia.

Adalah Abu Musa Jabir bin Hayyan, seorang 
ilmuwan Muslim yang dunia Barat populer 
dengan julukan Geber, pakar Ilmu Kimia. 
Jabir bin Hayyan lahir di kota Kuffah, Irak 
pada 750 Masehi dan meninggal pada 803 
Masehi. Ia adalah salah satu murid yang 
menonjol dari Barmaki Vizier, seorang guru 
di masa pemerintahan Harun Ar-Rasyid di 
Baghdad.
 
Jabir bin Hayyan mengembangkan suatu 
teknik eksperimentasi sistematis di dalam 
penelitian kimia, dimana setiap eksperimen 
dapat direproduksi kembali. 
Ia menegaskan bahwa kuantitas zat, sangat 
berhubungan dengan reaksi kimia yang 
terjadi, sebuah realitas Jabir telah merintis 
ditemukannya hukum perbandingan tetap. 

Di dunia Ilmu Kimia, Jabir telah menjadi 
tokoh besar yang memberi banyak kontribusi 
bagi dunia, sehingga dijuluki sebagai "The 
father of modern chemistry" (Bapak Kimia 
Modern). Kontribusi yang telah ia berikan 
dari keilmuwannya, diantaranya adalah 
penyempurnaan proses kristalisasi, destilasi, 
kalsinasi, sublimasi dan penguapan serta 
pengembangan instrumen untuk melakukan 
proses-proses tersebut. 

Tetapi, Jabir Bin Hayyan tidak saja ahli di 
bidang kimia, ia ilmuwan di bidang farmasi, 
fisika, filosofi dan astronomi. Ia membuktikan 
mampu mengubah persepsi tentang berbagai 
kejadian alam, yang kala itu dianggap sesuatu 
yang tidak dapat diprediksi, menjadi sains 
yang dapat dimengerti secara gamblang.

geber (abu musa Jabir bin Hayyan) 

Jabir adalah penemu asam klorida, asam nitrat, 
asam sitrat, asam asetat, teknik destilasi dan teknik 
kristalisasi. Ia juga yang menemukan larutan aqua 
regia (dengan menggabungkan asam klorida dan 
asam nitrat) untuk melarutkan emas. 

Penemuan-penemuannya di bidang kimia
telah menjadi landasan dasar dalam 
berkembangnya ilmu kimia dan teknik 
kimia modern saat ini. Ia juga mampu 
mengaplikasikan pengetahuannya di bidang 
kimia kedalam proses pembuatan besi dan 
logam lainnya, serta pencegahan karat. 

Jabir menjadi orang pertama yang mengaplikasi-
kan penggunaan mangan dioksida pada pembuat-
an gelas kaca. Ia juga pertama yang mencatat 
tentang pemanasan wine akan menimbulkan gas
yang mudah terbakar. Hal inilah yang kemudian 
memberi jalan bagi Al-Razi menemukan etanol. 

KaRya bEsaR JabiR bin Hayyan

Semua hasil penelitian Jabir tentang ilmu kimia
diterjemahkan kedalam bahasa latin, menjadi buku 
standar bagi para ahli kimia di Eropa saat ini. 

Diantaranya adalah kitab Al-Kimya yang
diterjemahkan pada 1144 Masehi, Al Sab'een,
edisi terjemahannya terbit pada1187 Masehi. 
Beberapa tulisannya juga diterjemahkan oleh 
Marcelin Berthelot ke dalam beberapa buku, yaitu 
Book of the kingdom, Book of the Balances, dan 
Book of Eastern Mercury. 

Kemajuan ilmu kimia hari ini dipicu dari hasil
kerja keras Jabir yang kala itu reputasinya sampai 
Eropa. Sebagaimana yang ditulis oleh Ibn Khaldun 
dalam bukunya Tarikh Ibn Khaldun I/695,  Jabir 
telah dinobatkan sebagai 'Ilmuwan Terbesar Semua
Masa'. Kalangan ilmuwan mengakui kapabilitasnya 
di bidang ilmu kimia, bahkan mereka menamakan 
ilmu kimia, sebagai 'Ilmu Jabir'. 

Dalam catatan sejarah, Jabir Bin Hayyan adalah 
orang pertama yang menemukan asam belerang, 
natrium karbonat, pottasium karbonat, dan 
sepuh, yang semua itu sangat dibutuhkan di era 
sekarang, bahkan hampir menjadi salah satu dasar 
perkembangan peradaban pada Abad ke 19 dan 20 
di bidang kimia, farmasi, pertanian, dan lain lain. 

RaTUsan bUKU bERbaHasa aRab

Ilmuwan yang terkenal sebagai sufi ini menemu-
kan metode-metode baru dalam mendorong dunia 
pengobatan, melalui proses kristalisasi, isolasi, 
penyaringan, penguapan yang merupakan aktivitas   
vital dalam ilmu kimia dan farmasi. 

Ia pun berhasil menunjukkan betapa pentingnya 
sebuah eksperimen dan metodologi penelitian. Ini 
dilakukannya jauh sebelum para ilmuwan Barat. 
Dalam bukunya, ia mengatakan pesan penting; 

"Di antara tugas orang yang bergelut di dunia
kimia adalah bekerja dan melakukan eksperi-
men ilmiah, sebab pengetahuan tidak akan 
diperoleh kecuali dengan itu."

Jabir adalah peletak dasar metode ilmiah untuk 
penelitian eksperimental. Selain banyak menulis 
bukudi bidang ilmu kimia, ia juga menulis buku 
di bidang farmasi. Jabir telah menorehkan sederet 
karyanya tak kurang dari 200 kitab, 80 kitab yang 
ditulisnya mengkaji seluk-beluk ilmu kimia. 

Sebuah prestasi gemilang, sebanyak 112 buku
karyanya secara khusus ditulis untuk dipersembah-
kan kepada Barmakid gurunya, yang juga wazir 
(pembantu) Khalifah Harun Ar-Rasyid. Buku- 
buku itu ditulisnya dalam bahasa Arab. 
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geber (abu musa Jabir bin Hayyan) 

Diantaranya, Sirr Al-Asrar (Rahasianya 
Rahasia), Al-Mawazin (Timbangan/
Kesetimbangan), Al-Khawwash (Khasiat-
Khasiat)dan sebagainya. Bukunya banyak 
diterjemahkan dalam berbagai bahasa di 
Eropa dan menjadi literatur referensi selama 
beberapa abad di berbagai universitas di 
Eropa. 

Pada abad pertengahan, orang-orang Barat 
mulai menerjemahkan karya-karya Jabir itu 
ke dalam bahasa Latin (Tabula Smaragdina). 
Dari ketujuh puluh kitab yang diterjemahkan 
itu, salah satu kitab Jabir yang terkenal adalah 
Kitab Az-Zuhra yang diterjemahkan menjadi 
Book of Venus dan Kitab Al-Ahjar yang 
dialih bahasakan menjadi Book of Stones. 

Sebanyak 10 buku lainnya yang ditulis 
oleh Jabir adalah kitab koreksi yang berisi 
klarifikasi mengenai para pakar kimia Yunani 
seperti Pythagoras, Socrates, Plato dan 
Aristoteles. Sisanya, kitab yang ditulis Jabir 
merupakan buku-buku keseimbangan. 

Dalam buku kelompok ini, Jabir melahirkan 
teori yang begitu terkenal, yakni ‘teori 
keseimbangan alam.’ Risalah-risalah karya 
Jabir yang secara khusus membahas ilmu 
kimia antara lain’ Kitab Al-Kimya dan Kitab 
As-Sab’in. Kitab penting itu juga sudah 
diterjemahkan ke bahasa Latin pada abad 
pertengahan. 

Kitab Al-Kimya menjadi sangat populer di 
Barat setelah diterjemahkan ke bahasa Inggris 
oleh Robert of Chester pada tahun 1144 M. 
Al-Kimya versi alih bahasa berjudul The 
Book Composition of Alchemy. 

Sedangkan Kitab Al-Sabin diterjemahkan 
oleh Gerard of Cremona. Beberapa karya
Jabir lainnya juga dialihbahasakan oleh 
Berthelot ke dalam bahasa Inggris, diantara-
nya; Book of Kingdom, Book of the Balances, 
serta Book of Eastern Mercur. Buku karya 
Jabir lainnya juga mendapat perhatian dari 
ilmuwan Inggris bernama Richard Russel. 

Pada abad ke-17 M, Russel menerjemahkan 
buku yang ditulis Jabir ke dalam bahasa 

Inggris berjudul Sum of Perfection. Dalam 
buku itu, Russel memperkenalkan Jabir 
dengan nama Geber seorang pangeran Arab
terkenal yang juga seorang filsuf. Sum of 
Perfection selama beberapa abad begitu 
populer dan berpengaruh. 

Buku-buku itu telah mendorong 
terjadinya evolusi kimia modern. 
Begitu berpengaruhnya buku karya 
Jabir di Barat yang pada umumnya 
telah dibuktikan dengan munculnya 
beberapa istilah teknis yang ditemukan 
dalam kamus kimia Barat dan menjadi 
kosakata ilmiah yang sebelumnya 
digunakan Jabir seperti istilah ‘alkali.’ 

Sejarah telah mencatat bahwa kontribusi 
Islam pada kemajuan ilmu pengetahuan di 
dunia modern menjadi realitas yang tidak 
terbantahkan. Bahkan bermula dari dunia 
Islamlah ilmu pengetahuan mengalami 
transmisi (penyebaran), diseminasi dan 
proliferasi (pengembangan) ke dunia Barat 
yang sebelumnya diliputi oleh masa ‘the Dark 
Ages’ mendorong munculnya zaman renaisans 
di Eropa. (*rinda)

MEzzo
INtER

DI Hamparan
permaDanI

Mulanya permadani hanya menjadi 
bagian dari keseharian masyarakat. 
Di kalangan masyarakat Badui 
Arab, Persia, dan Anatolia (Asia 
Barat), permadani juga digunakan 
sebagai tenda untuk melindungi 
diri dari badai pasir dan alas lantai 
yang nyaman dalam rumah tangga. 
Bahkan, permadani pun digunakan 
sebagai pembatas ruangan, selimut, 
tas, maupun pelana kuda.

Ketika kekhalifahan Islam meluas-
kan pengaruh hingga ke Persia, 
permadani pun turut memasuki 
'wilayah' baru. Karpet-karpet tebal,
dengan bulu halus dan corak 
menarik menjadi penghias utama 

Seniman masa itu memakai bulu
domba, atau unta sebagai bahan 
utama permadani. Seiring waktu, 
kapas dan sutra menggantikannya 
hingga menghasilkan karya yang 
lebih kreatif dan indah.

Para seniman itu tidak hanya 
berkreasi hanya dari imajinasi, 
namun mereka juga terinspirasi 
dari qur'an surat ar Rahman 54.

Gambaran akan permadani surga 
makin menguatkan identitas seni 
ini sebagai bagian tak terpisahkan 
dari kebudayaan Islam.

gAYA DESAIN PERMADANI

Dari era kejayaan Islam, dikenal dua
gaya desain permadani. Pertama, 
bernuansa geometris yang berasal 
dari Spanyol Muslim, dan kedua 
bercorak binatang yang diyakini ber-
asal dari Anatolia yang muncul pada
abad ke-14 dan abad ke-15 M.

Namun dalam literatur lain, 
permadani dengan corak binatang 
sudah menjadi tren di kota Fustat, 
Mesir, sejak abad ke-9 M. Ketika 
Kekhalifahan Turki Usmani ber-
kuasa, penggunaan gambar seperti 
binatang dilarang termasuk sebagai 
corak permadani. 

Karena itu, permadani khas Turki 
Usmani lebih dikenal dengan gaya 
geometris dan motif tumbuhan.

Seni pembuatan permadani 
mencapai tingkat tertinggi dalam 
teknik, kualitas dan desain pada 
zaman kekuasaan Dinasti Seljuk 
Muslim. Kala itu desain binatang 
yang geometris dan dibingkai 
kaligrafi menjadi ciri khasnya. 
Dalam literatur lain, disebutkan 
justru dari dinasti inilah pencipta 
sebenarnya permadani Islam. 
(*mirza)

Menjadi representasi seni Islam, 
permadani tak hanya berfungsi 
sebagai hiasan namun identitas 
diri dari komunitas muslim. 
Karpet-karpet tebal, dengan bulu 
halus dan corak menarik menjadi 
penghias utama kerajaan Islam. 
Masyarakat Barat mulai mengenal 
permadani sebagai simbol dari 
kebudayaan Islam.

kerajaan Islam masa itu. Di Barat 
mulai mengenal permadani sebagai 
simbol dari kebudayaan Islam.

Saat peradaban Islam berjaya, 
industri pembuatan permadani 
berkembang pesat, mulai dari Asia 
Tengah, Iran hingga ke Kaukasus, 
lndia Utara serta Spanyol. 

"Mereka bersandar di atas permadani 
yang bagian dalamnya dari sutra tebal. 
Dan buah-buahan di kedua surga itu 

dapat (dipetik) dari dekat." 
(QS. Ar Rahman ayat 54).

gambar peraDaban Islam
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NAbAwIyAh
SIRAh

Ubai mengatakan, "Allah mengumpulkan mereka semua yang akan ada hingga hari 
kiamat pada saat itu, Allah menciptakan dan memberikan bentuk pada mereka, 
setelah itu Allah meminta mereka berbicara. Allah kemudian mengambil perjanjian 
dan sumpah dari mereka dan menjadikan diri mereka sebagai saksi, ‘Bukankah Aku 
ini Rabbmu?’ Mereka menjawab, ‘Betul (Engkau Rabb kami), kami bersaksi (Kami 
lakukan yang demikian itu),’ dan seterusnya."

dari Umar bin Ju'tsam, dari Zaid bin Abu 
Unaisah, dari Abdul Hamid bin Abdurrahman 
bin Zid bin Khattab, dari Muslim bin Yasar, dari 
Nu'aim bin Rabi'ah, ia menuturkan, "Suatu ketika 
aku berada di dekat Umar bin Khattab, ia ditanya 
tentang ayat ini,"Abu Dawud menyebutkan hadist 
di atas hingga tuntas.

Al-Hafizh Daruquthni menyatakan, "Abu Farwah
bin Yazid  bin Sinan Ar-Rahawi pun meriwayat-
kan hadist ini mengikuti riwayat Umar bin 
Ju'tsam
dari Zaid bin Abu Unaisah. Perkataan mereka 
berdua ini lebih tepat dari perkataan Malik.”

Hadist-hadits tersebut diatas menunjukkan, Allah 
mengeluarkan keturunan Adam dari punggung-
nya laksana semut, kemudian Allah membagi 
mereka dalam dua golongan; golongan kanan 
dan golongan kiri, Allah berfirman, "Mereka 
(Aku ciptakan) untuk surga dan Aku tidak peduli 
mereka (Aku ciptakan) untuk surga dan Aku 
tidak peduli.”

Terkait persaksian dan pengakuan akan keesaan 
Allah dengan tutur kata yang diucapkan 
keturunan Adam, tidak ada hadist-hadist kuat 
tentang hal itu. 

Imam Ahmad meriwayatkan, dari Husain bin 
Muhammad, dari Jarir (maksudnya Ibnu Hazim), 
dari Kultsum bin Jabr, dari Sa'id bin Jubair, dari 
Ibnu Abbas, dari Nabi SAW, beliau bersabda, 

"Sungguh, Allah mengambil perjanjian dari 
punggung Adam di Nu'man pada hari Arafah, 
lalu dari tulang punggungnya Allah mengeluarkan 
seluruh keturunan yang Allah ciptakan, lalu Allah 
tebarkan di hadapannya, lalu Allah berbicara 
kepada mereka secara langsung, ‘Bukankah Aku 
ini Rabbmu?' Mereka menjawab. ‘Betul (Engkau 
Rabb kami), kami bersaksi.' (Kami lakukan yang 
demikian itu) agar di hari Kiamat kamu tidak 
mengatakan, ‘Sesungguhnya, ketika itu kami 
lengah terhadap ini.' 

Atau agar kamu mengatakan, ‘Sesungguhnya, 
nenek moyang kami telah mempersekutukan 
Rabb sejak dahulu, sedang kami adalah keturunan 
yang (datang) setelah mereka. Maka apakah 
Engkau akan membinasakan kami karena 
perbuatan orang-orang (dahulu) yang sesat?' 
(Al-A'raf: 172-183).

Sanad hadist ini bagus dan kuat sesuai syarat 
Muslim. Diriwayatkan An-Nasa'i, Ibnu Jarir, dan 
Hakim dalam Al-Mustadrak dari hadist Husain 
bin Muhammad Al-Marwazi dengan matan yang 
sama. Hakim mengatakan, "Sanadnya shahih, 
hanya saja tidak ditakhrij Imam Bukhari dan 
Muslim."

Hanya saja hadist ini diperdebatkan, karena 
Kultsum bin Jabr meriwayatkan hadist ini secara 
marfu' dan juga mauquf. Seperti itu juga dengan 
riwayat Al-Aufa, Al-Wabili, Dhahhak dan Abu 
Hamzah dari Ibny Abbas secara mauquf. Riwayat 
mauquf lebih banyak dan lebih kuat. Wallahu 
a'lam. Hadist ini juga diriwayatkan dari Abdullah 
bin Umar secara mauquf dan marfu'. Riwayat 
yang mauquf lebih shahih.

Kalangan yang berpendapat bahwa pengambil-
an sumpah dari keturunan Adam ini benar-
benar terjadi, mereka adalah jumhur ulama, 
berpedoman pada riwayat Imam Ahmad; 
Hajjaj bercerita kepada kami, Syu'bah bercerita 
kepadaku, dari Abu Umran Al-Jauni, dari Anas 
bin Malik, dari Rasulullah SAW bersabda; 

"Dikatakan pada salah satu penghuni neraka pada 
hari kiamat, ‘Andai kau memiliki segala sesuatu 
di bumi, apakah kau akan menebus diri dengan 
semua itu (dari siksa-Ku)?' ‘Ya,' jawab hamba itu. 
Allah berfirman, ‘Aku menginginkan yang lebih 
mudah dari itu, Aku telah mengambil perjanjian 
darimu saat kau berada di tulang punggung Adam 
agar kau tidak menyekutukan-Ku dengan apa pun, 
tapi kau tetap bersikeras untuk menyekutukan-
Aku."(HR. Bukhari dan Muslim dari Syu'bah 
dengan matan yang sama).

IMAM MAlIK BIN ANAS meriwayatkan dalam 
Al-Muwattha' dari Zaid bin Abu Unaisah, bahwa 
Hamid bin Abdurrahman bin Zaid bin Khattab 
mengabarkan kepadanya, dari Muslim bin Yasar 
Al-Juhani, suatu ketika Umar bin Khattab ditanya 
tentang ini; 

"Dan (ingatlah) ketika Rabbmu mengeluarkan dari 
sulbi (tulang belakang) anak cucu Adam keturunan 
mereka dan Allah mengambil kesaksian terhadap 
roh mereka (seraya berfirman), ‘Bukankah Aku ini 
Rabbmu?' Mereka menjawab, ‘Betul (Engkau Rabb 
kami), kami bersaksi.' Dan seterusnya. (Al-A'raf: 
172).

Umar bin Khattab mengatakan, ‘Aku pernah
mendengar Rasulullah SAW bersabda tentang
ayat ini, 

"Sungguh, Allah menciptakan Adam A.S, setelah 
itu mengusap punggungnya dengan tangan kanan-
Nya, kemudian dari punggungnya itu Ia mengeluar-
kan keturunan Adam, Allah berfirman, "Aku 
menciptakan mereka untuk surga dan dengan 
amalan penghuni surga yang mereka kerjakan." 
Setelah itu mengusap punggungnya, kemudian 
dari punggungnya itu Ia mengeluarkan keturunan 
Adam, Allah berfirman, "Aku menciptakan mereka 
untuk neraka dan dengan amalan penghuni neraka 
yang mereka kerjakan.'

Seorang sahabat kemudian berkata, "Wahai 
Rasulullah, lalu untuk apa kita melakukan amalan 
(toh semuanya sudah ditakdirkan)?' Rasulullah 
SAW menjelaskan, "Ketika Allah menciptakan 
seorang hamba untuk surga, Allah membuat orang 
tersebut melakukan amalan penghuni surga hingga 
ia meninggal dalam kondisi melakukan salah satu 
amalan penghuni surga, sehingga dengan amalan 
itu ia masuk surga. Dan ketika Allah menciptakan 
seorang hamba untuk neraka, Allah membuat orang 
tersebut melakukan amalan penghuni neraka hingga 
ia meninggal dalam kondisi melakukan salah satu 
amalan penghuni neraka, sehingga dengan amalan 
itu ia masuk neraka."

Demikian riwayat Imam Ahmad, Abu Dawud, At-
Tirmidzi, An-Nasa'i, Ibnu Jaris, Ibnu Abi Hatim, 
Abu Hatim bin Hibban dalam kitab Shahihnya dari 
sejumlah jalur riwayat, dari Imam Malik, dengan 
matan yang sama.

At-Tirmidzi mengatakan, "Hadist ini hasan. 
Muslim bin Yasar tidak mendengar dari Umar.
"Pernyataan senada juga disampaikan Abu Hatim 
dan Abu Zur'ah. Abu hatim menambahkan, "Di 
antara keduanya ada (perawi perantara bernama) 
Nu'aim bin Rabi'ah.”

Hadist ini juga diriwayatkan Abu Dawud dari 
Muhammad bin Mushaffa, dari Baqiya, 
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Abu Ja'far Ar-Razi meriwayatkan dari Rabi' bin Anas, 
dari Abu Aliyah, dari Ubai bin Ka'ab terkait firman 
Allah SWT; 

"Dan (ingatlah) ketika Rabbmu mengeluarkan dari 
sulbi (tulang belakang) anak cucu Adam keturunan 
mereka dan Allah mengambil kesaksian terhadap 
roh mereka (seraya berfirman), "Bukankah Aku ini 
Rabbmu?" Mereka menjawab, "Betul (Engkau Rabb 
kami), kami  bersaksi. (Kami lakukan yang demikian 
itu) agar di hari Kiamat kamu tidak mengatakan, 
"Sesungguhnya, ketika itu kami lengah terhadap ini." 
Atau agar kamu mengatakan, "Sesungguhnya, nenek 
moyang kami telah mempersekutukan Rabb sejak
dulu, sedang kami adalah keturunan yang (datang) 
setelah mereka. Maka apakah Engkau akan mem-
binasakan kami karena perbuatan orang-orang (dahulu) 
yang sesat?"(Al-A'raf:  172-183).

Allah Ta'ala lalu mengangkat ayah mereka, Adam, lalu 
Adam melihat mereka. Terlihat di antara mereka ada 
yang kaya dan ada juga yang miskin, ada yang bagus 
rupanya dan ada yang tidak seperti itu. Lalu Adam 
berkata, "Ya Rabb! Kenapa engkau tidak menyamakan 
semua hamba-hamba-Mu?" 

Allah menjawab. "Sungguh. Aku ingin disyukuri.' 
Di antara mereka, Adam melihat para nabi, 
mereka laksana lentera, mereka memancarkam 
cahaya, mereka diistimewakan dengan perjanjian 
lain; perjanjian risalah dan nubuwah."

Itulah yang difirmankan Allah, 
"Dan (ingatlah) ketika Kami mengambil perjanjian 
dari para nabi dan dari engkau (sendiri), dari Nuh, 
Ibrahim, Musa dan Isa putra Maryam dan Kami telah 
mengambil mereka perjanjian yang teguh.' (Al-Ahzab: 
7). ‘Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada 
agama (Islam); (sesuai) fitrah Allah disebabkan Dia 
telah menciptakan manusia menurut (fitrah) itu. Tidak 
ada perubahan pada ciptaan Allah." (Ar-Rum: 30). 

Terkait hal itu, Allah SWT berfirman, 
"Ini (Muhammad) salah seorang pemberi peringatan di 
antara para pemberi peringatan yang telah terdahulu." 
(An-Najm: 56). 

"Dan Kami tidak mendapati kebanyakan mereka 
memenuhi janji. Sebaliknya yang Kami dapati 
kebanyakan mereka adalah orang yang benar-benar 
fasik." (Al-A'raf: 102).

Seperti telah disebutkan sebelumnya, ketika Allah 
memerintahkan para malaikat untuk bersujud kepada 
Adam, mereka semua menjalankan perintah ilahi, tapi
 Iblis enggan bersujud pada Adam karena dengki dan
 memusuhi. Akhirnya Allah mengusir, menjauhkannya 
dari rahmat, dan mengeluarkannya dari surga. Allah 
menurunkan Iblis ke bumi dalam keadaan terusir, 
terlaknat dan terkutuk.

Imam Ahmad menyatakan, "Waki', Ya'la dan 
Muhammad bin Ubaid bercerita kepada kami, mereka 
mengatakan, "A'masy bercerita kepada kami, dari Abu 
Shalih, dari Abu Hurairah, ia berkata, "Rasulullah 
SAW bersabda, "Saat anak Adam membaca ayat 
Sajdah lalu ia bersujud, setan menjauh dengan 
menangis sambil mengatakan, "Duhai celakanya! 
anak Adam diperintahkan bersujud sehingga ia 
mendapatkan surga sementara aku diperintahkan 
bersujud tapi aku mendurhakai (perintah itu) sehingga 
aku mendapat neraka."
(HR. Muslim dari hadist Waki' dan Abu Mu'awiyah 
dari A'masy dengan matan yang sama).

Wallahu a'lam bishawab...

Ubai berkata, "Allah mengumpulkan mereka semua 
yang akan ada hingga hari kiamat pada saat itu, Allah 
menciptakan dan memberikan bentuk pada mereka, 
setelah itu Allah meminta mereka berbicara, mereka 
berbicara. Allah kemudian mengambil per-janjian 
dan sumpah dari mereka dan menjadikan diri mereka 
sebagai saksi, "Bukankah Aku ini Rabbmu?" Mereka 
menjawab, "Benar (Engkau Rabb kami), kamibersaksi 
(Kami lakukan yang demikian itu),' dan seterusnya."

Allah berfirman, "Aku jadikan tujuh langit, tujuh 
bumi, dan ayah kalian sebagai saksi bagi kalian, agar 
kelak pada hari kiamat (kalian tidak) mengatakan, 
‘Kami tidak mengetahui itu.' Ketahuilah! Sungguh 
tiada ilah (yang berhak diibadahi dengan sebenarnya) 
selain-Ku, tiada Rabb selain-Ku. Janganlah kalian 
menyekutukan-Ku dengan apa pun. Sungguh, Aku
akan mengutus rasul-rasul pada kalian untuk meng-
ingatkan janji-Ku ini pada kalian, dan Aku akan me-
nurunkan kitab-Ku ini pada kalian."Mereka berkata, 
"Kami bersaksi bahwa Engkau Rabb dan ilah kami. 
Tiada Rabb bagi kami selainMu, tiada ilah (yang 
berhak diibadahi dengan sebenarnya) bagi kami selain-
Mu." Mereka mengakui ketaatan untuk-Nya saat itu.
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INSpIRASI
KISAh

Ia sangat bersyukur, profesinya sebagai sekuriti 
membuatnya memiliki lebih banyak waktu untuk 
keluarga dan mengisi kehidupannya dengan 
kegiatan ibadah. Sejak itu pula ia ikut pengajian 
keliling dari masjid ke masjid yang dilakukan 
secara rutin seminggu sekali. Ia selalu hadir di 
setiap pengajian itu yang dilaksanakan di masjid 
Nurul Hikmah yang berada di sekitar tempat 
tinggalnya. 

Sejak ia menikahi Siti Maria, semangat belajar 
agamanya makin bertambah. Beruntung sekali, 
istrinya yang pintar membaca Al Quran mau 
mengajarinya dengan sungguh-sungguh Bahkan 
Disan merasa sangat nikmat melantun bacaan-
bacaan dalam Juz Amma, buku dasar-dasar 
membaca huruf Arab. 

"Saking senangnya, saya pernah semalaman 
membaca ulang Juz Amma itu sampai tuntas 
halaman terakhir , bagi saya ini seperti hidayah 
karena saya melakukannya dengan perasan yang 
nikmat" katanya.

Hari-hari Disan makin terisi dengan aktivitas
keagamaan, setiap waktu luangnya di hari 
Senin dan Minggu pagi ia mengikuti pengaji-
an di rumah ustadznya, Gus Arifin, untuk 
memperdalam lagi pengetahuannya dan 
menambah keimanannya. 

Tiga TaHUn sEbELUm bERUmRaH
Bagi Disan, berniat untuk berangkat Haji atau 
pun Umrah, tentu saja tidak pernah terpikir 
dalam benak Disan. Apa lagi, melihat diri dan 
keluarganya yang hidup hanya bergantung dari 
gaji sebagai petugas keamanan. Bahkan, saran 
untuk ikut dalam program tabungan haji dan 
umrah pun dilakukannya sekadarnya saja, tanpa 
dorongan yang kuat, ketika diperkenal-kan 
program tabungan itu oleh sang ustadz, sekitar 
tahun 2010, . 

"Ya, saat itu saya sendiri merasa tidak begitu
yakin, tidak tahu nanti bagaimana membayar-
biaya yang sebesar itu. Saya ya, ikut-ikutan saja," 
katanya. "Saya ikuti saja dengan ikhlas, lilahita 
Alla, nggak terasa tabungan itu terus berjalan, 
dan Alhamdulillah, akhirnya saya kok bisa juga 
membayar semua biaya itu," tambahnya. 

Disan merasa Allah Ta'ala memudahkan semua 
urusannya untuk memenuhi kebutuhan sehari-
hari dan menyisihkan untuk tabungan itu. 
"Jadi ya, ada saja pekerjaan yang saya terima diluar 
tugas rutin saya sebagai sekuriti. Padahal, kalau 
dipikir-pikir itu pas-pasan," kata Disan.

Belakangan Disan menyadari, bahwa Allah Ta'ala
sedang mendorongnya untuk mewujudkan niat-
nya pergi berumrah. Ia bersyukur, semua biaya itu 
terpenuhi dan keberangkatannya ke tanah suci 
terlaksana.  

UmRaH UnTUK diRi, ibU dan ayaH
Rasa syukur itu, sungguh-sungguh diwujudkan 
Disan, dengan ibadah ketika berada di Mekkah. 
Di sana ia mengatur waktunya dengan ketat, 
seluruhnya digunakan untuk menunaikan ibadah.  

Di Mekkah, ia melaksanakan sebanyak tiga kali 
ibadah umrah, yang ia niatkan untuk dirinya, 
untuk ibundanya serta untuk ayahnya. 

"Saya benar-benar menyediakan waktu untuk 
ibadah, jarang saya tidur lama-lama di hotel. 
Bahkan tengah malam pun saya berangkat ke
Masjidil Haram. Sehingga setelah saya laksana-
kan umrah untuk saya sendiri, saya lanjutkan 
badal untuk Ibu saya, dan Ayah saya," jelasnya.

Di rumah Allah, Disan berupaya memaksimalkan  
ibadahnya, ia terus teringat pesan ibundanya, saat 
itu pula ribuan doa-doa terus dilantunkannya 
untuk perempuan tercinta yang melahirknnya. (*)

Anak bungsu dari lima bersaudara ini merasa 
tidak berdaya, kala ibundanya menyampaikan 
pesan terakhir sebelum dipanggil menghadap 
ke Rahmatullah. 

Meskipun pesan itu singkat dan terdengar 
sederhana, namun rupanya begitu membekas 
dalam hatinya. Dengan raut muka haru ia katakan 
bahwa sang ibunda berpesan agar ia menjadi 
'orang yang benar'. Di menit-menit terakhir itu 
pula, dihadapannya sang ibunda memintanya 
untuk membimbing kakak-kakaknya.

Adalah Disan, yang kala itu (tahun 1994) usianya 
masih 25 tahun, mendengar pesan Ibundanya ia 
merasa tersentuh dan sedih seketika. "Bagaimana 
tidak, di usia saya saat itu, saya tidak bisa berbuat 
apa-apa, tidak bisa berdoa, mengaji,  bahkan 
shalat lima waktu pun tak pernah saya lakukan. 
sampai-sampai ketika ibu saya meninggal sore 
hari itu, hingga esok paginya di pemakaman, saya 
tidak  mendoakannya," kata Disan sedih.

"Sejak saat itu, saya merasa pesan ibu saya itu 
sesuatu yang luar biasa," tambahnya.

Sepeninggalan ibundanya, Disan mulai merasa 
terdorong untuk mencari dan mempelajari ilmu 
agama. Kala itu dilakukannya semata-mata agar ia 
bisa mendoakan orang tua.

dUa TaHUn sEJaK 'ibUnda PERgi'
Disan bersama orangtuanya tinggal di kawasan 
Tangerang. Ia yang hanya lulus dari bangku 
SMP saat itu memang agak kesulitan untuk 
mendapatkan pekerjaan. Berkali-kali, ia men-
coba melamar di beberapa perusahaan, namun 
bekal ijazahnya membuatnya tidak percaya diri.

Namun, akhirnya di tahun 1996, Disan pun 
menerima panggilan dan diterima bekerja di 
sebuah pabrik di Tangerang. Ia merasa bersyukur, 
dan menekuni pekerjaannya sebagai karyawan.

Setahun bekerja di pabrik itu, Disan merasa 
ijazah yang dimilikinya sangatlah kurang, karena 
hampir semua perusahaan kala itu umumnya 
lebih memperhatikan lulusan SMA. Akhirnya, 
dari saran beberapa rekannya ia memutuskan 
sambil bekerja juga mengikuti sebuah program 
pendidikan persamaan selama setahun yang 
membuatnya meraih ijazah SMA.

Tahun 1999, ia pun menamatkan SMA-nya.
Dengan bekal ijazah SMA itu Disan mencari 
pekerjaan baru yang lebih baik. Menurutnya, 
menjadi karyawan pabrik ia merasa sulit sekali
mengatur waktu dan meluangkannya untuk 
keluarga. Sampai akhirnya, suatu hari ia mengaju-
kan lamaran dan diterima di sebuah perusahaan 
sebagai tenaga sekuriti di kawasan Bintaro. 

Disan (Petugas Sekuriti) 
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bUKIt
ShAfA 

fIqh
INfo

sa'i PERbEdaan PEndaPaT anTaRa 
imam-imam madZHab mEngEnai 
HUKUm sa'i  

Menurut Madzhab Maliki dan Syafi'i, 
Sa'i merupakan salah satu rukun di antara 
rukun-rukun Haji dan Umrah. Sementara 
Madzhab Hanafi berpandangan, Sa'i merupa-
kan kewajiban yang dapat diganti dengan 
'dam'. Madzhab Hanbali mempunyai dua 
pendapat; pertama, hukumnya sunnah, yang 
kedua hukumnya wajib. Dari Shafa ke Marwah 
dihitung satu kali, dari Marwah ke Shafa 
dihitung yang kedua, demikian menurut 
Fuqaha'. 

Menurut Maliki, Syafi'i dan Hanbali, Sa'i 
dimulai dari Shafa menuju Marwah, jika 
sebaliknya tidak sah Sa'inya. Menurut madzhab 
Hanafi; tidak apa-apa.

syaRaT-syaRaT saH sa'i

1) Dilaksanakan setelah Thawaf di Baitullah. 
Imam Nawawi dalam Kitab Al Majmu' 
mengatakan, "Kesinambungan antara pelaksa-
naan Thawaf dan Sa'i adalah sunnah. Jika 
antara keduanya diselingi dengan sesuatu 
pekerjaan lain atau diselingi dengan berhenti, 
maka tidak boleh ber-Sa'i sebelum thawaf lagi.

2) Dimulai dari bukit Shafa dan berakhir di 
bukit Marwah, dan muwalah/berkesinambung-
an. Dan berkesinambungan antara putaran 
satu ke putaran berikutnya, dihukumi sunnah 
menurut Hanafi dan Syafi'i. Dan dihukumi 
sebagai syarat sah oleh Maliki dan Hanbali.

3) Dilakukan di Mas'a (tempat Sa'i).

4) Dilaksanakan selama 7 (tujuh) kali. Dari 
Shafa ke Marwah dihitung 1 (satu) kali, dan 
dari Marwah ke Shafa dihitung yang kedua 
kali, dan seterusnya.

Menurut Madzhab Hanafi,  
"Jika ia meninggalkan Sa'i seluruhnya atau 
meninggalkan empat putaran atau lebih dari 
Sa'inya, maka hajinya tetap sah, namun harus 
membayar 'dam'. Tapi apabila meninggalkan 
tiga putaran atau kurang, maka harus mem-
bayar untuk setiap putarannya setengah sha' 
gandum (atau makanan yang sejenis). 

Pendapat ini disampaikan oleh Imam Thawus. 
Pendapat ini muncul di madzhab Hanafi, 
karena Sa'i hukumnya wajib, yang boleh diganti 
dengan 'dam' bila meninggalkannya.

5) Harus benar-benar mencapai Shafa dan 
Marwah, walau sekedar menempelkan tumit 
kaki saja.

6) Melakukan Sa'i dengan berjalan meng-
hadap ke depan/muka, tidak boleh berjalan 
mundur atau miring.

sUnnaH-sUnnaH sa'i

1) Bagi laki-laki berjalan tanpa alas kaki kecuali 
karena udzur syar'i. Dan berjalan kaki adalah 
sunnah menurut madzhab Syafi'i, Maliki dan 
sebagian pendapat madzhab Hanbali. Madzhab 
Hanafi menghukumi wajib dengan berjalan 
kaki, bila tidak, maka harus membayar dam.

2) Suci dari hadats besar dan kecil. Tidak 
diwajibkan harus punya wudhu.

3) Memperbanyak bacaan do'a, atau membaca 
Al Qur'an, Shalawat dan Dzikir-dzikir.

4) Bagi laki-laki disunnahkan melakukan Raml 
(lari-lari) saat berada lorong berlampu hijau.

5) Naik ke bukit Shafa dan Marwah di setiap 
putaran.

6) Khusyu', tenang, dan tidak bercakap-cakap.
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BUKIT SHAFA DAN BUKIT 
MARWAH, Kedua bukit ini masih terletak 
di dalam komplek Masjidil Haram dan 
masih menyisakan sedikit bebatuan sebagai 
tanda bukitnya. Kondisi disini pun tak kalah 
ramainya dibandingkan di sekitar Ka'bah—
bedanya disini tak perlu berdesak-desakan.  

Membayangkan bagaimana Siti Hajar, kala 
itu ditinggalkan oleh Ibrahim AS bersama 
Ismail (putranya) di lembah yang tandus tak 
berair demi mematuhi perintah Allah. Di saat 
perbekalan habis dan ia serta anaknya merasa 
kehausan, ia meninggalkannya dan berusaha_
Sa'i, mencari air untuknya dan putranya. 

Siti Hajar berusaha sekuat tenaga naik ke 
bukit Shafa, melihat sekelilingnya dengan 
harapan melihat sumber air atau kafilah yang  
datang untuk membantunya. 

Lalu ia berlari lagi ke bukit Marwah, di sana 
melakukan hal yang sama seperti di bukit 
Shafa. Demikian seterusnya hingga tujuh kali 
bolak balik dari Shafa ke Marwah. 

SA'I berasal dari kata- sa'a, yas'a (berjalan, 
bergegas) atau As Sa'yu dapat diartikan sebagai 
masya-artinya berjalan. Juga diartikan sebagai- 
qasahada yang artinya menuju ke suatu arah; 
atau-‘amila yang berarti melakukan sesuatu.

Menurut istilah, Sa'i berarti, menempuh 
jarak pulang pergi antara Shafa dan Marwah 
sebanyak tujuh kali setelah melaksanakan 
ibadah thawaf, dalam rangka manasik haji 
atau umrah'. Yaitu berjalan agak cepat, bolak 
balik sebanyak 7 kali dari bukit Shafa ke bukit 
Marwah dan berakhir di Marwah. 

Sa’i merupakan rukun wajib yang dilakukan ketika ibadah  
haji/umrah dengan berjalan dari bukit Safa ke bukit 
Marwah dan sebaliknya sebanyak  tujuh kali. Perjalanan 
dari Shafa keMarwah dihitung satu  kali. Jarak antara 
bukit Shafa dan Marwah sekitar 400 meter. Keseluruhan 
jarak Sa'i sekitar 2800 meter atau 2,8 kilometer.

bUKIt  
MARwAh7
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Bagaimana berSa'i dengan menggunakan 
"kendaraan” (dahulu-dengan menunggang
hewan, unta misalnya)?

Menurut madzhab Hanafi, "Bila seseorang 
mampu untuk ber-Sa'i dengan berjalan kaki
maka wajib baginya berjalan kaki, dan mening-
galkannya akan dikenai dam. 
(Badai'u Shanai', 2/134). 

Menurut madzhab Maliki, "Barangsiapa yang 
thawaf di Baitullah sambil ditandu (kursi roda, 
menunggang sesuatu) tanpa udzur, maka hal 
itu tidak sah dan harus diulangi lagi, begitu 
juga untuk Sa'i, demikian juga diperkuat oleh 
pendapat Al Laits bin Sa'ad, Abu Tsaur dan 
Imam Mujahid. 

Namun menurut Ulama madzhab Maliki 
lainnya seperti Ibn Hazm al Andalusi dalam
Kitab al Qawanin Fiqhiyah, 116, "bahwa 
berjalan kaki dalam Sa'i adalah sunnah.”
Madzhab Syafi'i membolehkan ber-Sa'i sambil 
menunggang hewan atau naik sesuatu (kursi 
roda misalnya).

Menurut Hanbali, "Sa'i sambil menunggang 
hewan/naik sesuatu, adalah sah, baik ada udzur 
maupun tidak. Praktek Sa'i Setelah Thawaf, 
shalat sunnah di Maqam Ibrahim, minum air 
Zam-zam, selanjutnya Jama'ah menuju Mas'a 
dan mendaki bukit Shafa dengan membaca:

"Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih 
lagi Maha Penyayang. Aku mulai dengan apa 
yang telah dimulai oleh Allah dan Rasul-Nya. 
Sesungguhnya Shafa dan Marwah sebagian 
dari syiar-syiar (tanda kebesaran) Allah. 
Maka barang siapa yang beribadah haji ke 
Baitullah atau pun berumrah, maka tidak 
ada dosa baginya mengerjakan Sa'i antara 
keduanya. Dan barang siapa yang mengerjakan 
suatu kebajikan dengan kerelaan hati, maka 
sesungguhnya Allah Maha Penerima Kebaikan 
lagi Maha Mengetahui.” (Do'a dari Shahih 
Muslim dan QS. Al-Baqarah: 158)

dO'a di aTas bUKiT sHafa 
mEngHadaP Ka'baH

"Allah Mahabesar (3x), Segala puji bagi Allah, 
Allah Mahabesar atas apa yang telah menunjuki 
kami. Segala puji bagi Allah atas apa yang telah 
mencintai kami. Tiada Tuhan selain Allah Yang 
Maha Esa dan tiada sekutu bagi-Nya. Bagi-Nya 
kerajaan dan bagi-Nya segala puji. Dialah yang 
menghidupkan dan mematikan. Dialah Yang 
Maha Hidup dan tidak mati dan Dia Maha Kuasa 
atas segala sesuatu. Tiada Tuhan selain Allah Yang 
Maha Esa dan tiada sekutu bagi-Nya. Dialah Yang 
Menepati janji-Nya, Yang Menolong hamba-Nya, 
dan memberi kemenangan kepada pasukan-Nya. 
Tiada Tuhan selain Allah Yang Maha Esa dan 
kami tidak menyembah selain-Nya, dan kami 
ikhlas karena-Nya dalam beragama walaupun 
orang-orang kafir tidak menyukai.”

Kemudian mulai menuruni bukit shafa, menuju 
Marwah. Ketika melewati deretan lampu hijau 
(lihat: Bathnul Wadi), maka Jama'ah laki-laki 
berlari lari kecil (raml) sambil membaca:

"Ya Allah, ampunilah, sayangilah, maafkanlah, 

bermurah hatilah, dan hapuskanlah apa-apa yang 
Engkau ketahui. Sesungguhnya Engkau Maha 
Mengetahui apa-apa yang kami sendiri tidak 
mengetahui. Sesungguhnya Engkau Ya Allah 
Mahamulia.” 

dO'a KETiKa mEndEKaTi bUKiT 
maRWaH mEmbaCa:

"Sesungguhnya Shafa dan Marwah sebagian dari 
syiar-syiar (tanda kebesaran) Allah. Barangsiapa 
berhaji ke Baitullah ataupun berumrah maka tidak 
ada salahnya untuk melakukan Sa'i pada keduanya 
(Shafa dan Marwah). Dan barang siapa yang 
berbuat lebih baik lagi, maka sesungguhnya Allah 
Maha Menerima dan Maha Mengetahui.”
(dihitung satu putaran)

Kemudian ke Shafa dan akan melewati deretan 
lampu hijau lagi (berlari lari kecil bagi jamaah
laki-laki dengan membaca do'a ketika melewati 
tempat tersebut. Dan seterusnya mendaki bukit
Shafa lagi untuk putaran kedua, dan membaca doa 
seperti ketika pertama (perjalanan dari Shafa ke 
Marah) , dan seterusnya, hingga putaran ke
tujuh di Marwah. (*)

fIqh
INfo

Bathnul Wadi arti harfiahnya, adalah 
Perut lembah (saat Siti Hajar sa’i, wadi 
ini bagian lembah yang paling curam). 

Berada di kawasan Mas’a (tempat 
Sa’i) antara bukit Shafa dan Marwah. 

Ada juga yang menyebut Bathnul Masil 
(lembah tempat air mengalir). 

 
Tempat ini sudah ditandai dengan 
deretan lampu hijau. Jama’ah haji  

atau umrah dianjurkan mempercepat 
jalannya/lari-lari kecil (bagi laki-laki) 

waktu sa’i ketika melewati 
Bathnul Wadi, serta berdo’a : 

"Ya Allah, ampunilah, sayangilah, 
maafkanlah, bermurah hatilah, dan 

hapuskanlah apa-apa yang 
Engkau ketahui. Sesungguhnya Engkau 
Maha Mengetahui apa-apa yang kami 

sendiri tidak tahu. Sesungguhnya 
Engkau Ya Allah Maha Mulia dan Maha 

Pemurah." (HR. al Baihaqi). 

Bathnul Wadi



50 51

JURNAL UMRAH DAN HAJI JURNAL UMRAH DAN HAJI

SyARIAh
EKoNoMI

keselamatan, keamanan, serta keutuhan barang/uang.

Mudharabah
Akad kerjasama suatu usaha antara pihak pertama 
(malik, shahibul mal, atau bank syariah) yang 
menyediakan seluruh modal dan pihak kedua ('amil, 
mudharib, atau nasabah) yang bertindak selaku 
pengelola dana dengan kesepakatan yang dituangkan 
dalam akad, sedangkan kerugian ditanggung 
sepenuhnya oleh Bank Syariah kecuali jika pihak 
kedua melakukan kesalahan yang disengaja, lalai atau 
menyalahi perjanjian.

IJARAH
Akad penyediaan dana dalam rangka memindahkan 
hak guna atau manfaat dari suatu barang atau jasa 
berdasarkan transaksi sewa, tanpa diikuti dengan 
pemindahan kepemilikian barang itu sendiri.

IJARAH MUNTAHIYAH BIT TAMlIK
Akad penyediaan dana dalam rangka memindahkan 
hak guna atau manfaat dari suatu barang atau jasa 
berdasarkan transaksi sewa dengan opsi pemindahan 
kepemilikan barang.

menIlIk layanan
perbankan syarIaH
Bank syariah memang memiliki prinsip-prinjsip 
lain dari bank konvensional yang banyak berdiri 
di Indonesia. Dengan kejelasan prinsip yang 
berdasarkan Islam saat ini, perkembangan bank 
syariah di Indonesia menunjukkan angka yang 
cukup signifikan. Bank Syariah, tidak menutup 
kemungkinan nasabah lain agama juga mau ber-
gabung dengan bank syariah karena keuntungan 
yang didapatkannya besar.

Secara umum, bank syariah memang tidak dikhusus-
kan hanya untuk umat Muslim. Namun, mereka yang 
beragama selain Islam juga diperbolehkan untuk 
menyimpan dananya di bank tersebut. Secara garis 
besar, bank syariah hanya menggunakan prinsip 
kesyariatan Islam tanpa berpengaruh pada kebijakan 
target atau sasaran nasabah yang dijaring.

lalu bagaimana kita mengenal Perbankan Syariah? 
Dari situs otoritas Jasa Keuangan (oJK) dapat 
kita mengetahui tips untuk mengetahui perbankan 
syariah.  

Pertama, perhatikan Logo iB yang dipasang di depan 
kantor bank yang telah resmi beroperasi sebagai 
bank syariah (BUS, UUS dan BPRS), baik kantor 
pusat, kantor cabang maupun kantor layanan syariah. 
Logo iB biasanya juga dipasang di papan reklame, 
spanduk, neon sign atau billboard.

Kedua, Masyarakat juga bisa mendapatkan layanan 
perbankan syariah di bank-bank konvensional 
yang membuka layananoffice channeling Bank 
Syariah. Penandanya adalah stiker Logo iB layanan 
syariah yang umumnya terpasang di pintu masuk 
kantor cabang bank konvensional. Biasanya 
di depan counter pelayanan syariah, bank juga 
memasangbanner atau poster yang memberikan 
penjelasan mengenai produk dan jasa perbank syariah 
yag tersedia. Informasi lebih lengkap layanan syariah 
ini juga dapat diperoleh melalui customer service atau 
staf di kantor bank konvensional tersebut.

Ketiga, Layanan bank syariah juga bisa ditemukan 
di kantor pos terdekat. Beberapa bank syariah telah 
bekerjasama dengan PT. Pos Indonesia dalam rangka 
memperluas jaringan layanan kepada masyarakat.

Keempat, Untuk mengambil uang tunai dan 
transfer masyarakat bisa menggunakan ATM bank 

bebas nilai

sistem bunga

besaran bunga tetap

berorientasi pada 
keuntungan saja
(kebahagiaan dunia)

Pola Hubungan 
• Debitur - Kreditur

Tidak memiliki 
lembaga sejenis dewan 
Pengawas syariah (dPs)

syaRiaH

berinvestasi pada usaha 
yang halal

atas dasar bagi hasil,
margin keuntungan 
dan fee

berorientasi pada 
keuntungan dan falah 
(kebahagiaan dunia dan 
akhirat)

Pola Kemitraan
1. Kemitraan   

musyarakah dan 
 mudharabah
2. Penjual – Pembeli 
 murabahah, salam
  danistishna
3. Sewa Menyewa (ijarah)
4. Debitur – kreditur; 

dalam pengertian
 equity holder (qard)

memiliki dewan
Pengawas syariah (dPs)

PERbEdaan banK syaRiaH dan KOnvEnsiOnaL

syariah, ataupun ATM bank konvensional yang 
mencantumkan Logo iB di mesin ATM. Bank-bank 
syariah juga telah bekerjasama dengan lebih dari 6000 
jaringan ATM Bersama dan 7000 jaringan ATM 
Prima dan BCA. Melalui jaringan ATMdi seluruh 
Indonesia, nasabah dapat menarik tunai, transfer dan 
melakukan pembayaran tagihan rutin bulanan seperti 
membayar tagihan telepon, listrik, internet, pesan tiket 
pesawat dan masih banyak lagi.

Kelima, Kartu Debit bank syariah juga sudah dapat 
digunakan untuk berbelanja di supermarket, mall, 
restoran dan tempat-tempat wisata yang mempunyai 
hubungan kerjasama dengan bank syariah.

aKad daLam TRansaKsi PERbanKan syaRiaH

WADIAH
Akad penitipan batang atau uang antara pihak 
yang mempunyai barang atau uang dan pihak yang 
diberi kepercayaan dengan tujuan untuk menjaga 

sisTEm bUnga

Asumsi selalu untung

Didasarkan pada jumlah uang (pokok) pinjaman

Nasabah kredit harus tunduk pada pemberlakuan 
perubahan tingkat suku bunga tertentu secara 
sepihakoleh bank, sesuai dengan fluktuasi tingkat 
suku bunga di pasar uang. Pembayaran bunga yang 
sewaktu-waktu dapat meningkat atau menurun 
tersebut tidak dapat dihindari oleh nasabah di dalam 
masa pembayaran angsuran kreditnya.

Tidak tergantung pada kinerja usaha. Jumlah pem-
bayaran bunga tidak meningkat meskipun jumlah 
keuntungan berlipatganda saat keadaan ekonomi 
sedang baik

Eksistensi bunga diragukan kehalalannya oleh 
semua agama termasuk agama Islam

Pembayaran bunga tetap seperti yang dijanjikan 
tanpa pertimbangan proyek yang dijalankan oleh 
pihak nasabah untung atau rugi

sisTEm bagi HasiL

Ada kemungkinan untung/rugi

Didasarkan pada rasio bagi hasil dari pendapatan/
keuntungan yang diperoleh nasabah pembiayaan

Margin keuntungan untuk bank (yang disepakati 
bersama) yang ditambahkan pada pokok pembiaya-
an berlaku sebagai harga jual yang tetap sama 
hingga berakhirnya masa akad. Porsi pembagian 
bagi hasil berdasarkan nisbah (yang disepakati 
bersama) berlaku tetap sama, sesuai akad, hingga 
berakhirnya masa perjanjian pembiayaan (untuk 
pembiayaan konsumtif)

Jumlah pembagian bagi hasil berubah-ubah 
tergantung kinerja usaha (untuk pembiayaan 
berdasarkan bagi hasil)

Tidak ada agama yang meragukan keabsahan bagi 
hasil

Bagi hasil tergantung pada keuntungan proyek 
yang dijalankan. Jika proyek itu tidak mendapatkan 
keuntungan maka kerugian akan ditanggung 
bersama kedua pihak

PERbEdaan sisTEm KERJasama banK syaRiaH dan KOnvEnsiOnaL
KOnvEnsiOnaL

MUSYARAKAH
Akad kerjasama diantara dua pihak atau lebih 
untuk usaha tertentu yang masing-masing pihak 
memberikan porsi dana masing-masing.

MURABAHAH
Akad pembiayaan suatu barang dengan menegaskan 
harga belinya kepada pembeli dan pembeli 
membayarnya dengan harga yang lebih sebagai 
keuntungan yang disepakati.

SAlAM
Akad pembiayaan suatu barang dengan cara 
pemesanan dan pembayaran harga yang dilakukan 
terlebih dahulu dengan syarat tertentu yang disepakati.
Istisna'
Akad pembiayaan barang dalam bentuk pemesanan 
pembuatan barang tertentu yang disepakati antara 
pemesan atau pembeli (mustashni') dan penjual atau 
pembuat (shani').

QARDH
Akad pinjaman dana kepada nasabah dengan 
ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana 
yang diterimanya pada waktu yang telah disepakati.

Sumber : OJK Info Perbankan Syariah ; www.ojk.go.id
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banyak obat, atau salah satu minuman dari sekian 
banyak minuman," ungkap Ibnu Qayyim.

Sebagai obat, anggur memiliki kandungan gizi 
yang sangat tinggi. Tahlbah mengungkapkan, 
anggur diyakini bisa mengobati batuk, 
memurnikan darah, membersihkan usus, 
pencernaan, bahkan bermanfaat untuk orang-
orang yang terkena penyakit lambung.

Thalbah menjelaskan dalam buku-buku 
pengobatan pernafasan, anggur juga memiliki 
khaiat untuk mendukung pengobatan pernafasan. 
Untuk hal tersebut, anggur diolah menjadi 
minuman berupa jus anggur. "Perasan air anggur 
juga berkhasiat menurunkan panas tubuh, meng-
hentikan batuk, dan membuat perut merasa lebih 
nyaman," papar Tahlbah.

Jus Anggur, menurutnya, bisa membantu 
penyembuhan dari penyakit hemaroid (wasir), 
gangguan pencernaan, batu ginjal dan gangguan 
kantong empedu. Untuk itu, para peneliti 
menganjurkan untuk meminum segelas jus anggur, 
sebelum sarapan dan sebelum makan malam. 

Menurut para peneliti, jus anggur harus segera 
diminum setelah pembuatannya, karena jika 
didiamkan terlalu lama akan berubah menjadi arak 
yang memabukkan. 

Anggur juga bisa digunakan sebagai cairan 
pelembab kulit muka dan untuk bahan kosmetika. 
Abu Muhammad Abdallah Ibn Ahmad Ibn al-
Baitar Dhiya al-Din al-Malaqi atau akrab disapa 

Ibnu al-Baitar (1197 M – 1248 M) menuturkan 
bahwa anggur yang baik adalah anggur yang 
berukuran besar, berkulit tipis, berbiji jarang, dan 
berwarna agak kemerah-merahan.

"Ia juga tergolong paling baik dibandingkan 
buah-buahan lainnya, karena mengandung 
banyak lemak. Ia dapat menggemukan orang yang 
kurus, membersihkan darah, dan memperlancar 
saluran pencernaan. Anggur juga bermanfaat 
untuk meningkatkan libido, memulihkan orang 
yang sakit, dan menguatkan jantung," jelas Ibnu 
Baithar, ahli botani Muslim terkemuka di era 
kejayaan Islam di Andalusia.

Anggur muda atau anggur yang masih segar, lanjut 
Tahlbah, memiliki manfaat dapat memampatkan 
darah yang terus menerus mengalir keluar 
(pendarahan), menguatkan lambung, melancarkan 
saluran pencernaan, dan mengatasi masalah usus 
besar.

"Dari beberapa penelitian diperoleh kesimpulan 
bahwa anggur memiliki banyak manfaat. Buah ini 
efektif dalam membangun, memperbaiki, dan
memperkuat sel-sel tubuh. Mampu mengobati 
sejumlah penyakit. Selain mengobati anggur 
juga berfungsi untuk melindungi manusia dari 
penyakit," tandas Tahlbah.

Fakta ini menunjukkan betapa buah-buahan 
yang disebutkan Sang Khalik dalam Alquran 
memiliki khasiat dan kegunaan yang luar biasa. 
Inilah salah satu bukti kemukjizatan ayat-ayat 
suci Alquran.*

ISLAMI
KESEhAtAN

Aneka buah-buahan segar diciptakan Sang 
Khalik untuk umat manusia. Di antara sekian 
banyak buah-buahan yang kita kenal saat ini, 
salah satu yang disebutkan Allah Ta'ala dalam Al 
Quran dalah anggur. Buah lezat itu, disebutkan 
dalam Alquran sebanyak 14 kali.

"Ini menunjukkan bahwa betapa banyak nikmat 
yang Allah berikan dan sediakan untuk hamba-
Nya, baik ketika masih di dunia maupun kelak 
nanti di kehidupan abadi, yaitu surga bagi orang-
orang yang bertakwa,"  ujar Hisham Tahlbah 
dalam karyanya bertajuk Al-I'jaz Al Ilmi fi 
Alquran wa al sunnah”  (Ensiklopedia Mukzijat 
Alquran dan Hadis).

Anggur merupakan salah satu tanaman yang 
dikenal umat manusia sejak lama.  Menurut 
Tahlbah, anggur sudah dikenal sejak masa Nuh 
AS. Tanaman yang berbuah manis dan lezat 
itu tumbuh merambat ke atas, berlawanan arah 
dengan ujung kuncupnya, dan searah dengan 
penopang anggur. 

"Anggur juga telah diketahui oleh orang-
orang kuno sebagai tanaman berkhasiat tinggi 
dan memiliki manfaat sangat banyak," tutur 
Tahlbah.

Hal senada juga dituturkan Ibnu Qayyim. 
Menurutnya, anggur adalah salah satu buah-
buahan yang memiliki banyak manfaat. "Anggur 
adalah salah satu buah dari sekian banyak buah, 
salah satu makanan bergizi dari sekian banyak 
makanan bergizi, salah satu obat dari sekian 

"Dari buah kurma dan anggur,
kamu membuat minuman 

yang memabukkan dan rezeki 
yang baik. Sungguh, pada yang 

demikian itu benar-benar 
terdapat tanda (kebesaran Allah) 

bagi orang yang mengerti,"

An Nahl, 67

"Dia menumbuhkan bagi kamu 
dengan air hujan itu tanam-

tanaman; zaitun, kurma, anggur 
dan segala macam buah-buahan. 

Sesungguhnya pada yang demikian 
itu benar-benar ada tanda 

(kekuasaan Allah) bagi kaum 
yang memikirkan.'' 

An Nahl, 11
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Rasulullah SAW dalam haji Wada’ tidak lupa 
menganjurkan para suami agar memperbaiki 
pergaulan mereka dengan istri-istri mereka. 
Di saat kaum muslimin berkumpul dalam jumlah 
yang besar tersebut, Ia bersabda:
"Berwasiatlah kalian dengan kebaikan kepada 
para wanita (para istri).” (hR. al-Bukhari dan 
Muslim)

Kekeliruan kedua: Mereka melepas tali kendali 
para istri, membebaskan sebebas-bebasnya, dan 
membiarkannya begitu saja kemana si istri suka. 
Akibatnya, si istri bebas bepergian tanpa mahram, 
bercampur baur dengan lelaki lain di tempat 
umum, di tempat kerja, dan sebagainya. Padahal 
Allah telah mengangkat suami sebagai qawwam, 
sebagaimana firman-Nya:

"Para lelaki adalah pimpinan bagi para 
wanita.” (an-Nisa: 34)

Sebagai pemimpin, 
suami bertanggung jawab 
membimbing istrinya 
kepada kebaikan, dan tidak 
membiarkannya begitu saja.
Sikap suami pada dua keadaan yang 
berlawanan ini akan menimbulkan akibat yang 
buruk.

PERCERaian
Kita mengetahui konsekuensi dari perceraian ini: 
tercerai-berainya keluarga dan tersia-siakannya 
anak. Parahnya akibat yang ditimbulkan oleh 
sebuah perceraian sehingga membuat ikatan 
keluarga menjadi terurai ini adalah target utama 
iblis. Hal ini sebagaimana dikabarkan oleh dalam 
sabda Rasulullah;

“Sesungguhnya Iblis meletakkan singgasananya 
di atas air kemudian ia mengirim tentara-tentara-
nya. Yang paling dekat di antara mereka dengan 
Iblis adalah yang paling besar fitnah (kerusakan) 
yang ditimbulkannya. Salah seorang dari mereka 
datang seraya berkata, "Aku telah melakukan ini 
dan itu." 

Iblis menjawab, "Engkau belum melakukan 
apa-apa." Lalu datang yang lain seraya berkata, 
"Tidaklah aku meninggalkan dia (manusia yang 
digodanya) hingga aku berhasil memisahkan dia 
dengan istrinya." Iblis pun mendekatkan anak 

buahnya tersebut dengan dirinya dan memujinya, 
"Engkaulah yang terbaik." (HR. Muslim)

PRObLEma sUami isTRi
Akibat yang jelas dari munculnya problem dalam 
rumah tangga adalah keluarga tidak bisa menjadi 
tempat pengasuhan dan pendidikan yang baik 
bagi generasi yang lahir di tengah-tengahnya.
Sikap suami dalam dua keadaan yang berlawanan 
ini adalah dosa yang akan dituntut di hadapan 
Allah karena Rasulullah bersabda;

“Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian 
akan ditanya tentang apa yang dipimpinnya… 
Dan suami adalah pemimpin atas keluarganya.” 
(HR. al-Bukhari dan Muslim)

Dalam riwayat an-Nasai disebutkan bahwa 
Rasulullah bersabda;

"Sesungguhnya Allah akan menanyai 
setiap pemimpin tentang apa yang 
dipimpinnya, apakah dia menjaganya 
ataukah menyia-nyiakannya. 

Sampai-sampai seorang suami pun 
akan ditanyai tentang keluarganya.” 

(Disahihkan oleh al-Imam al-Albani dalam 
ash Shahihah no. 1636)

Bukankah seorang suami berkewajiban menjaga 
dirinya dan keluarganya dari api neraka, sebagai 
pengamalan dari firman Allah;

“Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri-
diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka 
yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu…” 
(at-Tahrim: 6)

Dari sinilah kita memahami, bahwa sikap yang  
patut dari seorang suami adalah ia menjalankan 
fungsinya sebagai qawwam di tengah 
keluarganya. 

Hendaknya ia memuliakan istrinya dengan 
memberikan hak-haknya. Ia juga hendaknya 
memberikan pengajaran aturan-aturan syariat, 
hukum Allah Ta'ala, dan Sunnah Rasul-Nya 
kepada sang istri secara langsung ataupun lewat 
perantara, karena suami bertanggung jawab untuk 
menyelamatkan istri dan anak keturunannya dari 
api jahanam.
Wallahu ta’ala a’lam bish-shawab.

54
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Islam mengajarkan kepada kita menjadi seorang istri juga suami 
yang baik. Sungguh sayang, bila aturan Islam yang demikian 
adil, arif dan sempurna banyak dilanggar oleh pemeluknya 
termasuk dalam hal mengatur rumah tangga. Pelanggaran yang 
terjadi bisa karena kesengajaan, atau sikap masa bodoh terhadap 
apa yang menjadi syariat.

enyinggung tentang kesalahan yang ada 
pada suami dalam berbuat dan bersikap 

terhadap istrinya: dua posisi yang berlawanan, 
antara yang berlebih-lebihan dan yang menyia-
nyiakan. 

Jika seorang suami mempunyai kesalahan dan 
kekurangan, Islam akan menegur dan mengarah-
kannya kepada kebaikan dan hal yang semestinya. 
Untuk bisa mengambil pelajaran dan melakukan 
perbaikan diri, tidak ada salahnya kita menengok 
kekeliruan yang terjadi lalu kita melihat sikap yang 
seharusnya dan semestinya dilakukan oleh seorang 
suami.

Kekeliruan pertama: Suami menghinakan istri, 
merendahkan dan melanggar hak-haknya. Ia 
membiarkan istrinya tanpa bimbingan dan arahan 

sehingga istri tidak tahu apa yang diwajibkan oleh
Allah Ta'ala terhadap dirinya. Akibatnya, si istri 
sering menyelisihi aturan Allah, dan bisa jadi 
merusak keluarganya serta memenuhi seruan 
setiap orang yang mengajaknya kepada kejelekan. 
Sikap suami yang meremehkan istri dan tidak 
mengerti arti penting istri ini tidak dibolehkan 
oleh syariat. 

Syariat justru memberikan kemuliaan 
kepada wanita dan meninggikan 
kedudukannya. Al-Qur’an yang mulia 
turun memerintahkan suami untuk 
bergaul dengan baik kepada istrinya.

"Dan bergaullah dengan mereka (para istri) 
secara patut. Jika kalian tidak menyukai mereka 
(bersabarlah), karena bisa jadi kalian tidak 

M
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hASANAh
MAUIDhAtUL

Rasulullah juga bersabda, 
"Janganlah menyatakan diri kalian 
suci. Sesungguhnya Allah yang 
lebih tahu manakah yang baik di 
antara kalian." (Shahih Muslim no. 
2142).

Menjadi lebih baik dari sebelumnya 
dan tidak tamak pada kesenang-an 
dunia. Imam Hasan Al-Bashri
 seorang tokoh tabi'in, mengatakan,
"Dan Hasan (perawi hadits) 
berkata, yang dikatakan orang 
yang Hajinya Mabrur ialah setelah 
pulang tambah zuhud dalam urusan 
dunianya, tidak tamak dan senang 
menolong kepada yang berhak 
untuk dibantu dan senang dalam 
urusan akhirat.

Dari Ibnu "Abbas r.a berkata; 
"Zuhud itu terdiri dari tiga huruf:  
za', ha', dan dal'. Za' maksudnya 
zadun lil ma'ad (bekal untuk 
kembali) yaitu ke akhirat, yakni 
taqwa kepada Allah Ta'ala;
(Ha’ maksudnya hudan lid din 
(petunjuk untuk mengikuti 
ajaran Agama) yaitu menempuh 
jalan menuju jalan atau ajaran 
Rasulullah); (dan Dal' maksudnya 
dawam 'alath tha'ah (terus menerus 
dalam melakukan ketaatan)."

Ia (Ibnu "Abbas r.a) dalam suatu 
kesempatan, juga mengatakan 
bahwa; "Zuhud  terdiri dari tiga 
huruf, yaitu: za', ha', dan dal'.

Za' maksudnya tarkuz zinah 
(meninggalkan kemegahan dan 
kemewahan dan Ha' maksudnya 
tarkul hawa) meninggalkan 
kesenangan hawa nafsu; dan Dal' 
maksudnya tarkud dun-ya (menjauhi 
keduniawian).' Yaitu dari pujian 
terhadap dirinya dan dari segala 
kenikmatan yang berupa lezatnya 
makanan, minuman serta mewahnya 
pakaian dan tempat tinggal.

Semoga amal haji atau umrah yang 
telah kita tanam berbuah, dengan 
'buah' itu,  dan senantiasa berharap 
kepada Allah dapat mengantarkan 
kepada keselamatan.(*)

Menjadi hamba-hamba yang 
baik, yang faham dalam urusan 
agamanya, tumbuh rasa syukurnya, 
mampu melihat kekurangan dan 
aibnya, dan tidak meremehkan 
pemberian Allah Ta'ala. kepadanya.
Allah Ta'ala memberi pemahaman 
kepadanya dalam urusan agama 
yaitu memahami dari hal-hal yang 
pokok (ushulliyah) sampai cabang-
cabangnya (furu'iyah), sebagaimana 
hadits: 

"Siapa yang Allah Ta'ala kehendaki 
menjadi baik, maka Allah Ta’ala h 
akan memberikannya pemahaman 

telah berfirman kepada Nabi ‘Uzair 
‘alaihis salam; "Wahai ‘Uzair, Jika 
engkau melakukan dosa kecil, maka 
janganlah melihat kecilnya dosa 
itu, tapi lihatlah kepada siapa (Dzat 
yaitu Allah Ta'ala) engkau berbuat 
dosa. Jika engkau memperoleh 
kebaikan sedikit, maka janganlah 
engkau melihat kecilnya kebaikan 
itu, tetapi lihatlah dari siapa (Dzat 
yaitu Allah Ta'ala) yang telah 
memberikan rizki itu kepadamu.

Jika engkau tertimpa musibah, 
maka janganlah engkau mengadu-
kan Aku kepada makhluk-Ku, 

terhadap agama." (Shahih Ibnu 
Majah).

Syeikh ‘Abdul Qadir Jailani 
-qaddasa sirrahu- berkata: 

"Relakanlah dirimu dalam 
menerima sesuatu yang sedikit dan 
bersungguh hatilah dalam sikap 
itu, niscaya kamu akan berpindah 
pada (maqam) yang lebih tinggi dan 
lebih baik, dengan perasaan senang 
itu kamu akan bahagia, tentram dan 
terpelihara, tidak merasa lelah di 
dunia dan akhirat, kemudian kamu 
akan meningkat lagi pada yang 
lebih kamu senangi."

Dalam Kitab Al Isti’dad li yaumil 
Ma’ad li ibni Hajar Al Asqalani, 
diriwayatkan bahwa Allah ta’ala 

sebab Aku juga tidak pernah 
mengadukan aib-aibmu kepada para 
malaikat-Ku ketika engkau berbuat 
maksiat kepada-Ku. Senantiasa 
bersyukur yaitu, Mempergunakan 
seluruh anggota tubuhnya dan 
membelanjakan hartanya untuk 
mendapatkan ridha Allah. Serta 
tidak merasa paling benar, paling 
suci, karena Allah Ta'ala dan 
Rasulnya mengingatkan:

"Dan Dia lebih mengetahui 
(tentang keadaan)mu ketika Dia 
menjadikan kamu dari tanah dan 
ketika kamu masih janin dalam 
perut ibumu; maka janganlah kamu 
mengatakan dirimu suci. 
Dialah yang paling mengetahui 
tentang orang yang bertakwa." (QS. 
An Najm: 32).

BENAR. Kewajiban kita untuk 
melaksanakan haji atau umrah 
hanya sekali, namun kemuliaan 
yang kita terima dari ibadah ini 
begitu banyak, salah satunya dari 
kemuliaan itu adalah diampuninya 
segala dosa. Rasulullah SAW 
menggambarkan umat muslim yang 
berhaji/umrah bagai seorang bayi 
yang baru dilahirkan ibunya.

"Siapa yang berhaji karena Allah, 
kemudian dia (ketika keadaan 
ihram) tidak rafats-tidak berkata-
kata dan berbuat yang mengarah 
kepada jima’ dan tidak fasiq-
berbuat kerusakan (terhadap 
lingkungan atau merusak tanaman, 
mengganggu/membunuh binatang), 
maka setelah pulang haji dia ibarat 

lalu bagaimana tanda-tanda 
seseorang mabrur hajinya? 

Seseorang yang mabrur hajinya, 
ia cenderung lebih peduli kepada 
sesama, menjadi pelopor dan 
penebar kedamaian, orang lain 
selamat dari ucapan dan tangannya;
"Rasulullah pernah ditanya, apa 
mabrurnya Haji itu? Ia menjawab, 
memberi makan dan memperbaiki 
ucapannya." (Hadits Riwayat  Al 
Hakim).  Dalam riwayat lainnya, 
Rasul menjawab; "Memberi 
makan dan menyebarkan salam 
(kedamaian). (Hadits Riwayat  
Ahmad dan Al Baihaqi).

Dan dalam khutbah Rasulullah saat 
wuquf saat melakukan Haji Wada’ 
di Arafah,  Hadits Abdurrahman 
bin Yazid dari Ayahnya, bahwa 
Rasulullah SAW, bersabda ketika 
haji Wada’; 

"Budak kalian, budak kalian, budak 
kalian…berilah mereka makan 
sebagaimana makanan yang kalian 
makan, dan berilah mereka pakaian 
sebagaimana pakaian yang kalian 
pakai..." (Musnad Ahmad No. 
15813)

Rasulullah juga mengingatkan, 
bahwa; "Seorang muslim adalah 
orang yang menjadikan muslim 
lainnya merasa selamat dari lisan
dan tangan (perbuatannya)." 
(Muttafaqun Alaih).

anak yang baru dilahirkan oleh 
ibunya. (Shahih Bukhari dalam 
Kitab Haji).

Juga kemuliaan lainnya seperti 
diterimanya setiap doa yang 
dipanjatkan, dan setara dengan 
berperang fisabilillah. Rasulullah 
menjelaskan dalam sabdanya 
bersabda;

"Orang yang berperang di dalam 
sabilillah dan orang yang berhaji 
serta umrah itu adalah tamu Allah, 
Allah memanggil mereka dan 
mereka mendatanginya dan mereka 
meminta kepada Allah dan AllAh 
memberi kepadanya. (Hadits 
Riwayat Ibnu Majah dalam Kitab 
Al Manasik , Hadits Hasan).

Ibadah haji dan umrah adalah salah satu 
dari Rukun Islam, yang pelaksanaannya 
bagi umat islam hanya wajib sekali 
seumur hidup. Meski demikian, 
ada pula syarat tambahan lagi yakni 
isthitha’ah, yaitu kemampuan, baik 
biaya perjalanan, bekal untuk berhaji, 
kemampuan fisik, seperti sehat jasmani 
rohani, ada kendaraan dan kondisi 
yang aman dalam perjalanan serta, bagi 
wanita ada mahram yang menemaninya. 
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Meraih Cinta Allah
Melalui Shalat-Shalat Sunnah

bila anda ingin mendapatkan 
pencerahan seputar shalat-
shalat sunnah, sekaligus 
dilengkapi dengan panduan 
pelaksanaanya, maka buku ini 
adalah yang anda butuhkan. 

Dalam buku "Meraih Cinta Allah 
Melalui Shalat-Shalat Sunnah" 
ini dibahas mengenai Dalil-dalil 
mengenai Shalat-Shalat Sunnah 
yang ada dalam Kitab Al-Qur̀ an, 
hadits dan tata cara (kaifiyah)nya, 
perbedaan madzhab (tinjauan 
Ibadah Shalat (sunnah) menurut 
madzhab-madzhab).

Buku ini juga membahas sekitar 
30 macam shalat sunnah, dengan 
rincian sebanyak 23 shalat 
sunnah yang dilakukan secara 
sendiri (munfarid) dan tujuh shalat 
sunnah yang dikerjakan secara 
berjamaah.

Pembahasan tentang beberapa 
shalat yang kontroversial seperti 
shalat rebo wekasan, shalat birrul 
walidain dan sebagainya dapat 
anda temukan dibuku ini.

Buku setebal 290 halaman ini 
adalah salah satu karya Gus Arifin.

RESENSI bUKU

Apakah Hijir Ismail itu?
Hijir Isma’il adalah bangunan 
peninggalan Bani Quraisy, 
berupa batu pondasi yang 
dibangun oleh Ibrahim AS. Hijir 
Isma’il artinya Kamar Isma’il, 
dimana dulu adalah rumah dari 
kayu beratap dedaunan untuk 
kediaman Isma’il AS (putra) dan 
Siti Hajar (istri). Di tempat ini 
pula keduanya dimakamkan.

Saat ini Hijir Isma’il memiliki 
halaman yang dikelilingi tembok 
setinggi bahu orang dewasa 
berbentuk setengah lingkaran 
yang disebut sebagai Hathim 
al Ka’bah artinya bagian yang 
terpotong dari Ka’bah. Lokasi-
nya berada di sebelah kanan 
pintu Ka’bah dan Maqam 
Ibrahim, atau sebelah utara dari 
Ka’bah. (Mu’jam al Buldan–
Yaqut al-Hamawi, II/221)

Karena areanya menjadi bagian 
dari Ka’bah, maka tidak sah bagi 
yang melaksanakan shalat fardlu 
didalamnya, namun tetap sah 
bila shalat sunnah dan dihukumi 
seperti shalat di dalam Ka’bah. 

Sebagaimana hadits; Dari Abdil 

Hamid bin Jubair dari bibinya 
Shafia binti Syaibah, bercerita 
‘Aisyah RA: “Saya bertanya kepada 
Rasulullah SAW bisakah saya 
masuk ke dalam Ka’bah? 
Beliau menjawab;“Masuklah Hijr, 
karena ia termasuk bagian dari 
Ka’bah.” (HR.Bukhari Muslim)

Area Hijir Ismail bagian dari Ka'bah

ANDA
tAhUKAh

P

A

Rubrik “Kamus Kita” ini 
disajikan khusus dalam 

majalah JUMRAH,  sebagai 
edukasi dan membantu sarana 

berkomunikasi saat anda
melaksanakan ibadah umrah 

ataupun haji, dan dikemas 
dengan menggunakan kalimat 
yang biasa digunakan dalam 
aktifitas sehari-hari di tengah 
masyarakat, semoga rubrik ini 
dapat mengasah kemampuan 

anda dalam mempelajari bahasa 
Arab dan membantu keseharian 

Anda saat berkomunikasi, 
khususnya dengan 

masyarakat setempat.
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bULEtIN AMphURI
DzIKIR

DoA DAN

AnggoTA Amphuri gelAr 
DiAlog umrAh
JunJung tInggI
KemAnusIAAn

Dalam upaya bersama menjunjung tinggi nilai-
nilai kemanusiaan, salah satu anggota asosiasi 
haji dan umrah AMPHURI menggelar dialog 
silaturrahim antara travel, jemaah, tokoh agama, 
pemerintah.

Dialog ini dinilai penting sebagai langkah-langkah 
edukatif, informatif sekaligus sosialisasi bahwa, 
para penyelenggara haji dan umrah tak hanya 
mengedepankan orientasi bisnis dan penargetan 
jamaah sebanyak-banyaknya yang penting meraup 
keuntungan sebesarnya.

Dialog ini ternyata mengedepankan hubungan nilai-
nilai kemanusian dan membangun pribadi yang 
shaleh dan peningkatan rasa sosial.

Nilai esensial ini yang sering kali terlupakan, bahwa 
umrah dan haji adalah media membangun sebuah 
sifat arif, bijak, santun dan beradab. Oleh karena 
haji dan umrah mengajarkan makna dan filosofi 
mulia untuk meningkatkan taqwa kepada Allah 
Ta'ala dan menata hubungan antar manusia dengan 
menjunjung nilai kemanusian itu sendiri. Kata 
lainnya shaleh pribadi dan shaleh sosial.

Direktur Pembinaan Haji dan Umrah Muhajirin 
Yanis memberikan komentarnya atas pertemuan 
yang terselenggara tersebut.  Ia mengatakan,"Saya 
mengapresiasi kegiatan ini karena ada komunikasi 
antara jamaah dan PIHK. "Saya berharap kegiatan 
ini bisa di lakukan oleh semua PIHK," tambah 

Muhajirin Yanis usai acara di kawasan Kemang 
Jakarta Selatan, Sabtu siang (27/02/2016).

Hadir dalam acara dialog tersebut Ketua Umum 
AMPHURI Joko Asmoro. Ustaz Qurais Shihab 
yang didaulat memberikan tausiah. 

Di sela acara tersebut, Joko Asmoro mengatakan, 
pihaknya berkomitmen untuk terus membangun 
silaturahim dengan jamaah agar terhindar 
dari penipuan. Mewakili asosiasi AMPHURI, 
Ia mengapresiasi Kementerian Agama yang 
terus melakukam sosialiasi dan edukasi untuk 
mencerahkan umat. 

Menurutnya Joko Asmoro, beberapa bulan 
belakangan ini, Kementerian Agama sangat gencar 
melakukan sosialisasi bahkan sampai Kantor 
Urusan Haji Indonesia di Jeddah juga turun tangan 
langsung ke kantong-kantong masalah di sana. (*)

Doa Berangkat Ke Arafah

Ya Allâh hanya kepada-Mu aku menghadap dan hanya kepada-Mu Yang 
Maha Murah aku mengharapkan, maka jadikanlah dosaku terampuni, 

hajiku diterima, kasihaniah aku dan jangan Engkau mengabaikanku, 
sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Bila ketika tarwiyah menuju Mina, 
maka doa keluar kota Mekah menuju Mina :

“Ya Allâh, kepada-Mu aku berharap dan kepada-Mu aku berdoa. Karena itu, 
sampaikanlah aku pada cita-citaku yang baik, ampunilah dosa-dosaku, 

karuniakanlah kepadaku apa yang Engkau karuniakan kepada orang-orang 
yang taat kepada-Mu. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu.”

Doa ketika perjalanan dari Mina ke Arafah:

“Ya Allâh, aku menghadapkan diri kepada-Mu, dan wajah-Mu yang mulia 
sebagaimana aku ingin, karenanya, jadikanlah dosaku terampuni 

dan hajiku mabrur, sayangilah aku, serta janganlah Engkau membuatku
gagal. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu.”

Doa Ketika Masuk Ke Arafah

Ya Allâh hanya kepada-Mu aku menghadap dengan-Mu- lah aku 
berpegang teguh, kepada-Mu-lah aku menyerahkan diri. Ya Allâh 
jadikanlah aku di antara orang-orang hari ini Engkau banggakan 

di hadapan malaikat-Mu, sesungguhnya Engkau Maha Kuasa 
atas segala sesuatu.
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diselenggarakan pada Rabu, 3 Februari 
2016. Kegiatan tersebut dilaksanakan di 
Sekretariat DPP AMPHURI Tebet Jakarta 
Selatan. Materi dalam training tersebut 
disampaikan oleh seorang praktisi 
managemen dan konsultan ISO, 
Ir. Sri Utami, M.Si.

Menata manajemen secara standar adalah 
hal mendasar bagi setiap perusahaan di era 
kompetisi yang semakin ketat, yang tidak 
bisa ditunda, karena semakin kita sering 
menundanya, ribuan kesempatan akan 
lepas di depan mata. (*)

pRogRAM AMphURI

menindaklanjuti rangkaian kegiatan DPP 
AMPHURI, DPD AMPHURI Jawa Timur, juga 
mengadakan workshop bagi pimpinan travel 
yang diselenggarakan pada Sabtu, tanggal 20 
Februari 2016 di Asmaya Meeting Room-Fifth 
Floor, Premier Inn Surabaya Juanda, Jl. Raya 
Juanda No. 73 Sidoarjo Jawa Timur dengan 
pembicara yang sama yakni Ir. Sri Utami, M.Si 
Praktisi Managemen dan Konsultan ISO.

menghadapi Persaingan bebas 2016, 
menunggu saja bukanlah pilihan cerdas.

Menjemput bola, lalu menyikapinya 
secara proaktif dan inovatif menjadikan 
perusahaan lebih siap secara mental. 
Bukan hanya mereka yang di level top 
manajemen tetapi seluruh stakeholder 
perusahaan siap menjemput persaingan 
dan memenangkannya. 

Untuk meningkatkan kualitas karyawan 
dan mensosialisasikan program kerja 
bidang organisasi, DPP AMPHURI meng-
gelar "Training Service Excellent" yang 

Training Service excellenT

Profil SingkaT aMPHUri
SejArAH SIngkAT
Asosiasi Muslim Penyelenggara 
Haji dan Umrah Republik 
Indonesia (AMPHURI) lahir dari 
meleburnya tiga asosiasi haji
dan umrah, yakni; amPUH 
(Asosiasi Muslim Penyelenggara 
Umrah dan Haji), sEPUH (Serikat 
Penyelenggara Umrah dan Haji) 
dan amPPUH (Asosiasi Muslim 
Perusahaan Penyelenggara Umrah 
dan Haji). 

Deklarasi dibentuknya organisasi 
ini dilaksanakan pada hari Sabtu 
tanggal 1 September 2007, dan 
bertepatan 19 Syaban 1428H di 
Hotel Manhattan Jakarta, secara 
musyawarah disepakati Fuad 
Hasan Masyhur sebagai Ketua 
Umum.

VISI AMPHUrI
Menjadikan AMPHURI sebagai 
organisasi yang berwibawa dan 
profesional dalam membina 

dan memberdayakan anggota-
nya sebagai penyelenggara 
ibadah umrah dan haji khusus 
yang bersatu melayani seluruh 
kebutuhan umat Islam Indonesia 
dalam penyelenggaraan haji dan 
umrah.

MISI AMPHUrI
Mewujudkan penyelenggaraan 
ibadah Umrah & Haji khusus yang 
bertanggung jawab, nyaman dan 
profesional serta benar sesuai 
sunnah Rasulullah SAW.

mOTTO
BANGKIT MELAYANI yang 
mengandung makna kuat dan 
tingginya motivasi serta tekad 
dari para anggota untuk selalu 
siap memberikan pelayanan 
terbaik bagi jamaah haji dan 
umrah sebagai tamu Allah yang 
dimuliakan.

LEgaLiTas
Akte Pendirian: Notaris Achmad 
Kiki Said, SH, 3 September 2007 
Nomor 01 Nomor Anggota Luar 
Biasa KADIN Indonesia 02008-
00023 Tanggal 21 Mei 2008.

Pendaftaran Merek AMPHURI di 
DIRJEN HKI Tanggal Pendaftaran, 
31 Maret 2009 dengan Nomor 
IDM 000199914

Pendaftaran Hak Cipta AMPHURI 
di DIRJEN HKI, Tanggal 
Pendaftaran 11 September 2009 
dengan Nomor : 043984

sekretariat dPP amPHURi
Jl. Matraman No.7
Jakarta Timur 13150
Telp :  021 - 29875020,
           021 - 29821165
Faks : 021 - 29875021
Email : secretariat@amphuri.org
www.amphuri.org

Lanjutan kegiatan untuk meningkatkan 
kualitas karyawan dan mensosialisasikan 
program kerja bidang organisasi di area 
provinsi Jawa Timur. 
Pelaksanaan kegiatan ini disambut 
dengan antiusias oleh para peserta dari 
penyelenggara travel di Jawa Timur. 
Sekitar 80 orang peserta hadir dalam forum 
tersebut.(*) 

AKSI AMphURI

JURNAL UMRAH DAN HAJI

aMPHUri cUP Membangun 
Semangat kebersamaan

Pada sabtu, 19 desember 2015, amPHURi 
telah menggelar turnamen sepak bola futsa, 
bertitel amPHURi CUP. 

Turnamen ini diselenggarakan dalam rangka 
menjalin silaturrahhim antar karyawan dari 
beberapa perusahaan penyelenggara travel. 
Diikuti oleh sebanyak 16 tim memperebutkan 
piala bergilir AMPHURI. 

Dalam event tersebut Sekertaris Jenderal 
AMPHURI, Budi Firmansyah menyampaikan 
bahwa turnamen ini digelar dengan yujuan 
untuk membangun silahturahmi, semangat 
kerjasama dan soliditas antar karyawan di 
komunitas bisnis travel Haji dan Umrah.(*)
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Sekjen AMPHURI, Budi Firmansyah
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PT. ASAMULIA EXPRESS TOUR
Jl. Tebet Timur dalam II No. 29 Jakarta

PT. ASHA RAMAS ANUGRAH
Komp. Pertokoan Istana Permata 
Jl. Ngagel Jaya Indah Kav 4-18 Surabaya
PT. ASRI MAHAKAM
Jl. Jakarta Blok AO no. 12 Loa Bakung, 
Samarinda - Kalimantan Timur

PT. ASYESA
Jl. Setu Raya No. 45 Kel, Setu Cipayung 
Jakarta Timur

PT. AZZAHRA TOUR & TRAVEL
Jl. Pesona Kalisari Blok A No. 3 Kalisari 
Pasar Rebo, Jakarta Timur

PT. BAITUL IZZAH ONE NAHDLIYAH 
TOLCHAH MANSOER
Jl. Raya Solo Km.17 Kluruk Baru, Bokoharjo 
Prambanan Sleman, Yogyakarta

PT. BAITULLOH KOTA INTAN WISATA
Jl. Raya Pos Pengumben No. 10 B-A, 
Sukabumi Selatan Kebon Jeruk Jakarta

PT. BANU MIBRAS WISATA
Jl. Pangeran Hidayatullah Ruko. 53 Kav. 06 
Banjarmasin, Kalimantan Selatan

PT. BAROKAH DUA PUTRI MANDIRI
Jl. Syamsul Arifin No. 84 Sampang 
Jawa Timur 

PT. BHIAS MEGA UTAMA
Jl. Raya Industri Tegal Gede No. 8A
Pasir Sari Cikarang Selatan, Bekasi

PT. BIG TOUR & TRAVEL
Jl. Raya KS Tubun No. 28 Kel. Koang Jaya, 
Kec. Karawaci Kota Tangerang Banten

PT. BINA CIPTA SARANA UTAMA
Jl. Anggrek Boulevard No. 8 Surapati core 
Bandung - Jawa Barat

PT. BINA INSAN MUNAWAROH
WISMA IKADI,
Jl. Bambu Apus Raya No. 62 Jakarta13890

PT. BINA INSANI TOUR
Jl. Pamekar Raya No. 26 Rt. 004/01 
Kelurahan Mekar Mulya Kecamatan 
Rancasari Bandung - Jawa Barat

PT. BUDI LUHUR ABADI
Jl. Raya Pondok Gede No. 8-9 
Pinang Ranti Jakarta Timur 13560

PT. AFI TOUR
Jl. RS. Fatmawati No. 4C, RT 007/05 
Cilandak Barat, Kec. Cilandak 
Jakarta Selatan

PT. AGUNG AL BADR WISATA
Komplek Ruko depan RS. Lavalette
Jl. WR. Supratman C2 Kav.6 - 7 Malang

PT. AHSANTA
Jl. WR. Supratman No. 4A 
Ciputat Timur 15412

PT. AIR MARINDO
Crown Palace Blok B No. 20
Jl. Prof. Dr. Soepomo No. 231
Jakarta Selatan 12810 

PT. AL AMIN UNIVERSAL
Jl. Pakubuwono VI No. 109 Kel. Gunung, 
Kebayoran Baru Jakarta Selatan 12120

PT. AL ANDALUS NUSANTARA TRAVEL
Jl. Raya Menganti Wiyung No. 93 C, 
Surabaya - Jawa Timur

PT. AL ANSHOR MADINAH BAROKAH
Jl. Mojo 24E baciro Gondokusuman 
Yogyakarta

PT. AL BILAD UNIVERSAL
Jl. Raya Pondok Gede No. 8-9 A
Pinang Ranti, Jakarta Timur 13560

PT. AL FATH TOUR & TRAVEL
Jl. Pesona Kalisari Blok A No. 3 
Kalisari Pasar Rebo, Jakarta Timur

PT. AL REFADA NUSANTARA
Jl. Ciliwung No. 74-D, Surabaya
Jawa Timur 60241

PT. AL UTSMANIYAH
Komp. Ruko Graha Cibinong, Blok 
C-6, Cirimekar Kecamatan Cibinong 
Kabupaten Bogor, Jawa Barat 16917

PT. ALAWISATA PANDAWA LIMA
Jl. Radio dalam Raya No. 99 B RT. 003/01 
Kel. Gandaria Utara Keb. Baru,
Jakarta Selatan

PT. ALHAMDI GLOBAL WISATA
Ged.Perkantoran Pulomas I Gd. 1 Lt3 No. 
10A Jl. Jend. A. Yani No. 2 Jakarta 13410

PT. ALIA INDAH WISATA
Puri Sentra Niaga Blok E/73, Jl. Inspeksi 
Saluran Kalimalang,  Jakarta Timur 13620

PT. ALMAS
Jl. Kopo No. 506 Bandung, Jawa Barat

PT. ALMULTAZAM UTAMA NUSANTARA
Jl. Gelora Delta No. 9 Sidoarjo, Jawa Timur

PT. ALMUNA INDAH WISATA 
TOUR & TRAVEL
Jl. Pintu Gerbang No. 123 Bugih 
Pamekasan, Madura

PT. AMANAH FADHILAH INSAN
Jl. RS. Fatmawati No. 4C, RT 007/05, 
Cilandak Jakarta Selatan

PT. AMANAH MULIA WISATA
Jl. Taman Citarum No. 3 Bandung
Jawa Barat 40115 

PT. ANDROMEDA ATRIA WISATA
Jl. Raya Kupang Jaya No.1 Kav.6
Surabaya, Jawa Timur 

PT. ANEKA INDO WISATA
Mall Epicentrum (EPIWALK) Lt. 5 Suite B. 
525, Jl. HR. Rasuna Said Kuningan
Jakarta Selatan 12940

PT. ARAFAH LONG TOUR
Jl. Lingkungan No. 27 Jati Asih, Bekasi

PT. ARCHIPRADA BUMI PERSADA 
TOURS & TRAVEL
Jl. Condet Raya No. 03 Kramat Jati,
Jakarta Timur

PT. ARIL BUANA WISATA
Jl. Letjend. Soeprapto No. 22C-D 
Cempaka Putih, Jakarta Pusat 10520

PT. ARMINAREKA PERDANA
Jl. Caman Raya No.31 Jatibening Bekasi

PT. AROFAH GALANG MULIA 
Jl. Wolter Monginsidi No. 64 A Santa 
Kebayoran Baru, Jakarta Selatan

PT. AROFAH TRAVEL MANDIRI
Jl. H. Nawi Raya No. 21 Gandaria Selatan 
Jakarta Selatan 12420

PT. ARQOM BAYU NUSABA
Ujan Nain No. 3 Cipadu Pondok Aren, 
Tangerang Selatan

PT. ARROHMAH SAFARI ISLAMI
Pekayon Raya No. 12, Bekasi

PT. ARTHA KARUNIA MULYA
Jl. RM. Harsono No. 2 Pisangan 2 

PT. KANOMAS ARCI WISATA
Jl. Salemba Tengah No. 12H
Jakarta Pusat 10440
PT. KARYA LANA SEJAHTERA
Jl. Condet Raya No. 4, Jakarta Timur

PT. KEMANG NUSANTARA TRAVEL
Jl. Benda Raya No. 23A Cilandak Timur 
Kemang, Jakarta Selatan 12560

PT. KHARISMA MUZDALIFAH
Jl. Sumbawa No. 20 s Bandung 40113

PT. KURNIA SAIDA AL HARAMAIN
Jl. Condet Raya No. 13 Kramat Jati,
Jakarta Timur 13530

PT. LASER PRATYAKSA
Komp. Sentra Kramat Blok B-12 
JL. Kramat Raya No. 7-9 
Jakarta Pusat 10450

PT. LINTAS ZIARAH SAHARA
Jl. Arteri Raya Pos Pengumben  No. 23 
Sukabumi Selatan, Kebon Jeruk
Jakarta Barat 11560

PT. MABRUR ABADI  PRATAMA
Jl. Brig. Jend. Katamso No. 2 Slipi
Jakarta Barat

PT. MABRURO
Puri Surya Jaya B2/19 RT. 002/11 Desa 
Gedangan Kec. Gedangan Kab. Sidoarjo
Jawa Timur 61254

PT. MADANI PRABUJAYA
Jl. Dewi Sartika No. 38 C Cawang
Jakarta Timur 13630

PT. MAHARANI SEJAHTERA
Jl. Gunung Bawakaraeng No. 111 E, 
Makassar - Sulawesi Utara 

PT. MAKASSAR MANDIRI
Jl. Kota Baru No. 12 Rangkasbiutng 42314 
Lebak - Jawa Barat

PT. MAKASSAR TORAJA
Jl. Otista Raya No. 80 - Jakarta Timur

PT. MANASIK PRIMA
Jl. Cileduk Raya No. 74 Seskoal, Cipulir 
Kebayoran Lama - Jakarta Selatan

PT. MANTILI WISATA
Jl. Soepomo No. 6A - Jakarta Selatan

PT. MAQBULAH
Jl. Warung Jati Timur No.27A, Kelurahan 
Kalibata, Kecamatan Pancoran - Jakarta 
Selatan 12740

PT. MARGI SUCI MINARFA
Graha Cempaka Mas Blok D 23 Lt. 2, Jl. 
Letjend. Soeprapto - Jakarta Pusat 10640

PT. MASSA MAKMOR WORLD
Jl. Menanggal V/4 Surabaya - Jawa Timur

PT. MASY’ARIL HARAM TOUR & TRAVEL
Jl. Raya Kupang Jaya No. 51 (Kav 1) 
Surabaya - Jawa Timur

PT. BUNDA ASNI PRIMA
Jl. Teuku Umar No.90 Kedaton 
Bandar Lampung

PT. BUSINDO AYANA
Graha Akram, Jl. Jati Makmur Blok E-F 
No. 25 Pondok Gede, Bekasi

PT. CAHAYA PILIHAN
Komp. Ruko Permata Jl. Kebon Jeruk Raya 
Blok A2 No.7 - Jakarta Barat 11530

PT. DAVA TOUR & TRAVEL
Jl. H. Ali No. 2A Kampung Tengah 
Kramat Jati, Jakarta Timur 13540

PT. DENA VISTAMA  TOUR & TRAVEL
Jl. Condet Pejaten Raya No.14,
Jakarta Selatan 12510

PT. DEWANGGA TRAVINDO
Jl. Sriwijaya No. 57 Semarang,

PT. DEWISERASI INDAH WISATA
Jl. Raya Tebet No. 25 C, Tebet - Jakarta 
Selatan 12820

PT. DIAN SALTRA PERDANA
Duta Mas Fatmawati Blok D1/11
Jl. RS. Fatmawati Raya, Jakarta 12150

PT. DIVA MABRURO
Komp. Juanda Bussines Centre A-9, Lt.2 
Jl. Raya Juanda No. 1 Gedangan Sidoarjo

PT. DIVA SAKINAH TOUR & TRAVEL
Graha Pena Lt. 3, Jl. Urip Sumoharjo 
No. 20 Makassar, Sulawesi Selatan

PT. DUHA WISATA SAKINAH
Wisma Dermaga,
Jl. Dermaga Raya No. 125 B Duren Sawit
Jakarta Timur 13470

PT. DUTA FARAS TOUR & TRAVEL
Jl. Terusan Kuningan
HR. Rasuna Said No.25
Jakarta Selatan 12710

PT. EBAD  ALRAHMAN WISATA
Komp. Perkantoran Juanda Bussiness 
Centre (JBC) Blok A8 & A9 Jl. Ry Juanda 
No.1 Gedangan Sidoarjo, Jawa Timur

PT. EMMA TOUR & TRAVEL
Jl. Sultan Adam Ruko 1 Rt. 016 Kel. Sungai 
Miai Banjarmasin, Kalimantan Selatan

PT. ERNI TOUR & TRAVEL PANCA RAJATI
Jl. Sawo No.43 Menteng, Jakarta

PT. FINUSA KARYA WISATA
Jl. Jatinegara Timur No. 84, 
Jatinegara, Jakarta Timur

PT. GALATAMA NUANSA TOUR
Jl. Pandanaran No. 58 Semarang 

PT. GALIH TUNGGAL PERKASA
Rukan Royal Palace B-15
Jl. Prof. Dr. Soepomo SH No. 178 A
Jakarta Selatan 12870 

PT. GAMAL HIKMAH PUSAKA
Jl. Matraman Dalam II No.1 Pegangsaan 
Menteng, Jakarta Pusat 10320

PT. GELORA INDAH PERDANA
Jl. Tanah Abang III No. 19 C-D 
Petojo, Selatan Jakarta 10160

PT. GHADZAS TOUR & TRAVEL
Komplek Ruko Suncity Square Blok A8, 
Jl. M.Hasibuan Raya - Bekasi Barat 17147

PT. GLOBAL ACCESS
Jl. Condet Raya No. 27 Balekambang 
Kramat Jati - Jakarta Timur

PT. GRAND DARUSSALAM
Hotel Grand Darussalam Lt. 1, 
Jl. Darussalam No. 32 B Medan,
Sumatera Utara 20119

PT. HABAB ALHANAYA 
TOURS & TRAVEL
Jl. Raya Condet No. 5 RT. 005/16 Kel. 
Cililitan Kec. Kramat Jati, Jakarta Timur

PT. HAPPY PRIMA WISATA
Gedung Twink Lt. 5 
Jl. Kapt. Tendean No.82, 
Jakarta Selatan

PT. HIDAYAH SAFIR
Ruko Menteng Square B R-16,
Jl. Matraman No. 30E - Jakarta Pusat

PT. HIKMAH JAYA WISATA
Jl. Dukuh Kupang VI / 1-3 Surabaya

PT. HIKMAH PERDANA
Jl. Otista Raya No.80, Jakarta Timur

PT. HOLYLAND ABADI 
Jl. Tebet Barat Dalam Raya No. 16
Jakarta 12810 

PT. INDO CITRA TAMASYA
Taman E.3.3 Unit D3A, Jl. Dr. Ide Anak 
Agung Gde Agung Lot. 8.6-8.7/E.3.3 
Kawasan Mega Kuningan, Jakarta 12950

PT. ISBIR TOUR
Ruko Klampis Megah H-27
Surabaya - Jawa Timur

PT. JAMILA ANTAR NUSA WISATA
Rukan Grand Soepomo Kav. B, 
Jl. Prof. Dr. Soepomo, No.73
Jakarta Selatan 12870

PT. JASA WISATA NUSANTARA
Jl. Cipinang Besar Selatan No. 6
Jakarta Timur 13410

PT. KAFILAH MAGHFIRAH WISATA
Perkantoran Mitra Matraman Blok A1 
No. 25-26 Jl. Matraman Raya No. 148 
Jakarta 13150

PT. KAFILAH SUCI WISATA
Jl. Raya Hankam No. 11A Jatimelati, 
Pondok Gede - Bekasi

DIREKtoRI

Daftar 
anggota 

sEKRETaRiaT amPHURi 
Jl, Matraman No. 57
Jakarta Pusat 13150
Telp. : (021) 2987 5020   
  (021) 2982 1165 
Fax.  : (021) 2987 5021
secretariat@amphuri.org
www.amphuri.org

amPHURi
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PT. TAIBAH SEMESTA WISATA
 Jl. M. Yamin No. 082 RT. 027 Samarinda 
Kalimantan Timur

PT. TIKA TOURS & TRAVEL
Jl. Buah Batu No.23 Kel. Burangrang,
Kec. Lengkong Bandung - Jawa Barat

PT. TIMOHO AGUNG WISATA
Jl. Harsomo RM Rt. 002/004 No.19 
Ragunan,Pasar Minggu, Jakarta 12550

PT. TIRTA BAROKA TOUR & TRAVEL
Graha Induk KUD Jl. Warung Buncit Raya 
No. 18-20 Pejaten, Jakarta Selatan

PT. TISAGA MULTAZAM UTAMAH
Ruko Cempaka Mas Blok I/7 Jl. Letjend. 
Suprapto, Jakarta Pusat 10640

PT. TONGGAK BUMI INDAH ARAFAH
Jl. Sumatera 31 G-H Surabaya
Jawa Timur

PT. TOTAL NUSA TOUR & TRAVEL
Jl. Garuda No. 04 Demangan Baru, 
Yogyakarta 55281

PT. TRAVELLINDO LUSIYANA
Jl. Sumur Batu No. 9, Sumur Batu, 
Kemayoran, Jakarta Pusat 10640

PT. TUNAS IMANI
Jl. Maulana Yusuf No. 25 Babakan 
Tangerang, Banten 

PT. TUNAS INDONESIA
Jl Ampera Raya No 5 Cilandak
Jakarta Selatan

PT. TUR SILATURAHMI NABI 
Gedung Pusat Data dan Informasi 
(PUSDATIN) Jl. RS. Fatmawati No. 1 
Pondok Labu, Jakarta Selatan

PT. WAHANA AT-TAQWA ASSALAM 
Ruko Market Place, Pasar Paramount Blok 
R35 Gading Serpong, Tangerang

PT. WISATA ANUGERAH ABADI
 Jl. Palmerah Utara No. 49 C, Kel. Gelora 
Kec. Tanah Abang, Jakarta Pusat 10270

PT. WISATA HATI TOUR & TRAVEL
Jl. Cempaka Putih Tengah No. 33, Lt. 2,  
Jakarta Pusat

PT. WISATA RAHMAH SEMESTA
Prisma Kedoya Blok D-16, Jl. Raya 
Perjuangan Kebon Jeruk, Jakarta 11530

PT. ZAM ZAM INDAH ABADI
Jl. Hidup baru raya No. 15 Gandaria Utara 
Kebayoran Baru, Jakarta Selatan

PT. ZEINTA INTAN KALIMANTAN
Jl. Mampang Prapatan Raya No. 40 B 
Duren Tiga, Jakarta Selatan 12760

PT. MENARA SUCI SEJAHTERA
Jl. Raya Juanda No. 8 
Sidoarjo - Jawa Timur

PT. MILA MURIS MALA PERKASA
Jl. Yos Sudarso No. 55
 Tanjung Priok - Jakarta Utara 

PT. MUHSANS ARGAM PUTRA
Jl. Utan Kayu Raya No. 70B, 
RT. 001/08 Matraman
Jakarta Timur 13120

PT. MULIA INSANI MAKMUR
Perum Bukit Sejahtera blok Ak - 18 
RT. 074/022 Polygon Kel. Bukit Lama 
Kec. Ilir Barat I Palembang
Sumatera Selatan

PT. MULTAZAM WISATA ROHANI
Ruko Cempaka Mas Blok i/41 
Jl. Letjend. Suprapto
Jakarta Pusat 10640

PT. MUSTIKA TIGA SAUDARA
Komp. Gading Griya Lestari 
(Ruko) Blok E3 No. 21 Kel. Sukapura
Jakarta Utara 14140

PT. MUZDALIFAH
Jl. Raya RE. Martadinata No. 391 
Pontianak - Kalimantan Barat

PT. NADWA MULIA UTAMA
Jl. Cempaka Putih Barat Raya No. 8
Jakarta Pusat

PT. NAJAH TOURS & TRAVEL
Kompleks Masjid Agung Office Hall 
Blok A No. 104 Jl. Gajah Raya
Semarang - Jawa Tengah

PT. NAMIRA AMALIA UTAMA
Jl. Sekumpul No. 66 Martapura 
Kab. Banjar - Kalimantan Selatan 70614

PT. NAMIRAH ANGKASA JAYATAMA
Jl. Veteran No. 758  Kuto Batu Palembang
Sumatera Selatan 30114

PT. NETTOUR
Nagoya Business Centre Blok V No. 39
Batam - Kepulauan Riau

PT. NUR DHUHA WISATA
Mall City of Tomorrow Ground Floor GE-
11 Jl. Ahmad Yani No. 288, Surabaya

PT. NUR HARAMAIN TOURS & TRAVEL
Jl. Karah Agung No. 9 Surabaya 
Jawa Timur

PT. NUR ISLAMI
 Graha Nurmi, Jl. Bugis No. 56
Jakarta Utara 14320

PT. NURMADANIA NUSHA WISATA
Jl. A. H. Nasution No. 225 
Kota Bandung - Jawa Barat

PT. PANCAR NI’MAH
Jl. Sekumpul No. 66 Martapura 
Kab. Banjar, Kalimantan Selatan 70614

PT. PERJALANAN PARA KHALIFAH
Jl. Prabudi Muntur No. 10 
Bandung - Jawa Barat 40115

PT. PRIMA ASTUTI SEJAHTERA
Jl. Raya Pondok Gede No.12 A
RT 003/001 Dukuh II, Kramat Jati
Jakarta Timur 13560 

PT. PUTRA NUSA MANDIRI
Jl. Jatinegara Timur No. 84
Jakarta Timur

PT. QIBLAT WISATA
Jl. Pramuka H. Murtadho
No. 9 Paseban - Jakarta Pusat

PT. RABIHA KARYA BERSAMA 
TOUR & TRAVEL
Jl. Dr. Saharjo No. 181 RT 04/RW 03 
Kel. Manggarai Selatan
Kec. Tebet - Jakarta 12860

PT. RAUDHA RAHMA ABADI
Philanthropy Building Lt. 5
Jl. Warung Buncit Ujung Raya No.14 
Jati Padang, Pasar Minggu
Jakarta 12540

PT. RESI MANUNGGAL LESTARI
Jl. Utan Kayu No. 64. Utan Kayu Utara
Jakarta Timur 13120

PT. REZEKI BIPERLANUM INDOJAYA
Jl. Meruya Selatan No. 26 Kel. Joglo 
Kec. Kembangan, Jakarta Barat

PT. ROYAL JAVA TOUR & TRAVEL
Jl. Melawai VIII No. 9 
Kebayoran Baru, Jakarta Selatan

PT. RUHAMA INSAN BAROKAH
Jl. Ir. H. Juanda No. 237 Bulak Kapal, Bekasi

PT. SAABIQ INTERNATIONAL 
TOUR & TRAVEL
Gedung Wahana Bakti PosJl. Banda 30,
Lt. 5 Blok C  Bandung, Jawa Barat 40116

PT. SAFIIR AMAL IMANI
Jl. Anggrek Neli Murni No. B82, 
Kemanggisan, Jakarta Barat 11480

PT. SAHID GEMA WISATA
Grand Hotel Sahid Jaya,
Jl. Jend. Sudirman Kav. 86, Jakarta 10220

PT. SALAM SEJAHTERA WISATA
Jl. Gunung Salak Raya No. 106, 
Perumnas Kota Cirebon - Jawa Barat

PT. SEPINGGAN INDAH JAYA ABADI
Jl. Perak Timur No. 512 Blok H-1, 
Surabaya, Jawa Timur

PT. SHABILLA ERALDO UTAMA
Ruko Pesona Tamini Blok III No. 6, 
Jl. Jati Makmur Kel. Jati Makmur 
Pondok Gede - Bekasi

PT. SJAVA BAROKAH MAKMUR
Jl. Gayungsari Timur MGP-2 RT 003/RW 
006 Menanggal, Gayungan Surabaya

DIREKtoRI
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