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TAFAKUR ITU PERLU 
 

 
 
“Dan tidak seorangpun akan beriman kecuali 
dengan izin Allah; dan Allah menimpakan 
kamurkaan kepada orang-orang yang tidak 
mempergunakan akalnya.” (QS.Yunus [10]: 100) 
 
Pernahkah kita merenung sejenak, bagaimana 
sekiranya Allah menjadikan malam terus 
menerus? Pernahkah kita berfikir, bagaimana 
sekiranya Allah menjadikan malam terus 
menerus? Sekiranya dunia ini dijadikan siang 
terus-menerus. Maka manusia akan bekerja 
tanpa henti-hentinya mencari nafkah, 
menumpuh harta, bermain terus tanpa henti-
hentinya, maka manusia akan keletihan. Begitu 
pula jika didunia ini dijadikan malam terus 
menerus, maka tidak akan timbul transaksi.  
 
Malah ketakutan yang akan menghantui pada 
dirinya. Gelap tanpa cahaya membuat orang 
ketakutan, niscaya hal itu membahayakan 
mereka dan membuat mereka bosan. Rupanya 
tidak demikian Allah jadikan malam untuk 
beristirahat dan Allah jadikan siang untuk 
mencari karunia-Nya. Dan ini bagi kaum yang 
menyadarinya tentang silih bergantinya malam 
dan siang terdapat tanda-tanda bagi kaum yang 
berakal (Qs.3: 190). Renungkanlah firman Allah 
dibawah ini, masukkan dalam relung qalbu-mu, 
dan rasakanlah sehingga mengalir keseluruh 
tubuhmu; 
 
 

Katakanlah: “Terangkan kepadaku. Jika Allah 
menjadikan untukmu malam itu terus menerus 
sampai hari kiamat, siapakah Tuhan selain Allah 
yang akan mendatangkan sinar? Maka apakah 
kamu tidak mendengar?” Katakanlah: 
“Terangkanlah kepadaku, jika Allah menjadikan 
untukmu siang itu terus menerus sampai hari 
kiamat , siapakah Tuhan selain Allah yang akan 
mendatangkan malam kepadamu yang kamu 
beristirahat kepadanya? Maka apakah kamu 
tidak memperhatikan?” (QS.Al Qashash [28]: 
71-72). 
 
“Dan karena rahmat-Nya, dia jadikan untukmu 
malam dan siang, supaya kamu beristirahat 
pada malam itu dan supaya kamu mencari 
sebahagian dari karuniaa-Nya (pada siang hari) 
dan agar kamu bersyukur kepada-Nya.” (QS.Al 
Qashash [28]: 73).  
 
Sekali lagi, pernahkah kita berfikir setiap hari 
kita makan, kenapa gigi kita tidak panjang? 
Seandainya gigi kita panjang, maka sudah tidak 
indah lagi, istri dan anak-anak kita akan 
ketakutan melihat ayahnya giginya panjang. 
Sang suamipun tidak akan mesra lagi ketika 
bercumbu rayu dengan isterinya, karena istrinya 
giginya panjang. Begitu juga dalam masyarakat 
semua akan kelihatan seram seperti harimau di 
hutan saling terkam satu sama lain. 
 
Pernahkah kita merenung bahwa yang 
membuat nikmat ini adalah keterbatasan. 
Misalnya telinga kita di batasi oleh Allah 
pendengarannya, 
 
 
 



  

seandainya pendengaran telinga kita tidak 
dibatasi maka pabrik yang ada disekitar kita 
akan kedengaran. Semua aktifitas di dunia akan 
kedengaran oleh telinga kita sehingga tidak 
nikmat lagi hidup ini. 
 
Tidur sudah tidak nyenyak karena masih 
kedengaran suara yang ada di sekitar kita. 
Begitu pula mata kita, penglihatannya tidak 
tembus pandang. Seandainya tembus pandang 
maka dunia ini akan hancur, karena satu sama 
lain melihat lekuk tubuh manusia dan akan 
timbul pemerkosaan dimana-mana. Karena 
timbulnya birahi pada hakikatnya melihat 
bagian tubuh yang sangat sensitif. 
 
Pernahkah kita merenung, siapa yang bisa 
menghitung kedipan mata kita , ketahulah 
wahai sahabatku! Tidak semua orang mampu 
menghitung kedipan mata kita. Sehari mungkin 
saja berpuluh ribu kedipan mata. Maka 
sekiranya mata kita tidak berkedip maka akan 
terjadi ketakutan dikarenakan mata kita 
melotot sehingga tidak indah lagi. 
 
Pernahkah kita merenung, ketika kita mau tidur 
Allah SWT membuat proses ngantuk terlebih 
dahulu sehingga mudah diketahui bahwa 
dirinya mau tidur. Sekiranya Allah SWT tidak 
membuat proses ngantuk tiba-tiba tidur. Maka 
dunia ini akan terjadi kacau. Saling tabrakan 
satu sama lain, yang satunya mengendarai 
mobil dengan kecepatan yang sangat kencang 
tiba-tiba tidur. Yang satu juga demikian saling 
tabrak-menabrak. 
 
Pernahkah kita merenung, ketika kita ingin 
buang air besar Allah SWT membuat proses 
terasa mules perut kita sehingga mudah 
diketahui bahwa dirinya mau buang air. 
Sekiranya Allah tidak membuat proses terasa 
mules lantas langsung buang air. Maka dunia ini 
menjadi kacau balau. Misalnya, ketika orang 
sedang menghadiri pesta perkawinan tiba-tiba 
yang hadir langsung buang air, kedua mempelai 
juga demikian tiba-tiba buang air ditempat 
maka acara menjadi bubar. Sebab itu wahai 
sahabatku! 
 
 

Kita tidak mampu menghitung nikmat Allah SWT 
perdetik yang kita rasakan. Maka kata Allah; 
“Jika kamu menghitung-hitung nikmat-Ku 
niscaya kamu tidak dapat menentukan 
jumlahnya.” (QS.An Nahl[16]: 18. Tapi tidak 
demikian, melainkan Allah ciptakan manusia 
dalam keadaan sempurna. Renungkanlah 
firman Allah; “Sesungguhnya Kami telah 
menciptakan manusia dalam bentuk yang 
sebaik-baiknya.” (QS.At Thin [95]: 4). 
 
Rasulullah saw bersabda: “Bertafakur sejenak 
lebih baik dari pada ibadah satu tahun”. 
Banyak ayat Al-Qur’an yang menyuruh kita 
membaca alam raya ini memikirkan kejadian-
kejadian yang ada di sekitar kita. Inti dari semua 
ini adalah Tuhan menyuruh kita untuk belajar 
melihat apa yang tersirat, jangan hanya puas 
dengan yang tersurat saja. Kerugian yang 
dialami oleh orang yang tidak bisa membaca 
yang tersirat, mungkin dapat di renungkan dari 
pengalaman yang di alami oleh orang yang ingin 
pulang kampung berikut ini:  
 
Ketika si fulan ingin pulang kampung, dia 
menunggu antrian yang panjang untuk membeli 
tiket Bus Kramat Jati jurusan Jakarta – 
Purwakerta.  
 
Dia tidak ingin ketinggalan maka dia tidur di 
terminal Bus tersebut. rupanya dia ketiduran 
hingga bangun hingga jam delapan pagi padahal 
Bus yang ditumpangi berangkat jam enam pagi. 
Akhirnya dia menyesal sambil sumpah serapah 
yang keluar dari mulutnya. Namun apa yang 
terjadi Bus Kramat Jati jurusan Jakarta – 
Purwakerta di kabarkan bahwa pada jam tujuh 
pagi terjadi kecelakaan di Tol Jagorawi hingga 
menewaskan semua penumpang bus tersebut. 
Akhirnya ketika sifulan mengetahui berita 
tersebut maka dia mengucapkan, “Al 
Hamdulillah saya tidak jadi naik.” 
 
Tadinya ketika dia ketinggalan sekejab dia 
lontarkan kata-kata penyesalan dan sumpah 
serapah. Padahal dibalik itu mau-maunya Allah 
menidurkan dia hingga ketinggalan. Begitulah 
sayangnya Allah pada hambanya di balik 
peristiwa tersebut. 
 
 
 

  
 
 



     

Perumpamaan orang yang hanya pandai 
melihat yang tersurat saja. Baginya sesuatu 
yang tidak menyenangkan selalu dianggap 
buruk, dan kejadian yang menyenangkannya di 
anggap pasti baiknya. 
 
Orang yang mempunyai sikap seperti ini jelas 
berlawanan dengan firman Allah; “Boleh kamu 
membenci sesuatu, padahal ia amat baik 
bagimu; dan boleh jadi (pula) kamu menyukai 
sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu; Allah 
mengetahui dan kamu tidak mengetahui.” 
(Qs.2: 216). Boleh jadi kita belum yakin 
sepenuhnya dengan firman Allah ini, tetapi yang 
pasti si fulan itu sudah membuktikannya! Dan 
kita tetap terpana dengan yang tersurat saja, 
bukan tidak mungkin kita akan segera bertemu 
dengan si fulan tersebut. 
 
“Dan orang-orang itu berkata, seandainya kami 
mau mendengarkan (nasihat agama) dan kami 
menggunakan akal-akal kami, pasti kami tidak 
menjadi penghuni neraka sair.” (QS. Al Mulk 
[67]: 10). 
 
Rahasia kesuksesan dan kebahagiaan itu 
sesungguhnya terletak pada kemampuan kita 
dalam menyerap makna dari pelajaran-
pelajaran yang ada di alam ini untuk diproses 
lebih lanjut oleh hati manjadi suatu keyakinan 
yang mantap. Selama manusia belum memiliki 
kejernihan pandangan, maka ia tidak akan dapat 
menemukan jalan yang akan membawanya 
pada kebahagiaan itu. Katakanlah suatu ketika 
terjadi peristiwa yang di saksikan oleh ratusan 
pasang mata.  
 
Apakah semua orang yang melihat peristiwa itu 
mengambil hikmah dalam bentuk yang sama? 
Tentu saja tidak. Karena penalaran masing-
masing orang di samping bergantung pada 
kemampuan akal, ilmu dan kepandaian yang 
dimilikinya, juga sangat bergantung pada 
ketulusan niat dan kebersihan jiwanya masing-
masing. (Bahan Renungan Kalbu, 360). 
Dalam Al Quran firman Allah menjelaskan 
tentang kekayaan yang paling banyak hanya 
diberikan pada al hikmah; 
 
 
 
 
 

Allah menganugerahkan al hikmah (kefahaman 
yang dalam tentang Al Quran dan As Sunnah) 
kepada siapa yang Dia kehendaki. Dan barang 
siapa yang dianugerahi al hikmah itu, ia benar-
benar telah dianugerahi karunia yang banyak. 
Dan hanya orang-orang yang berakallah yang 
dapat mengambil pelajaran (dari firman Allah).” 
(QS.Al Baqarah [2]: 269).   
 
Semoga Allah SWT selalu membimbing ke jalan 
benar.  
 
Ustadz Budiman Al Hanif 
 
 
 

 
 

 


