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Rumah tangga tak ubahnya sebuah perusahaan yang harus dikelola dengan baik. 

Tujuannya tentu mempertahankan  eksistensi perusahaan agar terus berdiri dan 

beroperasi. Tak berbeda jauh dengan perusahaan, "pengelolaan" yang baik, dalam 

rumah tangga bertuuan untuk mempertahankan keutuhan mahligai pernikahan. 

Perusahaan yang maju mencerminkan kesejahteraan karyawannya.  Senada, 

rumah tangga yang langgeng mencerminkan kebahagiaan anggota keluarga di 

dalamnya. Lebih jauh, kebahagiaan tersebut bisa dijadikan indikator dari rumah 

tangga yang sakinah, mawadah, dan warohmah. Sayangnya, seiring waktu 

kelanggengan rumah tangga bukan lagi menjadi cermin akurat perlambang 

kebahagiaan. Begitu pula kebahagian, kini tidak dapat lagi dijadikan ukuran 

rumah tangga yang sakinah, mawadah, dan warohmah. 

Lantas, bagaimana rumah tangga yang bahagia menurut Islam itu? Ini 

kuncinya.

Memilih Pasangan, baik Calon Istri maupun Calon Suami Sudah 

benarkah pilihan pasangan hidup kita selama ini? Proses awal sebelum 

melangkah ke jenjang pernikahan dan hidup berumah tangga adalah 

proses memilih pasangan, baik calon istri maupun calon suami. 

Proses ini menjadi bagian pertama yang penting untuk membangun 

rumah tangga bahagia menurut Islam. Bisa dikatakan proses 

pemilihan pasangan adalah kunci pertama terbukanya rida dan 

rahmat Allah dalam berumah tangga. Jika salah memilih, bukan 

tidak mungkin Allah tak merestui pernikahan tersebut, sehingga 

perceraian menyakitkan menjadi ujungnya.

Dalam hal ini, Islam telah memberikan petunjuk tentang kriteria 

memilih calon pasangan, baik calon istri maupun calon suami 

yang baik. Ada beberapa poin penting yang wajib diterapkan. 

Yang pertama adalah taat beragama.
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“Perempuan itu dikawini atas empat perkara, yaitu 

karena hartanya, karena keturunannya, karena 

kecantikannya, atau karena agamanya. Akan tetapi, 

pilihlah berdasarkan agamanya agar dirimu 

selamat.” (H.R. Bukhari dan Muslim).

“…Janganlah kamu menikahkan orang-orang 

musyrik (dengan wanita-wanita mu’min) sebelum 

mereka beriman. Sesungguhnya budak yang 

mu’min lebih baik daripada orang musyrik 

walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke 

neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan 

ampunan dengan izin-Nya…”

(Q.S. Al-Baqarah: 221).



Calon istri dan calon suami yang taat beragama artinya 

dia beriman kepada Allah SWT, menjalankan segala 

perintahNya, dan menjauhi laranganNya. Calon-calon 

pasangan yang demikian tentunya lebih mengerti hak dan 

kewajibannya kelak ketika membina biduk rumah tangga 

yang islami.

Yang kedua adalah sekufu (sederajat). Dalam hal ini sekufu 

atau sederajat artinya sebanding dalam kedudukan, 

agama, nasab, dan harta. Meski demikian, sekufu yang 

diutamakan adalah sekufu dalam keimanan terhadap Allah 

SWT dan ketaatan dalam beribadah kepadaNya.

“Wanita-wanita yang keji untuk laki-laki yang keji. Dan 

laki-laki yang keji untuk wanita-wanita yang keji pula. 

Wanita-wanita yang baik untuk laki-laki yang baik. Dan 

laki-laki yang baik untuk wanita-wanita yang baik pula.” 

(Q.S. An-Nur: 26).

Memilih pasangan yang sekufu dianggap hal yang penting 

dalam Islam, demi terjaganya keseimbangan yang jauh 

dari ketimpangan. Sesuatu yang timpang tentu tidak 

membuahkan hasil yang baik Sebab, ketimpangan bisa 

menjadi awal mula kemunculan masalah atau konflik-

konflik baru yang memicu keretakan dalam rumah tangga.

Kriteria yang ketiga adalah amanah dan menjauhi 

kemaksiatan. Dalam islam, para lelaki dianjurkan untuk 

mencari calon istri yang amanah. Sifat amanah 

mencerminkan bahwa wanita tersebut dapat dipercaya 

oleh suaminya kelak. Wanita-wanita yang amanah 

dipercaya mampu memelihara dirinya (kehormatannya) 

dan harta suaminya.

Sementara itu, para wanita dianjurkan untuk mencari 

calon suami yang menjauhi kemaksiatan. Lelaki-lekaki 

yang menjaga dirinya dari kemaksiatan dianggap mampu 

menjadi kepala keluarga (imam) yang bertanggung jawab. 

Kelak, dia tak hanya menjaga dirinya semata, tetapi juga 

menjaga keluarga dari kemaksiatan. Tujuannya 

menghindari dosa-dosa penghapus amal ibadah yang 

menjerumuskan ke dalam siksa api neraka.

Melaksanakan Pernikahan yang Sesuai Syariah Mari 

introspeksi ke masa lalu, apakah pernikahan yang kita 

lakukan adalah pernikahan yang suci dan sesuai syariah 

Islam? Pernikahan bisa diibaratkan sebagai pintu gerbang 

dimulainya kehidupan rumah tangga.

Pernikahan juga merupakan fondasi, karena itu fondasi 

harus dibangun dengan kokoh sesuai standar

yang baik, yakni syariah Islam. Pernikahan yang sesuai 

syariah Islam adalah pernikahan yang dilaksanakan sesuai 

syarat dan rukun-rukun pernikahan dalam Islam. Di 

antaranya adalah adanya calon mempelai, adanya ijab, dan 

kabul.

Sebelum proses ijab kabul, mempelai wanita berhak untuk 

mengajukan syarat kepada mempelai pria, dalam hal ini 

mahar, untuk syarat sahnya pernikahan. Islam 

menganjurkan mahar tersebut tidak memberatkan 

mempelai pria. Sementara, mempelai pria wajib memenuhi 

kewajibannya membayar mahar tersebut. Dalam Islam, 

mempelai pria dianjurkan untuk memberikan yang terbaik 

bagi calon istrinya, sebagai bentuk penghargaan terbaik 

dari sang pria.
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”…Oleh sebab itu, wanita yang shalih ialah yang taat

kepada Allah lagi memelihara (dirinya dan harta

suaminya) ketika suaminya tidak ada, karena Allah

telah (menyuruh) memeliharanya.”

(Q.S. An-Nisa’: 34).
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“Hai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan 

keluargamu dari siksa api neraka yang bahan bakarnya 

adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat 

kasar, yang keras, yang tidak mendurhakai Allah atas 

perintah Allah kepada mereka dan selalu taat pada apa

yang diperintahkan.” (Q.S. At-Tahriim: 6).
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“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia 

menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, 

supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, 

dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. 

Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar 

terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.”

(QS Ar rum : 21)

Selain mahar, keberadaan wali yang “sesuai” dan 

kehadiran para saksi menjadi hal penting dalam proses 

ijab kabul. Wali yang “tidak sesuai” tentu menjadi 

penggugur kesahan pernikahan. Kenyataannya banyak 

pernikahan muslim dan muslimah yang dilakukan dengan 

wali yang seharusnya. Beberapa dilakukan dengan wali 

hakim yang tidak tepat, bahkan wali hakim palsu.

Naudzubillah.

Sementara itu, saksi pernikahan merupakan orang yang 

mumpuni dalam menilai sah tidaknya suatu ijab. Para saksi 

yang tidak mengerti rukun dan syarat sahnya pernikahan 

bisa dikatakan sebagai penjerumus dalam kesesatan. 

Misalnya saja, jika pernikahan yang seharusnya tidak sah 

lantas dianggap sah oleh para saksi, artinya hubungan 

suami istri mempelai bersangkutan bisa jadi zinah.

Naudzubillah.

Tolong-Menolong dalam Beribadah dan Kebaikan Coba 

cek, seberapa besar ikhtiar kita dan pasangan untuk 

istiqamah dalam beribadah dan kebaikan? Bila 

direnungkan lebih dalam, tolong-menolong dalam 

beribadah dan kebaikan sesungguhnya merupakan 

perlambang cinta kasih terhadap pasangan. Seperti 

anjuran Allah berikut.

Dengan demikian, pasangan yang mendorong 

pasangannya untuk taat beribadah dan istiqamah dalam 

jalan kebaikan, artinya betul-betul mencintai 

pasangannya. Sebab, dia berusaha untuk menjaga dan 

menjauhkan diri pasangannya dari perbuatan maksiat.

Sebaliknya, pasangan yang tidak pernah mengingatkan 

pasangannya dalam hal-hal kebaikan, termasuk beribadah, 

tidak mungkin mampu memberikan ketenteraman dan 

kebahagiaan dalam berumah tangga. Kecuali keduanya 

memperbaiki diri dan bertobat di jalan Allah.

Tolong-menolong dalam kebaikan dan ketakwaan 

mendorong terciptanya keharmonisan dalam keluarga. 

Keharmonisan tersebutlah yang akan membuat Allah 

menghujani rahmatNya. Rumah tangga yang dipenuhi 

rahmatNya adalah rumah tangga yang penuh kebahagiaan.

“Semoga Allah merahmati suami yang bangun malam hari 

lalu salat dan membangunkan pula istrinya lalu salat pula. 

Jika enggan maka dipercikkannya air ke wajahnya. Dan 

semoga Allah merahmati istri yang bangun malah hari lalu 

salat dan membangunkan pula suaminya lalu salat pula. 

Jika enggan maka dipercikkannya air ke wajahnya.” (HR. 

Imam Ahmad, Abu Dawud, an-Nasa’I, Ibnu Majah).

Memenuhi Hak dan Kewajiban Masing-Masing Sudahkah 

kita memenuhi hak dan kewajiban kita terhadap 

pasangan? Dalam kehidupan berumah tangga, baik istri 

maupun suami memiliki hak dan kewajiban masing-

masing. Manajemen hak dan kewajiban yang baik akan 

mencegah terjadinya konflik keluarga berkepanjangan 

dengan pasangan.

Jika semuanya selaras, rumah tangga akan berjalan 

harmonis. Keharmonisan pada akhirnya memicu lahirnya 

kebahagiaan bagi satu sama lain. Sebaliknya, jika hak dan 

kewajiban tidak dipenuhi dengan semestinya, perpecahan 

tidak bisa dihadang untuk tidak terjadi.

Lantas, apa saja kewajiban atau peran suami atau istri 

dalam rumah tangga?

Seseorang yang mencintai orang lain atau mencintai 

sesuatu akan cenderung menjaga sebaik mungkin sesuatu 

yang dimilikinya tersebut, apalagi orang yang dicintainya. 

“Tolong-menolonglah dalam kebajikan

dan takwa, jangan tolong-menolong

dalam dosa dan permusuhan.”

(QS. Al-Maidah 2).
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Seorang suami dalam kehidupan rumah tangga memiliki 

kewajiban memenuhi kebutuhan istri dan keluarganya, 

baik kebutuhan moral maupun materiil. Seorang suami 

juga pemimpin bagi istrinya, karena itu dia harus bisa 

memposisikan dirinya sebagai seorang pemimpin yang 

bisa mendidik istrinya. Jika sang istri berbuat salah maka 

suami wajib mengingatkan dan memberinya pelajaran.

“Bertakwalah kepada Allah pada (penunaian hak-hak) para 

wanita, karena kalian sesungguhnya telah mengambil 

mereka dengan amanah Allah dan kalian menghalalkan 

kemaluan mereka dengan kalimat Allah. Kewajiban istri 

bagi kalian adalah tidak boleh permadani kalian ditempati 

oleh seorang pun yang kalian tidak sukai. Jika mereka 

melakukan demikian, pukullah mereka dengan

pukulan yang tidak menyakiti. Kewajiban kalian bagi istri 

kalian adalah memberi mereka nafkah dan pakaian dengan 

cara yang makruf.” (HR. Muslim no. 1218).

Sementara itu, dalam kehidupan rumah tangga islami, 

seorang istri berkewajiban untuk melayani dan 

menyiapkan segala kebutuhan suami dan keluarganya 

serta mentaati segala perintahnya. Dia harus senantiasa 

merawat suaminya dengan segenap hati dan menyediakan 

yang suaminya perlukan. Ketika suami mencari nafkah, 

istri sebaiknya tinggal dalam rumah dan hanya pergi jika

suaminya mengizinkan.

Tidak hanya itu, seorang istri juga harus menghormati 

keluarga suaminya dan menjaga kehormatannya tatkala 

suami tidak berada di rumah. Istri yang salehah akan 

senantiasa mendoakan suaminya dalam kebaikan dan 

mendukung segala amal saleh dan ibadah yang dilakukan 

suaminya Jika suami melakukan kesalahan, sang istri juga 

berkewajiban untuk mengingatkan suaminya agar

kembali kejalan yang benar.

“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, 

oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka 

(laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena 

mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta 

mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat

kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak 

ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). 

Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka 

nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat 

tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka

mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan 

untuk menyusahkannya.” (QS. An Nisa’: 34)

Membangun Hubungan yang Mesra Rumah tangga yang 

sakinah, mawadah, dan warahmah adalah rumah tangga 

yang dipenuhi cinta dan kasih sayang. Sayangnya tidak 

banyak pasangan suami istri yang mampu menunjukkan 

rasa cinta dan kasihnya satu sama lain. Banyak di antara 

mereka yang masih menganggap hal tersebut tabu dan 

tidak perlu ditunjukkan.

Padahal, Rasulullah SAW seperti yang dikisahkan 

merupakan seorang suami yang romantis terhadap istri-

istrinya. Beliau memperlakukan istri-istri beliau dengan 

lemah lembut dan memanjakan mereka layaknya 

permaisuri. Bahkan, Rasulullah SAW memberikan 

panggilan sayang kepada sang istri, Aisyah Ra dengan 

sebutan Humaira (yang pipinya kemerah-merahan).

Kisah Rasulullah SAW tersebut merupakan bukti bahwa 

membangun hubungan yang mesra dengan pasangan itu 

penting. Kemesraan mampu membangkitkan perasaan 

cinta dan meluluhkan keegoisan masing-masing. Hal 

tersebut merupakan kunci terbinanya rumah tangga 

bahagia menurut Islam. Jadi, sudahkah Anda 

memperlakukan pasangan dengan mesra?
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Membangun Bahasa Kasih
dalam Keluarga
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Bahasa kasih itu tentang komunikasi emosi, tidak sekadar komunikasi verbal

yang bisa dicerna dengan pikiran kritis kita. Bahasa kasih itu langsung

dirasakan oleh sisi emosi seseorang. Ketika kita tidak bisa menyentuh

sisi emosi seseorang, maka mereka tidak pernah merasa terpenuhi

tangki emosinya.

“ “



“Suatu hari di sela-sela waktu libur, Pak Imam dengan 

penuh semangat membuatkan rak buku untuk Aisyah, 

anaknya. Dia berharap sang putri senang dengan hadiah 

kecil buatannya itu. Sayangnya, Aisyah tak merasa spesial 

atas hadiah yang diberikan oleh sang ayah. Aisyah 

sebenarnya tak pernah menginginkan hadiah rak buku, 

sekalipun itu buatan ayahnya. Yang Aisyah harapkan 

ternyata menghabiskan waktu bersama sang ayah untuk 

sekadar duduk-duduk santai. Aisyah ingin sekali

menceritakan hari-harinya di sekolah kepada sang ayah.”

“Hal tak jauh berbeda dialami oleh Rani. Sebagai seorang 

istri, Rani ingin memberikan hadiah ulang tahun paling 

berkesan untuk sang suami, Didin, yang sedang berulang 

tahun. Rani lantas membungkus kado ulang tahun itu 

suaminya itu dengan istimewa. Tujuannya agar sang suami 

merasa terkejut dan senang dengan kado yang dia berikan. 

Tibalah waktu Rani untuk memberikan kado itu kepada 

Didin. Rona bahagia tampak di wajah Didin. Aneh, setelah 

membuka kado dari sang istri, Didin justru berubah 

kecewa. Kado dari sang istri diletakkannya begitu saja di 

atas kursi yang berada di sebelahnya, sementara dia sibuk 

membolak-balikkan bungkus kado, berharap secarik 

kertas kartu ucapan dia temukan. Sayangnya, kartu 

ucapan itu tidak dia temukan, tidak pernah.”

Nah, Anda pasti pernah mengalami situasi-situasi tersebut 

dalam kehidupan Anda. Adakalanya suami, istri, 

antaranggota keluarga, orang tua dengan anak, atau 

sebaliknya, mengalami ketidakcocokan antara harapan 

dengan perlakukan yang diberikan oleh yang lain. 

Terkadang ketika kita mengharapkan waktu berkualitas 

dari pasangan atau orang tua, malah sentuhan kasih 

sayang yang kita terima. Sementara ketika kita 

mengharapkan kata-kata dukungan yang melegakan hati, 

yang kita terima malah sebuah hadiah.

Umumnya sentuhan kasih sayang dan pemberian hadiah 

itu merupakan wujud dari rasa sayang dan cinta kita 

kepada orang yang kita sayangi. Tapi, pernahkah Anda 

tahu, bagaimana perasaan orang-orang yang kita sayangi 

ketika harapan mereka tidak pernah dipenuhi oleh 

pasangannya?  Kita merasa telah menunjukkan rasa cinta 

dan kasih sayang kita, tapi pasangan kita malah 

menganggap kita sudah tidak peduli lagi, tidak peka lagi, 

atau yang lebih parah, mereka menganggap kita sudah tak 

cinta lagi.

Nah, itulah yang disebut bahasa kasih. Setiap orang 

memiliki bahasa kasih masing-masing. Bisa jadi jenis 

bahasa kasih antara satu orang dengan orang lainnya 

berbeda. Bahasa kasih kita bisa saja berbeda dengan 

pasangan atau anak-anak kita. Seringkali pula kita 

memperlakukan mereka sesuatu dengan bahasa kasih 

yang kita sukai. Itu alami dan terjadi begitu saja.

Bahasa kasih itu tentang komunikasi emosi, tidak sekadar 

komunikasi verbal yang bisa dicerna dengan pikiran kritis 

kita. Bahasa kasih itu langsung dirasakan oleh sisi emosi 

seseorang. Ketika kita tidak bisa menyentuh sisi emosi 

seseorang, maka mereka tidak pernah merasa terpenuhi 

tangki emosinya.

Yang harus kita tahu dan kita sadari sepenuhnya, secinta 

apapun dan sesayang apapun kita dengan pasangan atau 

buah hati kita, kalau cara kita menyampaikan dan 

menunjukkan rasa cinta tidak sesuai dengan bahasa kasih 

mereka, mereka tidak akan menganggap kita sayang dan 

cinta.

Karena itu, setiap orang sebetulnya perlu memahami 

prinsip bahasa kasih bagi dirinya sendiri dan bagi

pasangan atau orang lain. Bahasa kasih terbagi atas lima 

jenis. Yang pertama adalah waktu yang berkualitas. 

Baginya cinta itu adalah bisa mengobrol menghabiskan 

waktu bersama, berdua tidak ada gangguan dari orang 

lain. Yang kedua, kata-kata pendukung, yakni ucapan yang 

menguatkan diri dan dukungan terhadap seseorang hingga 

tangki emosinya terisi.

Selanjutnya, yang ketiga adalah hadiah. Sekecil apapun 

sebuah pemberian yang tulus bisa membuat seseorang 

bahagia. Itu merupakan bentuk perhatian dan mampu 

mengisi tangki emosinya. Yang keempat, sentuhan. 

Seseorang bisa mengartikan orang lain menyayanginya 

jika orang tersebut memberikan sentuhan, belaian, atau 

kecupan. Sementara yang terkahir, bahasa kasih 

pelayanan. Seseorang bisa jadi mengartikan cinta dengan 

perhatian terhadap setiap detail kebutuhannya,

membantu menyelesaikan semua tugas-tugas seseorang.
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Sebuah tes bisa digunakan untuk mengetahui bahasa kasih 

seseorang. Meski demikian, tanpa tes sekalipun, kita bisa 

mendeteksi dengan mudah kemungkinan jenis bahasa 

kasih seseorang. Caranya?

Untuk mengatahui bahasa kasih waktu, kita bisa coba ajak 

seseorang mengobrol intens dengan waktu yang cukup. 

Jika obrolan mengalir dengan alami dan terjadi diskusi 

yang cukup dalam, bisa dipastikan, bahasa kasih yang 

dimiliki seseorang adalah bahasa kasih waktu berkualitas.

Namun jika selama mengobrol lawan bicara kita lebih 

banyak mencurahkan perhatian kepada tugas-tugasnya 

dan perhatiannya lebih banyak tertuju ke sekeliling dari 

fokus diskusi, bisa diartikan kebutuhan tangki emosinya 

adalah pelayanan.

Nah, untuk mengetahui bahasa kasih seseorang adalah 

hadiah, kita bisa melihat responnya ketika diberi hadiah. 

Jika dia merasa terharu, menangis, atau terlihat bahagia, 

bisa ditebak bahasa kasih orang tersebut adalah hadiah.

Sebaliknya, jika saat menerima hadiah emosi seseorng 

terkesan datar-datar saha, bahkan menganggap itu bukan 

sesuatu yang berharga, lantas mengungkapkannya dengan 

bahasa yang puitis, bisa jadi bahasa kasihnya adalah kata-

kata pendukung.

Selanjutnya, ketika seseorang berbicara intens sambil 

memberikan sentuhan-sentuhan fisik, kemungkinan besar 

bahasa kasihnya adalah sentuhan fisik. Nah, sebenernya 

kita mutlak perlu tahu bahasa kasih orang yang kita 

sayangi, jika kita menginginkan hubungan dengan keluarga 

atau pasangan bisa lebih baik, semakin sayang dan 

semakin cinta.

09 e-Buletin Arofahmina | Lentera Inspirasi





Pakar neurosains Prof Taruna Ikrar gerakan sujud dapat 

meningkatkan saturasi oksigen, nutrisi, dan elektrolit ke 

dalam fungsi otak manusia. Selain itu, sujud yang khusyuk 

dapat meningkatkan sinapsis dan pembaruan sel-sel 

saraf (neurogenesis). Dampaknya berupa peningkatan 

rasa bahagia sebagai manifestasi unsur ketakwaan dan 

penghambaan.

Sujud membuat dahi, hidung, kedua telapak tangan, lutut, 

dan ujung kaki sejajar di atas permukaan bumi. Lantaran 

gravitasi bumi, posisi ini menyebabkan aliran getah bening 

dipompa ke bagian leher, ketiak, dan berbagai bagian 

lainnya di kepala.

Dalam keadaan sujud, jantung berposisi di atas otak 

sehingga darah yang kaya oksigen dapat mengalir

secara maksimal ke bawah karena ditarik gravitasi bumi. 

Dengan penambahan oksigen dalam jumlah tertentu, 

proses pembentukan dan sinapsis akan meningkat di 

antara milliaran sel-sel saraf.

Dengan demikian, otak mendapatkan pasokan darah yang 

kaya oksigen serta zat-zat nutrisi yang sangat dibutuhkan. 

Pada akhirnya, pasokan itu memacu kerja sel-sel otak.

Hikmah 

TAHUKAH 
ANDA 

dan Manfaat
Sujud dalam Salat bagi Kesehatan

“Sesungguhnya orang yang benar-

benar percaya kepada ayat-ayat kami

adalah mereka yang apabila

diperingatkan dengan ayat-ayat itu

mereka segera bersujud seraya

bertasbih dan memuji Rabbnya, dan

lagi pula mereka tidaklah sombong

(QS. As Sajadah 15).”
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Selama ini, musim hujan menjadi satu di antara musim 

yang tidak disukai oleh kebanyakan orang. Karena ketika 

hujan, para pedagang kecil tidak bisa berdagang, bahkan 

seringkali libur berdagang karena hujan terlalu deras. 

Akibatnya penghasilan mereka menurun. Begitu juga 

pembeli yang pada akhirnya malas keluar rumah karena 

hujan deras tak kunjung henti. Belum lagi dengan 

turunnya hujan, banjir terjadi di mana-mana. Tak heran 

jika banyak orang yang beranggapan bahwa musim hujan 

adalah musibah.

Padahal sesungguhnya di balik hujan itu ada janji-janji 

Allah. Allah menjanjikan selalu ada kemudahan di balik 

kesulitan. Selalu ada pertolongan dan hikmah di balik 

kepedihan. Selalu ada penawar di balik penyakit.

Hanya bagi mereka yang beriman yang mengetahui bahwa 

hujan adalah waktu mustajab untuk memanjatkan doa 

kepada Allah SWT. Jika musim hujan tiba, itu artinya Allah 

membukakan kesempatan yang luas bagi hamba-

hambanya untuk berdoa kepadaNya.

Coba renungkan kembali, semakin sering hujan turun, 

maka semakin besar dan banyak pula doa kita yang akan 

dikabulkan Allah. Karena hujan adalah waktu 

emas/mustajab berdoa.

Subhanallah!

Aisyah radhiyallahu’anha berkata, ”Nabi shallallahu ’alaihi 

wa sallam ketika melihat turunnya hujan, beliau 

mengucapkan, ”Allahumma shoyyiban nafi’an” (Ya Allah 

turunkanlah pada kami hujan yang bermanfaat)”. (HR. 

Bukhari 1032)

Ibnu Qudamah dalam Al Mughni mengatakan, ”Dianjurkan 

untuk berdo’a ketika turunnya hujan, sebagaimana 

diriwayatkan bahwa Nabi shallallahu ’alaihi wa sallam 

bersabda, “Carilah do’a yang mustajab pada tiga keadaan : 

(1) Bertemunya dua pasukan, (2) Menjelang salat 

dilaksanakan, dan (3)Saat hujan turun.”( Al Mughni, 2/294)

Waktu Emas Berdoa
ketika Turun Hujan 
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“Apa sih visa progresif itu?”, “Kenapa umrah saya bisa kena

biaya tambahan SAR 2.000?” Sejak akhir tahun 2017,

pertanyaan-pertanyaan semacam itu seringkali dipertanyakan

oleh jamaah yang hendak berangkat umrah ataupun

yang ingin kembali berumrah?

“ “

Apakah Visa
Progresif itu?



Hal tersebut wajar, karena aturan visa progresif efektif 

diberlakukan Pemerintah Arab Saudi per 11 Oktober 2017 

lalu. Lantas, apakah visa progresif itu? Visa progresif 

adalah pajak atau biaya tambahan visa yang dikenakan 

bagi mereka yang umrah lebih dari sekali dalam setahun 

(tahun Masehi), tetapi masuk dalam dua perhitungan 

tahun Hijriah berbeda.

Misalnya, jika seorang jamaah berangkat umrah pada awal 

tahun 2017 yang masuk perhitungan tahun 1438 Hijriah, 

lantas ingin kembali umrah pada akhir tahun 2017 yang 

masuk perhitungan tahun 1439 Hijriah, dapat dipastikan 

jamaah tersebut akan dikenai visa progresif. Jumlahnya 

mencapai SAR 2.000 atau setara Rp 7.500.000 (SAR 

2.000 = USD 534).

Meski demikian, calon jamaah wajib dan perlu melakukan 

pengecekan kembali, apakah yang bersangkutan dikenai 

visa progresif atau tidak. Bagaimana cara mengeceknya? 

Gampang, calon jamaah bisa mengeceknya di situs resmi 

Pemerintah Arab Saudi untuk pengecekan visa berikut 

https://eservices.haj.gov.sa/eservices3/pages/VisaInquiry

/SearchVisa.xhtml?dswid=4740. 

Setelah masuk link tersebut, calon jamaah dapat 

memasukkan nomor paspor, negara asal, dan kode unik, 

lalu klik submit. Jika jamaah yang bersangkutan dikenakan 

visa progresif, muncul keterangan required to make a 

payment of additional SAR 2000 for umrah visa pada 

kolom Visa Fees. Sebaliknya, jika jamaah tidak dikenakan 

visa progresif, maka muncul keterangan not required 

make paymet for umrah visa di kolom Visa Fees.

Nah, yang jadi permasalahan, seandainya calon jamaah 

terkena visa progresif lantas keberatan atas biaya 

tambahan tersebut, bagaimana penyelesaiannya? Terkait 

hal tersebut, jamaah yang bersangkutan harus 

mengonsultasikannya kepada pihak travel masing-masing. 

Meski tak dapat sepenuhnya menolak aturan tersebut, 

setidaknya pihak travel umrah dapat menawarkan solusi 

alternatif. Misalnya dengan perpanjangan paspor atau 

pembuatan paspor baru berbentuk e-paspor
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