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Prinsipnya

Perbekalan yang dibawa akan 
disesuaikan dengan tujuan dari 

pribadi masing2 (niat)



Tahukah Tujuan Anda Saat 
ini ?

Tujuan Anda Yang 
Sebenarnya?

Transit atau Akhir?



Tujuan Akhir

• Setiap Orang Mempunyai Tujuan. 

• Tujuan seorang muslim adalah Negeri Akherat 
(Syurga).

• Strategi/Upaya/Cara/metode  Tujuan

• Mau tidak mau setiap manusia akan sampai 
Tujuan Akhir  Akherat

• Akherat  Finish di Surga / Neraka



Transit
• Akherat adalah Negeri yang Jauh dan Asing

• Stasiun Transit  Dunia 

• Dunia tempat untuk mempersiapkan 
perbekalan Akherat (QS Al-Baqarah ayat 
201)

• Bekal Yang terbaik adalah Taqwa (QS Al 
Baqoroh 197)



Tujuan Akhir (Al-Qurán)

1. 
QS Adz Dzariaat  ayat 56 “Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia 
melainkan supaya mereka mengabdi (beribadah) kepada-Ku”

2.  

QS Al Qashas Ayat 77. Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah 
kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan 
bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang 
lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu 
berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai 
orang-orang yang berbuat kerusakan



Tujuan Akhir (Al-Qurán) Lanjutan

3. 

4. 

QS Al-ankabut ayat 64. Dan tiadalah kehidupan dunia ini melainkan senda 
gurau dan main-main. Dan sesungguhnya akhirat itulah yang sebenarnya 
kehidupan, kalau mereka mengetahui.

QS Al Mu’min ayat 39. Hai kaumku, sesungguhnya kehidupan dunia ini 
hanyalah kesenangan (sementara) dan sesungguhnya akhirat itulah 
negeri yang kekal.



ILUSTRASI

• PERJALANAN DAN PERBEKALAN



Perjalanan 1 Hari

Contohnya penumpang Komuter Line,  Bekal yang dibawa ?
• Tas/Ransel
• Pakaian yang dipakai
• Biaya Transport 
• Uang Makan Siang
Jumlah Bekal uang diperlukan Rp. 50.000 – Rp.100.000



Perjalanan 2-5 Hari
Contohnya pegawai yang ditugaskan keluar kota untuk
survei, meeting,seminar dll, Apa yang dibawa kira-kira?
• Ransel / Travel Bag
• Pakaian yang dipakai, ditambah 2-3 set pakaian ganti
• Biaya Transport  (tiket pesawat PP 1-2 jt)
• Biaya Penginapan (250rb x 4 mlm = Rp. 1 jt)
• Biaya Makan selama tugas (± 500rb)
Jumlah Bekal uang diperlukan Rp. 2 jt – Rp. 3,5 jt



Perjalanan 1-2 Minggu
Contohnya orang yang mudik ke kampong halaman bekal
yang dibawa ?
• Travel Bag, sejumlah koper
• Pakaian yang dipakai, ditambah pakaian ganti > 5 set
• Biaya Transport  (sewa kendaraan Rp. 500rb x 7 hari

=3,5jt)
• Biaya Penginapan (250rb x 8 mlm = Rp. 2 jt)
• Biaya Makan selama di sana (± 100rb/hr x 8 hr =800rb)
Jumlah Bekal uang diperlukan > 6jt



Perjalanan 1 Bulan
Contohnya orang yang akan Umroh/Haji Ke Arab Saudi yang 
dibawa :
• Tas Pasport, Tas Jinjing dan Koper
• Pakaian yang dipakai, ditambah pakaian ganti > 7 set
• Biaya Umroh/Haji (Umrah ±25jt, Haji min 35jt)
• Biaya Penginapan (Include biaya umroh/haji)
• Biaya Makan selama di sana (± 100rb/hr x 40 hr = 4jt)
Jumlah Bekal uang diperlukan > 40 jt



Perjalanan 1-2 Tahun
Contohnya orang yang akan pergi Kuliah Ke Luar Kota yang 
dibawa ?
• Tas ransel, Tas Jinjing dan Koper
• Pakaian yang dipakai, ditambah pakaian ganti > 10 set
• Biaya Pendidikan (Rp. 10jt/semester x 4 = Rp. 40jt)
• Biaya Penginapan (Kos) (Rp. 5jt/thn x 2 = Rp. 10jt)
• Biaya Hidup selama di sana (± 2jt/bln x 12 x 2 = 48jt)
• Biaya Transport/tiket pesawat PP (± 2jt)
Jumlah Bekal uang diperlukan > 100 jt



Perjalanan  3-4 Tahun
Contohnya orang yang akan pergi Kuliah Ke Luar Negeri yang 
dibawa :
• Tas ransel, Tas Jinjing dan beberapa Koper
• Pakaian yang dipakai, ditambah pakaian ganti > 15 set
• Biaya Pendidikan (Rp. 100jt/semester x 4 = Rp. 400jt)
• Biaya Penginapan (Kos) (Rp. 25jt/thn x 4 = Rp. 100jt)
• Biaya Hidup selama di sana (± 5jt/bln x 12 x 4 = 240jt)
• Biaya Transport/tiket pesawat PP (± 20jt)
• Bekal Bahasa dan Mata Uang Negara Tujuan
Jumlah Bekal uang diperlukan > 750 jt



Perjalanan Pindah Rumah
Contohnya orang yang akan pindah tempat tinggal ke kota lain 
apa yang dibawa ?
• Satu Truk penuh berisi Tas, koper, perabotan dapur, furniture dll
• Pakaian yang dipakai, semuanya diangkut
• Biaya Beli Rumah (Rp. 500jt- 1 milyar)
• Biaya Transport pindah Rp. 10jt untuk truk dan pekerja dll
• Biaya Hidup selama di sana (Bawa semua yang dimiliki) 
• Optional untuk menjual asset di daerah asal.
Jumlah Bekal uang diperlukan > 1 milyard



Perjalanan Pindah Permanen Ke luar Negeri 
Contohnya orang yang akan pindah tempat tinggal ke luar negeri
(Pengungsi) apa yang dibawa ?
• Pakaian yang dipakai, semuanya diangkut
• Satu Truk penuh berisi Tas, koper, perabotan dapur, furniture dll

(ditinggal atau bahkan dijual semuanya)
• Biaya Beli Rumah (Rp. 500jt- 1 milyar)
• Biaya Transport, Biaya Hidup selama di sana (Mahal)
• Bekal Bahasa dan Mata Uang Negara Tujuan
Jumlah Bekal uang diperlukan > 1 ,5 milyard



Jika Pindah/Pergi Ke
Akhirat ?

Apa Saja Perbekalan?



Pindah ke Akhirat

Cirinya :
• Pindah Selamanya tidak akan balik lagi.
• Tinggal disana dalam kurun waktu yang sangat lama unlimited 

time, (abadi selamanya) (1/1000.000 =0.000001) bgmn dengan
(1/~ = 0)

• Tidak ada yang akan menolong kecuali dirinya sendiri
• Bekal Amal baik yang di tanya, dan diperlukan bekal yang 

banyak.
• Mata Uang Negara Tujuan (Kebaikan yang sesuai syariah

alquran dan Sunnah?)

SUDAH KAH KITA PERSIAPKAN HAL TERSEBUT DI ATAS? 
SEJAUH MANA KITA PAHAM AL_QURAN DAN HADIST?



Perbandingan Dunia vs Akhirat
"Dan sesungguhnya satu hari (menurut perhitungan) Tuhanmu adalah 
seperti 1000 tahun menurut perkiraanmu." (Al-Hajj ayat 47)

“Apa yang di sisi kalian akan lenyap, dan apa yang ada di sisi Allah adalah 
kekal.” (QS An-Nahl : 96). Al Mu’min ayat 39. Hai kaumku, sesungguhnya 
kehidupan dunia ini hanyalah kesenangan (sementara) dan sesungguhnya 
akhirat itulah negeri yang kekal. 

Allah subhanahu wa ta’ala berfirman:

ْنيَا قَِليٌل َواْْلِخَرةُ َخْيٌر ِلَمِن اتَّقَى  قُْل َمتَاعُ الدُّ

Artinya: “Katakanlah: ‘Kesenangan di dunia ini hanya sedikit dan akhirat 
itu lebih baik untuk orang-orang yang bertakwa.’!” (QS An-Nisa’ : 77). 

Diriwayatkan dari Mustaurid radhiallahu ‘anhu bahwasanya 
Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Demi Allah! 
Perbandingan dunia dengan akhirat adalah seperti seseorang dari kalian 
yang memasukkah satu jarinya ke laut, hendaknya dia melihat, seperti 
apa jari itu kembali.”[1] (Berapa banyak air yang berada di jarinya bila 
dibanding dengan air laut)

https://kajiansaid.wordpress.com/2011/02/06/perbandingan-kenikmatan-surga-dan-kenikmatan-dunia/#_ftn1


BEKAL YANG DISYARATKAN !

Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) 
negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) 
duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah 
berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. 
Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. (Al-
Qhasas 77)

(……..Berbekallah, dan sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa[124] dan
bertakwalah kepada-Ku hai orang-orang yang berakal.  (QS Al Baqoroh 197)



PEMENUHAN PEMERINTAH

Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi 
kepada-Ku. (QS Azariat 56).

Berkatalah ia: "Ya Tuhanku, mengapa Engkau menghimpunkan aku dalam 
keadaan buta, padahal aku dahulunya adalah seorang yang melihat?“. Allah 
berfirman: "Demikianlah, telah datang kepadamu ayat-ayat Kami, maka kamu 
melupakannya, dan begitu (pula) pada hari ini kamupun dilupakan." (QS Toha 
125-126)



َ َحقَّ تُقَاتِِه َوال تَمُ  ُِِمونَ يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا اتَّقُوا َّللاَّ ْت ْت ُم وتُنَّ ِاِل َوأَنتتُ

“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar 
takwa kepada-Nya; dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam 
keadaan beragama Islam.” (QS Ali Imran 102)

PEMENUHAN PEMERINTAH (2)

Dari Abu Hurairah, beliau mendengar Rasulullah shallallahu ’alaihi wa
sallam bersabda : “Sesungguhnya amal hamba yang pertama kali akan
dihisab pada hari kiamat adalah shalatnya. Apabila shalatnya baik, dia
akan mendapatkan keberuntungan dan keselamatan. Apabila shalatnya
rusak, dia akan menyesal dan merugi. Jika ada yang kurang dari shalat
wajibnya, Allah Tabaroka wa Ta’ala mengatakan,’Lihatlah apakah pada
hamba tersebut memiliki amalan shalat sunnah?’ Maka shalat sunnah
tersebut akan menyempurnakan shalat wajibnya yang kurang. Begitu
juga amalan lainnya seperti itu.”



Berdasarkan hadist di atas dapat dilakukan perbandingan antara keutamaan 
(keuntungan Solat sendiri, solah berjamaah Isyak dan Subuh, dengan Asumsi : 
Solat Isya jam 19.30 dan tengah malam 24.00 kurang lebih 4,5 jam, 
Isya jam 19.30 dan tengah malam 04.30 kurang lebih 9 jam, 
Sholat berjamaah rata-rata dilakukan 3-5 menit anggap 5 menit, Maka :
* Solat sendiri 1 pahala
* Solat berjamaah (zuhur, Ashar dan Magrib) 1 x 27 derajat = 27 kali
* 1 x 27 derajat/berjamaah  x 4,5 jam x 60 menit/jam x 1 solat/ 5 menit = 1458 
kali
* 1 x 27 derajat/berjamaah  x 9 jam x 60 menit/jam x 1 solat/ 5 menit = 2916 
kali

Hadist 1068. Dari Usman r.a., katanya: "Saya mendengar Rasulullah s.a.w. 
bersabda:  "Barangsiapa yang mengerjakan shalat Isya' dengan jamaah, maka 
seolah-olah ia mendirikan shalat separuh malam dan barangsiapa yang 
mengerjakan shalat Subuh dengan jamaah, maka seolah-olah ia mendirikan 
shalat semalam suntuk." (Riwayat Muslim)

PEMENUHAN PEMERINTAH (3)



Khusus Bulan Puasa Ibadah Sunnah seperti Ibadah fardu nilai

ibadanya dan Ibadah Pardu akan dibalas 70x lipat. Jadi nilai

ibadah pardu sholat Isya berjamah 1458 x 70 = 102.060 dan sholat

subuh berjamaah maka nilainya 2916 x 70 = 204.120
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TERIMA KASIH

Sesungguhnya orang-orang yang kafir dan mati sedang mereka 
tetap dalam kekafirannya, maka tidaklah akan diterima dari 
seseorang diantara mereka emas sepenuh bumi, walaupun dia 
menebus diri dengan emas (yang sebanyak) itu. Bagi mereka 
itulah siksa yang pedih dan sekali-kali mereka tidak 
memperoleh penolong. (QS Ali Imron 91)


