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Peniupan sangkala pada hari kiamat 
 

 السالم عليكم ورحمة اهللا وبرآاته

ijk 

 
الحمد هللا رب العالمين، والصالة والسالم على سيد المرسلين وخاتم النبيين، سيدنا محمد 

 والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين.النبي األمي وعلى آله وصحبه أجمعين
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"Dan ditiuplah sangkakala, maka matilah siapa yang di langit dan di bumi kecuali siapa 
yang dikehendaki Allah. Kemudian ditiup sangkakala itu sekali lagi, maka tiba-tiba mereka 
berdiri menunggu (putusannya masing-masing). (QS. Az Zumar/39:68) 
 
Pada ayat ini Allah menerangkan bahwa nanti di Hari Kiamat akan terjadi dua kali tiupan 
sangkakala. Pada tiupan pertama akan matilah semua yang hidup baik yang di langit 
maupun yang di bumi. Karena dahsyatnya suara tiupan itu semua yang bernyawa menjadi 
lumpuh tak berdaya dan akhirnya mati seperti orang kena sambaran petir atau terkena 
strom listrik bertegangan tinggi. Ada makhluk Allah yang tidak mati pada saat itu karena 
Allah tidak menghendaki kematiannya, tetapi siapakah mereka itu, tidak disebutkan 
dalam Alquran begitu pula di dalam hadis-hadis sahih. Karena itu kita serahkan saja 
pengetahuan tentang ini kepada Allah SWT. Mungkin Dia tidak menyebutkan makhluk-
Nya yang tidak mati itu karena suatu sebab atau hikmah yang kita tidak mengetahui 
hakikatnya. Kemudian sesudah tiupan pertama itu di mana hampir semua makhluk-Nya 
yang hidup telah mati maka menyusullah tiupan sangkakala yang kedua. Dengan tiupan 
yang kedua ini semua makhluk yang telah mati baik yang mati sebelum terjadinya tiupan 
pertama maupun yang mati di waktu terjadinya tiupan itu, menjadi hidup kembali, dan 
masing-masing mereka berdiri menunggu apa yang akan terjadi terhadap dirinya. Ada 
beberapa hadis mengenai tiupan sangkakala ini di antaranya : 
1 . Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dari Abu Said Al Khudry yaitu : 

 
 . ذآر رسول اهللا صاحب الصور وقال عن يمينه جبريل وعن يساره ميكائيل

Artinya : 
Rasulullah pernah menyebut tentang yang meniup sangkakala dan berkata: "Di sebelah 
kanannya ada Jibril dan sebelah kirinya ada Mikail ." 
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2 . Hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah Al Bazzar dan Ibnu Mardawaih dari Abi 
Said Al Khudry yaitu : 
 

 إن صاحبي الصور بأيديهما قرنان يالحظان النظر متى يؤمران 
Artinya : 
Bahwa di tangan kedua peniup sangkakala itu ada dua buah tanduk yang akan ditiupnya. 
Mereka berdua selalu mengawasi keadaan sekelilingnya, dan siap menunggu perintah . 
Di samping itu di dalam Alquran tiupan sangkakala itu disebut juga "Azzajrah" seperti 
tersebut pada ayat-ayat : 
 

 فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم ينظرون 
Artinya : 
Maka sesungguhnya kebangkitan itu hanya dengan satu teriakan saja, maka tiba-tiba 
mereka melihatnya. (Q.S. As Saffat: 19 ( 
Dan ayat lagi : 
 

 فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة 
Artinya : 
Sesungguhnya pengembalian itu hanyalah dengan satu kali tiupan saja, maka dengan 
serta merta mereka hidup kembali di permukaan bumi. (Q.S. An Naziat: 13-14 ( 
Dan pada ayat yang lain disebutkan juga dengan "dakwah" (panggilan) seperti pada ayat : 
 

 ومن آياته أن تقوم السماء واألرض بأمره ثم إذا دعوة من األرض إذا أنتم تخرجون 
Artinya : 
Dan di antara tanda-tanda kekusaan-Nya ialah berdirinya langit dan bumi dengan iradat-
Nya. Kemudian apabila Dia memanggil kamu sekali panggil dari bumi. seketika itu 
(juga) kamu keluar (dari kubur). (Q.S. Ar Rum: 25( 
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"Dan terang benderanglah bumi (padang mahsyar) dengan cahaya (keadilan) Tuhannya; 
dan diberikanlah buku (perhitungan perbuatan masing-masing) dan didatangkanlah para 
nabi dan saksi-saksi dan diberi keputusan di antara mereka dengan adil, sedang mereka 
tidak dirugikan.  (QS. Az Zumar/39:69) 

 
Setelah kejadian itu semua, bersinar cemerlanglah bumi Padang Mahsyar bermandikan 
cahaya Tuhan nya karena ditegakkannya keadilan Tuhan pada waktu itu, dan 
ditimbanglah semua amal yang baik dan yang buruk, diletakkan di hadapan masing-
masing catatan amal mereka seperti tersebut pada ayat:  

 وآل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة آتابا يلقاه منشورا 
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Artinya:  
Dan bagi tiap-tiap manusia itu telah Kami tetapkan amal perbuatannya (sebagaimana 
tetapnya kalung) pada lehernya Dan Kami keluarkan baginya pada Hari Kiamat sebuah 
kitab yang dijumpainya terbuka. (Q.S. Al Isra: 13)  
Dan pada ayat:  

ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون ياويلتنا مال هذا الكتاب ال يغادر صغيرة 
 وال آبيرة إال أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا وال يظلم ربك أحدا 

Artinya:  
Dan diletakkanlah kitab, lalu kamu akan melihat orang-orang yang bersalah ketakutan 
terhadap apa yang (tertulis) di dalamnya, dan mereka berkata: "Aduhai celakalah kami, 
kitab apakah ini yang tidak meninggalkan yang kecil dan tidak (pula) yang besar, 
melainkan ia mencatat semuanya dan mereka dapati apa yang telah mereka kerjakan ada 
(tertulis). Dan Tuhanmu tidak menganiaya seorang jua pun". (Q.S. Al Kahfi: 49)  
Maka dihadirkan pulalah para Nabi untuk menjadi saksi atas perbuatan umatnya. Hal ini 
diterangkan pula pada ayat yang lain:  

 فكيف إذا جئنا من آل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤالء شهيدا 
Artinya:  
Maka bagaimanakah (halnya orang kafir nanti), apabila Kami mendatangkan seseorang 
saksi (Rasul) dari tiap-tiap umat, dan Kami mendatangkan kamu (Muhammad) sebagai 
saksi atas mereka itu (sebagai umatmu). (Q.S. An Nisa: 41)  
Selain Nabi-nabi sebagai saksi dihadirkan pula saksi lain yaitu malaikat yang mencatat 
semua amal perbuatan mereka. Hal ini tersebut pula dalam ayat lain:  

 وجاءت آل نفس معها سائق وشهيد 
Artinya:  
Dan datanglah tiap-tiap diri, bersama dengan dia seorang malaikat, pengiring dan 
seorang malaikat penyaksi. (Q.S. Al Qaf: 21)  
Selain dari kitab catatan amal dan saksi-saksi yang dipercaya itu ada pula saksi yang 
anggota tubuh sendiri seperti kaki dan tangan. Semua anggota tubuh itu akan 
menceritakan nanti apa yang telah dilakukannya, seperti tersebut pada ayat:  

 يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما آانوا يعلمون 
Artinya:  
Pada hari (ketika) lidah, tangan dan kaki mereka menjadi saksi atas mereka terhadap 
apa yang dahulu mereka kerjakan. (Q.S. An Nur: 24)  
Dapatlah dibayangkan bagaimana hebatnya sidang pengadilan Tuhan di waktu itu, sidang 
yang dapat memutuskan setiap perkara dan memvonis orang dengan keputusan yang 
seadil-adilnya sehingga tidak seorang pun yang dirugikan atau teraniaya karenanya. 
Sidang tertinggi yang cukup lengkap dengan saksi terpercaya yang tidak dapat dibantah 
kebenarannya karena masing-masing saksi saling menguatkan keterangan saksi lainnya. 
Di saat itulah diputuskan dan ditetapkan nasib setiap orang berdasarkan kebenaran dan 
sekali-kali tidak mungkin putusan itu bertentangan dengan keadilan dan sekali-kali tidak 
mungkin putusan itu dapat merugikan atau menjadikan seseorang teraniaya. Hal ini 
terdapat pula pada ayat yang lain:  
ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فال تظلم نفس شيئا وإن آان مثقال حبة من خردل أتينا بها وآفى 

 بنا حاسبين 
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Artinya:  
Kami akan memasang timbangan yang tepat pada Hari Kiamat maka tadaklah dirugikan 
seseorang barang sedikit pun. Dan jika (amalan itu) hanya seberat biji sawi pun pasti 
Kami mendatangkan (pahala)nya. Dan cukuplah Kami sebagai Pembuat perhitungan. 

(Q.S. Al Anbiya: 47)   
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 Dan disempurnakan bagi tiap-tiap jiwa (balasan) apa yang telah dikerjakannya dan Dia"    )070الزمر (

lebih mengetahui apa yang mereka kerjakan". (QS. Az Zumar/39:70) 

 
Sesudah melalui timbangan seadil-adilnya barulah diberikan balasan terhadap amalnya 
masing-masing dengan sempurna yang baik dibalas dengan berlipat ganda yang jahat 
dengan yang setimpal. Tak ada seomngpun yang memprotes terhadap putusan dan 
balasan itu. Bergembiralah orang yang beriman dan banyak mengerjakan amal saleh dan 
celaka serta menyesallah orang-orang kafir yang selama hidupnya di dunia selalu 
bersikap sombong dan takabur dan banyak melakukan perbuatan dosa dan durhaka. 
Sebenarnya tidaklah perlu ada prosedur yang amat teliti dan cermat serta saksi-saksi yang 
tak dapat ditolak, karena semua amal perbuatan hamba Allah telah ada dalam ilmu Allah 
Yang Maha Luas dan Dialah yang berkuasa mutlak pada hari itu. Dia dapat 
memperlakukan hamba-Nya dengan kehendak-Nya tanpa ada pembuktian atas kesalahan 
seseorang, tetapi Allah Yang Maha Bijaksana menghendaki supaya semua putusan yang 
ditetapkan-Nya dapat dilihat oleh hamba-Nya pada waktu itu semuanya berdasarkan 
bukti-bukti yang tak dapat dibantah lagi. 
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) 071الزمر (   "Orang-orang kafir dibawa ke neraka Jahannam berombong-rombongan. Sehingga 

apabila mereka sampai ke neraka itu dibukakanlah pintu-pintunya dan berkatalah kepada 
mereka penjaga-penjaganya: "Apakah belum pernah datang kepadamu rasul-rasul di 
antaramu yang membacakan kepadamu ayat-ayat Tuhanmu dan memperingatkan 
kepadamu akan pertemuan dengan hari ini?" Mereka menjawab: "Benar (telah datang)". 
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Tetapi telah pasti berlaku ketetapan azab terhadap orang-orang yang kafir." (QS. Az 
Zumar/39:71) 
  
Pada ayat ini Allah menerangkan bahwa orang-orang kafir yang mempersekutukan Allah 
dengan lainnya seperti berhala dan sembahan-sembahan lainnya digiring ke neraka 
dengan secara kasar kelompok demi kelompok dengan mendahulukan kelompok yang 
paling sesat dan paling durhaka kemudian diikuti oleh kelompok yang kurang dari itu 
tingkat kedurhakaannya dan demikianlah seterusnya. Setiap satu rombongan sampai ke 
neraka dibukakanlah pintu neraka itu dan mereka didorong dengan kuat sehingga 
tetjerumus ke dalamnya tanpa memperdulikan keluhan dan rintihan mereka. Hal ini jelas 
tergambar pada ayat berikut ini:  
فويل يومئذ للمكذبين الذين هم في خوض يلعبون يوم يدعون إلى نار جهنم دعا هذه النار التي آنتم بها 

 تكذبون 
Artinya:  
Maka kecelakaan yang besarlah di hari itu, bagi orang-orang yang mendustakan, (yaitu) 
orang-orang yang bermain-main dalam kebatilan, pada hari mereka didorong ke neraka 
Jahanam dengan sekuat-kuatnya. (Dikatakan kepada mereka): "Inilah neraka yang 
dahulu kamu selalu mendustakannya. (Q.S. At Tur: 11-14)  
Tertutuplah pintu neraka sesudah semua masuk ke dalamnya tersebut pada ayat:  

 إنها عليهم مؤصدة في عمد ممدة 
Artinya:  
Sesungguhnya api (neraka) itu ditutup rapat atas mereka (sedang mereka itu) diikat pada 
tiang-tiang yang panjang. (Q.S. Al Humazah: 8-9)  
Mereka dihardik dicela dan dihina oleh malaikat-malaikat pemegang kunci neraka 
dengan membentak mereka: "Bukankah telah datang kepadamu Rasul Allah dari 
kalanganmu sendiri yang menyeru kamu supaya patuh dan taat kepada Allah, jangan 
mempersekutukan-Nya dengan yang lain, dan membacakan kepadamu ayat-ayat Allah 
yang membuktikan kebenaran dakwahnya dengan dalil dan keterangan yang kuat dan 
jelas sehingga tidak dapat dibantah lagi? Mengapa kamu menolak seruannya dengan 
angkuh dan takabur? Mereka tidak dapat menjawab pertanyaan itu karena telah 
menghadapi kenyataan bahwa mereka akan masuk neraka kecuali dengan mengaku terus 
terang bahwa merekalah yang bersalah karena mendustakan Rasul Allah didorong oleh 
hawa nafsu, takut kehilangan pengaruh, kedudukan dan sebagainya. Pengakuan seperti 
itu terdapat pada ayat berikut:  

ما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا تكاد تميز من الغيظ آل
 وقلنا ما نزل اهللا من شيء إن أنتم إال في ضالل آبير 

Artinya:  
Hampir-hampir (neraka) itu berpecah belah karena marahnya. Setiap kali dilemparkan 
ke dalamnya sekumpulan (orang-orang kafir), penjaga-penjaga (neraka itu) bertanya 
kepada mereka: "Apakah belum pernah datang kepada kamu (di dunia) seorang pemberi 
peringatan?". Mereka menjawab: "Benar ada! Sesungguhnya telah datang kepada kami 
seorang pemberi peringatan maka kami mendustakan(nya) dan kami katakan "Allah 
tidak menurunkan sesuatupun; kamu tidak lain hanyalah di dalam kesesatan yang 

besar". (Q.S. Al Mulk: 8-9)  
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) 072الزمر (   "Dikatakan (kepada mereka): "Masukilah pintu-pintu neraka Jahannam itu, sedang kamu 

kekal di dalamnya". Maka neraka Jahannam itulah seburuk-buruk tempat bagi orang-orang 
yang menyombongkan diri". (QS. Az Zumar/39:72) 
  
Dengan pengakuan atas kesalahan mereka itu dikatakanlah oleh malaikat "Masuklah 
kamu ke dalam neraka Jahanam ini, kamu akan kekal di dalamnya selama-lamanya, tak 
ada yang dapat keluar walaupun sejenak, karena neraka itu tempat yang layak untuk 
kediaman orang-orang yang takabur lagi sombong. Neraka ini adalah tempat yang paling 
buruk penuh dengan siksaan dan penderitaan. 
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"Dan orang-orang yang bertakwa kepada Tuhannya dibawa ke dalam surga berombong-
rombongan (pula). Sehingga apabila mereka sampai ke surga itu sedang pintu-pintunya 
telah terbuka dan berkatalah kepada mereka penjaga-penjaganya: "Kesejahteraan 
(dilimpahkan) atasmu, berbahagialah kamu! maka masukilah surga ini, sedang kamu kekal 
di dalamnya". (QS. Az Zumar/39:73) 
 
Jikalau orang-orang kafir di giring dengan kasar ke neraka Jahanam, maka orang-orang 
mukmin yang bertakwa dengan penuh penghormatan dituntun menuju surga Jannatun 
Na'im. Mereka mendapati pintunya telah terbuka lebar dan di sana telah menunggu para 
penjaga pintu itu dengan penuh hormat dan hikmah sambil mengucapkan kepada mereka 
"Assalamu'alaikum", sebagai ucapan selamat datang serta memohonkan doa kepada 
Allah semoga tetap berbahagia dengan karunia dan nikmat yang disediakan untuk mereka 
di dalam surga ini. Kemudian mereka dipersilahkan dengan hormat agar mereka masuk 
ke dalam surga itu dan dikatakan kepada mereka: kamu kekal di dalamnya buat selama-
lamanya. Para mukminin itu datang berombong-rombongan pula, rombongan pertama 
ialah rombongan orang-orang yang paling dekat kepada Allah dan paling tinggi 
derajatnya di sisi-Nya sesuai dengan iman, takwa dan amal mereka di dunia, kemudian 
rombongan yang kedua kurang sedikit derajatnya dari rombongan yang pertama dan 
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demikianlah seterusnya sampai semua kaum Muslimin masuk ke dalamnya. Terbukalah 
pintu surga itu bagi mereka disebutkan pula pada ayat lain:  

 إن للمتقين لحسن مآب جنات عدن مفتحة لهم األبواب و
Artinya:  
Sesungguhnya bagi orang-orang yang bertakwa benar-benar (disediakan) tempat 
kembali yang baik. (Yaitu) surga 'Adn yang pintunya terbuka bagi mereka. (Q.S. Sad: 49-
50)  
Di dalam surga itu mereka memperoleh berbagai macam nikmat dan kesenangan yang 
belum pernah terpikirkan oleh siapa pun di dunia ini. Macam-macam nikmat dan karunia 
itu dapat dicapai dengan berbagai macam amal dan ibadah yang dikerjakan oleh manusia 
selama hidupnya di dunia. Diterangkan oleh hadis yang diriwayatkan Bukhari dan 
Muslim dari Umar bin Khattab bahwa Rasulullah pernah berkata: "Siapa di antara kamu 
yang berwudu dengan sebaik-baiknya kemudian dia mengucapkan:  

 
أخرجه مسلم (ورسوله إال فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء  أشهد أن ال إله إال اهللا وأن محمدا عبده

  (وغيره
Artinya:  
Aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah. dan sesungguhnya Nabi Muhammad adalah 
hamba dan utusan Allah. Niscaya akan dibukakan baginya pintu-pintu surga yang 
banyaknya delapan buah dan dia dibolehkan masuk dari pintu mana saja yang ia sukai.  
Diriwayatkan pula dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah pernah berkata: "Rombongan 
pertama yang masuk surga mukanya laksana bulan purnama (di malam keempat belas) 
rombongan berikutnya mukanya cemerlang seperti bintang yang paling cemerlang di 
cakrawala (bintang kejora) Bukhari dan Muslim meriwayatkan pula dari Sahl bin Saad 
bahwa Rasulullah berkata: "Pintu-pintu surga itu ada delapan buah, salah satu pintu itu 

bernama (Arrayyan). Pintu itu dilalui oleh orang-orang yang berpuasa.  
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"Dan mereka mengucapkan: "Segala puji bagi Allah yang telah memenuhi janji-Nya kepada 
kami dan telah (memberi) kepada kami tempat ini sedang kami (diperkenankan) 
menempati tempat dalam surga di mana saja yang kami kehendaki." Maka surga itulah 
sebaik-baik balasan bagi orang-orang yang beramal." (QS. Az Zumar/39:74) 
Para mukmin yang amat berbahagia dan gembira melihat nikmat dan kesenangan yang 
akan mereka nikmati di dalam surga itu dengan serta mengucapkan: "Segala Puji bagi 
Allah yang telah memenuhi janji-Nya kepada kami" sebagaimana telah disampaikan oleh 
Rasul-Nya dan sebagaimana kami selalu memanjatkan doa kepada-Nya seperti tersebut 
pada ayat:  

وعد اهللا المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها األنهار خالدين فيها ومساآن طيبة في جنات 
 بر ذلك هو الفوز العظيم عدن ورضوان من اهللا أآ
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Artinya:  
Allah menjanjikan kepada orang-orang yang mukmin lelaki dan perempuan (akan 
mendapat) surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai, kekal mereka di dalamnya 
dan (mendapat) tempat-tenpat yang bagus di surga `Adn. Dan keridaan Allah lebih 
besar; itu adalah keberuntungan yang besar. (Q.S. At Taubah: 72)  
Dan ayat:  

 ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك وال تخزنا يوم القيامة إنك ال تخلف الميعاد 
Artinya:  
Ya Tuhan kami, berilah kami apa yang telah Engkau janjikan kepada kami dengan 
perantaraan Rasul-rasul Engkau. Dan janganlah Engkau hinakan kami di Hari Kiamat. 
Sesungguhnya Engkau tidak menyalahi janji. (Q.S. Ali Imran: 194)  
Segala puji bagi Allah yang telah mewariskan kepada kami tanah surga ini sehingga kami 
boleh menempatinya, di mana saja kami senangi dan nikmati berbagai macam karunia 
yang disediakan-Nya di dalamnya, di antaranya yang tersebut pada ayat:  

 ودانية عليهم ظاللها وذللت قطوفها تذليال ويطاف عليهم بآنية من فضة وأآواب آانت قوارير 
Artinya:  
Dan naungan (pohon-pohon surga itu) dekat di atas mereka dan buahnya dimudahkan 
memetiknya dengan semudah-mudahnya. Dan diedarkan kepada mereka bejana-bejana 
dari perak dan piala-piala yang bening laksana kaca. (Q.S. Al Insan: 14-15)  
Dan ayat:  

 ويسقون فيها آأسا مزاجها زنجبيال عينا فيها تسمى سلسبيال 
Artinya:  
Di dalam surga itu mereka diberi minum segelas (minuman) yang campurannya adalah 
jahe (yang didatangkan dari) sebuah mata air surga yang dinamai Salsabil. (Q.S. Al 
Insan: 17-18)  
Dan ayat:  
 ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا آبيرا 

Artinya:  
Dan mereka dikelilingi oleh pelayan-pelayan yang muda dan tetap muda. Apabila kamu 
melihat mereka, kamu akan mengira mereka mutiara yang bertaburan. Dan apabila 
kamu melihat di sana (surga itu), niscaya kamu akan melihat berbagai macam 
kenikmatan dan kerajaan yang besar. (Q.S. Al Insan: 19-20) 
 

رجع والمآب،  فتبارك اهللا رب العالمين،  حسبنا اهللا ونعم الوآيل نعم المولى ونعم النصير واهللا أعلم بالصواب وإليه الم
وال حول وال قوة إال باهللا العلي العظيم، والصالة والسالم على سيدنا محمد سيد المرسلين، وإمام المتقين، وخاتم 

  َعمَّا َيِصُفوَن َوَسَلـٌم َعَلى اْلُمْرَسِليَن َواْلَحْمُد للَِّه َرّب اْلَعـَلِميَنُسْبَحـَن َربَِّك َربِّ اْلِعزَِّة .النبيين، وعلى آله وصحبه أجمعين

Semoga bermanfaat . 
Salam, 

  و رحمته الفقير الى اهللا

Achmad Muzammil 
 الفقير الى   عفو ربه و مغفرته و رحمته و رضوانه
 احمد مزمل  و اهله وجميع المسلمين
 


