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Beberapa tahun belakangan ini diskusi mengenai kehancuran alam semesta atau kiamat begitu
ramai dibicarakan orang. Ada pula ramalan yang menyebutkan bahwa dunia ini akan
mengalami kiamat di tahun 2012. Ramalan itu didasarkan pada perhitungan kalender yang
dibuat oleh bangsa Maya, bangsa berkebudayaan adiluhung yang pernah hidup di daerah
Yucatan, yaitu wilayah selatan Meksiko sekarang, Guetemala, bagian utara Belize, dan bagian
barat Honduras. 

Bangsa Maya konon sangat ahli dalam ilmu astronomi, punya penanggalan hari yang
sempurna, menguasai perhitungan perbintangan yang rumit, serta mampu berpikir secara
filosofis nan abstrak dan canggih. Kalender bangsa Maya disebut-sebut sebagai sistem
penanggalan paling akurat yang pernah ada di muka bumi. 

Salah satu artefak peninggalan bangsa Maya adalah artefak penanggalan dan inskripsi pada
sebuah prasasti batu bata yang ditemukan di situs Tortuguero, pesisir teluk negara bagian
Tabasco, Meksiko. Artefak tersebut mengundang kehebohan dalam jagat kosmologi karena
diketahui berakhir pada 21 Desember 2012, karena bertepatan dengan akhir siklus Baktun
yang ke-13 dengan pengandaian bahwa kalender bangsa Maya dimulai pada 11 Agustus 3114
SM. Adapun satu siklus Baktun diketahui setara dengan 394 tahun. Sehingga dengan demikian,
bagi bangsa Maya, tanggal 21-12-2012 merupakan suatu “akhir masa”.  

Para ahli dan arkeolog tidak semuanya sepakat bahwa “akhir masa” versi bangsa Maya
merupakan penanda akan terjadinya bencana katastropik yang secara eskatologis dikenal
dengan kiamat. Tafsiran semacam itu bahkan belakangan dianggap sebagai persepsi yang
keliru. Ada pula yang menafsirkan bahwa berakhirnya kalender bangsa Maya tak lebih
merupakan pertanda adanya transisi kesadaran dan spiritual bangsa Maya secara kosmis.
Maksudnya, manusia akan memasuki suatu zaman baru (new age) yang tidak ada kaitannya
sama sekali dengan perdaban sebelumnya, bukan akan menghadapi suatu akhir dari dunia ini.
Meskipun masih sebatas spekulasi, namun pendapat terakhir ini dianggap lebih berdasar.

Terlepas dari perdebatan itu, kiamat sesungguhnya merupakan hal yang pasti terjadi, terutama
dalam perspektif agama samawi. Islam sendiri meyakini bahwa kedatangan hari kiamat
merupakan suatu hal yang tidak boleh diingkari. Jika seseorang mengingkarinya, maka ia telah
jatuh ke dalam kekafiran.
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Bagi Islam, percaya akan kedatangan kiamat merupakan fondasi keimanan yang paling kukuh,
selain beriman kepada Sang Pencipta, Allah SWT. Sekalipun begitu, Islam tidak meyakini
bahwa kiamat merupakan persoalan yang bersifat matematis, dalam arti dapat dihitung kapan
terjadinya di masa depan. Islam menempatkan persoalan kiamat sebagai misteri Ilahi di mana
tidak satu pun pihak yang mengetahui kapan akan terjadinya, kecuali Allah SWT semata.
Bahkan para Rasul yang diutus Allah SWT, termasuk Nabi Muhammad SAW, tidak bisa
mengetahui dan tidak mendapat informasi kapan persisnya kiamat akan terjadi.

Namun, Allah SWT memberikan keistimewaan kepada Nabi Muhammad SAW dengan
menyampaikan berbagai pertanda yang akan terjadi menjelang kedatangan hari kiamat. Dalam
berbagai hadis disebutkan bahwa menurut skalanya tanda-tanda kiamat terbagi dua, ada yang
kecil dan ada yang besar. Sementara menurut waktunya, ada tanda-tanda kiamat yang telah,
sedang, dan akan terjadi. 

Nabi Muhammad SAW dalam hadisnya pernah mengisyaratkan bahwa interval waktu antara
kiamat dengan diutusnya beliau sebagai Rasul ibarat jari tengah dan jari telunjuk. Dari hadis
tersebut dapat disimpulkan dua hal: pertama, diutusnya beliau ke muka bumi merupakan satu
pertanda kiamat yang telah terjadi. Kedua, dapat pula disimpulkan bahwa saat ini manusia telah
berada dalam fase akhir zaman. 

Sebuah hadis masyhur (yang populer di kalangan umat Islam) juga menyebutkan bahwa hari
kiamat baru akan datang setelah terjadinya 10 fenomena di muka bumi. Kesepuluh fenomena
tersebut adalah munculnya kabut (dukhân) yang menyelubungi bumi; munculnya Dajjal;
munculnya binatang melata (dâbbat al-ardhi); terbitnya Matahari dari arah barat; turunnya Nabi
‘Isa AS; keluarnya Ya’juj dan Ma’juj; terjadinya gerhana di timur; terjadinya gerhana di barat;
terjadinya gerhana di Jazirah Arab; dan keluarnya api dari kota Yaman yang akan menghalau
manusia ke tempat penggiringan mereka.

Jika mencermati keadaan hari ini, belum satu pun dari kesepuluh tanda kiamat tersebut telah
terjadi. Akan tetapi, masih banyak sekali tanda-tanda kiamat yang ternyata sudah terjadi pada
saat ini, sebagaimana diulas dalam buku berjudul Kiamat dan Akhirat: Panduan Ringkas
Mengenal Kehidupan Abadi Setelah Mati, yang menegaskan bahwa saat ini merupakan suatu
akhir zaman bagi manusia. Satu hal yang patut digarisbawahi dalam buku tersebut adalah
bahwa sesungguhnya Islam tidak menyarankan umatnya untuk memikirkan dan mengetahui
kapan persis terjadinya kiamat, kecuali bahwa mereka harus siap setiap saat mempersiapkan
diri mereka menyongsong peristiwa dahsyat tersebut. 

Islam menekankan bahwa dunia ini merupakan tempat dan ladang untuk menanam segala
amal kebajikan, agar ketika kiamat datang dan alam akhirat menggantikan dunia ini, manusia
telah cukup bekal, sehingga berhak atas kemakmuran dan kebahagiaan surga. Namun,
sebaliknya, jika hanya amal buruk dan kesia-siaan yang diusahakan oleh manusia di dunia,
maka hanya siksaan dan kesengsaraan neraka yang bakal didapatnya di akhirat. (and)

Info Buku
Judul                  : Kiamat dan Akhirat: Panduan Ringkas Mengenal Kehidupan Abadi Seteah
Mati
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Daftar Isi

1 RUKUN IMAN
(Rukun Iman: Percaya Pada Hari Akhir/ Kenyataan yang Harus Diyakini)

2 KEMATIAN DAN ALAM KUBUR
(Kematian/ Pertanyaan Kubur/ Impitan Kubur/ Bentuk Siksa Kubur/ Ketika Surga dan Neraka/
Diperlihatkan)

3 KEADAAN ROH 
(Roh Nabi dan Rasul/ Roh Syuhada/ Roh Mukmin yang Saleh/ Roh Mukmin Ahli Maksiat/ Roh
Orang Kafir/ Roh Orang Mukmin Saling Mengunjungi)

4 KIAMAT 
(Berita Kedatangan Kiamat/ Kabut Menyelubungi Bumi / Munculnya Dajjal/ Tiga Tahun
Paceklik/ Keluarnya Dabbat/ Matahari Terbit dari Barat ke Timur/ Turunnya ‘Isa bin Maryam AS/
Ya’juj dan Ma’juj/ Api yang Keluar dari Wilayah Yaman/ Terjadinya Gempa di Tiga Tempat
Secara Bersamaan/ Munculnya Imam Mahdi/ Terjadinya Banyak Peperangan/ Kehancuran
Kota Madinah Dan Mekkah/ Hancurnya Ka’bah)

5 ALAM AKHIRAT
(Nama-nama Alam Akhirat/ Perhentian Alam Akhirat/ Ditiupnya TerompeT/ Tiupan Terompet
yang Pertama/ Kehancuran Alam/ Alam Barzakh/ Tiupan Terompet yang Kedua/ Durasi Waktu
di Alam Akhirat)

6 BA’ATS: HARI BERBANGKIT 
(Pemberitaan Tentang Ba’ats/ Penyesalan/ Proses Ba’ats/ Keadaan Manusia Ketika
Berbangkit/ Keadaan Para Pendosa/ Bentuk Baru Manusia)

7 MAHSYAR
(Padang Mahsyar/ Panas Matahari, Keringat, dan Naungan Allah SWT/ Dipisahkannya Muslim
dan Kafir) 

8 HISAB: HARI PERHITUNGAN
(Hari Hisab/ Seluruh Anggota Badan Bersaksi/ Shalat; Amal yang Pertama Kali Dihisab)
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9 HARI KEPUTUSAN MENUJU SURGA DAN NERAKA
(Mizan/ Shirâth (Jembatan)/ Keadaan Orang-orang Saleh/ Syafâ’at al-‘Uzhmâ/ Syafaat Bagi
Orang Mukmin/ Surga dan Neraka/ Kehidupan Surga dan Neraka Tidak Terbayangkan) 

10 NERAKA
(Manusia Digiring ke Neraka/ Neraka Jahanam/ Luas Neraka Jahanam/ Penjaga Neraka/
Pintu-pintu Neraka/ Macam-macam Siksaan Neraka/ Makanan Penghuni Neraka/ Pohon
Zaqqum dan Buahnya/ Minuman Penduduk Neraka/ Pakaian Penduduk Neraka/ Rantai
Belenggu dan Tali Neraka/ Ular dan Kalajengking) 

11 SURGA
(Kenikmatan Surga/ Nama-nama Surga/ Derajat Surga/ Orang Pertama yang Masuk Surga/
Kaum Mukmin di Surga/ Orang Terakhir yang Masuk Surga/ Seruan Pertama di Surga/
Keadaan Penduduk Surga/ Penghuni Surga Tidak Tidur/ Roman Muka Penghuni Surga/
Mayoritas Penghuni Surga/ Angin Surga/ Aroma Surga/ Cahaya Surga/ Naungan Surga/ Pohon
Surga/ Buah-buahan dan Tanaman Surga/ Sungai-sungai di Surga/ Telaga Al-Kautsar/ Mata Air
Surga/ Bangunan Surga/ Mahligai dan Istana Surga/ Pintu-pintu Surga/ Tenda dan Kamar
Surga/ Bidadari Surga/ Makanan dan Minuman Surga/ Pakaian dan Perhiasan di Surga/ Pasar
Surga/ Pemandangan Lain di Surga/ Melihat Allah SWT)
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