
Catatan Subuh: 

“Jangan Berhenti Pada Angan-angan” 

JANGAN terlalu banyak berangan-angan. Karena, kata orang bijak, 
“mengarungi hamparan lautan harapan dan angan-angan yang tidak bertepi, 
inilah lautan yang diarungi orang yang bangkrut, sebagaimana yang dikatakan 
dalam pepatah, “Angan-angan merupakan modal orang yang bangkrut.” Barang 
dagangan para penumpangnya adalah janji-janji setan dan khayalan yang 
menipu. Gelombang angan-angan dusta dan khayalan batil terus bergulung-
gulung, memermainkan penumpang, seperti anjing yang memermainkan 
bangkai. 

Tetapi, di sisi lain, “angan-angan ini disesuaikan dengan kondisi setiap 
orang.” Ada orang yang berangan-angan untuk memegang kekuasaan, ada yang 
berangan-angan untuk memiliki harta yang menumpuk, memiliki isteri-isteri 
yang cantik dan lain sebagainya. Setiap orang menciptakan -- di dalam jiwanya -- 
gambaran yang diinginkannya. Seakan-akan dia benar-benar beruntung untuk 
mendapatkannya. Tetapi ketika dia tersadar, ternyata tangannya hampa dan 
hanya memegang ‘bantal’. 

Tetapi orang yang memiliki hasrat yang tinggi, maka angan-angannya 
berkisar pada ilmu dan iman serta amal yang bisa mendekatkan dirinya kepada 
Allah.  

Katakan: “Angan-anganku -- sebagai muslim sejati -- adalah iman, 
hikmah dan cahaya kebenaran, sedang angan-angan mereka -- para pelamun -- 
adalah tipuan belaka.” 

Nabi Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam telah memuji orang yang mengangan-
angankan kebaikan, sehingga dalam kondisi tertentu ‘dia’ mendapatkan pahala 
seperti pahala yang didapatkan orang yang mengerjakan kebaikan itu, seperti 
perkataan seseorang: “Andaikan aku memunyai harta yang melimpah, aku akan 
membelanjakannya seperti yang dilakukan Fulan semata-mata karena Allah 
semata. Akan kugunakan sebagian untuk menyambung tali persaudaraan dan 
sebagian lagi kushadaqahkan kepada orang yang berhak atasnya, dan aku hanya 
akan menggunakannya bagi diriku sebatas apa yang kubutuhkan.” 

Jadi, kalau pun kita mau berangan-angan, ‘angan-angankan’ kebaikan, 
dan jangan sekali-kali ‘angan-angankan keburukan. Kapan pun dan di mana pun. 

Dan yang lebih penting, “jangan sampai kita berhenti pada angan-angan. 
Wujudkan segera angan-angan kebaikan kita ke dalam tindakan nyata, dengan 
upaya kita untuk menggapainya. Selanjutnya, berdoalah dan serahkan semuanya 
kepada Allah dengan sikap tawakkal!” 

Ibda’ bi nafsik! 
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