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1. Bagaimana pandangan agama tentang po

berwajah manusia yang berada 

Bau-Bau? 

 

Pandangan

tersebut, yakni : 

 

Pohon pinang

unik yang dapat kita 

jadi terjadi tak jauh dari lingkun

yang menganggapnya sebagai hal mistis atau ghaib yang susah diuraikan, bahkan ekstrimnya 

bila hal tersebut dianggap hal ghaib maka tidak jarang banyak orang memanfaatkannya 

sebagai tempat pemujaan rit

 

Seperti yang dikutip dari ruanghati.com, “s

mirip dengan wajah manusia tepatnya di pelepahnya. Pohon pinang tersebut tumbuh 

halaman seorang warga yang bernama Rahman yang terletak di daerah Jembatan 

 

Menurut saksi mata dan warga sekitar menyatakan jika wajah yang terdapat pada 

pelepah pohon pinang tersebut setiap hari bisa berubah ubah bentuknya. Bahkan pada 

tanggal 23 September 2010 wajah manusia yang nampak pada pohon pinang tersebut sudah 

mulai nampak jelas bentuk matanya dan mulutnya.

 

Menurut Rahman

munculnya wajah tersebut dia mendengar suara seperti tangisan dari arah pohon pinang, dan 

keesokan harinya muncul wajah di pelepah 

 

Menurut Pak Abdul Jalil seorang paranormal yang tinggal di kawasan Kanakea

Baubaumenyatakan bahwa

perwujudan dari jin yang telah sengaja “dibuang” oleh seseorang pada poho

  

Sebetulnya 

rancangan. Hal ini, pada gilirannya membuktikan keberadaan Sang Pencipta, Yang merancang 

semua makhluk dengan kehendak

kekuasaan dan kebijaksanaan yang mutlak.

 

 

 

 

 

 

“Dia-lah Allah Yang Menciptakan, Yang Mengadakan, Yang Membentuk Rupa, 

Yang Mempunyai Nama

langit dan di bumi. Dan Dia

24).” 

 

Pemilik satu

atas segala sesuatu. Allah menciptakan seluruh makhluk dengan sempurna dengan satu 

perintah saja: "Jadilah." Ini disebutkan dalam ayat beri
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Bagaimana pandangan agama tentang pohon pinang 

yang berada di Kelurahan Bataraguru, Kota 

Pandangan agama (Islam) tentang pohon pinang 

Pohon pinang berwajah manusia merupakan salah satu  fenomena alam aneh dan 

 jumpai dalam jagat raya ini. Fenomena-

jadi terjadi tak jauh dari lingkungan kita, ada yang bisa merasionalkan namun banyak juga 

yang menganggapnya sebagai hal mistis atau ghaib yang susah diuraikan, bahkan ekstrimnya 

bila hal tersebut dianggap hal ghaib maka tidak jarang banyak orang memanfaatkannya 

sebagai tempat pemujaan ritual dan sejenisnya. 

Seperti yang dikutip dari ruanghati.com, “sebuah pohon pinang muncul wajah yang 

mirip dengan wajah manusia tepatnya di pelepahnya. Pohon pinang tersebut tumbuh 

halaman seorang warga yang bernama Rahman yang terletak di daerah Jembatan 

Menurut saksi mata dan warga sekitar menyatakan jika wajah yang terdapat pada 

pelepah pohon pinang tersebut setiap hari bisa berubah ubah bentuknya. Bahkan pada 

tanggal 23 September 2010 wajah manusia yang nampak pada pohon pinang tersebut sudah 

ulai nampak jelas bentuk matanya dan mulutnya. 

Menurut Rahman, tuan rumah pemilik pohon pinang tersebut, malam hari sebelum 

munculnya wajah tersebut dia mendengar suara seperti tangisan dari arah pohon pinang, dan 

keesokan harinya muncul wajah di pelepah pinang tersebut. 

Menurut Pak Abdul Jalil seorang paranormal yang tinggal di kawasan Kanakea

menyatakan bahwa, wajah yang muncul pada pohon pinang tersebut adalah 

perwujudan dari jin yang telah sengaja “dibuang” oleh seseorang pada poho

Sebetulnya seluruh makhluk di alam, termasuk diri kita, merupakan suatu 

rancangan. Hal ini, pada gilirannya membuktikan keberadaan Sang Pencipta, Yang merancang 

semua makhluk dengan kehendak-Nya, memelihara seluruh ciptaan

kekuasaan dan kebijaksanaan yang mutlak. 

lah Allah Yang Menciptakan, Yang Mengadakan, Yang Membentuk Rupa, 

Yang Mempunyai Nama-Nama Yang Paling Baik. Bertasbih kepada

langit dan di bumi. Dan Dia-lah Yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. (Surat Al Hasyr : 

Pemilik satu-satunya dari seluruh rancangan adalah Yang mempunyai kekuasaan 

atas segala sesuatu. Allah menciptakan seluruh makhluk dengan sempurna dengan satu 

perintah saja: "Jadilah." Ini disebutkan dalam ayat berikut: 

hon pinang 

di Kelurahan Bataraguru, Kota 

agama (Islam) tentang pohon pinang 

berwajah manusia merupakan salah satu  fenomena alam aneh dan 

-fenomena seperti ini kadang bisa 

gan kita, ada yang bisa merasionalkan namun banyak juga 

yang menganggapnya sebagai hal mistis atau ghaib yang susah diuraikan, bahkan ekstrimnya 

bila hal tersebut dianggap hal ghaib maka tidak jarang banyak orang memanfaatkannya 

ebuah pohon pinang muncul wajah yang 

mirip dengan wajah manusia tepatnya di pelepahnya. Pohon pinang tersebut tumbuh 

halaman seorang warga yang bernama Rahman yang terletak di daerah Jembatan Tengah. 

Menurut saksi mata dan warga sekitar menyatakan jika wajah yang terdapat pada 

pelepah pohon pinang tersebut setiap hari bisa berubah ubah bentuknya. Bahkan pada 

tanggal 23 September 2010 wajah manusia yang nampak pada pohon pinang tersebut sudah 

tuan rumah pemilik pohon pinang tersebut, malam hari sebelum 

munculnya wajah tersebut dia mendengar suara seperti tangisan dari arah pohon pinang, dan 

 

Menurut Pak Abdul Jalil seorang paranormal yang tinggal di kawasan Kanakea, Kota 

wajah yang muncul pada pohon pinang tersebut adalah 

perwujudan dari jin yang telah sengaja “dibuang” oleh seseorang pada pohon pinang itu.” 

seluruh makhluk di alam, termasuk diri kita, merupakan suatu 

rancangan. Hal ini, pada gilirannya membuktikan keberadaan Sang Pencipta, Yang merancang 

Nya, memelihara seluruh ciptaan-Nya, dan memiliki 

lah Allah Yang Menciptakan, Yang Mengadakan, Yang Membentuk Rupa, 

Nama Yang Paling Baik. Bertasbih kepada-Nya apa yang ada di 

Maha Bijaksana. (Surat Al Hasyr : 

satunya dari seluruh rancangan adalah Yang mempunyai kekuasaan 

atas segala sesuatu. Allah menciptakan seluruh makhluk dengan sempurna dengan satu 



 

 

 

 

“Allah Pencipta langit dan bumi, dan bila Dia berkehendak (untuk menciptakan) 

sesuatu, maka (cukuplah) Dia hanya mengatakan kepadanya, "Jadilah!" Lalu jadilah ia. 

(Surat Al-Baqarah: 117)

 

Di samping itu

di sekitar kita merupakan hal yang biasa karena sering kita jumpai. Kita mengatakan bahwa 

hal tersebut aneh karena kejadian tersebut (pohon pinang berwajah manusia) di luar nalar 

dan tidak seperti biasanya. Islam memandang

dan menjadi pelajaran bagi kita semua

Maha Pencipta. Hal ini dijelaskan dalam Surat Al Imran :190 ; 

 

 

 

 

 

 

 

Artinya :  

“Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan 

dan siang terdapat tanda

 

Ayat ini memberi penjelasan kepada manusia untuk selalu membaca. Membaca 

dalam arti yang luas bukan hanya membaca tulisan yang berupa huruf saja. Karena alam i

merupakan buku yang terbuka yang penuh dengan tanda

memikirkan serta menganalisa kejadian alam juga termasuk pengertian membaca

Kita tidak boleh lupa bahwa bukan hanya manusia yang tinggal di muka bumi ini. 

Ada juga makhluk lain, yakni jin. Kalau ternyata seperti yang dijelaskan sebelumnya, pohon 

tersebut dapat menangis, itu merupakan di luar kelaziman yang ada. Tidak mungkin suara 

tangisan itu adalah suara Allah atau malaikatNya

Kita sebagai orang yang beriman harus meya

kiamat, surga dan neraka termasuk jin. Karena Allah telah memberitahukan hal itu di dalam 

Al-Qur’an, surat Al-Baqarah, ayat 4 :

 

 

 

Artinya : 

”Dan mereka yang beriman kepada Kitab (Al Quran) yang telah diturunkan 

kepadamu dan Kitab

adanya (kehidupan) akhirat.”

Maka, dengan demikian, kita bisa mereka

yang tinggal di tempat itu, seperti apa yang dikatakan Pak Jalil (pa

keberadaan jin di pohon itu pada paragraf sebelumnya. Namun, kita harus mewaspadai akan 

hal tersebut. Jangan sampai orang

Allah Pencipta langit dan bumi, dan bila Dia berkehendak (untuk menciptakan) 

sesuatu, maka (cukuplah) Dia hanya mengatakan kepadanya, "Jadilah!" Lalu jadilah ia. 

Baqarah: 117).” 

Di samping itu, berbicara tentang segala keajaiban ata

di sekitar kita merupakan hal yang biasa karena sering kita jumpai. Kita mengatakan bahwa 

hal tersebut aneh karena kejadian tersebut (pohon pinang berwajah manusia) di luar nalar 

dan tidak seperti biasanya. Islam memandangbahwa itu adalah tanda

dan menjadi pelajaran bagi kita semua. Manusia diajak untuk berfikir bahwa Allah itu adalah 

Maha Pencipta. Hal ini dijelaskan dalam Surat Al Imran :190 ; 

“Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam 

dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal.

Ayat ini memberi penjelasan kepada manusia untuk selalu membaca. Membaca 

dalam arti yang luas bukan hanya membaca tulisan yang berupa huruf saja. Karena alam i

merupakan buku yang terbuka yang penuh dengan tanda-tanda, maka memperhatikan dan 

memikirkan serta menganalisa kejadian alam juga termasuk pengertian membaca

dak boleh lupa bahwa bukan hanya manusia yang tinggal di muka bumi ini. 

k lain, yakni jin. Kalau ternyata seperti yang dijelaskan sebelumnya, pohon 

tersebut dapat menangis, itu merupakan di luar kelaziman yang ada. Tidak mungkin suara 

tangisan itu adalah suara Allah atau malaikatNya. 

Kita sebagai orang yang beriman harus meyakini hal

kiamat, surga dan neraka termasuk jin. Karena Allah telah memberitahukan hal itu di dalam 

Baqarah, ayat 4 : 

”Dan mereka yang beriman kepada Kitab (Al Quran) yang telah diturunkan 

mu dan Kitab-kitab yang telah diturunkan sebelummu, serta mereka yakin akan 

adanya (kehidupan) akhirat.” 

Maka, dengan demikian, kita bisa mereka-reka, bisa jadi suara itu adalah suara j

yang tinggal di tempat itu, seperti apa yang dikatakan Pak Jalil (pa

keberadaan jin di pohon itu pada paragraf sebelumnya. Namun, kita harus mewaspadai akan 

hal tersebut. Jangan sampai orang-orang yang tinggal di sekitar kawasan te

Allah Pencipta langit dan bumi, dan bila Dia berkehendak (untuk menciptakan) 

sesuatu, maka (cukuplah) Dia hanya mengatakan kepadanya, "Jadilah!" Lalu jadilah ia. 

segala keajaiban ataupun keanehan yang terjadi 

di sekitar kita merupakan hal yang biasa karena sering kita jumpai. Kita mengatakan bahwa 

hal tersebut aneh karena kejadian tersebut (pohon pinang berwajah manusia) di luar nalar 

tu adalah tanda-tanda kebesaran Allah 

. Manusia diajak untuk berfikir bahwa Allah itu adalah 

Maha Pencipta. Hal ini dijelaskan dalam Surat Al Imran :190 ;  

bumi dan silih bergantinya malam 

orang yang berakal.” 

Ayat ini memberi penjelasan kepada manusia untuk selalu membaca. Membaca 

dalam arti yang luas bukan hanya membaca tulisan yang berupa huruf saja. Karena alam ini 

tanda, maka memperhatikan dan 

memikirkan serta menganalisa kejadian alam juga termasuk pengertian membaca. 

dak boleh lupa bahwa bukan hanya manusia yang tinggal di muka bumi ini. 

k lain, yakni jin. Kalau ternyata seperti yang dijelaskan sebelumnya, pohon 

tersebut dapat menangis, itu merupakan di luar kelaziman yang ada. Tidak mungkin suara 

kini hal-hal yang ghaib, seperti hari 

kiamat, surga dan neraka termasuk jin. Karena Allah telah memberitahukan hal itu di dalam 

”Dan mereka yang beriman kepada Kitab (Al Quran) yang telah diturunkan 

kitab yang telah diturunkan sebelummu, serta mereka yakin akan 

reka, bisa jadi suara itu adalah suara jin 

yang tinggal di tempat itu, seperti apa yang dikatakan Pak Jalil (paranormal) tentang 

keberadaan jin di pohon itu pada paragraf sebelumnya. Namun, kita harus mewaspadai akan 

orang yang tinggal di sekitar kawasan tersebut terlalu 



melebih-lebihkan dengan membawa sesajen setiap malam Jum’at atau segala sesuatu yang 

mengisyaratkan untuk memberi makan pohon tersebut. Padahal perbuatan itu justru bisa 

membawa pada kesyirikan. Na’udzubillah. 
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