




Rentetan Kisah Ramadhan di Negeri Sudan 

Sudan merupakan salah satu negara Arab di tanah Afrika bagian utara, selain Me-

sir, Tunisia, Maroko, dan beberapa negara lainnya. Sehingga, bukanlah menjadi hal yang 

aneh jika suhu udara di Sudan pada musim panas bisa mencapai 47 derajat celcius.  

Mungkin banyak teman- teman di Sudan yang mendapatkan pertanyaaan seperti ini 

yang datangnya justru dari penduduk pribumi kepada para pendatang, 

“Kenapa mau berpuasa di Sudan yang jelas- jelas sedang berada di puncaknya musim 

panas?”  

Ya, selain mungkin karena jadwal perkuliahan yang tidak memungkinkan untuk pulang, plus 

biaya pulang kampung yang belum juga terkumpul meski sudah sekian bulan ditabung. 

Rasanya sangat tidak rugi untuk merasakan bulan Ramadhan sebagai anak rantau bersa-

ma ratusan anak rantau lainnya di Negara yang 180 derajat berbeda dengan Indonesia. 

It was an upredictable experience, guys! 

 Ramadhanku tahun ini memang berbeda, atau bisa kubilang “luar biasa!” (Read: luar 

dari biasanya). Sejak 10 bulan yang lalu aku resmi berstatus mahasisiwi di atas tanah yang 

subur karena dialiri sungai Nil ini, Negara yang terkenal pula dengan julukan Negeri Seribu 

Darwis. Ya,,, Ramadhan kali ini tidaklah hanya menahan lapar, haus ataupun hawa nafsu, 

melainkan aku harus menahan rindu, rindu keluarga bahkan rindu kolak ataupun gorengan 

dengan bumbu kacangnya. Tapi di balik semua itu, alhamdulillah rasa syukur selalu aku 

usahakan untuk mendominasi dan menghiasi ramadhanku di salah satu negara gurun pasir. 

Ah, bagaimana tidak bersyukur? karena justru setiap muslim selalu memimpikan untuk me-

rasakan bagaimana berpuasa di tanah yang mungkin saja pernah Rasulullah pernah pi-

jakan kakinya, atau kalaupun tidak, mungkin saja tanah yang aku pijak ini adalah tanah 

tempat lahirnya para alim ulama terdahulu. Maka ada satu hal yang harus sama- sama 

kita garis bawahi bersama bahwa siapapun yang memutuskan untuk menginjakan kakinya 

di negara- negara Arab, rasanya keluh kesah tentang panas seharusnya tak boleh ada 

lagi, ok. 

 “Pahala berpuasa di Sudan bisa berlipat, ada sabar dan ikhlas yang bisa menambah 

timbangan amal kita jika benar- benar sanggup melewati puasa ini tanpa keluhan”  

Nah, berikut nano- nano rasa manis asam berpuasa di Sudan! 

 

Rutinitas buka bersama mingguan di Wisma KBRI 

A Cup of Ukhuwah di Tanah Sudan 

Kepentingan mengejar ilmu atau mengumpulkan pundi-pundi uang,terkadang me-

maksa kita untuk mengubah status menjadi anak rantau. Lagi- lagi rindu, rindu, kelabu dan 

sendu yang membaur jadi satu, lalu ia berubah menjadi doa, semoga jarak selalu bisa 

sukses mendewasakan diri agar terus menjadi pribadi yang kuat dan berdikari. 

Setiap minggunya, panitia Ramadhan KBRI di Sudan akan melaksanakan buka ber-

sama seluruh warga negara Indonesia di Sudan dari berbagai kalangan yang diadakan 



di wisma KBRI. Acara mingguan yang berlangsung mulai dari ba’da ashar sampai selesai 

shalat tarawih ini tidak lain bertujuan untuk terus memperat tali silaturahim dan ukhuwah 

antara sesama. Kegiatannya terdiri dari ‘mushofahah’, menghadiri kajian bersama, saling 

tukar kabar dan ‘info’ terkini, dan yang paling dinanti adalah makan makanan nusantara 

bersama-sama.   

Ada ukhuwah yang semakin terjalin hangat saat berpuasa di Sudan. Bagi sesama 

anak rantau, perasaan dan kondisi kita sama. Sama- sama rindu dan butuh penguatan 

“kamu tidak sendiri, ada kita”. Ada kehangatan yang terjalin antara warga Indonesia disini, 

entah ia berasal dari suku mana. Seringkali kami bernostalgia bercerita bagaimana rama-

dhan masa kecil kami,sambil ditemani gelak tawa berbalut rindu. Ditambah lagi masakan- 

masakan nusantara yang pastinya selalu ingin menjadi menu berbuka puasa. Maka dari 

itu, undangan- undangan  bukber selalu menjadi acara wajib yang sudah masuk dalam 

“list thing to do and to go”.  

 

Melalui episode- episode kehidupan yang dilalui bersama, demi sebuah ukhuwah 

yang dibina untuk saling menguatkan Dan selain itu ada tradisi unik selama bulan 

Ramadhan di Sudan, cekidot ^^ 

Setiap tempat pastinya memilki kebiasaan masing- masing dalam menyambut dan 

menjalani bulan suci ramadhan, baik dari segi makanan ataupun adat tradisi. Kalau Indo-

nesia memilki tradisi kolak, cendil, ataupun ceruluk. Mesir punya fawanis, Negara- Negara 

teluk punya tradisi qaranqau. Nah Sudan juga memiliki beberapa kebiasaan, diantaranya: 

 حبس الدرب

Ada sebagian orang yang menyebut tradisi ini dengan sebutan habsud darbi atau 

menahan orang di jalanan, atau memblokir jalanan. Yang mana orang- orang akan mena-

han para pejalan kaki ataupun pengendara untuk berhenti dan berbuka puasa bersama 

dengan ta’jil yang sudah disiapkan. Sebagaimana di Indonesia yang mempunyai inisiatif 

agenda seperti ta’jil on the road ataupun sahur on the road, maka jika kita melihat ke Su-

dan, kita akan mendapati bahwa ini adalah salah satu tradisi unik yang rutin ada setiap 

bulan ramadhan 

Bagaimana sih bentuknya? 

Saat bulan ramadhan kita akan banyak mendapati tenda- tenda dadakan di 

pinggir jalan, dan banyak para lelaki yang sudah bersiap dengan makanan di tenda- 

tenda mereka dan akan mencegar setiap yang berlalu lalang, memastikan bahwa semua 

orang akan mendapatkan bagiannya dan berbuka bersama. 

Nah, selain itu ada juga makanan khas Ramadhan yang dimiliki masyarakat Sudan yang 

disebut الحلو مر.  Dia adalah sejenis minuman jus khas Sudan yang biasa dihidangkan hanya 

pada bulan Ramadhan saja, yang terbuat dari bahan- bahan, biji, aneka bumbu dan 

semacamnya. Memang, sejauh yang aku tahu, belum ada orang Indonesia yang bisa ber-

paling dari masakan nusantara, bahkan pizza dengan toping mozarella pun bisa kalah 

saing dengan bakwan apalagi siomay. Tapi tak ada salahnya dong jika kita mencoba 

makanan khas negara yang kita kunjungi. 



Oke, terimakasih sudah mau mendengarkan sedikit cerita ini. See you reader on an-

other history of Sudan ^^ 

Fitria Fajrina 

Penikmat senja dan rindu 

Ramadhanku di Negeri Rantau 

 

 Tiga kali sudah aku merasakan Ramadan di Negeri dua nil, Sudan. Namun rasa-

rasanya baru kemarin aku ngerasain ramadan pertama kali disini, jauh dari tanah air, jauh 

dari keluarga dan segala tetek bengek penyambutan ramadan ala negeriku tercinta 

Inodesia. Ya, walaupun ini ketiga kalinya aku puasa di Sudan, tapi aku selalu ngerasa kay-

ak pertama kali. Mungkin karena efek cuaca yang tiap masuk bulan Ramadan identik 

dengan musim panas dengan suhu ekstrim yang bisa mencapai 50 derajat di Kota Khar-

toum tempat aku bermukim. Di tahun ini pun begitu, awal-awal Ramadan cuaca panas 

seringkali membuat diri ini hampir putus asa. Belum lagi ditengah puasa aku masih harus 

masuk kuliah, hampir setiap hari dosen tak pernah absen memberikan mata kuliah. Ditambah 

dengan tugas-tugas dan ujian harian yang menunggu di depan mata, rasanya Ramadan 

kali ini semakin menggemaskan.  

 Memang kalau puasa itu bukan ajang untuk malas-malasan apalagi meninggalkan 

kewajiban sebagai mahasiswa yang tugasnya tidak lain adalah belajar. Walaupun puasa 

di Sudan begitu menantang, seharusnya bukan menjadi penghalang untuk kita tetap ber-

ibadah dengan khusyuk. Terkadang ada saja alasan untuk bermalas-malasan tidur sehari-

an sampai lupa dengan tugas sendiri dengan dalih panas. Coba kalau kita ingat ayat 

Allah yang berbunyi  

 

 قل نار جهنم اشد حرا لو كانوا يفقهون 

 

yang artinya katakanlah Muhammad api neraka jahannam lebih panas jika mereka menge-

tahui. Betapa tidak bersyukurnya diri ini jika selama puasa di Sudan selalu mengeluh tanpa 

mau berpikir bahwa akan ada yang jauh lebih panas nantinya dari hanya sekedar 

panasnya matahari.   

Minggu pertama Ramadan telah berlalu dengan segala bentuk rintangannya, hing-

ga puncak panas mencapai 45 derajat lebih pada hari ke 5 dan 6 Ramadan. Pernah 

suatu hari ketika tidur siang aku bermimpi berbuka puasa dengan minuman yang segar 

rasanya enak sekali, tak lama kemudian aku baru sadar kalau itu hanya mimpi. Ya Rabb. 

Efek kepanasan. Tapi, di minggu kedua tenyata Allah mendengar keluh kesah hambaNya 

ini, ditengah keputus asaan dengan panasnya cuaca di Khartoum, tepat pada malam ke 

7 Ramadan badai debu menyapu jalanan kota Khartoum. Ini adalah pertanda bahwa es-

ok cuaca tidak akan seekstrim biasanya, setidaknya suhu akan menurun. Benar saja keeso-

kan harinya panas itu tak akui temui, puasa jadi terasa lebih ringan. Ternyata nikmat-Nya 



tidak sampai disitu saja, dihari selanjutnya tepat waktu sahur, gerimis rintik-rintik turun di kota 

ini, maasyaallah. Ini adalah hujan yang dituggu-tunggu hampir setahun, berkah bulan Ram-

adan akhirnya aku merasakan Khartoum rasa Bogor di minggu kedua Ramadan ini, karena 

gerimis dan cuaca mendung yang jarang sekali aku jumpai di Khartoum. Minggu kedua ini 

pokoknya terasa sekali berkahnya, cuaca sangat bersahabat membuat puasa terasa lebih 

ringan dan menyenangkan.  

Ini jelas bahwa bukti Allah tidak akan menguji seorang hamba melebihi kemampuan 

hambaNya sudah sangat terasa ketika Dia menurunkan hujan yang sangat kami butuhkan 

setidaknya untuk menyejukkan tanah gersang di kota ini tepat di bulan Ramadan. Semoga 

kita semua termasuk dari hamba-hambaNya yang selalu bersyukur dengan apa yang Dia 

berikan. Jangan lupa selalu re-charge iman dan takwa kita, terlebih di bulan suci Ramadan 

ini pahala yang di siapkan olehNya berlipat-lipat ganda loh. Jangan mentang-mentang 

pernah dengar hadits bahwa tidurnya orang yang berpuasa itu ibadah, kerjaannya tidur 

terus, baca Al Qur’annya jarang. By the way hadits itu dha’if, jadi sebaiknya jangan dibuat 

landasan. Kalau masih ada kegiatan yang bermanfaat kenapa enggak kita gunain bulan 

yang datangnya Cuma setahun sekali ini dengan memperbanyak Ibadan dan kegiatan 

positif lainnya. Jangan sampai kita menyesal karena Ramadan yang kita lalui pergi begitu 

saja tanpa amal ibadah yang berkualitas, belum tentu tahun depan kita masih bisa men-

jumpainya lagi. 

Khartoum, 3 Juni 2018 

Salam hangat untuk pembaca, 

Nur Sholihah 

Mahasiswi Semester 6 Universitas Internasional Afrika  

     Fakultas Dirasat Islamiyah takhassus Dakwah dan Sirah Nabawiyah  

Ramadhan Kareem 

Begitulah yang sering masyarakat Sudan atakana ketika akan memasuki bulan puasa 

atau sedang menjalankannya. Kalimat itu sederhana namun memiliki makna tersendiri menurut 

orang Sudan. Karenanya setiap seseorang yang mengucapkan kalimat tersebut akan melu-

luhkan hati si pendengar, seakan-akan pembicara memberikan doa dan salam hangat 

kepada sang pendengar. Tidak hanya itu saja, ketika bulan puasa masyarakat Sudan akan 

berlomba-lomba dalam kebaikan, contohnya: Mereka membegal atau memberhentikan dan 

menyambut para pengguna jalan atau pejalan kaki kemudian menghidangkan makanan 

khas Sudan lalu mereka berbuka puasa bersama. Jadi, jangan khawatir kalau kalian tiba-

tiba diberhentikan dijalan oleh orang Sudan, karena itu tandanya mereka ingin mengajak 

kalian untuk berbuka puasa bersama. Sungguh tiada yang lebih indah selain akhlak & ukhu-

wah islamiah yang mereka jalin.  

 أحلى رمضان في السودان

Nurul Fadhilah, 



Tapakan kaki bulan Suci di negeri 2 Nil 

     Sudan, merupakan negara yang terletak di benua Afrika.  Sering dijuluki negeri 2 

nil karena memang titik pertemuan antara nil abyadh (putih) dengan nil azroq (biru) berada 

di negeri istimewa ini.     

     2018, pertama kalinya saya melewati bulan Ramadan di negeri ini, dengan 

perasaan campur aduk ketika hendak memasukinya.  

Antara senang, bahagia , sedih bahkan penasaran sekalipun. Karena rintangan 

sesungguhnya ketika hidup di Sudan ada pada bulan Ramadan. Mengapa? Karena pada 

bulan ini kita diharuskan berpuasa dengan lama 14 1/4 jam diatas suhu rata-rata 40 dera-

jat celcius. Hal menakjubkan bukan ? 

      Cuaca panas di Sudan memang memuncak ketika bulan Ramadan, akan tetapi 

terik panas matahari tak dapat melelehkan kobar semangat para mahasiswa/i untuk terus 

berjalan menimba ilmu dan menghadiri muhadoroh setiap harinya. Lapar,letih,lesu,dahaga 

bercampur dalam diri, namun keadaan yang menuntut kita untuk berhenti mengeluh dan ter-

us menjalani kuliah seperti hari-hari biasa. 

        Pada awalnya memang terasa berat bahkan sulit untuk menghadapinya. Lam-

bat laun kita terbiasa dengan kegiatan padat dengan suhu yang terhitung panas.   

        Selain harus kuliah, kita memiliki kegiatan menarik senja untuk menunggu da-

tangnya adzan maghrib dikumandangkan, yaitu ngaji rutinan posonan yang diselenggara-

kan PCINU Sudan dengan mengaji kitab bandongan, selain mengisi waktu ngabuburit,saya 

rasa kegiatan ini dapat sedikit mengurangi kerinduan terhadap suasana bulan Ramadan di 

pesantren Indonesia. Ala kulli haal, bulan suci Ramadan di negeri Sudan merupakan salah 

satu yang berkesan dan terkenang dalam perjalanan hidup saya. 

Rojwa Ula 

Serba Serbi Ramadhan Di Negeri Sejuta Sabar (Sudan) 

Oleh: Siti Badriyah Andini 

 

Ramadhan Kareem..Ramadhan Mubarak.. 

Ungkapan inilah yang kiranya membanjiri dunia, baik dunia nyata dunia maya, 

(dunia ghaib??  ) saat Bulan seribu bulan menyapa kita semua, tak terkecuali di negeri 

sejuta sabar.. 

Loh, itu Sudan??.. Julukan dari mana?? 

Dari saya sendiri aja siih..hahaha .. Soalnya ada istilah yang bilang "kalau di Sudan 

ga Sabar ga idup". Di Sudan, untuk berteman dengan cuaca saja butuh kesabaran ekstra, 

belum lagi harga kebutuhan hidup yang semakin tak tertahankan lonjakannya atau trans-

portasi yang semakin susah krn bensin yang makin sulit dijumpai dll. Ah..pokoknya Di Su-



dan harus SABAR.. 

Ok, Anyway hari ini kiranya H-1 menuju hari Raya Idhul Fitri. Not too late kalau saya 

cerita soal Ramadhan di negeri ini, bahkan ceritanya bsa lebih lengkap krn saya sudah 

melewati hampir 29 hari Ramadhan di sini. So, Let me share you 

Ramadhan, memliki arti sendiri bagi masyarakat Sudan, salah satu diantaranya 

mereka sering menyebut bahwa Ramadhan itu Bulan Silaturahim. Benar saja, hal ini bisa kita 

lihat dari cara unik masyarakat Sudan( khususnya kaum adam) saat berbuka puasa. Satu 

keharusan bagi kaum laki - laki di Sudan untuk berbuka di luar rumah bersama tetangga, 

kerabat, sahabat, atau bahkan org yang baru saja di jumpainya. Tak heran jika di ping-

gir2 gang, didepan toko, bahkan di tepi2 jalan Raya bnyak dijumpai saat adzan maghrib 

berkumandang sekumpulan org duduk melingkar diatas hamparan tikar menyantap 

hidangan berbuka khas Sudan yang di sajikan diatas sinia (nampan besar). 

Pada awal bulan Ramadhan, masyarakat Sudan memiliki tradisi yang disebut 

"Kartunat Ramadhan"  atau bisa diartikan dgn "Bingkisan Ramadhan" yang dibagikan oleh 

mereka yang berkemampuan lebih kepada tetangga kerabat sahabat dekat yang mem-

butuhkan. Isinya adalah bahan2 makanan yang sekiranya di butuhkan selama Ramdhan. 

Terjawab sudah kepenasaran saya yang melihat  bahan2 makanan dibungkus dalam 

jumlah tertentu di banyak warung - warung kelontongan ataupun supermarket saat awal 

Ramadhan tiba. Menurut teman sekamar saya yang juga asli Sudan, bahkan bukan hanya 

bahan2 makanan, anak2 yang masih bersekolahpun akan kebagian jatah bingkisan rama-

dhan yang berisikan peralatan sekolah. Betapa dermawannya org2 Sudan, masih berpikir 

untuk memberi padahal ekonomi merekapun tak begtu bagus.  

Julukan Ramadhan sebagai Bulan penuh Rahmat itu nampaknya sesuatu yang nyata 

di Sudan ini, pasalnya 'RINTIK  BAHKAN  GUYURAN HUJAN' selalunya menghiasi langit Sudan 

setiap kali Ramadhan tiba. Walaupun intensitasnya cenderung rendah sih, krn normalnya 

suhu di Sudan bulan - bulan sekitar Mei - September itu berkisar 40-47°C, tapi hujan tetap 

menyapa bumi Sudan, Masha Allah.. 

Oia, tak lengkap rasanya berbicara soal Ramadhan kalau tak bahas masalah 

terawih nya. Berbeda dgn di Indonesia yang ga bingung kalau mau pindah2 masjid guna 

cari rakaat yang sedikit ataupun bnyak, di Sudan hampir mayoritas masjid melaksanakan 

terawih dgn jumlah rakaat 8 plus 3 rakaat untuk shalat witir. Selintas kalian pasti berpikir 

"Waaaah enaknyaaaa..", hahaha tunggu dulu mba sis dan mas bro..11rakaat itu bacaan 

Suratnya satu juz satu malam   . Tapi nikmat ko, nikmat banget malah, knpa? Karena 

imam2 di Sudan itu semuanya HAFIDZ yang sudah MUTQIN  bacaannya, jadi kena hatinya 

juga damaaaiii.. . Dahsyatnya lagi, saat Ramadhan mencapai malam ke 20 disini ada 

tradisi bernama "qiyam al lail " yang kalau di Indo sering kita sebut i'tikaf. Bedanya kl di 

Indo kebanyakan kita memperbanyak ibadah secara individual, di Sudan qiyam al lail ini 

dilaksanakan secara berjamaan sebanyak 6 rakaat menghabiskan bacaan sebanyak 3juz 

permalamnya. Tp jangan salah loh yaa, kl di indo malam 20 keatas itu bsa dibilang mal-

am2 kritis alias masjid2 uda mulai kosong ditinggal mba2 dan mas2 nge-mall atau diting-

gal emak2 bikin kue lebaran, di Sudan justru masjid2 penuh sesak, org2 berbondong2 dtg 

ke masjid untuk melaksanakan qiyam al lail tak terkecuali beliau2 yang sudah lanjut usia, 

subhanallah kan?? Begitu syahdu malam Ramadhan di Sudan ini. 



Hal unik lainnya dari Ramadhan di negeri dua nil ini adalah sulitnya menemukan 

transportasi di jam2 5-6 sore (dekat waktu berbuka). Why?? Saya tak begitu tau alasan 

pastinya, tapi yang jelas org Sudan amat menjaga Sunnah Rasulullah SAW untuk me-

nyegerakan berbuka puasa. Bukan hanya transportasi beberapa kedai makanan, restau-

rant, bahkan pusat perbelanjaan pun tutup sementara sampai sekitar pukul 8 malam. Pen-

galaman beberapa kali terjebak di mall dan kedai makanan yang tutup karena dtg me-

pet waktu maghrib  . Kalau transportasi susah secara otomatis jalanan lengang di waktu 

maghrib, jalan aja di tengah jalan raya insha Allah ga ada yang nabrak ko  . 

Zakatnya gimana zakatnya?. Kalau kamu Warga Negara Indonesia yang berdomisili 

di Sudan kamu punya beberapa opsi untuk menunaikan kewajibanmu berzakat. Pertama, 

kamu bisa membayarkan zakatmu ke 'amilin yang di bentuk oleh KBRI KHARTOUM, tahun ini 

seharga 122 SDG / $3,2/ Rp. 45.000,00- atau jika dibayarkan dalam bentuk beras 

sebanyak 2,7kg. Kedua, kamu bisa pergi ke masjid2 terdekat di Sudan dan menunaikan 

zakatmu via amilin zakat Sudaniy, kalau adat sudan krn mereka makanan pokoknya roti, So 

kita cukup membayar 40 SDG/ $1,1/Rp.16.000,00- untuk sejumlah gandum. Ketiga, kamu 

titipkan saja pada ayah atau anggota keluargamu di Indonesia untuk mewakilkanmu 

menunaikan zakatmu, seperti saya ini  . 

Dan Malam ini, tepat malam hari Raya, takbir terdengar berkumandang, walau ge-

ma nya tak seramai di bumi pertiwi, tapi saya amat mensyukuri masih ALLAH SWT beri kes-

empatan menikmati Ramadhan yang berbeda di tanah rantau. Semoga ALLAH SWT per-

temukan kita kembali dgn Ramadhan berikutnya di belahan Bumi ALLAH SWT yang lain. 

Aamiin. 

Selamat Hari Raya Idul Fitri 1439 H dari perantau negeri dua nil yang rindu ketupat, 

rendang beserta opornya.   

 


