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KATA PENGANTAR 

Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi 

 

Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta 

peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, 

bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang 

beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berilmu, cakap, 

kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis dan berkeadilan tidak 

diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai cultural, 

dan kemajemukan bangsa. 

Selaras dengan misi utama pendidikan tinggi Indonesia yaitu untuk menghasilkan lulusan 

yang cerdas, komprehensif dan kompetitif, diperlukan adanya keseimbangan antara 

preastasi akademik dan kematangan dalam bersikap yang dilandasi oleh nilai-nilai agama. 

Nilai-nilai kejujuran, kesantunan, kepedulian serta tanggung jawab sebagai makhluk 

Tuhan, pribadi dan anggota masyarakat harus dapat terintegrasi dengan hardskill maupun 

softskill yang dimiliki oleh mahasiswa, sehingga nantinya akan dapat dihasilkan lulusan 

berkarakter unggul. Masjid adalah bagian dari pendidikan karakter atau pendidikan akhlak 

sehingga Masjid dianggap sebagai etalase karakter bangsa. Masjid Kampus dalam hal ini, 

merupakan sarana yang efisien dalam menjadikan warga yang ada di dalamnya dan 

sekitarnya untuk menjalankan kehidupan beragama lebih baik. Disamping itu bahkan juga 

berpotensi sebagai model dan penggerak perubahan sosial. Oleh karena itu, perlu upaya 

yang konkrit dari seluruh pihak dalam memakmurkan Masjid Kampus. 

Dalam rangka memfasilitasi hal tersebut maka Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, 

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bersama dengan perguruan tinggi 

mengembangkan program Pengembangan Karakter Mahasiswa Berbasis Masjid Kampus. 

Program ini diharapkan meningkatkan kualitas mahasiswa dan lulusan Indonesia yang 

berkarakter unggul berdasarkan pilar-pilar jujur (shiddiq), bertanggung jawab (amanah), 

cerdas (fathanah) serta peduli dan kreatif (tabligh). 

Demi pelaksanaan program yang efektif dan efisien, perlu disusun suatu pedoman sebagai 

acuan bersama semua pihak yang terkait dengan program Pengembangan Karakter 

Mahasiswa Berbasis Masjid Kampus ini. Buku ini disusun oleh Direktorat Pembelajaran 

dan Kemahasiswaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi bekerjasama dengan Asosiasi 

Masjid Kampus Indonesia (AMKI) guna dijadikan acuan dalam pelaksanaannya. 

 

Prof. Dr. Djoko Santoso, M.Sc 

Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi 
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KATA PENGANTAR  

Ketua Umum Asosiasi Masjid Kampus Indonesia (AMKI) 

 

Bismillahirrahmanirrahim 

 

Alhamdulillah, dengan ijin dari Allah SWT, telah terselanggara Seminar dan Lokakarya 

Pengembangan Karakter Mahasiswa Berbasis Masjid Kampus, pada tanggal 21 – 22 

Nopember 2012 di Jakarta yang diselenggarakan oleh Direktorat Pembelajaran dan 

Kemahasiswaan, Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi, Kementrian Pendidikan dan 

Kebudayaan Republik Indonesia. Kesempatan yang merupakan nikmat besar itu, dengan 

ijin dan dorongan dari penyelenggara, telah dimanfaatkan  oleh Asosiasi Masjid Kampus 

Indonesia (AMKI) untuk melakukan rapat kerja nasional. Oleh karena itu pada kesempatan 

ini, Pimpinan Pusat AMKI menyampaikan penghargaan yang tinggi dan ucapan terima 

kasih kepada Bapak Mendikbud, Bapak Dirjen Dikti, dan Direktur Belmawa yang telah 

memberi kesempatan sekaligus tantangan besar kepada AMKI untuk turut serta secara 

aktif terlibat dalam pengembangan karakter mahasiswa, khususnya dengan memanfaatkan 

semaksimal mungkin kehadiran masjid kampus di seluruh kampus di tanah air.  

     Negara Kesatuan Republik Indonesia secara faktual mempunyai potensi untuk tumbuh 

dan berkembang menjadi negara maju, modern,  dapat berperan aktif dan dominan dalam 

percaturan antar bangsa secara terhormat dan bermartabat, serta mendapat rahmat dan 

berkah dari Allah SWT. Kunci utama keberhasilan mencapai cita-cita mulia itu terletak 

pada ketersediaan sumber daya insani yang berkarakter cerdas, jujur, bertanggung jawab, 

santun, berintegritas dan ikhlas dalam jumlah yang mencapai massa kritis. Salah satu 

tempat penting dalam pembentukan dan pengembangan karakter atau akhlaqul karimah itu 

adalah kampus-kampus lembaga pendidikan tinggi. Waktu tinggal mahasiswa yang hanya 

empat tahun di kampus harus secara maksimal digunakan untuk untuk pembentukan dan 

pengembangan itu. Betapapun kecilnya jendela waktu yang tersedia, khususnya dalam hal 

pembentukan, tidak berarti bahwa kesempatan itu telah tertutup sama sekali. Usaha-usaha 

yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan secara sistemis, sistematis dan sinergis 

haruslah secara berkelanjutan terus disempurnakan agar penggunaan jendela waktu yang 

sempit itu secara maksimal dapat dicapai.  

      Sejak awal keberadaan Masjid Kampus, sebagai bagian dari misi samawinya, selalu 

dan akan terus menyuarakan ajakan dibangunnya karakter mulia sebagai bagian dari 

akhlaqul karimah. Ajakan itupun selalu tidak pernah lepas dari keyakinan bahwa Negara 

Kesatuan Republik Indonesia merupakan amanah dari Allah SWT yang harus 

didayagunakan secara maksimal sebagai wahana untuk mewujudkan misi penebar rahmat 

bagi seluruh alam raya. Pewujudan misi itu tidak akan pernah efisien dan efektif tanpa 

kinerja negara dan bangsa yang memenuhi kriteria sebagai negara dan bangsa yang maju, 

modern, terhormat, dan bermartabat sehingga Allah SWT berkenan melimpahkan rahmat 

dan berkahNya. Masjid kampus harus terus menerus menyuarakan ajakan, menciptakan 

lingkungan, menawarkan program-program nyata yang kondusif bagi tumbuh 

berkembangnya mahasiswa yang mempunyai ciri-ciri sebagai insan yang menyakini 

bahwa kerja keras, cerdas, tuntas, mawas dan ikhlas merupakan wujud dari keimanan dan 

ketaqwaan kepada Allah SWT. Khutbah Jumat harus dapat digunakan untuk 

menyampaikan pesan-pesan mulia itu secara lebih sistematis di seluruh masjid kampus di 

Indonesia. Oleh karena itu dalam kesempatan rakernas ini telah disusun buku khutbah 

Jumat yang berisi garis besar pedoman pelaksanaan khutbah dan juga berisi sejumlah 
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contoh-contoh materi khutbah Jumat yang relevan dengan usaha pengembangan karakter 

mahasiswa seperti disebutkan di atas. 

       Di samping itu dalam rakernas juga telah disepakati untuk disusun suatu buku-buku 

panduan pembentukan dan pengelolaan rumah atau asrama bina karakter, dan pedoman 

mentoring. Kedua program ini, bersama materi khutbah Jumat, dapat dipandang sebagai 

usaha terpadu dari kegiatan pengembangan karakter mahasiswa yang dilakukan oleh 

Masjid Kampus. Melalui usaha terpadu ini dapat dibangun dan dikembangkan berbagai 

kebiasaan yang merupakan langkah awal dari internalisasi karakter atau akhluq mulia itu. 

Sejumlah masjid kampus telah mulai melakukan usaha-usaha terpadu sejak beberapa tahun 

yang lalu. Berbagai pengalaman mereka dalam mengelola kegiatan-kegiatan itu juga 

tertuang dalam ketiga buku itu. Berbagi pengalaman diharapkan dapat turut serta 

mempercepat proses pembangunan generasi muda berakhlaq mulia dengan jumlah yang 

cukup untuk terciptanya Negara Kesatuan Republik Indonesia yang maju, modern, 

terhormat, bermartabat dan menjadi penebar kasih sayang ditengah  peradaban manusia, 

dan mendapat rahmat serta berkah dari Allah swt.  

       Keberadaan masjid di dalam kampus perguruan tinggi sudah seharusnyalah memikul 

amanah tambahan dibandingkan dengan masjid pada umumnya. Masjid kampus 

diharapkan dapat menjadi pelopor untuk melakukan terobosan dalam mencari solusi 

berbagai persoalan yang dihadapi oleh umat. Salah satu persoalan kronis yang dihadapi 

oleh umat adalah lemahnya kemampuan pengelolaan pendayagunaan potensi zakat, infaq, 

shodaqoh dan wakaf umat. Dalam kesempatan rakernas kali ini, sejumlah masjid kampus 

menyampaikan pengalaman mereka yang menggembirakan mengenai kemajuan dalam 

mencari terobosan-terobosan itu. Rakernas menyepakati untuk membangun jejaring 

pengelolaan potensi itu yang menjangkau seluruh kampus di tanah air. Konsep jejaring itu 

dituangkan dalam  buku keempat, melengkapi ketiga buku sebagaimana tersebut di atas.  

     Kami menyadari bahwa perjalanan konsolidasi AMKI berjalan lambat dan tertatih-tatih. 

Meskipun demikian, betapapun kecilnya, AMKI tidak boleh ketinggalan untuk terus 

menerus turut berkontribusi dalam membangun Indonesia esok yang jauh lebih baik dari 

hari ini sebagai salah satu bagian dari pertanggungjawaban kepada Allah swt. Setiap 

keterbatasan, yang pasti ada, tidak perlu dan harus dikeluhkan, tetapi justru harus dihadapi 

sebagai tantangan untuk ditaklukkan. Ilmu dan amal di atas landasan taqwa yang mewujud 

dalam kehidupan sehari-hari dalam bentuk akhlaqul karimah harus menjadi pemandu 

perjalan hidup menuju khusnul khotimah bagi setiap pemakmur masjid kampus yang 

tergabung dalam AMKI. Semoga Allah swt meridloi dan memberi kemudahan bagi kita 

untuk menapaki jalan hidup itu. Sebagai penutup, marilah berkirim salam dan shalawat 

untuk junjungan Nabi Besar dan Rasulullah Muhammad saw, contoh dan teladan hidup 

bagi kita. 

 

Wassalam 

 

Hermawan Kresno Dipojono, Ph.D 

Masjid Salman, Institut Teknologi Bandung 

dipojono@tf.itb.ac.id      
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AL-FATH : RISALAH KEMENANGAN *) 

Oleh: Samsoe Basaroedin **) 

(Masjid Salman ITB) 

 

Jama’ah Jum’at yang berbahagia, 

Allah swt. menurunkan Islam dengan misi yang jelas sebagaimana ditegaskan di dalam 

surah Al-Fath (Kemenangan) ayat 28: “Dia-lah (Allah) yang telah mengutus Rasul-Nya 

dengan petunjuk dan agama yang Haqq, agar di-zhahir-kannya (agama yang haqq itu) di 

atas seluruh agama-agama yang lain. Dan cukuplah Allah sebagai saksi”. Berarti risalah 

Islam ditujukan agar umat Islam mencapai kemenangan paripurna dan komprehensif 

dalam kehidupan dunia ini, sebelum nantinya juga memetik kemenangan di alam akhirat 

berupa Taman Surga. Kemenangan semacam itu, telah diwujudkan secara sempurna oleh 

generasi muslim angkatan pertama – para Sahabat ra. – dengan dipimpin langsung oleh 

Nabi Besar Muhammad SAW. 

Hadirin yang dirahmati Allah, 

Dengan demikian, tertolaklah pemahaman parsial bahwa sah-sah saja umat Islam 

mengalami kekalahan dalam berbagai bidang di dunia kini, asalkan mereka di akhirat tetap 

masuk Surga. Ini adalah pemahaman yang absurd dan kontradiktif yang merupakan 

apologia semata-mata. Kemenangan yang diajarkan Islam adalah kemenangan total yang 

berkesinambungan, diawali dari kemenangan di dunia fana ini dan berlanjut secara kontinu 

sampai ke Taman Surga di alam akhirat yang baqa’. 

Misi mencapai kemenangan tersebut, memang diprogramkan agar diwujudkan dalam 

konteks masyarakat multi-kultural, baik dalam makna kemajemukan etnis, kemajemukan 

bangsa, kemajemukan ideologi, dan sekaligus kemajemukan agama. Dalam suasana multi-

kultural semacam itulah umat Islam wajib berjuang mengamalkan Islam dalam kehidupan 

bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sedemikian rupa sehingga mencapai kejayaan, 

keunggulan dan kemenangan.  

Kaum Muslimin yang dimuliakan Allah, 

Pantaslah apabila Rasulullah Muhammad SAW dan para sahabatnya R.A., dalam Al-

Qur’an dipuji sedemikian rupa sebagai umat terbaik sepanjang zaman dari sejak 

penciptaan awal semesta alam sampai qiamat kubra di akhir zaman nanti : “Kalian adalah 

umat terbaik yang dilahirkan untuk seluruh umat manusia, (karena kalian) menyuruh 

(berbuat) yang ma’ruf, dan mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah”. 

(QS. Ali ‘Imran: 110). Ayat ini sekaligus menggambarkan kriteria-kriteria karakter utama 

yang harus diamalkan dalam rangka mewujudkan misi Islam mencapai kemenangan yang 

paripurna. 

Jamaah Jum’at yang berbahagia, 

Penutup surah Al-Fath juga menggambarkan betapa mulianya karakter Rasulullah 

Muhammad SAW beserta seluruh sahabat-sahabatnya ra. : “Muhammad adalah utusan 

Allah, dan orang-orang yang bersama dengan dia, bersikap tegas terhadap orang-orang 

kafir, tetapi berkasih sayang sesama mereka. Kalian lihat mereka ruku’ dan sujud mencari 

keutamaan dan keridhaan dari Allah. Pada wajah mereka tampak tanda-tanda bekas 
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sujud. Demikianlah perumpamaan mereka di dalam Taurat dan demikian juga 

perumpamaan mereka di dalam Injil, yaitu seperti benih yang mengeluarkan tunasnya, 

kemudian tunas itu semakin kuat, lalu menjadi besar dan tegak lurus di atas batangnya. 

Tanaman itu menyenangkan hati para penanamnya, karena Allah hendak menjengkelkan 

hati orang-orang kafir (dengan kekuatan orang-orang beriman). Allah menjanjikan 

kepada orang-orang yang beriman dan beramal shaleh di antara mereka, ampunan dan 

pahala yang agung”. 

Hadirin yang berbahagia, 

Dengan demikian, kewajiban kita semua adalah bersinergi, bekerja sama, beramal jama’i, 

berhijrah, dan berjihad mengamalkan Al-Islam dalam rangka mewujudkan kemenangan 

dan kejayaan umat Islam di seluruh penjuru dunia. Semoga Allah SWT meridhai kita 

semua. Aamiin Ya Rabbal ‘Aalamiin. 

 

*) Diolah dari berbagai sumber 

**) Staf Ahli Majelis Pembina YPM Salman ITB 
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RENUNGAN PERJUANGAN *) 

Oleh: Fadlullah **) 

(Universitas Tirtayasa) 

 

Kemenangan adalah rahmat dari Allah SWT dan merupakan hasil dari perjuangan yang 

tulus, gigih, dan pantang menyerah. Kemenangan tertinggi adalah kebahagiaan. Inilah 

yang selalu dikumandangkan mu’adzin setiap waktu shalat: hayya ‘ala shalah! Rahmat 

Allah yang bernama kebahagiaan itu diharapkan oleh orang istimewa sebagaimana firman 

Allah berikut: 

“Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang yang berhijrah dan berjihad di 

jalan Allah, mereka itu mengharapkan rahmat Allah, dan Allah Maha Pengampun lagi 

Maha Penyayang”. (Qs. Al-Baqarah [2]: 218) 

Ayat di atas menyebut tiga tahap menuju kemenangan sejati, yakni: iman, hijrah, dan 

jihad. Tiga tahap itu pula yang menandai tonggak sejarah awal Islam. Pertama, penanaman 

nilai-nilai tauhid sebagai esensi ajaran aqidah Islam di Makkah. Kedua, hijrah atau pindah 

dari Makkah ke Madinah, suatu daerah yang lebih subur untuk menyebarkan dan 

menyemai ajaran Islam. Hijrah pun menjadi pembatas antara periode Makkah dan 

Madinah. Ketiga, melaksanakan jihad dan pelaksanaan syari’ah dalam suatu negara 

berdaulat di Madinah yang dipimpin langsung oleh Rasulullah SAW.   

 

Tahap pertama menuju kemenangan adalah memperbaharui komitmen iman. Iman kepada 

Allah Yang Maha Esa. Allah Yang Maha Hidup dan menjamin kehidupan seluruh 

makhluk-Nya. Percaya bahwa Allah telah menyediakan secara melimpah segala sesuatu 

yang dibutuhkan untuk melayani dan meningkatkan kualitas hidup manusia.  

Selain keyakinan, pada tahap ini cara berpikir dan bertindak pun harus diperbaiki. 

Ditanamkan pada diri setiap mukmin bahwa kelangkaan dan malapetaka terjadi bukan 

karena ketidakmampuan bumi ciptaan Allah dalam memenuhi kebutuhan manusia. 

Kelangkaan terjadi karena perilaku serakah, misalokasi, salah kelola dan pemanfaatan 

sumberdaya secara berlebihan dengan tidak mengindahkan hukum keseimbangan. 

Komitmen iman seorang mukmin terlihat nyata dalam kegiatan ibadah, yakni hanya 

menyembah dan meminta pertolongan hanya kepada Allah. Meluruskan niat dalam 

beribadah dengan mengharap ridla Allah SWT semata. Membebaskan diri dari anasir-

anasir syirik, tahayul, bid’ah, churafat, dan indikasi riya’, yakni mengharapkan pujian 

manusia. Dengan komitmen seperti itu, seorang mukmin terlatih untuk bersikap kritis 

terhadap tradisi, adat istiadat, kepercayaan dan pikiran, upacara-upacara atau apa yang 

telah menjadi kebiasaan keluarga, masyarakat dan suku bangsanya.  

Kesahihan iman juga tercermin pada kesediaan seorang mukmin untuk menjadikan Al-

Qur’an sebagai imam, meneladani sunnah Nabawiyah dan tradisi para sahabatnya yang 

mulia. Kaum mukmin rajin membaca, mempelajari, dan mengajarkan Al-Qur’an. Taat 

melaksanakan ibadah dan menghimpun segenap aktivitas dan sumber-sumber daya dalam 

mengembangkan dakwah dan melayani  umat. Karakter orang beriman ini antara lain 

dinyatakan secara tegas dalam firman Allah berikut: 
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“Sesungguhnya orang-orang yang beriman ialah mereka yang bila disebut nama Allah 

gemetarlah hati mereka, dan apabila dibacakan ayat-ayatNya bertambahlah iman mereka 

(karenanya), dan hanya kepada Tuhanlah mereka bertawakkal. (yaitu) orang-orang yang 

mendirikan shalat dan yang menafkahkan sebagian dari rezki yang Kami berikan kepada 

mereka. Itulah orang-orang yang beriman dengan sebenar-benarnya. mereka akan 

memperoleh beberapa derajat ketinggian di sisi Tuhannya dan ampunan serta rezki 

(nikmat) yang mulia”. (Qs. Al-Anfal [8]: 2-4) 

 

Tahap kedua menuju kemenangan adalah hijrah. Hijrah dalam hal ini tidak lagi bermakna 

migrasi dari ‘negeri kafir’ ke ‘negeri Islam’. Hijrah lebih menekankan pada transformasi 

mental seorang mukmin untuk meninggalkan segala perbuatan yang dilarang Allah SWT. 

Transformasi moral intelektual untuk meninggalkan kejahiliahan masa lalu dan menatap 

masa depan berdasarkan nilai-nilai baru yang digali dari kandungan Al-Qur’an. Rasulullah 

bersabda: 

 المسلم من سلم المسلمون من لسانه و يده والمهاجر من هجر ما نهى هللا عنه

“Muslim adalah orang yang orang muslim lain selamat dari keburukan lisan dan 

tindakannya. Sedangkan orang yang hijrah adalah orang yang menjauhi apa yang 

dilarang Allah”. (HR. Bukhari dan Muslim) 

Pada tahap hijrah, garis batas antara hak dan batil dalam bashiroh seorang mukmin 

terbentang dengan jelas. Hak dan batil tidak dapat dikompromikan. Di sinilah pilihan 

ideologis seorang mukmin dipertaruhkan. Hijrah merupakan bentuk konsistensi dan 

loyalitas seorang mukmin terhadap komitmen, keyakinan, nilai-nilai, dan aspirasi yang 

dipercayainya akan membawa kepada kemaslahatan.  

Seorang mukmin yang telah berhijrah tercermin dalam sikap dan perilakunya yang mantap 

melakukan usaha perbaikan diri. Misalnya konsisten menunaikan zakat dan meninggalkan 

riba. Berusaha menegakkan keadilan sosial dan meninggalkan segala bentuk pengelolaan 

kekayaan yang merugikan orang lain, seperti mengurangi takaran dan timbangan dalam 

transaksi perdagangan.  

Seorang yang telah berhijrah dapat kita sebut sebagai aktivis dakwah yang melakukan 

perjuangan dengan pendekatan kultural. Melakukan perbaikan diri dan mengajak orang 

lain dalam mengembangkan dakwah Islam. Aktif mengajarkan dan mendakwahkan Islam 

kepada keluarga dan masyarakat luas. Meyakinkan orang lain tentang kebenaran Islam 

melalui dialog langsung, melaksanakan diskusi dalam berbagai forum-forum ilmiah, 

melakukan korespondensi, melakukan kunjungan dan lawatan ke berbagai daerah untuk 

menyampaikan dakwah.     

Dalam melaksanakan agenda dakwah itu maka perlu berjamaah; satu dengan lainnya 

bekerjasama dan saling membantu atas dasar persaudaraan Islam. Dalam sejarah Islam 

semangat persaudaraan itu tercermin dalam relasi Muhajirin dan Anshar sebagaimana 

diabadikan dalam firman Allah berikut: 

“Dan orang-orang yang telah menempati kota Madinah dan telah beriman (Anshor) 

sebelum (kedatangan) mereka (Muhajirin), mereka (Anshor) 'mencintai' orang yang 

berhijrah kepada mereka (Muhajirin). dan mereka (Anshor) tiada menaruh keinginan 

dalam hati mereka terhadap apa-apa yang diberikan kepada mereka (Muhajirin); dan 

mereka mengutamakan (orang-orang muhajirin), atas diri mereka sendiri, Sekalipun 

mereka dalam kesusahan. dan siapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, mereka Itulah 

orang orang yang beruntung”. (Qs. Al-Hasyr [59]: 9) 
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Perjuangan dakwah pada tahap hijrah membutuhkan jamaah atau organisasi – tidak hanya 

individual. Tempat yang menjadi pusat gerakan para aktivitas dakwah itu adalah masjid. 

Di masjid itu para aktivis menghimpun berbagai sumber daya – baik kader mujahidin 

dakwah maupun sumberdaya finansial yang bersumber dari zakat, infak, dan sedekah. 

Pada zaman Nabi saw. dahulu, para pemuda yang belum menikah tinggal di Masjid dan 

tekun belajar Al-Qur’an dan mendengarkan pelajaran dari Nabi. Mereka dikenal dengan 

sebutan “ahl shuffah”. Masjid digunakan para aktivis dakwah sebagai pusat peradaban 

dengan melaksanakan pendidikan, kaderisasi, pengkajian Islam, penyuluhan dan pelayanan 

sosial. 

Karakter utama yang ditekankan pada tahap hijrah ini adalah ketekunan, kesabaran, 

ketahanmalangan dan kolaborasi dalam menghadapi segala uji coba dan permusuhan. 

Kolaborasi dan kerjasama dengan berbagai pihak diperlukan untuk menghindari konflik 

yang merugikan proses pembinaan jamaah. 

Disadari bahwa pembangunan peradaban tidak cukup dengan menyebarkan ajaran melalui 

penyuluhan (tabligh) dan pengajaran (taklim). Namun juga harus dimulai usaha sungguh-

sungguh membatasi, mengurangi, dan menghapuskan berbagai bentuk ketidakadilan dalam 

masyarakat secara terstruktur, sistematis, dan berkelanjutan. 

Aktivitas dakwah kita tidak cukup dengan menggerakkan pembangunan sosial. Tetapi 

membiarkan atau tidak berbuat sesuatu untuk mencegah terjadinya kerusakan dan 

menyebarnya penyakit sosial, seperti minuman keras, perjudian, dan prostitusi. Jika 

kehidupan bernegara ibarat berlayar dengan kapal. Kita tidak boleh membiarkan orang 

melubangi kapal. Kita harus bertindak cepat jika tidak ingin kapal bocor dan tenggelam ke 

dasar laut.  

Kita sadar bahwa dakwah Islam pada dasarnya mengambil jalan damai dengan pendekatan 

persuasif. Dakwah tidak boleh menggunakan kekerasan. Lalu bagaimana dengan 

pemberantasan korupsi, kolusi, nepotisme (KKN), perjudian, perdagangan manusia, 

prostitusi, dan tindakan krimal lainnya? Kita memerlukan jalan jihad atau amar ma’ruf 

nahi munkar. Dalam hal ini kita perlu institusi bernama negara dengan kepemimpinan 

yang kuat dalam menjalankan supremasi hukum yang adil. 

Ajaran agama dan nilai-nilai keadaban tidak berlaku efektif tanpa melakukan kerja jihad fi 

sabilillah melawan kebatilan. Kerja jihad menghendaki negara berdaulat yang memiliki 

kemandirian ekonomi, dan ketersediaan polisi dan tentara yang bertugas menjaga 

keamanan dan pertahanan yang memadai. Negara yang kuat dan tegas dalam memberaktas 

kemunkaran akan menjamin ketertiban. Sebaliknya, negara yang lemah menyebabkan 

tindakan anarki dan memicu tindakan “main hukum” sendiri di kalangan rakyat. [fdh] 

 

*) Diolah dari berbagai sumber 

**) Dosen Agama Islam, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Banten 
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3 

HAKEKAT TAUHID *) 

Oleh: Jamroni **) 

(Universitas Islam Indonesia) 

 

Istilah iman merupakan salah satu istilahyang sangat luas dan sangat penting 

pengertiannya dalam agama. Secara sempurna pengertiannya adalah membenarkan 

(mempercayai) Allah Yang Maha Esa dan segala apa yang datang dari-Nya sebagai wahyu 

melalui rasul-rasul-Nya dengan kalbu, mengikrarkan dengan lisan, dan mengerjakan dengan 

anggota badan. Perhatikan firman Alalh berikut, 

"Orang-orangArabBaduiituberkata, "Kamitelahberiman."Katakanlah (kepada mereka), 

"Kama belum beriman, tetapi katakanlah kami telah tunduk karena iman itu belum masuk ke 

dalam hatimu dan jika kamu taat kepada Allah dan Rasul-Nya, Dia tiada akan mengurangi 

sedikitpun (pahala) amalanmu; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." 

(Q. S. al-Hujurat; 49:14). 

Adapun istilah iman kepada Allah mempunyai pengertian khusus, yaitu membenarkan 

adanya Allah, ke-Esaan-Nya dan segala sifat kesempurnaan-Nya; Mahasuci Allah dari 

segala sifat kekurangan dan dari menyerupai makhluk-Nya. 

Beriman kepada yang gaib berarti mempercayai Allah itu Maha Mengetahui segala 

yang gaib, dan kita cukup meyakini hal-hal gaib, yang diberitahukan (diwahyukan) oleh 

Allah melalui rasul-Nya. Di samping alam gaib, ada alam syahadah, yaitu alam nyata, yang 

dapat diindra lalu dicerna dengan akal dan dapat direnungkan wujudnya. Alam gaib tidak 

dapat dicapai dengan penglihatan mata dan pendengaran telinga, tidak tersentuh kulit, tidak 

terkecap lidah, tak berbau. hidung. Namun, tidak mungkin akal menolak perkara tentang 

adanya hal tersebut. Seringkali akal, pikiran, dan perasaan mendapati hal-hal yang tidak 

melalui perantaraan panca indera. Allah menjelaskan beberapa perkara yang gaib dalam Al-

Qur'an, seperti malaikat, kisah nabi-nabi, hari Kiamat, taman Firdaus, api jahanam, dan 

Iain-lain. 

Hanya Allah sendiri yang mengetahui dengan persis segala hal gaib itu (QS. an-Naml: 

65). Naluri (fitrah) ketuhanan yang ada dalam diri manusia secara samar-samar dapat 

merasakan adanya hal-hal gaib itu. Akan tetapi, ia tidak akan mencapai ilmu yang yakin 

kecuali jika ada keterangan dari wahyu Ilahi yang dibawa oleh rasul-rasul. Kita harus 

sangat berhati-hati dengan naluri kegaiban yang ada dalam diri kita masing-masing. Indera 

kita sebenarnya sangat naif untuk mengetahui hakikat gaib dengan seksama karena pada 

saat itu juga ada iblis yang selalu siap untuk menyesatkan kita secara halus, berangsur-

angsur dan bertahap sehingga tidak terasa. 

Dalam hal ini cukuplah dengan apa yang datang dari Allah dan rasul-Nya saja; adapun 

yang selebihnya serahkan sajalah kepada Allah. Kalau kita tidak berhati-hati berpegang 

kepada wahyu Illahi, ada bahaya bahwa kita menjurus kepada animisme dan dinamisme, 

yang akhirnya dapat terjerumus pada perbuatan menyekutukan Allah (syirik). 

Syirik ialah menyerupakan Allah dengan makhluk-Nya atau berkepercayaan bahwa 

yang selain Allah dapat memberikan efek (manfaat atau madharat). Syirik itu bersifat 

kontradiktif terhadap tauhid sehingga merusak dan menggugurkan nilai-nilai kebajikan 

yang kita kerjakan. Seperti firman Allah : 
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"Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa mempersekutukan sesuatu dengan Dia, dan Dia 

mengampuni dosa yang selain dari syirik itu bagi siapayangdikehendaki-Nya. Dan barangsiapa 

mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka sesungguhnya ia telah tersesat sejauh-jauhnya." 

(Q.S. an-Nisa'; 4:116) 

Apabila dikaji ayat-ayat Al-Qur'an yang ditujukan untuk pembinaan iman, akan jelas 

terbukti bahwa Allah menghendaki agar iman itu tidak hanya diperoleh atas dasar naluri 

dan perasaan saja, tetapi juga dimantapkan dengan wahyu Illahi dan kemudian menjadi 

bertambah kokoh dan berkembang melalui kerja rasio dan tingkah laku (amal). Banyak 

ayat Al-Qur'an yang menghendaki agar setiap muslim memiliki suatu budi ingin tahu 

(inquistivermind) dan suatu sikap berpikir kritis, teratur dan tuntas (exhaustive) terhadap 

fenomena-fenomena di alam semesta dan di dalam diri manusia, yang akhirnya akan 

mengantarkan kepada iman yang makin kuat melalui pengakuan akan kebesaran Allah dan 

kesempurnaan hikmat-Nya dalam- menciptakan, memelihara dan membimbing alam 

semesta. Perhatikan surat al-Baqarah ayat 164; dan perhatikan pula firman Allah berikut: 

"Kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda (kekuasaan) Kami di segenap ufuk 

dan dalam diri mereka sendiri sehingga nyata bagi mereka bahwa Al-Qur'an itu benar, dan 

apakah Tuhanmu tidak cukup (bagi kamu) bahwa sesungguhnya Dia menyaksikan segala sesuatu". 

(Q.S. Fusshilat;41:53). 

Dapat disimpulkan bahwa iman yang mantap dan sempurna itu didapatkan sebagai 

produk dari pada fitrah, wahyu Illahi, rasa dan rasio serta akal manusia, dalam menghayati 

dan memakrifati kebenaran. Kelima faktor itu harus diaktifkan secara optimal dan simultan 

seberapa sanggup sebab masing-masing saling berhubungan, saling memperkuat, dan 

saling memerlukan satu sama lain dalam menghasilkan kesempurnaan iman. 

Kalau iman itu diperoleh hanya dari naluri (fitrah) dan afektifitas (emosi, rasa) saja, 

sedangkan wahyu Allah belum dipelajari (difahami) serta rasio belum merenungkan sifat-

sifat Allah swt. melalui fenome-fenomena alam, dan amal pun belum berarti, iman seperti 

itu masih tercampur syirik seperti imannya orang-orang primitif / jahiliah. Tingkatan iman 

terendah ini kita dapat fahami dari firman Allah, 

 

"Dan sebagian besar mereka tidak beriman kepada Allah, melainkan dalam keadaan musyrik 

(menyekutukanAllah)". (Q.S. Yusuf; 12:106). 

Tingkatan berikutnya yang lebih tinggi akan dicapai jika di samping naluri dan rasa 

mulai berperan secara positif wahyu Illahi dan rasio, kemudian berusaha sungguh-sungguh 

memperbanyak amal saleh sambil melawan hawa nafsunya. Dalam tingkatan ini, orang 

yang beriman itu mungkin sekali terjatuh berbuat dosa, tetapi ia akan tetap berjihad, 

bangkit lagi beristigfar mohon ampun dan bertobat. Tingkatan ini dapat dipahami dari 

firman Allah, 

"Carilah pertolongan dengan jalan sabar dan shalat, dan sesungguhnya yangdemikian 

ituberat, kecualibagiorang-orangyangkhusuk. Yaitu orang-orang yang meyakini bahwa 

mereka itu akan menemui Tubannya, serta babwa mereka akan kembali kepada-Nya.: (Q. 

S. al-Baqarah; 2:45-46). 

Adapun tingkatan iman yang sempurna adalah tingkatan yang dicapai oleh nabi-nabi 

dan syahid serta orang-orang saleh. Pada tingkatan yang tertinggi ini, iman sudah tidak 

bercampur lagi dengan keraguan sedikitpun, hidupnya penuh dengan amal saleh. Kita  

tidak tidak lagi merasa berat dalam beramal saleh itu, bahkan kita betul-betul merasakan 
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kenikmatan dan manisnya iman sambil beramal. Tingkatan ini dapat difahami dari firman 

Allah, 

"Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu hanyalah orang-orang yang beriman kepada 

Allah dan rasul-Nya, kemudian mereka tidak ragu-ragu dan mereka berjihad dengan harta 

dan jiwa mereka di jalan Allah; mereka itulah orang-orang yang benar." (Q.S. al-Hujurat; 

49 - 15). 

 

*) Diolah dari berbagai sumber 

**) Staf Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta 
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MAKNA BERIBADAH *) 

Oleh: M. Akmasj Rahman **) 

(Masjid Salman ITB) 

 

Berbagai perilaku antagonis yang saat ini kita saksikan, diidap oleh hampir seluruh lapisan 

masyarakat di Indonesia, cukup membingungkan kita. Rajin beribadah namun rajin juga 

korupsi. Mengaku orang terpelajar, namun senang juga tawuran.  Jika ada aspirasi yang 

tidak dikabulkan, maka akan merusak lingkungan sekitar yang tidak ada hubungannya 

dengan aspirasi tersebut. 

Banyak sekali tesis yang membahas perihal ini, ada yang mengatakan mereka tidak 

sensitive, tidak memiliki sensitiveness. Menurut saya, pangkal dari permasalahan ini 

adalah tauhid. Tidak memiliki tauhid yang kuat. Pemahaman tauhid yang tidak benar, 

akibatnya niatnya pun tidak ikhlas. Para ulama berpendapat bahwa sesungguhnya kerak-

kerak hati yang menempel dalam hati Manusia yang perlu dibersihkan. Kerak-kerak hati 

yang menempel dalam hati manusia membuatnya mengaburkan makna-makna ketauhidan.  

Dalam hati mengaku beriman bahwa segala kekuasaan hanya milik Allah, segala kekuatan 

bertumpu pada Allah,  namun dalam kenyataanya seringkali berbeda. Yang dikerjakan 

masih bertentangan dengan yang diucapkan. Masih banyak dari kita yang ketika yang 

ketika menginginkan sesuatu malah pergi ke dukun. Masih banyak yang ketika ditimpa 

musibah, malah melempar sajen ke laut. 

Lawan dari tauhid adalah syirik, yaitu membuat sekutu bagi Allah. Dalam hati meyakini 

bahwa ada kekuatan-kekuatan lain yang sama atau sebanding dengan kekuatan Allah, 

sehingga seringkali kita meminta dan berharap kepadanya. Sangat sulit dideteksi apakah 

kita mengidap syirik ini atau tidak. Ali ra. mengatakan, syirik itu seperti semut hitam kecil 

yang merayap diatas batu hitam pada malam hari. Sangat sulit sekali dideteksi. Ada saja 

syirik itu dalam hati, dan inilah yang harus dihapus dan dibakar. 

Akibat dari tauhid yang tidak benar adalah niat menjadi tidak lurus dan tidak ikhlas. Niat 

yang tidak ikhlas inilah yang membuat aktivitas yang dilakukan menjadi semau gue. Tidak 

ada sesuatu yang bisa mendeteksinya. Orang lain melihat dia baik-baik saja, namun 

sesungguhnya ada hidden agenda yang dia inginkan dan tidak diungkapkan, tidak 

diketahui oleh orang lain. Padahal pada dasarnya, tujuan utamanya adalah sesuatu yang 

hidden tadi. Ini yang terjadi jika tauhid tidak benar, dan inilah yang harus diperbaiki. 

Semestinya dalam setiap beribadah harus ikhlas dan hanya ditujukan untuk Allah. Puasa 

misalnya, kia menahan, mengendalikan diri dari sesuatu yang tidak diizinkan oleh Allah 

untuk kita lakukan. Secara sengaja bersedia membuat diri kita “menderita” tidak 

melakukan hal-hal yang kita sukai. Tidak makan dan minum, menahan syahwat, perkataan 

kita kendalikan, artinya kita memasuki suatu zona uncomfort. Secara sadar kita memilih 

untuk melakukannya, kalau bukan karena Allah yang menghendaki dan memerintahkan, 

maka kita tidak akan melakukan itu. Dengan kata lain, kita secara sadar mengambil 

challenge untuk menaklukan musuh yang baru dan harus kita taklukkan. Challange 

dibutuhkan oleh manusia dalam hidup. Jika kita tidak memiliki challenge maka hidupnya 

akan monotone, hambar  dan tidak bergerak kemana-mana. Jika challenge tersebut bisa 

ditaklukkan maka akan berbuah kebahagiaan yang diperoleh. 

Allah telah memberikan challenge yang mesti kita taklukan yaitu diri kita sendiri. Ia 

adalah nafsu dalam diri kita sendiri. Berbeda dengan kompetisi yang sering dilakukan, 
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seperti bulu tangkis atau sepak bola. Hasilnya ada yang menang dan ada yang kalah, atau 

sering disebut zero sum game. Tapi challange menaklukkan nafsu dalam diri kita, hasilnya 

bukan kalah dan menang. Seringkali kita terbiasa dengan kompetisi kalah-menang dalam 

hidup kita, sehingga kita lupa bahwa tak selamanya kompetisi harus seperti itu dalam 

hidup kita. Terbiasa dengan paradigma tersebut melahirkan scarecity mentality, mentalitas 

berkekurangan. Dia merasa bumi, dunia, dan rizki yang Allah sediakan tidak cukup untuk 

semua orang, sehingga ia harus cepat mengambilnya, berlomba-lomba mengambilnya agar 

tidak keduluan orang lain dan ia tidak akan mendapatkan apa-apa. Main sikut kanan kiri, 

main tendang depan belang, itu yang biasa dikerjakan. Dalam segala aspek kehidupan, itu 

yang dilakukan. Yang tertinggi adalah korupsi, mengambil yang bukan haknya.  

Padahal dalam Al-Quran Allah mengatakan tidak demikian. Allah yang akan 

menganggung segala kebutuhan makhluknya. Jika kita mengimani dan berpedoman pada 

ayat tersebut, maka kita akan memiliki mentalias yang berlawanan dengan mental 

sebelumnya. Mentalitas tersebut adalah abundant mentality, mentalitas keberlimpahan. 

Mentalitas yag menganggap bahwa segala yang Alah ciptakan di muka bumi ini cukup 

bahkan berlebih untuk semua makhluk-Nya. Maka yang diperlukan adalah kreativitas kita 

untuk mengambil dan memperoleh mana yang kita butuhkan. Scarecity mentalty hanya 

akan melahirkan hasil yang tidak ada manfaatnya sama sekali, compatitve dissadvantages. 

Sedangkan abundant mentality akan melahirkan kreativiatas yang tinggi creative 

excellange dan itulah yang sebetulnya diharapkan dari ibadah-ibadah yang kita lakukan.  

Syarat beribadah adalah keimanan dan ihtishaba. Ihtishaba berarti penuh perhitungan. 

Perhitungan yang penuh dalam melakukan sesuatu hanya bisa dilakukan jika kita memiliki 

ilmu yang cukup. Oleh karena itu aspek yang harus kita miliki dalam menjalankan ibadah 

adalah kita harus memahami dengan benar apa yang akan kita kerjakan. Jadi tidak boleh 

hanya sekedar ikut-ikutan saja. Itulah yang membedakan ajaran islam dengan ajaran lain, 

bahwa islam tidak menghendaki pemeluknya untuk melakukan ibadah dengan diwakilkan 

pada pihak lain. Karena pada akhirnya perjumpaan kita di akhirat dengan Allah adalah 

pribadi kita dengan Allah, bukan melalui kyai, dosen, atau guru kita atau siapapun. 

Sepenuhnya adalah pribadi masing-masing yang bertanggung jawab atas apa yang 

dilakukannya,. 

Oleh karena itu, kegiatan yang dilakukan harus mengetahui dasar-dasar mengapa kita 

melakukan itu, tidak hanya sekeredar berkegiatan saja, terutama dalam hal ibadah. Dalam 

Al-Qur’an surat Al-Isra Allah mengatakan  “Wa la takuunu laisa laka bihi ‘ilmu 

innassam’a wal bashara wal fuaada kullu ulaaika kaana anhuma subula.” “Janganlah 

kamu melakukan sesuatu yang kamu tidak mengetahui pemahaman atasnya. 

Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati nuranimu akan dimintai 

pertanggungjawaban atas apa yang telah kamu lakukan”. Kita tidak bisa mewakilkan 

pada seseorang atau institusi tertentu atas ibadah kita, Barangkali penyebab  utama kita 

kurang bersemangat dan kurang gereget dalam mendalami ajaran agama kita sehingga bisa 

menjalankan perintah agama dengan baik adalah karena ketidak pahaman akan soal ini. 

Karena itu, mari kita memperbaiki motivasi kita dalam menjalankan perintah agama ini 

agar sesuai dengan yang diperintahkan Allah sesuai dengan apa yang dicontohkan Rasul. 

Takwa sebagai wujud akhir paling ideal dalam pelaksanaan ibadah adalah sesuatu yang 

gapaiannya jauh diatas. Tak ada seorangpun yang mampu dan boleh mengklaim dirinya 

telah mencapai derajat itu. Sengaja Allah membuat demikian, agar kita senantiasa berjuang 

dan bergerak. Tidak berhenti beribadah dan beramal sampai kita dipanggil oleh Allah. 

Namun tentu kita ingin bertanya, dari tahun ke tahun kita melakukan ibadah, sudah sampai 

tingkatan keberapakah derajat takwa kita? Masih kurang dimana? Apa yang harus 
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diperbaiki? Sehingga di tahun selanjutnya bisa kita perbaiki lagi dengan lebih fokus dan 

lebih mudah. Semuanya berpulang pada kita diri masing-masing. Dan kita sebagai manusia 

yang diberi kemampuan oleh Allah untuk bertanya dan berpikir, tentu mampu 

mengevaluasi atas apa yang telah kita lakukan. Dan kita akan memperbaiki semua yang 

kita lakukan, agar ia sampai pada tujuannya. Tidak mengantung di tengah-tengah. Jangan 

sampai kita melakukan sesuatu itu sebagai aktivitas yang tidak berarti apa-apa.  

Betapa banyaknya orang yang beribadah tetapi tidak mendapat apa-apa. Semoga kita tidak 

termasuk kedalam golongan tadi dan semoga Allah memberikan kekuatan pada kita semua 

agar ibada ini bisa kita laksanakan dengan baik, lebih baik dari tahun sebelumnya. Dan 

secara sosial, kita berharap semoga ibadah yang kita lakukan secara berjamaan ini, bisa 

memperbaiki kualitas bangsa menjadi lebih baik. Agar negeri kita yang kelihatannya baik-

baik saja, padahal sebetulnya memiliki turbulensi masalah yang banyak, bisa menemukan 

solusinya, sedikit demi sedikit menjadi lebih baik sehingga Allah mengizinkan Indonesia 

ini menjadi negeri yang baldatun thayibatun wa rabbuun ghafur. Amin ya Rabbal ‘alamin. 

 

*) Diambil dari Khutbah  Jum’at di Masjid Salman ITB 

**) Anggota Majelis Pembina YPM Salman ITB  
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5 

MAKNA SYAHADAT *) 

Oleh: Jamroni **) 

(Universitas Islam Indonesia) 

 

Islam adalah diin (keyakinan) samawi, yaitu keyakinan yang bersumber dari wahyu 

Allah yang berbentuk kitab suci, seperti halnya agama Yahudi asli dan Nasrani asli. Islam 

bukan agama budaya atau agama yang dibentuk dari hasil pemikiran hikayat atau 

kebiasaan/adat yang menggunakan budaya sebagai tonggaknya. Pilar Islam sebagai agama 

adalah keyakinan yang benar, keyakinan yang konsisten antara pernyataan (dalam hati dan 

lisan) dan kenyataan (amal perbuatan). Tonggak keyakinan adalah keyakinan tentang 

adanya kebenaran yang harus diakui, yaitu kebenaran Allah. Keyakinan tersebut 

dituangkan dalam bentuk dua kalimah syahadat: 

ًدا َرُسْوُل هللاِ   اَْشَهُد أَْن ََل إِلهَ إَِلَّ هللاُ َوأَْشَهُد أَنَّ ُمَحمَّ

"Saya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan saya bersaksi bahwa Muhammad adalah 

utusan Allah" 

Dalam kalimat itu terdapat dua kesaksian ,yaitu, tiada Tuhan selain Allah dan 

Muhammad utusan Allah. 

 Makna la ilaha illallah.Orang sering menerjemahkan kata "ilah" dalam la ilaha illallah 

dengan kata Tuhan yang memiliki makna yang kurang jelas. Allah sebagai pencipta 

mengenalkan diri-Nya kepada manusia bahwa di samping Allah sebagai raja (penguasa) atas 

alam semesta (Q.S. al-Baqarah : 4), Allah juga memperkenalkan diriNya sebagai Rabb dan 

Ilahnya manusia. Itulah kunci  tauhidullah. Pengakuan terhadap keesaan Allah bukan hanya 

dalam arti keesaan dzat, namun terdapat makna lain yang lebih dalam. Dengan demikian, 

ulama sering membedakan pengertian tauhid menjadi beberapa jenis, yaitu tauhid 

rububiyah, tauhid mulkiyatullah dan tauhid uluhiyah. 

Keesaan Allah Swt. itu  yang sering disebut tauhid, meliputi tujuh segi, yaitu :  

1). Keesaan dzatNya: mempercayai dengan yakin bahwa zat Allah itu satu, tidak terbagi 

dan tidak tersusun dari beberapa materi (bahan) atau benda yang berlainan; 

2). Keesaan sifatNya: mempercayai dengan yakin bahwa tidak ada sesuatu yang menyamai 

Allah pada sifatNya dan bahwa Allah sendiri saja yang mempunyai sifat kesempurnaan; 

3). Keesaan wujudNya: mempercayai dengan yakin bahwa hanya Allah sendiri yang wajib 

wujudNya sedangkan yang selainNya hanyalah serba mungkin; 

4). Keesaan perbuatanNya: mempercayai dengan yakin bahwa hanya Allah sendiri yang 

menciptakan alam semesta dan segala isinya dan menghasilkan segala perbuatan 

makhlukNya; 

5). Keesaan penerimaan ibadah: mempercayai dengan yakin bahwa Allah sendiri yang 

berhak menerima ibadah para hambaNya dan yang wajib kita ibadahi, tidak boleh kita 

mengibadahi yang selainNya 

6). Keesaan pemenuhan hajat: mempercayai dengan yakin bahwa hanya Allah sendiri yang 

dituju langsung dalam mengemukakan suatu hajat, tidak boleh mengadakan perantara 

(medium, mediator) antara kita dan Allah dalam mengajukan suatu permohonan 

kepadaNya; 
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7). Keesaan penetapan syariah: mempercayai dengan yakin bahwa hanya Allah sendiri 

yang berhak menentukan hukum. 

 

Tauhid Rububiyah 

Tauhid rububiyah artinya membenarkan dengan yakin bahwa Allah itu satu-satunya 

pencipta segala sesuatu di alam semesta, pemelihara dan pengaturnya, pemberi rezeki atas 

setiap makhluk dan penguasa atas makhluk-makhluhrNya. Dialah yang memberi manfaat 

dan madharat. Dia yang mengabulkan segala doa dan hajat manusia. Dia yang memberi dan 

mencabut pemberianNya. Dalam Alqur'an, Allah menyebut diriNya dengan kata Rabb, 

seperti dalam firman-Nya, 

"Segalanya  tunduk atas sperintab-Nya, bukankah kepunyaanNya ciptaan segala urusan? Maha suci 

Allah, Tuhan semesta alam" (Q.S- al-A'raf; 7:54). 

Tauhid rububiyah ini menjadi dasar utama dibangunnya tauhid-tauhid yang lain, yaitu 

tauhid zat, tauhid sifat, dan sebagainya. Masih banyak ayat lain yang menjelaskan tentang 

tauhid rububiyah tersebut antara lain: Q.S. al-A'raf: 54, al - Anbiya: 33; al-Maidah: 17 & 

40; ar-Rahman: 1-4; al-Furqon : 2; adz-Dzariyat: 58; dan Huud : 2. 

Keyakinan terhadap tauhid rububiyah ini membuat manusia menyadari kelemahannya, 

diantaranya manusia tidak dapat mengatur rezekinya dan tidak dapat menentukan 

kematiannya. Namun, hanya dengan bekal keyakinan tersebut, belum bisa mengantarkan 

manusia kepada kebenaran. Tauhid ini belum bisa membedakan antara muslim dan kafir. 

Orang-orang musyrik jahiliah zaman dulu sudah meyakini tauhid ini, yaitu bahwa rezeki 

datang dari Tuhan, urusan alam diatur Tuhan, dan pencipta alam ini adalah Allah. Namun, 

mereka tetap tidak berimah, sebagaimana firman Allah: 

"Tanyakanlah, siapakah yang memberimu rezeki di langit dan bumi? Atau yang mengeluarkan 

yang hidup dari yang mati dan yang mengeluarkan yang mati dari yang hidup ? Dan siapakah 

yang mengatur segala urusan (di alam semesta)?"Mereka (orang jahiliyah) menjawab, Allah. 

Tetapi mengapa kamu tidak bertakwa kepada-Nya?" (Q.S. Yunus, 10:31) 

Mereka yakin bahwa kekuatan Allah tak dapat terkalahkan dan siapa saja yang dibela 

Allah tak dapat terkalahkan. Mereka pun berdoa sebagaimana dalam firmanNya, 

"Dan (ingatla), ketika mereka (orang-orang musyrik) berkata: Ya Allah, jika betul (Al-Qur'an) ini 

adalah benar dari sisi Engkau, hujanilah kami dengan batu dari langit atau datangkanlah 

kepada kami adzab yang pedih." (Q.S.al-Anfal [8]:32). 

 

Demikianlah, tidak semua yang mengikrarkan bahwa Allah itu Tuhan segala sesuatu, 

mau mentauhidkanNya, bahkan sebagian besar manusia ini mengingkariNya. Dengan 

demikian, untuk menjadi seorang mukmin, keyakinan ini (rububiyyah) tidaklah cukup. 

Namun, harus dilanjutkan pada keyakinan kedua, yaitu tauhid mulkiyatullah. 

 

 Tauhid Mulkiyah 

Tauhid mulkiyah adalah membenarkan dengan yakin bahwa Allah sebagai raja 

penguasa {Malik) yang berhak menentukan apa saja untuk makhlukNya. Dialah yang Maha 

Mengetahui yang terbaik bagi makhlukNya. Sebagai Malik (yang memiliki), Allah 

berfungsi sebagai penguasa, yang memimpin (menuntun) manusia untuk mencapai 

kebahagiaan. Sebagaimana firman Allah, 
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"Allah adalah pelindung orang yang beriman. Dia mengeluarkan mereka dari kegelapan 

(keingkaran) ke cahaya iman." (Q.S. al-Baqarah; 2:257). 

Pemimpin baru berfungsi sebagai pemimpin jika aturan yang dibuatnya dipatuhi dan 

diamalkan oleh yang dipimpinnya, apalagi pemimpin itu adalah Allah. Allah adalah 

Alhakim (yang menentukan aturan hidup manusia) sebagaimana dijelaskan dalam firman-

Nya, 

"Katakanlah, "Sesungguhnya aku (berada) di atas hujjah yang nyata (alQur'an) dari Tuhanku, 

sedang kamu mendustakannya. Bukanlah wewenangku (untuk menurunkan azab) yang 

kamu tuntut untuk disegerakan kedatangannya. Menetapkan hukum itu hanyalah hak Allah, 

Dia menerangkan yang sebenarnya dan Dia Pemberi keputusan yang paling baik." (Q.S. al-

An'am; 6: 57) 

Jika ada manusia yang membuat aturan yang bertentangan dengan aturan Allah, berarti 

ia mengingkari keberadaan Allah sebagai pemimpin )Malik) dan Allah menyebut mereka 

sebagai orang kafir, orang dhalim atau orang fasik, seperti firmanNya, akhir ayat QS. 

alMaidah [5]: 44, 45, dan 47. 

Orang disebut kafir ketika orang membuat atau menerima hukum selain Allah (yang 

bertentangan dengan hukum Allah) dengan perasaan tidak berat hati, dan mereka dengan 

sepenuhnya menerimanya (Q.S. an-Nisa': 65). 

Dengan tauhid mulkiyah ini, orang mukmin dapat dibedakan dengan orang kafir. Orang 

kafir menerima Allah sebagai pencipta dan pemelihara, namun menolak kepemimpinanNya 

dan menolak hukum Allah. Orang mukmin meyakini Allah sebagai pencipta, pemelihara, 

dan sekaligus memperlakukanNya sebagai pemimpin di dunia ini. Kesempurnaan tauhid 

mulkiyah ini akan tercapai jika memang manusia memperlakukan Allah secara penuh, 

sebagai tauhid uluhiyah. 

Tauhid Uluhiyah 

Tauhid uluhiyah yang ditekankan dalam kalimah syahadah dengan kata-kata ilah 

sebagai kunci tauhid. Makna tauhid ini adalah pembenaran bahwa Allah satu-satunya Tuhan 

yang wajib disembah dan dimohon pertolonganNya, dicintai, dan sebagainya. 

Kata "ilah" pernah digunakan oleh Fir'aun ketika ia bertindak sewenang-wenang dan 

membuat hukum sendiri untuk ditaati oleh rakyatnya. Ia menyebut dirinya sebagai Ilahnya 

manusia di negaranya. (Q.S. al-Qashash: 38). 

Menurut Said Hawa, makna Ilah dalam Al-Qur'an adalah satu-satunya yang wajib 

disembah (tempat pengabdian) adalah Allah, raja atau penguasa yang harus ditaati (Q.S. al-

Maidah: 120; Q.S. Ali 'Imran : 32), tempat berhukum (Q.S. al-An'am : 57; Q.S. Yusuf : 

40), yang diagungkan dan yang dipertuan (Q.S. al-Waqi'ah : 96; Q.S. al-An'am : 61), yang 

dicintai dan mendatangkan ketenangan hati (Q.S. Yusuf: 28; al-Fath : 4; Q.S. al-Maidah : 

24; Q.S. al-Baqarah : 165). Sekian banyak makna kata "ilah" tersebut dapat diringkas 

menjadi empat pengertian, yaitu : 

1. Allah adalah satu-satunya yang berhak disembah dan dipatuhi. Allah "tempat manusia 

mengabdikan diri dan Dzat tertinggi yang layak dipatuhi, di mana pun dan kapan pun, 

hendaknya kita selalu menyembah-Nya. 

2. Allah adalah satu-satunya penguasa yang harus ditaati dan sumber dari segala sumber 

hukum. Dialah pencipta hukum tertinggi dan terbaik bagi manusia sehingga jika 

manusia ingin selamat, tidak ada jalan lain kecuali menggunakan hukum Allah sebagai 

dasar atas setiap pengambilan keputusan. 
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3. Allah adalah yang paling dicintai dan keridhaanNya adalah sumber ketenangan kita. 

Dengan mengingatNya dan mendekatiNya, kita akan merasa tenang karena Allah yang 

paling mengetahui apa yang terbaik bagi manusia. Jika kita mencintai Allah, Allah pun 

pasti mencintai kita dan memberikan yang terbaik kepada kita. Tidak seperti manusia 

atau makhluk lain, jika kita mencintai, mereka belum tentu mereka akan membalasnya 

dengan cinta pula; 

4. Allah adalah Dzat yang diagungkan dan dipertuan. Tanpa kehendakNya, manusia tidak 

akah dapat berbuat apa-apa karena Dialah yang Maha agung, lagi Mahasempurna. Tidak 

ada daya dan kekuatan kecuali atas izinNya. Tidak ada manusia atau makhluk yang 

memiliki kekuatan lebih kecuali atas izin Allah. Karena itu, hanya kepadaNya kita 

layak takut dan mengagungkan, memuji, dan mempertuan. 

Dengan ketiga jenis tauhid di atas, jelaslah bahwa pernyataan syahadat membawa 

konsekuensi bagi kehidupan yang mengikrarkannya. 

Makna Muhammadurrasulullah 

Persaksian "laa ilaaha illallah" tidak akan dapat diwujudkan secara benar dalam 

"kehidupan keseharian tanpa mengikuti petunjuk yang diberikan oleh Rasulullah 

Muhammad saw. Oleh karena itu, persaksian terhadap kerasulan Nabi Muhammad saw. 

dijadikan sebagai salah satu pintu gerbang seseorang untuk memasuki agama Islam, yakni 

syahadat kedua setelah syahadat la ilaaha illallah. 

Rasulullah saw. adalah contoh teladan yang utama dalam kehidupan manusia, 

sebagaimana firman Allah Ta'ala, 

"Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi 

orang-orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari Kiamat dan dia banyak 

menyebut Allah." (QS. al-Ahzab [33]:21).  

Keteladan yang diberikan oleh Rasulullah saw. ini bersifat total, baik yang menyangkut 

hubungan transendental kepada Allah berupa ibadah mahdhah (khusus), maupun hubungan 

horizontal kepada sesama makhluk berupa ibadah-ibadah umum. Dalam kehidupan 

muslim, Rasulullah sebagai figur panutan, satu-satunya teladan yang dicintai, ditaati, dan 

diikuti. 

Segara garis besar syahadat yang kedua ini mengandung beberapa pengertian, yaitu :  

pertama, Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah untuk seluruh manusia sampai akhir 

zaman;  

kedua, Nabi Muhammad adalah nabi/rasul yang terakhir, dan setelah beliau tidak ada rasul 

lagi. Karenanya Al-Qur'an adalah kitab suci terakhir yang diturunkan Allah swt., sekaligus 

sebagai pembenar dan penyempurna kitab-kitab suci terdahulu; 

 ketiga, Nabi Muhammad harus dijadikan sebagai panutan hidup setiap muslim ; dan 

keempat, iman kepada Nabi Muhammad saw. berarti iman kepada rasul-rasul Allah, yang 

berarti iman terhadap kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah yang berarti juga iman 

terhadap para malaikat dan sekaligus berarti juga iman kepada hari Akhir. 

 

*) Diolah dari berbagai sumber 

**) Staf Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta  
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6 

NILAI ILAHIYAH *) 

Oleh: Hermawan K Dipojono **) 

(Masjid Salman ITB) 

 

Salah satu hal yang perlu kita syukuri, yaitu kita mampu melawan hawa nafsu kita.  Kita 

sudah membuktikan bahwa makanan yang enak minuman yang menggiurkan tidak mampu 

menggoda kita, walaupun sebetulnya kita sangat menginginkannya. Kita berbahagia 

mampu mengendalikan emosi dan amarah yang biasanya tidak bisa kita kendalikan. Kita 

juga merasa lega mampu melawan perasaan kebatilan dengan membayar zakat dan infak. 

Tetapi, tidak bisa kita pungkiri bahwa banyak kejahatan yang tetap terjadi. Pelanggaran 

lalu lintas, penggelapan oleh pemerintah dan lain-lain. Perilaku ini malah menjadi sesuatu 

yang dianggap wajar dan seolah-olah sudah menjadi budaya kita semua. Alasan-alasan 

pribadi banyak terlontarkan untuk mendukung tindak buruk itu. Amalan-amalan yang 

dilakukan sebagai pembayar utang saja tanpa menghadirkan hati dalam tiap beramal. Ini 

merupakan kekeliruan dalam beragama. 

Beragama merupakan komitmen yang menuntut keseluruhan organ tubuh yang akan 

menjamin proses pengendalian diri. Ada beberapa pemikiran bahwa banyak sekali orang 

yang berbuat baik, tetapi itu tidak memberikan dampak baik pula kepada dirinya sendiri, 

hanya sebatas amal sia-sia belaka. Tentu kita tidak ingin menjadi orang seperti itu, kita 

punya pedoman Al-Quran yang memberikan dampak positif kepada diri kita. Al-Quran 

merupakan pendorong dan pemandu demi mendorong segala bidang  kehidupan. 

Kondisi masyarakat madani akan tercapai jika dua unsur berikut terpenuhi, yaitu nilai atau 

ide dan pelaku atau pemimpin yang mengusung nilai-nilai tersebut. Nilai yang dimaksud 

ini merupakan nilai yang mementingkan sesuatu atau yang sering disebut dengan nilai 

Ilahiyah. Nilai Ilahiyah ini bisa beraneka ragam, contohnya nafsu yang bisa menjadi Ilah. 

Jika nafsu ini menjadi Ilah maka hancurlah pribadi manusia tersebut. Mereka akan selalu 

tenggelam dalam kenikmaatn duniawi saja tanpa mempedulikan bagaimana nasib mereka 

di akhirat. 

Nilai ilahiyah yang bisa meningkatkan kapasitas manusia, yaitu ketika manusia itu bisa 

menjadikan ALLAH sebagai ilahnya. Ia akan memprioritaskan ALLAH. Nilai ini disebut 

dengan nilai tauhid yang senantiasa ia akan meningkatkan keyakinannya terhadap ALLAH 

dan selalu mengagungkannya. 

Pada zaman ini, ada beberapa kekutan yang menjadi hawa nafsu sebagai ilah. Kekuatan ini 

terbagi dalam tiga jenis, yaitu kekuatan ekonomi, politik dan sosial budaya. Kekuatan 

ekonomi akan mendominasi seseorang bila nilai material telah memenuhi haitnya. 

Hidupnya hanya berorientasi dalam mencari uang dan uang. Mereka akan menjunjung 

tinggi uang  sampai mengalahkan segala-galanya. 

Kekuatan yang kedua, yaitu kekuatan politik. Seseorang akan berusaha bagaimanapun 

caranya agar menduduki suatu jabatan untuk mendapatkan kekuasaan. Politik yang 

digunakan biasanya politik amoral. Mereka menghalalkan segala cara walau itu adalah 

jalan haram. Mereka tidak peduli nilai moral apa saja yang harus dijaga asalakan 

kedudukannya bisa semakin tinggi. 
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Kekuatan yang ketiga, yaitu kekuatan sosial budaya. Kekuatan ini akan membabi buta 

dengan mengesampingkan nilai-nilai leluhur. Mereka melepaskan budaya-budaya yang 

mengekang mereka. Mereka membuat aturan sendiri yang membuat mereka bebas 

beraktifitas, bebas berbudaya apapun. 

Saat ini, ketiga nilai tersebut selalu mengikis nilai-nilai Islam sedikit demi sedikit. Untuk 

mengantisipasi diperlukan pemimpin yang mampu mengendaikan kondisi masyarakat saat 

ini. Pemimpin yang ada haruslah mempunyai kehendak yang kuat, tekad yang tinggi serta 

keteguhan hati yang istiqamah, pemimpin tersebut harusnya selalu meninggikan asma 

ALLAH di manapun dan kapanpun ia berada. 

Kehendak pemimpin ini tidak akan terwujud tanpa adanya keikhlasan dan keikhlasan dari 

pemimpin ini tidak akan terwujud tanpa adanya niatan yang kuat. Oleh karena itu, Islam 

sudah memberikan keteladanan melalui baginda Nabi Muhammad SAW sebagai seorang 

pemimpin. Sepatutnya pemimpin saat ini mencontoh beliau agar terjadinya masyarakat 

yang madani. 

Dengan berkolaborasinya dua aspek ini, maka masyarakat yang berakhlak mulia akan 

terwujud, keadilan akan jaya dan ketaatan kepada ALLAH akan semakin meningkat. 

Setiap insan akan merasakan kedamaian dalam naungan agam islam. Setiap insan terjamin 

kehidupanya dibawah kepemimpinan yang seperti dicontohkan Rasulullah. 

 

*) Diambil dari Khutbah Jum’at di Masjid Salman ITB 

**) Guru Besar Institut Teknologi Bandung.  

      Anggota Majelis Pembina YPM Salman ITB 

      Ketua Umum Asosiasi Masjid Kampus Indonesia (AMKI) 
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7 

PENYIMPANGAN AQIDAH DAN CARA PENANGGULANGANNYA *) 

Oleh: Jamroni **) 

(Universitas Islam Indonesia) 

 

Tidak ada kata yang pantas kita ucapkan dalam setiap waktu dan tempat selain puji dan syukur 

atas rahmatNya, shalawat dan salam semoga senantiasa  dilimpahkan pada junjungan dan  

teladan umat manusia yang beriman, Rasulullah saw., beserta keluarga, dan para sahabatnya. 

Belakangan ini sering terjadi sikap dan perilaku manusia yang menyimpang dari aqidah yang 

benar.  Penyimpangan terhadap aqidah yang benar adalah kehancuran dan kesesatan yang 

nyata, karena aqidah yang benar adalah fundamen dan motivator utama dalam setiap amal 

perbuatan manusia.  

Tanpa aqidah yang benar seseorang akan menjadi mangsa bagi persangkaan atau tuduhan dan 

keragu-raguan. Lambat laun hal itu akan menumpuk dan menghalangi dari pandangan yang 

benar terhadap jalan hidup kebahagiaan. Pada akhirnya, hidup terasa sempit, jumud, sesak dan 

gelap yang kemudian tidak jarang berujung pada keinginan untuk mengakhiri permasalahan 

hidup yang dihadapi dengan jalan pintas, entah bunuh diri, mabuk-mabukan.  

Masyarakat yang hidupnya tidak dilandasi oleh aqidah atau keimanan yang benar disebut 

masyarakat bahimi (binatang), tidak memiliki prinsip kebenaran, tidak memiliki kebahagiaan 

dalam arti yang sesungguhnya walaupun bergelimang harta dan kemewahan. Bahkan hidupnya 

semakin mengarahkan pada konsep hidup jahili di era super modern saat ini. Oleh karena itu, 

semestinya materi itu harus diatur dan diarahkan penggunaannya untuk beramal shalih, 

sebagaimana firman Allah: 

 “Hai rasul-rasul, makanlah dari makanan yang baik-baik, dan kerjakanlah amal yang saleh. 

Sesungguhnya Aku Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”. (QS. al-Mu’minun :51) 

 “Dan Sesungguhnya Telah kami berikan kepada Daud kurnia dari kami. (Kami berfirman): 

"Hai gunung-gunung dan burung-burung, bertasbihlah berulang-ulang bersama Daud", dan 

kami Telah melunakkan besi untuknya, (yaitu) buatlah baju besi yang besar-besar dan ukurlah 

anyamannya; dan kerjakanlah amalan yang saleh. Sesungguhnya Aku melihat apa yang kamu 

kerjakan”. (QS. Saba’ :10-11) 

Berkenaan dengan hal itu, kekuatan aqidah tidak boleh dipisahkan dengan kekuatan madiyah/ 

materi, karena jika hal ini terjadi maka yang terjadi adalah penyimpangan terhadap fungsi dan 

kedudukan materi dan akan berubah menjadi alat penghancur dan perusak terhadap nilai-nilai 

kemanusiaan, sebagaimana terjadi di negara-negara adi kuasa/Barat. 

Mengapa terjadi penyimpangan terhadap aqidah shahihah? Ada beberapa hal: 

1. Adanya kebodohan terhadap aqidah shahihah. Hal ini dikarenakan manusia/masyarakat 

enggan mempelajari secara mendalam dan mengajarkan kepada orang lain utamanya 

generasi muda, sehingga tumbuh generasi yang tidak mengenal aqidah yang benar, 

akibatnya  mereka meyakini sesuatu yang haq menjadi salah dan yang bathil menjadi 

tuntunan, sebagaimana perkataan sahabat Umar ibn Khaththab ra.: 

  ُعْرَوةً إَِذا نََشاَء فِى اإِلْسَلَِم َمْن الَ يَْعِرُف الَجاِهلِيَةِ إِنََما تَْنقُُض َعَرى اإِلْسََلِم 

“Sesungguhnya ikatan simpul islam akan pudar satu demi satu manakala di dalam Islam 

terdapat orang yang tumbuh tanpa mengenal kejahiliyahannya”. 
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2. Ta’ashub atau tradisi yang diyakini secara turun-temurun dan dianggap benar walaupun itu 

bertentangan dengan ajaran Islam. Firman Allah SWT.: 

 “Dan apabila dikatakan kepada mereka: "Ikutilah apa yang Telah diturunkan Allah," 

mereka menjawab: "(Tidak), tetapi kami Hanya mengikuti apa yang Telah kami dapati 

dari (perbuatan) nenek moyang kami". "(Apakah mereka akan mengikuti juga), walaupun 

nenek moyang mereka itu tidak mengetahui suatu apapun, dan tidak mendapat petunjuk?". 

3. Taqlid buta, yaitu mengikuti atau mengambil pendapat manusia dan menganggapnya 

sebagai ajaran tanpa mengetahui dalilnya dan menelusuri lebih jauh atau mengambil 

pendapat ulama dengan tanpa mengetahui dalilnya. Mengambil satu hukum dengan 

referensi empat madzhab atau lainnya dengan tanpa mempelajari dalilnya,  

 

4. Ghaflah (lalai), yaitu mengabaikan atau melalaikan ayat-ayat Allah yang terhampar di alam 

raya ini/ baik peringatan ayat qauliyah maupun kauniyah. Bahkan terbuai kemampuan 

akalnya baik yang berupa teknologi maupun keilmuan, sampai dia mengira bahwa semua 

yang didapat adalah merupakan hasil kreasi manusia semata, sehingga mereka mengagung-

agungkan manusia dan menisbahkan seluruh kemajuan ini merupakan hasil jerih payahnya 

sebagaimana Qarun yang dicontohkan Allah dalam Al-Qur’an: 

 “Qarun berkata: "Sesungguhnya Aku hanya diberi harta itu, karena ilmu yang ada 

padaku".  (QS. Al-Qashash : 78) 

Padahal Allah SWT yang telah menciptakan manusia dan apa yang dapat dilakukan 

oleh manusia: 

“Padahal Allah yang menciptakan kamu dan apa yang kamu perbuat itu".( QS. Al-

Shaaffat: 96) 

 “Dan apakah mereka tidak memperhatikan kerajaan langit dan bumi dan segala 

sesuatu yang diciptakan Allah, dan kemungkinan Telah dekatnya kebinasaan mereka? 

Maka kepada berita manakah lagi mereka akan beriman sesudah Al Quran itu?” 

5. Rumah tangga yang kurang atau tidak memperhatikan pendidikan agama, pada umumnya,  

rumah tangga sekarang ini kosong dari pengarahan yang benar menurut Islam, padahal 

orang tua pegang peranan vital. Dalam hal ini Rasulullah saw. bersabda:  

 رواه البخري.الفطرة فأبواه يهودنه او ينصرنه او يمجسنه كل مولد يولد على 

6. Keengganan media pendidikan dan media informasi melaksanakan tugas dan perannya 

sebagai sarana pendidikan sosial, dan moral keagamaan.  Kalaupun seandainya ada maka 

jumlahnya sangat minim, bahkan terdapat media yang tidak peduli sama sekali. Sedangkan 

media informasi baik cetak ,maupun elektronik dan dunia maya berubah menjadi sarana 

penghancur peradaban dan tata nilai sosial kemanusiaan dan moral, dan hanya 

memfokuskan pada hal-hal yang bersifat profit oriented dan entertainment semata. Dari 

sini, muncullah generasi yang “telanjang” tanpa senjata dan tak berdaya menangkis 

kekufuran dan kefasikan yang bersenjatakan sangat canggih dan modern. 

*) Diolah dari berbagai sumber 

**) Staf Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta 
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8 

AL QUR’AN DALAM PANDANGAN NAPOLEON BONAPARTE *) 

Oleh: M.S. Soelaeman **) 

(Masjid Nuurul Irfaan, Universitas Negeri Jakarta) 

 

”Sesungguhnya Al Qur’an ini memberikan petunjuk kepada (jalan) yang lebih lurus, dan 

memberi kabar gembira kepada orang-orang mukmin yang mengerjakan amal saleh, 

bahwa bagi mereka adalah pahala yang besar” ( QS Al-Israa: 9 ) 

Pada suatu hari, Napoleon Bonaparte berpikir tentang kaum muslimin, lalu bertanya 

kepada stafnya :  “Di manakah pusat keberadaan mereka?”.  Dengan pengetahuan yang 

terbatas, stafnya memberikan informasi, bahwa sepengetahuan mereka, salah satu pusat 

kaum muslimin adalah di Mesir. 

Mengapa Napoleon ingin masuk ke dalam  pusat peradaban Islam? Salah satu alasannya 

mungkin, dia membaca buku sejarah Islam. Memang tercatat dalam sejarah Islam, 

bagaimana kaum muslimin pernah mampu meruntuhkan dan menguasai dua kerajaan besar 

yang menguasai bagian dunia, negara adi daya pada jaman itu: Persia dan Romawi. 

Sebagai seorang Panglima Perang, tentu Napoleon ingin mengetahui rahasia kejayaan 

Islam. Dia tentu belum tahu bahwa motivasi terpenting yang dimiliki seluruh bala tentara 

Islam saat itu, adalah berjihad di jalan Allah, dan : ”keyakinan” dalam jiwa mereka, bisa 

mengalahkan musuh, sesuai   firman Allah  dalam QS A-Baqarah : 249  

“Berkatalah orang-orang yang yakin,  bahwa mereka akan bertemu dengan Allah: Berapa 

banyak terjadi golongan  yang kecil / sedikit   dapat mengalahkan golongan yang ber-

jumlah banyak/besar dengan izin Allah, dan Allah beserta orang-orang yang sabar.” 

Pada tahun 1798, Napoleon memimpin tentara Perancis menyerbu Mesir. Menurut catatan 

sejarah, langkah ini tidak termasuk sukses, karena meskipun pertempuran di darat pada 

umumnya berhasil dimenangkan, tetapi di lautan, armada Perancis berhasil diobrak-abrik 

oleh armada Inggeris  yang dipimpin oleh Lord Nelson.    

Meskipun kekalahan pertempuran di laut ini mengganggu konsentrasinya, tetapi dia tetap 

ingat akan untuk mengetahui seluk beluk Islam. Dan dia sekarang  berada salah satu pusat 

Islam, yaitu Mesir,  negeri yang telah dia taklukkan. Diam-diam  dia mengajak  staf dan 

penerjemah mencari salah satu perpustakaan terbaik di negeri ini. Ketika di  perpustakaan 

mempelajari Al-Qur’an,  dia tertarik pada QS. Al-Israa : 9, seperti diatas. Rupanya Firman 

Allah ini  sangat membekas di hati Napoleon. ”Sesungguhnya Al Qur’an ini memberikan 

petunjuk kepada (jalan) yang lebih lurus..”.  Semalaman dia tidak tidur, karena  

merenungkan ayat ini. Keesokan harinya Napoleon kembali berkunjung ke perpustakaan 

dan penerjemahnya membacakan ayat-ayat suci Al-Qur’an yang lainnya.   

Setelah belajar tentang Islam selama tiga hari penuh, tentu akhirnya Napoleon mempunyai 

pandangan tertentu tentang Al Qur’an dan kaum Muslimin. Di hari ketiga setelah 

mempelajari ayat-ayat suci Al Qur’an bersama penerjemahnya, Napoleon bertanya kepada 

para staffnya : ”Apa makna Al Qur’an bagi kaum muslimin?”,  yang dijawab oleh stafnya 

: ”Kaum muslimin sangat meyakini bahwa Al Qur’an diturunkan oleh Allah swt. kepada 

Nabi Muhammad saw. Mereka akan memegang teguh Al Qur’an ini sebagai petunjuk, 

sampai hari akhir”.  
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 Setelah merenung beberapa saat,  Napoleon berkata : ”Apa yang saya fahami tentang 

Kitab ini adalah, saya merasa bahwa apabila seluruh kaum muslimin menjalankan ajaran 

Kitab ini, maka mereka tidak akan pernah terhina. Selama Al Qur’an berkuasa dalam 

kehidupan kaum muslimin, maka mereka tidak akan tunduk kepada siapapun, termasuk 

kepada kita, orang-orang Barat; Kita hanya akan dapat menundukkan mereka, apabila 

kita bisa memisahkan mereka, kaum muslimin dengan Al Qur’an.       

Sangat menarik, karena hampir mirip dengan kejadian bangsa kita dan umat Islam saat ini. 

Kita menjadi bangsa yang terhina karena tidak menjalankan agama kita. Ummat Islam bisa 

ditundukkan, karena mereka, bangsa lain, berhasil memisahkan kita dari Al-Qur’an.  

Marilah kita bertanya kepada diri kita masing-masing : ”Pernahkah kita, merasa sangat 

tertarik pada salah satu firman Allah swt, lalu merenungkannya dengan sungguh-sungguh, 

sampai tidak bisa tidur semalaman seperti Napoleon Bonaparte, yang bukan orang 

Islam?”  

Seandainya belum pernah, maka salah satu jawabannya adalah mungkin kita kurang 

bersungguh-sungguh dalam mengamalkan Islam kita. Kita katakan yakin bahwa Islam 

adalah jalan keselamatan dunia akhirat, tetapi perilaku kita tidak Islami. Dalam QS Ali 

Imran: 103, Allah swt. memerintahkan : ”Dan berpegang teguhlah kamu sekalian dengan 

tali Allah   dan janganlah kamu sekalian berpecah belah....,” . Tetapi yang kita saksikan 

adalah antarpolitisi, antarkelompok masyarakat, bahkan antarpemuda, antarmahasiswa 

sudah sangat terbiasa saling memaki, saling menghinakan, saling merusak, saling 

menerkam, bahkan saling membunuh.  

Akibatnya,  masyarakat kita yang terkenal lemah-lembut, kini menjadi buas; orangtua kita 

di jaman dulu yang terkenal amanah, di jaman ini korupsi semakin mengganas; negara kita 

yang sesungguhnya kaya raya,  malahan manjadi bangsa yang terlunta-lunta dan terhina. 

Ini semua karena kita sudah melepaskan diri dari tali agama, sesuai  firman Allah dalam 

QS Ali Imran: 112,  ”Mereka diliputi kehinaan di mana pun mereka berada, kecuali bila 

mereka (berpegang) pada tali (agama) Allah dan tali (perjanjian) dengan manusia. 

Mereka mendapat murka dari Allah dan (selalu) dirundung kesengsaraan” . Kemudian 

firman ini lebih ditegaskan kembali oleh Rasulullah saw.:   “Niscaya Allah akan timpakan 

kehinaan kepada kalian, tidak akan dicabut / dihilangkan kehinaan ini,  hingga kalian 

kembali kepada agama kalian.” 

Tetapi Allah swt tentu tidak membiarkan keterpurukan umat Islam dan bangsa kita 

khususnya.  Allah swt berjanji dalam firman-Nya QS An Nur : 55, “Allah telah berjanji 

kepada orang-orang yang beriman di antara kalian dan mengerjakan amal-amal shalih 

bahwa Dia sungguh-sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di bumi, sebagaimana 

Dia telah menjadikan orang-orang yang sebelum mereka berkuasa, dan sungguh Dia akan 

meneguhkan bagi mereka agama yang telah diridhai-Nya untuk mereka dan Dia benar-

benar akan mengganti keadaan mereka sesudah mereka berada dalam ketakutan menjadi 

aman sentosa....”  

Apabila kita memang bersungguh-sungguh ingin bangsa kita adil makmur, aman sentosa, 

bermartabat dan disegani bangsa lain, maka Allah swt pun telah memberikan petunjuk 

dengan sungguh-sungguh, dan  sangat jelas yakni agar kita beriman dan mengerjakan amal 

shalih. Wallahu a’lam bishshawab 

 

*) Diolah dari berbagai sumber 

**) Dewan Penasehat Masjid Nuurul Irfaan, Universitas Negeri Jakarta 
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9 

SUMBER NILAI ISLAM, SEBUAH PARADIGMA * 

Oleh : Nurwahidin** 

(Universitas Indonesia) 

 

Hadirin sidang jum’at rahimakumullah 

Alhamdulillah, segala puji milik Allah Swt, penguasa seru sekalian alam, atas nikmat dan 

kasih sayang yang diberikan kepada makhluknya. Dia yang dengan hikmah bijaksana, 

senantiasa memperdulikan kebahagiaan hamba-hamba-Nya. Dengan memberikan petunjuk 

dan pengingat akan kemahaasihan dan kemahabesaranNya dalam ayat qauliyah dan ayat 

kauniyah agar manusia terbimbing berjalan menuju keharibaan-Nya, yang pada jumat ini 

kita masih bisa duduk bersama, bersimpuh bersama, dzikir, tasbih, tahmid tafakur dan 

ibadah shalat jumat dengan kesempatan yang sudah diberikan-Nya. 

Sholawat dan salam kita panjatkan kepada Nabi Muhammad SAW, kekasih Allah, 

sesempurnanya manusia, dan tempat meminta syafaat di Hari Akhir kelak. Baginda 

Rasulullah saw. sosok teladan, udwah, qudwah, usrah, yang kita junjung dan tiru dalam 

setiap aspek kehidupannya. Serta para ahlul bait, sahabat, tabiit-tabiin, dan kita semua 

yang masih patuh tunduk, taat kepada Allah Swt dan Rasul-Nya. 

Hadirin sidang Jum’at Rahimakumullah 

Pada suatu hari, saat Nabi Muhammad SAW wafat, diantara sahabat banyak yang kurang 

yakin dan bingung, karena selama ini mereka sangat tergantung kepada Nabi Muhammad 

dalam melakukan apa saja dalam berbagai urusan agama, apalagi dalam masalah akidah 

dan ibadah. Untung mereka segera teringat pesan nabi/ hadits Nabi yang artinya “Aku 

tinggalkan padamu dua perkara, kalian tidak akan tersesat, selama kalian berpegang 

teguh pada keduanya, Kitabullah (al-Qur’an) dan Sunnah Nabi-Nya” (HR. Malik no. 

1395). 

Dikisahkan dalam sebuah hadits, bahwa Nabi Muhammad SAW melakukan uji kelayakan 

dan kepatutan (fit and proper test) terhadap seorang sahabat yang akan diangkat sebagai 

gubernur di Yaman, bernama Muaz bin Jabal.  Nabi bertanya, “apa yang Anda lakukan 

dalam memutuskan perkara di sana ? Muaz menjawab, saya akan berpegang pada 

kitabullah (al-Qur’an).” Nabi bertanya lagi, “Kalau Anda tidak mendapatkanya di dalam 

kitabullah? “ Muaz menjawab “dengan Sunnah Rasul-Nya,” Kalau Anda tidak 

mendapatkannya dalam keduanya ? Tanya Nabi, “Saya akan berusaha memutuskannya 

dengan berijtihad dengan ra’yu (penglihatan dan pemahaman akal pikiran yang sehat) 

saya,” Jawab Muaz. 

Mengambil hikmah dari dialog yang terjadi antara Rasul Muhammad SAW dengan Muaz 

bin Jabal ra. tersebut, ditegaskan bahwa sumber ajaran Islam/nilai Islam adalah al-Qur’an, 

al-Sunnah, atau al-Hadits dan Ijtihad (ra’yu). Mengenai ketiga sumber tersebut, selain 

disebutkan dalam dialog di atas, juga disebutkan dalam beberapa ayat al-Qur’an, antara 

lain dalam al-Qur’an surat Al-Nisaa ayat 59 Yang artinya: “Hai orang-orang yang 

beriman, taatilah Allah SWT dan taatilah Rasul-Nya, dan ulil amri diantaramu. Kemudian 

jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah Swt 

(al-Qur’an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah SWT 

dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”. 
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Dalam hadits Muaz bin Jabal tersebut secara kronologis memberikan petunjuk demikian 

juga dalam Alqur’an, bagaimana mempergunakan sumber ajaran Islam itu: pertama yang 

diutamakan adalah al-Qur’an, kalau tidak ada baru mencarinya dalam al-sunnah/hadits, 

kalau tidak ada pula barulah mengerahkan akal pikiran untuk memahami keduanya, atau 

mencari keputusan baru yang sekurang-kurangnya tidak bertentangan dengan keduanya 

(al-Qur’an dan al-Sunnah).   

Hadirin sidang jum’at yang dimulyakan Allah Swt. 

Sumber yang pertama adalah Al-quran, Alqur’an merupakan sumber yang utama dan 

pertama, al-Qur’an adalah kalamullah, diturunkan dengan bahasa arab yang membacanya 

ibadah. Al-qur’an juga kitabullah yang merupakan sumber ajaran Islam yang utama, 

dengan demikian bukanlah al-quran, terjemahan bahasa lain yang bukan bahasa Arab. 

Alqur’an diturunkan secara berangsur-angsur selama lebih kurang 23 tahun (sejak Nabi 

diangkat menjadi Rasul  umur 40 tahun sampai menjelang wafatnya pada umur 63 tahun). 

Sebagai kalamullah (firman Tuhan) al-Qur’an dalam bentuk aslinya berada dalam induk 

al-kitab yang terpelihara (lauh Mahfuzh)sebagaimana disebutkan dalam firman-Nya QS. 

Al-Zukhruf ayat 4 yang artinya “.. dan sesungguhnya al-Qur’an itu dalam induk al-kitab 

(lauh mahfuzh) di sisi Kami, adalah benar-benar tinggi (nilainya) dan amat mengandung 

hikmah”. Mengacu kepada al-Qur’an sendiri dan hadits Nabi, tidak disangsikan lagi bahwa 

al-Qur’an adalah sumber ajaran utama bagi umat Islam. Keotentikan al-Qur’an dapat 

dilihat dari segi kodifikasi, bahwa Al-Quran setiap kali turun ada sahabat-sahabat yang 

ditugaskan nabi mencatatnya. Pada saat yang sama, Nabi melarang sahabat mencatat 

hadits, dengan kekhawatiran al-Qur’an akan bercampur baur dengan hadits. Al-Quran 

selain enak dibaca, karena bahasanya yang bersastra tinggi dan mengandung nada yang 

ajaib (tajwid), mudah sekali membedakannya dari teks yang bukan al-Qur’an. Ayat-

ayatnya tidak sulit dihapal, sehingga ribuan orang bahkan jutaan orang menghapalnya, 

baik sebagian atau keseluruhannya. Inilah sebagian dari maksud jaminan Allah swt bahwa 

Dialah yang menurunkan al-Qur’an dan Dia pula yang memelihara keotentiknnya sesuai 

dengan firma-Nya dalam al-Quran surat al-Hijr ayat:  9. Keyakinan akan kebenaran al-

Qur’an kecuali dijamin oleh Allah SWT juga karena arti dan maknanya sangat sesuai 

dengan logika yang sehat, tidak bertentangan dengan akal pikiran dan ilmu pengetahuan. 

Hadirin sidang jumat yang dimulyakan Allah Swt. 

Dalam garis besar al-Qur’an mengandung prinsip-prinsip pokok sebagai petunjuk, 

pedoman bagi manusia dalam menghadapi kehidupan yang luas dan terus berkembang, 

namun al-Qur’an sangat mampu menghadapi tantangan zaman termasuk di era 

modrenisasi seperti sekarang ini. Al-Qur’an karena itu berisi  (1) pokok-pokok keimanan 

(2) prinsip-prinsip syariah (3) janji atau kabar gembira kepada yang berbuat baik (basyir) 

dan ancaman siksa bagi yang berbuat jahat (nadzir), (4) kisah-kisah, sejarah, (5) dasar-

dasar dan isyarat-isyarat ilmu pengetahuan, seperti : astronomi, fisika, kimia, biologi, ilmu 

hukum, ilmu bumi, ekonomi, pertanian kesehatan, seni, teknologi dan lain sebagainya.  

Hadirin sidang jumat Rahimakumullah 

Sumber nilai ajaran islam yang kedua adalah AlSunnah/Hadits. Menurut wasiat Nabi yang 

menjadi pedoman kita sebagai umatnya adalah al-sunnah, tetapi kadang kita mengenalnya 

dengan istilah al-hadits. Istilah hadits menurut para ahli (muhadditsin) adalah sesuatu yang 

dinisbatkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik perbuatan, perkataan, maupun 

persetujuan beliau. Kata Sunnah menurut kamus Arab bermakna ‘jalan’, ‘arah’, 

‘peraturan’, ‘mode’ atau ‘cara tentang tindakan’ atau  ‘sikap hidup’. Dengan demikian al-

Sunnah bermakna keteladanan kehidupan Nabi (yang benar-banar dilakukannya). Sedang 
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hadits mempunyai arti (cerita, riwayat atau khabar) yang dinisbatkan kepada Nabi. Sebuah 

hadits mungkin tidak mencakup sunnah, atau boleh jadi hadits  bisa merangkum lebih dari 

sebuah sunnah. Maka para muhadditsin mengklasifikasi suatu hadits dan mendudukannya 

apakah hadits tersebut dapat dijadikan pedoman dan rujukan sebagai sunnah atau hadits 

tersebut berstatus dhaif (lemah) atau palsu yang ditolak (mardusu) untuk dijadikan 

pedoman atau sumber ajaran islam. 

Hadirin sidang jum’at yang dimulyakan Allah SWT. 

Adapun pengklasifikasian hadits sebagai berikut : (a) ditinjau dari segi bentuknya terbagi 

dalam fi’li (perbuatan nabi), qauli (perkataan Nabi) dan taqriri (keizinan atau persetujuan 

Nabi) seperti perbuatan sahabat Nabi yang disaksikannya, dan Nabi tidak menegurnya. (b) 

berdasarkan jumlah perawinya (ditinjau dari segi jumlah orang-orang yang menyampaikan 

hadits, atau sanadnya) terbagi menjadi mutawattir, masyhur, dan ahad. (c) ditinjau dari 

segi diterima atau tidaknya, terbagi menjadi maqbul (hadits yang dapat diterima) dan 

mardud (hadits yang ditolak) dan (d) ditinjau dari kualitasnya dibagi menjadi: shahih, 

hasan, dhaif dan maudhu’. 

Hadirin rahimakumullah 

Kedudukan assunnah adalah sumber hukum Islam kedua setelah al-Qur’an. Dalam 

hubungannya dengan al-Qur’an al-Sunnah berfungsi sebagai tafsir, syarah, taukid, 

penjelas terhadap ayat al-qur’an. As-Sunnah berfungsi menerangkan/menjelaskan ayat-

ayat yang sangat  umum dan global, seperti hadits “shallu kamaraitumuni ushalli” 

(shalatlah kamu sebagaimana aku shalat) adalah penjelasan dari ayat al-qur’an “Aqimush-

shalah (dirikanlah shalat)”. 

Kitab-kitab al-hadits banyak sekali. Di antara kitab-kitab tersebut ada 7 kitab hadits yang 

dianggap para ulama sebagai kitab hadits yang paling unggul yaitu : (1) shahih Bukhari, 

(2) Shahih Muslim, (3) Sunan Abu Daud , (4) Sunan Nasai (5) Sunan Tirmidzi (6)  Sunan 

Ibnu Majah dan (7) Musnah Imam Ahmad. 

Hadirin Sidang Jum’at Rahimakumullah 

Sumber Nilai/ hukum/ajaran Islam yang ketiga adalah al-Ra’yu, artinya penglihatan, 

berasal dari kata ra’a (melihat). Akan tetapi yang diamksud dengan penglihatan di sini 

bukanlah penglihatan mata, melainkan penglihatan akal. Al-ra’yu merupakan hasil suatu 

proses yang terjadi pada otak manusia setelah terlebih dahulu memperoleh masukan 

(input). Masukan-masukan ini dapat saja terjadi sebelum atau pada saat proses berfikir itu 

berlangsung. Oleh karena itu, sering terjadi, bahwa proses pemikiran itu sangat tergantung 

kepada jumlah masukan yang dimiliki seseorang. (seperti : penguasaan tentang al-Qur’an 

dan al-Sunnah, penguasaan bahasa Arab dan perangkatnya, keluasaan ilmu pengetahuan 

dan pengalamannya, situasi dan kondisi lingkungan dsb). Semakin kaya masukan, semakin 

dalam proses pemikirannya. Proses pemikiran ini sering juga disebut ijtihad. Ijtihad 

diambil dari kata ijtahada- yajtahidu- ijtihadan yang artinya “mengerahkan segala 

kesungguhan dan ketekunan optimal untuk menggali dan menetapkan suatu hukum 

(syara’) dari sumber Al-Qur’an dan As-Sunnah”. Hasil Ijtihad tidak boleh bertentangan 

dengan Al-Qur’an dan As-Sunnah. Kesungguhan memahami sumber nilai (al-Qur’an dan 

As-Sunnah) dilakukan para mujtahid dengan jalan memahami apa yang tersurat (teks) dan 

apa yang tersirat (konteks) dalam nash (Al-Qur’an dan As-Sunnah) seraya pula 

memperhatikan  jiwa, rahasia hukum, illat (alasan atau sebab akibat), unsur-unsur 

kemaslahan yang dikandung kedua sumber tersebut.  

Hadirin Sidang Jum’at Rahimakumullah 
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Ijtihad merupakan keunikan yang spesifik ajaran Islam yang universal, sehingga penerapan 

hukum hukum syara’ serta pengalihan hukum dan norma baru dapat diselaraskan dengan 

situasi dan kondisi yang berlaku tanpa keluar atau meninggalkan sumber pokoknya (al-

Qur’an dan As-Sunnah). Berbagai masalah kontemporer yang muncul dewasa ini yang 

nampaknya secara teknis belum didapati di dalam al-Qur’an dan As-Sunnah, 

menempatkan kedudukan ijtihad makin terasa penting, khususnya masalah-masalah 

mu’amalah yang terus berkembang, berubah dari waktu ke waktu, dari zaman ke zaman. 

Dalam hubungan dengan ijtihad, sering orang menyebut analogi (qiyas). Analogi 

merupakan salah satu teknik berfikir. Oleh karena itu apabila seseorang membenarkan 

adanya ijtihad maka ia membenarkan adanya qiyas, meskipun tidak jarang orang yang 

melakukan proses analogi dengan memakai perumpamaan yang tidak tepat. Dengan alasan 

inilah ada kalangan umat Islam yang tidak membenarkan ijtihad dilakukan oleh sembarang 

orang untuk segala macam masalah. Karena Al-Qur’an juga menghimbau agar proses 

berpikir dalam memahami sumber ajaran Islam ini tidak dilakukan secara serampangan 

atau asal-asalan. Dalam rangka ini para ulama menetapkan beberapa syarat bagi orang 

yang hendak melakukan ijtihad, antara lain : (a) Mengetahui nash al-Qur’an dan al-

Sunnah, (b) mengetahui dan menguasai bahasa Arab, (c) mengetahui soal-soal ijma’, (d) 

mengetahui ushul fiqih, (e) mengetahui nasikh mansukh (ayat yang menghapus dan ayat 

dan ayat yang dihapus), (f) mengetahui ilmu-ilmu penunjang lainnya. 

Demikianlah sumber nilai ajaran Islam, semoga ada manfaatnya khususnya bagi diri 

khotib dan keluarga juga bagi kaum muslimin dan muslimat, pada umumnya, mohon maaf 

lahir dan bathin. 

 * Diolah  dari berbagai sumber 

 ** Dosen Tetap Agama Islam UI dan Pascasarjana (S2) Program Studi Timur 

Tengah dan Islam, Universitas Indonesia, Salemba Jakarta.  
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10 

MANUSIA ADALAH MAKHLUK HANIF *) 

Oleh : Hermawan Dipojono **) 

(Masjid Salman ITB) 

 

Manusia termasuk makhluk yang diberi salah satu sifat dasar (fitrah) yaitu hanif yang 

cenderung pada kebaikan. Jika kita diberi alternatif dalam sebuah pilihan, manusia selalu 

memilih yang diyakini terbaik bagi dirinya. Terlepas kemungkinan dia salah terhadap 

pilihan-pilihan itu. Manakala sesuatu yang terbaik  itu  telah  diyakininya dengan kuat dan 

mengkristal, maka dalam dirinya akan tumbuh tekad, semangat dan energi untuk mencoba 

mewujudkan apa yang diyakininya tersebut. Ketika masyarakat dan bangsa  sampai pada 

titik kesimpulan dan keyakinan mengenai sebuah kebaikan bersama, maka bangsa tersebut 

akan melahirkan energi yang tidak terbayangkan sebelumnya. Dalam kehidupan nyata, 

seorang mahasiswa mengalami pada saat masa-masa di SLTA, mereka yakin bahwa masuk 

perguruan tinggi adalah suatu hal yang baik bagi dirinya dan masa depannya. Oleh 

karenanya, mereka bersedia bekerja keras di waktu siang dan malam dan bahkan 

mimpinya pun mungkin rumus-rumus. Karena demikian fokusnya, dia mampu 

membangkitkan semangat dan energi.  

 

Bangsa ini juga, pada suatu saat, pada episode sejarahnya mampu sampai pada tingkat 

keyakinan bahwa merdeka jauh lebih baik daripada hidup, walaupun terhormat tapi 

terjajah. Sehingga bangsa ini dengan segala keterbatasannya mampu mengalahkan salah 

satu pemenang perang dunia II sampai bangsa kita mencapai kemerdekaannya. Bangsa 

Korea yakin bahwa dengan mengalahkan Jepang maka harga diri mereka terangkat. Oleh 

karenanya, mereka memiliki semangat let beat the japanese (mari kalahkan jepang) dan 

mereka sekarang memetik hasilnya. 

 

Jadi, keyakinan terhadap sesuatu yang dianggap baik itu mampu menumbuhkan keinginan 

kuat untuk menggapai dan mencapainya. Itu terbukti bisa melahirkan sebuah energi yang 

tidak ada batasnya. Oleh karena kita memiliki keterbatasan, Alquran mengingatkan kita 

bahwa kadang-kadang yang kita anggap baik itu belum tentu baik bagi diri kita dan 

kadang-kadang yang kita anggap buruk itu belum tentu buruk juga untuk kita. 

Umumnya kita mampu mengatakan sesuatu hal yang baik itu dan kita mampu 

mengkristalkannya karena kita mampu membayangkan dampak-dampaknya pada 

kehidupan kita. Apa yang akan dia petik ketika dia mampu menyelesaikan dari perguruan 

tingginya. Demikian terbayangnya, karena banyak alumni yang kehidupannya itu nyaman. 

Terkadang implikasi jangka pendek ini yang mampu dapat segera ditangkap dan diyakini 

benar sebagai yang terbaik maka dia siap mengarungi kehidupan berat sekalipun untuk 

menggapainya. Dan yang ditimbulkan juga akan sangat mngagumkan untuk orang yang 

mampu membangkitkan energi dalam dirinya. Karena sebenarnya manusia mempunyai 

potensi yang luar biasa jika memaksimalkan kinerjanya. 

Allah melengkapi kita dengan sifat-sifat dasar yang selalu cenderung pada kebaikan dan 

selalu memilih yang terbaik bagi dirinya. Ini adalah yang terbaik untuk kamu. Bahkan juga 

dengan melengkapi jalan ini akan sampai pada yang terbaik bagi kamu. Allahpun 

memberikan contoh yang real pada pribadi-pribadi yang mampu  memilih yang terbaik 

sampai pada tingkat absubs. Al Qur’an telah menyebutkan bahwa: “Allah menyeru dan 

mengajak pada darussalam,  kepada negeri yang tentram dan damai”. Tapi 
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membayangkan surga ini  adalah sesuatu yang luar biasa sulitnya. Mungkin kita lebih 

mudah membayangkan blackberry, mobil mewah, ataupun rumah-rumah yang besar. 

Sehingga lebih mudah terdorong untuk menggapai yang sifatnya jangka pendek. 

Fasilitas di surga sana seperti sungai-sungai mengalir di bawahnya. Tentu ini bukan untuk 

ditujukan kepada kita yang sering kebajiran atau mereka yang tinggal di padang pasir, tapi 

surga itu digambarkan dengan komprehensif, tidak mungkin tidak menyentuh seorang 

manusia. Paling tidak surga digambarkan sebagai negeri yang tentram, damai dimana 

disana mendapatkan kebahagiaan yang tanpa batas. Tidak ada manusia yang tidak 

mendambakan hidup damai dan sejahtera tersebut.  

Ini penting sekali, akan mudah kita gambarkan adalah yang bersifat sementara dan ini 

normal karena kita terbatas. Ketika pintu kematian terbuka, maka tidak akan pernah terjadi 

kembali dan bercerita disana memang ada kehidupan. Syukur Allah memberi kemampuan 

kita berimaginasi, bahkan kita mampu menuangkannya dalam simbol-simbol matematika. 

Bukan hanya pada dimensi yang ke-4 melainkan sampai dimensi ke-n pun kita mampu. 

Dan seharusnya kita mampu paling tidak pada level meyakini adanya surga tersebut. 

Hanya dengan begitu, perjalanan kita bukan sebagai indivvdu saja melainkan sebagai suatu 

bangsa, insyaAllah akan selamat. Agama kita jelas sekali tidak mengharamkan dunia. 

Salah satu hadist menyebutkan “Dan carilah apa yang dianugerahkan Allah kepadamu 

kebahagiaan negeri akhirat dan janganlah kamu melupakan bagian dari kenikmatan 

dunia” 

Kita bersyukur, paling tidak dengan demikian kita jelas harus punya orientasi menembus 

ruang dan waktu kebahagiaan akhirat. Kriterianya apakah itu bisa menjamin kehidupan 

kita di akhirat? Semoga dengan demikian, Indonesia hari ini harus lebih baik dari kemarin 

dan besok harus lebih baik dari hari ini. Semoga kita mampu mengawali hidup kita di 

dunia ini dengan baik, menebarkan kebaikan karena kita yakin ada kehidupan ketika pintu 

kematian dibukakan untuk kita.  

 

*) Diambil dari Khutbah Jum’at di Masjid Salman ITB 

**) Guru Besar Institut Teknologi Bandung.  

      Anggota Majelis Pembina YPM Salman ITB 

      Ketua Umum Asosiasi Masjid Kampus Indonesia (AMKI) 
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MEMAKNAI TAQDIR DAN SEMANGAT ETOS KERJA ISLAMI* 

Oleh: Nurwahidin **) 

(Universitas Indonesia) 

 

Dalam Islam kita mengenal Rukun Iman dan diantaranya adalah mengenai Qadha 

dan Qadar yaitu menyangkut hal-hal ketentuan serta takdir yang telah ditetapkan oleh 

Allah SWT sesuai dengan sifat Asma-Nya. Lalu bagaimana dan apa inti dari kepercayaan 

dan keyakinan terhadap hal yang susah untuk dirasionalisasi oleh akal pikiran manusia dan 

bersifat nampak tak ilmiah  Karena kepercayaan dan keyakinan yang terbentuk adalah 

suatu perihal yang utuh merupakan suatu ketundukan yang terbentuk  di dalam diri suatu 

individu langsung kepada yang diyakininya tersebut. Melalui keyakinan dan kepercayaan 

secara transendental kepada Allah SWT. 

Bagaimana mewujudkan suatu kepercayaan yang berkeyakinan dan menimbulkan 

efek yang membangun baik dalam berkeyakinan tersebut ataupun dalam kehidupan sosial 

dari pada setiap individu manusia yang juga berkaitan dengan situasi dan kondisi dari 

makhluk-Nya dan jalan-jalan apa yang dianjurkan untuk membentuk landasan bagi tujuan 

yang hendak dicapai dalam berkeyakinan.  Karena permasalahan ini terdapat kontradiksi 

dalam kepatuhan serta kepada Allah SWT selaku sang pencipta dan yang disembah 

sepenuh jiwa dengan keharusan untuk berpikir atau memikirkan segala sesuatu yang 

menyangkut kehidupan manusia selaku makhluk yang mempunyai akal dan pikiran serta 

diamanatkan oleh Sang pencipta untuk menghuni dan hidup berkembang dimuka bumi. 

Selanjutnya pembahasan akan berkisar sekitar pengertian, Qadha, Qadar, dan hubungan 

etos kerja 

 

Keyakinan pada Qadha dan Qadar  

 Yang dimaksud dengan Qadha adalah ketentuan mengenai sesuatu atau ketetapan 

tentang sesuatu, sedangkan qadar adalah ukuran sesuatu menurut hukum tertentu. Allah 

berfirman ”Allah tidak akan merubah suatu kaum sebelum kaum itu sendiri mengubah 

nasib mereka.”(QS Ar-Ra’du, 13:11). Oleh karena itu, apa yang disebut nasib tidak lain 

adalah berlakunya hukum sebab akibat dalam kehidupan manusia. 

 Menurut Al-Qur’an, manusia bebas memilih perbuatan yang akan dilakukannya. Ia 

bebas pula menentukan kepercayaan yang dianutnya dan dia akan memperoleh sesuatu, 

baik itu hukuman atau pahala, sesuai dengan pilihannya itu. Allah hanya menunjukkan 

jalan yang seharusnya diikuti oleh manusia. Manusia bebas memilih untuk menuruti atau 

tidak menuruti jalan itu. Allah tidak mengganggu pilihan manusia. Oleh karena itu, 

manusia harus mengerjakan penyelamatan dirinya dan penyelamatan ini hanya dapat 

terjadi dengan beriman dan beramal saleh. 

 Untuk memahami qadha dan qadar, manusia harus hidup dengan ikhtiar. Dalam 

kehidupan sehari-hari, takdir Ilahi berkaitan erat dengan usaha manusia. Usaha manusia 

harus optimal dan maksimal diiringi dengan do’a dan tawakal. Tawakal yang dimaksud 

adalah tawakal dalam menyerahkan nasib dan kesudahan usaha kita kepada Allah, 

sementara kita terus berikhtiar serta yakin bahwa penentuan terakhir segala-galanya berada 

dalam kekuasaan Allah. 
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PENGERTIAN QADHA DAN QADAR 

Takdir berasal dari kata qadara yang berarti mengukur, memberi kadar atau ukuran. 

Dan semua makhluk dikenai takdir oleh Allah SWT, mereka tak dapat melampaui 

ketetapan itu dan Allah menuntun kearah yang seharusnya. Perbedaan antara Qadha 

dengan qadar adalah pada derajat, tingkat dan status. Hal ini terlihat pada status lebih 

dahulunya qadar dari pada qadha, qadar merupakan suatu ukuran dari apa yang ditetapkan 

Allah sedangkan qadha  adalah hasil dari pada ukuran tersebut dan qadar adalah tahapan 

yang pada fenomenanya masih belum terpenuhi dan masih meninggalkan persoalan 

kemungkinan untuk berubah, karena belum mencapai penyelesaian, sedangkan qadha 

disebut juga sebagai tahapan akhir,  dicapai ketika penyebab lengkap ditetapkan dan tak 

ada lagi tempat untuk pengharapan. 

Walaupun kritisi yang sering kita munculkan akan bertentangan dengan keyakinan 

yang seharusnya muncul dari dalam diri kita sendiri sebagai seorang mukmin dan 

mukminin yang beriman. Namun yang akan selalu menjadi permasalahan dalam 

memahami qadha dan qadar adalah tentang pengertian antara ketentuan dan takdir Tuhan 

dengan kehendak bebas manusia yang mana dalam setiap keputusan atas segala sesuatu 

yang dilakukan oleh manusia sebagai individu bukan hanya berdasarkan keputusan dan 

ketentuan yang telah ditetapkan Allah SWT, namun juga terdapat kehendak bebasa dari 

sipemilik akal dan tubuh. Bagaiman hubungan antara kehendak bebasa manusia ini dengan 

ketentuan dan takdir tuhan ini dalam pandangan para ahli pun masih saling berbeda 

pendapat di antaranya ada yang mengganggap bahwa kemungkinan munculnya kehendak 

bebas manusia yang mana telah ditentukan oleh Allah SWT dalam qadar-Nya. Disini 

dianggap bahwa semua kehendak bebas dari manusia yang akan dan telah mereka lakukan 

sebagai ketentuan yang telah ditetapkan serta ditentukan oleh Allah SWT. Dalam artian, 

kita sebagai manusia dan penganut teguh Islam haruslah percaya dan meyakini akan 

ketentuan dan takdir Allah  Jawaban yang di kemukakan para ahli mengenai fenomena 

yang terjadi di dunia, ini terjadi dibawah batasan dan hambatan tertentu, tanpa 

menghiraukan tempat, waktu dan kondisi. Dan dalam kerajaan alam tak ada makhluk yang 

tak terbatas, tak terukur dan tak bersyarat. Jadi semua makhluk di dunia itu terukur, 

terbatas dan bersyarat dalam artian semua yang ada akan selalu memenuhi ketiga syarat 

diatas dan dapat dikatakan bahwa Allah SWT lah yang mengakibatkan adanya semua 

eksistensi dari pada yang ada di dunia ini dan secara tak langsung batasan dan ukuran dari 

semua makhluk itu berada ditangan Allah SWT dan atas kendali-Nya. Dan pendapat 

lainnya dari para ahli keagamaan menganggap bahwa kekuasaan tuhan itu mutlak dan 

Allah dapat berbuat apa saja, baik yang kelihatan adil maupun yang kelihatan tak adil oleh 

manusia. Merujuk pada pendapat ini dapat dikatakan bahwa manusia hanya merupakan 

alat bagi Allah, dan tak mempunyai kebebasan bagi diri manusia itu sendiri untuk 

menentukan nasibnya. Dan dapat dikatakan penganut Islam tak berusaha dan selalu 

menyerah pada nasib, namun hal ini sangat bertentangan dengan anjuran dari Allah SWT 

itu sendiri dalam surat Ar radu ayat 13(diatas) ”Allah tak akan mengubah nasib sesuatu 

kaum, sebelum kaum itu sendiri mengubah nasib mereka” 

Dalam tesis manusia mempunyai sesuatu batas terhadap segala kemampuannya, 

dan batasa tersebut dibentuk oleh Allah sebagai pencipta manusia itu sendiri. Kita juga 

mengenal hukum-hukum Allah dan hukum itu mempunyai kadar dan ukuran tertentu yang 

juga ditetapkan leh Allah. Jadi sebelum meyakini akan hal eskatologi dan takdir ketetapan 

Allah maka seharusnya kita lebih dahulu meyakini akan keberadaan Allah SWT itu sendiri 

berikut dengan hukum sifat dan segala menyangkut ke-esa-an Nya. Sehingga kita dapat 

menyimpulkan bahwa manusia memiliki kemampuan untuk bertindak atau memilih 

diantara takdir yang telah ditetapkan oleh Allah SWT terhadap alam. 
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Etos Kerja dalam Islam 

Istilah etos salah satu artinya adalah semangat, etos kerja artinya semangat bekerja. 

Barangsiapa yang etos kerjanya tinggi selalu bergairah dan bersemangat dalam menjalai 

kegiatan kerja telah diputuskan menjadi bagian dari kehidupannya. Mereka seolah-olah 

tidak mengenal lelah dan putus asa dalam menggeluti tugas-tugas yang menjadi tanggung 

jawabnya. Dalam jiwanya telah terpatri motto ”Hari ini harus lebih baik dari hari 

kemarin” yang berasal dari salah satu ajaran Islam yang sangat hebat tetapi kurang terlihat 

dari sebagian umat muslim masa kini. Siapa saja pada hari ini yang amalnya lebih baik 

dari kemarin maka tergolong orang beruntung, siapa yang amalnya sama saja dengan 

kemarin, tergolong orang yang merugi dan apabila amalnya lebih rendah dari kemarin 

maka ia tergolong orang celaka. 

Betapapun berat dan sulitnya kegiatan kerja yang menjadi tanggung jawabnya, ia 

selalu menggeluti tugasnya itu dengan ikhlas dan lapang dada, senantiasa merasa senang 

dan tenang dalam melaksanakan tugasnya. Dengan penuh kesadaran, tugas yang 

diembannya itu adalah salah satu ibadah bahkan setara dengan ibadah wajib menurut 

ajaran agama islam. Apabila bekerja telah diyakini sebagai ibadah dan hal itu 

dilakukannya secara rutin, dengan penuh kesadaran dan kecintaan, maka apabila orang itu 

tidak melakukannya karena suatu alasan, ia akan merasakan ada sesuatu yang hilang atau 

tidak lengkap dalam dirinya. 

Allah berfirman” Dan katakanlah:” Bekrjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya 

serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan 

kepada (Allah) Yang Mengetahui akan yang gaib dan yang nyata, lalu diberikan Nya 

kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan.” (QS At Taubah, 9:105). 

Dalam realita, cakrawala pandang kaum muslim modern atas dunia kehidupannya 

terbagi dalam dua kelompok, yakni pertama, kelompok yang lebih terfokus pada urusan 

’pekerjaan’, mereka sudah mencoba menampilkan kinerja yang profesional, tetapi motivasi 

kerjanya sangat rapuh, yakni hanya mencari uang semata. Akibatnya, dari motivasi yang 

kurang lurus tersebut, keinginannya untuk berderma di jalan Allah amat minim. Ia merasa 

tidak pantas untuk mengeluarkan sedekah, infak, zakat atau pun khumus karena toh yang 

bekerja adalah dirinya sendiri. Bukan orang lain. Ia merasa bahwa kekayaan yang ia raih 

bukanlah anugrah dari Allah, namun dari jerih payanya sendiri. Jadi, dalam mencari 

nafkah, mereka begitu punya semangat yang tinggi dan etos yang kuat. Akan tetapi untuk 

urusan ilmu atau belajar, mereka mencukupkan diri dengan pengetahuan yang yang sudah 

terakumulasi sebelumnya. 

Kelompok kedua adalah mereka yang memfokuskan diri pada urusan 

keilmuan/’ibadah’. Kelompok ini amat gandrung pada urusan yang sifatnya ’intelektual-

ritual’, namun kurang bisa menampilkan sikap yang profesional dalam bekerja. Artinya, 

pekerjaan yang mereka tunaikan kualitasnya rendah, tidak tepat waktu, dan kurang cita 

rasa seni. Yang penting selesai , Bung! Adalah motto mereka. Dalam mengejar ilmu atau 

melakukan ibadah ritual, mereka memang hebat. Namun, dalam urusan pekerjaan, mereka 

tidak punya sikap yang sama. 

Dewasa ini, ada pertentangan yang ekstrem antara ikhrawi dan duniawi. Memang, 

bila ’kerja’ dibatasi maknanya pada matra ekonomi dan sosial saja, sekan-akan terdapat 

dikotomi antara profan-duniawi (pasa, kerja) dengan sakral-ukhrawi ( masjid, belajar). 

Ideologi ’kaum pasar’ semakin diperkuat dengan serbuan pandangan materialisme barat 

yang amat memuja benda atau materi. Materilah yang menjadi standar apakah seseorang 
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pantas atau tidak untuk dihormati, dihargai, dan diakrabi. Andil budaya massa seperti 

televisi, majalah, koran, ataupun radio semakin memperteguh lagi akan pandangandunia 

yang sebetulnyaasing, dan tidak berakar pada nadi kehidupan kaum muslim. Sedangkan 

’kaum masjid’ seolah-olah muncul di atas ketidakberdayaan dalam menghadapi kenyataan. 

Dan mereka berlindung di bawah istilah-istilah ’sabar’, ’zuhud’, ’doa’, ’ziarah’, dan 

sebagainya. 

Sebenarnya, dikotomi antara ’kerja’ dan ’belajar’ tidak perlu terjadi. Karena, 

apabila kita menghayati ikrar kita secara mendalam pada proposisi ”Iyyaka na’budu wa 

iyyaka nasta’in” dalam surat Al-Fatihah, maka dunia kaum muslimin bernuasa ibadah 

yang sangat kental. Sehingga, jelas-jelas tidak ada pemisahan antara yang sakral dengan 

yang profan, yang duniawi dengan yang ukhrawi. 

Allah berfirman ” hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad 

(perjanjian) itu” (QS Al –Maidah, 5:1). Perjanjian-perjanjian itu meliputi perjanjian-

perjanjian antara Tuhan dan manusia, yakni kewajiban-kewajiban manusia kepada Tuhan; 

perjanjian antar manusia dan dirinya sendiri; dan perjanjian antara individu dan 

sesamanya. Dengan demikian, perjanjian yang dimaksud oleh ayat tersebut berkisar antara 

shalat ritual sehari-hari sampai menjual barang dagangan di bazar, dari sembah sujud 

sehingga kerja mencari penghidupan. 

Berangkat dari pandangan yang tidak mendikotomikan antara yang sakral dengan 

yang profan, maka etos kerja umat muslim selayaknya memperhatikan kualitas 

pekerjaannya. Artinya, dalam bekerja, karakteristik spiritual tetap terjaga dan terpelihara 

serta dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. 

Tanggung jawab terhadap kerja berarti kesiapan untuk bertanggung jawab di 

hadapan Yang Mutlak karena kerja adalah saksi bagi semua tindakan manusia. Dalam 

ushuluddin terdapat konsep ma’ad atau qiyamah yang bila diterjemahkan dalam bahasa 

keseharian akan sangat mendukung sekali terhadap profesionalisme dalam bekerja. 

Konsep ma’ad atau qiyamah disini bukanlah suatu konsep yang hidup dan membumi.. 

Pernyataan yang mendalam terhadap prinsip ma’ad akan berimplikasi positif dan 

konstruksif terhadap perkembangan kepribadian umat muslim. Setidaknya, dengan 

mengahayati prinsip tersebut, pemuda muslim tidak mengenal pengangguran. 

Perspektif islam yang padu, menolak membedakan antara yang sakral dengan yang 

profan, yang ukhrawi dan yang duniawi, yang religius dan yang sekuler.implikasi 

praktisnya adalah bahwa sebagaimana kita mencoba khusyu dalam shalat, kita mencoba 

meng-khusyu-kan diri dalam bekerja. Dalam bahasa bisnisnya, berusaha bersikap lebih 

profesional. 

Lebih jauh, sebagaimana  ketakutan pada Allah dan tanggung jawab kepadaNya 

dalan ekspresi shalat kita, maka demikian pula dalam shalat kita. Karena, ”Allah dan 

RasulNya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu.” 

Kesimpulannya dari pendapat  adalah meskipun nasib dan takdir manusia berada di 

tangan Allah, akan tetapi Allah memberikan kesempatan kepada manusia untu menentukan 

sendiri beberapa hal yang sudah diijinkan-Nya. Hal ini seharusnya dapat membuat 

manusia menjadi lebih rajin dalam bekerja untuk dunia sekaligus mengejar kebahagiaan 

akhirat. 

Untuk memahami keyakinan qadar dan qadha. Manusia sebagai makhluk yang 

diciptakan oleh Allah SWT haruslah hidup dengan berikhtiar atau berusaha dengan 

semangat yang tinggi dan optimisme akan keberhasilan dari apa yang dilakukannya. Sebab 
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nyatanya dalam kehidupan sehari hari takdir atau ketentuan dari Illahi sangat berkaitan erat 

dengan usaha manusia sehingga usaha manusia haruslah maksimal dan optimal serta selalu 

di iringi dengan do’a dan tawakal dengan artian setelah berusaha dengan sekuat tenaga 

hendaknya berdo’a dan tabah menyerahkan nasib dan usaha kita kepada Allah dan 

meyakini bahwa penentuan terakhir ada pada kekuasaan Allah SWT. Inilah yang 

merupakan makna dari ketentuan Allah dalam qadhar dan qadha yaitu proses usaha 

(ikhtiar), do’a dan tawakal kepada-Nya. Mengenai kesadaran akan adanya pengawasan 

dari Yang Maha Kuasa dalam diri manusia akan mengakibatkan meningkatnya kadar 

keimanan, ketaqwaan dan rasa takut terhadap Allah SWT. Sehingga dalam kehidupan 

sehari hari ia (manusia) akan melaksanakan semua perintah dan meninggalkan semua 

larqangan-Nya.. 

 *Diolah dari berbagai sumber 

 ** Dosen Tetap Agama Islam UI dan Pascasarjana Program Studi Islam dan Timur 

Tengah UI, Salemba Jakarta.  
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12 

SUNNATULLAH DAN TAKDIR ILAHY *) 

Oleh: Ma'zumi **) 

(Universitas Sultan Ageng Tirtayasa) 

 

1. Sunnatullah  

Inti dari ajaran Islam adalah tauhid, yaitu mengesakan Allah, bahwa tidak ada 

sesuatupun yang menyerupainya. Secara kosmologis melalui tauhid rububiyah, 

secara teologis melalui tauhid uluhiyah, dan pembentukan  tatanan sosial melalui 

tauhid mulkiyah. Bertauhid menjadikan seseorang dapat berperilaku secara harmoni 

pada semua tatanan kosmik. 

Sunnatullah adalah segala aturan atau ketentuan Allah SWT. yang telah 

berlaku, yang sedang berlaku dan terus akan berlaku hingga Allah menghendakinya 

berhenti berlaku. Hukum sebab dan akibat, seperti melakukan sesuatu yang bersifat 

positif  akan berakibat positif, dan melakukan sesuatu yang bersifat negatif akan 

berakibat sesuatu yang negatif pula. Menurut Ahmad Kan'an
1
, Sunatullah adalah 

hukum-hukum Allah yang terdapat dalam alam ciptaanNya. 

Sunnatullah diatur dan ditetapkan oleh Allah tanpa ada penyimpangan, sesuai 

dengan keseimbangan, kestabilan dan keteraturan, seperti adanya malam dan siang, 

api bersifat panas, kejahatan menuai dosa, kebaikan itu berbuah pahala. 

Penyimpangannya sesuai dengan iradahNya yang diberikan kepada yang 

dikehendakiNya sebagai sesuatu kelebihan, seperti mu'jizat. Sebagaimana 

firmanNya: 

Artinya: "Karena kesombongan (mereka) di muka bumi dan karena rencana 

(mereka) yang jahat. Rencana yang jahat itu tidak akan menimpa selain 

orang yang merencanakannya sendiri. Tiadalah yang mereka nanti-

nantikan melainkan (berlakunya) sunnah (Allah yang telah berlaku) kepada 

orang-orang yang terdahulu. Maka sekali-kali kamu tidak akan mendapat 

penggantian bagi sunnah Allah, dan sekali-kali tidak (pula) akan menemui 

penyimpangan bagi sunnah Allah itu". (Q.S. Faathir: 43)  

 

Artinya: "Sebagai sunnah Allah yang Berlaku atas orang-orang yang telah 

terdahulu sebelum (mu), dan kamu sekali-kali tiada akan mendapati 

peubahan pada sunnah Allah". (Q.S. Al-Ahzab: 62). 

 Sunnatullah yang tidak mengalami perubahan merupakan jaminan bagi 

kemudahan manusia untuk merencanakan segala sesuatunya secara matang dan 

terprogram dengan perhitungan matang. 

 

2. Takdir Allah 

Sayyid Sabiq menyatakan bahwa takdir adalah suatu peraturan tertentu yang 

telah dibuat oleh Allah untuk segala yang ada dalam alam semesta yang maujud. 

                                                           
1
  Ahmad Kan'an, Perlunya Memahami Sunnah Rabbaniyah Dalam Dkwah, terjemah, Bustanudin Agus, 

(Jakarta:Bahrul Ilmi Press, 1993), hal. 98 
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Peraturan itu merupakan undang-undang umum atau kepastian yang berlaku antara 

sebab dan musababnya, antara sebab dan akibatnya
2
. Sebagaimana firmanNya: 

 

Artinya: "Dan tidak ada sesuatupun melainkan pada sisi Kami-lah khazanahnya, 

dan Kami tidak menurunkannya melainkan dengan ukuran yang tertentu". 

(Q.S. Al-Hijr: 21) 

Adanya pelaku perbuatan jahat dan pelaku perbuatan baik sebagai 

sunnatullah, orang yang menjadi korban atas perbuatan jahat atau menerima 

perbuatan baik seseorang pada waktu terjadi merupakan takdir Allah. Adanya malam 

dan siang sebagai sunnatullah, meninggalnya seseorang pada waktu malam atau 

siang merupakan takdir Allah. Ini menunjukkan bahwa tidak dapat dipisah antara 

keberlakuan sunnatullah dan takdir. 

Allah menciptakan sisi baik dan buruk, surga dan neraka, tetapi Allah 

mustahil menghendaki hambanya berada dalam sisi ketidakbaikan. Akibat dari suatu 

ketidakbaikan yang dilakukan hambaNya adalah sebagai konsekuensi pilihan setelah 

Allah jelaskan mana yang baik (al-Rusydu) dan mana yang tidak baik (al-Ghayyu). 

Disinilah Kemahaadilan Allah atas hukum yang terdapat dalam sunnatullah dan 

takdirNya. 

Mengimani takdir sebagai rukun iman yang ke enam, adalah berprilaku 

secara sadar bahwa Allah maha Tahu apa yang terjadi dan yang akan terjadi, 

sehingga senantiasa dalam ketaatan; bahwa Allah mdenghendaki apa yang ada di 

langit dan di bumi, sehingga senantiasa matang dalam segala tindakan dan berserah 

diri kepadaNya; bahwa Allah sebagai pencipta, pengatur, pemilik mutlak, dan maha 

pemberi dan maha mengabulkan, sehingga senantiasa berbuat secara maksimal 

sesuai dengan potensi, berdoa dan bertawakkal kepadaNya. Allah akan mengabulkan 

do'a sesuai dengan ketentuan-ketentuan tentang terkabulnya do'a. sebagaimana 

firmanNya: 

  

اعِ  إَِذا َدَعاِن   فَْليَْستَِجيبُوا لِي َوْليُْؤِمنُوا بِي لََعلَّهُْم يَْرُشُدونَ  ۖ  أُِجيُب َدْعَوةَ الدَّ   

Artinya: “,….Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia 

memohon kepada-Ku, Maka hendaklah mereka itu memenuhi (segala 

perintah-Ku) dan hendaklah mereka beriman kepada-Ku, agar mereka 

selalu berada dalam kebenaran.” (Qs. Al-Baqarah: 186) 

 

﴾٠٦ِريَن﴿َوقَاَل َربُُّكُم اْدُعونِي أَْستَِجْب لَُكْم ۚ إِنَّ الَِّذيَن يَْستَْكبُِروَن َعْن ِعبَاَدتِي َسيَْدُخلُوَن َجهَنََّم َداخِ   

 

Artinya: “,….Berdoalah kepada-Ku, niscaya akan kuperkenankan bagimu. 

Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembah-

Ku, akan masuk neraka Jahannam dalam keadaan hina dina”. (Qs. Al- 

Mu`min: 60) 

Yakinlah bahwa Allah akan mengabulkan do'a-do'a kita. Apa saja yang kita 

minta asalkan semua ketentuan-ketentuan tentang terkabulnya do'a kita penuhi. 

Dalam satu ayat Allah juga memerintahkan kepada kita untuk berdoa atau meminta 

dengan disertai kesabaran, salah satu media kesabaran adalah salat. 

 

*) Diolah dari berbagai sumber 

**) Dosen Agama Islam, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Banten 

                                                           
2
  Sayyid Sabiq, Aqidah Islam Pola Hidup Manusia Beriman, Terjemah, Moh. Abdai Rathomy (Bandung: 

Diponegoro, 1978), hal. 149 
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13 

MEMARTABATKAN NEGARA *) 

Oleh: Fadlullah **) 

(Universitas Sultan Ageng Tirtayasa) 

 

Kita maklumi bersama bahwa Islam bukan agama yang hanya mengatur hubungan 

manusia dengan Tuhan. Islam adalah komunitas (baca: umat) yang memiliki identitas, 

aspirasi, dan cita-cita politik. Umat Islam disatukan atas dasar iman, mengemban misi 

penegakkan hukum berdasarkan peraturan ilahi, dan mewujudkan ketertiban dunia secara 

adil dan beradab. Pada konsep umat itu menghendaki adanya pemerintahan yang memandu 

seluruh rakyat merumuskan kebijakan publik, merencanakan, melaksanakan, dan 

mengawasi program pembangunan.    

Dari segi fikih, ilustrasi sistem pemerintahan dalam Islam dapat dilihat dalam praktek 

shalat jamaah. Imam dipilih dari anggota jamaah yang memiliki kualifikasi fasih dalam 

bacaan, paham Alqur’an, hafal Alqur’an dan hadits, serta memiliki wawasan yang luas. 

Selain persyaratan legal-formal itu, imam haruslah orang yang memperoleh legitimasi 

jamaah, karena itu orang fasik, yang tidak disukai jamaah karena perilakunya yang kurang 

patut, tidak boleh mengajukan diri menjadi imam.  

Ketika imam terpilih, ia maju selangkah, menyampaikan pidato: ‘luruskan dan rapatkan 

barisan!’ Setelah yakin barisan lurus sebagai tanda jamaah berbai’at, lalu imam mulai 

memimpin shalat dengan mungucapkan takbir ‘Allahu Akbar’. Kemudian, anggota jamaah 

mengikuti gerak dan perbuatan imam hingga shalat berakhir dengan ucapan salam: 

Assalamu’alaikum, kesejahteraan bagi seluruh jamaah. Ma’mum sebagai anggota jamaah 

wajib mengikuti gerak langkah imam, tidak boleh mendahului, tidak boleh menyalahi.  

Keterangan di atas mengisyaratkan bahwa ciri khas Negara dalam Islam adalah bersifat 

kolektif atau pemerintahan gotong royong. Kepala negara tidak memiliki keistimewaan 

terhadap warga lainnya. Kepala negara merupakan primus interpares. Kekuasaan kepala 

negara pun dibatasi oleh hukum, yakni Al-Kitab dan Konstitusi. Konstitusi adalah ‘akte 

kelahiran’ negara dalam bentuk piagam yang berisi hukum dasar atau undang-undang 

dasar yang mengatur hubungan antar warga negara, hak dan kewajiban warga negara, 

mekanisme kerja pemerintahan dan kewenangan alat-alat negara.  

Dalam sejarah agama-agama dipercaya bahwa Tuhan memberikan kepada para nabi dua 

hal: Al-Kitab dan Al-Hadid. Al-Kitab berisi ajaran Tuhan yang tertulis dalam lembaran-

lembara. Al-Kitab berfungsi sebagai sumber hukum dan pedoman hidup manusia. Al-Kitab 

itu bernama Zabur, Taurat, Injil, dan Al-Qur’an. Kepatuhan warga kepada ajaran moral 

dan hukum Tuhan yang tertulis (Al-Kitab) itu bersumber dari keimanan mereka kepada 

(keadilan) Tuhan dan sikap percaya kepada para Nabi (dan pemimpin yang mewarisi misi 

kenabian itu) dalam penegakan keadilan dan kebenaran. Kepatuhan warga terhadap hukum 

menghendaki keteladanan (uswah hasanah) dari penegak hukum. Di tangan para nabi (dan 

pemimipin yang mewarisi misi kenabian), Al-Hadid sebagai simbol kekuasaan merupakan 

sarana untuk merealisasikan misi Al-Kitab, yakni menegakkan supremasi syariah dan 

keadilan serta mewujudkan kemakmuran bagi seluruh rakyat. Penjelasan ini dapat kita 

baca, antara lain, pada firman Allah berikut:  

“Sesungguhnya Kami telah mengutus Rasul-rasul Kami dengan membawa bukti-bukti 

yang nyata dan telah Kami turunkan bersama mereka Al kitab dan neraca (keadilan) 

supaya manusia dapat melaksanakan keadilan. dan Kami ciptakan besi (Al-Hadid) yang 
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padanya terdapat kekuatan yang hebat dan berbagai manfaat bagi manusia, (supaya 

mereka mempergunakan besi itu) dan supaya Allah mengetahui siapa yang menolong 

(agama)Nya dan rasul-rasul-Nya Padahal Allah tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah 

Maha kuat lagi Maha Perkasa”. (Qs. Al-Hadid [57]: 25) 

Dalam masyarakat Islam, sumber hukum tertinggi adalah Al-Qur’an yang berisi firman 

Tuhan yang tertulis. Hal ini didasarkan pada alur bahwa Tuhan adalah sumber Kebenaran. 

Kebenaran yang bersumber dari Tuhan bersifat absolut, pasti, dan tidak bisa diragukan. 

Tuhan selalu menghendaki keadilan dan kemaslahatan bagi manusia. Atas dasar itu, maka 

kehendak manusia harus diselaraskan dengan kehendak Tuhan. Ketika terjadi benturan 

kehendak antara satu individu dengan individu lain, antara satu kelompok warga dengan 

kelompok lainnya, maka kita wajib mencari penyelesaian pada inti Kebenaran yang 

bersumber dari Tuhan itu, sehingga tidak terjadi penindasan yang kuat kepada yang lemah, 

atau pengucilan yang mayoritas kepada minoritas. 

Tuhan memuliakan manusia dengan menganugerahkan kecerdasan akal. Dengan akal itu 

manusia berpikir dan membuat hukum dasar, undang-undang dasar, atau aturan bersama 

dalam membangun masyarakat. Aturan bersama yang bersumber dari kehendak bersama 

warga bangsa tidak boleh bertentangan dengan “kehendak umum” yang bersumber dari 

“Kehendak Tuhan” dalam Al-Kitab. Batasan ini penting digarisbawahi untuk melindungi 

rakyat dari tirani kekuasaan dan persekongkolan jahat korporasi kapitalis, politisi dan 

aristokrat, serta penghulu agama yang memberi pertimbangan dalam proses pengambilan 

keputusan. Inilah salah satu makna yang dimaksudkan dengan Al-Mizan pada surat Al-

Hadid ayat 25 di atas.  

Negara perlu konstitusi (hukum tertulis), tidak cukup dengan konvensi (hukum tidak 

tertulis). Dalam Islam, sumber dasar konstitusi itu adalah Al-Qur’an, sunnah nabi, ‘urf 

(nilai luhur dan adat istiadat yang hidup dalam masyarakat), dan prinsip-prinsip maslahat 

yang berkembang sesuai kemajuan masyarakat. Konstitusi diperlukan sebagai haluan 

kepala negara dan pemerintahan, sehingga tidak bekerja sesuai kehendak sendiri, tanpa ada 

landasan hukum tertulis. Negara tanpa konstitusi akan jatuh pada kekuasaan diktator yang 

korup, menindas, dan menyengsarakan rakyat.  

“Mereka diliputi kehinaan di mana saja mereka berada, kecuali jika mereka berpegang 

kepada agama Allah (Al-Qur’an) dan tali perjanjian dengan manusia (Konstitusi 

Madinah), dan mereka kembali mendapat kemurkaan dari Allah dan mereka diliputi 

kerendahan. Yang demikian itu karena mereka kafir kepada ayat-ayat Allah dan 

membunuh para Nabi tanpa alasan yang benar. Yang demikian itu disebabkan mereka 

durhaka dan melampaui batas. (Qs. Ali Imran [3]: 112) 

Dalam ajaran Islam, yang berhak menetapkan hukum hanya Allah. Tidak seorang pun 

berhak menetapkan suatu hukum yang akan diberlakukan bagi umat Islam. Sekali lagi, hal 

ini ditetapkan untuk menjamin tegaknya kemaslahatan dan keadilan sejati, yang tidak 

dirasuki kepentingan nasfu serakah. Namun, dalam praktek, karena Alqur’an bukanlah 

buku undang-undang, maka perlu kerja ijtihad dalam menggali dan memahami sumber 

hukum, Al-Qur’an dan hadits itu, kemudian menjelaskan, merumuskan, dan 

mengkodifikasi hukum secara sistematis.  

Ijtihad dilakukan oleh orang-orang yang memiliki otoritas moral dan intelektual, yang 

dikenal dengan mujtahid, baik secara perseorang atau kolektif. Dalam konsep negara 

modern, yang berwenang melakukan kerja ijtihad itu adalah lembaga legislatif. Legislatif 

berwenang membuat dan menetapkan aturan hukum atau perundang-undangan yang akan 

diberlakukan dalam masyarakat. Kewajiban moral intelektual para ulama di luar lembaga 
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legislatif adalah menguji berbagai aspirasi atas nama rakyat itu benar-benar bersumber dari 

hati nurani rakyat (vox populi), sehingga dimenangkan oleh Tuhan (vox Dei). 

Di sisi lain, negara berperan penting dalam menyusun perencanaan pembangunan dan 

manajemen logistik nasional. Tugas negara adalah melakukan pemetaan mana cabang 

produksi yang penting bagi negara yang harus dikuasai negara dan tidak boleh diserahkan 

kepada swasta dan cabang produksi mana yang diberi keleluasaan kapada swasta untuk 

berusaha dan negara wajib menjamin keamanan investasi itu dengan disertai kepastian 

hukum. Negara berperan penting dalam membangun infrastruktur transportasi, jalan dan 

jembatan, kepelabuhanan dan bandar udara; irigasi dan infrastruktur ekonomi rakyat 

berbasis keunggulan lokal lainnya, sehingga tercipta iklim investasi yang kondusif dan 

lapangan kerja terbuka luas.  

Fokus negara pada pengembangan industri strategis dan pembangunan infrastruktur yang 

tidak mungkin dilakukan oleh perorangan (swasta). Kalimat “...terdapat kekuatan yang 

hebat” ("Fihi ba'sun syadid") mengisyaratkan tentang perlunya negara menguasai industri 

strategis, seperti peralatan militer. Sedangkan kalimat “...berbagai manfaat bagi manusia” 

("Wa manaafi'u linnaas") mengisyaratkan pentingnya pembuatan peralatan sipil, seperti 

industri pertanian dan peternakan, energi, dan mineral. Dengan demikian maka 

sempurnalah kekuatan negara dalam suasana aman maupun perang.  

Negara harus menguasai industri baja, industri dirgantara, industri pembuat kapal, 

teknologi kendali, dan cabang-cabang produksi lain yang diperlukan, baik di bidang militer 

maupun sipil. Swastanisasi atau lebih kenal dengan istilah privatiasasi terhadap industri 

baja, perusahaan listrik, gas, minyak, dan industri strategis lainnya adalah pengkhianatan 

terhadap agama, negara, dan rakyat.  

Jika industri baja dan alat utama sistem senjata (alutsista) dan peralatan perang lainnya 

dikuasai swasta apalagi bangsa asing, maka negara kita tidak memiliki kendali, kita tidak 

memiliki 'izzah (wibawa), karena merekalah yang berwenang penuh untuk menjual atau 

tidak menjual kepada kita, kapan saja, dengan persyaratan-persyaratan yang sepenuhnya 

mereka tetapkan. Tidak akan pernah ada kedaulatan yang sebenarnya bagi negara yang 

persenjataannya selalu tergantung kepada keahlian bangsa asing. Tentara nasional menjadi 

lumpuh karena tidak dilengkapi teknologi kendali dan persenjataan modern, yang dibuat 

oleh putera puteri terbaik bangsa sendiri.   

Di era informasi, negara harus menguasai perusahaan telekomunikasi dan informasi. Pada 

era ini, perang opini terjadi melalui media. Negara, pada hari ini tidak dapat membendung 

arus informasi yang mengalir deras, karena negara tidak lagi mengendalikan Media, TV 

dan Radio. Negara tidak lagi mampu menyampaikan opini, rencana kebijakan dan hasil 

pembangnan melalui melalui kata-kata yang bisa dibaca, didengar atau dilihat, kecuali 

harus dengan cara membeli semua itu dari perusahaan milik swasta, karena negara sendiri 

tidak memiliki kendali terhadap percetakan, stasiun televisi dan pemancar radio atau 

jaringan satelit. Na’udzu billah! 

Negara wajib membangun infrastruktur ekonomi pedesaan yang berbasis ekonomi 

pertanian, perkebunan, dan peternakan, serta pesisir, kelautan, dan perdagangan 

antarpulau: antar negara. Karena 'izzah (harga diri) suatu bangsa terdapat pada 

kemandirian ekonomi. Negara tidak memiliki ‘izzah jika tidak sanggup memenuhi 

kebutuhan pangan rakyat dan kebutuhan energi dalam negerinya.   

Kewajiban moral kita bersama mempelajari dan mengamalkan Al-Qur’an dan Konstitusi 

secara murni dan konsekwen. Kita kawal program pembangunan nasional dan memastikan 

pada jalur yang tepat sesuai haluan negara. Kita pastikan bahwa negara menjamin 
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kebebasan berusaha dan persaingan usaha yang sehat, memberikan proteksi yang wajar 

kepada usaha mikro kecil menengah (UMKM), dan melarang monopoli dalam bidang 

ekonomi. Dengan demikian negara bermartabat dan rakyat hidup sejahtera. [fdh] 

 

 

*) Diolah dari berbagai sumber 

**) Dosen Agama Islam Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Banten 
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14 

IBADAH DAN KUALITAS KESADARAN INTELEKTUAL *) 

Oleh: Fahmy Lukman **) 

(Universitas Padjadjaran Bandung) 

 

Ibadah ritual dalam Islam dengan seluruh aktivitasnya merupakan upaya 

meningkatkan kualitas kepribadian muslim dan masyarakatnya. Sangat jelas dorongan Al-

Qur'an ke arah peningkatan kualitas ini tercermin dalam banyak ayat, baik dalam 

kaitannya dengan shalat, shaum Ramadhan, zakat, berhaji maupun dalam konteks yang 

lain. Kata taqwa yang dikorelasikan dengan shaum (QS. 2: 183) misalnya, berbicara 

tentang kualitas diri. Adanya penciptaan al-maut (kematian) dan al-hayah (kehidupan) 

dalam surat Al-Mulk ayat 1dan 2 ujungnya menyebut tentang kualitas, yaitu “menguji 

kalian siapa di antara kalian yang lebih baik amalnya”. Kata 'Amal dalam bahasa Arab 

bermakna ‘perbuatan’; perbuatan sama dengan aktivitas. Jadi ayat itu bicara tentang 

kualitas aktivitas dalam hidup manusia.  

 

 “ Maha suci Allah yang di tangan-Nyalah segala kerajaan, dan Dia Maha Kuasa atas 

segala sesuatu,  yang menjadikan mati dan hidup, supaya Dia menguji kamu, siapa di 

antara kamu yang lebih baik amalnya. dan Dia Maha Perkasa lagi Maha Pengampun, 

(TQS. Al-Mulk [67]: 1-2) 

 

  Membincangkan kualitas dapat diperdebatkan dalam hitungan jam ataupun hari. 

Secara sederhana kualitas/mutu adalah tingkat/derajat tentang baik-buruknya sesuatu. 

Sebagai sebuah istilah, kata ini dapat dilekatkan pada dimensi apa saja, mulai dari sebuah 

produk barang sampai sesuatu yang abstrak. 

Kualitas kesadaran sifatnya abstrak. Sulit orang mengukur seberapa besar 

kesadaran yang dimiliki seseorang. Dalam dimensi Islam, kesadaran merupakan sesuatu 

yang aktif, gerak, dinamis, dan berenergi. Perhatikanlah kata taqwa. Taqwa bukanlah 

sebuah kesadaran yang hanya sekedar iman dalam arti percaya semata, yang hanya dapat 

dirasakan dalam hati seseorang, tetapi taqwa merupakan sesuatu yang aktif, dinamis, dan 

berenergi. Taqwa itu sebuah entitas yang maujud (riil), dapat diukur, dan tampak sebagai 

sebuah kenyataan yang hidup. Taqwa dapat dirasakan akibatnya oleh dirinya sendiri dan 

orang lain, siapapun. Seseorang diukur bertaqwa ketika hal tersebut maujud dalam lisan, 

tatapan mata, dalam mendengar dan berbicara, dalam tindakan tangannya, dalam setiap 

langkahnya. Termasuk dalam hal ini pula taqwa tercermin dalam cara berfikirnya. Taqwa 

dapat diukur secara riil dalam perilaku manusia. Dikatakan bertaqwa tatkala setiap ujaran 

yang diluncurkan lisannya adalah sesuatu yang jujur, benar, dan santun. Kesantunan 

bertutur tatkala berbicara dengan orang lain, tidak menimbulkan fitnah, tidak menyakiti 

perasaannya, tidak menggunjingkannya.  Itu adalah wujud riil taqwa. Kesantunan tatkala 

mendengar keluh kesah orang lain, santun dalam bertindak dan melangkah menunjukkan 

taqwa sebagai sesuatu yang dinamis, aktif, dan fungsional.  

Kualitas kesadaran terjadi pula dalam konteks hidup dan matinya seseorang. 

Pemahaman terhadap hidup dan mati dalam perspektif Islam adalah sebuah kesadaran 

yang tinggi yang berdampak pada perilaku manusia. Kesadaran terhadap kematian 

menunjukkan makna yang dinamis bukan ketakutan. Kata mati memberikan  pengaruh 
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yang luar biasa terhadap perilaku manusia. Kesadaran ini merupakan bentuk kesadaran 

adanya akuntanbilitas bahwa setiap perilaku manusia harus dipertanggungjawabkan di 

hadapan Allah swt. Karena manusia pasti mati, kematian tidak mungkin dielakkan, maka 

dalam Islam mati bukanlah akhir dari perjalanan hidup manusia.  

Oleh sebab itu, kata taqwa, adanya hidup-mati adalah sebuah vektor yang merujuk 

pada arah perubahan (change) perilaku, sikap, akhlak. Perubahan yang dituju adalah 

perubahan ke arah yang benar dan baik dalam tolak ukur nilai yang terdapat dalam aqidah 

dan syariat Islam.  

Seorang berkesadaran tinggi itulah yang disebut dalam Al-Quran dengan istilah ulil 

albab, seorang inteklektual plus. Seorang ulil albab adalah orang yang mampu 

menumbuhkan rasa tanggung jawab dan kesadaran bukan hanya kepada dirinya, tetapi 

juga kepada masyarakatnya, sekaligus memberi arah terhadap perubahan ke arah yang 

yang lebih baik (kualitas) bagi diri dan masyarakatnya. Kualitas seorang ulil albab harus 

muncul dalam mengubah masyarakatnya yang statis, jumud, dan mandul-impoten menjadi 

masyarakat dinamis, bergairah, selalu berubah ke arah yang lebih baik, maju dan mandiri. 

Kesadaran diri seorang ulil albab itulah yang mampu mengubah rakyat yang statis dan 

jumud menjadi sebuah kekuatan yang dinamis, kreatif, dan inovatif. 

Keadilan adalah sebuah kesadaran, bukanlah sekedar prinsip agama yang statis. 

Dalam keadilan mengandung sebuah martabat manusia yang luhur, mulia, dan egaliter 

(sama) di hadapan Tuhan. 

Sebuah bentuk kualitas kesadaran intelektual yang riil dan dinamis telah 

dipratekkan para sahabat Rasulullah saw. Dalam mengubah masyarakatnya. Kita dapat 

memperhatikan kualitas khalifah Abu Bakar Shiddiq tatkala menjabat kepala negara 

pertama dalam Islam. Saat itu Baitul Maal menetapkan santunan per bulan bagi beliau 

sebesar 10 dinar emas. Tatkala beliau mengetahui bahwa isterinya masih bisa menabung 1 

dinar emas per bulan, maka beliau mengambil sikap dan keputusan  dengan mencukupkan 

santunan hanya 9 dinar emas/bulan. Satu alasannya, santunan itu berasal dari uang rakyat. 

Kita bisa menyaksikan betapa indahnya gaya kepemimpinan Ali bin Abi Thalib, 

yang disebut Rasulullah sebagai pintu ilmu; seorang ulil albab. Beliau memerintahkan agar 

semua pegawai pada semua level jabatan diubah standar gajinya. Beliau memberikan gaji 

yang sama untuk semua level jabatan, baik ia seorang pemimpin tertinggi militer yang 

sekaligus merupakan cermin tokoh sosial dan politik yang penting dalam masyarakatnya 

dengan seorang budak yang bekerja sebagai prajurit. Hal tersebut tidak mungkin terjadi 

jika bukan karena adanya kualitas kesadaran intelektual yang tinggi yang dimiliki seorang 

pemimpin. Perhatikan pula tindakan 'Ali bin Abi Thalib tatkala beliau menegur Maytsam 

yang menjual kurma menjadi 2 bagian, satu bagian kurma yang berkualitas bagus dan satu 

bagian yang lain berkualitas buruk. Dengan tegas Imam 'Ali menegur Haytsam bahwa ia 

tidak boleh membagi umat Tuhan dalam kelompok-kelompok yang berbeda  dengan cara 

memilah kurma dalam 2 kualitas yang berbeda.  Lalu Ali dengan tangannya sendiri 

mencampurkan kurma-kurma tersebut dan memerintahkan Haytsam untuk menjualnya 

dengan harga yang sama untuk semua orang yang membeli. 

Tugas seorang intelektual dengan kualitas dan kapasitas yang dimilikinya adalah 

mengubah konflik-konflik sosial yang terjadi di masyarakatnya. Perbedaan yang terjadi 

seharusnya disinergikan ke arah kemajuan masyarakatnya dan  bukan merekayasa  konflik 

dalam tujuan dan kepentingan individu atau kelompok. Tanggung jawab terbesar dari 

orang-orang yang hendak membangun kembali masyarakat mereka adalah menyatukan 

unsur-unsur masyarakat yang terpecah belah dan terkadang saling bertentangan. Tugas 
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yang utama dan terutama adalah strategi untuk merealisasikan agenda kolektif di dalam 

memperbaiki kehidupan/kesejahteraan seluruh masyarakat dan lingkungan sekelilingnya. 

Pada titik inilah ibadah menjadi kekuatan yang membentuk kualitas ketakwaan dan pada 

giliran berikutnya berujung pada implementasi riil darlam menata kehidupan. Jika 

demikian halnya maka agama, ibadah, dan takwa merupakan entitas yang hidup, dinamis, 

inovatif, berenergi positif, berkarakter, berintegritas. Semoga Allah swt. memampukan kita 

untuk merealisasikan agama dalam realitas kehidupan kita sehari-hari. Aaamiin.  Wallahu 

a'lam. 

 

 

*) Diolah dari berbagai sumber 

**) Dosen Universitas Padjadjaran Bandung 
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15 

MENINGKATKAN SEMANGAT HIDUP *) 

Oleh: Jamroni **) 

(Universitas Islam Indonesia) 

 

Saudaraku, yang mahal dalam hidup ini adalah semangat yang dalam istilah Islam disebut  

jihad dan kemampuan untuk mempertahankan semangat tersebut. Kita tidak akan pernah 

meraih apapun yang dalam hidup ini tanpa adanya semangat, bahkan, kita pantas 

melupakan kesuksesan kalau kita tidak memiliki semangat. Allah berfirman yang artinya; 

“Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang yang berhijrah dan berjihad di 

jalan Allah, mereka itu mengharapkan rahmat Allah, dan Allah Maha Pengampun lagi 

Maha Penyayang”. 

Rahasia seorang pemimpin, rahasia seorang entrepreneur, dan seorang yang sukses adalah 

kemampuannya untuk selalu bersemangat dan mampu menularkannya pada orang lain. 

Dengan semangat yang menggebu, seseorang akan memiliki kemampuan untuk membaca 

peluang lebih banyak dibanding orang yang tidak bersemangat. Kalau orang sudah 

bersemangat dalam hidup, maka ia akan mampu berbuat lebih banyak. Semangat itulah 

yang bisa menggerakkan. Seseorang rela berhujan-hujanan pergi ke pengajian. Apa 

sebabnya? Ia bersemangat mencari ilmu. Seorang pemuda rela pergi malam-malam ke 

rumah kekasihnya. Apa sebabnya? Ia bersemangat untuk bertemu dengan si dia. Semangat 

atau kesungguhan inilah yang akan membedakan seseorang dengan yang lainnya dalam 

arti hasil akhirnya. Allah berfirman: 

“ Tidaklah sama antara mukmin yang duduk (yang tidak ikut berperang) yang tidak 

mempunyai 'uzur dengan orang-orang yang berjihad di jalan Allah dengan harta mereka 

dan jiwanya. Allah melebihkan orang-orang yang berjihad dengan harta dan jiwanya atas 

orang-orang yang duduk[340] satu derajat. kepada masing-masing mereka Allah 

menjanjikan pahala yang baik (surga) dan Allah melebihkan orang-orang yang berjihad 

atas orang yang duduk[341] dengan pahala yang besar”, 

Maka pertanyaan yang layak kita kemukakan adalah: bagaimana agar kita selalu 

bersemangat dalam hidup? Semangat akan tumbuh bila ada harapan. Setiap ada harapan, 

maka di sanalah ada semangat. Sebagai ilustrasi, ada seseorang terjebak dalam gua yang 

gelap. Badannya sudah lemah dan harapannya sudah hampir habis. Ketika itu ia melihat 

setitik cahaya dan terpaan semilir angin. Apa yang terjadi pada orang tersebut? Sudah 

dapat ditebak, semangatnya akan bangkit kembali. Ia menyangka bahwa di sekitarnya pasti 

ada lubang, dan ia pun akan berjuang untuk mencari lubang angin dan cahaya tersebut. 

Termasuk dalam bab cinta. Kita akan bersemangat mencintai seseorang, tatkala ada 

harapan untuk mendapatkannya. 

Dari mana harapan itu datang? Ternyata, harapan tidak timbul dengan sendirinya. Harapan 

timbul dari input (informasi) yang kita dapatkan. Artinya, orang yang akan selalu 

bersemangat adalah orang yang memiliki kebiasaan (tradisi) mengumpulkan dan 

menghimpun informasi. Maka, kalau kita ingin menjadi orang yang selalu bersemangat 

dalam hidup, maka kita jangan pernah berhenti menghimpun informasi. Berhenti mencari 

informasi, harapan berkurang, maka semanagat pun pasti berkurang. Lalu, input atau 

informasi seperti apa yang harus kita dapatkan? Tentu input yang dapat 

dipertanggungjawabkan dan memenuhi standar BAL (benar, akurat, dan lengkap). 
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Sebuah keputusan yang tepat biasanya diawali dengan adanya tradisi pengumpulan 

informasi yang BAL. Kalau kita memiliki tradisi ini, kita akan semakin bersemangat dan 

memiliki peluang besar untuk menghasilkan keputusan yang tepat dalam hidup. Inilah 

modal yang paling mahal dari seorang yang ingin sukses dalam hidupnya.  

Kalau kita menelaah Al-quran, kata iqra sebagai kata pertama dari Al-quran yang 

diturunkan pada Rasulullah SAW maknanya tidak sekadar ‘membaca’, tapi juga 

‘menghimpun informasi’. Karena itu, tradisi mengumpulkan informasi jauh-jauh hari 

sudah diperintahkan Allah SWT.  

Masalahnya, tradisi menghimpun informasi ini belum menjadi keseharian kita. 

Kebanyakan, hari-hari kita berlalu begitu saja tanpa ada manfaat. Kalaupun ada informasi 

yang masuk, mekanisme kita sering salah, serampangan, dan tidak dipilah-pilah. Karena 

itu, yang timbul adalah semangat emosi bukan semangat solusi. Jadi, kita harus mulai 

mengubah cara berpikir atau paradigma tentang informasi. Uang yang kita gunakan untuk 

menghimpun informasi bukan sebuah pengeluaran, tapi investasi.  

Marilah kita iqra, punya tradisi, perangkat, uang untuk selalu bergerak berdasarkan 

informasi yang BAL agar tindakan kita benar-benar akurat. Kalau kita kaya dengan 

informasi, otomatis kita akan kaya dengan harapan, kaya dengan semangat, dan tindakan 

kita akan selalu tepat dan akurat. Pergi ke mana saja kita harus menjadi penghimpun 

informasi. Rasa optimistis ini penting kita tumbuhkan untuk menjadikan diri kita 

confidence percaya diri, Allah-pun menjanjikan hal itu dalam al-Qur’an : QS, al-Thalaq 

ayat 2, 4 dan 5 

Artinya, bercita-cita apapun kita, modal utamanya adalah kemampuan, dan semangat 

usaha dengan sungguh-sungguh serta taqwa kepada Allah, pasti Allah akan menolong kita 

demngan memberika kemudahan, memberikan solusi bahkan keberhasilan atau reword 

dari-Nya. Pertanyaannya, sejauh mana kita gemar terhadap informasi yang BAL? 

Informasi bisa lewat buku, media cetak, televisi, internet, atau seorang guru. Karena itu, 

kalau kita berjumpa dengan seseorang, maka usahakan perjumpaan tersebut bisa 

menambah input yang benar bagi kita. Lihat pemilu, seharusnya mampu mendatangkan 

input bagi peningkatan kualitas diri kita. Intinya, dalam kondisi apapun jadikanlah kita 

penampung informasi yang BAL. Bila ini yang terjadi, insya Allah hidup akan terasa lebih 

mudah.  

 

*) Diolah dari berbagai sumber 

**) Staf Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta 
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16 

SYARAT DIKABULKANNYA DO’A *) 

Oleh: Miftah Faridl **) 

(Masjid Salman ITB) 

 

Pernah suatu ketika datang seorang arab dusun kepada Rasul. Ia memanggil Rasul dengan 

panggilan yang tidak biasa, “Hai Muhammad, Tuhan itu jauh atau dekat? Kalau jauh saya 

akan berteriak memanggilNya, jika dekat saya cukup berbisik saja untuk memanggilNya.” 

Rasul  diam saja tidak langsung menjawabnya. Hingga akhinya turun firman dari Allah QS 

Al-Baqarah:186, diantara ayat-ayat tentang puasa, “Apabila hambaKu bertana kepadamu 

(Muhammad) tentang Aku, maka jawablah bahwasanya Aku dekat. Aku akan memenuhi 

keinginan dan harapan hambaku, apabila ia meminta kepadaku. Maka penuhilah 

seruanKu, berimanlah kepadaKu, agar mereka sukses dan berhasil.” Ayat ini memberikan 

banyak pelajaran bagi kita. Pertama, jika ada seorang anak bertanya tentang Allah, maka 

hendaklah kita menjawab bahwa Allah itu dekat. Di saat lain disebutkan bahwa Allah lebih 

dekat dari urat lehermu sendiri. Kedua, bahwa Allah Maha Mengetahui apa yang ada 

dalam hati setiap hambanya, Allah mengetahui apa yang diinginkan hambanya. Namun 

hendaklah keinginan itu diwujudkan dalam bentuk do’a dan pengharapan pada Allah swt. 

Ketiga, jika ingin seruan dan permintaanna dikabulkan oleh Allah, maka hendaknya 

beriman kepadaNya dan penuhi perintahNya, agar ia berhasil dan sukses.  

Allah senang jika manusia banyak meminta kepadaNya, bahkan ia murka jika manusia 

malas meminta kepadanya. Manusia yang disukai Allah adalah dia yang banyak meminta 

pada Allah dan banyak memberi  kepada sesamanya. Dalam setiap rangkaian ibadah kita, 

mulai dari shalat hingga melaksanakan ibdaha haji, seluruhnya mengandung muatan do’a 

kepada Allah. Rasul mencontohkan untuk selalu mengawal setiap aktivitas keseharian kita 

dengan senantiasa memanjatkan do’a kepada Allah. Allah mencintai hambanya yang selalu 

berdo’a. 

Saat-saat yang makbul untuk berdo’a diantaranya adalah saat seseorang melaksanakan 

ibadah haji, saat seseorang sedang melaksanakan ibadah shaum terutama shaum ramadhan, 

saat seseorang sedang melakukan ibadah di hari jum’at dan saat seseorang sedang berada 

di sepertiga malam terakhir atau saat-saat melakukan sahur. Dalam riwayat lain disebutkan 

bahwa  semakin suci suatu tempat, semakin besar kemungkinan dikabulkannya do’a 

seseorang. Masjid adalah tempat suci yang makbul untuk seseorang berdo’a. Ud’uuni 

astajiblakum, berdo’alah maka akan Aku kabulkan do’amu. Setiap do’a, Allah janjikan 

untuk dikabulkan. Ada yang dikabulkan secara langsung dan cepat, ada yang ditunda dulu, 

ada juga yang ditangguhkan hingga akhirat dan dinilai ibadah yang berbuah pahala 

untuknya.  

Dalam riwayat lain disebutkan, bahwa seringkali kita mencintai sesuatu dan 

menginginkannya, kamu meyakininnya bahwa itu hal yang baik untuknya, padahal hal 

tersebut tidak baik untuknya. Boleh jadi kamu tidak menginginkan sesuatu, namun Allah 

tau hal itu baik baginya. Seringkali kita berdo’a, menginginkan sesuatu, dengan Maha 

Kasihnya Allah tidak mengabulkannya  dan  Allah menggantinya dengan memberikan hal 

lain. Yakinlah yang Allah berikan itulah yang sesungguhnya baik bagi kita.  

Rasul mengatakan, seringkali do’a yang diminta tidak langsung dikabulkan oleh Allah 

sebagai bentuk ujian dariNya. Hidup adalah ujian. Rasul meriwayatkan, pernah suatu kali 

Allah memanggil para malaikat. Allah meminta kepada malaikat-malaikatNya untuk 
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memberikan ujian pada hambaNya agar Allah mengetahui siapa yang paling beriman dan 

paling kuat keimanannya. Allah tentu mengetahui kualitas iman setiap hambaNya, namun 

Allah ingin melihatnya melalui bagaimana cara dia menyikapi setiap ujian yang 

menghampirinya. Itulah mengapa ada do’a yang belum dikabulkan. 

Islam mengajarkan, bagaimana do’a  yang baik. Rasul mengatakan, do’a yang baik adalah 

do’a yang dikirimkan untuk orang lain dan orang yang dido’akan itu tidak dirinya sedang 

dido’akan. Jika orang yang dido’akan tidak tahu dirinya sedang dido’akan, maka ratusan 

malaikat datang dan mendo’akan hal yang sama bagi orang yang berdo’a tersebut.  

Selanjutnya Rasul menjelaskan, do’a yang baik adalah do’a yang diawali dengan memuja 

dan memuji Allah kemudian bershalawat atas nabi. Itulah adab berdoa yang baik menurut 

ajaran islam. 

Dalam ajaran Islam, ada yang dikenal dengan tawasul dalam hal berdo’a. Tawassul do’a 

ada tiga macam. Pertama, seseorang merasa akan dikabulkan do’anya melalui tawasul 

dengan cara melakukan amal kebaikan terlebih dahulu. Do’a yang paling baik adalah yang 

diawali dengan infaq dan shadaqah. Do’a yang paling baik itu adalah do’a setelah selesai 

shalat. Do’a yang paling baik adalah ketika sedang berbuka shaum. Do’a yang paling baik 

adalah ketika setelah bersimpuh kepada ayah dan ibu. Doa yang paling baik itu adalah 

setelah menyantuni anak yatim. Itulah tawasul dengan amal. 

Kedua, tawassul dengan menyebut nama-nama Allah yang baik dan agung yaitu asmaul 

husna. Di antara sekian banyak nama Allah ada yang disebut ismul a’dhzam, nama yang 

agung, yang Allah akan malu tidak mengabulkan do’a hambanya jika disebut nama-nama 

yang agung tadi; Ya Arhamarraahimiin, Ya Dzaljalaaliwaliqram, Yaa Hayyu Yaa Qayyum, 

Ya Allahu Yaa Ahad, Ya Allahu Yaa Shamad Lam yalid wa lam yuulad. Itulah naman-

nama agung Allah. 

QS Al-A’raf memberikan sebuah panduan tentang do’a yang baik, yaitu do’a yang 

dipanjatkan dengan penuh kesungguhan, kekhusu’an, dan penuh harapan. Karena itu do’a 

menjadi tidak baik juka disertai dengan kesombongan dan buruk sangka kepada Allah. 

“Sesungguhnya Aku akan menentukan iradahku, tergantung dugaan-dugaan manusia 

terhadapKu.” Maka, berhusnudzon kepada Allah adalah menjadi syarat akan 

dikabulkannya do’a tersebut. Mudah-mudahan do’a-do’a kita selalu didengar dan 

dikabulkan oleh Allah swt. 

 

*) Diambil dari Khutbah Jum’at di Masjid Salman ITB 

**) Guru Besar Institut Teknologi Bandung 

      Anggota Majelis Pembina YPM Salman ITB 
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17 

SYUKUR *) 

oleh: Hermawan K. Dipojono **) 

(Masjid Salman ITB) 

 

“Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu yaitu 

bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan Hari Kiamat dan dia banyak 

menyebut Allah” (al-Ahzab[33]: 21) 

“Sesungguhnya orang-orang yang beriman, mengerjakan kebajikan, melaksanakan shalat, 

dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada rasa takut 

pada mereka dan mereka tidak bersedih hati” (Al-Baqarah[2]: 277) 

“Dan (ingatlah), ketika Ibrahim diuji Tuhannya dengan beberapa kalimat lalu dia 

melaksanakannya dengan sempurna. Dia (Allah) berfirman, ”Sesungguhnya Aku 

menjadikan engkau sebagai pemimpin bagi seluruh manusia.” Dia (Ibrahim) berkata, 

”Dan (juga) dari anak cucuku?” Allah berfirman, ”(Benar, tetapi) janji-Ku tidak berlaku 

bagi orang-orang yang zalim”. (Al-Baqarah[2]: 124) 

 

Dalam setiap peristiwa wisuda sarjana, magister maupun doctor yang dilakukan oleh suatu 

perguruan tinggi, banyak harapan tertumpu dipundak mereka yang diwisuda, baik dari 

keluarga maupun masyarakat  (yang wajar berharap karena pendidikan mereka mendapat 

subsidi dari dana masyarakat, dana pajak maupun berbagai sumbangan lainnya). Setiap 

warga negara mengharapkan agar hari esok jauh lebih baik dari hari ini; kehidupan pribadi 

maupun masyarakatnya menjadi lebih sejahtera, jasmani maupun ruhani. Kehidupan yang 

lebih makmur dan sejahtera merupakan kehidupan yang harus ditengok ke atas oleh 

sebagian besar warga dari bangsa ini. Kehidupan seperti itu berada di posisi yang tinggi, 

perlu jalan mendaki lagi sulit untuk mencapainya. Salah satu yang diyakini oleh sebagian 

besar anggota masyarakat di dunia adalah bahwa pendidikan merupakan tangga yang dapat 

digunakan untuk naik ke atas, ke kehidupan yang lebih sejahtera, lebih bermartabat. 

Terlebih di jaman atau era yang dikatakan sebagai berbasis pengetahuan (knowledge based 

society) maka orang atau kelompok orang yang mempunyai, menguasai, dapat 

menggunakan pengetahuan akan mempunyai nilai tawar lebih dibanding mereka yang 

tidak demikian. 

Oleh karena itu dengan nalar yang sehat dapat dimengerti bahwa mereka yang dapat 

menyelesaikan pendidikan terminal, pendidikan tertinggi, yaitu di perguruan tinggi, 

sungguh telah memperoleh anugerah yang besar dari Allah SWT. Kita ucapkan selamat 

kepada para sarjana, magister dan doktor tersebut. Selamat jalan di padang amal sholeh 

yang lebih luas, untuk berkarya bagi kemaslahatan diri, keluarga, dan ummat. Bagi yang 

masih akan menyusul, para mahasiswa, semoga pula dapat mengikuti jejak para 

pendahulunya, dapat menuntaskan pendidikannya di kampus ini. Kesemuanya itu mungkin 

dimaksudkan untuk menggapai cita-cita, impian yang tinggi, keinginan ambisius. Suatu 

hasrat atau keinginan yang tidak salah. Hasrat untuk hidup lebih baik, dengan kekayaan 

dan status sosial yang membanggakan sudah barang tentu merupakan hal yang baik dan 

dapat dibenarkan. Cita-cita yang ambisius, yang tinggi, yang jika diukur dengan keadaan 

saat ini nampak sebagai sesuatu yang musykil juga bukan merupakan barang haram. 

Bahkan agama mengajarkan untuk hidup dengan hasrat dan keinginan yang dapat 

dikatagorikan sebagai sangat ambisius.  
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Apakah ada sesuatu yang lebih ambisius dibanding ingin masuk surga? Doa yang paling 

dihafal oleh umat Islam adalah doa sapu jagat, sebuah doa yang menanamkan keharusan 

bercita-cita yang sangat ambisus: sejahtera di dunia, sejahtera di akherat, dan dijauhkan 

dari azab neraka alias masuk surga. Sungguh itu merupakan sebuah hasrat atau cita-cita 

yang sangat ambisius. Allah swt sendiri yang mengajarkan doa itu dan bahkan lebih dari 

itu Allah swt juga melengkapi manusia dengan potensi, fasilitas, dan petunjuk alias manual 

agar hal itu dapat dicapai.  

 

Ada dua hal penting mengenai ambisi manusiawi ini. Pertama hendaknya ambisi itu 

digapai secara bermartabat, dengan dignity. Secara bermartabat sebagai hamba Allah, 

bukan hamba syaithon. Syarat perlu untuk dapat bermartabat adalah kejujuran untuk 

mengakui, mengamalkan, membuktikan bahwa dirinya adalah makhluq dan hamba Allah 

swt. Ini merupakan sebuah kejujuran absolut yang akan menyinari dan membimbing 

perjalanan menggapai ambisi dengan benar dan berada di jalan yang lurus, jalan para 

Rasul Allah. Bahwa sebelum Baginda Muhammad saw diangkat menjadi Nabi dan Rasul 

telah dibentuk oleh Allah SWT sebagai pribadi yang dapat dipercaya, yang dibangun di 

atas nilai dan karakter kejujuran, menunjukkan betapa luar biasa pentingnya nilai kejujuran 

ini. Nilai ini nampaknya merupakan suatu syarat perlu bagi seseorang yang akan memikul 

tugas besar dan berat: tugas kenabian dan kerasulan. Dan tentunya juga bagi siapapun yang 

merasa menjadi bagian dari ummatnya. Kepada para alumni ITB, yang baru saja atau akan 

diwisuda, silahkan bercita-cita setinggi mungkin, menjadi orang terkenal, kaya, berkuasa 

atau apapun selama di dunia ini namun gapailah itu semua secara 

bermartabat, dengan senantiasa menyadari bahwa dirimu adalah hamba Allah swt, bukan 

hamba syaithon, atau hawa nafsu. 

 

Rasulullah SAW di usia yang relatif masih muda, dibawah 25 tahun telah dikenal sebagai 

seorang professional sejati, yang digapainya secara bermartabat, di atas jalan amanah, 

jujur, penuh tanggung jawab, di atas norma jalan yang lurus, dengan menggunakan 

sepenuhnya potensi kecerdasan yang dimilikinya sehingga bahkan ditengah-tengah 

masyarakat jahiliyyah sekalipun beliau mendapat gelar Al-Aamiin, yang dapat dipercaya, 

pemegang teguh amanah yang dibebankan kepada beliau. Jujur merupakan salah satu 

perwujudan iman; ia merupakan wujud keyakinan bahwa Allah Maha Melihat. Tidak ada 

satu hal pun di dunia ini yang lepas dari penglihatan Allah, baik besar maupun kecil, nyata 

maupun tersembunyi, di siang maupun malam hari. Namun ia juga merupakan wujud dari 

keyakinan bahwa Allah Maha Adil; kejujuran walaupun nampaknya merugikan dalam 

jangka pendek, namun Allah tidak pernah melupakan hamba-hambaNya yang menjalani 

hidup dengan kejujuran. Jujur kepada Allah, jujur kepada RasulNya, jujur kepada diri 

sendiri, dan jujur kepada lingkungannya. Jujur untuk mengakui apapun yang bukan 

miliknya sebagai bukan miliknya sehingga jujur kepada ALlah menyebabkannya tidak 

berani mengambil apapun yang memang telah dengan jujur diakuinya sebagai milik orang 

lain. 

 

Alangkah nikmatnya hidup dilingkungan yang dibangun atas kejujuran ini. Hati tidak 

pernah merasa kawatir dan was-was; barang-barang yang tercecer atau terlupa dapat 

dengan sendirinya kembali lagi. Kejujuran melahirkan masyarakat yang tentram karena 

tidak ada yang kawatir untuk dirugikan oleh orang lain dan sedikitpun juga tidak ada niat 
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untuk merugikan orang lain. Kejujuran nampaknya juga menjadi ciri kecanggihan, 

kemajuan, dan keadaban suatu masyarakat atau bangsa; semakin maju suatu bangsa, 

nampaknya semakin jujur tatanannya atau sekurang-kurangnya semakin mendapat 

perhatian pentingnya nilai kejujuran itu. Pada dasarnya memang tidak mungkin sains dan 

teknologidibangun tanpa kejujuran. Memang benar kejujuran dan bangsa yang berbasis 

kejujuran dapat dibangun oleh pribadi atau bangsa yang tidak mengenal Tuhan sekalipun. 

Manakala mereka mampu mengimajinasikan dan kemudian meyakini bahwa dalam 

jangkan panjang kejujuran itu akan memberikan manfaat luar biasa bagi diri dan 

bangsanya; dan meyakini setiap kecurangan akan menghancurkan diri dan masyarakatnya 

dalam jangka panjang. Kejujuran kemudian menjadi bagian tidak terpisahkan dari harga 

diri pribadi 

setiap anggota masyarakat. Memang menjadi suatu ironi dan tragedi manakala pribadi atau 

bangsa yang menyatakan diri beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa namun gagal 

mewujudkan kejujuran sebagai pilar hidup dan kehidupannya. Selama hari ini masih ada 

dan tersisa kesempatan membangun kejujuran dalam hidup dan kehidupan senantiasa 

terbuka lebar.  

 

Sebenarnyalah bahwa masyarakat yang dibangun di atas kejujuran bukanlah sebuah utopi 

atau impian di siang hari bolong. Meruntuhkan kejahiliyyahan bukanlah sebuah hal yang 

mustahil. Semoga kita dapat mewariskan Indonesia esok hari yang lebih baik dari hari ini. 

Sesungguhnya Allah tidak pernah tidur dan lelah mengawasi tingkah laku makhluq 

ciptaanNya yang bernama manusia. Sesungguhnyalah pula bahwa Allah Maha Santun, 

tidak pernah lupa memberi penghargaan kepada hamba-hambaNya yang berjuang di 

jalanNya dengan menjalani hidup dengan penuh kejujuran sebagaimana diteladankan oleh 

RasulNya Muhammad saw. Kepada para mahasiswa, selamat berjuang menggapai cita. 

Demi Tuhan, bangsa dan almamater, bangunlah karakter, identitas dan harga diri kalian 

diatas landasan kejujuran. Mari kita bangun Indonesia hari ini dan esok di atas landsan 

nilai-nilai kejujuran. Semoga dengan demikian ALlah SWT berkenan melimpahkan berkah 

dan rahmatNya kepada kita semua, aamiin. 

 

Setelah ambisi harus digapai secara bermartabat sebagai hamba Allah SWT, bukan hamba 

syaithon, adalah menyikapi capaian duniawi. Manakala keinginan atau ambisi di dunia itu 

dapat dicapainya maka ingatlah bahwa didalamnya terkandung amanah, ada hak orang lain 

yang harus ditunaikannya. Pelaksanaan hal ini akan lebih mengokohkan keyakinan bahwa 

dirinya adalah hamba Allah swt, yang dihadirkan untuk memikul tugas dan misi sebagai 

rahmat bagi alam semesta. Ada kesantunan yang akan terpancar. Manakala ambisi atau 

keinginan itu tidak atau belum tercapai, setelah melalui usaha maksimal, ia kembalikan 

semuanya kepada Allah swt, Pemilik dan Penguasa Tunggal Alam Semesta dan seisinya, 

dengan penuh kesabaran dan keikhlasan. Yang ketiga, pada akhirnya perlu ada kesadaran 

terus menerus bahwa ujung dari perjalanan di dunia ini akan di akhiri dengan kematian. 

Silahkan berambisi setinggi mungkin, gapailah semua keinginanmu, nikmatilah semua 

yang telah engkau capai dengan susah payah, namun ingatlah bahwa kematian pasti datang 

dan dibalik pintu kematian itu menantimu per- 

tanggungjawaban. 

 

“Ya… Allah anugerahkanlah untuk kami rasa takut kepada-Mu, yang membatasi antara 

kami dengan perbuatan maksiat kepada-Mu, dan anugerahkanlah ketaatan kepadaMu yang 
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akan menyampaikan kami ke dalam surgaMu, anugerahkanlah pula keyakinan yang akan 

menyebabkan ringannya bagi kami segala musibah di dunia ini. Ya Allah, anugerahkanlah 

kenikmatan kapada kami melalui pendengaran, penglihatan dan dalam kekuatan kami 

selama kami masih hidup, dan jadikanlah ia warisan dari kami. Jadikanlah balasan kami 

atas orang-orang yang menganiaya kami, dan tolonglah kami terhadap orang yang 

memusuhi kami. Janganlah Engkau jadikan musibah kami ada dalam urusan agama kami. 

Janganlah Engkau jadikan dunia ini adalah cita-cita kami terbesar dan puncak dari ilmu 

kami. Jangan Engkau jadikan berkuasa atas kami, orang-orang yang tidak mengasihi 

kami.” 

 

“Ya Allah jangan pernah Engkau tinggalkan dosa kecuali Engkau ampuni. Tidak ada 

kegalauan kecuali Engkau berikan jalan keluar, tidak ada hutang kecuali Engkau penuhi, 

dan tidak ada satupun kebutuhan dunia dan akherat kecuali Engkau penuhi, wahai Tuhan 

seluruh alam.” 

 

*) Diambil dari Khutbah Jum’at di Masjid Salman ITB 

**) Guru Besar Institut Teknologi Bandung 

      Anggota Majelis Pembina YPM Salman ITB 

      Ketua Umum Asosiasi Masjid Kampus Indonesia (AMKI) 
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18 

MENGOPERASIONALKAN SHALAT TAHAJUD *) 

Oleh: Agung Wiyono **) 

(Masjid Salman ITB) 

 

Sholat Tahajud untuk memperbaiki diri, keluarga serta berpartisipasi dalam memelihara 

fasilitas umum dan lingkungan 

1. Membaca Tanda-tanda Alam Atas Nama Allah swt Yang Maha Pemurah  

QS. Al Alaq: 1-5: 

“(1). Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu Yang menciptakan, (2). Dia telah 

menciptakan manusia dari segumpal darah. (3). Bacalah, dan Tuhanmulah Yang Maha 

Pemurah, (4). Yang mengajar (manusia) dengan perantaraan kalam. (5). Dia mengajarkan 

kepada manusia apa yang tidak diketahuinya.” 

Jadi, betul-betul perlu kita ingat bahwa membaca tanda-tanda alam ini adalah atas nama 

Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Harus kita jaga jangan sampai dalam 

membaca memahami alam ini justru menimbulkan keburukan. 

 

2. Membaca Tanda-tanda Alam Lingkungan Sekitar Kita Sehari-hari 

Marilah kita teruskan dengan membaca Firman Allah dalam QS Ali Imran (3): 190-191 

 

(190).” Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, dan silih bergantinya malam dan 

siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, (191). (yaitu) orang-orang yang 

mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring dan mereka 

memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi (seraya berkata): "Ya Tuhan kami, 

tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha Suci Engkau, maka peliharalah 

kami dari siksa neraka.” 

Sangat dalam makna ayat tersebut di atas. Rasulullah SAW menangis ketika membaca 

ayat-ayat ini. Betapa tidak, bila kita merenungkan ayat ini di malam hari pada sepertiga 

malam terakhir kemudian men-tafakkuri, memikirkan tanda-tanda alam di sekitar kita, 

betapa kita akan terasa masih amat bodoh, jahil, malas dan berbagai penyakit hati lainnya 
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dalam melaksanakan perintah Allah SWT. Padahal demikian banyak nikmat yang Allah 

karuniakan kepada kita semua. 

- Demikian pula bila kita melihat diri kita, suami istri, anak-anak, serta lingkungan 

kita, dan kita tidak ikut  berpartisipasi untuk mendidiknya, 

- Demikian pula bila kita melihat  setiap hari jalan macet berkepanjangan, yang 

terkadang kita ikut terlibat menjadi penyebabnya, dan kita tidak ikut  berpartisipasi 

untuk mengurainya, 

- Demikian pula bila kita melihat jalan-jalan kita rusak, akibat drainase yang buruk 

serta berat truk-truk material yang melebihi kapasitas kemampuan jalan kita. 

- Demikian pula bila kita lihat banjir setiap hujan. Sebagian saudara-saudara di hilir 

sungai, di dataran rendah kebanjiran. Sedangkan kita di hulu sungai, di dataran 

tinggi tidak ikut berpartisipasi mencegah aliran airnya. 

- Demikian pula bila kita melihat  lingkungan kita yang rusak, tidak mau dan atau 

tidak mampu mencegahnya apalagi memperbaikinya. 

 

3. Apakah Kita Bisa Termasuk Ulil Albab? 

Melihat fakta yang demikian apakah kita masih bisa mengklaim diri kita sebagai  ulil 

albab atau orang-orang yang berakal. Sedangkan orang-orang yang berakal dicirikan oleh 

Allah sebagai orang-orang yang dikala berdiri, duduk dan berbaring senantiasa membaca 

tanda-tanda alam disekitarnya, memikirkan bagaimana beramal shaleh dengan cara 

mencari solusi penyelesaiannya. 

“Ya Allah, engkau ujikan semua ini, insya Allah tidak sia-sia ya Allah. Kami berniat Insya 

Allah berpartisipasi untuk mencegah kerusakan lingkungan kami agar tidak lebih parah, 

bahkan kami ingin memperbaikinya ya Allah.” 

“Ya Allah, Maha  Suci Engkau ya Allah dari kesalahan. Alam ini rusak, budaya harmoni 

dengan alam ini rusak, karena kesalahan kami ya Allah. Maka ampuni kami ya Allah, dan 

jauhkanlah kami dari siksa api neraka yang membakar.” Aamiin.   

 

4. Shalat Tahajud Sebagai Rasa Syukur dan Taubat 

Beruntung kita bahwa Allah SWT tidak serta merta menghukum kita karena kesalahan-

kesalahan kita. Allah masih menyayangi kita, Allah masih memberi kesempatan kepada 

kita untuk merenungkan diri, memperbaiki diri sebelum batas waktu ajal kita sampai. 

Kita tidak bisa merenung sebagai pekerjaan sambilan, waktu untuk merenung harus kita 

alokasikan pada waktu yang prima. Waktu dimana sel-sel tubuh kita baru selesai 

beristirahat, waktu yang hening. Waktu dimana kita bisa membebaskan dari kesibukan 

urusan dunia sesaat. Waktu dimana kita lebih bisa membebaskan dari syaitan yang 

menggoda kita insya Allah. Waktu itu adalah sepertiga malam terakhir.  

 

Allah swt berfirman dalam  QS Al Muzzammil (73): 1-5 

 (1). Hai orang yang berselimut, (2). bangunlah (untuk shalat) di malam hari, kecuali 

sedikit (daripadanya), (3). (yaitu) seperduanya atau kurangilah dari seperdua itu sedikit, 

(4). atau lebih dari seperdua itu. Dan bacalah Al Qur'an itu dengan perlahan-lahan. (5). 

Sesungguhnya Kami akan menurunkan kepadamu perkataan yang berat. 
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Ketika kita sedang tidur, disapa oleh Allah dengan kasih sayang Nya, wahai orang yang 

berselimut… bangunlah. Allah ijinkan nyamuk menggigit kita, mengijinkan kucing 

berlarian di atap rumah, sehingga membangunkan dari tidur lelap kita…  Atau kita perlu 

menghidupkan weaker, alarm untuk membangunkan kita. Alhamdulillah, kita bersyukur 

Allah masih sayang kita, tidak dibiarkannya kita tidur sampai pagi.  

Pada kesempatan pertama setelah bangun tidur, jangan ingat atau mengucap yang lain 

kecuali:  

Alhamdulillah aladzi  ahyaana ba’da ma ama tanna wa ilaihi nuzur. Segala puji bagi 

Allah yang telah membangunkan kami setelah mematikan kami dan hanya kepada Allah 

kami kembali. 

 

Dengan berjalan perlahan kita mengambil air wudhu untuk mensucikan diri dan melepas 

ikatan tali syaitan ke dua. Dan dengan perlahan pula kita laksanakan shalat tahajud dua 

rakaat. Dengan khusyuk kita baca ayat demi ayat, kita resapkan dalam hati firman Allah. 

Kita baca dengan maknanya, seolah-olah Allah swt sedang berbicara kepada kita dengan 

ayat-ayatNya.  

 

5. Muhasabah – Merenung Setelah Shalat Tahajud 

Setelah tahajud dua rakaat pertama, kita dapat bermuhasabah, merenungkan satu persatu 

bagaimana kita melaksanakan amanah dengan baik, bagaimana menyelesaikan 

permasalahan kita, dst. Pada saat prima ini kita dapat berkonsultasi, meminta pertolongan, 

memohon kekuatan, kesabaran, dan ketawaqalan kepada Allah swt.   

Khatib mengajak jamaah sekalian, marilah secara berjamaah untuk mendoakan dan 

mencari jalan untuk mendidik anak-anak kita, anak-anak masjid, anak-anak generasi muda 

bangsa ini agar menjadi anak-anak yang shaleh dan shalehah. Allahumma Amin. 

Demikian pula khatib mengajak jamaah sekalian untuk berdoa dan berupaya mencari 

solusi untuk beberapa permasalahan yang kita hadapi baik masalah lokal komplek tempat 

tinggal kita, atau Kota dimana kita tinggal, maupun Indonesia kita. Permasalahan 

pendidikan yang biayanya semakin tidak terjangkau oleh rakyat pada umumnya, banjir dan 

kekeringan yang semakin sering terjadi, transportasi publik yang kurang, infrastruktur 

yang rusak. Pemborosan dana untuk politik, korupsi yang melembaga, hutang Negara yang 

menggunung, kemuliaan bangsa yang terkikis, dst. 

Kita cari firman-firman Allah swt dan hadist Rasulullah saw ( dengan Quran digital, 

komputer dan internet) yang terkait dengan berbagai amanah dan permasalahan baik 

pribadi, keluarga dan permasalahan bangsa, kemudian kita renungkan. 

Insya Allah pada malam yang hening di sepertiga malam terakhir, Allah swt akan 

menurunkan makna dari firman-firmanNya ke dalam hati kita. Amin ya Allah. 

 

6. Usaha menemukan diri dan menemukan Allah swt 

Setelah dan bersamaan kita menemukan diri kita dihadapan Allah swt, maka kita semakin 

mengenal baik buruk diri kita. Tentu demikian pula saudara-saudara, teman-teman tim 

kerja kita. Pemahaman ini akan lebih memudahkan untuk memahami posisi kita, teman-

teman kita, alam di sekitar kita, dan Allah swt  pencipta dan pemelihara alam semesta. 
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Allah berfirman dalam QS Al Israa’ (17): 84-85. 

(84). Katakanlah: "Tiap-tiap orang berbuat menurut keadaannya masing-masing". Maka 

Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang lebih benar jalannya. (85). Dan mereka bertanya 

kepadamu tentang roh. Katakanlah: "Roh itu termasuk urusan Tuhan-ku, dan tidaklah 

kamu diberi pengetahuan melainkan sedikit". 

 

Kita memahami bahwa diri kita masing-masing memang berbeda, suami berbeda dengan 

istri, dan anak-anak. Apa lagi kita tentu berbeda riwayat dan pengalaman hidup dengan 

teman-teman jamaah tim kerja kita. Kita memohon kepada Allah swt untuk menyatukan 

hati-hati kita, menyatukan visi, misi, motivasi dan tujuan kerja dan amal kita, tidak lain 

kecuali karena Allah swt. 

 

Kalau kita mengenal diri kita dan teman-teman kita karena alasan dunia, dengan platform 

yang tidak sama, bisa diduga akan susah kita untuk bekerja samanya.  Akan tetapi bila kita 

menemukan diri kita masing-masing sebagai hamba Allah swt, maka insya Allah kita akan 

patuh pada firmanNya untuk bermusyawarah. 

  

7. Musyawarah Dengan Tim Kerja Amal Shaleh 

Allah berfirman dalam QS Asy Syuura (42): 38 

 (38) Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan 

mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara 

mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang Kami berikan kepada 

mereka. 

 

Oleh karenanya perlu kita upayakan untuk shalat tahajud dan berdoa, bersama dengan tim 

kerja amal shaleh kita untuk menyatukan hati, platform dan program kerja. Allah swt 

memerintahkan kepada kita untuk bermusyawarah. 

 

8. Menyatukan Hati, Visi-Misi, Program Dengan Tim Kerja Amal Shaleh 

Orang-orang tua kita berkata, bersatu kita teguh bercerai kita runtuh, sapu lidi harus 

bersatu agar berfungsi dengan baik. Allah swt berfirman dalam QS Ash Shaff (61): 4 

 (4). Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berperang di jalan-Nya dalam 

barisan yang teratur seakan-akan mereka seperti suatu bangunan yang tersusun kokoh. 

 

Allah swt mencintai orang-orang yang shalat berjamaah dan menghadiahi sampai 27 x 

lipat, bila kita mampu melaksanakan dan menegakkan shalat berjamaah. Melaksanakan 

shalat itu relatif lebih mudah, akan tetapi menegakkan shalat shalat dalam kehidupan 

sehari-hari memerlukan jihad dan kesabaran. Semoga Allah  memberikan kejernihan hati 

dan kemampuan kita menegakkan shalat berjamaah.  
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9. Istiqomah Dalam Tahajud, Muhasabah, Musyawarah, Menyatukan Hati, Visi-Misi, 

Program Kerja 

Melaksanakan shalat tahajud sekali-sekali relatif mudah dilaksanakan, untuk bisa 

istiqomah memerlukan kesabaran. Langkah-langkah berikutnya tentu lebih tidak mudah. 

Untuk itu marilah kita wacanakan dan kita coba untuk shalat, berdoa, menyatukan visi, 

misi, platform dengan tim kerja amal shaleh secara berjamaah. Perlu kita upayakan 

membentuk dan mengoperasionalkan  tim-tim kerja di lingkungan kita masing-masing:  

- Tim kerja pendidikan anak masjid dan anak bangsa,  

- Tim kerja drainase,  

- Tim kerja pembangunan dan pemeliharaan Jalan, dan 

- Tim kerja pemelihara lingkungan, dst.  

Sekali berdoa sesuai visi, misi tim kerja relatif  mudah, meneruskan secara istiqomah 

memerlukan perjuangan. Kita meyakini bahwa orang istiqomah akan mendapatkan 

imbalan sorga jannatun na’im. Allah swt berfirman dalam  QS Fushshilat (41): 30 dan 33. 

 (30). Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan: "Tuhan kami ialah Allah" kemudian 

mereka meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat akan turun kepada mereka (dengan 

mengatakan): "Janganlah kamu merasa takut dan janganlah kamu merasa sedih; dan 

bergembiralah kamu dengan (memperoleh) surga yang telah dijanjikan Allah kepadamu". 

(33). Siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada Allah, 

mengerjakan amal yang shaleh dan berkata: "Sesungguhnya aku termasuk orang-orang 

yang berserah diri?" 

 

10. Mempersiapkan Generasi dengan pribadi Yang Muthmainnah, Keluarga Yang Sakinah 

Mawaddah Wa Rahmah, Negeri Baldatun Thayyibatun Wa Rabbun Ghoffuur. 

Usaha untuk membina diri, keluarga, anak-nak, orang-orang tua kita perlu dan memang 

harus kita didisain secara berjamaah. Anak-anak demikian pula bapak-bapak sepuh yang 

datang ke masjid adalah anak-anak dan orang-orang tua kita. Ketika kita akan menghadap 

Allah swt, tiga bekal utama yang diperlukan: ilmu amaliah, amal jariah dan anak serta 

generasi shaleh shalehah. Ketika orang tua dalam perawatan kita, maka rugilah kita  kalau 

kita tidak mendapatkan tiket syurga dengan merawat orang tua kita dengan sebaik-

baiknya.  

 

Marilah kita istiqomah dalam membina anak dan generasi bangsa, serta khidmat kepada 

orang-orang tua kita. Insya anak-anak dan generasi bangsa yang shaleh akan pada 

waktunya dapat menjadi politisi, anggota DPR/DPRD, Penjabat, Polisi, Jaksa, Hakim yang 

shaleh. Amanah, percaya bahwa ada pengawas yang melekat dari para malaikat, maka 

alokasi biaya untuk proses politik akan hemat, secukupnya saja, dan dana APBD, APBN 

untuk pendidikan dan kesejahteraan rakyat akan lebih banyak dengan ridha Allah swt. 

Insya Allah bila beliau-beliau ini di suatu waktu kemudian hari dapat berjamaah mengurus 

masalah bangsa ini dengan mengharapkan keridhaan Allah swt, maka besar harapan kita 

doa-doa kita akan dikabulkan Allah swt, bangsas Indonesia akan menjadi ummat dan 

bangsa yang mulia. Amin ya Allah. 
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Kita boleh memimpikan dapat membuat kontrak politik dengan Calon Presiden, demikian 

pula dengan calon Gubernur dan calon Walikota / Bupati bahwa beliau-beliau ini akan 

mau dan mampu untuk shalat tahajud dan berdoa berjamaah bersama para tim kerja amal 

shalehnya (yang muslim) pada sepertiga malam terakhir rutin sepekan sekali, atau sebulan 

sekali, atau satu semester sekali atau setidak-tidaknya satu tahun sekali. (Yang non muslim 

difasilitasi juga untuk evaluasi diri pada tempat lain yang disediakan).  

 

Dengan menganggap kita sebagai sebuah keluarga besar, dan dengan mengikuti tata cara 

petunjuk Allah swt (yang dapat disepakati), insya Allah Negara Kita Indonesia dapat 

berproses menjadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghoffuur. Amin Ya Allah.    

 

11. Mengupayakan Rutinitas Shalat Tahajud dan doa berjamaah untuk memperbaiki diri, 

keluarga dan lingkungan. 

 

1. Setiap hari, kita mulai hari baru Islam saat Magrib tiba dengan berniat bahwa nanti 

akan shalat tahajud, sebagai ungkapan rasa syukur dan taubat kita pada Allah swt. 

Segera kita selesaikan berbagai permasalahan dunia. Shalat Isya’ berjamaah di 

masjid, ajak keluarga. Kita siapkan tidur dengan baik. Berdoa, dan memohon 

bantuan Allah swt agar dapat shalat tahajud dengan baik. Kita siapkan jam alarm 

dsb. Ketika terjaga di malam hari, ini dapat berarti bahwa Allah swt telah 

membangunkan kita, kita bersyukur dan shalat tahajud, sendiri dulu, merenung, 

muhasabah sendiri baru kemudian berjamaah dengan keluarga. 

2. Bersamaan dengan membiasakan tahajud dan berdoa berjamaah dengan keluarga, 

dapat diwacanakan untuk tahajud dan berdoa berjamaah dengan jamaah masjid, 

RT, RW, tim kerja atau jamaah lain rutin sesuai keperluan, dapat pekanan atau 

bulanan atau semesteran. 

3. Tahajud dan berdoa berjamaah dengan tim kerja ini diwacanakan untuk 

menyatukan hati, visi, misi, platform dan program bersama. Dengan demikian 

insya Allah program kerja dapat realistis, partisipatif, transparan dan akuntabilitas 

khususnya masalah keuangan. 

4. Tim kerja pendidikan anak masjid. Anak-anak  yang datang ke masjid perlu 

dianggap sebagai anak DKM. Perlu dibimbing dengan baik, jangan dibiarkan anak-

anak main-main dibelakang ketika shalat, bahkan bisa mengganggu. Mendidik 

anak kandung perlu diintegrasikan dengan anak-anak masjid. DKM bersama tim 

kerja mulai ajak para tokoh dan orang tua dari anak-anak tsb. 

5. Tim Kerja Air bersih, Drainase, jalan dan lingkungan. Drainase yang tidak tertata 

akan dapat merusak jalan dan lingkungan. Survai penanganan drainase perlu 

dilakukan justru pada saat hujan deras, akan diketahui asal, arah dan pola aliran air 

yang menyebabkan banjir. Baru kemudian dibuat disain ideal yang diperlukan, 

serta tahapan pembangunan sesuai dana yang ada dapat ditentukan. Untuk jalan, 

kerusakan umumnya terjadi karena tonase kendaraan material yang melebihi 

kapasitas jalan. Perlu dibangun portal yang dipatuhi oleh semua, tidak kecuali 

termasuk penghuni, jadi lebih baik dibuat portal  permanen dengan besi profil 

bekas rel kereta api atau sejenis. Problem utama adalah biaya pembangunan. 

Dengan bekal utama adalah taqwa, tahajud, partisipasi, transparan dan 

akuntabilitas, insya Allah dapat berjalan dengan baik. 
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6. Sumber dana yang utama adalah warga pengguna, yang lain adalah bantuan dari 

Pemerintah Kabupatan / Kota  serta Propinsi. Tim lobi amal shaleh harus dibentuk, 

dijaga harus bersih dari korupsi dan lobi politik buruk. Kontrak politik perlu 

diajukan bila sedang ada pemilu. Ini bagian dari pendidikan politik, sekaligus agar 

yang kampanye tidak omong / janji kosong. Bila rakyat terdidik, para anggota 

DPR/DPRD dan calon Penjabat juga terdidik, maka diharapkan dana untuk 

pembangunan infrastruktur bagi rakyat banyak akan tersedia. Dengan partisipasi 

aktif seluruh pemangku kepentingan, insya Allah mayoritas dana tidak hanya 

digunakan oleh elit politik, apalagi korupsi, tetapi dapat digunakan untuk 

membangun infrastuktur air bersih, penanggulangan banjir, jalan, transportasi 

umum serta fasilitas publik lainnya. Amin. 

*) Diolah dari berbagai sumber 

**) Dosen Institut Teknologi Bandung, Pengurus YPM Salman ITB  
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19 

KARAKTER INTELEKTUAL MUSLIM *) 

Oleh: Fadlullah **) 

(Universitas Tirtayasa) 

 

Masa depan suatu bangsa ditentukan oleh kualitas sumber daya manusianya. Jumlah 

penduduk yang besar merupakan berkah sekaligus musibah. Musibah jika daya saing dan 

kualitas sumberdaya manusia itu rendah. Penduduk yang tidak terdidik menjadi beban 

pemerintah dan masyarakat. Sebaliknya jika penduduk yang besar itu memperoleh layanan 

pendidikan yang bermutu, maka populasi angkatan kerja itu menjadi modal dasar 

pembangunan dan kemajuan ekonomi suatu bangsa.  

Insan terdidik adalah pembelajar produktif yang memiliki akal pikiran dan kemampuan 

bersama menyelesaikan masalah, menggunakan, dan menemukan teknologi baru. Populasi 

yang besar akan meningkatkan stok pengetahuan dan pekerja yang terlatih. 

Kerisauan Nabi Muhammad SAW terkait dengan kualitas sumberdaya manusia ini terlihat 

pada raut wajah yang berkaca-kaca pada suatu pagi menjelang shalat subuh. Bilal bin 

Rabbah mengajukan pertanyaan apa gerangan yang menyebabkan Nabi saw. bersedih. 

Rupanya Nabi memikirkan nasib umatnya. Akankah menjadi pemimpin atau menjadi 

“buih” di tengah samudera persaingan global. Rasulullah bercerita bahwa semalam beliau 

mendapatkan wahyu sebagaimana ditulis pada Qs. Ali Imran ayat 190-191 berikut:  

“Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, dan silih bergantinya malam dan 

siang terdapat tanda-tanda bagi ulul albab, (yaitu) orang-orang yang mengingat Allah 

sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring dan mereka memikirkan tentang 

penciptaan langit dan bumi (seraya berkata): “Ya Tuhan kami, tiadalah Engkau 

menciptakan ini dengan sia-sia. Maha Suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa 

neraka.” (Qs. Ali Imran [3]: 190-191)     

Ayat di atas menandai citra ideal intelektual muslim dengan sebutan “Ulul Albab”. Ulil 

Albab adalah insan profetis yang mencerminkan keluhuran dalam hal pengetahuan dan 

tindakan benar. Dalam diri manusia terdapat tiga fakultas yang tidak dapat dipisahkan, 

yakni roh – fakultas zikir, akal – fakultas pikir dan jasad – fakultas amal. Dengan adanya 

tiga fakultas yang saling terkait tersebut, ia membimbing dan memelihara kehidupannya di 

dunia ini.  

Dari segi fakultas zikir, intelektual muslim rajin melaksanakan sholat lima waktu. Inilah 

makna sederhana dari kalimat “mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam 

keadaan berbaring”. Muslim yang rajin shalat senantiasa berinteraksi dengan Allah dan 

alam semesta. Bukankah waktu shalat ditentukan berdasarkan garis edar matahari? Mulai 

fajar, zuhur, ashar, maghrib hingga ‘isya dan shalat di keheningan malam.  

Dalam makna yang lebih luas, zikir sesudah shalat meliputi membaca dan mentadabburi 

isi kandungan Alqur’an. Alqur’an dibaca setiap hari sesudah shalat fardlu terutama pada 

pagi dan sore hari. Al-Qur’an dipelajari dan diajarkan sebagai pedoman hidup, sumber 

nilai, sumber hukum, dan sumber inspirasi dalam melakoni hidup di dunia. Al-Qur’an juga 

dipahami sebagai sumber ilmu – terutama ilmu sosial dan kemanusiaan – dalam 

merekonstruksi masyarakat yang beradab. 

Dimaklumi bahwa Al-Qur’an berbahasa Arab.Jadi, bahasa Arab merupakan unsur utama 

dalam pengjian isi kandungan Al-Qur’an. Bahasa adalah media kita dalam usaha 
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menemukan dan meningkatkan ekspresi nilai-nilai dasar kemanusiaan melalui interaksi 

kita dengan Al-Qur’an dan sesama manusia (alam masyarakat). Pada tahap yang lebih 

tinggi, pengkajian terhadap Alqur’an memerlukan logika dan ilmu tafsir, sehingga dapat 

menggali makna dan pemahaman filosofis terhadap kebenaran yang dikandung dalam 

lambang-lambang wahyu. Inilah prinsip-prinsip kebahasaan yang dibahas secara 

mendalam dalam ilmu ushul fiqh.  

Menjadi “ulul albab” tidak cukup dengan membaca dan mempelajari Alqur’an dalam 

pengertian tradisional. Di dalam Al-Qur’an dinyatakan gejala-gejala alam sebagai ayat-

ayat Allah. Namun, tidaklah cukup kita membaca ayat-ayat Al-Qur’an untuk meyakini 

kebesaran dan kekuasaan Allah. Kita juga tidak mudah menafsirkan ayat-ayat alqur’an 

tentang gejala alam raya itu tanpa pengamatan ilmiah. Dalam hal ini diperlukan usaha 

serius untuk mengembangkan pendekatan kajian tafsir bil ilmi yang melibatkan ilmuan 

dari berbagai disiplin ilmu.   

Dari segi fakultas pikir, intelektual muslim rajin melakukan pengamatan dan penelitian 

ilmiah. Mempelajari hukum Allah yang berlaku pada tumbuhan, hewan, manusia, dan 

jagat raya ini. Berusaha mengungkap tabir dalam semua ciptaan itu sehingga terkuak 

cakrawala tentang kemahakuasaan Allah Yang Maha Agung. Berusaha menemukan 

manfaat atau nilai tambah dari seluruh sumberdaya alam yang diberikan Allah, sehingga 

dengan kerendahan hati sanggup berucap: “Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini 

dengan sia-sia. Maha Suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka.”   

Dalam mengelola sumberdaya alam, intelektual berpredikat ulul albab tidak melihat 

kekayaan alam hanya pada persediaan yang tampak oleh mata, tetapi selalu sabar dan 

tekun menciptakan temuan baru, berusaha mempelajari dan menggali lebih dalam tentang 

cadangan sumber daya yang tersembunyi. Di tangan intelektual muslim sumber daya 

dimobilisasi secara seimbang dan berkelanjutan, sehingga menghasilkan nilai tambah, 

tidak ada yang terbuang sia-sia.  

Lebih lanjut, memanfaatkan sumber daya yang tersedia secara kreatif dengan membangun 

jaringan dan hubungan baik dengan orang lain. Dengan demikian kekayaan alam yang 

tersedia dapat meningkatkan kulaitas hidup dan kemakmuran rakyat.  

Dari segi fakultas amal, intelektual muslim tidak hanya mengajar dan meneliti ilmu untuk 

ilmu, melainkan untuk merekonstruksi peradaban bangsa. Ia tidak hanya sibuk dengan 

tugas di kampus sebagai pengajar, peneliti, dan petugas administrasi; namun juga 

terpanggil untuk menyebarkan dan menanamkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan 

kampus; peka terhadap gairah masyarakat kampus untuk menyerap nilai-nilai Islam; dan 

mereka yang memandang Islam sebagai élan vital dalam perubahan sosial. Seorang 

intelektual adalah seorang ilmuan yang menaruh perhatian dengan perkembangan budaya 

bangsanya. 

Peran kampus dalam mengembangkan fakultas amal dilakukan dengan melakukan 

penelitian dan pelayanan. Penelitian dapat dibedakan dalam dua kategori: penelitian yang 

bersifat proyek dalam arti penelitian yang langsung berhubungan dengan kepentingan 

kebijakan pemerintah atau kepentingan perusahaan; dan penelitian yang berguna untuk 

menunjang perkembangan ilmu. Semua hasil penelitian itu berguna dalam membangun 

perdaban dan kemaslahatan umat. 

Bagaimana peran masjid dalam menyiapkan terciptanya intelektual muslim berpredikat 

ulul albab itu?  

Sejarah Islam telah menjadi bukti bahwa masjid menjadi laboratorium sosial yang sukses. 

Masjid dirancang sebagai sumber kegiatan. Mulai kegiatan peribadatan, kegiatan 
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pendidikan dan pengkajian Islam; kegiatan dakwah hingga promosi budaya bernafas 

keagamaan (Islam) serta melakukan pelayanan sosial.  

Di Masjid pun perlu disediakan ruang perpustakaan. Kita maklumi bahwa ilmu 

pengetahuan diwariskan lewat buku. Perpustakaan dirancang untuk penelitian yang 

memungkinan para pembelajar untuk secara langsung dan terus menerus mencapai 

akumulasi pengetahuan dan dapat mengakses penemuan teori-teori baru yang paling 

mutakhir dalam bidang keahlian mereka. Karena kemajuan ilmu yang demikian cepat, 

maka perpustakaan harus berlangganan dan memasukkan jurnal-jurnal terbaru dalam 

berbagai disiplin ilmu, sehingga perpustakaan selalu relevan bagi penelitian yang baru dan 

tepat waktu. 

Teori-teori ilmu yang dikaji melalui buku dan hasil temuan penelitian terdahulu yang 

dilaporkan melalui jurnal ilmiah harus diuji di laboratorium. Karena itu selain forum-

forum diskusi di masjid, juga mutlak diperlukan laboratorium dengan pelengkapannya 

yang sophisticated. Sarana dan prasarana tersebut memang mahal, pembelian maupun 

perawatannya. Akan tetapi, manfaat yang diberikannya pun akan besar dalam hal 

pengembangan dan penerapan pengatahuan maju dalam menyokong program 

pembangunan umat. Sebaliknya, ketiadaan sarana dan prasarana tersebut menyebabkan 

suatu kemacetan serius dalam pendidikan dan penelitian di masa depan. 

Masjid dan perpustakaan dalam sejarah keemasan Islam ibarat dua sisi dari satu mata 

uang. Keduanya berkontribusi dalam mengembangkan model perguruan tinggi berbasis 

masjid. Perguruan tinggi yang menjalankan misi iman, ilmu, dan amal secara simultan. 

Perguruan tinggi yang berfungsi sebagai tempat mendidik intelektual muda yang rajin 

belajar, meneliti, berbagi ilmu dan mengabdi untuk kemanusiaan dan kemajuan peradaban 

Islam.   

Itulah sejatinya tugas pendidikan dalam Islam, yakni mendidik manusia secara utuh. Insan 

yang sadar akan kedudukannya di hadapan Allah dalam tatanan wujud kosmos. Dalam 

mencapai tujuan itu, Allah memberikan pedoman dan sumber belajar yang sangat jelas, 

sebagaimana termaktub dalam firman-Nya:    

“Kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda (kekuasaan) Kami dari segenap 

ufuk dan pada diri mereka sendiri, sehingga jelaslah bagi mereka bahwa al-Qur’an itu 

adalah benar.” (Qs. Fushilat [41]: 53)  

Sekali lagi, ayat di atas atas menginformasikan tentang adanya tiga realitas dalam basis 

ontologi pendidikan Islam, yakni: ufuk jagad raya sebagai makrokosmos, jati diri manusia 

sebagai mikrokosmos, dan al-Qur’an sebagai kalam Allah (baca: metakosmos). Tiga 

realitas ini merupakan tanda-tanda kekuasaan Allah yang memiliki kebenaran yang paralel. 

Karena itu, untuk menemukan kebenaran secara objektif perlu “korespondensi” antara 

wahyu ilahi yang tertulis dengan ilmu-ilmu sosial kemanusiaan dan hukum yang berlaku 

dalam jagad raya. Alqur’an dan alam semesta harus dipahami sebagai hukum Allah yang 

saling menjelaskan. [fdh]  

 

*) Diolah dari berbagai sumber 

**) Dosen Agama Islam, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Banten 
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20 

PRIBADI MUSLIM SEJATI *) 

Oleh: M.S. Soelaeman **) 

(Masjid Nuurul Irfaan, Universitas Negeri Jakarta) 

 

”Senantiasa bertasbih kepada  Allah. Apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. 

Raja Maha Suci, Maha Perkasa dan Maha Bijaksana”  ( QS. Al-Jumu’ah: 1) 

 

Hadirin sidang Jum’at yang saya hormati. 

Pada tahun 1971, seorang pemuda berkebangsaan Iran, bernama Syahid Abbas Baba’i, 

mengikuti sekolah penerbangan terkemuka di Amerika Serikat, selama dua tahun. Sesuai 

dengan peraturan sekolah, bahwa semua mahasiswa asing diwajibkan tidur sekamar 

dengan seorang mahasiswa Amerika, selama dua bulan penuh. Demikian juga Syahid 

Abbas, dia mendapat seorang teman Amerika, sebagai pendamping di kamar tidurnya. 

Di kalangan teman-temannya di Iran, Syahid Abbas Baba’i dikenal sebagai  seorang 

pemuda yang sangat taat beribadah sejak usia remaja. Yang paling menonjol adalah  dia 

selalu mendirikan shalat tepat pada waktunya, rajin pula melakukan shalat sunnah tahajud 

di tengah malam.  

Pada suatu hari Syahid Abbas berkata kepada teman-teman remajanya : ”Setelah adzan 

subuh dikumandangkan, dan setelah mengambil air wudlu, menghadaplah ke arah kiblat, 

dan memohonlah kepada Tuhan: ”yaa Allah, letakkanlah tangan-Mu di atas kepalaku, 

sampai esok pagi”. Ketika ditanya mengapa, dia menjawab : ”Ketika kita berdiri untuk 

shalat, saat itu rahmat Allah turun dari langit. Jadi apabila tangan Tuhan menyentuh kepala 

kita, sampai kapanpun tidak mungkin setan membawa kita ke jalan yang sesat”.   

Tentu saja ketaatan beribadah ini lebih ditingkatkan lagi di Amerika, tempat yang sangat 

jauh dari kampung halamannya. Oleh karena itu, di kamar tidurnya, pada saat-saat tertentu 

di tengah malam, tampak dia bersujud atau duduk khusyu di atas sajadah dengan suara 

lirih, berdoa sambil berlinangan air mata. Dia pegang teguh perintah Allah swt.  tentang 

shalat dalam QS An Nissaa : 103, yang artinya lebih kurang : 

”Sesungguhnya shalat itu adalah kewajiban yang telah ditentukan waktunya 

bagi orang-orang yang beriman” 

Suatu saat dia berkata serius kepada teman-temannya : ” Kalau kita benar-benar disiplin 

mendirikan shalat tepat waktu, insya Allah, suatu saat nanti,  shalat akan menyelamatkan 

kita dari kesulitan. Cobalah buktikan sendiri”, katanya. Ruku’ adalah etika penghambaan 

diri dan sujud adalah etika berserah diri  kepada Allah swt. Inilah detik-detik yang paling 

sakral dalam shalat, katanya. Pesan Rasulullah tentang shalat sangat melekat kuat di 

hatinya.  Rasulullah saw. bersabda: 

”Sesungguhnya kewajiban pertama yang diperintahkan Allah swt  

kepada hamba-hambaNya adalah shalat dan akhir kewajiban yang tak akan gugur  

hingga seseorang berada di ambang kematian adalah shalat”. 

Namun sayangnya di sisi lain,  Syahid Abbas sangat membatasi diri dalam kegiatan-

kegiatan yang menurut dirinya  tidak produkktif seperti yang dilakukan oleh rekan-
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rekannya, misalnya pesta-pesta, belanja. Dia benar-benar memfokuskan diri pada pelajaran 

sekolah dan ibadah. Akibatnya, dalam bidang akademik dan menerbangkan pesawat 

terbang, dia berhasil menjadi salah satu siswa  terbaik, tetapi dalam bidang pertemanan dia 

gagal.  

Diam-diam  teman Amerika sekamarnya merasa tidak ”nyambung”  dengan perilaku  

kurang pergaulan Syahid Abbas tersebut. Apalagi teman ”bule”nya ini sama sekali tidak 

faham tentang peribadatan umat Islam. Akhirnya ia merasa resah karena setiap subuh dan 

hampir setiap tengah malam melihat ”perilaku aneh” dari Syahid Abbas tersebut. 

Dua tahun telah berlalu. Teman-teman seangkatannya sudah memperoleh Sertifikat 

Kelulusan. Tapi status Syahid Abbas Baba’i tidak jelas, padahal dia  berhasil meraih 

predikat salah satu siswa terbaik. Syahid  menduga bahwa hal ini terjadi bukan karena 

alasan-alasan akademis. Oleh karena itu, dia mencari waktu untuk bertemu dengan direktur 

sekolahnya.   

Akhirnya saat-saat yang menentukan pun tiba. Syahid Abbas dipanggil pimpinan tertinggi 

sekolah itu, seorang Jendral Angkatan Udara, yang akan menentukan hitam- putih 

nasibnya.  Setelah bersalaman dan mempersilakan duduk, sang Jendral itu membolak-balik 

file, catatan khusus tentang Syahid. Mempelajarinya dengan seksama, sambil sesekali 

menatap Syahid Abbas dengan pandangan yang dingin. Lalu mengajukan pertanyaan-

pertanyaan yang isinya tidak mempunyai pandangan yang baik tentang dirinya. 

Dilihat dari isi pertanyaan-pertanyaan tersebut, Syahid Abbas  mulai  merasa, bahwa 

perjuangan dan  jerih payah  selama 2 tahun telah sia-sia, Hatinya hancur, karena cita-

citanya kandas di ujung  jalan.  Besok dia harus pulang kembali ke Iran dengan tangan 

hampa. Hatinya menangis, memohon ampun dan pertolongan Allah swt., sambil tetap 

bersabar dan tawakal, karena dia teringat firman Allah swt. dalam QS Al Baqarah : 153  

”Hai orang-orang yang beriman, 

 mintalah pertolongan(kepada Allah) dengan sabar dan shalat” 

Tiba-tiba seorang staff mengetuk pintu dan masuk ke dalam ruangan. Ada seorang tamu 

penting yang memaksa sang Jendral ke luar ruangan untuk menemuinya. Sepeninggal sang 

Jendral, Syahid Abbas melihat jam di dinding, ternyata waktu dzuhur telah tiba. Dia 

mengambil air wudlu, mengambil kertas koran lalu memilih tempat yang nyaman disudut 

ruangan agar bisa mendirikan shalat dan berdo’a dengan khusyu. 

 

Ketika sang Jendral masuk ruangan, Syahid Abbas sedang bersujud sambil berlinang air 

mata. Setelah mengucap salam,  lalu berdoa dengan suara lirih, mengucap puji syukur, 

memohon ampunan dan pertolongan. Sambil mengusap air mata, ia meminta maaf kepada 

sang Jendral dengan penuh rasa hormat, kemudian  duduk di hadapannya.  

Sang Jendral menanyakan tentang yang barusan dia kerjakan. Lalu dijelaskan secara 

singkat tentang tata cara beribadah umat Islam. Sang Jendral tampak merasa puas, menarik 

nafas panjang, sambil mengangguk pelan dia mulai tersenyum. Lalu berkata : 

”Rupanya inilah yang tercantum dalam file Anda. Di sini ditulis, bahwa Anda sering 

menyendiri,  berdiri lalu duduk di sudut kamar sambil mengucapkan kata-kata yang tidak 

jelas. Juga seringkali menangis tanpa alasan yang jelas.  Singkatnya anda adalah orang 

yang tidak normal. Sekarang saya faham,  ternyata kejadiannya tidak seperti itu. 

Dengan wajah berseri-seri sang Jendral mengambil pulpen dan membubuhkan tanda 

tangan pada file Syahid Abbas. Dengan penuh rasa hormat kemudian berdiri lalu menjabat 
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tangan Syahid Abbas Baba’i dan berkata :  ”Saya ucapkan selamat kepada Anda. Anda 

telah lulus”. Usai pertemuan itu segera Syahid Abbas mencari ruangan, untuk melakukan 

sujud syukur kepada Allah swt. 

Syahid Abbas teringat akan ucapannya kepada teman-temannya ketika remaja : ”Kalau 

kita benar-benar disiplin mendirikan shalat tepat waktu, insya Allah, suatu saat nanti,  

shalat akan menyelamatkan kita dari kesulitan. Coba buktikan sendiri”, katanya. 

Dalam perang Iran–Irak pada awal tahun 80-an, Syahid Abbas Baba’i menjadi pilot 

pesawat tempur.  Ketika musim ibadah haji tiba, teman-teman dan keluarganya meminta 

agar Syahid Abbas menyempatkan diri untuk menunaikan ibadah haji tahun itu. Syahid 

Abbas menyanggupinya. Ia berjanji akan menyusul keluarganya untuk bertemu tepat di 

hari ’Idul Adha di Tanah Suci di kota Mekah. 

Ia menepati janjinya. Tepat pada Hari ’Idul Adha, pesawat tempurnya tertembak jatuh. 

Syahid Abbas Baba’i gugur syahid secara sempurna  di medan laga. Kisah hidupnya  akan 

terus dikenang sebagai Pribadi Muslim Sejati.    

 

*) Diolah dari berbagai sumber 

**) Dewan Penasehat Masjid Nuurul Irfaan, Universitas Negeri Jakarta 
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DO’A DAN BERDO’A *) 

oleh: Indradjati Sidi **) 

(Institut Teknologi Bandung) 

 

Jika kita simak yang terjadi di tengah tengah masyarakat melalui media masa, maka kata 

dapat menyaksikan banyak hal yang tidak baik. Kejujuran sudah menjadi barang yang 

langka, tidak disiplin, pelanggaran dimana – mana. Tujuh belas dari 33 Gubernur pada 

tahun 2010 terkena kasus korupsi, Seratus lima puluh Kepala Daerah dari 487 Kabupaten 

Kota tersandung kasus korupsi. 

Bangsa ini sudah mulai di kenal sebagai bangsa yang malas, yang suka liburan dan jarang 

kita dengar diskusi – diskusi yang hangat mengenai upaya–upaya peningkatan mutu, 

penuntasan kemiskinan, menyelesaikan masalah- masalah. Kalau kita lihat keadaan tadi 

memang tidak mengherankan karena “Human Development Index” bangsa indonesia 

adalah ranking 109 negara dari 139 negara. Angka tersebut membayangkan komitmen 

bangsa ini terhadap pembangunan pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. 

Negara – Negara tetangga seperti Singapura, Australia, dan Malaysia, berada di atas kita,  

mereka siap bersaing pada abad global ini. Kenapa ? karena SDM nya telah disiapkan 

untuk itu dan kita masih main–main. Karena kita masih berada diatas level diatas 100 

untuk beberapa tahun belakang ini, oleh karena itu kita harus melakukan sesuatu. 

Perguruan Tinggi adalah salah satu lembaga yang termuka di Indonesia harus bisa 

memainkan peran yang dominan, peran yang signifikan di dalam rubah situasi yang seperti 

ini. Jelas situasi yang seperti ini memerlukan energi yang sangat besar , jika tidak kita akan 

terjebak didalam “HUKUM NEWTON 1” yang mengatakan “Bahwa benda akan tetap 

diam atau selalu bergerak dan tidak akan pernah berhenti bergerak sebelum ada gaya yang 

dikerjakan kepada benda tadi karena ada pengaruh Inersia”.  

Kalau kita lihat analogi tersebut maka Inersia untuk malas, Inersia untuk korupsi, Inersia 

untuk tidak jujur, Inersia untuk tidak disiplin, inersia untuk tetap pada status, diperlukan 

upaya yang keras untuk bisa mengatasi hal tersebut.  

Islam mengajarkan kepada kita berdo’a dan bekerja dengan sekeras-kerasnya di dalam satu 

kesatuan yang utuh, bukan berdo’a saja tanpa ikhtiar, tapi bukan bekerja saja tanpa do’a. 

Al-Qur’an dan Rasullulah SAW memerintahkan kita untuk berdo’a, dengan contoh–contoh 

yang disampaikan para Nabi. 

Para Nabi tidak hanya bekerja untuk meluruskan umat, tapi juga berdo’a. Alangkah 

sombongnya kita sekalian bahwa kita bisa mengatasi masalah–masalah bangsa ini tanpa 

berdo’a dan itu termasuk orang–orang  yang sombong dan Allah murka terhadap yang 

sombong.  

Do’a merupakan manivestasi daripada penghambaan dan pengakuan kita kepada Allah, 

dalam kalimat sahadat “Aku Bersaksi Bahwa Tiada Tuhan Selain Allah, dan Nabi 

Muhammad itu adalah Utusan Allah” Do’a telah menempatkan kepada kita bahwa Allah 

Maha Besar, kita berhasil hanya dengan Izin Allah swt. 

Karena itu dalam kita melakukan upaya perubahan di rumah tangga, disekolah, di 

perguruan tinggi, di kementrian, di masyarakat tidak bisa kita hanya menggunakan strategi 
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kebijakan saja tapi harus kita barengi dengan do’a yang kuat, sekuat–kuatnya. Umat Islam 

adalah dia yang kuat di dalam berdo’a. 

Lebih jauh lagi bahwa Allah swt berfirman yang artinya “Apabila Hamba – hambaku 

bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahwasannya aku dekat, Allah dekat. Aku 

Kabulkan permohonan kamu apabila ia berdo’a maka hendaklah mereka itu memenuhi 

segala perintahku dan hendaklah mereka beriman kepadaku agar mereka selalu dalam 

kebenaran” (QS. Al- Baqarah : 186). 

Surat ini juga memerintahkan kepada kita untuk berdo’a. Do’a seperti apa yang dikabulkan 

oleh Allah SWT yaitu do’a manusia yang beriman dan bertaqwa, yang selalu memenuhi 

perintah Allah. 

Oleh karena itu, kita tidak bisa berdo’a tapi kemudian keseharian kita melanggar perintah 

Allah, kita tidak bisa berdo’a dalam keseharian kita berbuat maksiat, kita berdo’a harus 

sesuai dengan yang kita do’a kan. 

“Do’a itu adalah ibadah” begitu yang dikatakan Nabi. Karena do’a akan memberi 

pengaruh, do’a akan merancang bahwa kita bertindak untuk mendapatkan apa yang kita 

minta kepada Allah. Karena itu do’a mempunyai peranan yang sangat penting, begitu 

pentingnya Rasulullah SAW dalam suatu khadist nya mengatakan bahwa “Do’a adalah 

senjata buat kaum mu’minin, do’a adalah tiang agama yang akan menjadi cahaya bagi 

langit dan bumi”. 

Kita lihat disini kita memiliki senjata untuk menyelesaikan masalah, apapun masalahnya. 

Sehingga untuk menyelesaikan masalah tidak cukup dengan kebijakan saja, tidak hanya 

cukup dengan strategi saja, tapi kita harus memakai do’a. Kita perlu izin Allah SWT kalau 

kita mau berhasil, karena itu kita harus banyak–banyak berdo’a, dan bukan hanya do’a nya 

saja, tapi do’a yang selaras dengan apa yang kita laksanakan atau kita kerjakan 

Mintalah kalian kepada Allah dengan Anugerah-Nya sesungguhnya Allah sangat senang di 

minta. Sesungguhnya Allah sangat senang diminta, tapi kita tidak hanya bisa meminta saja, 

kita juga harus bisa bekerja dengan sebaik–baiknya. Sesungguhnya Allah ajawajala 

berfirman ”Aku akan mengikuti persangkaanmu hambaku kepadaku dan aku selalu 

menyertainya apabila ia berdo’a kepadaku”. Inilah arti Allah Maha Pengasih lagi Maha 

Penyayang, bahwa Allah akan tahu apa yang kita sangkakan dan apa yang kita fikirkan dan 

Allah akan mengabulkan permintaan kita. Karena itu kita semua sesungguhnya bisa 

menjadi umat yang tidak hanya kuat di dalam berkarya, tetapi juga kuat di dalam berd’oa 

dan menjadikan do’a sebagai otak dan senjata. 

Ada 3 golongan manusia yang selalu diterima do’anya yaitu : 

1. Dia yang berpuasa, maka sering-seringlah kita berpuasa, dan manfaatkan pada saat 

pausa untuk berdo’a berkarya dan bekerja secara patuh. 

2. Do’a pemimpin yang adil, ini artinya kalau ada pemimpin yang tidak adil, tidak akan 

dikabulkan do’anya oleh Allah SWT. Hal ini memberi syarat kepada kita kalau kita 

memilih pemimpin cari pemimpin yang adil, carilah pemimpin yang bisa mengambil 

kebijakan yang baik, yang adil bijaksana 

3. Do’a yang tertindas dan teraniaya, Qur’an telah menunjukan kepada kita, bahwa 

banyak bangsa yang hancur, banyak pemerintahan yang hancur karena telah 

menganiaya rakyatnya.  

 

Kita tidak ingin ini kehancuran terjadi pada bangsa kita, oleh karena itu marilah kita 

menjadi umat yang melakukan perubahan diberbagai tempat dimana kesempatan itu ada, 

di RT di RW di Perguruan Tinggi, di pemerintahan di masyarakat di organisasi untuk 
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menjadi bangsa Indonesia yang lebih baik kita kuat dalam berkarya kita kuat di dalam 

berdo’a kita jadikan do’a ini adalah otak dari ibadah kita tuntunan kita, kita jadikan do’a 

senjata kita dan Allah Insyaallah akan membimbing kita akan mengabulkan apa yang kita 

inginkan. 

Marilah kita sama sama tutup khutbah ini dengan berdo’a dan munajat kepada Allah swt 

semoga kita selalu di dalam ridhaNya. 

 

*) Diambil dari Khutbah Jum’at di Masjid Salman ITB 

**) Guru Besar Institut Teknologi Bandung 
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KESADARAN NURANI *) 

Oleh: Hasanudin Z.A **) 

(Institut Teknologi Bandung) 

 

Kita semua mengikuti apa yang terjadi di indonesia saat ini, di dalam dunia politik,  

pemerintahan. Kadang-kadang kita bertanya-tanya apakah masih ada kesadaran nurani 

(conciouness) di antara para pejabat kita dan anggota DPR kita. Nampak nilai-nilai yang 

terkait dengan sifat kejujuran dan kebenaran semakin lama ini semakin ambigu, kita tidak 

mengetahui mana yang betul mana yang salah. Setiap hari kita melihat di media massa, 

para wakil rakyat yang sebenarnya harusnya mempunyai kesadaran nurani yang tinggi, 

punya ‘integrity’ dan ‘conciouness’, karena dia mewakili rakyat, justru yang terjadi 

hanyalah ocehan-ocehan yang kita tidak tahu betul apa tidaknya. 

Lalu bagaimana kita sebagai umat muslim di Indonesia menyikapi hal-hal 

semacam ini ? Sebenarnya hati pun juga tidak terlalu mengetahui apa yang sebenarnya 

terjadi, tapi marilah kita lihat perspektif Islam menghadapi hal-hal semacam ini. Coba kita 

tengok ke belakang, banyak ekali di dalam sejarah bangsa Indonesia sendiri maupun di 

dalam sejarah keislaman, contoh-contoh pribadi yg punya kesadaran nurani (conciousness) 

yg tinggi, yang kadang-kadang kita bertanya “kenapa mereka punya seperti itu, kenapa 

yang lain tidak?”.  

Ambil saja misalnya Bung Hatta, ketika beliau menjadi wakil Presiden Republik 

Indonesia, pada saat itu ada kebijakan yang dinamakan kebijakan sinering, kebijakan 

untuk mendoktrin nilai rupiah dari yang asalnya Rp. 1000 menjadi Rp. 1. Tentunya 

sebagai wakil presiden, beliau sudah tahu sebelumnya kebijakan ini akan dilaksanakan.  

Tetapi pada saat yang sama istri beliau, ibu Rahmi Hatta, itu juga sedang mengumpulkan 

uang untuk membeli mesin jahit. Sebenarnya Bung Hatta pun tahu, dan pada saat itu 

belum ada lembaga seperti KPK belum ada BPKP , Jadi seandainya pun Bung Hatta 

memberi tahu kepada istrinya sebelum kebijakan ini diterapkan sebenarnya tidak salah-

salah amat kalau menurut perhitungan atau logika saat ini karena beliau hanya memberi 

tahu agar istrinya kalau mau beli mesin, beli sekarang, karena nanti atau minggu kedepan 

harganya menjadi Rp.1. Tetapi Bung Hatta sebagai wakil presiden tidak mengatakan apa-

apa sama sekali, tidak menginformasikan pada istrinya. Sehingga pada saat kebijakan itu 

dilaksanakan uang Rahmi Hatta tidak cukup untuk membeli mesin jahit. Tentunya sebagai 

seorang wanita, istri beliau protes mengapa dia tidak diberitahu. Tapi jawabannya ini yang 

menarik, Bung Hatta mengatakan, “Kamu itu adalah rakyat, seperti rakyat lain di luar. 

Mereka tidak tahu, kenapa kamu harus tahu”.  

Khatib coba membayangkan kalau menjadi wakil presiden pada saat itu, apakah 

mampu menjaga amanah semacam itu. Lihat, kesadaran nurani apa yang dipunyai oleh 

Bung Hatta, tidak ada KPK yang akan memeriksa dan keadaan iklim pada saat itu beliau 

pun tidak akan dipermasalahkan. Hanya memberitahu bahwa istrinya membeli mesin jahit 

sebelumnya, tidak ada yang salah. Tetapi conciousness Bung Hatta ini, kesadaran 

nuraninya itu tinggi. Ini menarik karena beliau bisa pada saat itu, tapi mengapa para 

pemimpin sekarang tidak  bisa ? Tentunya kita harapkan masih ada pemimpin yang 

semacam itu, tetapi ini contoh saja bahwa Bung Hatta itu bisa. 

Kemudian di zaman khalifah Umar bin Khattab, kita tahu juga ada sebuah cerita 

yang menarik. Beliau ini sebagai khalifah suka melakukan sidak. Beliau menyamar malam 
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hari keliling-keliling kota Madinah untuk mengamati apa yang terjadi di lingkungan 

masyarakatnya, biasanya beliau bersama seorang hadamnya atau pembantunya. Suatu 

malam khalifah Umar bin Khattab dan hadamnya ini jalan-jalan ke kota Madinah. Di suatu 

rumah yang masih sederhana yang dihuni seorang janda dan anak perempuannya, mungkin 

mereka itu penjual susu, pembicaraannya terdengar keluar. Ibunya mengatakan “susunya 

kita campurkan saja dengan air sehingga lebih banyak, agar untung kita lebih besar”. Tapi 

anak perempuannya mengatakan bahwa khalifah Umar melarang hal seperti itu karena 

khalifah Umar ini cukup ketat dalam menerapkan nilai-nilai kebenaran. Lalu ibunya 

mngatakan bahwa tidak apa-apa karena khalifah Umar tidak ada di sini, lalu anak 

perempuannya menjawab bahwa mungkin khalifah Umar tidak mendengar, tetapi 

bukankah Allah Swt melihat kita. 

Khalifah Umar begitu terkesan dengan anak wanita itu, sehingga beliau berniat 

menikahkan anak perempuan ini dengan anaknya Hasyim bin Umar. Kemudian dari 

perkawinan Hasyim dengan wanita yang mempunyai kesadaran nurani yang tinggi itu lalu 

lahir seorang putri yang kemudian dinikahi oleh Abdul Aziz bin Marwan dari khalifah 

Bani Umayyah, kemudian dari pernikahan itu lahir Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Kita 

tidak bisa menarik korelasi bahwa karena nenek buyutnya mempunyai kesadaran nurani 

yang tinggi melahirkan khalifah Umr bin Abdul Aziz yang kita tahu integritasnya sangat 

tinggi. Disini kita hanya ingin mengatakan bahwa kesadaran yang tinggi itu dapat 

bermuara pada hal yang baik. 

Kadang-kadang memang antara sesama muslim pun ada perbedaan dalam 

conciouness atau kesadaran nurani, ada perbedaan pendapat dalam menegakkan kesadaran 

tinggi tersebut. Ada seorang penyair dari Persia bernama Sa’di. Suatu hari penyair ini 

sholat d mesjid Umayyah Damaskus, begitu dia keluar sandalnya hilang, kemudian dia 

menggerutu. Dia keliling-keliling mesjid untuk mencarinya karena mungkin dia pikir ada 

yang meminjam lalu disimpan di tempat lain. Pada saat dia berkeliling-keliling, di salah 

satu pojok mesjid ada seorang alim ulama yang sedang punya forum ta’lim bersama para 

pengikutnya, dan yang paling membuat dia terkejut karena Kyai atau Ustad ini kakinya 

sudah tidak ada lagi. Melihat ulama tersebut tidak memiliki kaki, Sa’di sadar, dia berpikir 

bahwa dia masih punya kaki kehilangan sendal saja sudah menggerutu semacam ini, sudah 

sumpah sana sumpah sini, bahkan sampai sumpah serapah. Sementara ada orang yang 

kakinya hilang dia masih  tersenyum dan masih mengajarkan orang lain ilmu. Jadi 

memang kesadaran nurani yang dimiliki Sa’di ini jauh lebih rendah dibandingkan dengan 

alim ulama yang kakinya sudah hilang tadi.  

Pernah suatu ketika Rasulullah saw berjanji dengan seseorang, dia tunggu di suatu 

persimpangan, hari pertama tidak muncul hari kedua dia tunggu disitu orangnya tidak 

muncul juga, sampai hari ketiga Rasulullah masih di sana juga, tentunya malam hari 

mungkin pulang dulu tetapi paginya ditunggu. Kemudian sahabat yang ditunggu ini itu 

ingat bahwa tiga hari yang lalu dia ada janji dengan Rasulullah saw. Dia pun bergegas 

pergi ke tempat itu dan ternyata Rasulullah saw. masih ada di tempat tersebut. Rasulullah 

tidak marah, tapi hanya berkata “Ya Akhi, kamu menyulitkan saya”. Hanya itu saja, tapi 

bila kita lihat Rasulullah ini mempunyai rasa kesadaran nurani yang sangat tinggi, kita ‘no 

doubt’ karena beliau adalah Rasulullah saw.  

Cerita-cerita semacam itu banyak sekali kita jumpai, sehingga memang kita tidak 

perlu pesimis bahwa kita pun insya Allah bisa memilikinya. Jadi, kesadaran nurani yang 

tinggi ini, sebenarnya apakah sesuatu yang sifatnya inheren atau memang harus kita 

pelajari ? 
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Dalam kitab Ihya Ulumuddin, Imam Al-Ghazali mengatakan bahwa manusia ini 

sebenarnya ciptaan Allah swt yang paling mulia dan canggih, tidak bisa ditiru. Beliau 

mengatakan bahwa manusia ini adalah kombinasi antara makhluk langit yaitu ruh yang 

ditiupkan dalam tubuh manusia dan jasad seperti yang ada pada Q.S. Al-Hijr : 29, “Maka 

apabila aku telah menyempurnakan kejadiannya dan telah meniupkan ruh ke dalam 

ciptaanku maka tunduklah kamu kepadanya dengan bersujud”. Manusia itu kombinasi 

dari alam ruh dan alam jasad. Raga kita ini hanya perkakas, begitu raga ini rusak terkena 

penyakit kemudian meninggal, jasad dikuburkan, ruh kita kembali menghadap Allah swt. 

Tetapi, menyadari itu tentunya kesehatan ruh sangat penting juga. Imam Al-Ghazali 

membagi ada ruh, ada jiwa, ada qolbu dan ada aql.  

Kita sering pergi ke fitnes membuat raga kita sehat, kita tidak mau memakan 

makanan yang berlemak, tidak mau kolesterol tinggi, olahraga, dan seterusnya. Raga kita 

perhatikan sekali, tapi bagaimana dengan ruhani kita? Nabi Muhammad saw dan Abu 

Jahal mungkin dari egi raga Abu Jahal bisa lebih tinggi lebih besar anaknya lebih banyak, 

tapi dari segi rohani jangan bandingkan tentunya, tapi secara ragawi mungkin bisa saja 

Abu Jahal lebih kuat, tapi kita tahu kualitas ruhaninya. Kesehatan ruhani itu sama 

pentingnya. Imam Al-Ghazali mengatakan ada yang membedakan ruh dan jiwa, kalau ruh 

itu sesuatu yang datangnya dari Allah dan ia cenderung pada kebenaran jadi, jalan menuju 

Allah itu yaitu ruh, ruh kita selalu tunduk kepada Allah swt. Tetapi, jiwa itu bisa macam-

macam, ada yang muthmainah, ada yang tercela. Hadist Rasul mengatakan jika kita sering 

berbuat dosa lama-lama jiwa hati kita akan bertambah hitam dan gelap sehingga ruh kita 

akan susah langsung menuju Allah, kesadaran kita akan Tuhan ini akan menjadi sempit. 

Karena itu kita perlu diingatkan bahwa kita harus mulai sekarang, jangan hanya 

memperhatikan raga, kita punya ruh yang tunduk pada Allah swt. kita memiliki jiwa, ada 

nafsu kearah kejelekan, ada nafsu syahwat, nafsu kekuasaan dan seterusnya. Kita juga 

memiliki akal yang membedakan kita dengan binatang. Akal itu harus dituntun oleh 

nurani. Kita bisa jadi Professor, Doktor, mengajar, menulis paper dan segala macam, tapi 

jika semua itu tidak dalam rangka conciousness untuk sesuatu yang lebih mulia lantas apa 

manfaatnya itu semua. Bukankah Rasulullah saw mengatakan bahwa sebaik-baik manusia 

adalah yang paling banyak manfaatnya bagi orang lain, ini artinya conciouness.  

Conciousness integrity di bangsa ini khawatir mulai hilang. Orang lebih banyak 

memperhatikan raga, kinerja, performance tapi melupakan ruhani, qalbu, dan nafs. 

Harusnya raga, akal, qalbu, nafs dan ruh itu harmoni satu kesatuan.  

Sebagai manusia tentunya kita sering melakukan kesalahan, terkadang nafsu 

menguasai akal pikiran kita. Kadang-kadang kita tidak memelihara ruhani kita secara baik. 

Tetapi, Allah swt mengingatkan kita bahwa hanya dengan mengingat Allah-lah hati 

menjadi tentram “Alaa bidzikrillahi tathma’inul quluub”.  

Sebenarnya jika kita mempunyai masalah tanyalah pada hati nurani mintalah fatwa 

pada hati nurani itu adalah H.R. Ahmad karena kebenaran itu adalah hati nurani. Misalnya 

ada proyek benar atau tidak, disuruh tandatangan tapi tidak kerja, dapat uang langsung 

uangnya dari mana, harusnya itu mengganggu kita.  

Cara untuk bertanya pada hati nurani kita yang terbaik adalah jika kita melakuakan 

suatu hal tanya pada nurani kita, apakah kita malu jika perbuatan ini diketahui orang lain 

atau tidak?, Jika tidak itu berarti perbuatan kita salah begitupun sebaliknya. Kita selingkuh, 

kita tidak ingin diketahui oleh orang banyak, kita tidak ingin anak istri kita tahu itu berarti 

merupakan hal yang salah. Atau kita korupsi, kita tidak mengakui melakukan pembelan 

pembenaran segala macam, sebenarnya ruh kita itu mengetahui bahwa hal itu salah. Kita 
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bisa merasa benar ketika di hadapan orang lain, tetapi sebenarnya ruh kita menangis. Ini 

yang dinamakan bahwa kita tidak mempunyai conciousness integrity. 

Jadi, sebagai seorang muslim kita diperintahkan oleh Allah swt untuk senantiasa 

bertanya pada hati nurani. Rasulullah saw. mengatakan “Apabila Allah mencintai seorang 

hamba dia menjadikan dirinya pemberi nasehat dari jiwanya, dan pilihan dari hatinya 

yang memerintahkannya atau melarangnya”. Kalau Allah mencintai seorang hamba maka 

hatinya akan dibersihkan. Berbahagialah orang-orang yang memiliki hati yang bersih. 

Semoga Allah SWT. menganugerahi kita semua dengan hati nurani yang berih 

Karena itu sesungguhnya problem dunia di dunia moderen saat ini adalah spiritual 

illness, karena ragawi itu lebih dipentingkan, hedonisme dipentingkan, hal-hal yang 

bersifat material dipentingkan mobil harus mewah, rumah mewah, istri harus cantik atau 

kalau bisa lebih dari satu dan gaji harus besar, kalau kecil ribut semua, lalu nurani 

ditinggalkan di belakang.Jadi telah terjadi piritual illness, piritual crisis dan hal ini terjadi 

di Indonesia.  

Datuk Ibrahim mengatakan ‘habit of the heart’ itu tidak diikuti bahkan hilang, hati 

itu menyukai sesuatu yang indah dan benar, tapi ada konflik antara raga dan ruh, saling 

tarik menarik sehingga seringkali ragalah yang menguasai. Kita sebagai seorang muslim 

telah diajarkan bahwa jika kita terjerumus melakukan kesalahan atau dosa maka 

bertaubatlah, istighfar dan jangan lakukan lagi. Kesadaran nurani ini harus dibiasakan, 

dalam pendidikan anak usia dini sampai perguruan tinggi mulai mempelajari ‘the habit of 

heart’ dengan kesadaran. 

Menurut Prof. Maksud Jufry seorang pemikir Pakistan, hati nurani kita yang 

ditiupkan oleh Tuhan itu sebenarnya punya jalur. Di dalam orang sekejam apapun ada ruh 

yang selalu rindu menuju Allah, ruh yang selalu ingin kembali ke jalan yang benar. Orang 

yang kesadaran nuraninya terus tumbuh itu sebenarnya dia itu selalu terhubung kepada 

Allah. Ruhaniah kita terus hidup bisa dikatakan baterainya full. Banyak orang yang jika 

baterai handphonenya atau laptopnya habis kalang kabut, tetapi ketika baterai ruhaninya 

habis mereka tidak peduli. Naudzubillahimindzalik. Semoga kita tidak diberi musibah 

semacam itu 

Marilah kita tundukkan jiwa kita yang mungkin banyak tercemar, marilah mulai 

saat ini kita tingkatkan kesadaran nurani dengan berbagai cara, dengan sering berdzikir, 

sering berderma sering membantu orang, itu adalah mekanisme cara kita agar kita lebih 

dekat dengan Allah swt, agar Allah tidak meninggalkan kita, jika Allah udah 

meninggalkan kita apa yang bisa kita perjuangkan lagi. Ditinggalkan harta, jabatan dan 

istri itu biasa, tapi kalau sudah ditinggalkan oleh Allah swt, hati kita semakin lama 

semakin hitam, dan Allah SWT semakin lama semakin meninggalkan dan jika pada saat 

itu kita dip.anggil menghadap Allah swt, maka pada saat itu kita dalam keadaan su’ul 

khotimah.  

Kita sebagai makhluk yang banyak berdosa hanya bisa berdoa, semoga dosa-dosa 

itu tidak dibukakan di hadapan orang lain apalagi di Padang Mahsyar, semua keturunan 

kita mengetahuinya mau ditaruh di mana muka kita. Oleh karena itu, kesadaran nurani ini 

harus kita perjuangkan walaupun harus dibayar dengan harga besar, misalnya kita menjadi 

susah kaya dan lama miskinnya tapi sebenarnya kesadaran nurani itu menjadi lebih penting 

dibandingkan apapun. 

 

*) Diambil dari Khutbah Jum’at di Masjid Salman ITB 

**) Guru Besar Institut Teknologi Bandung  
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23 

PERANAN WAHYU DALAM MENGAWAL ILMU PENGETAHUAN *) 

Oleh: Akmaloka **) 

(Institut Teknologi Bandung) 

 

َن اْلَمْسِجِد اْلَحَراِم إِلَى اْلَمْسِجِد اْْلَقَْصى الَِّذي بَاَرْكنَا َحْولَهُ لِنُِريَهُ ُسْبَحاَن الَِّذي  إِنَّهُ هَُو  ۖۚ  ِمْن آيَاتِنَاأَْسَرٰى بَِعْبِدِه لَْيًَل مِّ

ِميُع اْلبَِصيُر  [١:٧١]السَّ  

“Maha Suci Allah, yang telah memperjalankan hamba-Nya pada suatu malam dari Al-

Masjidil Haram ke Al-Masjidil Aqsa yang telah Kami berkahi sekelilingnya, agar Kami 

perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda (kebesaran) Kami. Sesungguhnya Dia 

adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.” (Q.S. Al-Israa’ [17]:1) 

 

 

Isra’ Mi’raj: Antara Mukjizat dan Iptek  

Empat belas abad telah berlalu sejak Rasulullah Muhammad Saw. melakukan 

perjalanan agung sebagaimana dikisahkan ayat tadi. Sejak 14 abad yang lalu pula, 

perjalanan tersebut tetap dipandang sebagai peristiwa yang musykil, mukjizat yang sulit 

dipahami oleh pengetahuan dan kemampuan manusia. Salah satu analogi untuk memahami 

Isra’ Mi’raj dengan kacamata iptek, disodorkan oleh T. Djamaluddin, profesor riset 

matahari dan antariksa LAPAN, Alumnus Astronomi ITB ini menyimpulkan bahwa dalam 

peristiwa Isra’ Mi’raj, Rasulullah keluar dari ruang dan waktu. Sebagai ilustrasi, Beliau 

mengajak kita membayangkan seekor semut yang berjalan menyusuri sebuah jalur 

berbentuk huruf U di atas selembar kertas. Huruf “U” itu berbentuk garis. Karena itu, sang 

semut harus berjalan dari ujung satu ke ujung lainnya, sehingga memerlukan waktu yang 

lama. Namun, manusia berada di alam yang lebih tinggi daripada semut tersebut. Dengan 

mudah kita dapat “mengangkat” semut tersebut dari ujung jalur yang satu ke ujung yang 

lain. Semut tersebut pun tidak perlu berkeliling jauh-jauh menyusuri lengkungan “U” tadi. 

Bagaimana Allah “mengangkat” Rasulullah keluar dari ruang dan waktu, belumlah 

dapat dijelaskan apalagi ditiru oleh ilmu pengetahuan. Penjelasan tadi hanyalah sebuah 

analogi untuk memuaskan akal kita yang terbatas, sekaligus menunjukkan bahwa ilmu 

pengetahuan dan wahyu tidaklah harus bertentangan. Namun, apakah sebenarnya ilmu 

pengetahuan itu? Jika kita mengatakan ia tidak bertentangan dengan wahyu, lantas seperti 

apakah hubungan antara keduanya?  

 

Sains Modern dan Cacat Permanennya  

Ilmu pengetahuan, atau lebih populer disebut sains, adalah istilah yang kita kenal 

dan pahami maknanya kini dari khazanah Peradaban Barat. Peradaban Barat hari ini lahir 

dari dua gelombang besar sejarah yang nyaris berimpitan di Eropa: renaissance dan 

aufklarung. Kedua gelombang besar tersebut berawal pada abad ke-14 dan memuncak 

pada abad ke-16 dan 17 Masehi. Pada intinya, kedua gelombang tersebut sama-sama 

mendapuk manusia di puncaknya. Bahwa tidak ada yang lebih tinggi daripada manusia di 

alam ini. Bahwa alam ini dapat dipahami semata dengan usaha manusia, dengan rasio dan 

inderanya. Bahwa alam ini seharusnya tunduk untuk kepentingan manusia dan 

kemanusiaannya. Dengan demikian, segala kuasa yang dianggap mengekang kebebasan 
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manusia, dalam semangat zaman saat itu, haruslah dienyahkan. Tuhan—dalam baju agama 

yang disaksikan masyarakat Barat saat itu—adalah salah satu kuasa tersebut. Lewat 

lembaga keagamaan yang saat itu berselingkuh dengan kekuasaan, Tuhan dianggap terlalu 

jauh mendikte, bahkan memasung kebebasan manusia untuk berpikir memahami alam.   

Sains, berikut teknologi sebagai produk sekaligus pendukungnya, lahir dan 

dibesarkan dalam pandangan dunia di atas. Trauma terhadap pendiktean telah membuat 

saintis modern menutup dirinya dari pembicaraan tentang Tuhan dan agama. Metodologi 

sains atau metodologi ilmiah yang mereka kembangkan, dibatasi hanya pada hal-hal yang 

objektif. “Objektif”—lebih kurang—berarti dapat diuji oleh semua manusia dengan 

rasionalitas, sekaligus dengan penginderaannya yang empiris. Dalam praktiknya, 

istilah“objektif” mengacu pada hal-hal yang material dan non spiritual, yang akhirnya 

mengarah pada filsafat materialisme.    

Namun, menjelang pertengahan hingga akhir abad ke-20, masyarakat Barat mulai 

melihat cacat permanen dalam sains modern yang mereka pahami. Armahedi Mahzar, 

seorang filosof sains-teknologi dari Fisika ITB, menjelaskan bahwa cacat tersebut 

bersumber dari krisis internal maupun eksternal sains. Krisis internal berawal jauh pada 

awal abad 20 dengan munculnya teori-teori revolusioner saat itu seperti  teori relativitas 

dan teori kuantum. Teori-teori tersebut justru menggugat materialisme, yang menjadi 

landasan sains modern. Krisis eksternal sains yang semakin menghangat pada pertengahan 

abad 20, muncul dalam bentuk militerisme sains, degradasi ekologis, fragmentasi sosial 

dan alienasi manusia. Melihat krisis eksternal tersebut, sejumlah kelompok dalam 

masyarakat Barat mengkritik sains dengan tajam. Kelompok ekologis melihat bahwa 

kemajuan teknologi hanya mementingkan manusia dan melupakan nasib makhluk-

makhluk lain. Hal ini berujung pada pengurangan keanekaragaman hayati melalui 

pemusnahan spesies demi spesies.  

Kelompok ekonom neo-marxis membukakan rahasia bagaimana perkembangan 

sains itu sebenarnya bukanlah pendorong teknologi. Justru perkembangan teknologi pada 

gilirannya ditarik oleh hasrat manusia, kelompok dan negara, untuk kemajuan ekonomi 

dalam kompetisi pasar bebas global. Di lain pihak, kelompok feminis melihat kepentingan 

ekonomi itu sebenarnya sangat patriarkis, sehingga mengimbas pada pandangan sains 

sebagai proses penaklukan manusia atas alam.  

Akhirnya, kelompok etnis religius pun menganggap bahwa sains modern dibentuk 

hanya untuk kepentingan orang Eropa, atau dalam istilah populernya: orang Barat. Kritik 

etno-religius ditambahkan oleh Jacques Ellul, seorang filosof teknologi dan teolog Kristen. 

Beliau menyatakan bahwa teknik bersikap acuh tak acuh terhadap tujuan dan nilai-nilai 

manusia yang asli, sebab teknik berubah menjadi tujuan pada dirinya sendiri. Teknologi 

tengah mengambil alih dan menyerap seluruh nilai tradisional dan asli dari masyarakat 

tanpa pengecualian. Teknologi kemudian menciptakan suatu kebudayaan tunggal yang 

tidak memberi tempat pada nilai-nilai non teknologis.      

 

Kini, saatnya kita membuka mata, bahwa dengan menempatkan manusia pada puncak, 

alam menjadi pelayan bahkan budak bagi manusia. Sains telah menjadi instrumen untuk 

memuaskan syahwat dan hawa nafsu manusia yang tiada habisnya. Akibatnya alam 

dieksploitasi manusia sedemikian rupa hingga rusak. Manusianya sendiri terasing dari 

makna kemanusiaannya.  
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Perspektif Wahyu dalam Memandang Sains 

Sebelum dampak negatifnya muncul, sains modern yang dibawa Barat telah lama 

diamati oleh masyarakat dan para pemikir Muslim. Masyarakat Muslim, terlebih di dunia 

ketiga, umumnya tertinggal dalam penguasaan sains & teknologi. Ketertinggalan tersebut 

oleh para pemikir Muslim dianggap menjadi sebab ketertindasan dan keterjajahan 

masyarakatnya. Oleh karena itu, pada awalnya para pemikir Muslim berkutat dalam usaha 

mendorong penguasaan sains & teknologi oleh umat Islam. Usaha ini ditempuh dengan 

menyodorkan argumen-argumen keselarasan antara sains & teknologi dengan ajaran Islam. 

Dalam perkembangan berikutnya, sejumlah pemikir Muslim kemudian beranjak 

pada usaha melakukan “islamisasi” sains atau membangun tubuh sains “Islam”. Namun, 

usaha yang mengemuka sejak era ’70-an tersebut, belumlah membuahkan hasil yang 

memuaskan. Faktanya, para pemikir Muslim tersebut—diantaranya Ismail Raji Al-Faruqi, 

Seyyed Hosein Nasr, Naquib Al-Attas, dan Ziauddin Sardar—memiliki konsep dan 

pengikutnya masing-masing yang belum bisa bersepakat satu sama lain. Konsep-konsep 

tersebut pun tidak lepas dari kritikan tajam dari kalangan para pemikir Muslim sendiri.  

Menurut hemat kami, sains dalam wujud metodologi ilmiah maupun teori yang 

dihasilkannya, tidaklah perlu diislamkan. Sebab merujuk pada fakta sejarah, metode 

penyelidikan empiris justru disumbangkan oleh para ilmuwan klasik Islam di masa 

kejayaannya. Beberapa di antara ilmuwan tersebut adalah Jabir Ibn Hayyan di bidang 

Kimia, Ibnu Sina di bidang kedokteran, dan Al-Biruni di bidang astronomi. Metode 

empiris ini kemudian ditimba para ilmuwan dan pemikir Eropa untuk melengkapi metode 

rasional para filosof Yunani-Romawi, sehingga membentuk metodologi ilmiah yang kita 

kenal sekarang.     

Al-Qur’an dan Hadits sendiri memang tidak berbicara eksplisit mengenai sains, 

apalagi sampai membahas metodologi sains yang operasional. Al-Qur’an lebih banyak 

bicara mengenai ayat-ayat atau tanda-tanda, dan mendorong atau mewajibkan pembacanya 

untuk mengamati dan menghayati tanda-tanda tersebut. Tanda-tanda atau ayat-ayat sebagai 

objek yang harus dikaji manusia, dielaborasi lebih lanjut oleh Al-Qur’an dalam Surat 

Fushshilat ayat 53: 

[٣١٧١٤]أََولَْم يَْكِف بَِربَِّك أَنَّهُ َعلَٰى ُكلِّ َشْيٍء َشِهيٌد  ۖ   لَهُْم أَنَّهُ اْلَحقُّ َسنُِريِهْم آيَاتِنَا فِي اْْلفَاِق َوفِي أَنفُِسِهْم َحتَّٰى يَتَبَيََّن   

 “Kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda (kekuasaan) Kami di segenap 

‘afaq dan pada diri mereka sendiri, sehingga jelaslah bagi mereka apakah Al-Haqq itu. 

Dan apakah Tuhanmu tidak cukup (bagi kamu) bahwa sesungguhnya Dia menyaksikan 

segala sesuatu?” 

 

Mengomentari ayat ini, Armahedi Mahzar menafsirkan bahwa obyek sains menurut Islam 

itu adalah tanda-tanda atau “ayat-ayat” yang ada pada ‘afaq (cakrawala di luar diri 

manusia) berupa alam semesta, dan yang ada di dalam anfus (diri manusia) berupa bahasa, 

matematika dan logika. Ayat-ayat tersebut bertujuan sebagai tabayun atau penjelas bagi 

Al-Haqq atau Kebenaran Mutlak.  

Menarik untuk dicatat, bahwa kata “alam” yang kita gunakan sekarang berasal dari 

bahasa Arab ‘alam yang berarti “alamat” atau “tanda”. Dalam tradisi Hikmah Islam (sering 

juga disebut filsafat Islam), tafakkur terhadap ‘alam adalah tangga menuju pemahaman 

tentang Al-Haqq. Tradisi mengamati alam semesta dalam khazanah keilmuan klasik Islam, 

adalah bagian dari usaha mengungkap rahasia tersembunyi dari asma-asma-Nya. Alam 
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semesta adalah “wajah” Allah di muka bumi. Meminjam istilah Ibnu Sina, alam adalah 

“kosmos lambang-lambang” yang tanpanya manusia mustahil mengenal Allah.    

Selanjutnya, kiranya dapat ditambahkan pula penjelasan Armahedi Mahzar 

mengenai organ-organ pengetahuan manusia menurut Al-Qur’an. Organ-organ tersebut 

disimbolkan dengan bashar (penglihatan) sebagai sarana empiris, sama’ (pendengaran) 

sebagai sarana linguistik, serta lubb (hati terdalam) yang merujuk pada akal hati atau 

intuisi manusia. Lubb adalah organ pengetahuan utama menurut Al-Qur’an, sebagaimana 

disebutkan dalam Surah Ali ‘Imran ayat 189-190:  

ُولِي اْْلَْلبَاِب إِنَّ فِي خَ   َماَواِت َواْْلَْرِض َواْختََِلِف اللَّْيِل َوالنَّهَاِر َْليَاٍت ْلِّ [٤٧١:٦]ْلِق السَّ  

“Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, dan silih bergantinya malam dan siang 

terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang memiliki Lubb,” 

َماَواِت َواْْلَْرِض َربَّ الَّ  َ قِيَاًما َوقُُعوًدا َوَعلَٰى ُجنُوبِِهْم َويَتَفَكَُّروَن فِي َخْلِق السَّ ًَل ُسْبَحانََك ِذيَن يَْذُكُروَن هللاَّ ِِ َذا بَا ََ هَٰ نَا َما َخلَْق

[٤٧١:١]فَقِنَا َعَذاَب النَّاِر   

“(yaitu) orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam 

keadaan berbaring dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi (seraya 

berkata): ‘Ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia, Maha Suci 

Engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka’.” 

Orang-orang yang menggunakan Lubb-nya untuk membaca tanda-tanda di alam 

akan sampai pada kesadaran bahwa tiada sesuatu yang sia-sia atau batil. Salah seorang 

ilmuwan yang pembacaannya—kita doakan—mengarah pada kesadaran tersebut adalah 

(Alm.) J.A. Katili. Geolog terkemuka Indonesia ini, ketika menerima pengukuhan gelar 

profesornya di Program Studi Teknik Geologi ITB pada era ’70-an menyitir ayat berikut:  

ِ الَِّذي أَْتقََن ُكلَّ  ۖۚ  َوتََرى اْلِجبَاَل تَْحَسبُهَا َجاِمَدةً َوِهَي تَُمرُّ َمرَّ السََّحابِ  [٨:٧٢٢]إِنَّهُ َخبِيٌر بَِما تَْفَعلُوَن  ۖۚ  َشْيءٍ ُصْنَع هللاَّ  

“Dan kamu lihat gunung-gunung itu, kamu sangka dia tetap di tempatnya, padahal ia 

berjalan sebagai jalannya awan. (Begitulah) perbuatan Allah yang membuat dengan 

kokoh tiap-tiap sesuatu; sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.” 

 

 

Sains, Islam dan Permasalahan Keumatan  

Berdasarkan pemaparan tadi,  dapat disimpulkan bahwa kegiatan saintifik dalam 

perspektif islami, adalah proses pembacaan tanda-tanda atau ayat-ayat Ilahiah. Proses 

tersebut ditujukan untuk menemukan Kebenaran Mutlak atau hakikat dari tanda-tanda 

tersebut. Salah satu indikator penemuan hakikat tersebut, adalah ketika sang pembaca atau 

sang ilmuwan, menghayati kesadaran bahwa tiada sesuatu pun dari tanda-tanda itu yang 

diciptakan sia-sia atau tanpa makna.  

Lantas, bagaimana agar proses pembacaan masyarakat ilmiah mengarah ke sana? 

Menurut hemat kami—terlepas dari usaha-usaha “islamisasi” sains atau pembangunan 

sains Islam—yang lebih mendesak dan realistis adalah pengukuhan etika keilmuan yang 

islami. Prinsip-prinsip etika keilmuan Islam tersebut, salah satunya telah disodorkan oleh 

Armahedi Mahzar dalam Diskusi Etika Keilmuan LIPI pada bulan Juli 2002.  

Konsep etika tersebut pada awalnya adalah hasil diskusi sejumlah ilmuwan di Toronto, 

Kanada pada tahun 1994. Hasil diskusi tersebut kemudian dikelompokkan oleh Armahedi 

dengan penambahan sentuhan Ketuhanan. Pengelompokan tersebut terdiri dari:  
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1. Prinsip moralitas pribadi, yang diantaranya menegaskan bahwa kode etik keilmuan 

hendaknya menentang semua prasangka kemanusiaan berdasarkan jenis kelamin, 

agama, kebangsaan dan kesukuan maupun cacat fisik dan mental. 

2. Prinsip moralitas antarpribadi, yang menegaskan bahwa kode etik keilmuan 

hendaknya mengarahkan kegiatan akademis dan keilmuan kepada penyelesaian damai 

konflik antar manusia dan pelucutan senjata secara umum.  

3. Prinsip moralitas masyarakat, yang diantaranya menegaskan bahwa kode etik 

keilmuan hendaknya mewajibkan para ilmuwan dan rekayasawan untuk memilih, 

mengarahkan dan mengoreksi pengembangan dan penerapan disiplin ilmu pengetahuan 

mereka, agar sesuai pengetahuan mereka tentang dampak-dampaknya. 

4. Prinsip moralitas semesta, yang diantaranya menegaskan bahwa kode etik keilmuan 

hendaknya menyadarkan para ilmuwan dan rekayasawan bahwa tindakan-tindakan 

yang dirancang hanya dengan mempertimbangkan kepentingan manusia, 

berkemungkinan mengancam kelangsungan hidup semua spesies, sebab ekosistem 

merupakan jala-jala kehidupan tak bertepi. 

5. Prinsip moralitas adisemesta, yang menegaskan bahwa kode etik keilmuan 

hendaknya menyadarkan para ilmuwan dan rekayasawan agar tindakan-tindakan yang 

dirancang tidak bertentangan dengan nilai-nilai universal kemanusiaan agama-agama 

besar dunia. 

 

Setelah ditegakkan dalam komunitas ilmiah, minimal dalam lingkup Indonesia,  

tentunya usulan tersebut perlu terus dikritisi dan dikembangkan lebih lanjut. Namun, yang 

menarik, jika disimak secara keseluruhan, keseluruhan prinsip moral tersebut sangatlah 

dekat dengan semangat sifat-sifat rabbaniyah yang memelihara, mendidik dan mengasuh 

segenap makhluk. Jelaslah bahwa Islam memandu sains agar menjaga kebersatuan, 

keharmonisan, dan kesadaran manusia sebagai bagian dari kosmos.   

Disamping penegakan etika keilmuan, hal lain yang mendesak di Indonesia adalah 

pengembangan kegiatan riset—tentunya dalam paradigma pembacaan ayat-ayat ilahiah—

yang berfokus pada “tanda-tanda” yang paling dekat dengan kita. Tanda-tanda tersebut 

adalah potensi kekayaan alam, fenomena ataupun permasalahan unik, yang khas Indonesia 

maupun menjadi kebutuhan umat Islam.  

Permasalahan-permasalahan unik yang dimaksud diantaranya adalah penentuan awal 

bulan Hijriah dan arah kiblat, identifikasi komposisi pangan dan produk farmasi untuk 

penentuan kehalalan secara murah dan cepat, serta pengembangan sistem informasi 

manajemen dalam mengoptimalkan ZISKAF.   Tentunya, hal ini bukan saja membutuhkan 

usaha keras dari anggota komunitas ilmiah, melainkan juga arahan kebijakan dari 

pemerintah.      

Sebagai kesimpulan, agar sains menjadi solusi jangka panjang bagi krisis bangsa ini 

sekaligus krisis peradaban manusia, ia harus diletakkan kembali di atas sebuah landasan 

yang teguh. Landasan tersebut adalah paradigma yang berdasar pada keberagamaan yang 

kaffah, menyeluruh demi mencari ridha-Nya di dunia dan akhirat. 

 

*) Diambil dari Khutbah Jum’at di Masjid Salman ITB 

**) Rektor Institut Teknologi Bandung  
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24 

BERLOMBA BERBUAT KEBAIKAN *) 

Oleh: Syamsurijal **) 

(Masjid Salman ITB) 

 

Banyak sekali media menyorot kejadian-kejadian yang memprihatinkan, namun, 

tidak banyak yang mengungkapkan bahwa terdapat juga kabar gembira tentang 

perkembangan negara kita tercinta, yang mayoritas dihuni oleh Islam. Juga perkembangna 

dunia Islam di belahan dunia lainnya. Banyaknya jumlah orang yang berbondong-bondong 

memeluk Islam masih belum tersampaikan secara proporsional kepada masyarakat muslim 

dan negeri-negeri Islam seperti Indonesia. Padahal kabar ini sangat penting untuk semakin 

mengokohkan keyakinan dan memotivasi umat Islam serta membuat umat ini lebih optimis 

dan percaya diri memandang masa depannya. Keyakinan di atas keyakinan yang telah 

dibentuk oleh iman. 

Dalam kurun dua tahun ini, lebih dari  5.200 warga Inggris berbondong-bondong 

menjadi mualaf, yang sebagian besarnya adalah orang-orang terpelajar yang usianya masih 

relatif muda, sekitar 27 tahun. Dan 1.400 diantaranya berdomisili di London, ibu kota 

Inggris. Perkembangan pesat ini kemudian berimplikasi pada peningkatan kebutuhan 

masjid. Maka banyak gedung di Inggris yang kini beralih fungsi menjadi masjid. 

Subhaanallah. Allaahu akbar. 

Perkembangan Islam di Jerman juga meningkat dengan baik, kini dari 82 juta jiwa 

penduduk Jerman,  lebih dari 4 juta diantaranya sudah memeluk Islam. Di Berlin dan kota-

kota besar lainnya, kini banyak masjid yang mengubah pemandangan negara yang pernah 

dipimpin Hitler itu. Selain itu, studi Islam di Jerman semakin digemari. Negara-negara lain 

di Eropa juga mengalami tren yang sama, juga di Prancis, Belgia, Italia, dan Spanyol. 

Bahkan sejumlah masjid di Maroko pernah mendata orang yang masuk Islam di masjid-

masjid Maroko dari empat negara itu mencapai 2.000 orang setahun. Subhaanallah. 

Allaahu akbar. 

Perkembangan jumlah muslim juga terjadi benua-benua yang lain termasuk 

Amerika dan Australia. Dari hasil beberapa penelitian, bahkan diperkirakan di Amerika 

ada 200 ribu orang yang masuk Islam setiap tahun. Dan di Amerika Serikat kini sudah ada 

dua juta orang muslim. Sementara di Australia, perkembangan jumlah kaum muslimin 

bukan hanya terjadi di kota-kota. Jika perkembangan umat Islam di kota membuat 

sejumlah gereja beralih fungsi menjadi masjid, kini Islam di Australia juga telah 

merambah masyarakat aborigin. Suku asli Australia ini kini semakin banyak yang masuk 

Islam. Perkembangan yang luar biasa ini menunjukkan betapa sabda Rasulullah SAW,14 

abad yang lalu begitu nyata dan pasti terjadi. Beliau bersabda, yang artinya: 

Urusan ini (agama) akan sampai kepada manusia seperti layaknya malam dan siang. 

Allah tidak akan melewatkan sebuah rumah gedung ataupun gubuk Badui, kecuali 

memasukkan agama ini dengan kemuliaan orang mulia atau kehinaan orang yang hina, 

dimuliakan Allah dengan agama Islam atau terhina dengan kekufuran (HR. Ahmad dan 

Ibnu Hibban, shahih menurut Al-Albani) 

Seharusnya fakta-fakta semacam ini juga membuat kita umat Islam menjadi lebih 

percaya diri. Menjadi lebih yakin. Bahwa masa depan di tangan Islam. Semakin banyaknya 

orang yang masuk Islam karena kesadaran dan pemahamannya menunjukkan bahwa Islam 
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memang agama yang benar lagi diridhai Allah. Sesungguhnya agama (yang diridhai) di 

sisi Allah adalah Islam (QS. Ali Imran : 19) 

Realita ini juga seharusnya menyadarkan kita bahwa betapa pun Islam dihina, 

betapa pun Islam dimusuhi, bahkan berbagai stigma negatif diarahkan kepada Islam oleh 

musuh-musuhnya, Islam tetap mampu menerobos hati orang-orang terbaik diantara mereka 

sendiri. Bahkan di jantung peradaban yang selama ini disetting untuk memusuhi Islam. 

Karena itu jangan pesimis dan jangan minder dengan keislaman kita. Saatnya bagi kita 

untuk bangga, bersyukur, dan dengan gagah mengatakan apa yang difirmankan Allah SWT 

dalam Al-Qur'an: dan saksikanlah bahwa sesungguhnya kami adalah muslim (QS. Al-

Maidah : 111) 

Akan tetapi, bangga sebagai muslim saja belum cukup. Meningkatnya jumlah 

saudara kita sesama muslim harus kita syukuri, dan untuk mewujudkan syukur itu adalah 

mengawalinya dengan muhasabah. Artinya, bagaimana kabar gembira itu membuat 

keislaman kita semakin baik, kita semakin termotivasi untuk mampu menjawab dengan 

nyata apa komitmen kita kepada Islam. Kita telah diberi contoh oleh generasi terbaik umat 

ini, para sahabat radhiyallaahu anhum. Bagaimana mereka meningkatkan kualitas 

keislaman mereka setiap kali ada orang lain yang masuk Islam. 

Ada semangat fastabiqul khairat. Berlomba-lomba dalam kebaikan. Keislaman orang lain 

adalah baik bagi kita, dan seharusnya masuk Islamnya orang lain juga menjadi motivasi 

semakin baiknya keislaman kita. 

Mungkin karena pentingnya berlomba-lomba dalam kebaikan ini, Allah SWT 

memfirmankan kata fastabiqul khairat dua kali dalam Al-Qur'an.  

Pertama, pada QS. Al-Baqarah ayat 148: 

Dan bagi tiap-tiap umat ada kiblatnya (sendiri) yang ia menghadap kepadanya. Maka 

berlomba-lombalah (dalam membuat) kebaikan. Di mana saja kamu berada pasti Allah 

akan mengumpulkan kamu sekalian (pada hari kiamat). Sesungguhnya Allah Maha Kuasa 

atas segala sesuatu. (QS. Al-Baqarah : 148) 

Kedua, pada Surat Al-Maidah ayat 48: 

Untuk tiap-tiap umat diantara kamu, Kami berikan aturan dan jalan yang terang. 

Sekiranya Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikan-Nya satu umat (saja), tetapi Allah 

hendak menguji kamu terhadap pemberian-Nya kepadamu, maka berlomba-lombalah 

berbuat kebajikan. Hanya kepada Allah-lah kembali kamu semuanya, lalu diberitahukan-

Nya kepadamu apa yang telah kamu perselisihkan itu, (QS. Al-Maidah : 48) 

Semangat fastabiqul khairat harus ada dalam diri kita. Jangan sampai orang lain 

yang baru masuk Islam kemudian melesat luar biasa komitmen keislamannya, sementara 

kita tertinggal dan menjadi ahli maksiat. Na'udzu billah. Sungguh merugi jika para mualaf 

langsung mencintai Islam dan serius menjalankannya sementara kita justru terlena dan 

terbuai dengan berbagai dosa dan semakin jauh dari Allah SWT. Na'udzubillah. 

Mereka, orang-orang Inggris, Jerman, Perancis, Belgia, Italia, Spanyol, Amerika, 

dan Australia yang baru masuk Islam langsung berubah kehidupannya dan serta merta 

memperbaiki diri menjadi muslim yang sebenarnya. Ini karena mereka masuk Islam dalam 

kondisi paham. Semula mereka mempelajari Islam, lalu dengan pengetahuan itu secara 

sadar mereka memilih Islam. Semangat belajar, mengkaji, mengaji, itu tidak berhenti di 

sana. Mereka berusaha memahami Islam secara komprehensif, dan dari pemahaman itu 

mereka menjalankan dan mengamalkannya. 
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Kita pun semestinya demikian. Jika selama ini kita terlena karena sudah 

"menikmati" Islam sejak lahir lalu tidak berusaha memahami Islam, tidak serius mengkaji 

dan mengaji Al-Qur'an, tidak bersemangat membaca dan mengkaji hadits-hadits 

Rasulullah SAW, kini kita perlu berubah. Kita perlu berbenah. Kita perlu memperbaiki 

diri. Berlomba-lomba dalam kebaikan. Fastabiqul khairat. 

Dari semangat fastabiqul khairat yang melahirkan pembelajaran kita tentang Islam dan 

memahaminya, secara umum komitmen kita sebagai muslim harus memenuhi tiga aspek. 

Pertama, menjadi bagian dari Islam. Artinya, menjadikan apa saja yang muncul 

dari dirinya, sesuai dengan potensinya masing-masing melakukan perubahan yang lebih 

baik, baik perasaan, pikiran, perkataan, gerakan, perbuatan, atau kinerja, sebagai 

pengamalan ajaran Islam. Kita jadikan diri kita ber-Islam secara kafah, secara totalitas 

dalam segala aspek berkehidupan, yang pada akhirnya menjadikan diri kita masing-masing 

sebagai etalase Islam yang menunjukkan segala keindahan dan kebaikan Islam.  

Hai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam secara kaffah, dan 

jangalah kalian ikuti langkah-langkah syaitan karena syaitan itu musuh yang nyata 

bagimu. (QS. Al-Baqarah : 208) 

Kedua, menjadi bagian dari umat Islam. Setelah memastikan diri sebagai bagian 

dari Islam, komitmen seseorang kepada Islam juga dibuktikan dengan memposisikan 

dirinya sebagai bagian dari umat Islam. Umat Islam yang bertambah banyak dengan 

angka-angka masuk Islam di atas adalah satu tubuh. Maka, sekitar 1,4 milyar umat Islam 

di bumi ini, yang lebih dari 200 juta tinggal di negara kita,  adalah satu tubuh, saling 

menopang, bersatu, bersaudara, tidak saling menyalahkan. Kalaupun terdapat perbedaan 

satu sama lain, jadikan perbedaan itu sebagai rahmat.  Jika yang satu terluka, dizalimi 

orang lain, maka tubuh yang lain juga merasakan sakit. Rasulullah SAW bersabda, yang 

artinya: Perumpamaan persaudaraan kaum muslimin dalam cinta dan kasih sayang 

diantara mereka adalah seumpama satu tubuh. Bilamana salah satu bagian tubuh 

merasakan sakit, maka akan dirasakan oleh bagian tubuh yang lainnya, seperti ketika 

tidak bisa tidur atau ketika demam. (HR. Muslim). 

Ketiga, menjadi bagian dari perjuangan Islam. Sebagai umat Islam kita perlu 

menjadi bagian dari dakwah. Bagian dari perjuangan Islam. Amar ma'ruf nahi munkar. 

melalui dakwah sesuai dengan kemampuannya masing-masing, baik dakwah bil qalam, bil 

lisan, bil ahwal, maupun dakwah bil hal. Sesuai disampaikan Rosululloh SAW, 

berdakwahlah dengan perbuatan, jika tidak mampu lakukanlah dengan lisan, jika tidak 

mampu lakukanlah dengan hati, tetapi itu adalah iman yang paling lemah. 

Kewajiban menyampaikan dakwah melekat pada semua umat islam, bukan hanya kepada 

para da’i, kyai atau para mubaligh saja. Semua umat Islam diwajibkan berdakwah: 

sampaikankan walau hanya satu ayat, terutama kepada orang-orang terdekat kita terlebih 

dahulu, anak-anak kita, saudara2 kita, tetangga2 kita, seterusnya kepada khalayak yang 

lebih luas lagi, melalui berbagai cara dan media.  

Untuk cakupan dakwahnya lebih luas, bagi orang-orang yang ingin beruntung, dapat 

meningkatkan kualitas pemahamannya tentang Islam dan kemudian menyampaikan lebih 

dari satu ayat untuk ber-amar makruf nahi mungkar.  

Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada 

kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar; merekalah 

orang-orang yang beruntung. (QS. Ali Imran : 104) 



78 
 

Jika merasa tidak mempunyai kemampuan untuk menjadi da’i, pilihan bergabung 

dalam organisasi dakwah menjadi pilihan yang baik, karena dapat ikut berkontribusi dalam 

gerakan dakwah. 

Korupsi yang meraja lela, penegakkan hukum yang tebang pilih, maksiat dimana-mana, 

perkelahian dan tawuran pemuda, geng motor yang merusak, mabok-mabokkan, narkoba, 

terorisme, melawan orang tua, dan perilaku-perilaku tidak terpuji lainya, harus dilihat 

sebagai otokritik bagi kita, yakni kegagalan dakwah yang KITA lakukan. Karena tidak 

semua dari kita merasa wajib berdakwah. 

Karena itu, saatnya bagi kita untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita, yang 

dalam bidang dakwah berarti melakukan dakwah bil qalam, bil lisan, dan dakwah bil hal, 

dan tidak lagi dakwah hanya dengan  hati, karena berarti iman kita masih lemah.  

Mari kita sama-sama memohon agar kita, masing-masingnya diberi kekuatan Iman, 

untuk berdakwah, fastabikhul khoirot, berlomba-lomba berbuat kebaikan. 

 

*) Diolah dari berbagai sumber 

**) Direktur Eksekutif Rumah Amal Salman ITB 
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25 

MEMBANGUN BUDAYA MUHASABAH (Social Control)
3
 

Oleh: Fahmy Lukman
4
 

(Universitas Padjadjaran Bandung) 

 

Islam telah meletakan posisi muhasabah (social control) sebagai aspek penting dalam 

membangun kehidupan masyarakat. Social control merupakan bagian amar ma’ruf dan 

nahyi munkar yang harus dilakukan oleh siapapun baik perorangan maupun kelompok. 

Fungsi social control tersebut adalah meletakan sebuah perkara kembali pada relnya, 

mengembalikan posisi yang salah menjadi benar, dan meneguhkan yang sudah benar untuk 

secara konsisten dilaksanakan. Banyak peristiwa yang pernah terjadi pada masa Rasulullah 

saw. dan para sahabatnya yang dapat menjadi ibrah/pelajaran dan teladan bagi kita. 

Di antara peristiwa itu adalah 

1. Rasulullah pernah dinasihati oleh Hubab bin Mundzir dalam menentukan posisi 

pasukan di medan perang Badar. Menurut pandangan Hubab,  Rasulullah keliru 

dalam strategi meletakan posisi pasukan. Begitu pula saat Rasulullah saw. (sebagai 

kepala Negara masyarakat Islam di Madinah) menandatangani perjanjian 

Hudaibiyah. Mayoritas sahabat saat itu menunjukkan ketidaksetujuannya terhadap 

isi perjanjian itu, yang menurut mereka sangat tidak adil dan berat sebelah. Adapun 

pada perang Hunain, para sahabat Anshar menampakkan rasa kecewa yang 

mendalam  tatkala Rasulullah saw. memberikan ghanimah (harta rampasan perang) 

kepada para pemimpin Quraisy yang baru masuk Islam (al-muallafatu 

qululubuhum) dan tidak memberikan satu bagian pun untuk mereka, kaum Anshar. 

2. Peristiwa yang terjadi pada masa pemerintahan khalifah Umar bin Khaththab. Para 

sahabat mengkritik khalifah/amirul mu’minin (kepala Negara) Umar yang 

memerintah saat itu disebabkan pembagian kain yang berasal dari Yaman. Mereka 

melihat Umar memakai kain pembagian tersebut lebih lebar dari bagian mereka. 

Begitu pula Umar bin Khaththab pernah diprotes seorang wanita yang menentang 

kebijakan khalifah Umar yang melakukan pembatasan terhadap mahar pernikahan. 

Pada saat yang lain, para sahabat melakukan protes keras terhadap kebijakan 

khalifah Umar yang tidak membagikan tanah Syam, Irak, dan Mesir setelah negeri-

negeri tersebut ditaklukkan dan menjadi bagian wilayah Islam saat itu. 

Bagaimanakah sikap Rasulullah saw. dan para khalifah dalam menghadapi berbagai 

kritikan dan protes (aktivitas muhasabah/amar ma’ruf nahyi munkar) yang dilontarkan 

masyarakat saat itu? Pertanyaan ini menjadi sangat penting dikarenakan peristiwa-

peristiwa tersebut di atas akan menjadi tolok ukur dan standar rujukan bagi umat Islam 

dalam berperilaku tatkala melihat aktivitas yang menurut pandangan mereka “tidak benar”. 

Keberadaan Rasulullah dan para shahabat menjadi contoh bagi umat Islam dalam 

mempraktekkan seluruh isi kandungan Al-Qur’an Al-Karim.  

 

                                                           
3
  Tulisan ini berasal dari Khutbah Jum’at yang telah disampaikan di Masjid Universitas Padjadjaran 

 
4
 Dr. H. Fahmy Lukman, M.Hum. merupakan dosen Pascasarjana  dan dosen Sastra dan Bahasa Arab 

Fakultas Ilmu Budaya Universitas Padjadjaran. Saat ini beramanah sebagai Kepala UPT Bidang Studi Unpad 
dan Pembina Masjid Universitas Padjadjaran. 
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PERLU ADA STANDAR/TOLOK UKUR KRITIK  

Keberadaan standar/tolok ukur nilai dalam melakukan aktivitas merupakan perkara yang 

sangat penting. Jika tidak terdapat standar tersebut maka setiap orang “merasa berhak” dan 

“merasa benar” untuk melakukan aktivitas berdasarkan kemauan masing-masing individu 

dan mengklaim bahwa perbuatan tersebut benar dan baik. Islam tidak menganut faham 

freedom of speech sebagaimana yang terdapat dalam faham HAM dan demokrasi Barat 

yang menyatakan setiap orang bebas untuk bicara apa saja, dimana saja, dan kapan apa 

saja. Faham inilah yang pada ujungnya melahirkan istilah kebebasan (pers) untuk 

mendapatkan informasi dan menyampaikan informasi, baik dilakukan secara bertanggung 

jawab atau tidak bertanggung jawab. 

Dalam pandangan Islam, sebuah kritik, protes, maupun sekedar saran/usulan yang 

dialamatkan kepada para penguasa sebagai upaya amar ma’ruf dan nahyi munkar (social 

control) harus memiliki standar yang jelas. Tanpa tolok ukur yang jelas dan benar maka 

sebuah kritik, protes, maupun sekedar saran cenderung untuk disalahgunakan dan 

dimanfaatkan untuk kepentingan sesaat dalam koridor hawa nafsu. Hal ini akan berdampak 

pada biasnya nilai sebuah aktivitas yang dilakukan siapa pun, baik penguasa ataupun 

rakyat. Persoalan inilah yang acapkali terjadi dalam kehidupan masyarakat modern saat ini 

yang menerapkan menganut faham freedom of speech itu. Hal ini berdampak pada sangat 

relatifnya nilai sebuah perbuatan, siapa yang benar dan siapakah yang salah? Pendapat 

penguasa ataukah pendapat masyarakat (rakyat)? Masing-masing pihak mengklaim 

pendapatnyalah yang paling benar. Jika hal ini terjadi maka konflik diametral merupakan 

hal yang tidak bisa dihindari karena masing-masing pihak bersikukuh dengan pendapatnya 

dan mengklaim pendapatnya benar. 

Dalam Islam, standar/tolok ukur perbuatan (aktivitas) bagi setiap anggota masyarakat, 

siapapun dia, apapun kedudukannya dalam stratifikasi sosial masyarakat adalah sama 

pijakkannya, yaitu Al-Quran dan Sunnah Rasulullah saw. yang dapat dimaknai secara 

sederhana sebagai syariat Islam. Rakyat dan penguasa merujuk pada tolok ukur yang sama, 

yaitu halal dan haram, baik dan benar menurut aturan syariat Islam. Dengan standar inilah, 

komunikasi antara rakyat dan penguasa dapat dilakukan secara rasional, seimbang, dan 

bertanggung jawab. Rakyat dan penguasa dapat saling beradu argumentasi dan jika terjadi 

deadlock maka persoalan tersebut diajukan ke Mahkamah Madzalim (sekelompok ulama 

mujtahid) semodel dengan Mahkamah Konstitusi (MK) untuk memutus masalah sengketa 

itu. Mahkamah inilah yang memiliki integritas untuk menyelesaikan perkara antara 

penguasa dan rakyat. Mahkamah inilah yang akan memutuskan pihak mana yang lebih 

mendekati pada hukum Allah swt. Dalam kaitan inilah Allah Swt. Berfirman: 

“Kemudian, jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia 

kepada Allah (Al-Qur’an) dan RasulNya (As-Sunnah), jika kamu benar-benar beriman 

kepada Allah dan Hari Kemudian. Yang demikian itu adalah lebih utama (bagimu) dan 

lebih baik akibatnya” (TQS. An-nisaa (4): 59) 

Dengan tolok ukur/standar yang sama dan pasti maka sebuah kritik, protes, maupun 

sekedar saran/usulan akan menjadikan dialog antara rakyat dan penguasa bisa dibangun 

secara patut, santun, dan konstruktif. Melalui ketepatan argumentasi Al-Quran surat An-

Nisaa (4) ayat 4 yang dibacakan seorang wanita yang protes terhadap kebijakan penguasa 

(khalifah) mengenai pembatasan mahar pernikahan, maka khalifah Umar membatalkan 

kebijakannya dan Umar berkata: “Benarlah pendapat wanita itu dan Umar telah keliru”. 

Tanpa rasa malu dan sungkan seorang kepala Negara bersedia mengakui dan menyatakan 

kekeliruannya. Dalam menghadapi protes para sahabat terhadap bagian pakaian khalifah 

Umar lebih lebar dibandingkan dengan bagian sahabat yang lainnya, maka Umar ra. 
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meminta Abdullah, anaknya, untuk menjelaskan. Abdullah pun menyatakan bahwa 

pakaian Umar adalah bagian khalifah yang ditambah dengan bagiannya yang dihadiahkan 

kepada ayahandanya. Adapun dalam masalah pemberian harta ghanimah kepada para 

muallaf Quraisy, Rasulullah saw. merespon para sahabat Anshar dengan sabdanya: 

“Wahai kaum Anshar, apakah kalian jengkel karena tidak menerima sekelumit sampah 

keduniaan yang tidak ada artinya itu? Dengan sampah itu aku hendak menjinakkan satu 

kaum yang baru saja memeluk Islam? Demi Allah, yang jiwaku berada dalam 

genggamanNya, seandainya orang-orang lain berjalan di lereng gunung yang lain, aku 

pasti turut berjalan di lereng gunung yang ditempuh kaum Anshar. Jika bukan karena 

hijrah, maka tentu aku adalah orang Anshar”. Lalu Rasulullah berdoa, “Yaa Allah, 

limpahkanlah rahmatMu kepada kaum Anshar, kepada anak-anak kaum Anshar, dan 

kepada cucu-cucu kaum Anshar…”. Mendengar ucapan Rasul saw. seperti itu, kaum 

Anshar menangis sampai-sampai janggut mereka basah karena linangan air mata yang 

tidak berhenti turun. Mereka lalu menjawab, “Kami puas bertuhankan Allah swt. dan 

menerima Rasulullah saw. sebagai jatah ghanimah”. 

Berkenaan dengan kritik Hubab bin Mundzir dalam strategi perang Badar, maka 

Rasulullah menerima pendapat Hubab tersebut lantaran beliau saw. melihat bahwa Hubab 

adalah seorang ahli dalam strategi pertempuran di medan Badar. Dalam perang Uhud, 

mayoritas para sahabat, terutama yang muda,  menghendaki pertempuran di luar kota 

Madinah dan menyongsong serbuan kaum Quraisy di sana. Beliau menyetujuinya 

meskipun beliau memiliki pendapat sebaliknya. Pada perjanjian Hudaibiyah, beliau tetap 

bertahan dalam menghadapi protes dan kritikan pedas para sahabat. Rasulullah saw. 

menerima seluruh isi perjanjian itu karena semata-mata hal tersebut merupakan perintah 

wahyu Allah swt. yang baru beliau terima. 

Oleh sebab itu, menjadi sangat jelas di dalam Islam bahwa muhasabah dalam kerangka 

amar ma’ruf dan nahyi munkar (social control) tersebut merupakan hal yang harus 

dibangun secara konstruktif, argumentatif dengan menggunakan standard dan tolok ukur 

nilai yang pasti, yaitu Al-Quran dan sunnah Rasulullah saw. Islam tidak memperkenankan 

seorang muslim, baik sebagai rakyat ataupun penguasa melakukan asal kritik dan asal 

bicara, sebab setiap pembicaraan seorang muslim dicatat oleh para malaikat Allah  dan 

suatu saat nanti akan dimintai pertanggungjawabannya (akuntanbilitas) dalam kehidupan 

setelah kematian. Hal inilah yang mengikat seorang muslim untuk senantiasa bertanggung 

jawab terhadap apa yang dilakukannya. 

Semoga kita senantiasa memahami apa yang kita lontarkan, baik ucapan maupun tindakan, 

karena kita sadar bahwa semua pada akhirnya akan dimintai pertanggung jawabannya pada 

suatu saat nanti di sisi Allah swt. Pada saat itu tidak ada lagi kesempatan bagi kita untuk 

berkelit dan memperbaikinya, atau menolaknya karena semua bukti amal perbuatan kita 

terdokumentasi secara rapi dan apik oleh para malaikat Allah yang senantiasa mengamati 

dan mencatat seluruh perbuatan kita. Inilah keimanan yang produktif dan konstruktif yang 

memengaruhi perilaku seorang muslim sehingga ia senantiasa berhati-hati untuk 

melakukan ucapan dan tindakan. Semoga Allah swt. melindungi dan memimpin kita. 

 

*) Tulisan ini berasal dari ceramah Jum’at di Masjid Universitas Padjadjaran 

**) Fahmy Lukman merupakan dosen Bahasa dan Sastra Arab Universitas Padjadjaran dan 

saat ini beramanah sebagai Kepala UPT Bidang Studi 
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26 

MEMBENTUK KARAKTER BANGSA MENURUT AL-QUR’AN * 

Oleh : Nurwahidin ** 

(Universitas Indonesia) 

 

Di dalam agama Islam, melalui sumber ajaran utamanya yaitu Al-Qur’an, masalah 

karakter bangsa mendapat perhatian serius. Al-Qur’an sebagai kitab suci yang lengkap 

memuat konsep karakter bangsa yang sesuai dengan fitrah hidup manusia. Konsep karakter 

bangsa tersebut tentunya memberi harapan bahwa akan tumbuh secara wajar dan secara 

pasti menuju terbentuknya kepribadian seorang manusia yang beriman dan bertaqwa. 

Karakter bangsa merupakan permasalahan yang mendasar dalam kehidupan 

keluarga, masyarakat dan bangsa. Dalam kehidupan seoarang manusia, masa kanak-kanak 

merupakan masa peletakan dasar kepribadian yang akan menentukan perkembangan 

kepribadian dimasa selanjutnya. Masa kanak-kanak, sebagaimana dikatakan oleh John 

Lock yang dikenal dengan teori tabularasa, adalah masa kehidupan manusia yang masih 

bersih bagaikan kertas putih bersih yang belum ditulisi. Karena itu, apa yang mau 

dituliskan pada kertas putih itu, tergantung pada pihak lain terutama orang tua. Di dalam 

agama Islam juga terdapat hadits Rasulullah SAW yang menyatakan bahwa anak itu 

dilahirkan dalam keadaan suci, tergantung orang tuanya yang akan membentuk anak itu 

selanjutnya, apakah akan dibentuk menjadi orang yang beragama Yahudi, Nasrani, atau 

Majusi. Terlepas adanya teori-teori lain seperti teori Naturalisme dan Konvergensi yang 

berbeda dengan teori Tabularasa, John Lock, tetapi pendidikan di masa kanak-kanak 

mempunyai peran yang besar untuk memberikan dasar kepribadian pada anak tersebut. 

Dewasa ini, kenakalan remaja baik dalam bentuk tawuran pelajar, penggunaan 

narkoba, dan yang lain, sampai pada tindakan amoral orang dewasa, seperti tawuran antar 

kampung,  sikap materialistik yang menghalalkan segala cara, dan lain-lainnya, merupakan 

fenomena sosial yang terjadi setiap saat. Banyak ahli pendidikan yang mencoba 

menawarkan konsep untuk mencari solusi terhadap permasalahan tersebut, tetapi penyakit 

sosial tersebut hingga kini belum menunjukan gejala, padahal kondisi masyarakat kini, 

akan menentukan kondisi masyarakat di masa yang akan datang. 

Perhatian para ahli pendidikan pada umumnya masih terkonsentrasi pada pencarian solusi 

terhadap masalah sosial yang terjadi, dan memperbaiki perilaku menyimpang yang telah 

terjadi pada umumnya lebih sulit, membutuhkan biaya yang banyak dan waktu yang lama. 

Sebenarnya para ahli pendidikan yang telah mengemukakan pendapatnya, bahwa untuk 

mendidik  anak harus dilakukan sejak dini demi terbentuknya karakter bangsa. Karena itu 

banyak lembaga pendidikan yang secara khusus menangani pendidikan anak sejak dari 

pendidikan pra sekolah. Akan tetapi pengaruh pendidikan sejak dari pra sekolah tersebut 

masih sangat kecil. Hal itu setidaknya bila diukur dengan fenomena negatif para remaja 

kini. Pertanyaan yang muncul kemudian adalah, bagaimana konsep pendidikan anak 

/mahasiswa yang berlaku selama ini, sehingga berkarakter? 

Dalam perkembangan selanjutnya, terminologi pendidikan lebih dikonsentrasikan 

pada manusia, sehingga ketika disebutkan kata pendidikan, maka persepsi yang terbayang 

adalah sekelompok manusia, mengingat manusia adalah makhluk yang diistimewakan oleh 

Allah baik dalam struktur fisiologisnya maupun psikologisnya, sehingga memungkinkan 

mereka mengeksploitasi alam atau makhluk lainnya. (Q.S. Al-Isra, 17: 70). 
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 Dengan demikian manusia memiliki persyaratan untuk dididik secara baik, karena 

manusia mempunyai pendengaran, penglihatan dan hati sanubari, seperti diinformasikan 

oleh Allah dalam Q.S. Al-Nahl, 16:78. Dalam pada itu, pendidikan juga diistilahkan 

dengan tadiba.  

 Pada tingkat operasional, pendidikan dapat dilihat pada praktik yang dilakukan 

oleh Rasulullah yang antara lain, beliau telah membacakan ayat-ayat Tuhan kepada 

manusia, membersihkan mereka (dari kemusyrikan) dan mengajarkan kepada mereka kitab 

dan hikmah (Q.S. Al-Jumu’ah, 62: 2). Kata mensucikan pada ayat tersebut oleh Quraish 

Shihab, dapat diidentikkan dengan mendidik, sedang mengajar tidak lain kecuali mengisi 

benak anak didik dengan pengetahuan yang berkaitan dengan alam metafisika serta fisika 

(M. Quraish Shihab, 1992: 172), dengan demikian maka diharapkan akan tercipta 

masyarakat dan bangsa yang berkarakter. 

 Tujuan pendidikan menurut surat Al-Qur’an yang dirumuskan oleh Muhammad 

Natsir dengan berdasar pada surat al-Dzariyah di atas, juga dijadikan patokan oleh 

M.Quraish Shihab. Namun demikian, bahwa yang dimaksud dengan perkataan 

”Menghambakan diri kepada-Ku”  dalam ayat itu mempunyai arti yang sangat dalam dan 

luas sekali, lebih luas dan dalam dari perkataan itu sendiri yang diucapkan dan dipakai 

setiap hari. Memperhambakan diri kepada Allah itu mencakup semua ketaatan dan 

ketundukan kepada semua perintah Ilahi, yang membawa kebesaran dunia dan 

kemenangan akhirat, serta menjauhkan diri dari segala larangan-larangan yang 

menghalang-halangi tercapainya kemenangan dunia dan akhirat itu. (M. Natsir, 1973: 83) 

 Dengan demikian, menghambakan diri kepada Allah juga berpengaruh pada 

timbulnya akhlak yang mulia. Itulah sebabnya rumusan lain dari tujuan pendidikan 

sebagaimana dikemukakan oleh Athiyah al-Abrasyi adalah mendidik akhlak dan jiwa anak 

didik, menanamkan rasa fadhilah (keutamaan), membiasakan mereka dengan kesopanan 

yang tinggi, mempersiapkan mereka untuk kehidupan yang suci seluruhnya,  ikhlas dan 

jujur. Dengan dasar ini, maka tujuan pokok dan terutama dari pendidikan anak dalam 

Islam ialah mendidik budi pekerti dan pendidikan jiwa. Athiyah lebih lanjut menghimbau 

agar semua mata pelajaran harus mengandung nilai-nilai akhlak, setiap pendidik haruslah 

memikirkan akhlak keagamaan sebelum yang lain-lainnya, karena akhlak mulia adalah 

tiang dari pendidikan Islam. (Moh. Athiyah Abrosyi, 1971: 24). 

 Sebagaimana uraian di atas, Hasan Langgulung mengemukakan bahwa berbicara 

tentang tujuan pendidikan (anak) tak dapat tidak mengajak kita berbicara tentang tujuan 

hidup manusia. Rumusan ini didasarkan pada suatu prinsip bahwa pendidikan hanyalah 

suatu  alat yang digunakan oleh manusia untuk dapat memelihara kelanjutan hidupnya 

(survive), baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat. (Hasan Langgulung, 

1987: 305). Dengan demikian akan terbentuk bangsa yang berkarakter. 

 Dengan bersandar pada surat al-Dzariyat ayat 56 dengan berbagai tafsirannya di 

atas, dapat disimpulkan bahwa tujuan pendidikan (anak) dalam Islam adalah beribadah 

kepada Allah dalam arti seluas-luasnya dan tercermin dalam akhlak mulia dalam berbagai 

aktifitas kehidupan. 

 Secara garis besar materi pendidikan anak yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad 

umumnya mengacu pada firman Allah ayat 13-19 dalam surat Luqman, dan hal ini pula 

yang akan membentuk nanti bangsa yang berkarakter. Di sinilah akan kami sarikan   

sebagai berikut, 
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 “Dan (ingatlah) ketika Luqman berpetuah kepada anaknya, “Hai anakku: 

janganlah kamu mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah 

kezaliman yang besar (13), dan kami wasiatkan (perintahkan) kepada manusia agar 

berbuat baik kepada kedua ibu-bapaknya. Ibunya mengandungnya dengan letih dan 

payah. Dan menyapihmya dalam dua tahun. Bersyukurlah kepada-Ku dan kepada kedua 

ibu-bapakmu, kepada-Ku-lah kamu akan kembali (14), dan jika keduanya berusaha untuk 

mempersekutukan Aku dengan apa saja yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu (bahwa 

sekutu itu layak disembah), maka janganlah kamu patuhi (ajakan mereka). Dan 

bergaullah dengan keduanyadi dunia ini dengan cara yang baik (dan sopan). Dan 

turutilah jalan orang yang kembali kepada-Ku. Kemudian kepada Aku kamu akan kembali. 

Dan akan Aku berikan kepadamu apa yang kamu lakukan (15), (Luqman bertuah), “Hai 

anakku! Sesungguhnya jika ada (sesuatu perbuatan) walaupun sebesar biji sawi (atom) 

tersembunyi dalam batu (gua), di ruang angkasa atau di bumi,  niscaya akan 

diperhitungkan Allah. Sesungguhnya Allah Mahahalus lagi Maha Mengetahui (16). Hai 

anakku! Dirikanlah shalat, suruhlah (orang) berbuat baik, laranglah perbuatan yang 

mungkar dan sabarlah mengahadapi musibah yang menimpamu. Sesungguhnya yang 

demikian itu masuk perintah-perintah Allah (17). Dan janganlah engkau congkak 

terhadap manusia. Dan janganlah berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya 

Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong membanggakan diri (18). Berjalanlah 

dengan wajar. Berbicaralah dengan lembut ! Sesungguhnya suara yang amat buruk ialah 

suara himar (19). 

 Dari ayat di atas dapat dikemukakan bahwa materi pendidikan anak yang dicontoh 

oleh Nabi Muhammad(dalam rangka membentuk karakter bangsa adalah meliputi  

meliputi: 

1. Pendidikan tauhid, yaitu menanamkan keimanan kepada Allah sebagai Tuhan Yang 

Maha Esa. Allah adalah satu-satunya yang harus disembah dan sesembahan selain Allah 

adalah salah dan itu adalah perbuatan syirik dan syirik adala dosa besar. 

2. Pendidikan shalat atau ibadah. 

3. Pendidikan adab sopan santun dalam keluarga. 

4. Pendidikan adab sopan santun dalam bermasyarakat (kehidupan sosial). 

5. Pendidikan kepribadian. 

6. Pendidikan pertahanan dan keamanan dalam dakwah Islam.  

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa konsep pendidikan anak 

menurut al-Qur’an diarahkan pada upaya menolong anak didik agar dapat melaksanakan 

fungsinya mengabdi kepada Allah. Seluruh potensi yang dimiliki anak didik, yaitu potensi 

intelektual, jiwa dan jasmani harus dibina secara terpadu dalam keselarasan, keserasian 

dan keseimbangan yang tergambar dalam sosok manusia seutuhnya (insan kamil).  

Sehingga dengan demikian insya Allah akan terbentuk bangsa yang berkarakter .  Hal ini 

harus pula berimplikasi terhadap materi, metode dan lain-lain yang berhubungan 

dengannya, sehingga membentuk suatu sistem pendidikan yang menyeluruh. Menyatu dan 

sempurna (komprehensif dan integratif).  

Diskripsi pendidikan anak yang diberikan oleh al-Qur’an nampak memperlihatkan 

sosok yang komprehensif, mulai dari aspek-aspek tujuan, materi, metode, evaluasi dan 

seterusnya. Namun demikian pada semua aspek pendidikan itu, al-Qur’an nampak lebih 

memposisikan dirinya sebagai pemandu dalam prinsip dan tidak memasuki kawasan yang 

lebih bersifat teknis. Mengenai bagaimana tujuan yang dirumuskan, meteri disusun, guru-
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guru dilatih termasuk orang tua (ibu-bapak), demikian juga para dosen cerdik cendikiawan  

dan evaluasi dilakukan, semua itu diserahkan pada kita dalam membentuk bangsa yang 

berkarakter. 

 

* Diolah dari berbagai sumber 

 ** Dosen tetap agama Islam UI, dan Pascasarjana (2) Program Studi Timur tengan dan 

Islam, mata kuliah Islamic Worldview, Universitas Indonesia, Salemba Jakarta 
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KINERJA YANG PROFESIONAL *) 

Oleh: Abdul Hakim Halim **) 

(Institut Teknologi Bandung) 

 

Islam adalah hal yang bisa kita lihat sebagai aktifitas fisik. Kita tidak bisa melihat 

keimanan seseorang, namun kita bisa melihat aktifitas fisik yang merupakan imbas dari 

keimanan tersebut yang biasa kita sebut Rukun Islam: Syahadat, shalat, zakat, puasa, dan 

ibadah haji. Rukun Islam tidak akan bisa dipisahkan dari Rukun Iman. Rukun Islam yang 

dikerjakan tanpa keimanan didalamnya tidak akan menjadi aktifitas yang berarti apapun. 

Rukun Iman pun tidak akan terbukti jika tidak diimplementasikan dalam aktifitas fisik 

seperti dalam Rukun Islam. Ihsan adalah suatu cara yang kita lakukan dalam 

melaksanakan aktifitas fisik, yaitu merasa dilihat oleh Allah dalam menjalankan aktifitas 

kita. Iman, Islam dan Ihsan adalah tiga hal yang saling terkait dan tidak bisa dipisahkan. 

Tanpa mengurangi rasa hormat pada orang-orang yang telah berjasa untuk bangsa ini, 

namun nampaknya masih ada yang harus ditingkatkan dalam kinerja kita dan bangsa ini. 

Jika kita lihat fenomena masyarakat di media massa, media cetak dan sebagainya, 

sepertinya kita butuh sejumlah orang untuk bisa meningkatkan kinerja setiap lapisan 

masyarakat. Dialah para intelektual, pejabat, dan mahasiswa yang memiliki kelebihan 

dibandingkan dengan masyarakat Indonesia yang lain. Mereka inilah yang mestinya 

menjadi orang-orang pertama yang merubah paradigma berpikirnya. 

Paradigma berpikir yang harus dirubah diantaranya adalah merubah paradigma menerima 

menjadi memberi. Kebanyakan dari kita melakukan sesuatu karena berharap akan 

menerima atau mendapatkan sesuatu di akhirnya. Seseorang mencari gelar pendidikan, 

seseorang mencari jabatan kepemimpinan, banyak diantaranya yang karena mengnginkan 

sesuatu. Banyak orang yang menuntut mendapatkan sesuatu dari oranglain. Padahal jika 

kita renungkan lagi, ketika kita memilih untuk menerima, maka kita akan bersaing dengan 

banyak orang untuk mendapatkannya. Sedangkan jika kita memilih untuk memberi, maka 

kita tidak akan memiliki saingan karena begitu banyak orang yang akan menerima 

pemberian kita. Ketika kita memberi, maka kita tidak akan banyak berharap pada orang 

lain, justru kita akan lebih banyak bergerak untuk melakukan sesuatu kepada orang lain. 

Suatu hari datang seorang tamu dari kaum muhajirin kepada Rasul, mengatakan bahwa ia 

telah lelah. Rasul bertanya pada isterinya tentang sesuatu untuk diberikan kepada tamu 

tersebut. Tapi ternyata tak ada yang bersisa di rumah Rasul. Kemudian seorang Anshar 

mengajak tamu tersebut ke rumahnya. Ia bertanya pada isterinya, adakah sesuatu untuk 

menjamu tamu Rasulullah ini. Ternyata hanya ada sedikit makanan yang telah disisakan 

untuk makan anaknya. Lalu orang Anshar ini meminta isterinya untuk menidurkan 

anaknya, dan mematikan lampu kamarnya kemudian memberikan makanan tersebut 

kepada tamu Rasulullah. Keesokan harinya tamu tersebut menemui Rasulullah dan beliau 

menyampaikan bahwa Allah sangat mengagumi keluarga Anshar tersebut. Kisah inilah 

yang kemudian menjadi asbabunnuzul turunnya ayat , “Dan mereka mengutamakan 

orang-orang muhajirin dari diri mereka sendiri, meski iapun membutuhkannya” inilah 

gambaran masyarakat ideal yang pernah ada di muka bumi ini. Sikap memberi kepada 

sesama adalah ciri-ciri orang muslim. Hanyalah keridhoan Allah yang diharapkan atas 

pemberiannya itu. Maka itulah yang semestinya menjadi patokan bagi kita, memberi 
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manfaat sebanyak-banyaknya bagi orang lain, dan hanya mengharapkan balasan dari 

keridhoan Allah semata. 

Paradigma kedua yang mesti diubah adalah saat kita menjalani hidup maka tujuan adalah 

yang utama dalam proses hidup ini, bukan semata-mata cara. Kebanyakan orang 

berorientasi pada cara yang akan mereka dapatkan, menjadi pejabat, menjadi sarjana, 

menjadi  ilmuwan namun mereka lupa untuk apa mereka menjadi itu. Jika kita ingin 

memotong sebuah kayu dengan golok, maka yang terpenting bukanlah goloknya tapi 

apakah kayunya bisa terbelah atau tidak. Untuk membuat kayu itu terbelah, tidak mesti 

selalu menggunakan golok, bisa dengan cara yang lain. Yang terpenting adalah kayu 

tersebut bisa terbelah. Seringkali kita berbangga telah memiliki sebuah golok, namun kita 

lupa pada kayu yang semestinya kita belah.   

Jangan sampai kita terpaku pada cara, dan ketika cara itu telah kita miliki, kita terlupa pada 

tujuan utama kita. Kita boleh menjadi sarjana, tapi jangan berhenti sampai disana. Kita 

boleh menjadi apapun, yang terpenting adalah sebesar apa kebermanfaatan kita untuk 

orang lain. Ukuran keberhasilan kita bukan pada apa yang telah kita dapat, namun apa 

yang telah kita lakukan atas apa yang telah kita miliki. Sebesar apa manfaat yang bisa kita 

berikan pada orang lain. Seperti sabda Rasul, bahwa manusia yang paling baik adalah yang 

paling bermanfaat untuk sekitarnya. 

Pada dasarnya, tak ada satupun yang kita lakukan hanya untuk diri kita sendiri. Seorang 

dosen, mengajar bukan untuk dirinya sendiri, tapi untuk orang lain. Tidak pernah kita 

mendengar seorang dosen mengajar dirinya sendiri. Seorang pegawai kantor, dia bekerja 

untuk melayani orang lain. Maka memang hidup kita sesungguhnya adalah untuk memberi 

pada yang lain. Rasul bersada, “sesungguhnya Allah akan menolong hambanya, selama ia 

menolong saudaranya.”  Dalam hadits yang lain disebutkan, “Manusia itu tanggungannya 

Allah. Maka siapapun yang ingin mendapatkan kecintaan dari Allah, maka ia harus 

memberikan manfaat kepada tangunganNya itu”. Maka, pemberian manfaat kepada orang 

lain harus menjadi tujuan utama hidup kita, tujuan utama profesi kita. Maka apapun profesi 

kita, itu hanyalah cara kita untuk menuju tujuan tersebut. 

Ketika kita telah memahami bahwa sesungguhnya kita bekerja untuk oranglain, maka 

selanjutnya kita harus bekerja secara professional. Bekerja secara professional adalah  

bekerja sesuai dengan pengetahuan yang kita miliki, bekerja dengan sungguh-sungguh dan 

dengan kinerja yang terbaik. Bukan sekedar untuk kepuasan pribadi tapi untuk kepuasan 

orang lain. Bila kita bekerja secara professional, sebetulnya hal tersebut bukan hanya 

kepentingan profesi kita semata, namun dalam rangka beribadah kepada Allah. Rasul 

bersabda, “Allah sangat mencintai rang yang jika bekerja, mereka bekerja secara 

professional.” Tentu kita ingin dicintai oleh Allah. “Jika Aku telah mencintai seorang 

hamba, maka Aku adalah telinganya yang ia gumakan untuk mendengar, matanya yang ia 

gunakan untuk melihat, dan tangannya yang digunakan untuk memegang, dan kakinya 

yang ia gunakan untuk berjalan. Jika Aku mencintai seorang hamba, maka bila ia 

meminta kepadaKu pasti Aku akan memberinya. Jika ia memohon pertongan, maka pasti 

Aku member perlindungan.” Ini adalah sebah gambaran betapa Allah sangat menjaga 

kehidupan kita. 

Maka kemudian yang harus kita lakukan adalah jika kita seorang mahasiswa maka tugas 

kita adalah belajar dengan professional. Tujuannya tidak sekerdar agar lulus saja, tapi juga 

agar kita memiliki kemampuan yang tinggi agar bisa bermanfaat sesuai dengan bidang kita 

masing-masing. Jika kita perhatikan pendidikan Negara kita, saat ini APK (Angka 

Partisipasi Kasar) baru mencapai 26%, itu berarti baru 26% dari penduduk indonesia yang 

berusia 19-24 tahun yang bisa belajar di perguruan tinggi. Maka mahasiswa dimanapun itu 



88 
 

adalah orang-orang yang dipilih Allah untuk bisa memiliki manfaat lebih dibandingkan 

yang lain. 

 

*) Diambil dari Khutbah Jum’at di Masjid Salman ITB 

**) Guru Besar Institut Teknologi Bandung 
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28 

PEMANDU PERADABAN *) 

Oleh: Umar Fauzi **) 

(Institut Teknologi Bandung) 

 

Jika diumpamakan perjalanan bangsa-bangsa dalam pengembangan sains dan tenologi atau 

dalam perjalanan peradaban manusia, sebagai rangkaian gerbong lokomotif yang sedang 

melaju, bisa jadi umat Islam sedang berada di gerbong belakang, dan lokomotif yang ada 

di depan adalah negara-negara yang maju dalam sains dan teknologi seperti yang telah kita 

ketahui. Umat Islam yang ada pada gerbong belakang tidak tahu akan dibawa kemana, 

bahkan barangkali tidak mengetahui jalan yang akan kita lalui selanjutnya. Akankah posisi 

kita akan terus seperti ini? 

Bangsa dengan penduduk mayoritas muslim, sampai saat ini masih tertinggal dalam hal 

IPTEK dan Sains. Mari kita renungkan QS Ali imran ayat 110, “Kamu adalah umat 

terbaik yang dilahirkan untuk manusia. Menyuruh kepada yang ma’ruf dan mencegah dari 

yang mungkar. Dan beriman kepada Allah. Sekiranya para ahli kitab itu beriman, tentu itu 

lebih baik bagi mereka. Diantara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan dari mereka 

fasik.” Itulah firman Allah, disebutkan bahwa kita adalah ummat terbaik. Lalu dengan 

kodisi umat muslim saat ini, kapankah kita akan memandu peradaban?  

Mungkinkah kita akan menjadi pemandu peradaban ini? Profesor Segret Honke, seorang 

ahli sejarah sains dalam bukunya mencoba mengkaji mengapa pada sekitar abad ke-6 

sampai  abad ke-14 yang lalu, peradaban Islam dapat berkembang dengan pesat dan 

menguasai dunia. Beliau mempertanyakan mengapa justru orang-orang Badui yang hidup 

nomaden yang memandu peradaban saat itu, bukan peradaban Romawi atau Persia. 

Menurut beliau, setidaknya ada empat alasan yang mungkin terjadi. Pertama, umat Islam 

saat itu mememiliki keimanan yang kuat. Kedua, disiplin dalam menjalankan kewajiban 

agama. Ketiga, kebersamaan untuk saling membantu dan bersinergi. Keempat, adalanya 

contoh panutan yang dimulai dari Rasulullah saw. Itulah sebabnya umat muslim yang 

sedikit bisa memimpin peradaban mengalahkan dua kekuatan yang besar. 

Betapa banyak kondisi dimana bangsa kecil yang kemudian bisa mengalahkan kekuatan 

bangsa yang besar, dengan pertolongan Allah. Beberapa kisah tersebut diabadikan dalam 

Al-Qur’an, misalnya dalam QS.Al-Baqarah ayat 249 menceritkan bagaimana Talut 

bersama tentaranya,  “Orang-orang yang meyakini bahwa mereka akan menemui Allah, 

berkata ‘Betapa banyak kelompok kecil mengalahkan kelompok besar dengan izin Allah.’ 

Dan Allah beserta orang-orang yang bersabar. Kemudian mereka berdoa, ‘Ya Tuhan 

kami, limpahkanlah kesabaran kepada kami dan tolonglah kami menghadapi orang-orang 

kafir.” 

 Dalam ayat yang lain Allah berfirman, “Sungguh Allah telah menolong kamu dalam 

peperangan badar, padahal ketika itu kau adalah orang-orang yang lemah. Karena itu 

bertaqwalah kepada Allah, supaya kamu mesyukurinya.” (QS. Ali  Imran :123) 

Kita semua menyadari bahwa sampai saat ini perkembangan IPTEK, sains dan seni masih 

dipegang oleh orang-orang yang berpaham sekuler, yaitu memisahkan antar tiga hal tadi 

dengan agama. Terlepas dari nilai-nilai yang terkandung didalamnya, pemisahan antara 

IPTEK, sains dan seni dengan agama tentu akan berdampak besar pada kehidupan kita. 

Misalnya saja, banyak bahan pengawet yang diambil dari daging babi yang diharamkan 
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atau penggunaan vaksin meningitis yang mengandung minyak babi untuk jama’ah haji dan 

umroh juga demikian. Mungkinkah perkembangan sains dan teknologi tanpa disertai 

petunjuk Allah swt akan mendekatkan diri kita pada Sang Pencipta? 

Kegiatan ilmiah adalah perpaduan antara dzikir dan pikir mengingat Rabbul Alamin. 

Sehingga setiap proses kegiatan ilmiah akan mendekatkan diri kita pada Allah. Allah 

berfirman, “Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi serta pergantian malam dan 

siang, terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi Ulil Albab. Yaitu orang-orang yang 

mengingat Allah sambil berdiri atau dalam keadaan berbaring. Dan mereka memikirkan 

tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, ‘Ya Tuhan kami, tiadalah Engkau 

menciptakan ini dengan sia-sia. Maha Suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa api 

neraka.’” Hal ini perlu kita sadari agar kita bisa meluruskan niat kita dalam menguasai 

IPTEK, sains dan seni.  

Allah berfirman, “Demi masa, sesungguhnya manusia itu berada dalam kerugian, kecuali 

yang saling menasihati dalam kebenaran dan kesabaran.” (QS. Al-Ashr : 1-3). Sudah 

menjadi tugas kita untuk saling tolong menolong dan mengingatkan sesama, demi 

menyongsong kemajuan teknologi, sanis dan seni agar kita menjadi bangsa yang mampu 

memimpin peradaban.  

“Janganlah kamu bersikap lemah dan janganlah kamu bersedih hati, padahal kamu 

adalah orang-orang yang paling tinggi derajatnya jika kamu orang-orang yang berman. 

Jika kamu pada perang uhud mendapat luka, maka sesungguhnya kaum kafirpun 

mendapat luka yang sama pada perang badar. Dan masa kejayaan itu kami pergilirkan 

diantara manusia agar mereka mendapat pelajaran. Agar Allah dapat membedakan mana 

yang beriman dan mana yang kafir diantara kamu. Dan agar yang sebagian itu Allah 

jadikan gugur sebagai syuhada. Allah tidak menyukai orang-orang yang dzalim. Dan agar 

Allah membersihkan orang-orang yang beriman dari dosa mereka dan membinasakan 

orang-orang kafir.” (QS. Ali-Imran:139-141) 

Dasawarsa kedepan boleh jadi Allah akan menggilirkan generasi kita, umat Islam untuk 

memimpin peradaban dunia, tentu saja jika kita harus berusaha keras dengan penuh 

semangat untuk meraihnya.  

 

*) Diambil dari Khutbah Jum’at di Masjid Salman ITB 

**) Guru Besar Institut Teknologi Bandung, Pengurus YPM Salman ITB 
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29 

GENERASI RABBIY RADHIYA *) 

Oleh: Suwarno **) 

(Masjid Salman ITB) 

 

Jika kita mengikuti informasi yang berkembang di media masa, betapa negeri ini sedang 

dihinggapi hal yang tidak baik dan menuju pada titik kehancuran. Bangsa ini yang dahulu 

begitu ramah kini berubah menjadi begitu kasar dan tidak bersahabat. Bangsa ini yang 

dahulu begitu gotong royong, kini menjadi begitu egois. Memikirkan diri sendiri, korupsi 

di mana-mana, penindasan di mana-mana. Bukan hanya oleh individu tapi kelompok. 

Tidak dilakukan secara sembunyi-sembunyi namun banyak yang secara terang-terangan. 

Banyak pengamat yang pesimis dengan masa depan bangsa ini. Namun banyak juga dari 

pengamat yang optimis dengan masa depan bangsa ini.  

Bangsa adalah kumpulan kelompok masyarakat yang terdiri dari keluarga-keluarga dan 

individu. Menilai karakter sebuah bangsa berarti melihat karakter dari masyarakat, 

keluarga dan yang terkecil adalah karakter dari individu di dalamnya. Seorang individu 

mestinya memiliki kegelisahan akan generasi selanjutnya, terlebih jika generasi terebut 

tidak sesuai dengan harapan dan sunnah Allah. Dalam QS. An-Nisa ayat 9 disebutkan 

bahwa “Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang meninggalkan 

dibelakangnya itu generasi yang lemah yang mereka khawatir akan masa depan mereka.”  

Kita sebagai kaum muslim mesti khawatir jika meninggalkan generasi yang lemah. Maka 

dari itu, kita harus mempersiapkan generasi yang kuat yang  bisa membawa masa depan 

Islam. Rasulullah juga menyampaikan dalam sebuah hadits, “Muslimun qawwiyyun 

ahabba ilallah minal muslimun dhoifun.” Muslim yang kuat lebih Allah cintai daripada 

muslim yang lemah. Karena itu sudah semstinya kaum muslimin dalam level individu, 

keluarga, dan masyarakat, haruslah menjadi muslim yang kuat. 

Mempersiapkan generasi yang kuat makin maju, makin mendapatkan kesulitan dan 

menemui tantangan yang lebih sulit. Dibandingkan dengan berpuluh-puluh tahun yang 

lalu, masa kini jauh lebih sulit untuk mencetak generasi yang kuat dan siap menghadapi 

tantangan zaman. Namun kita memiliki pedoman hidup yaitu Al-Qur’anul karim, yang 

didalamnya menuliskan bagaimana orang-orang terdahulu dan para sahabat rasul mencetak 

generasi-generasi yang kuat yang mampu memikul tanggung jawab risalah, yang bisa 

menjaga islam hingga akhir zaman. 

Kita dapat belajar dari Nabi Ibrahim, bagaimana beliau mendidik anaknya menjadi anak 

yang kuat. Belajar dari pendekatan yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim yaitu beliau selalu 

bermunajat kepada Allah, agar generasinya menjadi generasi yang diridhoi oleh Allah. 

Kemudian beliau mendampingi generasinya. Dalam QS. Ash Shaffat ayat 100, menuliskan 

tentang do’a inda yang selalu dipanjatkan oleh nabi Irahin, “Rabbi habli minashshalihin”  

Ya Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku generasi yang shaleh. Do’a ini langsung dijawab 

oleh Allah dengan lahirnya seorang putra yaitu nabi Ismail, diusianya yang telah lanjut, 

yaitu 70 tahun, yang diijelaskan pada ayat berikutnya di surat yang sama. 

Dalam QS. Albaqarah : 127-128, “Dan ingatlah ketika Ibrahim membangun baitullah 

bersama Ismail, kemudian mereka berdo’a, ‘ Ya Tuhan kami terimalah amal-amal kami 

sesungguhnya Engkau Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Ya Tuhan Kami 

jadikanlah kami berdua orang yang tunduk patuh kepada Engkau dan jadikanlah generasi 
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di belakang kami, generasiyang tunduk patuh kepada Engkau dan tunjukkanlah kepada 

kami manasik haji kami dan ampunilah kami. Sesungguhnya Engkau maha penerima 

taubat dan penyayang.’.” 

Begitulah ibrah yang dicontohkan oleh nabi Ibrahim di dalam Al-Qur’an dalam mendidik 

generasi Rabbiy Radhiyya  atau’ generasi yang diridhai Allah’, yaitu dengan mendampingi 

dan selalu memanjatkan do’a pada Allah:  

“Ya Tuhanku, jadikanlah aku dan generasi dibelakangku sebagai orang-orang yng 

menegakkan shalat. Ya Tuhan kami perkenankanlah do’a ini”. 

 Do’a ini yang akhirnya menjadikan generasi beliau generasi-generasi Rabbani yang 

menyampaikan agama Tauhid, bahkan hingga kita saat ini. Hampir semua nabi merupakan 

keturunan langsung dari Nabi Ibrahim, bahkan Nabi Muhammad pun juga merupakan 

keturunan langsung dri Nabi Ibrahim, sehingga Nabi Ibrahim disebut sebagai Bapak para 

nabi.  

Dalam kisah yang lain, dicontohkan oleh seseorang yang saleh meski dia belum jelas nabi 

atau bukan, dialah Luqmanul Hakim. Ia memberikan contoh yang baik sekali dalam 

mempersiapkan generasi Rabbiy Rhadiya. Dalam Al-Qur’an surat Luqman ayat 13, 

dikisahkan bagaimana Luqmanul Hakim seorang bapak, yang memberikan nasihat-nasihat 

kepada anaknya. Untuk mempersiapkan generasi tersebut menurut Luqmanul Hakim, 

terdapat empat hal yang harus dilakukan:  

Pertama adalah menanamkan Tauhid  sampai merasuk kedalam hati sanubari dan 

menjauhkan dari syirik. Ia berkata, “ Hai anakku, janganlah kamu pempersekutukan Allah. 

Seseungguhnya mempersekutukan Allah itu adalah kedzaliman yang nyata.”.  

Kedua, menanamkan sikap bersyukur kepada Allah dan hormat pada kedua orangtua. 

Dalam QS. Luqman : 14 “Dan Tuhan wajibkan kamu berbuat baik kepada kedua 

orangtua, ibumu telah mengandungmu dalam keadaan lemah dan bertambah lemah. 

Ibumu juga telah menyusuimu, maka bersyukurlah kepadaku dan bersyukur kepada kedua 

orangtuamu. Hanya kepada Akulah kamu kembali”.  

Ketiga, menanamkan sifat bertanggungjawab. Dalam hal ini pertanggungjawaban yang 

bersifat ukhrowi, karena sesungguhnya setiap jiwa akan mempertanggungjawabkan apa 

yang dilakukannya. Dalam QS. Luqman ayat 16, “Wahai anakku sesungguhnya jika ada 

suatu perbuatan yang sangat kecil meski sebesar biji sawi,  meski perbuatan itu di dalam 

batu, atau di tempat yang sangat jauh di atas langit, ataupun tersenbunyi di tempat yang 

dalam di dalam bumi. Niscaya Allah akan memperhitungkan. Sesunguhnya Allah Maha 

Halus lagi Maha Mengetahui.”  Luqmanul hakim menanamkan pada anaknya bahwa 

apapun yang kita lakukan allah pasti mengetahuinya, maka berhati-hatilah dan jangan 

berbuat yang dibenci oleh Allah, sehingga ia akan kuat iman dan kuat akhlaqnya. 

Keempat, menanamkan semangat untuk mendirikan shalat, beramar ma’ruf nahi mungkar 

yang berarti membangun peradaban dan bersabar saat menghadapi musibah.  

Kelima, “Hai anakku janganlah kamu memalingkan wajahmu dari manusia karena 

sombong. Dan janganlah kamu berjalan di muka bumi ini dengan angkuh. Karena 

sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang membanggakan diri lagi 

sombong.” 

Keenam, generasi dambaan adalah yang hidup sederhana dan berlaku lembut. “Hai anak-

anakku, sederhanalah kamu dalam berjalan dan berkehidupan. Lembutkanlah suaramu, 

sesungguhnya sburuk-buruk suara adalah suara keledai.” 
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Itulah cara Luqmanul hakim menyiapkan generasinya, karena sesunguhnya ia pun risau 

bilamana ia meninggalkan generasi yang lemah di belakangnya. Berkaca pada kondisi 

masyarakat saat ini, maka nasihat-nasihat dari Luqmanul Hakim kepada anaknya bisa 

dijadikan contoh dan teladan yang bisa diterapkan untuk mendidik generasi muda saat ini.  

Kehancuran suatu negeri dari berbagai sejarah seringkali bermula dari kerusakan akhlaq 

negeri itu. Para pemimpin dan pembesar telah menjauhan diri dari Allah. Kejahatan telah 

merajalela sehingga akhirnya digantikan dengan generasi yang lebih Allah cintai. Kita 

sebagai bagian dari bangsa Indonesia yang mayorias muslim ini, bisa menjadi semakin 

baik, bukan semakin buruk dan lemah. Generasi yang kuat tauhidnya, kuat ilmunya, kuat 

fisiknya dan kuat akhlaknya. 

Memperbaiki akhlak Negara tentu harus dimulai dengan memperbaiki akhlak individu di 

dalamnya, karena kebaikan individu akan berkontribusi pada kebaikan pada keluarga. 

Keluarga yang baik akan berkontribusi pada kebaikan akhlah masyarakat, yang kemudian 

berkontriusi pada kebaikan akhlak sebuah bangsa dan ummat. 

Mariah kita berdo’a kepada Allah agar kita diberikan kekuatan untuk bersama-sama 

mambangun masyarakat dan generasi yang kuat, sehingga kita bisa terbebas dari azab 

Allah swt. 

 

*) Diambil dari Khutbah Jum’at di Masjid Salman ITB 

**) Guru Besar Institut Teknologi Bandung, Pengurus YPM Salman ITB 
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30 

KEJUJURAN *) 

Oleh: Hermawan K Dipojono **) 

(Masjid Salman ITB) 

Sebelum Baginda Muhammad SAW diangkat menjadi nabi dan rasul, beliau telah 

dibentuk oleh Allah SWT sebagai pribadi yang dapat dipercaya, yang dibangun di atas 

nilai dan karakter kejujuran. Nilai ini tampaknya menjadi syarat perlu, a necessary 

condition, bagi seseorang yang akan mengemban tugas besar.yaitu tugas sebagai nabi dan 

kerasulan, dan tentunya juga terhadap kita semua yang merasa menjadi bagian dari 

pengikut Beliau.  

Jujur merupakan salah satu perwujudan iman. Ia merupakan wujud keyakinan bahwa Allah 

Maha Melihat. Tidak ada sesuatu pun yang luput dari pengawasan-Nya baik besar maupun 

kecil, baik nyata maupun tersembunyi, baik di waktu malam maupun di waktu siang hari. 

Namun, ia juga perwujudan dari keyakinan bahwa Allah Maha Adil. 

Kejujuran sering kali dianggap berdampak sesuatu yang merugikan dalam jangka pendek. 

Namun Allah tidak melupakan hamba-hambaNya yang menjalani hidup ini dengan nilai-

nilai kejujuran. Jujur kepada Allah, Rasul-Nya, jujur terhadap orang lain, dan jujur 

terhadap dirinya sendiri. Jujur berarti tidak mengambil apa yang menjadi milik orang lain. 

Alangkah nikmatnya hidup di lingkungan yang didalamnya ada nilai-nilai kejujuran. 

Kejujuran melahirkan masyarakat yang tentram karena tidak ada yang khawatir untuk 

dirugikan oleh orang lain, dan sedikitpun juga tidak ada niat untuk merugikan orang lain 

Kejujuran juga mejadi ciri kecanggihan dan kemajuan suatu bangsa. Semakin maju suatu 

bangsa, maka tatanan yang ada didalamnya sudah terbangun nilai-nilai kejujuran. Pada 

dasarnya, hamper tidak mungkin science dan teknologi dibangun tanpa nilai-nilai 

kejujuran. Tidak terkecuali pada bangsa yang tidak mengakui adanya tuhan, bias jadi 

mereka sadar akan dampak nilai kejujuran yang dapat membawa kemajuan dan manfaat 

yang luar biasa dalam jangka waktu yang panjang. Maka kemudian, kejujuran itu menjadi 

bagian yang tidak terpisahkan dari harga diri pribadi setiap anggota masyarakat. Hal ini di 

satu sisi menjadi ironi bagi masyarakat suatu bangsa yang beriman terhadap Allah, namun 

gagal mewujudkan nilai-nilai kejujuran. 

Namun, Selama hari ini masih ada dan tersisia, maka kesempatan membangun kejujuran 

dalam kehidupan senantiasa terbuka lebar. Sebenarnya masyarakat yang dibangun 

berlandasakan nilai-nilai kejujuran bukanlah sebuah hal yang utopis, mengada-ada. 

Melainkan hal tersebut merupakan suatu keniscayaan yang benar-benar dapat diwujudkan.  

Semoga kita dapat mewariskan nilai-nilai kejujuran kepada generasi penerus kita, kepada 

anak cucu kita. Dan yakin lah Allah akan selalu mengawasi kita, Ia tidak akan menyia-

nyiakan hamba-Nya yang menjalani hidup dengan prinsip kejujuran. 

Mari kita bangun Indonesia hari ini dan esok dengan nilai-nilai kejujuran. Semoga 

dengannya Allah melimpahkan berkah dan kasih sayangnya kepada kita semua. 

 

*) Diolah dari berbagai sumber 

**)  Guru Besar Institut Teknologi Bandung, Anggota Majelis Pembina YPM Salman ITB, 

Ketua umum AMKI 
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KELAHIRAN DAN MASA KECIL RASULULLAH*) 

 Oleh: Ma'zumi **) 

(Universitas Sultan Ageng Tirtayasa) 

 

A. Kelahiran Nabi Muhammad SAW. SAW. SAW. SAW. 

Abd Allah bin Abdul Muthalib bin Hasyim bin Abd Manaf bin Qusai bin Kilab bin 

Murrah bin Ka’b bin Lu’ayy bin Ghalib bin Fahd bin Malik bin Al-Nadr bin Kinanah bin 

Khuzaima bin Mudraka bin Elias bin Mudar bin Nizar bin Ma’ad bin Adnan meninggalkan 

isterinya, Aminah binti Wahab bin Abdul manaf bin Zurah bin Kilab bin Murrah, dalam 

keadaan hamil tiga bulan. Beberapa bulan kemudian, pada hari senin tanggal 12 Rabiul 

Awal tahun Gajah bertepatan dengan tanggal 20 April 571 M. di Makkah Aminah 

melahirkan seorang anak laki-laki
5
. Kemudian oleh Abdul Muthalib, bayi laki-laki itu 

dibawa ke Ka’bah dan diberi nama Nabi Muhammad SAW., “Kuinginkan dia akan 

menjadi orang yang terpuji, bagi Tuhan di langit dan bagi makhlukNya di bumi”
6
. Nabi 

Muhammad SAW. merupakan keturunan golongan terhormat dan bangsawan dari suku 

Qushai keturunan Nabi Ismail AS. 

Meskipun Nabi Muhammad SAW. adalah anak laki-laki Aminah satu-satunya, ia 

disusui ibunya hanya selama tiga hari. Selepas itu, dua wanita lain mendapat kehormatan 

menjadi ibu susunya. yaitu: pertama: Suwaibah,  pelayan dari paman Nabi Muhammad 

SAW. yang bernama Abu Lahab (orang yang sama yang dikutukinya dalam Quran sura 

111, sekalian juga dengan istrinya). Ia menyusui Nabi selama empat bulan, dan ke dua: 

Aminah menyerahkan Nabi Muhammad SAW., kala beliau berusia 5 bulan, kepada 

Halimah puteri Abi Zuwaib dari suku Sa’ad bin Hawazan, seorang wanita Badiyah untuk 

disusui selama dua tahun, dan mengasuhnya sampai Nabi Muhammad SAW. berusia lima 

tahun
7
. 

Sudah menjadi kebiasaan, keluarga bangsawan Arab mempercayakan anak-anaknya 

kepada wanita penyusu. Biasanya para ibu susu itu tinggal di luar kota, sehingga anak-

anak dapat dibesarkan di udara gurun yang segar serta tumbuh kuat dan sehat. Selain itu, di 

persekitaran gurun, anak-anak juga tak mudah ketularan penyakit seperti di kota Makkah. 

Mereka juga dapat belajar bahasa Arab di kawasan yang masih asli ini
8
. 

Selama selama lima tahun bersama suku Bani Sa’ad dan tumbuh sehat. Selama itu, 

ada dua atau tiga kali Halimah membawanya menemui ibunya. Kali pertama Halimah 

membawanya kepada ibunya adalah ketika masa menyusuinya selesai. Namun, Halimah 

mendesak Aminah untuk mengembalikan anaknya kepadanya. Alasannya, anak itu telah 

menjadi sumber kurnia dan rahmat baginya. Alasan ibunya mengabulkan permintaan 

                                                           
5
 Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur'an, Al-Qur'an dan Terjemahnya, (Jakarta: Depag RI, 

1984), hal. 54 

6 id.shvoong.com/humanities/history/2217003-sejarah-singkat-kelahiran-dan-masa/ 

7Muslimharustahu.wordpress.com/2009/12/16/kelahiran-dan-masa-kecil-Nabi Nabi Nabi 
Muhammad SAW. SAW. SAW./  

8www.darulnuman.com/index.php?option=com_content&view=article&id=140:keajaiban-yang-
mengiringi-kelahiran&catid=48:mutiara-kisah&Itemid=177 
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Halimah adalah lantaran wabak penyakit sedang melanda Makkah waktu itu. Kali kedua 

Halimah membawa Nabi Muhammad SAW. ke Makkah bertepatan dengan datangnya 

sekumpulan pendeta dari Etiopia di Hijaz. Mereka melihat anak itu di kalangan suku Bani 

Sa’ad. Mereka mendapatkan bahwa semua tanda Nabi yang akan datang sesudah Nabi Isa, 

sebagaimana disebutkan dalam Kitab-kitab Suci, ada pada anak itu.  

B. Masa Kecil Nabi Muhammad SAW. 

Sejarah meriwayatkan bahawa kehidupan Nabi, disamping tumbuh dan 

berkembang dalam kondisi berkesedihan, juga penuh peristiwa menakjubkan, sejak masa 

awal masa kanak-kanak hingga kerasulannya. Semuanya mengandungi aspek 

kebesaranNya. Kehidupan Nabi tidaklah biasa. 

a. Nabi Muhammad SAW. di lahirkan tatkala Makkah diserang oleh pasukan gajah 

di bawah pimpinan Abrahah, gubernur dari kerajaan Nasrani Abessinia yang 

memerintah di Yaman. Pasukan itu hancur oleh serangan burung Ababil (Q.S. al-

Fiil). 

b. Nabi Muhammad SAW. tumbuh dan berkembang dalam kondisi yatim-piatu, 

menjadi orang yang kuat, mandiri dan jujur. 

Ketika Nabi berusia 6 tahun, Aminah membawanya ke Medinah untuk 

diperkenalkan kepada saudara-saudara kakeknya dari pihak Keluarga Najjar serta 

berziarah kemakam ayahnya.Tetapi ditengah perjalanan tepatnya di Abwa’ Aminah 

mengalami sakit dan akhirnya meninggal dunia. Nabi kemudian di bawah asuhan 

kakeknya, Abdul Muthalib. Tetapi orang tua itu juga meninggal tak lama 

kemudian, dalam usia 80 tahun, sedang Nabi Muhammad SAW. waktu itu baru 

berumur 8 tahun. Sekali lagi Nabi Muhammad SAW. dirundung kesedihan karena 

kematian kakeknya itu, seperti yang sudah dialaminya ketika ibunya meninggal. 

Begitu sedihnya dia, sehingga selalu ia menangis sambil mengantarkan keranda 

jenazah sampai ketempat peraduan terakhir.Kemudian pengasuhan Nabi 

Muhammad SAW. di pegang oleh Abu Talib. Sekalipun dalam kemiskinannya itu, 

tapi Abu Talib mempunyai perasaan paling halus dan terhormat di kalangan 

Quraisy. Dan tidak pula mengherankan kalau Abdul Muthalib menyerahkan asuhan 

Nabi Muhammad SAW. kemudian kepada Abu Talib. Abu Talib mencintai 

kemenakannya itu sama seperti Abdul Muthalib juga. Karena kecintaannya itu ia 

mendahulukan kemenakan daripada anak-anaknya sendiri. Budi pekerti Nabi 

Muhammad SAW. yang luhur, cerdas, suka berbakti dan baik hati, itulah yang 

lebih menarik hati pamannya
9
. 

Ketika usia Nabi baru duabelas tahun, ia turut dalam rombongan kafilah dagang 

bersama Abu Talib ke negeri Syam. Diceritakan, bahwa dalam perjalanan inilah ia 

bertemu dengan rahib Bahira, dan bahwa rahib itu telah melihat tanda-tanda 

kenabian padanya sesuai dengan petunjuk cerita-cerita Kristen. Rahib itu 

menasehatkan keluarganya supaya jangan terlampau dalam memasuki daerah 

Syam, sebab dikuatirkan orang-orang Yahudi yang mengetahui tanda-tanda itu 

akan berbuat jahat terhadap dia. Nabi Muhammad SAW. yang tinggal dengan 

pamannya, menerima apa adanya. 

Saat-saat tertentu dia menggembalakan kambing keluarga dan penduduk Makkah. 

Bayarannya rendah dan dia bergantung pada kemurahan hati pamannya. Pekerjaan 

                                                           

9 Ibid. 
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ini menempa Nabi Muhammad SAW. sebagai pribadi yang ulet, sabar, tanggung 

jawab dan terampil. 

c. Pada usia 15 tahun, Nabi Muhammad SAW. telah turut berperang sebagai penyedia 

keperluan peperangan, pada perang Fijar. Ini menunjukkan kepribadian yang 

berani, juga pribadi yang turut merasa bertanggung jawab terhadap kesucian 

Makkah 

d. Nabi Muhammad SAW. Sepanjang perjalanan hidupnya, sejak kanak-kanak 

kepribadiannya dikenal sebagai orang yang jujur, bertanggung jawab, cerdas, kuat 

ingatannya, mandiri, terampil dan berbudi pekerti luhur. Tak ada sesuatu 

tindakanpun yang tercela, padahal moralitas penduduk Makkah saat itu mayoritas 

berada dalam kenistaan. 

e. Halimah berkata: “Ketika memikul tanggungjawab membesarkan bayi Aminah, 

saya memutuskan menyusui sang bayi di situ juga di hadapan ibunya. Saya 

masukkan puting buah dada kiri yang berisi susu ke mulutnya, tetapi si bayi lebih 

suka susu sebelah kanan. Padahal buah dada kanan itu tak ada susunya sejak 

kelahiran anak saya yang pertama. Kerana desakan si bayi, saya menyusuinya 

dengan sebelah kanan yang kosong itu dan, sebaik saja ia menghisap, sumber yang 

kering itu pun berisi penuh susu. Kejadian itu membuat semua yang hadir 

keheranan.” 

f. Halimah juga mengatakan: “Sejak membawa Nabi Nabi Nabi Muhammad SAW. 

SAW. SAW. ke rumah, saya menjadi lebih makmur. Harta dan ternak saya 

meningkat.” 

 

*) Diolah dari berbagai sumber 

**) Dosen Agama Islam, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Banten 
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MASA PERNIKAHAN DAN ENTREPREUNEUR MUHAMMAD SAW  *) 

Oleh: Ma'zumi **) 

(Universitas Sultan Ageng Tirtayasa) 

A. Masa Pernikahan Rasulullah SAW. 

Meningkat masa dewasa, kejujuran Nabi Muhammad SAW. Tersiar dan di 

kenal sampai kepada seorang janda kaya, bussines women , bernama Khadijah. 

Khadijah mempercayakan barang dagangannya untuk diperdagangkan oleh Nabi 

Muhammad SAW. ke Syam. Setelah kembali dari Syam dengan laba yang besar, 

datanglah lamaran dari pihak Khadijah kepada beliau, lalu beliau menyampaikan 

hal itu kepada pamannya . setelah tercapai kata sepakat, pernikahanpun 

dilangsungkan. Pada waktu itu, belaiu berusia 25 tahun dan Khadijah berusia 40 

tahun
10

. 

Dapat disimak, bahwa kepribadian Nabi Muhammad SAW. hingga 

menikah   dengan Khadijah pada usia 25 tahun, telah menjadi pribadi yang tangguh 

baik secara materil maupun moril dan spiritual. Kematangan ini didukung dengan 

karakter santun dan disiplin, jujur dan bertanggung melekat pada pribadi yang 

cerdas, memberikan ketenangan dan kedamaian dan kebahagiaan yang amat 

kepada Khadijah. Sebaliknya kepribadian Khadijah yang lembut, santun, penuh 

cinta kasih yang tulus, dermawati, dan mandiri sebagai pengusaha, memberikan 

ketenangan, kenyamanan, dan ketentraman. 

Kematangan di bidang materil, nabi Muhammad SAW. Merintisnya sejak 

usia 12 tahun, ketika menjadi penggembala kambing, dan memulai usahanya 

sendiri sejak usia 17 tahun. Beliau tidak hanya memberikan tuntunan dan 

pengarahan tentang bagaimana kegiatan ekonomi dilaksanakan, tetapi beliau 

mengalami sendiri menjadi seorang pengelola bisnis atau wirausaha. 

Kewirausahaan (entrepreneurship) tidak terjadi begitu saja tetapi hasil dari suatu 

proses yang panjang sejak beliau masih kecil. Muhammad sangat sering 

mengadakan bisnis sampai beliau dikenal di Jazirah Arab sebagai seorang 

pengusaha Muda yang sukses .
11

 

B. Entrepreuneur Rasulullah SAW. 

Sebelum kenabian, Rasulullah telah meletakkan prinsip-prinsip dasar dalam 

melakukan transaksi bisnis secara adil. Kepercayaan, Kejujuran dan Keterbukaan 

Rasulullah dalam melakukan transaksi perdagangan merupakan teladan bagi 

seorang pengusaha generasi selanjutnya. Menepati janji,dan  mengantarkan barang 

dagangan dengan standar kualitas sesuai dengan permintaan pelanggan, membuat 

pelanggannya puas. Reputasi sebagai pelanggan, juga terkenal jujur, hal ini nampak 

sejak muda, beliau selalu memperlihatkan rasa tanggung jawabnya terhadap setiap 

transaksi yang dilakukan
12

 

                                                           
10 Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur'an, Al-Qur'an dan Terjemahnya, (Jakarta: 

Depag RI, 1984), hal. 57 

11 bukhariibra.wordpress.com/2007/12/06/bisnis-entrepreneurship-muhammad-saw/ 

12
 Ibid. 
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Laode Kamaludin dalam buku Manajemen Bisnis Syariah tulisan Abu 

Hasan mengungkapkan berbagai rahasia kunci sukses Rasulullah dalam berbisnis 

yang berkelanjutan serta dilingkupi keberkahan
13

. 

1. Pertama, menjadikan bekerja sebagai sarana menuju surga. Bekerja bukan 

semata-mata mencari penghidupan yang lebih layak di dunia, akan tetapi betul-

betul diniatkan untuk mencari sarana bekal ibadah kepada Allah swt. Dengan 

demikian, pekerjaan yang kita lakukan sekaligus juga merupakan ibadah. 

2. Kedua, tidak pernah main-main dengan kejujuran dan kepercayaan. Karena 

dua hal tersebut salah satu kunci keberhasilan. Dengan kejujuran akan 

menumbuhkan kepercayaan dan dengan itu hubungan bisnis dan lainnya akan 

menjadi lebih berjangka panjang. 

3. Ketiga, berfikir visioner, kreatif dan siap menghadapi perubahan. Usaha harus 

dikembangkan dengan pandangan yang jauh kedepan dengan prinsip 

berkelanjutan dengan mengatasi berbagai perubahan zaman yang terjadi. Bagi 

pebisnis sejati, perubahan bukan untuk dihindari, akan tetapi peluang dan 

tantangan yang harus dimenangkan. 

4. Keempat, memiliki perencanaan dan tujuan yang ingin dicapai secara jelas. 

Rasulullah selalu merencanakan pekerjaan dengan baik dan melakukannya 

dengan ketekunan, keuletan dan kecerdasan untuk mencapai sukses. 

5. Kelima, Memperhatikan karyawan dengan lebih baik sebagai sumberdaya 

utama sebuah usaha. Dalam satu hadis Rasulullah menyampaikan pentingnya 

memperhatikan pekerja dengan anjuran memberikan gaji dengan kiasan 

sebelum kering keringatnya. Ini menunjukkan kejelian dalam mengelola SDM 

untuk diperhatikan secara baik dan tidak semata-mata dilihat sebagai objek 

perusahaan 

6. Keenam, mengembangkan usaha dengan sinergi yang baik. Contoh yang 

diberikan Rasulullah adalah kerjasamanya dengan Siti Khotijah dalam bisnis 

yang menghasilkan keuntungan dan pertumbuhan usaha yang jauh lebih cepat 

dengan bersinergi, dimana Nabi saw mempunyai keahlian dan Siti Khotijah 

sebagai pemilik modal. 

7. Ketujuh, semua pekerjaan dilakukan dengan kasih sayang dan cinta. Dengan 

demikian tidak ada unsur keterpaksaan dalam menjalankan setiap keputusan 

dalam pengembangan usaha. Dengan kecintaan, pekerjaan juga dapat 

dilakukan lebih total untuk mengoptimalkan segala kemampuan yang 

dimilikinya. 

8. Kedelapan, pandai bersyukur dan berucap terima kasih atas apa yang 

diperoleh. Dengan bersyukur kita dijanjikan oleh Allah untuk ditambah. Atas 

ini, pengusaha akan menjadi lebih tenang atas semua yang terjadi. Jika 

ketenangan diperoleh, keputusan yang diambil juga akan lebih komprehensif 

dalam mengatasi semua persoalan. 

                                                           

13coretanpenaku.blogdetik.com/index.php/2012/03/9-kunci-sukses-entrepreneur-
rasulullah-saw/ 
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9. Kesembilan, selalu berusaha menjadi yang paling bermanfaat bagi yang 

lainnya. Model ini dapat dilakukan dengan memberikan sebagaian keuntungan 

(rizqi) yang diterimanya bagi fihak lain yang berhak baik dalam bentuk zakat, 

infaq maupun sodaqoh. Dalam konteks sekarang, menjalankan fungsi sosial 

usaha melalui corporate social responsibility (CSR). 

10. Ada baiknya para pengusaha mengikuti jejak Rasulullah saw dalam 

berprinsip dan menjalankan roda usaha agar sukses dunia dan akhirat. 

Prinsipnya jika usaha dilakukan dengan cara cara yang baik, maka hasil yang 

diperoleh juga akan jauh lebih baik 

 

*) Diolah dari berbagai sumber 

**) Dosen Agama Islam, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, banten 
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33 

MEMBANGUN KEMBALI SPIRIT BERQURBAN *) 

oleh : Syamsurijal **) 

(Masjid Salman ITB) 

 

Alhamdulillah, tentu merupakan satu kenikmatan dan kebahagiaan yang tiada terhingga, 

sudah sepatutnya kita bersyukur kepada Allah Swt atas nikmat-nikmat itu. Sungguh, tanpa 

hidayah dari Allah, kita takkan berada di jalan lurus ini; jalan keselamatan, jalan 

kebahagiaan, jalan kemenangan; Diinul Islam. Tanpa rahmat dan nikmatNya, kita tak 

mungkin mampu beramal maka syukur kita sudah seharusnya terwujud dengan 

memanfaatkan nikmat Allah untuk menaatiNya. 

Kita tahu, hari raya ‘Idul Adha merupakan hari raya yang istimewa karena dua ibadah 

agung dilaksanakan pada hari raya ini, yaitu ibadah haji dan ibadah qurban. Keduanya 

disebut Al-Qur’an sebagai salah satu di antara syi’ar-syi’ar Allah Swt yang harus 

dihormati dan diagungkan oleh hamba-hambaNya yang merupakan pertanda dan bukti 

ketaqwaan seseorang terhadap Allah Swt. 

Kedua, ibadah agung ini tentu hanya mampu dilaksanakan dengan baik oleh mereka yang 

memiliki kedekatan dengan Allah. Hal ini karena “Qurban” berasal dari kata “qaruba – 

qaribun” yang berarti ‘dekat’. Jika posisi seseorang jauh dari Allah, maka dia akan 

mengatakan lebih baik bersenang-senang keliling dunia dengan hartanya daripada pergi ke 

Makkah menjalankan ibadah haji. Namun, bagi hamba Allah yang memiliki kedekatan 

dengan Rabbnya, dia akan mengatakan “Labbaik Allahumma Labbaik” – Yaa..Allah, kami 

datang memenuhi seruan/panggilanMu… 

Demikian juga dengan ibadah qurban. Seseorang yang jauh dari Allah tentu akan berat 

mengeluarkan hartanya untuk tujuan ini. Namun, mereka yang posisinya dekat dengan 

Allah akan sangat mudah untuk mengorbankan segala yang dimilikinya semata-mata 

memenuhi perintah Allah Swt. 

Qurban atau adhiyah bermula sejak zaman Nabi Ibrahim yang diperintah Allah Swt. 

melalui mimpinya untuk menyembelih putra kesayangan sekaligus satu-satunya saat itu; 

Ismail. Ketaatan Ismail dan keteguhan Ibrahim telah terbukti dengan kesungguhan 

menjalankan perintah Allah itu, meskipun secara manusiawi pasti sangat berat hati. 

Tatkala, Ismail telah siap untuk dikurbankan, seketika itu Allah menggantinya dengan 

seekor domba. Seperti itulah kemudian umat Islam disyariatkan untuk menyembelih 

hewan qurban. 

Sesungguhnya, Kami telah memberimu nikmat yang banyak. Maka laksanakanlah shalat 

karena Tuhanmu, dan berqurbanlah. (QS. Al-Kautsar : 1-2) 

Ibadah qurban, sesungguhnya mengandung hikmah yang dalam. Ia mengandung dimensi 

spiritual, sekaligus dimensi sosial. Ia mendekatkan hamba kepada Allah Swt, sekaligus 

peduli pada sesama. Daging yang dibagikan kepada orang miskin sebagai bentuk 

meringankan beban dan menggembirakan mereka, daging qurban juga boleh dibagikan 

kepada orang yang kaya untuk melembutkan hati mereka, dengan harapan mereka pun 

terpanggil untuk menyantuni sesama sekaligus mengokohkan keimanannya. 

Sebagai seorang muslim yang cinta terhadap syariat Nabiyullah Muhammad Saw., kita 

dianjurkan untuk mengorbankan sebagian harta kita dijalan Allah dengan jalan 

menyembelih binatang ternak dalam rangka taqarrub kepada Allah Swt. Bahkan, 

http://tanbihun.com/tasawwuf/hikmah/tuluskah-aku-mencintai-mu/


102 
 

Rasulullah  mengancam orang-orang yang memiliki kemampuan tapi tidak mau berqurban 

dalam sabdanya: Barangsiapa memiliki keluasan rizki dan ia tidak mau berqurban, maka 

janganlah ia mendekati tempat shalatku (HR Tirmidzi dengan sanad shahih ). 

Keberadaan manusia yang begitu dekat dengan Allah, yang karenanya, diberi gelar 

Khalilullah (kekasih Allah) adalah Ibrahim as. Sosok Ibrahim as. dengan kedekatan dan 

kepatuhannya secara paripurna kepada Allah telah tampil sekaligus dalam dua ibadah di 

hari ‘Idul Adha, yaitu ibadah haji dan ibadah qurban. Dalam ibadah haji, peran nabi 

Ibrahim tidak bisa dilepaskan. Tercatat bahwa syariat ibadah ini sesungguhnya berawal 

dari nabi Ibrahim as. yang diperintahkan Allah Swt. dalam firmanNya: “Dan (ingatlah), 

ketika Kami memberikan tempat kepada Ibrahim di Baitullah (dengan mengatakan): 

“Janganlah kamu mempersekutukan sesuatupun dengan Aku dan sucikanlah rumahKu ini 

bagi orang-orang yang thawaf, orang-orang yang beribadat dan orang-orang yang ruku’ 

serta sujud. Dan kemudian serulah manusia untuk menunaikan ibadah haji, niscaya 

mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki, dan mengendarai unta yang kurus
 

yang datang dari segenap penjuru yang jauh“. (Al-Hajj: 26-27). 

Ibadah ini harus diawali dengan kesiapan seseorang untuk menanggalkan seluruh atribut 

dan tampilan luar yang mencerminkan kedudukan dan status sosialnya dengan hanya 

mengenakan dua helai kain ‘ihram’ yang mencerminkan sikap tawadlu’ dan kesamaan 

antarseluruh manusia. Dengan pakaian sederhana ini, seseorang akan lebih mudah 

mengenal Allah karena dia sudah mengenal dirinya sendiri melalui ibadah wuquf di 

Arafah. Dengan penuh kekhusyu’an dan ketundukkan seseorang akan larut dalam dzikir, 

munajat dan taqarrub kepada Allah sehingga ia akan lebih siap menjalankan seluruh 

perintahNya setelah itu.  

Dalam proses bimbingan spritual yang cukup panjang ini, seseorang diuji pada hari 

berikutnya dengan melontar jumrah sebagai simbol perlawanan terhadap setan dan 

terhadap setiap yang menghalangi kedekatan dengan Rabbnya. Kemudian, segala aktifitas 

kehidupannya akan diarahkan untuk Allah, menuju Allah, dan bersama Allah dalam ibadah 

thawaf keliling satu titik fokus yang bernama ka’bah. Titik kesatuan ini penting untuk 

mengingatkan arah dan tujuan hidup manusia: “katakanlah: Sesungguhnya shalatku, 

ibadahku, hidup dan matiku hanya untuk Allah, Tuhan seru sekalian alam”. (Al-An’am: 

162) 

Akhirnya, dengan modal keyakinan ini, seseorang akan giat berusaha dan berikhtiar untuk 

mencapai segala cita-cita dalam naungan ridha Allah Swt dalam bentuk sa’i antara bukit 

Shafa dan bukit Marwah. Demikianlah, ibadah haji sarat dengan pelajaran yang kembali 

ditampilkan oleh Ibrahim dan keluarganya. 

Dalam ibadah qurban, kembali Nabi Ibrahim tampil sebagai manusia pertama yang 

mendapat ujian pengorbanan dari Allah Swt. Ia harus menunjukkan ketaatannya yang 

totalitas dengan menyembelih putra kesayangannya yang dinanti kelahirannya sekian 

lama. “Maka tatkala anak itu sampai (pada umur sanggup) berusaha bersama-sama 

Ibrahim, Ibrahim berkata: “Hai anakku sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa 

aku menyembelihmu. Maka fikirkanlah apa pendapatmu!” Ia menjawab: “Hai bapakku, 

kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu; Insya Allah, kamu akan mendapatiku 

termasuk orang-orang yang sabar.” (Ash-Shaffat: 102).  

Andaikan Ibrahim manusia yang dha’if, tentu akan sulit untuk menentukan pilihan. Salah 

satu diantara dua yang memiliki keterikatan besar dalam hidupnya; Allah atau Isma’il. 

Berdasarkan rasio normal, boleh jadi Ibrahim akan lebih memilih Ismail dengan 

menyelamatkannya dan tanpa menghiraukan perintah Allah tersebut. Namun, Ibrahim 
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adalah sosok hamba pilihan Allah yang siap memenuhi segala perintahNya, dalam bentuk 

apapun. Ia tidak ingin cintanya kepada Allah memudar karena lebih mencintai putranya. 

Akhirnya ia memilih Allah dan mengorbankan Isma’il yang akhirnya menjadi syariat 

ibadah qurban bagi umat nabi Muhammad Saw. 

Dr. Ali Syariati dalam bukunya “Al-Hajj” mengatakan bahwa “Isma’il” adalah simbol. 

Simbol dari segala yang kita miliki dan cintai dalam hidup ini. Kalau Isma’il  adalah putra 

nabi Ibrahim, lantas siapa “Isma’il” kita? Bisa jadi diri kita sendiri, keluarga kita, anak, 

dan istri kita, harta, pangkat dan jabatan kita. Yang jelas seluruh yang kita miliki bisa 

menjadi Isma’il kita yang karenanya akan diuji dengan itu. Kecintaan kepada Isma’il itulah 

yang kerap membuat iman kita goyah atau lemah untuk mendengar dan melaksanakan 

perintah Allah. Kecintaan kepada Isma’il yang berlebihan juga akan membuat kita menjadi 

egois, mementingkan diri sendiri, dan serakah tidak mengenal batas kemanusiaan.  

Allah mengingatkan kenyataan ini dalam firmanNya: “Katakanlah: jika bapak-bapak, 

anak-anak, saudara-saudara, isteri-isteri, kaum keluargamu, harta kekayaan yang kamu 

usahakan, perniagaan yang kamu khawatiri kerugiannya, dan tempat tinggal yang kamu 

sukai, adalah lebih kamu cintai dari Allah dan Rasul-Nya dan dari berjihad di jalan-Nya, 

maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusan-Nya.” Dan Allah tidak memberi 

petunjuk kepada orang-orang yang fasik“. (At-Taubah: 24) 

Karena itu, dengan melihat keteladanan berqurban yang telah ditunjukkan oleh seorang 

Ibrahim, apapun Isma’il kita, apapun yang kita cintai, qurbankanlah manakala Allah 

menghendaki. Janganlah kecintaan terhadap “isma’il-isma’il” itu membuat kita lupa 

kepada Allah. Tentu, negeri ini sangat membutuhkan hadirnya sosok Ibrahim yang siap 

berbuat untuk kemaslahatan orang banyak meskipun harus mengorbankan apa yang 

dicintainya. 

Keta’atan yang tidak kalah teguhnya dalam menjalankan perintah Allah adalah keta’atan 

Isma’il untuk memenuhi tugas bapaknya. Pertanyaan besarnya adalah: kenapa Isma’il, 

seorang anak yang masih belia rela menyerahkan jiwanya?. Bagaimanakah Isma’il 

memiliki kepatuhan yang begitu tinggi?. Nabi Ibrahim senantiasa berdoa: “Tuhanku, 

anugerahkan kepadaku anak yang shalih (Ash-Shaffat: 100). Maka Allah mengkabukan 

doanya: “Kami beri kabar gembira kepada Ibrahim bahwa kelak dia akan mendapatkan 

ghulamun halim”. (Ash-Shaffat: 101). Inilah rahasia kepatuhan Isma’il yang tidak lepas 

dari peran serta orang tuanya dalam proses bimbingan dan pendidikan. Sosok ghulamun 

halim dalam arti seorang yang santun, yang memiliki kemampuan untuk mensinergikan 

antara rasio dengan akal budi tidak mungkin hadir begitu saja tanpa melalui proses 

pembinaan yang panjang. Sehingga dengan tegar Isma’il berkata kepada ayahandanya 

dengan satu kalimat yang indah: “Wahai ayah, laksanakanlah apa yang diperintahkan 

Allah, niscaya ayah akan mendapatiku seorang yang tabah hati, insya Allah”. (Ash-

Shaffat: 102) 

Orang tua mana yang tak terharu dengan jawaban seorang anak yang ringan menjalankan 

perintah Allah yang dibebankan kepada pundak ayahandanya. Ayah mana yang tidak 

terharu melihat sosok anaknya yang begitu lembut hati dan perilakunya. Di sinilah 

pentingnya pendidikan keagamaan bagi seorang anak semenjak mereka masih kecil, 

jangan menunggu ketika mereka remaja apalagi dewasa. Sungguh keteladanan Ibrahim 

bisa dibaca dari bagaimana ia mendidik anaknya sehingga menjadi seorang yang 

berpredikat ‘ghulamun halim’. 

Ada pertanyaan menarik yang menggugah hati: “Akankah seorang muslim di hari raya ini 

menjadi sosok egois yang mencintai dirinya sendiri dan mementingkan kepentingan 
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dirinya sendiri tanpa peduli terhadap kepentingan orang lain ataukah ia menjadi pribadi 

yang peduli terhadap kepentingan orang lain? 

Memang secara fithrah, manusia cenderung bersikap egois dan mementingkan diri sendiri. 

Ia melihat kepentingan orang lain melalui kepentingan dirinya. Namun demikian, 

disamping itu semua, manusia pada dasarnya adalah makhluk sosial, yang cenderung 

untuk saling bekerjasama, memilih untuk bermasyarakat dibandingkan menyendiri. Pada 

gilirannya akan mendorong dirinya untuk merelakan sebagian haknya untuk orang lain. 

Berdasarkan kerjasama tersebut ia dapat mengambil manfaat berupa perwujudan 

kehormatan dan kepentingannya. Oleh karena itu, pengorbanan dan mendahulukan 

kepentingan orang lain, menjadi bagian yang harus ada dalam bangunan masyarakat; tanpa 

keberadaannya, masyarakat tidak akan dapat hidup rukun. 

Islam mengajarkan bahwa kebajikan itu bukanlah menghadap ke Timur atau ke Barat, 

tetapi kebajikan itu adalah menolong mereka yang membutuhkan. Mereka yang melakukan 

kebajikan pada dasarnya telah menjadi ‘alat’ dari Allah Swt. untuk menolong mereka yang 

mendapat musibah. Menjadi alat untuk mewujudkan pertolongan Allah Swt adalah sebuah 

kehormatan. Manusia yang menolong maupun yang ditolong, sungguh sangat beruntung 

karena keduanya telah ‘menyaksikan kehadiran’ Allah Swt. Yang ditolong dapat 

menyaksikan Allah Swt melalui kesabarannya dan usaha keras tanpa henti, atas dasar 

keyakinan bahwa pertolongan Allah Swt pada akhirnya akan datang. Yang menolong 

dapat menyaksikan Allah Swt. melalui keyakinan bahwa menolong mereka yang 

membutuhkan adalah perintahNya.  

Selain itu, yang menolong (yang berinfak) juga insya Allah akan mendapat balasan Allah 

Swt, seperti yang terdapat dalam Q.S Al Baqarah: 261; “Perumpamaan orang yang 

menginfakkan harta di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan tujuh tangkai, 

pada setiap tangkai ada seratus biji. Allah Swt melipatgandakan bagi siapa yang Dia 

kehendaki, dan Allah Maha Luas lagi Maha Mengetahui”.  

Karena itu, biasakanlah menolong orang lain selagi kita mampu. Sifat menolong ini dapat 

menjadi penolong kita, ketika kita dalam kesempitan atau ketika kita memerlukan 

pertolongan. Dalam sebuah hadist yang sangat dikenal, dikisahkan adanya tiga orang 

pemuda yang terjebak dalam gua karena pintu gua nya longsor tertutup batu besar. Lalu 

ketiganya berdo’a memohon pertolongan Allah. Ketika berdo’a, masing-masing nya 

menyebutkan hal-hal yang telah dilakukan dalam menolong orang lain. Akhirnya, Allah 

mengabulkan permohonannya, terbukalah batu yang menutup gua tersebut. 

Saat ini di negeri ini, medan pengorbanan dan ladang amal masih terbuka luas. Siapa 

menjaga spirit itu maka mereka berkesempatan menyusul orang-orang terbaik yang 

mendahului kita ke tempat terbaik. Di sini, hari ‘Idul Adha kembali hadir untuk 

mengingatkan kita tentang ketinggian nilai ibadah haji dan ibadah qurban yang sarat 

dengan pelajaran kesetiakawanan, ukhuwwah, pengorbanan, dan peduli terhadap 

kepentingan dan kemaslahatan orang lain. Semoga akan lahir keluarga-keluarga Ibrahim 

berikutnya dari bumi tercinta Indonesia ini yang layak dijadikan contoh teladan dalam 

setiap kebaikan untuk seluruh umat. Aamiin. 

Barokallahu lyi walakum. 

 

*) Diolah dari berbagai sumber 

**) Direktur Eksekutif Rumah Amal Salman ITB 
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34 

I Q R A *) 

Oleh: Akmaloka **) 

(Institut Teknologi Bandung) 

 

[٠٧١:]اْقَرْأ بِاْسِم َربَِّك الَِّذي َخلََق   

“Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu Yang menciptakan”.(Q.S. Al Alaq: 1) 

Dalam kamus Arab, iqra berarti “menghimpun sesuatu yang berserak menjadi satu”. Iqra 

sebenarnya merupakan fi’il muta’adi (kata kerja transitif) yaitu kata kerja yang 

membutuhkan objek. Hanya saja, objeknya tidak penah disebutkan dalam Al-Qur’an. 

Menurut para mufassir klasik, hal ini bermakna objeknya bersifat umum. “Umum” berarti 

yang dibaca bisa apa saja, baik ayat qauliyah (kitab suci) atau ayat kauniah (tanda-tanda 

alam).  

Perintah yang mirip tapi berbeda dengan iqra, muncul setelah mulai banyak ayat-ayat Al-

Qur’an yang turun. Perintah tersebut adalah tilawah, seperti dalam Surat Al-Ankabut ayat 

45: 

ََلةَ     ۖ   اْتُل َما أُوِحَي إِلَْيَك ِمَن اْلِكتَاِب َوأَقِِم الصَّ

“Bacakanlah apa yang diwahyukan kepada kamu dan dirikanlah shalat.” 

 Dari ayat ini terlihat bahwa objek tilawah lebih spesifik, berasal dari kitab, yang berarti 

baik wahyu yang tertulis maupun wahyu yang masih dalam ingatan. Perintah iqra’ 

mengandung semangat curiosity atau keingintahuan, kejujuran, dan keseksamaan. Sebab, 

dalam membaca teks tertulis sekalipun, memang semangat-semangat seperti itulah yang 

perlu dihadirkan. Tanpanya, membaca akan menjadi kegiatan yang tak bermakna.  

Sains yang dilahirkan Barat juga mengandung semangat yang sama. Namun, ada satu 

semangat atau prinsip yang tidak dimiliki oleh sains Barat. Prinsip tersebut ada dalam 

lanjutan ayat pertama tadi, yaitu bismi rabbikalladzii khalaq “dengan nama Tuhanmu 

yang menciptakan”. Aktivitas iqra' dengan demikian harus disertai penyebutan atau 

penghayatan nama Rabb. Rabb secara bahasa berarti pendidik, pemelihara, dan pengasuh. 

Dalam membaca ayat kauniyah maupun qauliyah, seorang pembaca dengan demikian 

dituntut untuk menghayati sifat-sifat Sang Rabb sekaligus meniru sifat-sifat Rabbaniyah 

tersebut dalam dirinya.  

Pembaca semakin dituntut untuk menghayati sifat-sifat Rabbaniyah, dengan adanya 

lanjutan ayat kedua:  

نَساَن ِمْن َعلٍَق  [٠٧٨:]َخلََق اإْلِ  

“Dia telah menciptakan manusia dari segumpal sel”.  

Kata khalaqa berarti “menciptakan dari awal” atau “menciptakan sesuatu yang luar biasa”, 

atau “menciptakan sesuatu yang tidak ada contohnya sebelumnya”. Adapun penciptaan 

manusia atau insan dalam ayat ini, dijelaskan lebih lanjut dalam Surat Al-Mu’minun ayat 

11-14. Dengan menghayati proses penciptaan manusia tersebut, akan terasa lebih nyata 

sifat-sifat Rabbaniyah dari Sang Rabb.   

Surat Al-‘Alaq adalah ayat Makkiyah, yang secara umum dianggap sebagai seruan buat 

seluruh manusia, bukan hanya mereka yang beriman. Oleh karena itu, semua manusia 
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diperintahkan untuk membaca, mengamati tanda-tanda apapun di alam semesta raya ini 

dengan sifat-sifat Rabbaniyah. Kebenaran Mutlak akan muncul jika memang pembacaan 

diniatkan menuju ke sana, dan diawali dengan penghayatan akan sifat-sifat Rabbaniyah 

tersebut.  

Dengan demikian, pengenalan Al-Haq atau Kebenaran Mutlak dari ayat-ayat kauniyah 

maupun qauliyah adalah tujuan dari proses pembacaan. Kebenaran tersebut memang 

melampaui kebenaran ilmiah yang dipahami sains, sebab kebenaran ilmiah bersifat 

sementara dan terus berubah.  

Munculnya Kebenaran Mutlak dari hasil pembacaan ayat-ayat Ilahi pada gilirannya akan 

menampakkan salah satu “wajah” Allah, Sang Rabb, sebagaimana disebutkan dalam ayat 

ketiga Surat Al-‘Alaq:  

[٠٧٤:]اْْلَْكَرُم اْقَرْأ َوَربَُّك   

“Bacalah, dan Rabb-mulah Yang Maha Mulia,” 

Iqra’ yang pertama menegaskan bahwa pembacaan harus dimulai dengan nama Rabb. 

Iqra’ yang kedua menunjukkan bahwa setelah kita membaca, Allah akan menampakkan 

“wajah”-nya yang Akram (Maha Mulia). Rabb yang Maha Mulia itu, mengajari manusia 

dengan tanda-tanda atau ayat-ayat sebagaimana disiratkan dalam ayat keempat Surat Al-

‘Alaq:   

[٠٧٣:]الَِّذي َعلََّم بِاْلقَلَِم   

“Yang mengajar (manusia) dengan perantaraan qalam,” 

Dalam ayat ini Allah berbicara tentang al-qalam. Qalam dalam bahasa Arab berarti 

“memotong ujung sesuatu menjadi runcing”, atau kini dikenal sebagai “pena”. Jika tanda 

atau ayat-ayat Allah adalah sarana manusia untuk memahami Kebenaran Mutlak, maka 

tanda atau ayat-ayat tersebut sebenarnya sejajar dengan al-qalam sebagai sarana 

pengajaran. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa qalam yang dimaksud dalam ayat ini pun 

bukan hanya pena atau tulisan, melainkan media pengajaran yang sangat beragam 

bentuknya.   

Dikaitkan dengan Surat Al-‘Alaq, media dan sarana pengajaran tersebut bukanlah sesuatu 

yang sekonyong-konyong dipahami manusia yang membaca, melainkan harus diajarkan 

oleh-Nya. Hal ini diisyaratkan Allah dalam ayat kelima Surat Al-‘Alaq: 

نَساَن َما لَْم يَْعلَْم  [٠٧١:]َعلََّم اإْلِ  

“Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya.” 

Akhirnya, pemaparan ini kami tutup dengan kutipan menarik dari Bruno Guiderdoni, 

seorang Muslim yang menjadi Direktur Riset Institut Astrofisika Paris, dalam buku 

Membaca Alam, Membaca Ayat terbitan Mizan pada tahun 2004:  

“...Sebagai seorang Muslim, saya merasa sangat nyaman dengan aktivitas keilmuan 

saya, karena saya dapat menafsirkan karya riset saya sebagai pencarian ilmu untuk 

dunia ini, juga sebagai penjelajahan kekayaan dan keindahan ciptaan Tuhan. ... 

Karena Tuhan adalah Esa, manusia pun harus menjadi utuh. Pemisahan dalam bentuk 

apapun antara aktivitas profesional dan pencarian religius bukanlah hal yang baik.”  

Menyimak ujaran Beliau tersebut, kita dapat mengambil teladan bahwa seorang ilmuwan 

Muslim, dapat dan memang seharusnyalah menjadikan aktivitas penelitiannya sebagai 

bagian ibadah kepada Allah. Ilmuwan seperti inilah yang digelari “ulama” oleh Al-Qur’an 

sebagaimana disebutkan dalam Q.S. Faathir [35] ayat 28:  
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َ ِمْن ِعبَاِدِه اْلُعلََماءُ إِنََّما يَْخَشى  َ َعِزيٌز َغفُوٌر  ۖ   هللاَّ [٤١٧٨٢]إِنَّ هللاَّ  

“Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hamba-Nya, hanyalah ulama. 

Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Pengampun.”  

“Takut” yang dalam konteks ini berpadanan dengan takwa kepada Allah, membawa 

konsekuensi bukan saja pada kedalaman pengetahuan. Ilmuwan yang takut kepada Allah—

yang diistilahkan “ulama” oleh Al-Qur’an—adalah juga manusia yang adil. Karakter 

manusia seperti ini disampaikan Allah Swt. lewat firmannya dalam Q.S. Al-Maidah [5] 

ayat 8 yang artinya:  

ِ ُشهََداَء بِاْلقِْسطِ  اِميَن ّلِِلَّ اْعِدلُوا هَُو أَْقَرُب  ۖۚ  َواَل يَْجِرَمنَُّكْم َشنَآُن قَْوٍم َعلَٰى أاَلَّ تَْعِدلُوا ۖ   يَا أَيُّهَا الَِّذيَن آَمنُوا ُكونُوا قَوَّ

َ  ۖ   لِلتَّْقَوىٰ  َ َخبِيٌر بَِما تَْعَملُوَن إِ  ۖۚ  َواتَّقُوا هللاَّ [١٧٢]نَّ هللاَّ  

“Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu menjadi orang-orang yang selalu 

menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-

kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. 

Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada 

Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.” 

Adil dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia  diartikan sebagai : tidak berat sebelah atau 

tidak  memihak, berpihak kepada kebenaran, atau tidak sewenang-wenang. Ilmuwan yang 

bertakwa, dengan demikian adalah manusia yang fair, menjunjung tinggi nilai-nilai moral 

dan etika, serta menghindari perilaku curang dan nista seperti korupsi, kolusi dan 

penyalahgunaan wewenang di manapun dia berada.  

Mari kita berdoa dan terus berusaha agar ayat-ayat Allah yang terserak di segenap ufuk 

alam dan diri ini—khususnya alam dan manusia Indonesia—bisa kita baca, kumpulkan, 

pahami hikmahnya dan dapat kita ambil manfaatnya. Hendaklah dalam proses pembacaan 

tersebut kita selalu sadar bahwa pemahaman yang Haqq datang dari Sang Rabb.  

Wallahu a’lam bis shawab.  

 

*) Diambil dari Khutbah Jum’at di Masjid Salman ITB 

**) Rektor Institut Teknologi Bandung, Anggota Majelis Pembina YPM Salman ITB 
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35 

MENUNTUT ILMU KE  NEGERI CINA *) 

Oleh: M.S. Soelaeman **) 

(Masjid Nuruul Irfaan, Universitas Negeri Jakarta) 

 

“Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang Maha Menciptakan. Dia 

menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah! Dan Tuhanmu itu yang Maha 

Pemurah. Yang mengajar manusia dengan perantaraan kalam. Dia mengajarkan 

sesuatu yang tidak diketahuinya” 

 ( QS. Al-’Alaq : 1– 5 ) 

 

Di dalam sebuah gua di bukit bebatuan yang sunyi, dengan ditemani rasa sepi dan angin 

dingin, Muhammad merenung : ”Membaca aku tak bisa, sahabat yang sejiwa aku tak 

punya, ingin bertanya tak tahu kepada siapa”.  

Sambil duduk bersila dengan linangan air mata, dia adukan segala duka nestapa ke 

hadapan Allah swt., memohon petunjuk bagaimana caranya agar dapat mengangkat derajat 

kaumnya, agar terlepas dari segala kemusyrikan, dekadensi moral, adat istiadat yang 

memalukan. Begitulah, pada suatu hari, yang diyakini sebagai tanggal 17 Ramadhan 610 

M., tiba-tiba datanglah seseorang membawa kain sutra putih bersih, kemudian ia 

rentangkan, ada beberapa kalimat dalam  tulisan tangan : 

Iqro bismi robbikal ladzii kholaq,  Kholaqol insaana min alaq, Iqro wa robbukal akrom, 

Alladzii  ‘allama bil qolam, ‘allamal insaana maa lam ya’lam 

IQRA ! ‘Bacalah’! Membaca artinya ‘belajar’. Membaca berarti ‘menuntut ilmu’!. Betapa 

Islam memiliki visi dan misi yang sangat kuat dalam mendorong umatnya untuk menuntut 

ilmu. Hal ini ditegaskan oleh Ahhal swt., dalam firman-Nya dalam QS Al-Mujadalah: 11.       

”Niscaya Allah, akan meninggikan beberapa derajat, orang-orang yang beriman dan orang-

orang yang diberi ilmu pengetahuan di antara kalian” 

 Bahkan Nabi Muhammad saw. bersabda : 

“Menuntut ilmu itu wajib hukumnya bagi setiap orang Islam. Baik laki-laki maupun 

perempuan”. 

Rasulullah juga diriwayatkan bersabda : “Tuntutlah ilmu, walaupun sampai ke negeri 

Cina!” 
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Mengapa negeri Cina yang disebut oleh Rasulullah saw.? Ada apa dengan Cina?  

Saudaraku, ada beberapa hal yang saya temukan sebagai alasan, mengapa Rasulullah saw. 

mendorong kita, khususnya orang Indonesia,  untuk belajar ke negeri Cina.. :     

1. Di antara 5 peradaban tertua dunia : Cina, Mesir, Babylon, Yunani, dan Aztec, 

Kebudayaan Cinalah yang relatif bertahan, yang lainnya rusak atau lenyap. 

2. Dalam catatan sejarah, Arab adalah daerah persinggahan kegiatan perdagangan 

antara Cina dengan Eropa dan Afrika sejak Dinasti Han ( 2026 SM -  220 M) 

3. Agama Islam masuk ke negeri Cina pada saat Islam berada di puncak 

perkembangannya dan Cina dalam puncak keemasannya, yaitu jaman Dinasti Tang. 

Sekitar 625 M Rasulullah mengutus 4 0rang imam untuk menyebarkan agama 

Islam di negeri Cina. 

4. Indonesia dan Cina memiliki banyak masalah yang sama  :  Jumlah penduduk yang 

banyak,  wilayah yang sangat luas, negara berbasis pertanian, sama-sama 

mempunyai pemimpin kharismatik: Soekarno dan Mao Tse Dong, pengangguran 

melimpah, korupsi merajalela, memiliki banyak BUMN, dan sedang melakukan 

reformasi. 

Meskipun  permasalahan Indonesia dan Cina begitu mirip, tetapi mengapa reformasi di 

Cina berhasil gemilang sementara di Indonesia amburadul? Mengapa Cina dengan 

penduduk hampir 2 miliar jiwa sangat stabil, sedangkan di Indonesia sangat labil? 

Mengapa di negeri Cina tak pernah ada satu kali pun bom meledak, tetapi di Indonesia bisa 

meledak setiap saat?  

Mengapa di negeri Cina korupsi bisa dibasmi, sedangkan di Indonesia semakin bersemi? 

Jawabannya adalah  karena di negeri Cina ada kepastian hukum. Hukum ditegakkan 

dengan jelas dan tegas;  sedangkan di Indonesia, hukum menjadi lahan bisnis para penegak 

hukum. Padahal Rasulullah saw. 1400 tahun yang lalu sudah mengingatkan umatnya 

tentang mutlaknya penegakan hukum.  Beliau bersabda : 

”Sesungguhnya hancurnya orang-orang sebelum kamu adalah karena, apabila dari 

kalangan atas ada yang mencuri, mereka tidak dihukum, tapi kalau dari kalangan 

bawah ada yang mencuri, mereka dihukum. Demi Allah yang menguasai diriku, bila 

Fatimah binti Muhammad mencuri, sudah pasti tangannya akan kupotong” 

Sebagai ilustrasi, di negeri Cina, hukuman mati dijatuhkan kepada seseorang  yang 

terbukti secara sah dan meyakinkan, melakukan korupsi dalam jumlah mulai dari senilai 

Rp 400 juta, sedangkan di Indonesia tidak pernah ada koruptor yang dijatuhi hukuman 

mati, meskipun uang rakyat yang digasaknya bernilai triliunan rupiah.    

Akibat dari  upaya penegakan hukum yang keras dan tegas, dihukum matinya para 

koruptor, hasil positifnya sangat jelas terhadap pertumbuhan ekonomi. Sense of belonging 

and love kepada negara meningkat. Negara semakin stabil. Investasi meningkat. 

Pengangguran menurun. Pertumbuhan ekonomi melonjak. Cadangan devisa meningkat, 

dan kesejahteraan rakyat meningkat. Sementara kondisi di Indonesia sebaliknya. 

No 2011 China Indonesia Note 

1 Cadangan Devisa US $  3.200  

Miliar 

US $  120  

Miliar 
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2 Investasi Asing US $     116  

Miliar 

US $    20  

Miliar 

 

3 PertumbuhanEkonomi                   9,2 %               6,5 %  

4 Pendapatan per kapita US $  4.000 US $  3.600  

     

 

Negara Cina telah memberi contoh yang sangat jelas kepada dunia, bahwa terdapat 

hubungan langsung antara penegakan hukum, kepercayaan asing, pertumbuhan ekonomi 

dan kesejahteraan rakyat. Apabila kita pada hari ini berjalan-jalan ke negara Cina, sesuai 

tabel yang saya bacakan tadi, maka yang kita lihat adalah  tidak ada lagi PIN Palu Arit 

yang nempel di dada. Buku-buku Komunis berserakan di pinggir jalan. Buku-buku 

Sekuler, Borjuis, Kapitalis adalah bacaan para mahasiswa, pengurus Partai, RT, dan RW. 

Banyak orang kaya raya. Pengusaha muda tumbuh bak cendawan di musim hujan. 

Mengapa perubahan ini terasa begitu cepat? Karena Deng Hsiao Ping, pemimpin nasional 

era reformasi Cina, punya nyali untuk menegakkan hukum dengan keras dan tegas, tanpa 

kompromi, seraya berkata ”MENJADI KAYA ITU MULIA”.  Hal ini senada dengan 

sabda Rasulullah saw., sekitar 1400 tahun yang lalu :   

”Harta kekayaan adalah sebaik-baik penolong dalam memelihara ketaqwaan kepada 

Allah swt.”    

Artinya, orang kaya yang taqwa  atau orang taqwa yang kaya adalah orang-orang mulia. 

Dalam salah satu surat-Nya, Allah berfirman dalam Al Qur’an Surat Ar-Ra’d ayat 11, yang 

artinya lebih kurang  :  

”Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum, apabila kaum 

tersebut tidak berusaha untuk mengubah nasibnya sendiri”. 

Para pemimpin Cina telah memberikan contoh kepada ummat Islam bahwa kunci untuk 

mengubah nasib sebuah bangsa adalah penegakan hukum dengan keras tanpa kompromi, 

seperti yang dicontohkan Rasulullah saw.  

Wallahu a’lam bishshawab.       

 

*) Diolah dari berbagai sumber 

**) Dewan Penasehat Masjid Nuurul Irfaan, Universitas Negeri Jakarta, Ketua AMKI 
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36 

HIKMAH ISRA’ MI’RAJ *) 

Oleh: Jamroni **) 

(Universitas Islam Indonesia) 

 

Momentum Isra’ Mi’raj Nabi Muhammad Saw dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil 

Aqsa di Palestina kemudian naik ke Sidratul Muntaha adalah peristiwa yang sangat 

fenomenal dalam sejarah umat Islam. Mengapa demikian? Karena dari peristiwa inilah 

Nabi Muhammad SAW memperoleh perintah ibadah wajib, yakni shalat lima waktu yang 

langsung dari Allah SWT. 

Perintah shalat ini kemudian menjadi ibadah wajib bagi setiap umat Islam dan memiliki 

keistimewaan tersendiri dibandingkan ibadah-ibadah wajib lainnya. Sehingga, dalam 

konteks spiritual-imaniah maupun perspektif rasional-ilmiah, Isra’ Mi’raj merupakan 

kajian yang tak kunjung kering inspirasi dan hikmahnya bagi kehidupan umat beragama 

(Islam). 

Bersandar pada alasan inilah, Imam Al-Qusyairi yang lahir pada 376 Hijriyah, dalam 

bukunya yang berjudul asli ‘Kitab al-Mi’raj’, memberikan peta yang cukup komprehensif 

seputar kisah dan hikmah dari perjalanan agung Isra’ Mi’raj Nabi Muhammad SAW, 

beserta telaahnya. Dengan menggunakan sumber primer, berupa ayat-ayat Al-Quran dan 

hadist-hadits shahih, dengan cukup gamblang Imam Al-Qusyairi menuturkan peristiwa 

fenomenal yang dialami Rasulullah saw itu dengan runtut dan detail sampai pada rahasia 

di balik peristiwa luar biasa ini. 

Dalam pengertiannya, Isra’ Mi’raj merupakan perjalanan suci, dan bukan sekadar 

perjalanan “wisata” biasa bagi Rasulullah. Sehingga peristiwa ini menjadi perjalanan 

bersejarah yang akan menjadi titik balik dari kebangkitan dakwah Rasulullah SAW. John 

Renerd dalam buku ”In the Footsteps of Muhammad: Understanding the Islamic 

Experience,” seperti pernah dikutip Azyumardi Azra, mengatakan bahwa Isra Mi’raj 

adalah satu dari tiga perjalanan terpenting dalam sejarah hidup Rasulullah SAW, selain 

perjalanan hijrah dan Haji Wada. Isra Mi’raj, menurutnya, benar-benar merupakan 

perjalanan heroik dalam menempuh kesempurnaan dunia spiritual. 

Jika perjalanan hijrah dari Mekah ke Madinah pada 662 M menjadi permulaan dari sejarah 

kaum Muslimin, atau perjalanan Haji Wada yang menandai penguasaan kaum Muslimin 

atas kota suci Mekah, maka Isra Mi’raj menjadi puncak perjalanan seorang hamba (al-abd) 

menuju sang pencipta (al-Khalik). Isra Mi’raj adalah perjalanan menuju kesempurnaan 

ruhani (insan kamil). Sehingga, perjalanan ini menurut para sufi, adalah perjalanan 

meninggalkan bumi yang rendah menuju langit yang tinggi. Inilah perjalanan yang amat 

didambakan setiap pengamal tasawuf. Sedangkan menurut  Jalaluddin Rakhmat, salah satu 

momen penting dari peristiwa Isra Mi’raj yakni ketika Rasulullah SAW “berjumpa” 

dengan Allah SWT. Ketika itu, dengan penuh hormat Rasul berkata: 

ات المباركات الصلواة الطيبات ّلِل التحي “Attahiyatul mubaarakaatush shalawatuth thayyibatulillah”; 

Segala penghormatan, kemuliaan, dan keagungan hanyalah milik Allah saja”. Allah SWT 

pun berfirman, السَلم عليك ايّه النبي ورحمة هللا وبركاته      )“Assalamu’alaika ayyuhan nabiyu 

warahmatullahi wabarakaatuh”.( 
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Mendengar percakapan ini, para malaikat serentak mengumandangkan dua kalimah 

syahadat. Maka, dari ungkapan bersejarah inilah kemudian bacaan ini diabadikan sebagai 

bagian dari bacaan shalat. 

Selain itu, Seyyed Hossein Nasr dalam buku ‘Muhammad Kekasih Allah’ (1993) 

mengungkapkan bahwa pengalaman ruhani yang dialami Rasulullah SAW saat Mi’raj 

mencerminkan hakikat spiritual dari shalat yang di jalankan umat islam sehari-hari. Dalam 

artian bahwa shalat adalah mi’raj-nya orang-orang beriman. Sehingga jika kita tarik 

benang merahnya, ada beberapa urutan dalam perjalanan Rasulullah SAW ini. 

Pertama, adanya penderitaan dalam perjuangan yang disikapi dengan kesabaran yang 

dalam. Kedua, kesabaran yang berbuah balasan dari Allah berupa perjalanan Isra Mi’raj 

dan perintah shalat. Dan ketiga, shalat menjadi senjata bagi Rasulullah SAW dan kaum 

Muslimin untuk bangkit dan merebut kemenangan. Ketiga hal diatas telah terangkum 

dengan sangat indah dalam salah satu ayat Al-Quran, yang berbunyi : 

 “Jadikanlah sabar dan shalat sebagai penolongmu. Dan sesungguhnya yang demikian itu 

sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. (Yaitu) orang-orang yang 

meyakini, bahwa mereka akan menemui Tuhannya, dan bahwa mereka akan kembali 

kepada-Nya.” 

Mengacu pada berbagai aspek diatas, buku setebal 178 halaman ini setidaknya sangat 

menarik, karena selain memberikan bingkai yang cukup lengkap tentang peristiwa Isra’ 

mikraj Nabi saw, tetapi juga memuat mi’rajnya beberapa Nabi yang lain serta beberapa 

wali. Kemudian kelebihan lain dalam buku ini adalah dipaparkan juga mengenai kisah 

Mikrajnya Abu Yazid al-Bisthami. Mikraj bagi ulama kenamaan ini merupakan rujukan 

bagi kondisi, kedudukan, dan perjalanan ruhaninya menuju Allah. 

Ia menggambarkan rambu-rambu jalan menuju Allah, kejujuran dan ketulusan niat 

menempuh perjalanan spiritual, serta keharusan melepaskan diri dari segala sesuatu selain 

Allah. Maka, sampai pada satu kesimpulan, bahwa jika perjalanan hijrah menjadi 

permulaan dari sejarah kaum Muslimin, atau perjalanan Haji Wada yang menandai 

penguasaan kaum Muslimin atas kota suci Mekah, maka Isra Mi’raj menjadi “puncak” 

perjalanan seorang hamba menuju kesempurnaan ruhani, sehingga Rasuullah saw 

bersabda,: الصلوة معراج المؤمنين yang artinya “shalat adalah mi’rajnya seorang mukmin 

 

*) Diolah dari berbagai sumber 

**) Staf Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta 

  



113 
 

37 

MEMBANGUN MASYARAKAT MADANI *) 

Oleh: Miftah Faridl **) 

(Masjid Salman ITB) 

 

Pada tahun  622 M. Rasulullah saw beserta sekitar 200 sahabatnya meninggalkan kota 

Mekkah menuju kota Yastrib atau Madinah, yang kita kenal dengan perjalanan Hijrah. 

Beliau membawa 200 imigran yang miskin menuju Madinah untuk bersatu dengan 

penduduk setempat dan beliau berhasil membangun masyarakat baru di kota Madinah. 

Ketika beliau sampai di kota Yastrib, beliau mengetahui  bahwa masyarakat kota Yastrib 

adalah masyarakat yang majemuk, masyarakat yang plural, terdiri dari banyak penganut 

kepercayaan, ada yahudi, majusi, penyembah batu yang tidak beragama dan sedikit umat 

Islam yang kemudian menjadi cikal bakal kaum anshar. Dari sisi ekonomi juga sarat akan 

konflik, karena ada jarak yang jauh antara si kaya dan si miskin. Secara kesukuan pun, 

suku Auz dan Khazraj sudah 40 tahun mengalami permusuhan dan konflik antar suku. 

Kondisi itulah yang menarik untuk diteliti oleh para ahli sejarah karena Rasulullah saw 

berhasil membangun masyarakat tersebut dalam waktu yang relatif pendek, menjadi 

masyarakat baru yang mungkin belum pernah terjadi sebelumnya, bahkan pada masa 

sesudahnya.  

Banyak langkah yang beliau lakukan untuk bisa kita jadikan contoh dan teladan untuk 

membangun bangsa ini. Dalam heterogenitas dan perbedaan beliau melakukan sebuah 

gerakan yang oleh para ahli sejarah dianggap sebagai sebuah konstitusi tertua di dunia, 

yaitu Dustur Madinah atau Piagam Madinah. Sampai saat ini kita bisa membaca isi 

piagam madinah, isinya antara lain adala tasamuh (toleransi). Salah satu pasal dalam 

Dustur Madinah adalah orang non muslim tidak boleh dipaksa untuk memeluk Islam. 

Landasannya adalah ayat “laa iqroha fiddin”. Mereka diberikan kebebasan untuk 

beribadah sesuai dengan keyakinan mereka. Landasannya adalah surat Al-Kafirun, “Laa 

a’budumaa ta’buduun. Wa alaa antum ‘aabiduunamaa a’bud. Wa Laa ana ‘abidumma 

abadtum. Lakum diinukum waliyadiin.” 

Semua warga Madinah mesti loyal pada pemimpin Madinah. Tanpa loyalitas tidak 

mungkin bisa membentuk sebuah masyarakat yang baik. Dan mereka tidak boleh khianat 

pada masyarakat madinah yang lain. Kemudian dalam menyikapi umat islam yang sarat 

akan heterogenitas, Abdullah bin Salam salah seorang cendikiawan Yahudi Madinah, ia 

mendengar bahwa ada seorang bernama Muhammad yang membawa ajaran monotheism. 

Menurutnya, teologi  monotheism hanya ada pada ajaran Judaism. Ia tidak percaya bahwa 

ada ajaran monotheism lain selain ajaran Judaism, akhirnya ia ingin melakukan debat 

teologis dengan Muhammad. Ia berhasil melakukan debat teologis tersebut. Setelah 

berdebat, Abdullah bin Salam mengutarakan kesannya tentang Muhammad, “Seumur 

hidup baru kali ini saya bertemu dengan orang yang cerdas tapi santun, orang yang 

pintar tapi tidak sombong, berpikirnya baik, logic. Emosinya juga stabil, saya marah dia 

tetap tidak marah. Malah ketika selesai berdebat, ia bersalaman dengan saya, ia tidak 

melepaskan tangannya sebelum saya yang melepaskannya terlebih dahulu. Saya 

dirangkulnya, diperlakukannya seperti sahabat lama yang sudah lama tidak bertemu. 

Orang seperti ini tidak mungkin menyebarkan kejahatan dan kedzaliman. Dia manusia 

suci, pasti ajarannya juga suci.” Abdullah bin Salam pun masuk Islam. “Beberapa kali 

saya mendengar pesan moral beliau kepada umatnya. Dan beliau ulang-ulang pesan 
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moral itu supaya menjadi karakter dan potret sebuah masyarakat yang dibangun dan 

dibina oleh beliau, sebuah masyarakat Islam, masyarakat yang madani. Empat pesan itu 

adalah ufshus Salam, washilul arham, waththimut tha’am, wa shollu bil lail 

wannasilham.”  

Aku pesankan padamu empat hal, peliharalah empat hal ini. Pertama, Budayakanlah salam 

kesantunan kepada orang lain. Bersikaplah santun dan sopan, tidak brutal, tidak kasar, 

apalagi menjadi teroris. Pesan moral ini terus beliau sampaikan pada berbagai kesempatan, 

salah satunya idkholusy syuruur shadaqah, membuat oranglain nyaman dan senang adalah 

bagian dari shadaqah. Menampakkan wajah yang cerah ceria. Seorang muslim itu adalah 

yang apabila orang disekitarnya selamat dari gangguan lidahnya dan gangguan anggota 

badan yang lain.  

Pesan yang kedua adalah bangun keakraban dan persaudaraan. Janganlah bertengkar 

meskipun memiliki segudang perbedaan. Beliau mengemas dalam berbagai pesan moral 

dalam membangun keakraban tersebut. Beliau menyatakan, ada tiga sifat yang menjadi ciri 

kebesaran umatku, jika kalian memiliki sifat itu kalian akan mendapatkan proses hisab 

yang ringan, kalian akan mendapatkan surga dengan rahmat Allah. Pertama, hubungkan 

tali persaudaraan dengan setiap orang termasuk orang yang membenci kamu. Kedua, 

tolonglah oranglain termasuk orang yang tidak pernah mau menolongmu.  Ketiga, maafkan 

oranglain walaupun kamu teraniaya dan terdzolimi olehnya. Beliau mengatakan Islam 

tidak pernah mengenal dendam. Dendam adalah musuh iman. Jika kalian beriman, kalian 

tidak mungkin dendam dan jika kalian dendam kalian tidak beriman.  

Pesan moral yang ketiga adalah waththimut tha’am, wujudkan kepedulian sosial. Bantulah 

orang-orang yang ekonomi lemah agar mereka tidak mengalami  krisis pangan. Berulang 

kali beliau menyampaikan pesan moral terkait orang-orang lemah. Bahkan saat beliau 

menjelang wafat, beberapa detik lagi beliau wafat, mata beliau sudah tertutup, beliau 

menyampaikan pesan terakhir, “Ash-sholaah, ash-sholaah wa maa malakat aimanukum” 

Aku pesankan shalat, jangan tinggalkan shalat dan tolonglah orang-orang yang lemah. 

Kemudian beliau meninggal dunia.  

Pesan yang keempat adalah agar umatnya tangguh menghadapi tantangan. Agar umatnya 

tetap berjiwa besar dalam menghadapi berbagai ujian, bahkan kedzaliman dan fitnah. 

Kemudian beliau menyampaikan, jagalah shalat malam. Disaat oranglain sedang nyenyak 

tidur, kalian harus tetap memelihara shalat malam.  

Jika kalian menjaga empat hal ini, maka kalian akan hidup dengan selamat dan bahagia, 

kalianpun akan selamat saat meninggal dunia, kalian masuk surga dengan selamat. Empat 

pesan ini sangat relevan bagi kita dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pertama 

membudayakan sikap sopan dan santun, yang merupakan ciri masyarakat islami, 

masyarakat yang santun. Kedua, Membangun keakraban dan persaudaraan dengan sesama 

meski memiliki segudang perbedaan. Ketiga, memiliki kepedulian terhadap orang-orang 

ekonomi lemah.  

Dalam Al-qur’an surat Al-Baqarah, An-Nisa, Ali-Imran adalah gambaran peta sosial 

kondisi masyarakat madinah di awal-awal Rasul berada di Madinah. Dalam surat Al-

Hujurat adalah salah satu surat yang turun saat Rasul membangun keakraban dan 

persaudaraan antar masyarakat di Madinah. Ada dua pesan Allah dalam Al-Qur’an dalam 

rangka membangun masyarakat yang baik, yaitu budaya tabayyun dan budaya ishlah. 

Tabayyun adalah jika kita mendengar berita tidak baik tentang orang-orang sekitar kita, 

maka jangan cepat percaya atas berita tersebut sebelum kita mengecek atas kebenaran 

informasi tersebut. Sabda nabi, “Kafaa binafshi kidzban ayyuhadditsa bikulli maa sami’,  
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cukuplah seseorang itu dikatakan sebagai pendusta besar jika ia selalu berkomentar  atas 

berbagai informasi tidak baik yang ia dengar padahal belum pasti kebenarannya. Budaya 

ishlah, yaitu sungguh-sungguh dalam meluruskan informasi yang salah, merukunkan yang 

tidak rukun, mengakrabkan yang tidak akrab, mendamaikan yang tidak damai.  

Ada 6 pantangan yang disebutkan dalam surat Al-Hujurat dalam rangka membangun 

keakraban dan persahabatan, yaitu hindarkan diri dari taskhiriyah atau memperolok atau 

melecehkan orang lain, karena bisa jadi yang diperolok lebih baik daripada yang 

memperolok. Yang kedua, hindarkan diri dari mmenghina orang lain karena bisa 

menimbulkan ketersinggungan. Ketersinggungan bisa melahirkan kemarahan dan akhirnya 

pertengkaran.  Ketiga adalah jangan memanggil orang lain dengan sebutan yang buruk dan 

menyakitkan. Panggillah orang lain dengan panggilan yang menyenangkan dan 

membahagiakan. Keempat adalah hindari dari kebiasaan negative thinking atau su’udzon 

atau buruk sangka. Kelima, hindarkan diri dari kebiasaan tajassus atau mencari-cari 

kesalahan oranglain. Jika kita terlanjur mengetahui kesalahan orang lain, janganlah 

dikemas dalam bentuk ghibah atau menceritakan kejelekan orang lain pada pihak ketiga. 

Dalam Al-Qur’an perbuatan tersebut disebut sebagai perbuatan tidak bermoral, seperti 

seseorang yang sampai hati memakan bangkai saudaranya sendiri. Ia ingin eksis dengan 

menghancurkan orang lain. Petunjuk praktis dalam surat Al-Hujurat sangat baik bila kita 

jadikan tuntunan dalam rangka setahap demi setahap kembali membangun karakter bangsa 

yang santun, rukun dan tangguh dalam menghadapi tantangan dalam bermasyarakat. 

Mudah-mudahan Allah swt. Selalu menolong kita.  

 

*) Diambil dari Khutbah Jum’at di Masjid Salman ITB 

**) Guru Besar Institut Teknologi Bandung, Anggota Majelis Pembina YPM Salman ITB 
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38  

HIJRAH: TONGGAK GLOBALISASI PERJUANGAN ISLAM  

Oleh : Wisnu Cahyadi *) 

(Universitas Pasundan Bandung) 

 

Marilah kita panjatkan puji dan syukur ke hadirat Allah SWT, atas segala nikmat dan 

karunia yang dilimpahkanNya kepada kita sekalian. Shalawat dan salam semoga tercurah 

kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad SAW, keluarga, dan para sahabat serta 

segenap pengikut beliau hingga akhir zaman. Allah SWT berfirman : 

 

“Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang yang berhijrah dan berhijrah di 

jalan Allah, mereka itu mengharpakn rahmat Allah, dan Allah Maha Pengampun lagi 

Maha Penyayang” (QS. Al-Baqarah [2]: 218). 

“Dan orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad pada jalan Allah, dan 

orang-orang yang memberi tempat kediaman dan memberi pertolongan (kepada orang-

orang mujairin), mereka itulah orang-orang yang benar-benar beriman. Mereka 

memperoleh ampunan dan rezki (ni;mat) yang mulia. (QS. Al-An’fal [8]:74) 

“Orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad di jalan Allah dengan harta 

benda dan diri mereka adalah lebih tinggi derajatnya di sisi Allah; dan itulah orang-

orang yang mendapat kemenangan (Qs. At-Taubah [9]: 20) 

"Barangsiapa berhijrah di jalan Allah, niscaya mereka mendapati di muka bumi ini 

tempat hijrah yang Luas dan rezki yang banyak. Barangsiapa keluar dari rumahnya 

dengan maksud berhijrah kepada Allah dan Rasul-Nya, kemudian kematian menimpanya 

(sebelum sampai ke tempat yang dituju), Maka sungguh telah tetap pahalanya di sisi 

Allah. dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." (QS. An Nisa':100) 

Nabi shalallahu 'alaihi wasallam bersabda, 

، أََمَرنِيَ  بَِخْمٍس، آُمُرُكم َوأَنَا  .هللاِ  َسبِْيلِ  فِيْ  َوْالِجهَادُ  َواْلِهْجَرةُ  َوالطَّاَعةُ  هللاُ  َوالسَّْمعُ  اَْلَجَماَعةُ  بِِهنَّ

"Dan aku menyuruh kalian dengan lima perkara yang Allah telah menyuruhku dengan 

lima perkara itu, yaitu berjamaah, mendengar, taat, hijrah dan jihad fi sabilillah." (HR. 

Ahmad dari Al Harits Al Asy'ari dan dishahihkan oleh Al Albani) 

Beliau juga bersabda; 

 َمْغِربِهَا ِمنْ  الشَّْمسُ  تَْطلُعَ  َحتىَّ  التَّْوبَةُ  تَْنقَِطعُ  َوالَ  التَّْوبَةُ، تَْنقَِطعُ  َحتىَّ  اْلِهْجَرةُ  تَْنقَِطعُ  الَ 

"Hijrah tidak akan terhenti hingga terputusnya pintu taubat dan pintu taubat tidak pernah 

terputus hingga matahari terbit dari arah barat." (HR. Abu Dawud, dari Muawiyah, 

dishahihkan Al Albani) 

Hijrah merupakan aktualisasi langsung dari kebangkitan perjuangan Islam dengan 

terbentuknya institusi Islam pertama, kota Madinah Al-Munawwarah. Hijrah merupakan 

pilar utama terwujudnya institusi negara Madinah termaksud. Hijrah Rasulullah SAW ke 

Madinah merupakan proses alami dari perjuangan menuju kepada ‘kemenangan ummati’ 

itu. Perpindahan beliau bukan sekedar karena beratnya tantangan di Makkah sebagaimana 

lazimnya dipahami oleh kaum Muslimin. Melainkan karena memang hijrah itu adalah 

tuntutan alami dari kemenangan kolektif umat. 
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Momentum tahun baru hijriyah selalu mengingatkan kita pada peristiwa hijrahnya Nabi 

Muhammad SAW dan para sahabatnya dari Makkah ke Madinah. Hijrah yang dilakukan 

oleh Nabi Muhammad 15 abad yang silam adalah suatu mata rantai perjuangan untuk 

membangun tatanan kehidupan masyarakat yang memberi jaminan kebebasan menegakkan 

akidah, menjalankan ibadah, serta merealisasi ajaran Islam yang menjadi rahmatan lil 

alamin, rahmat bagi alam semesta. Di kota Madinah. Rasulullah mengembangkan 

peradaban Islam yang membawa perdamaian dan keselamatan hidup dunia dan akhirat.  

Muhammad tampil sebagai sosok pimpinan yang berupaya memberikan penyadaran atas 

masyarakatnya yang timpang. Misi ilahiah dalam kerasulan dirinya, tak lain adalah 

perubahan sosial, berupa penolakan atas segala bentuk ketimpangan sosial tersebut. Ajaran 

tauhid yang mengajak pada kemurnian dalam mengesakan Tuhan direfleksikan secara 

langsung dalam kehidupan konkret masyarakatnya di atas moral yang tinggi, agar berlaku 

adil, berbuat baik, mengajarkan persamaan antar sesama umat manusia, menebar 

perdamaian dan manjalin persaudaraan yang sejati.  

Peristiwa hijrah merupakan tonggak paling bersejarah dalam perkembangan agama Islam 

ke seluruh dunia, sehingga ditetapkan sebagai permulaan penanggalan Tahun Baru Islam. 

Dengan demikian, semangat dan nilai-nilai Tahun Baru Hijriyah adalah nilai-nilai 

perubahan menuju keadaan yang lebih baik dalam segala bidang.  

Umat Islam perlu memaknai hijrah dalam perspektif kekinian sebagai momentum untuk 

memperbarui sikap mental dan perilaku sebagai individu dan masyarakat. Dalam kondisi 

kehidupan bangsa kita yang sedang diuji dengan berbagai persoalan moral, sosial, ekonomi 

dan terjadinya bencana alam di berbagai daerah, momentum Tahun Baru Hijriyah 

hendaknya menyadarkan kita agar melakukan introspeksi diri dan introspeksi sosial 

sehingga kita dapat keluar dari berbagai masalah dan bencana itu.  

Secara harfiah hijrah artinya berpindah. Secara istilah mengandung dua makna yaitu, 

hijrah makani dan hijrah maknawi. Hijrah makani artinya hijrah secara fisik berpindah 

dari suatu tempat yang kurang baik menuju yang lebih baik dari negeri kafir menuju negeri 

Islam. Adapun hijrah maknawi artinya berpindah dari nilai yang kurang baik menuju nilai 

yang lebih baik, dari kebathilan menuju kebenaran, dari kekufuran menuju keIslaman. 

Dalam konteks kekinian, hijrah maknawi nampaknya yang harus lebih diprioritaskanuntuk dikaji, karena 

mayoritas umat hampir tidak memahami makna hijrah yang sebenarnya yang dapat selalu diaktualisasikan 

dalam kehidupan nyata.  

Berikut makna-makna hijrah yang dapat kita refleksikan dalam setiap detik perkembangan zaman. 

Pertama: Hijrah dalam keyakinan (I’tiqadiyah). Hijrah dalam konteks ini adalah menumbuhkan tekad dan 

komitmen penuh untuk melakukan hijrah dari berbagai tuhan dalam hidup kita, termasuk tuhan-tuhan 

tokoh, harta, kedudukan, persepsi dan lain-lain menuju kepada Tuhan Yang Maha Tunggal, Allah SWT.  

Kedua: Hijrah dalam pola ibadah (Ta’abbudiyah). Hijrah dalam konteks ini adalah menumbuhkan tekad 

dan komitmen penuh dari umat ini untuk melakukan perubahan konsepsi terhadap ibadah dalam Islam. 

Selama ini umat masih memahami makna ibadah sebagai kegiatan ritual yang terlepas dari masalah-

masalah sosial dalam kehidupannya.  

Ketiga: Hijrah dalam bentuk moral dan etika (Akhlaqiyah). Hijrah dalam konteks ini adalah perubahan 

perilaku, baik lahir maupun bathin, kearah yang Islami. Akhlaq yang diajarkan oleh Islam sesungguhnya 

adalah perilaku manusia yang universal. Satu contoh misalnya, ketika di musim haji anda akanmerasakan 

betapa sikap manusia beragam, termasuk yang sangat ³kasaŕ (melompat di atas kepala sesama yang lagi 

duduk berdzikir) misalnya, padahal, dalam hadis disebutkan bahwa dilarang duduk di antara dua orang 

tanpa seizinnya (hadits). Lalu bagaimana melompati kepala orang? 
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Keempat: Hijrah dalam pemikiran dan budaya (Aqliyah Tsaqafiyah). Dalam konteks ini hijrah diartikan 

sebagai sebuah tekad untuk membenahi sistem pemikiran dan cara pandang kita sebagai muslim. Salah 

satu ajaran penting Islam dalam hal ini adalah bahwa manusia telah di muliakan dengan kemampuan 

intelektual. Oleh sebab itu adalah pengingkaran terbesar terhadap ni’mat Allah jika kemampuan ini tersia-

siakan, dengan mengekor kepada cara pandang orang lain tanpa reserve.  

Kelima: Hijrah dalam institusi keluarga (Usrawiyah), yaitu tekad dan komitman baru untuk melakukan 

perubahan dalam polapembangunan keluarga. Keluarga disebutkan secara khusus karena keluarga 

merupakan institusi terpenting untuk melakukan pembenahan-pembenahan dalam kehidupan sosial 

kemasyarakatan.  

Keenam: Hijrah dalam konteks sosial kemasyarakatan ( Ijtima’iyah). Hijrah dalam konteks ini berupa 

tekad dan komitmen dari semua anggota ummat ini untuk melakukan perubahan-perubahan ke arah yang 

lebih positif dalam kehidupan jama’ahnya, dalam segala skala kehidupannya, baik politik, ekonomi, legal, 

hukum dan lain-lain. Untuk mencapai perubahan ini, di perlukan strategi-strategi yang sesuai, yang 

menuntut kemampuan ijtihadiyah dari anggota ummat ini.  

Relevansi hijrah pada saat ini adalah hijrah dari sikap mental dan perilaku yang 

menyebabkan ketertinggalan umat kepada sikap mental dan perilaku yang mendorong 

kemajuan, hijrah dari pertikaian dan perpecahan kepada persaudaraan dan persatuan, hijrah 

dari sikap mementingkan diri dan golongan sendiri kepada sikap peduli kepada 

kepentingan bersama.  

Dalam era globalisasi ini umat Islam perlu meningkatkan pendidikan dan penguasaan 

teknologi untuk dapat mengolah dan memanfaatkan nikmat Allah di alam semesta untuk 

kesejahteraan umat manusia. Peradaban Islam yang pernah jaya di masa lalu adalah 

ditopang oleh keunggulan ilmu, teknologi serta ekonomi, di samping keunggulan akidah 

umat Islam yang hanya menyembah Allah.  

Dalam Al-Qur’an dinyatakan bahwa Allah telah menghamparkan daratan dan lautan 

sebagai sumber penghidupan bagi manusia. Berkenaan dengan hal itu, Allah mengingatkan 

manusia bahwa Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum sebelum mereka sendiri 

mengubah apa yang ada pada dirinya.  

Perjuangan umat Islam seharusnya menegaskan bahwa Islam yang berorientasi ritual, telah 

mengebiri ideologi emansipatorisnya. Sejarah menceritakan bahwa sejak awal, perjuangan 

Islam yang dibawa Nabi Muhammad saw adalah melakukan emansipasi harkat manusia. 

Islam di awal pertumbuhannya, mendekonstruksi (baca: mengkritisi dan menolak) 

perbudakan yang saat itu dianggap sebagai sesuatu yang lumrah. Dengan kata lain, Nabi 

Muhammad mengajak manusia untuk kritis terhadap tatanan masyarakat yang telah ada 

dalam masyarakat. Hal itu bukan pekerjaan mudah, sebab beliau berada dalam masyarakat 

yang telah terhegemoni, yang kesadarannya telah dibajak oleh agama para leluhur. 

Umat Islam sejatinya mulai membaca kondisi objektif sosial yang diakibatkan globalisasi. 

Sederhananya dapat dikatakan bahwa kesalehan (baca: mengerjakan ibadah mahdah) 

harus disertai dengan pembacaan konteks sosial sekarang. Secara ringkas dapat dikatakan 

bahwa kolonialisme, modernisasi, dan globalisasi adalah agenda negara kapitalis yang 

telah terbukti tidak membawa kebaikan kepada dunia. Kegagalan ini wajar, karena semua 

agenda itu memang bukan bertujuan untuk memberikan kebaikan bagi dunia, melainkan 

bertujuan untuk menindas sesama manusia demi kepentingan bisnis pemilik modal. Oleh 

sebab itu, kapitalisme sesungguhnya telah gagal, meski sisa-sisa kekuatannya mulai 

keropos, ia masih cukup kuat untuk menindas dan menekan Dunia Islam. Tetapi dari hari 

ke hari dunia tidak semakin cinta kepada semua penindasan itu, sebaliknya semakin 

membenci dan muak. 
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Globalisasi tidak hanya digunakan dalam bidang ekonomi saja, namun merupakan 

“ajakan” untuk mengadopsi paradigma tertentu (baca: Barat). Hal inilah yang kemudian 

banyak disoroti oleh para pengamat bahwa globalisasi sebenarnya tidak jauh beda dengan 

“amerikanisasi”. Menyadari penyimpangan yang terjadi pada arti hakiki globalisasi 

tersebut, maka kita sebagai seorang muslim dituntut untuk bisa bersikap obyektif yaitu 

mampu melakukan pemilahan antara nilai-nilai positif (haq) dan nilai-nilai negatif (bâthil), 

agar sebagai umat Islam, kita tidak terjebak dalam jaring-jaring hegemoni Barat.mKita 

menyadari bahwa globalisasi adalah trend sekaligus produk sejarah yang sedang terjadi 

dan kita alami. Kita tidak punya kekuatan untuk menolak apalagi lari dari kenyataan 

sejarah ini.  

Menghadapi era globalisasi, sikap kaum muslimin bisa dikatakan terbagi menjadi beberapa 

macam:  

Pertama, mengikutinya secara mutlak. Mereka meyakini bahwa apa yang ada di balik 

globalisasi dan semua hal yang berbau westernisasi adalah sebuah standar ideal yang perlu 

untuk ditiru. Sikap semacam inilah yang hanya akan menenggelamkan umat Islam dari 

peredaranya.  

Kedua, mereka yang menolak secara keseluruhan. Golongan inilah yang diistilahkan oleh 

Prof. Dr. Yusuf Qardhawi sebagai kelompok “penakut”. Mereka takut untuk berhadapan 

secara langsung dengan peradaban Barat. Hal itu dinilai tidak “fair” karena dianggap lari 

dari kenyataan yang ada.  

Ketiga, golongan moderat (berada ditengah-tengah). Golongan inilah yang menjadi 

cerminan sikap ideal seorang muslim. Mereka sadar bahwa menutup diri serta mengisolasi 

diri dari dunia luar hanyalah usaha yang sia-sia belaka dan tak berguna. Mereka meyakini 

bahwa Islam adalah agama yang selaras dengan kemajuan zaman. Allah Swt. berfirman : 

“Dan tidaklah Kami utus kamu (wahai Muhammad) kecuali sebagai rahmat untuk 

sekalian manusia”. 

Di jaman globalisasi sekarang , didukung kemajuan Iptek, maka semangat hijrah hati 

nurani itu merupakan benteng yang kuat membendung jalan hidup yang merusak. Tidak 

hanya kemajuan Iptek, tetapi juga tradisi-tradisi yang menyimpang dari Aqidah Islamiyah 

dan semangat hijrah. Semoga kita masih punya semangat hijrah untuk hari esok lebih baik. 

Globalisasi telah mencabut “waktu” dari “ruang”. Peristiwa yang terjadi di pojok bumi 

selatan bisa ditonton oleh masyarakat yang hidup di pojok bumi utara dalam waktu 

bersamaan. Ini menandakan bahwa “ruang” telah mengecil, tidak ada lagi “jarak” yang 

membatasi setiap “ruang”. Globalisasi, menyatukan “ruang” yang berserakan di bumi ini 

menjadi satu wilayah yang sempit, bahkan tak lagi “berdinding”. 

Pertanyaan selanjutnya yang mengemuka adalah tentang masa depan umat islam. 

Setidaknya ada dua prediksi; Pertama, pesimistik. Sikap ini muncul karena melihat realita 

yang ada dalam tubuh umat Islam sekarang, yang untuk ukuran perkembangan sains dan 

teknologi umat islam berada dalam posisi yang paling bawah dan sangat termarjinalkan. 

Permasalahan umat islam saat ini semakin kompleks. Terjadinya dekadensi moral, 

kesenjangan sosial, keterbelakangan, serta pelanggaran HAM telah begitu 

memprihatinkan. Inilah masalah-masalah yang sedang dihadapi umat islam. Untuk 

memperbaikinya umat membutuhkan waktu yang lama. Kedua, optimistik. Sikap ini 

didasarkan pada pengamatan sejarah bahwa kita pernah mengukir kejayaan di masa 

lampau.  
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Dengan sikap yang seperti itu, mereka meyakini bahwa kemajuan peradaban akan terus 

berputar dan bergantian di antara manusia. Sebagai umat Islam, kita berkewajiban untuk 

berjuang dan menjunjung tinggi agama Islam. Ada beberapa tawaran alternatif:  

(1). Mengembalikan kesadaran umat Islam yang selama ini “tertidur”. Ajaran islam harus 

disampaikan untuk kemaslahatan dan pencerahan manusia.  

(2). Bersikap inklusif terhadap budaya luar, karena sikap mengisolasi diri adalah sikap 

yang bertentangan dengan ajaran islam ( Al-Hujrat 13).  

(3). Berpegang teguh pada ajaran Islam sebagai sumber inspirasi peradaban. Dan yang 

terpenting adalah merealisasikannya dalam kehidupan sehari-hari. 

Umat Islam telah mempertunjukkan sebuah peristiwa bersejarah yang sangat berharga bagi 

umat manusia. Sudah sepatutnya, sebagai bagian dari masyarakat yang membenarkan atas 

ajaran tauhid, kita bisa terus menghayati dan mengamalkan pesan penting dari sejarah 

mengenai hijrah tersebut. Semoga, bangsa Indonesia pun dapat memetik hikmah dari 

peristiwa hijrah. Bahwa kebenaran, keadilan, perdamaian dan persaudaraan harus selalu 

kita tegakkan di tengah-tengah masyarakat. 

Al Bukhari telah meriwayatkan dari Atho' bin Abi Robah, beliau berkata, "Aku pernah 

mengunjungi Aisyah bersama Ubaid bin Umair Al Laitsi, lalu kami bertanya kepada beliau 

tentang hijrah, maka beliaupun menjawab, 

ُسْولِهِ رَ  َوإِلىَ  تََعالىَ  هللاِ  إِلىَ  بِِدْينِهِ  أََحُدهُمْ  يَفِرُّ  اْلُمْؤِمنُْونَ  َكانَ  اْليَْوَم، ِهْجَرةَ  الَ  ا َعلَْيِه، يُْفتِنَ  أَنْ  ُمَخافَةً  َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاُ  َصلىَ    فَأَمَّ

 َونِيَةٌ  ِجهَادٌ  َولَِكنْ  َشاَء، َحْيثُ  َربَّهُ  يَْعبُدُ  َواْليَْومَ  ْاإِلْسَلََم، هللاُ  أَْظهَرَ  فَقَدْ  اْليَْومَ 

"Tidak ada hijrah hari ini, dahulu orang-orang mukmin, salah satu dari mereka melarikan 

diri dengan agamanya menuju Allah dan Rasul-Nya karena takut terjadi fitnah terhadap 

agamanya. Adapun hari ini Allah telah memenangkan Islam dan tiap-tiap orang dapat 

beribadah kepada Allah sekehendaknya. Tetapi yang ada sekarang adalah jihad dan niat." 

(HR. Bukhari) 

Allah berfirman, 

 َرِحيمٌ  لََغفُورٌ  بَْعِدهَا ِمنْ  َربَّكَ  إِنَّ  َوَصبَُروا َجاهَُدوا ثُمَّ  فُتِنُوا َما بَْعدِ  ِمنْ  هَاَجُروا لِلَِّذينَ  َربَّكَ  إِنَّ  ثُمَّ 

"Kemudian, sesungguhnya Tuhanmu terhadap orang-orang yang hijrah setelah tertimpa 

fitnah (ujian) lalu mereka berjihad dan bersabar, maka sesungguhnya Dia benar-benar 

Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (setelah itu)." (QS. An Nahl : 110) 

 

ِ  أَْرضُ  تَُكنْ  أَلَمْ  قَالُوا اْلَْرضِ  فِي ُمْستَْضَعفِينَ  ُكنَّا قَالُوا ُكنتُمْ  فِيمَ  قَالُوا أَنفُِسِهمْ  ظَالِِمي اْلَمَلئَِكةُ  تََوفَّاهُمْ  الَِّذينَ  إِنَّ   َواِسَعةً  هللاَّ

 َمِصيًرا َوَساَءتْ  َجهَنَّمُ  َمأَْواهُمْ  فَأُْولَئِكَ  فِيهَا فَتُهَاِجُروا

"Sesungguhnya orang-orang yang telah diwafatkan oleh malaikat dalam keadaan 

menganiaya diri mereka sendiri. Para malaikat berkata, "Dimanakah kalian berada?" 

Mereka menjawab, "Kami adalah orang-orang yang tertindas di muka bumi," Malaikat 

berkata, "Bukankah bumi Allah itu luas sehingga kalian bisa hijrah kepadanya!" Mereka 

itulah orang-orang yang tempat kembali mereka neraka jahannam. Dan neraka jahannam 

itu seburuk-buruk tempat kembali." (QS. An Nisa : 98 – 99) 

Dalam konteks kekinian, saat kekhilafahan telah runtuh dan kaum muslimin telah 

kehilangan tempat berlindung dari kezaliman, hijrah masih tetap relevan dan menjadi satu 

kewajiban yang harus ditunaikan. Karena dalam sabdanya, Rasulullah shallallahu ‘alaihi 

wasallam mengatakan : 

 ال تنقطع الهجرة ما قوتل العدوّ 
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“Hijrah tidak akan terputus selama musuh masih diperangi.” (HR. Ahmad). 

Sudah waktunya untuk segera berbenah diri dan berusaha menata kembali umat ini dan 

mengembalikan mereka pada jalur yang benar. Sebagaimana substansi dari hijrah adalah 

berpindah dari tatanan jahiliyah dan kezaliman menuju tatanan Islam. Paling tidak usaha  

itu adalah refleksi dari semangat untuk berhijrah dari kejahiliyahan dan kezaliman menuju 

kehidupan Islami. Ini bukan pekerjaan mudah, dibutuhkan energi, waktu yang panjang dan 

pengorbanan yang tidak sedikit untuk melaksanakannya. Tentu saja amal besar ini harus 

dimulai diri masing-masing pribadi. Dengan semangat hijrah, kita akan selalu berusaha 

menata diri dan “berpindah” dari kondisi yang sebelumnya buruk (baca: tidak selaras 

dengan nilai Islam) menuju yang lebih baik dan Islami. Sebagaimana hijrah juga 

mengandung makna bathin yang bisa kita baca dari sabda Rasulullah shallallahu ‘alaihi 

wasallam: 

 

 جلّ  و عزّ  ربّك كره ما تهجر أن الهجرة أفضل

Artinya: “Sebaik-baik hijrah adalah meninggalkan hal-hal yang dibenci Rabb-mu Azza wa 

Jalla.”   (HR. Ahmad, Silsilah as-Shahihah no. 553) 

 (.المؤمن من أمنه النّاس على أموالهم و أنفسهم ، و المهاجر من هجر الخطايا و الّذنوب)  

Artinya: “Dikatakan mukmin jika manusia merasa aman akan harta dan jiwa mereka dari 

gangguannya, dan seorang muhajir adalah yang berhijrah dari kesalahan dan dosa-

dosa.”   ( HR. Ibnu Majah no. 3178) 

 

Naskah ini dikutip dari : 

1. Syamsi Ali, 2012, Dari Hijrah Parsial Menuju Kaffah, Masjid Islamic Cultural Center 

of New York. http://www.fiqhislam.com. 

2. H. Dedih Surana, Drs., M.Ag., 2012, Substansi Hijrah Dalam Kehidupan Seorang 

Muslim. 

3. Dr. Achmad Satori Ismail, 2011, Hakekat Hijrah.  

4. Ikadi, 2010, Semangat Hijrah meraih Sukses dan Bahagia. 

5. Taufik Anwar, 2011, Aktualisasi Hijrah, Sirah Nabawi. 

http://fimadani.com/aktualisasi-hijrah/ 

 

*) Guru Besar Universitas Pasundan, Bandung 

http://www.fiqhislam.com/
http://www.ikadi.or.id/index.php?option=com_content&view=article&id=514:hakekat-hijrah&catid=41:tafakkur&Itemid=72
http://cinta-duit.com/2010/12/semangat-hijrah-meraih-sukses-dan-bahagia/
http://fimadani.com/articles/tsaqafah/sirah-nabawi/
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39 

MASJID DAN PERAN SENTRALNYA PADA MASA NABI * 

Oleh : Nurwahidin ** 

(Universitas Indonesia) 

 

Dalam pengertian sehari-hari, masjid merupakan bangunan tempat shalat kaum muslimin. 

Tetapi, karena akar katanya mengandung makna tunduk dan patuh, hakikat masjid adalah 

tempat melakukan segala aktifitas yang mengandung kepatuhan kepada Allah SWT 

semata. Kata “masjid” terulang sebanyak dua puluh delapan (28) kali di dalam al-Qur’an 

al-Karim. Dari segi bahasa, kata tersebut terambil dari akar kata, sajada-sujud, yang 

berarti ‘patuh’, ‘taat’, serta ‘tunduk dengan penuh hormat dan takzim’. Meletakkan dahi, 

kedua tangan, lutut, dan kaki ke bumi, yang kemudian dinamai sujud oleh syariat, adalah  

bentuk lahiriyah yang paling nyata dari makna-makna di atas. Itulah sebabnya, mengapa 

bangunan yang dikhususkan untuk melaksanakan shalat dinamai masjid yang artinya 

‘tempat bersujud’ (M. Quraish Shihab, Wawasan al-Quran, 459, 1999). 

Masjid adalah institusi pertama yang dibangun Rasulullah pada periode Madinah. 

Pendirian masjid pertama, bertarikh 12 Rabi’ul Awal tahun pertama Hijriyah, yakni 

Masjid Quba yang terletak di kota Madinah. Pada awal pembangunanannya berukuran 

kecil, berlantaikan tanah, dan beratapkan pelepah kurma. Dari sana beliau (Nabi 

Muhammad SAW)  membangun masjid yang besar, membangun dunia ini membangun 

masyarakat dan peradaban, sehingga kota tempat beliau membangun itu benar-benar 

menjadi Madinah (seperti namanya)  yang arti harfiyahnya adalah “tempat peradaban”. 

Paling tidak, dari tempat tersebut lahir benih peradaban baru umat manusia sampai saat ini. 

Indonesia merupakan mayoritas muslim sangat terasa pengaruh masjid dalam kehidupan 

masyarakat, bangsa dan negara, termasuk kampus.  

Bangunan masjid sebagai institusi pertama yang dilanjutkan dengan pembangunan masjid 

Nabawi tentu mempunyai nilai strategis dan menentukan dalam menumbuhkembangkan 

masyarakat muslim berciri, antara lain ruhamaa-u bainahum ‘berkasih sayang di antara 

mereka’ (QS al-Fath: 29), seperti satu tubuh (kaljasadil wahid), senasib sepenanggungan 

dalam suka dan duka, kapan, dan siapa saja ( HR. Imam Bukhari). Di dalam Masjid itulah, 

Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya melaksanakan kegiatan shalat berjamaah, 

melakukan silaturahmi, komunikasi,  interaksi, melakukan proses belajar-mengajar, 

mengurus baytul mal, menerima tamu, menyelesaikan perselisihan, menyusun taktik dan 

strategi peperangan, membuat perkemahan (di halaman masjid) untuk mengurus prajurit 

yang terluka dalam peperangan dan melakukan kegiatan sosial kemasyarakatan lainnya ( 

Fiqh Sirah, Sa’id Ramadhan al-Buthi, 1980). 

Menurut Didin Hafidhuddin dengan mengutip pendapat Sidi Gazalba dalam bukunya 

Masjid Pusat Ibadah dan Kebudayaan Islam, telah merinci fungsi masjid masa Rasulullah 

SAW sebagai pusat ibadah untuk melakukan kegiatan pembinaan dan peningkatan kualitas 

umat, serta sebagai tempat ibadah untuk melakukan kegiatan, seperti shalat, berzikir, dan 

beri’tikaf. Dengan demikian, masjid pada masa Rasulullah SAW, para sahabat, dan 

generasi berikutnya, memiliki fungsi-fungsi yang pada intinya perpaduan kegiatan ibadah 

(khusus) kepada Allah SWT dengan kegiatan muamalah, dan perpaduan kegiatan 

hablumminallah dan hablumminannas. 

Zakky Mubarak dalam bukunya “Menjadi Cendikiawan Muslim” hal 210, th 2010. 

menyatakan:  
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“masjid sebagai pusat ibadah, dakwah dan peradaban Islam dalam sejarahnya yang 

panjang, mengalami berbagai macam perubahan dan pergeseran, dari perubahan yang 

posistif sampai pergeseran yang bersifat negatif. Selama berada dalam pergeseran 

yang bersifat negatif, ia bergeser dari fungsi yang sesungguhnya sampai pada fungsi 

yang sangat terbatas. Ia tidak lagi menjadi pusat dakwah dan peradaban Islam, tetapi 

hanya berfungsi sebagai ibadah mahdhah saja.  

Zakky Mubarak, lebih lanjut menyebutkan bahwa masjid dapat dikategorikan dalam dua 

bagian, yaitu:  

(1)  masjid yang sesuai dengan konsep ajaran Islam, atau paling tidak, bisa mendekati 

fungsi masjid yang dicontohkan oleh Rasulullah, Muhammad SAW dan  

(2)  masjid-masjid yang tidak sesuai lagi dengan profil masjid yang dikehendaki ajaran 

Islam. Masjid dalam kategori pertama, biasanya dikelola dengan manajemen modern, 

ia bukan saja berfungsi sebagai tempat ibadah mahdhah tetapi juga berfungsi sebagai 

pusat dakwah dan peradaban Islam, dengan kata lain sebagai centre of activity. 

Sedangkan masjid kategori kedua adalah masjid-masjid yang tidak memenuhi 

persyaratan sebagai masjid ideal, baik dari segi bangunan fisiknya maupun dari segi 

sarana, prasarana dan menejemennya. 

Bagaimana sesungguhnya masjid pada masa/zaman Rasulullah SAW?  

Menurut M.Quraish Shihab dalam bukunya “Wawasan al-Quran” hal 462: th. 1999, 

menyebutkan bahwa Masjid Nabawi di Madinah telah menjabarkan fungsinya sehingga 

lahir peranan masjid yang beraneka ragam, seperti telah disebutkan di atas sebagian. 

Selanjutnya menurut beliau, sejarah mencatat tidak kurang dari sepuluh peranan yang telah 

diemban oleh Masjid Nabawi, yaitu : (1) tempat ibadah (shalat, zikir), (2) tempat 

konsultasi dan komunikasi (masalah ekonomi, sosial, budaya), (3) tempat pendidikan, (4) 

tempat santunan sosial, yatim, fuqara, masakin dan dhu’afa, (5) tempat latihan militer dan 

persiapan alat-alatnya. (6) tempat pengobatan para korban perang, (7) tempat perdamaian 

dan pengadilan sengketa, (8) aula dan tempat menerima tamu, (9) tempat  menawan 

tahanan, dan (10) pusat penerangan atau pembelaan agama. 

Menurut beliau lebih lanjut menyebutkan bahwa masjid agaknya pada masa silam mampu 

berperan sedemikian luas, hal ini disebabkan antara lain : (1) keadaan masyarakat yang 

masih berpegang teguh kepada nilai, norma, dan jiwa agama, (2) Kemampuan pembina-

pembina masjid menghubungkan kondisi sosial dan kebutuhan masyarakat dengan uraian 

dan kegiatan masjid, dan (3) manifestasi pemerintahan terlaksana di dalam masjid, baik 

pada pribadi-pribadi pemimpin pemerintahan yang menjadi imam/khotib maupun di dalam 

ruangan-ruangan masjid yang dijadikan tempat-tempat kegiatan pemerintahan dan syura 

(musyawarah). 

Demikianlah, hal hal yang berkaitan dengan masjid dan fungsi sentralnya pada masa 

Rasulullah SAW, semoga dapat dijadikan proses pembelajaran dan menarik  hikmah, 

terutama bagi masjid-masjid kampus, sebagai cikal bakal pembentukan karakter bangsa. 

 

*Diolah dari berbagai Sumber 

**Dosen Tetap Agama Islam Universitas Indonesia dan Pascasarjana (S2) Program 

Studi Timur Tengah dan Islam, Universitas Indonesia, Salemba Jakarta. 
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40 

MASJID DAN PERAN SENTRALNYA  

Oleh : Wisnu Cahyadi *) 

(Universitas Pasundan Bandung) 

 

Masjid merupakan rumah Allah, tempat manusia menyembah-Nya dan mengingat 

nama-Nya. Pengunjung di dalamnya adalah orang yang memakmurkannya, dan merupakan 

sebaik-baik bidang tanah Allah di muka bumi ini, sebagai menara petunjuk, serta corong 

agama. Ia adalah majelis dzikir, mihrabnya ibadah, menaranya pengajaran ilmu dan 

pengetahuan pokok-pokok syari’at. Bahkan ia merupakan lembaga pertama yang menjadi 

titik tolak penyebaran ilmu dan pengetahuan di dalam Islam.  

Mengenai keutamaan masjid dan keagungan kedudukannya, maka terdapat banyak 

teks-teks agama (an-nushush) mengenai hal tersebut, diantaranya adalah : 

Firman Allah Ta’ala : 

ِ أََحداً ﴿ ِ فاَلَ تَْدُعوا َمَع هللاَّ  ﴾ سورة الجن81َوأَنَّ اْلَمَساِجَد ّلِِلَّ

“Dan sesungguhnya masjid-masjid itu adalah kepunyaan Allah. Maka janganlah kamu 

menyembah seseorangpun di dalamnya di samping (menyembah) Allah.” (QS.72:18). 

Kata "masjid" dalam berbagai bentuknya terulang sebanyak 28 kali dalam Al-Quranul 

Karim. Berasal dari akar kata: sajada-yasjudu-sujudan, yang secara etimologis berarti 

‘tunduk’, ‘patuh dengan mengakui segala kekurangan, kelemahan dihadapan Yang Maha 

Kuasa dan Sempurna’. Rasulullah saw. berkata dalam sebuah hadits yang diriwayatkan 

oleh Imam Ahmad dan Muslim: “Yang paling dekat keadaan salah seorang di antara 

kamu dengan Tuhannya adalah ketika ia sujud.” 

     Jika sujud adalah situasi dan posisi seorang hamba yang paling dekat dengan Tuhannya, 

maka masjid (nama tempat) secara bahasa berarti ‘tempat atau wahana seorang hamba 

mendekatkan diri kepada Allah Ta`ala (taqarrub)’. Taqarrub adalah merupakan 

misi/sasaran inti dari ibadah. Jadi, masjid secara etimologis adalah ‘tempat untuk 

mendekatkan diri pada Allah Ta`ala’, disamping ia juga adalah sebagai pusat ibadah, baik 

mahdhah maupun ghairu mahdhah. Dengan pendekatan kebahasaan tersebut kita dapat 

merumuskan bahwa masjid secara terminologis adalah suatu badan (institusi) yang 

diperuntukkan sebagai pusat ibadah dari orang-orang mukmin dengan sentral kegiatan 

mereka berpusat di sana, mulai dari kegiatan menghambakan diri kepada Allah Ta`ala 

sampai kepada perjuangan hidup yang berdimensi dunia semata. 

     Dari sinilah kita memahami bahwa sebutan masjid, sesungguhnya orientasi fungsinya 

harus lebih menonjol ketimbang orientasi fisik bangunannya, seperti firman Allah Ta`ala 

dalam surat Al-Isra' tatkala Allah Ta`ala menerangkan peristiwa Isra' nabi Muhammad 

SAW dari masjid Al-Haram ke masjid Al-Aqsa. Padahal secara fisik masjid yang 

disebutkan belum ada seperti yang kita saksikan saat ini. 

     Salah satu keistimewaan dari syariat Muhammad saw. dibanding nabi lainnya adalah 

"seluruh bumi dapat dijadikan masjid". Berangkat dari pengertian-pengertian tadi, kita 

dapat memahami betapa sentralnya peran masjid di tengah-tengah umat Islam. Masjid 

menjadi pusat aktifitas dan kegiatan mereka, baik dalam bentuk ibadah khusus (ritual) 

maupun ibadah umum (sosial) dan hal-hal ini telah dicontohkan sendiri oleh Rasulullah 

SAW sejak di masjid Quba sampai di masjid Nabawi di Madinah. Allah berfirman dalam 
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Al-Quran: “Dan sesungguhnya masjid-masjid itu kepunyaan Allah Ta`ala, maka 

janganlah kamu menyeru seseorang beserta-Nya.” (Q.S. Al-Jin [72]:18). 

Minimal ada dua konsekuensi logis dari sebutan mesjid sebagai bait Allah Ta`ala: 

a. Tidak boleh ada orang, baik individu maupun kelompok yang mengklaim bahwa 

masjid adalah milik mereka. Oleh karena itu, tanah masjid statusnya harus menjadi 

tanah wakaf, yaitu tanah yang dipindahkan kepemilikannya dari manusia menjadi hak 

milik Allah Ta`ala. 

b. Masjid harus dibangun atas dasar tauhid dan takwa. Oleh karenanya, pantangan utama 

dan pertama dari peran masjid adalah menjauhkan hal-hal yang berbau syirik. Firman 

Allah dalam Al-Quran: “Sesungguhnya masjid itu dibangun diatas takwa” (Q.S. At-

Taubah [9]:108).  Dalam hadits kita temukan sabda Rasulullah saw.: “Masjid itu 

rumah tiap-tiap orang beriman.” Yang dimaksud dengan masjid rumah setiap orang 

mukmin ialah mereka sebagai pemegang amanat dari pemilik mutlaknya, yaitu Allah 

Ta`ala, sehingga mereka itulah yang harus bertanggung jawab terhadap: mulai 

pengadaan, pendirian, perawatan, ta'mir, pengembangan, dan sampai 

pendayagunaannya. 

Pembinaan masjid meliputi tiga bidang: 

a. Idarah, yakni bidang manajemen mulai dari sumber daya manusia sampai kepada 

perangkat lunak dan keras manajemennya. 

b. 'Imarah, yakni bidang pemakmuran masjid berupa kegiatan-kegiatan pelayanan umat 

atau jamaah, baik yang berkaitan dengan ibadah khusus atau ibadah umum. Dalam Al-

Quran Allah Ta`alaberfirman: “Sesungguhnya yang dapat memakmurkan masjid-masjid 

Allah itu hanyalah:orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari yang akhir orang-

orang yang menegakkan shalat dan menunaikan zakat dia tidak takut melainkan hanya 

kepada Allah, maka mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk” (Q.S. At-

Taubah [9]:18). Menurut hemat kita, wallahu a'lam, ayat di atas mengisyaratkan bahwa 

yang dapat memakmurkan masjid itu hanyalah, orang yang beriman kepada Allah Ta`ala 

dan hari Akhir.  Ini menyangkut aspek aqidah. Adapun mendirikan shalat dan menunaikan 

zakat, menyangkut aspek syariah, sedangkan tidak takut selain kepada Allah Ta`ala, hal ini 

adalah aspek akhlak. Dengan demikian, makmur atau tidaknya sebuah masjid adalah 

cerminan dari kekuatan aqidah, syariah, dan akhlak jamaah pendukungnya. 

Berdasarkan ayat di atas, kita dapat memahami bahwa ta'mir yang berkaitan dengan 

kegiatan masjid harus bertitik tolak dari aqidah, yaitu tauhid, tidak ada syirik, dan ikhlas 

semata karena Allah Ta`ala, mewujudkan syariah, baik ibadah, muamalah, munakahat, 

dan jinayat, serta selalu menjunjung tinggi  akhlaqul karimah. Perlu kita garis bawahi 

bahwa firman Allah Ta`ala diatas menggunakan kata "innama" (hanya), yang dalam 'ilmul 

ma'ani disebut adawat al-hashr (kata untuk menentukan hanya itu saja, diluar itu tidak 

bisa). Hal ini menunjukkan bahwa tiga pilar diatas menjadi syarat mutlak untuk 

makmurnya sebuah masjid. 

c. Ri'ayah, yaitu yang menyangkut dengan legalitas bangunan, arsitektur, kebersihan, 

keindahan, dan segala macam yang berkaitan dengan pembangunan dan perawatan. 

 

Masjid sebagai Sentral Dakwah Umat  

       Dalam pengaktualisasian ajaran Islam ini, masjid juga merupakan salah satu tempat 

yang sangat strategis sebagai pusat gerakan dakwah. Sebagai pusat gerakan dakwah, 

masjid dapat difungsionalisasikan sebagai pusat pembinaan akidah umat (khususnya 
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civitas akademika kampus), pusat informasi dan pengembangan ilmu pengetahuan dan 

teknologi serta sebagai pusat gerakan dakwah bil hal. 

      Umat Islam dimana pun berada selalu memfungsikan masjid sebagai sumber atau 

tempat berdakwah. Menurut tokoh Islam yang juga tokoh Masyumi, Muhammad Natsir, 

masjid merupakan salah satu pilar yang memainkan peranan penting dalam upaya 

mengaktualisasikan ajaran Islam di tengah kehidupan sosial. Pilar lainnya adalah kampus, 

pesantren dan lembaga-lembaga dakwah. 

      Sebagai pusat pembinaan akidah, masjid dapat difungsikan sebagai tempat pelaksanaan 

kegiatan majelis taklim, baik kaum bapak dan ibu (dosen/pimpinan), remaja (mahasiswa). 

Bahkan masjid dapat pula dijadikan tempat belajar bagi anak-anak dengan menggelar atau 

membuka taman pendidikan Al Qur’an (TPA). Hampir semua masjid telah memfungsikan 

diri sebagai tempat pengembangan dakwah bil lisan (ceramah agama lewat majelis 

taklim). 

        Sebagai pusat informasi dan pengembangan ilmu, masjid dapat membuka taman 

bacaan atau perpustakaan yang dilengkapi dengan fasilitas internet.  Saat ini belum begitu 

banyak masjid yang melengkapi sarana pengembangan ilmu seperti itu. Namun, dalam 

upaya membuka cakrawala dan pengetahuan umat, pengurus masjid kampus harus 

melengkapi sarana perpustakaan lengkap dengan fasilitas internet. 

        Masjid kampus dapat dijadikan sebagai sebuah gerakan dakwah kampus untuk  

menjawab atas perubahan yang terjadi sekarang ini (munculnya faham sekularisme, 

plurarisme, dan liberalisme). Karena sejatinya dakwah membebaskan manusia dari semua 

kungkungan pandangan dan sistem hidup yang tidak sejalan dengan sistem yang 

ditetapkan oleh Allah, yaitu Al-Islam. Adapun masjid telah menjadi tempat 

berkembangnya embrio pengusung gerakan dakwah kampus ini.  

 

Masjid sebagai Tempat Peningkatan Kesejahteraan Umat  

         Dilihat dari kondisi masjid sekarang, dari sisi pertumbuhan masjid di Indonesia, 

sungguh sangat menggembirakan. Dari tahun ke tahun, jumlah masjid kian bertambah. 

Tetapi kita harus jujur, harus kita akui, bahwa fungsinya belum maksimal dan optimal. 

Pemberdayaan masjid selama ini kurang begitu diperhatikan. Padahal masjid mempunyai 

peran strategis dalam membangun kesejahteraan umat. Masjid selama ini hanya berperan 

sebatas tempat ibadah shalat ritual semata. Padahal jika masjid itu berdaya maka 

masyarakatnya pun akan sejahtera.  

        Karena itu, kita harus merekonstrusi paradigma pemahaman manajemen masjid 

sesuai dengan khithahnya. Bukankah misi masjid hayya ‘alash shalaah (mari kita 

melaksanakan shalat), dan hayya ‘alal falaah (mari meraih kemenangan). Artinya, 

mengajak melalui masjid, untuk meningkatkan kualitas ibadah ritual dan melalui masjid 

pula kita raih kemenangan. Dalam membebaskan kemiskinan, kebodohan dan 

keterbelakangan, masjid seringkali menjadi simbol kebesaran Islam, namun jauh dari 

kegiatan memakmurkannya. Masjid sejak zaman Rasulullah SAW telah dijadikan pusat 

kegiatan Islam. Dari masjidlah Rasulullah SAW membangun umat Islam dan 

mengendalikan pemerintahannya. Namun saat ini, masjid masih belum diberdayakan 

secara proposional bagi pembangunan umat Islam. Memang tidak mudah untuk 

mewujudkannya. Untuk mengajak umat kembali ke masjid seperti pada zaman Rasulullah 

SAW. Sementara persepsi yang berkembang sekarang adalah masjid hanya untuk kegiatan 

spiritual belaka. Memakmurkan masjid memiliki arti yang sangat luas. Yakni 
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menyelenggarakan kegiatan-kegiatan yang bernilai ibadah. Di antara kegiatan yang 

tergolong memakmurkan masjid adalah pengelolaan masjid yang professional, 

menyemarakkan majelis taklim, Taman pendidikan Al-Qur’an, memberdayakan remaja 

masjid, mengelola perpustakaan, mengelola koperasi, poliklinik, unit pelayanan zakat, 

konsultasi bantuan hukum, lembaga pendidikan dan sekolah, baitul maal, toko buku, 

bimbingan penyelenggaraan haji dan umrah. Bahkan bisa juga berupa menyelenggarakan 

bazar untuk memudahkan jamaah memperoleh kebutuhan yang murah dlsb. 

        Sebagai pusat gerakan dakwah bil hal, masjid dapat difungsikan sebagai tempat 

pelaksanaan  peningkatan ekonomi umat. Di berbagai masjid kini telah didirikan Baitul 

Mal wa Tanwil (BMT), koperasi, penyewaan ruangan untuk resepsi dan sebagainya. 

Masjid di zaman Rasulullah saw, para sahabat dan generasi berikutnya, memiliki fungsi-

fungsi yang pada intinya perpaduan kegiatan ibadah (khusus) kepada Allah SWT dengan 

kegiatan muamalah, dan perpaduan kegiatan hablum-minallah dengan hablun minan-nas. 

     Selain kegiatan-kegiatan di atas, pengurus masjid harus tanggap terhadap kondisi sosial 

yang terjadi di masyarakat. Kendala-kendala maupun masalah-masalah sosial yang dialami 

warga sekitarnya. Misalnya kelaparan, musibah, kesusahan, sakit jiwa, kefakiran, deviasi 

sosial, kenakalan remaja, musafir (pendatang yang kesusahan), ketiadaan air, ibnu sabil, 

dan lain sebagainya. Masijd melalui pengurusnya harus bertindak sebagai, pengayom, 

pencegah, pengobat dan konseling. Dalam hal peristiwa-peristiwa besar, pengurus masjid 

perlu bekerja sama dengan lembaga-lembaga afiliasi di atasnya, dengan organisasi terkait 

lain, ataupun dengan pemerintah. 

         Oleh karena masjid merupakan intrumen pemberdayaan umat, yang memiliki 

peranan sangat strategis dalam upaya peningkatan kualitas masyarakat dan kesejahteraan 

umat, maka pengelolaan manajemen masjid harus professional. Seorang pengelola masjid 

yang mendapat amanah Allah SWT untuk mengurus masjid, haruslah seorang yang ikhlas, 

jujur, amanah, adil, disiplin, bertanggung jawab, peduli, bisa bekerja sama, bahkan dia 

seharusnya seorang visioner, berfikir maju bagaimana masjid bisa memberi manfaat yang 

banyak kepada umat. Allah berfirman dalam surah At Taubah: 18 yang maknanya “Hanya 

yang memakmurkan masjid-masjid Allah ialah orang-orang yang beriman kepada Allah 

dan hari Kemudian, serta tetap mendirikan shalat, emnunaikan zakat dan tidak takut 

(kepada siapapun) selain kepada Allah, Maka merekalah orang-orang yang diharapkan 

Termasuk golongan orang-orang yang mendapat petunjuk”. 

        Seorang takmir masjid harus bercita-cita untuk memberikan pelayanan terbaik kepada 

umat. Oleh karena itu, falsafah yang harus dibangun oleh pengelola masjid adalah 

kesadaran diri bahwasannya masjid adalah min sya’aairilllah (bagian dari syiar Allah) 

yang harus dijunjung tinggi, dimuliakan dan dihormati. Masjid adalah lahan untuk 

beramal, beribadah, berjuang dan berkorban, serta mengabdi. Oleh karena itu, dalam 

mengelola masjid sebesar keinsfanmu, sebesar itu pula pahalamu. Adapun yang lebih 

penting lagi bagi pengelola masjid adalah jangan sekali-kali mencari makan di masjid, 

tetapi carilah dari luar masjid untuk menghidupi masjid. Memang mengelola masjid 

diperlukan bondo, bahu, pikir, lek perlu sak nyawane pisan (harta, bahu, fikiran kalau 

perlu nyawanya sekalian). Tanamkan kesadaran bahwasannya sayidul bilaadi 

khaadimuhum (orang besar itu adalah mereka yang mau mengabdikan dirinya menjadi 

pelayan umat). Apalagi menjadi pelayan rumah Allah. Seorang pengelola masjid, harus 

menyadari bahwasannya pelayanan itu harus dengan hati, harus dengan cinta. Aku bahagia 

karena aku bisa melayani, aku ada, maka aku melayani, melayani adalah ibadah, melayani 

adalah keterpanggilan. Demikian pula melayani adalah fitrah. Teladanilah Rasulullah 

SAW ketika memimpin. Beliau memimpin dengan “cinta”. Ketika beliau melihat salah 
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satu jamaah yang tidak hadir dalam shalat berjamaah, beliau selalu bertanya aina fulan? 

(di mana si Fulan?). setelah shalat Jum’ah pun Rasulullah sering menanyakan kepada 

sahabatnya : “Siapa yang pada hari dalam keadaan kesulitan?, siapa hari ini yang dalam 

kekurangan?. Sekali waktu Nabi juga bertanya : “ayyu khidmah? ‘apa yang bisa aku 

bantu’). Apa yang bisa aku perbuat? Apa yang bisa aku lalukan? Betapa mulia akhlak 

Rasullah saw. dalam memimpin, bahkan seorang musuh Nabi pernah memberi sebuah 

pengakuan, belum pernah aku melihat seorang pemimpin yang dicintai pengikutnya seperti 

Muhammad SAW. 

       Jadikanlah Allah sebagai pegangan hidup, jadikanlah Allah sebagai tujuan hidup. 

Ingat bahwasanya kita adalah wakil Allah (khalifatullah) di muka bumi ini. Oleh karena 

itu, wakililah sifat-sifat mulia Allah. Tanamkan kalimah tauhid “laa ilaaha illallah” ke 

dalam lubuk hati yang paling dalam. Cintailah Allah di atas segala-galanya. Mulailah 

segala aktivitas kita dengan memohon pertolongan Allah. Mudah-mudahan apa yang kita 

lakukan mendapat ridha Allah SWT.  

 

Naskah ini dikutip dari : 

1. Shalih Bin Ghanim As-Sadlan, 2009, Masjid dan Pengaruhnya dalam Dunia 
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bin Su’ud Al-Islamiyah, Terjemah : M. Khairudin Rendusara, SAg. islamhouse.com. 

2. Drs. Mas`adi Sulthani, MA., 2010, Peran Dan Fungsi Masjid Dalam Islam, Ketua 

Dewan Da`wah Islamiyyah Indonesia. 

http://dewandakwahjakarta.or.id/index.php/buletin/juni/148-juni10.html. 

3. KH. Ahmad Thoha, MA., 2012, Peranan Masjid Dalam Meningkatkan Kesejahteraan 

Umat. http://www.masjidalakbar.com/khutbah1.php?no=88. 
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41 

PERSAUDARAAN MUHAJIRIN DAN ANSHOR, TELADAN BAGI 

PERSAUDARAAN*) 

Oleh: Darmaji **) 

(Institut Teknologi Sepuluh November ) 

 

Hadlirin, sidang Jum’ah Rahimakumullah 

Karena perhitungan tahun dimulai dari sebuah peristiwa, sejarah mencatatnya sebagai 

hijrah, maka tahun Islam ini diberi nama tahun hijriah. Perhitungan tahun baru Islam 

diawali tidak dari kelahiran Rasulullah SAW, sebagaimana tahun baru masehi memulainya 

dari kelahiran Isa Al-Masih. Pada suatu masa, karena pertimbangan keadaan dan strategi, 

Rasulullah SAW dan sejumlah umat beliau berhijrah dari Makkah ke Yatsrib. Peristiwa ini 

yang digunakan sebagai awalan tahun hijriah. Pertanyaan pentingnya adalah: mengapa 

peristiwa hijrah ini dijadikan sebagai titik awal bagi tahun hijriah? Pastilah dalam hijrah itu 

terdapat kandungan makna teramat penting dan karenanya diabadikan agar dikenang 

sepanjang waktu, dari hari ke hari, dari bulan ke bulan, sepanjang tahun sampai kiamat 

nanti. Lebih dari sekedar dikenang, seyogyanya juga menjadi pelajaran bagi kita semua. 

Marilah kita baca sejarah dan merasakannya dengan hati, bukan sekedar membaca dan 

memandangnya sebagai sekedar rangkaian peristiwa. Kita baca sejarah dan merasakannya 

seolah kita menjadi bagian dari sejarah itu.  

Suasana kota Makkah sudah sangat tidak bersahabat dengan kaum muslimin. Ancaman 

dan intimidasi datang dari semua sudut kota. Kaum Kafir Quraisy melakukan boikot 

kepada kaum muslimin. Perniagaan terhenti, perekonomian kaum muslimin dalam 

kesulitan yang nyata. Bahan pangan sudah sangat menipis, bahkan di beberapa tempat 

sudah habis sama sekali. Ancaman bunuh dan penganiyaan oleh Kafir Quraisy kepada 

muslimin terjadi di banyak tempat. Sebagai contoh, Bilal disiksa oleh kaum kafir Quraisy 

dengan siksaan yang dahsyat. Bilal ditelentangkan di tengah padang pasir yang sangat 

panas dibakar matahari. Kaki dan tangannya diikat, badannya ditindih dengan batu yang 

sangat besar. Bilal dicambuk berulang-ulang dan berdarah-darah karenanya. 

Hijrah telah diputuskan, kota tujuan telah pula ditetapkan. Berdasarkan perintah, yaitu 

Yatsrib. Kota kelahiran ditinggalkan menuju sebuah kota yang belum dikenalnya dengan 

baik. Keluarga dan kerabat ditinggalkan, demikian pula dengan rumah dan harta. 

Perjalanan jauh Makkah-Yathtrib dilakoni, 500 km melintasi padang pasir yang panas 

dipanggang matahari sepanjang siang dan dingin di sepanjang malam. Karena ganasnya 

alam, maut mengintai di sepanjang waktu. Mereka inilah yang disebut sebagai kaum 

muhajirin.  

Di sisi lain, di kota Yatsrib, semenjak mendengar keberangkatan nabi Muhammad SAW 

beserta pengikutnya yang akan hijrah ke Madinah. Penduduk kota menunggu kedatangan 

beliau, berkerumunan, berdiri berjajar di pinggiran kota. Mereka bersiap menyambut dan 

menjemput dengan hangat, dengan penuh rindu dan rasa hormat. Urwah bin az Zubair 

berkata, “Kaum Muslimin di Madinah sejak mengetahui kepergian Rasulullah SAW dari 

Makah. Setiap pagi, mereka pergi ke al Haarah menunggu kedatangan beliau hingga 

akhirnya mereka harus pulang karena teriknya matahari. Suatu hari mereka terpaksa 

pulang setelah lama menunggu kedatangan beliau”. 
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Ketika Rasulullah datang, mereka, yang di kemudian hari disebut kaum Anshar, 

menyambut dengan kasidah amat indah dan melagukannya dengan amat elok: 

Thola’al badru ‘alaina, min tsaniyyatil wada’i,  

wajabasy syukru ‘alaina, ma da’a lillahi daa’i.  

Sejak Rasullulah SAW menetap di sini, kota Yatsrib berubah nama menjadi Madinatun 

Nabi, ‘kota nabi’, yang kemudian kita kenal sebagi Madinah.  

Hadlirin, dua kelompok saudara dalam iman membangun keindahan silaturahim yang  luar 

biasa. Yang satu dalam kesulitan, yang lain tampil membantu meringankan bebannya. 

Melebur dalam kesatuan dan bersinergi. Mereka adalah orang-orang terpuji di sisi Allah. 

Dalam surat Al-Anfal 74 digambarkan. 

اْلُمْؤِمنُونَ  َحقًّا لَهُمْ  ۚۖ ئِكَ  هُمُ   ِ  َوالَِّذينَ  آَوْوا َونََصُروا أُولَٰ  َمْغفَِرةٌ  َوِرْزقٌ  َكِريمٌ  َوالَِّذينَ  آَمنُوا َوهَاَجُروا َوَجاهَُدوا فِي َسبِيلِ  هللاَّ

“ Dan orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad pada jalan Allah, dan 

orang-orang yang memberi tempat kediaman dan memberi pertolongan (kepada orang-

orang muhajirin), mereka itulah orang-orany yang benar-benar beriman. Mereka 

memperoleh ampunan dan rizki yang mulia” 

Setelah kaum Muhajirin menetap di Madinah, Nabi Muhammad SAW mulai mengatur 

strategi untuk membentuk masyarakat Islam yang terbebas dari ancaman dan tekanan 

(intimidasi). Pertalian hubungan kekeluargaan antara penduduk Madinah (kaum Anshar) 

dan kaum Muhajirin dipererat dengan mengadakan perjanjian untuk saling membantu 

antara kaum Muslim dan nonmuslim. Nabi juga mulai menyusun strategi ekonomi., sosial, 

serta dasar-dasar pemerintahan Islam.  

Dalam upaya untuk mencapai maksud ini, kaum Muslimin diajak supaya masing-masing 

bersaudara, demi Allah, bukan demi yang lain. Beliau sendiri bersaudara dengan Ali bin 

Abi Thalib. Hamzah pamannya bersaudara dengan Zaid bekas budaknya. Abu Bakr 

bersaudara dengan Kharija bin Zaid. Umar ibn'l-Khattab bersaudara dengan 'Itban bin 

Malik al-Khazraji. Demikian juga setiap orang dari kalangan muhajirin yang menyusul ke 

Medinah setelah Rasul hijrah dipersaudarakan pula dengan setiap orang dari pihak Anshar. 

Kemudian Rasulullah SAW menjadikan hukum seperti saudara sedarah senasib. Dengan 

persaudaraan demikian ini, persaudaraan kaum Muslimin bertambah kukuh adanya.    

Pada suatu hari Hamzah paman Rasul pergi mendatanginya dengan permintaan kalau-

kalau ada yang dapat dimakannya. Abdur-Rahman bin 'Auf yang sudah bersaudara dengan 

Sa'ad bin Rabi' ketika di Yatsrib  ia sudah tidak punya apa-apa lagi. Ketika Sa'ad 

menawarkan hartanya akan dibagi dua, Abdur-Rahman menolak. Ia hanya minta 

ditunjukkan jalan ke pasar. Di sanalah ia mulai berdagang mentega dan keju. Dalam waktu 

tidak berapa lama, dengan kecakapannya berdagang ia telah dapat mencapai kekayaan 

kembali. 

Persaudaran yang dibangun  adalah persaudaraan yang sejati , meski pada awalnya bukan 

sanak bukan pula saudara, bahkan sebagian sangat besar belum saling mengenal. 

Persaudaraan yang dibangun dilandasi oleh keihlasan hati dan semangat ukhuwah 

islamiyah, karenanya mampu mewujudkan sebuah kekuatan besar dan menakjubkan. Pada 

gilirannya, kesatuan Muhajirin dan anshar ini membawa sejarah peradaban manusia 

menuju ajaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW.  

Sebagai sebuah peristiwa sejarah, tentu saja hijrah seperti yang demikian tidak dapat 

diulang. Akan tetapi, dari peristiwa hijrah, ribuan hikmah bertaburan,  yang darinya dapat 

diambil untuk diteladani dan dikaitkan dengan peristiwa kekinian. Kesatuan Muhajirin dan 
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Anshor menjadi bekal awal sekaligus landasan amat kokoh bagi perkembangan Islam ke 

segala penjuru dunia. Kesatuan dari beragam kelompok kekinian adalah pula landasan 

amat kokoh bagi perkembangan Islam sebagai rahmatan lil ‘alamin.  Hijrah yang 

dilakukan Rasulullah adalah untuk membentuk umat yang mempunyai kehormatan dan 

kemuliaan. Hijrah yang kita lakukan hendaklah pula dimaknai bergerak  dari hidup yang 

bergelimang dalam kehinaan ke hidup yang mempunyai kehormatan dan kemuliaan. 

Meneladani Rasullullah SAW menjadi keharusan. 

  لَقَدْ  كانَ  لَُكمْ  في َرُسولِ  هللاِ  أُْسَوةٌ  َحَسنَةٌ  لَِمنْ  كانَ  يَْرُجوا هللاَ  وَ  اْليَْومَ  اْْلِخرَ  وَ  َذَكرَ  هللاَ  َكثيراً   

“Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu (yaitu) 

bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan dia banyak 

menyebut Allah”. (Al Ahzab 21). 

Akhirnya, marilah kita memohon pertolonmgan kepada Allah SWT, semoga kita dapat 

memetik makna dan hikmah dari persaudaran Muhajirin dan Anshar dalam peristiwa 

Hijraturrasul SAW. 

 

*) Diolah dari berbagai sumber 

**) Dosen Institut Teknologi Sepuluh November, Surabaya 
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BELAJAR DARI PIAGAM MADINAH: MENGHARGAI KERAGAMAN *) 

Oleh: Darmaji **) 

(Institut Teknologi Sepuluh Novembar) 

 

Dalam khutbah Jum’at kali ini, saya hendak menghadirkan kembali penggalan sejarah 

(Islam) amat indah berasal dari  abad pertama  Hijriah. Indah di masa itu, indah pula di 

masa sekarang, setelah  14 abad berlalu, dan indah pula di masa mendatang. Sejarah 

menulis tentang hal itu dengan tinta emas, karena indahnya juga karena peran sangat 

pentingnya dalam membangun peradaban manusia. 

Empat belas abad silam, Rasullulah Muhammad Saw. membangun Madinah menjadi 

sebuah negara multietnis dengan berbagai latar belakang perbedaan. Keberagaman 

disatukan melalui sebuah Piagam yang merupakan konstitusi tertulis pertama di dunia dan 

lebih tua dari piagam Magna Charta. Piagam ini dinamai Piagam Madinah (Shahifatul 

Madinah). Rasullulah SAW menjadikan Madinah sebagai negara plural yang menjunjung 

tinggi prinsip tasamuh (toleransi). Begitu pula, beliau berhasil menyampaikan misi 

utamanya, yaitu menegakkan kalimat Tauhid tanpa melukai prinsip toleransi. Materi 

khutbah tentang toleransi beragama masih sangat signifikan dan urgen, bersamaan dengan 

gejala masih mengentalnya sentimen-sentimen keagamaan di berbagai kawasan di negeri 

kita. 

Hadlirin, sidang Jum’ah rahimakumullah. 

Toleransi yang dalam bahasa Arab disebut at-tasâmuh sesungguhnya merupakan salah 

satu inti ajaran Islam. Toleransi sejajar dengan ajaran fundamental yang lain, seperti kasih-

sayang (rahmah), kebijaksanaan (hikmah), kemaslahatan universal (mashlahah 'âlamiah), 

dan keadilan ('adl). Kelimanya merupakan hal yang qath'iy, mereka tidak dapat dianulir 

atau dibantah dengan nalar apa pun. Kelimanya merupakan prinsip universal yang 

melintasi ruang dan waktu. Dengan kata lain, prinsip-prinsip toleransi, kasih-sayang, 

kebijaksanaan, kemaslahatan universal, dan keadilan bersifat transhistoris, transideologis, 

bahkan trans-keyakinan-agama. Rasulullah SAW mengajarkan dan mencontohkan ini, 

masih adakah ketidakmantapan hati atas perintah beliau:  

“Sampaikanlah apa yang datang dariku walaupun hanya satu ayat”. (HR. Bhukhari, 

Turmudzi, Ahmad, dan Darimi) 

Sejarah mencatat bahwa umat Islam memulai hidup bernegara setelah Rasulullah SAW 

Muhammad SAW hijrah ke Yatsrib, yang kemudian berubah menjadi Madinah.  Di kota 

ini, beliau meletakkan dasar kehidupan yang kokoh bagi pembentukan masyarakat baru di 

bawah kepemimpinan Rasul SAW. Masyarakat baru ini merupakan masyarakat majemuk 

yang berasal dari tiga golongan penduduk. Pertama, kaum Muslim yang terdiri atas kaum 

Muhajirin dan Anshar. Mereka adalah kelompok mayoritas.  Kedua, kaum musyrik, yaitu 

orang-orang yang berasal dari suku Aus dan Khazraj yang belum masuk Islam. Kelompok 

ini merupakan golongan minoritas. Ketiga adalah kaum Yahudi yang berasal dari tiga 

kelompok, yaitu Bani Qainuqa, Bani Nadhir, dan Bani Quraizhah.  Dua tahun setelah 

berhijrah, Rasulullah SAW mengumumkan peraturan dan hubungan antarkelompok 

masyarakat yang hidup di Madinah. Peraturan  ini dikenal dengan nama Piagam Madinah. 

Piagam ini merupakan undang-undang untuk pengaturan sistem politik dan sosial 
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masyarakat Islam dan hubungannya dengan umat yang lain: musyrikin dan Yahudi. 

Melalui Piagam Madinah, yang oleh sejarawan mutakhir disebut sebagai Konstitusi 

Madinah, Rasulullah SAW berupaya memperkenalkan konsep negara ideal yang diwarnai 

dengan wawasan keterbukaan, partisipasi, kebebasan (terutama di bidang agama serta 

ekonomi), dan tanggung jawab sosial-politik secara bersama. 

Karena itu, benar jika istilah masyarakat madani atau masyarakat sipil (civil society)  yang 

kita kenal saat ini sebenarnya berkaitan erat dengan sejarah kehidupan Rasulullah SAW di 

Kota Madinah. Dalam istilah ini, terkandung makna tipe ideal seluruh proses berbangsa 

dan bernegara, yakni terciptanya masyarakat yang adil, terbuka, dan demokratis. 

Sebagai suatu ajaran fundamental atau asasi, konsep toleransi telah banyak ditegaskan 

dalam Alquran. Di antaranya sebagaimana yang termaktub dalam surat Al Baqarah ayat 

256, Allah Swt berfirman: 

 “Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); Sesungguhnya telah jelas jalan 

yang benar daripada jalan yang sesat. karena itu Barangsiapa yang ingkar kepada 

Thaghut dan beriman kepada Allah, Maka Sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul 

tali yang Amat kuat yang tidak akan putus. dan Allah Maha mendengar lagi Maha 

mengetahui”. 

Ayat tersebut tersurat dalam menjelaskan bhawa memeluk agama Islam tidak 

menghendaki adanya paksaan, melainkan melalui kesadaran dan keinginan pribadi yang 

bersangkutan. Bagi mereka yang berkenan, dipersilahkan, bagi yang tidak, adalah hak 

mereka sendiri untuk menolak dengan sepenuh hati. Inilah bentuk toleransi agama yang 

begitu nyata yang ditegaskan oleh Islam. 

Begitu kuatnya penegasan Islam akan toleransi beragama, Surat Al-Mumtahanah ayat 8 

menjelaskan tentang tidak adanya larangan bagi orang Islam untuk berbuat baik, berlaku 

adil dan menolong orang-orang non-Islam. Allah Swt berfirman: 

 “ Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan Berlaku adil terhadap orang-orang 

yang tiada memerangimu karena agama dan tidak (pula) mengusir kamu dari negerimu. 

Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang Berlaku adil”. 

Melalui ayat ini, Alquran berpandangan, bahwa perbedaan agama bukan penghalang untuk 

merajut tali persaudaraan antarsesama manusia yang berlainan agama. Yang harus selalu 

diingat dan dijaga dalam kesadaran: Allah SWT menciptakan planet bumi ini tidak untuk 

satu golongan agama tertentu. Dengan adanya bermacam-macam agama, itu tidak berarti 

bahwa Tuhan membenarkan diskriminasi atas manusia, melainkan untuk saling mengakui 

eksistensi masing-masing (lita'ârafû). Cermati QS. Al Hujurat: 13:  

“Wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kalian dari seorang lelaki dan 

seorang perempuan dan menjadikan kalian berbilang bangsa dan suku, agar kalian saling 

mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling 

bertaqwa di antara kalian”.  

Dalam konteks kini, Piagam Madinah dapat kita aktualisasikan ke dalam kehidupan sehari-

hari di Negara Kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai ini. Piagam Madinah menjadi 

sangat penting artinya untuk dipahami sehubungan dengan munculnya berbagai konflik 

bernuansa suku, agama dan ras yang tidak kunjung usai hingga saat ini. 

 

*) Diolah dari berbagai sumber 

**) Dosen Institut Teknologi Sepuluh November Surabaya 
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43 

PIAGAM MADINAH, KONTRAK SOSIAL DAN KONSTITUSI NEGARA 

Oleh: Samsoe Basaroedin *) 

(Masjid Salman ITB) 

 

Pasca hijrah dari Makkah ke Madinah, Rasulullah SAW menempuh tiga langkah strategis 

sosial, ekonomi dan politik yaitu : 

Pertama, membangun masjid sebagai infrastruktur pusat ibadat, pembinaan 

kemasyarakatan dan kenegaraan. Kedua, membangun sistem persaudaraan (muakhah) 

antara muhajirin dan anshar. Serta ketiga, bermusyawarah dengan seluruh suku-suku 

warga Madinah guna menyusun Piagam Madinah, sebuah konstitusi negara tertulis yang 

pertama di dunia. 

Cita-cita “Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur’, yang menjadi impian serta visi umat 

Islam, sesungguhnya telah diwujudkan sebagai praksis negara Madinah oleh Rasulullah 

Muhammad SAW beserta kaum muslimin generasi pertama. Kemajemukan masyarakat 

Madinah saat itu diikat oleh suatu kontrak sosial tertulis yang secara jenial disusun oleh 

Rasulullah SAW setelah bermusyawarah dengan seluruh kepala-kepala suku yang 

mewakili kepentingan berbagai etnis dan religi warga negara kota Madinah. Bahkan dia 

juga merupakan sebuah konstitusi negara tertulis yang pertama di dunia. Piagam ini 

merupakan wujud kesepakatan antar berbagai suku yang memeluk beraneka agama. Di 

dalamnya terkandung prinsip-prinsip pemerintahan negara. Melalui piagam ini, 

diperkenalkanlah konsep ‘ummah’ untuk menciptakan kohesi sosial, memperkuat titik-titik 

temu sosial, politik dan ekonomi di antara berbagai kemajemukan. Dalam bingkai kesatuan 

ummah itulah diletakkan prinsip-prinsip toleransi, keadilan, dialog (syura), perdamaian, 

supremasi hukum, persamaan hak, partisipasi politik, kontrol sosial, kebebasan beragama, 

kebebasan dari rasa takut dan kebebasan dari tekanan ekonomi. Di dalam pasal 25 Piagam 

Madinah, misalnya ditegaskan kebebasan beragama : “bagi kaum Yahudi agama mereka 

dan bagi orang-orang Muslim agama mereka”, yang berasal dari ayat Al-Qur’an, surah 

Al-Kafirun ayat 6 : “Bagi kalian agama kalian, dan bagiku agamaku”. 

Mosaik ‘negara damai-sejahtera’ semacam inilah, yang di dalam ‘Beyond Belief’, oleh 

Robert N. Bellah, dikomentari sebagai terlalu modern untuk ukuran zamannya. Dengan 

demikian, konsep masyarakat madani (civil society) yang Islami di masa awal Madinah 

tersebut, seyogyanya menjadi semacam “blue-print”  sosial yang menjadi acuan 

pelaksanaan syari’at Islam di segala masa dan di segenap tempat dalam konteks 

masyarakat majemuk. Disadari atau tidak, kenyataan sosial politik di Indonesia selama 

empat belas tahun terakhir telah merontokkan segenap tatanan bangsa dan negera 

Indonesia justru pada sendi utamanya, yaitu kemajemukan. 

Akhir Juni 2012, Fund for Peace mengumumkan Indeks Negara Gagal. Indonesia dinilai 

ada di peringkat 63 dari 178 negara. Ini artinya Indonesia tergolong negara dalam kategori 

Warning (Awas), yaitu sudah berada di tubir jurang negara gagal. Dari dua belas indikator 

Indeks Negara Gagal mencakup bidang-bidang sosial, politik dan ekonomi, delapan di 

antaranya benar-benar sudah maujud di Indonesia justru pada indikator-indikator yang 

terkait dengan kemajemukan bangsa. Misalnya saja, indikator meluasnya tindakan 

kekerasan balas dendam antar berbagai kelompok masyarakat, yang meruyak dan merasuki 

hampir segenap lapisan dan golongan masyarakat Indonesia. 
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Dalam kondisi nyaris memasuki jurang negara gagal inilah kita seyogyanya kembali 

melacak dan merunut jejak langkah kreatif Rasulullah dalam perspektif penyusunan 

Piagam Madinah. Kita harus melakukan proses legislasi (taqnin) menuju pemberlakuan 

hukum-hukum syari’at Islam yang terkait dengan kebijakan publik di dalam konstitusi 

negara sebagaimana dulu Rasulullah SAW menggariskannya di dalam pasal 23 dan pasal 

42 Piagam Madinah. Di dalam kedua pasal ini, jelas tergambarkan komitmen 

melaksanakan keadilan syari’at Islam dari kedua sumber pokoknya, yaitu Al-Qur’an dan 

Sunnah Rasul.  

Berpulang kepada kita semua, bagaimana dari puing-puing kehancuran kehidupan 

berbangsa dan bernegara saat ini, kita bisa membangun kembali suatu Indonesia baru, 

yang adil, beradab, serta manusiawi, di bawah naungan ampunan Allah SWT, Tuhan Yang 

Maha Kuasa. 

Pustaka: 

Ahmad, Zainal Abidin, 1973, Piagam Nabi Muhammad S.A.W., Konstitusi Negara Tertulis 

yang Pertama Di Dunia, Bulan Bintang Jakarta 

Pulungan, J. Suyuthi, 1994, Prinsip-Prinsip Pemerintahan dalam Piagam Madinah, 

Ditinjau dari Pandangan Al-Qur’an, Rajawali Pers Jakarta 

 

*) Staf Ahli Majelis Pembina YPM Salman ITB 
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44 

HAKIKAT DAN ANCAMAN SEKULARISME *) 

Oleh: Samsoe Basaroedin **) 

(Masjid Salman ITB) 

 

Dalam era modern saat ini, pada hemat khatib faham yang paling berbahaya dan 

merupakan ancaman serius terhadap keimanan adalah faham sekularisme. Faham ini, 

semula merupakan pemberontakan kaum cendekiawan terhadap dominasi gereja Anglikan 

di Inggris. Pada tahun 1851, G. S. Holyake mendirikan The Secular Society—Masyarakat 

sekular—di London. Faham ini mengajarkan bahwa untuk hidup di dunia, kini dan di sini, 

tidak diperlukan agama, kitab suci, Tuhan dan atau pun Nabi. Kehidupan dunia hanya 

memerlukan pemikiran dan akal manusia semata. Kata sekular berasal dari bahasa Latin 

Sacculum yang berarti ‘kini dan di sini’. Faham ini dengan sendirinya meniscayakan 

kehidupan dunia semata-mata dan menisbikan kehidupan di alam akhirat nanti. 

Faham sekular ini dengan cepat menular dan mengimbas umat beragama yang manapun 

juga di luar gereja Anglikan. Dengan kecepatan yang fantastik dia menulari umat Katolik, 

umat Protestan, umat Hindu, umat Budha, bahkan merasuki umat Islam di berbagai 

penjuru dunia. Pada hakekatnya, sekularisme adalah musuh semua agama, khususnya 

terlebih-lebih agama Islam. 

Pada tahun 1863, Robertson of Brighton sudah mewaspadai dan memberikan peringatan: 

“We stigmatized, first one department of life, and then another, -as secular, and so 

religion becomes a pale” : “Kita membagi-bagi ruang kehidupan, yang pertama kita 

nyatakan sebagai sekular, begitu juga dengan ruang-ruang kehidupan yang lain, sehingga 

akhirnya agama menjadi sesuatu yang hampa”. Jelaslah bahwa dengan membagi-bagi 

ruang kehidupan dan menyatakannya satu demi satu sebagai sekular, dalam arti kata bebas 

agama atau anti agama, dengan sendirinya akhirnya agama tidak mengatur apapun juga. 

Dengan kata lain, seorang penganut agama akan murtad tanpa sadar dari agamanya 

masing-masing. 

Terlebih-lebih bagi kita umat Islam, Allah SWT memerintahkan dalam surat Al-Baqarah 

ayat 208:  “Wahai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam secara total 

(Kaafah) dan jangan kalian ikuti jejak langkah syaithan, karena sesungguhnya dia adalah 

musuh yang nyata bagi kalian”. Jelas bahwa Islam menuntut kita untuk mengamalkan 

Islam secara total dan komprehensif. Tidak ada satu pun ruang kehidupan – baik ideologi, 

politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan – yang bebas dari aturan 

agama Islam. Dengan kata lain, mustahil seorang muslim menjadi seorang yang sekular 

pada saat yang bersamaan. Pada saat dia berfaham sekular, sesungguhnya selangkah demi 

selangkah dia murtad, keluar dari ikatan agama Islam. Na’udzu bi-Llahi min dzalik. 

Faham sekularisme di Indonesia, pada umumnya diawali oleh satu dari tiga kemungkinan 

yaitu bermula dari sekularisasi kehidupan : politik, atau ekonomi, atau perkawinan. 

Dengan perkataan lain, kehidupan politik, ekonomi, dan perkawinan tidak memerlukan 

aturan Islam sama sekali. Ayat-ayat Al-Qur’an dan Hadits-hadits Shahih yang terkait 

dengan politik, ekonomi, dan perkawinan dianggap tidak relevan, usang, ketinggalan 

zaman, dan harus dibuang ke keranjang sampah. Fenomena ini sudah diperingatkan dalam 

Al-Qur’an surat Al-Furqan ayat 30 : “Dan berkata Sang Rasul (Muhammad), Ya Tuhanku 

sesungguhnya kaumku telah menjadikan Al-Qur’an ini sesuatu yang diabaikan”. 
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Dalam berbagai kasus perkawinan campur yang melibatkan berbagai tokoh masyarakat 

termasuk beberapa selebritas, apabila diberikan fatwa haramnya kawin campur, mereka 

umumnya membantah dengan argumen : “cinta dan perkawinan ini adalah urusan antara 

dua hati, mengapa agama harus campur tangan?”. Sementara, dalam urusan politik, 

sejumlah juru kampanye partai politik dengan lugas dan lantang menyuarakan : “urusan 

mencoblos dan mencontreng ini adalah semata-mata urusan dunia, tidak ada hubungannya 

dengan masuk surga atau masuk neraka”. Begitu juga idem dito, dalam kehidupan 

berbisnis dan berekonomi, faham sekular ini telah mendarah-daging. 

Jelaslah bagi kita sekarang, kemusykilan dan kemustahilan bagi seorang muslim untuk 

menganut faham sekular. Hanya ada dua kemungkinan : atau menjadi muslim kaafah, atau 

menjadi sekular yang murtad keluar dari Islam. Semoga Allah SWT merahmati kita semua 

dan membimbing kita selama-lamanya. 

 

*
)
 Diolah dari berbagai Sumber 

**) Staf Ahli Majelis Pembina YPM Salman ITB 
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45 

KARAKTER RELIJIUS TOLERAN *) 

Oleh: Fadlullah **) 

(Universitas Sultan Ageng Tirtayasa) 

 

Kita mengenal tiga agama besar di dunia, yakni Islam, Kristen, dan Yahudi. Ketiganya 

menegaskan bersumber dari Nabi Ibrahim as.. Kesahihan ajaran Nabi Ibrahim 'alaihis 

salam adalah beribadah kepada Allah secara ikhlas. Ikhlas berarti dijiwai oleh kesadaran 

tauhid, yakni keyakinan tentang Allah Yang Maha Esa. Semua nabi mengajarkan tauhid, 

yakni menyembah dan meminta pertolongan hanya kepada Allah Ta’ala, mendirikan 

shalat dan menunaikan zakat. 

“Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan 

ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama yang lurus dan supaya mereka 

mendirikan shalat dan menunaikan zakat; dan yang demikian Itulah agama yang lurus.” 

(Qs. Al-Bayyinah [98]: 5) 

Kita sebagai muslim menghormati kemajemukan dan berperan aktif menjaga kerukunan 

umat beragama. Umat Islam menjadi pelopor kerukunan hidup beragama dan bekerjasama 

dengan semua orang, apa pun agamanya: Kristen, Katolik, Hindu, Budha, Konghucu, dan 

lain-lain.  

Bagi umat Islam di Indonesia, dasar Ketuhanan Yang Maha Esa (YME) pada sila pertama 

Pancasila merupakan terjemahan dari Al-Qur’an surat Al-Ikhlas, surat 112, ayat 1: 

“Katakanlah: "Dia-lah Allah, yang Maha Esa”. Sekaligus juga seruan kepada semua umat 

beragama di Indonesia untuk mengesakan Allah secara murni, sebagaimana firman Allah: 

Katakanlah: "Hai Ahli Kitab, marilah (berpegang) kepada suatu kalimat (ketetapan) yang 

tidak ada perselisihan antara kami dan kamu, bahwa tidak kita sembah kecuali Allah dan 

tidak kita persekutukan Dia dengan sesuatupun dan tidak (pula) sebagian kita menjadikan 

sebagian yang lain sebagai tuhan selain Allah". Jika mereka berpaling maka katakanlah 

kepada mereka: "Saksikanlah, bahwa kami adalah orang-orang yang berserah diri 

(kepada Allah)". (QS. Ali Imran [3]: 64) 

Ajaran Islam membedakan secara tegas antara masalah ibadah dan muamalah. Dalam soal 

ibadah tidak boleh ada kreasi. Dalam soal ibadah dituntut dua prinsip, yakni: (1) Tidak 

beribadah dan meminta pertolongan kecuali kepada Allah, dan (2) tata cara peribadatan 

(menyembah Allah) harus berdasarkan pada apa yang telah disyariatkan-Nya melalui 

teladan Rasulullah Muhammad SAW. Dalam hal ibadah berlaku prinsip “bagimu 

agamamu bagiku agamaku!” 

Katakanlah: "Hai orang-orang kafir! Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. 

Dan kamu bukan penyembah Tuhan yang aku sembah. Dan Aku tidak pernah menjadi 

penyembah apa yang kamu sembah. Dan kamu tidak pernah (pula) menjadi penyembah 

Tuhan yang aku sembah. Untukmu agamamu, dan untukkulah, agamaku." (Qs. Al-Kafirun 

[109]: 1-6) 

Toleransi dan penghormatan terhadap kerukunan umat beragama dijunjung tinggi oleh 

Islam. Namun, toleransi itu tidak boleh terjebak pada ‘penyeragaman agama’ atau 

‘sinkritisme agama’. Tidak dibolehkan sembahyang atau doa bersama! Doa bersama 

bukanlah bentuk toleransi beragama, melainkan ‘pengaburan’ identitas agama. Doa 
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bersama merupakan pengingkaran terhadap keyakinan tauhid uluhiyah. Dalam hal ini 

agenda pluralisme agama dalam arti ‘penyeragaman atau penyatuan agama’ ditolak oleh 

para ulama.  

Pengakuan Islam terhadap ‘pluralisme agama’ bukan berarti Islam mengakui kebenaran 

agama lain. Meskipun, semua agama menganjurkan kepada pemeluknya untuk 

melaksanakan kebaikan dan menegakkan keadilan. Namun dari segi keyakinan (akidah), 

Islam dengan tegas dan jelas membentangkan pendirian dan menunjukkan kekeliruan 

paham trinitas, politheisme, pantheisme, atheisme, paganisme, praktik penyembahan 

terhadap roh leluhur, matahari, bulan, bintang, batu, pohon, dan seterusnya. Hal itu 

pengingkaran secara mendasar terhadap kemurnian paham tauhid, paham Ketuhanan Yang 

Maha Esa.  

Ibadah harus didasarkan pada kesadaran iman dan ihtisaban (mengharap ridha Allah 

Ta’ala). Amal ibadah yang tidak didasarkan atas iman akan sia-sia, tidak berarti, musfra, 

bagaikan fatamorgana. Demikian juga dengan amalan yang dilakukan demi popularitas 

atau pujian manusia (riya’). Rajin shalat dan senang bersedekah dengan mengharapkan 

dukungan rakyat, bukan mengharapkan ridha Allah, tidak bernilai di sisi Allah.  

Amal ibadah adalah kewajiban orang-orang yang telah menyatakan diri beriman (muslim). 

Nonmuslim tidak wajib (bahkan dilarang) melakukan praktik peribadatan berdasarkan 

Islam. Tidak boleh shalat di Masjid atau melaksanakan haji di Baitullah, Makkah. 

Demikianlah Islam sejak awal mengajarkan toleransi dan menghargai kemajemukan tanpa 

mengaburkan kemurnian identitas Islam. Umat Islam senantiasa merawat identitas sebagai 

muslim dengan baik. Komitmen religius itu dinyatakan dengan tegas dan lugas, sebagai 

berikut:  

Sesungguhnya sholatku, ibadatku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan 

semesta alam. Tiada sekutu bagiNya; dan demikian itulah yang diperintahkan kepadaku 

dan aku adalah orang yang pertama-tama menyerahkan diri (kepada Allah)". (Qs. Al-

An’am [6]: 162-163)  

Disadari bahwa agama merupakan kekuatan moral dan etik dalam mempersatukan bangsa 

Indonesia yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Tidak diragukan lagi, Islam 

sebagai agama yang dianut oleh mayoritas penduduk Indonesia yang tersebar di seluruh 

daerah adalah perekat persatuan bangsa Indonesia. Meskipun demikian, patut diwaspadai 

munculnya ‘radikalisme agama’ yang eksklusif dan intoleran, yang dapat memicu 

terjadinya disintegrasi bangsa.  

Toleransi dan pengakuan terhadap pluralistas agama dalam Islam diperlihatkan dengan 

kesediaan hidup bersama dalam bermuamalat, seperti kehidupan keluarga. Hubungan anak 

dan orangtua idealnya dibangun atas dasar iman tauhid. Namun ketika anak memilih untuk 

menganut agama yang berbeda dengan agama orangtua, maka anak tetap wajib melayani 

orangtua dengan pelayanan yang terbaik. Islam mengajarkan untuk memperlakukan 

orangtua, Ayah atau Ibu dengan baik, meskipun mereka berbeda keyakinan.  

Dan Kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada dua orang ibu- bapanya; 

ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah- tambah, dan 

menyapihnya dalam dua tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang ibu 

bapakmu, hanya kepada-Kulah kembalimu. Dan jika keduanya memaksamu untuk 

mempersekutukan dengan aku sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka 

janganlah kamu mengikuti keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan 

ikutilah jalan orang yang kembali kepada-Ku, kemudian hanya kepada-Kulah kembalimu, 

Maka Kuberitakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. (QS. Luqman [31]: 14-15) 
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Ajaran Islam menggariskan bahwa setiap manusia bersaudara. Meskipun secara sosial kita 

berbeda, baik jenis kelamin, warna kulit, kultur, maupun status sosial, tetapi kita semua 

berasal dari kakek-moyang yang sama, yakni Adam as. Meskipun Islam, Kristen, Yahudi, 

Hindu, Budha, Konghucu dan lainnya ‘berbeda’ dalam soal prinsip keyakinan dan 

kepercayaan. Bahkan kita, umat Islam dapat mengatakan bahwa mereka yang nonmuslim 

itu kafir, dengan dalil dan argumentasi yang meyakinkan. Namun kita dapat melakukan 

kerjasama dalam kebaikan, menegakkan keadilan dan menciptakan perdamaian. Kita harus 

menjaga persahabatan dan interaksi sosial dengan siapa pun secara adil dan beradab. Inilah 

bentuk kerukunan umat beragama yang sahih.  

Dalam kehidupan bernegara, kerukunan umat beragama diperlihatkan melalui komitmen 

dan tanggungjawab bersama dalam mewujudkan persatuan nasional dan keadilan sosial 

bagi seluruh rakyat. Tangungjawab bersama itu dibuktikan dengan kerelaan membayar 

pajak (jizyah). Dalam konteks Indonesia, pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa 

itu diatur dengan undang-undang. Hal ini dapat kita pahami dari firman Allah berikut:     

Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak (pula) kepada hari 

Kemudian, dan mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan 

RasulNya dan tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (yaitu orang-

orang) yang diberikan Al-Kitab kepada mereka, sampai mereka membayar jizyah dengan 

patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk. (Qs. at-Taubat [9]: 29). 

Nonmuslim yang rukun di tengah kaum muslimin dan membayar pajak (jizyah) secara 

rutin, diperlakukan seperti yatim. Mereka yang membayar pajak harus dilindungi dan 

dijamin keamanan dan hak-hak kewargaan lainnya, termasuk kebebasan beribadah dan 

keadilan hukum. Dengan kata lain, ada keharusan moral bagi negara untuk merumuskan 

hukum dan perundang-undangan dengan memperhatikan rasa keadilan rakyat, sesuai 

ajaran agama dan hukum adat yang hidup dalam hati sanubari masyarakat. 

Umat Islam adalah pelopor penggerak semangat religiusitas yang toleran dalam 

masyarakat yang plural. Kewajiban moral kita bersama adalah menjaga dan menghargai 

kemajemukan dengan melakukan ta’aruf melalui dialog secara terbuka, termasuk dialog 

menyangkut soal ideologi dan agama. Dalam soal ini Islam mengajarkan agar dialog 

didasarkan pada hikmah dengan pendekatan kultural dan mengedepankan moral 

intelektual. Firman Allah: 

“Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan 

bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang lebih 

mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui 

orang-orang yang mendapat petunjuk.” (QS. An-Nahl [16]: 125) 

Hikmah adalah derajat ilmu tertinggi yang mencapai filosofi nilai, makna, wisdom, atau 

kebijaksanaan. Dialog bil hikmah membentangkan garis tegas antara yang hak dengan 

yang bathil. Kemudian dialog bermuara pada tingkat aksiologis, yakni seruan bersama 

dalam menegakkan amar ma’ruf nahyi munkar, melaksanakan kebaikan, mencari yang 

halal dan thoyyib, serta meninggalkan segala yang haram dan memicu kerusakan.  

Jika dalam dialog itu terjadi perdebatan alot, maka pertukaran pikiran harus didasarkan 

pada argumentasi dan bukti, yakni fakta, informasi dan data yang sudah divalidasi 

kebenarannya secara objektif. Bukan didasarkan pada rumor, kecurigaan, atau isu yang 

pada akhirnya mengarah pada fitnah. 

Kita menyadari bahwa tidak semua hal bisa dirundingkan! Terutama menyangkut masalah 

keyakinan, kepercayaan dan agama. Dalam soal keyakinan agama inilah, Islam  

menekankan pada toleransi, yakni saling menghormati perbedaan dan memberi kebebasan 
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kepada masing-masing individu untuk beribadah sesuai agama dan kepercayaannya. 

Namun, jika terjadi klaim kebenaran dalam perdebatan yang tak berujung itu – hal ini tidak  

disarankan dalam Islam – maka jalan akhir yang dapat diambil adalah bermubahalah. 

Biarlah Allah yang memutuskan siapa yang benar dan siapa yang salah. [fdh] 

 

*) Diolah dari berbagai sumber 

**) Dosen Agama Islam, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Banten 
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PLURALITAS DALAM SYARIAT ISLAM *) 

Oleh : Syihabudin Said **) 

(Univ.Sultan Ageng Tirtayasa) 

 

1. Pendahuluan 

Islam tidak melarang umatnya untuk bersikap toleran terhadap umat beragama 

lain
14

, meski masing-masing ummat beragama mengkalaim kebenaran agamanya. Dalam 

kehidupan sosial, justru syari’at Islam mengharuskan umatnya untuk bersikap lemah 

lembut, penuh kasih sayang, adil, tegas tetapi tidak zalim
15

 kepada sesama umat manusia, 

apapun agama, ras, dan bangsanya. 

Toleransi tidak bisa diartikan menerima semua agama dan menganggap semuanya 

benar. Seorang muslim yang baik adalah bersifat eksklusif
16

 terhadap agamanya sendiri, 

namun di saat yang sama dia pun toleran terhadap pemeluk agama lain. 

Keberagaman agama diakui oleh al-Qur’an sebagai sebuah realitas sosial yang 

tidak dapat dibantah, dimana agama-agama yang disebutkan dalam al-Qur’an (seperti: 

Islam, Yahudi, Nasrani, Majusi, Shabi’in, Musyrikin) pernah dianut oleh manusia, bahkan 

ada yang dianut hingga sekarang. Ini juga yang menurut Amin Suma bahwa manusia dapat 

dibedakan menjadi orang-orang yang beriman, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, 

orang-orang Sabi’in, orang-orang Majusi, dan orang-orang Musyrik
17

. 

 Pemahaman tentang pluralitas dalam syari’ah Islam, tidak dimaksudkan untuk 

“mengkotak-kotak”kan syari’ah Islam menjadi perspektif kelompok masing-masing 

sebagai penganut agama Islam, tetapi untuk memahami bagaimana syariah Islam 

memandang agama-agama lain yang telah Allah wahyukan sebelum Islam menjadi Agama 

dalam masa kerasulan Muhammad S.A.W. 

II. Pengertian Pluralitas 

Pluralitas berasal dari kata plural (jamak/banyak). Pluralitas dapat diartikan dengan 

keragaman. Dalam kaitannya dengan pluralitas agama, berarti keragaman agama, artinya 

ragam agama yang berbeda sebagai sebuah realitas. Demikian dapat dikatakan, bahwa 

Pluralitas syari’ah Islam dapat diartikan dengan keberadaan syari’ah-syari’ah yang 

terakumulasi dalam syari’ah Islam atau syari’ah Islam terdiri dari syari’ah-sayri’ah 

sebelumya (syar’un man qablana), yang diwahyukan kepada rasul-rasul sebelum 

Muhammad S.A.W.  Uraian berikut ini akan menjawab bagaimana pluralitas dalam 

syari’at Islam?  

 

III. Konsep Pluralitas dalam Syari’ah Islam 

Ada satu hal yang menarik dari pembahasan pluralitas dalam syari’ah Islam ini 

ketika dikaji dari ayat-ayat ahkam al-Qur’an. Sebagian kalangan menggunakan ayat-ayat 

Al-Quran untuk menyerang konsep pluralisme. Tetapi, para pendukung pluralismepun 

menggunakan beberapa ayat Al-Quran untuk dijadikan sebagai argumentasi. Sepintas 

                                                           
14

 Al-Qur’an, 112: 4 
15

 Al-Qur’an, 48: 29 
16

 Al-Qur’an, 5: 3 
17

 Amin Suma, Pluralisme Agama Menurut Al-Qur’an (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2001), hal. 24-33 
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memang akan kita temukan adanya beberapa ayat Al-Quran yang (kelihatannya) 

mendukung konsep pluralisme ini, yaitu yang berbunyi: 

 “Sesungguhnya orang-orang yang beriman, para pengikut agama Yahudi, orang-

orang Nasrani, Dan kaum shabi’in adalah mereka yang beriman kepada Allah dan 

kepada hari kemudian, serta melakukan amal kebajikan, bagi mereka pahala disisi 

Tuhan mereka. Mereka tidak memiliki rasa Takut ataupun bersedih.” (Al-Baqarah: 

62) 

 “Sesungguhnya bagi orang-orang yang beriman, Yahudi, Nasrani, Shabi’in, Majusi, 

dan orang-orang musyrik, akan Allah buatkan keputusan di antara mereka kelak di 

hari kiamat. Sesungguhnya Allah maha Menyaksikan atas segala sesuatu.” (Al-Haj: 

17) 

Bagi orang-orang pluralis, ayat pertama tadi adalah sebuah pernyataan dari Allah 

bahwa tidak ada perbedaan signifikan di antara para pengikut agama. Mereka semua, 

bahkan kaum Shabi’in (para penyembah bintang), asalkan beriman serta melakukan amal 

kebajikan, akan mendapatkan pahala disisi Allah. Kelak, mereka semua akan masuk surga. 

Artinya, mendapatkan keselamatan di akhirat bukanlah monopoli orang Islam. Karena itu, 

ayat ini jelas-jelas sebuah dukungan Qurani bagi paham pluralis yang menyatakan bahwa 

semua agama itu benar. Pernyataan Allah yang hampir sama terdapat juga pada ayat 69 

surat Al-Maidah yang berbunyi : 

“Sesungguhnya orang-orang mukmin, orang-orang Yahudi, Shabiin dan orang-orang 

Nasrani, siapa saja (diantara mereka) yang benar-benar saleh, Maka tidak ada 

kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati.” 

Ayat kedua bagi kaum pluralis adalah satu batasan normatif yang diberikan oleh 

Allah kepada kita untuk tidak boleh mengklaim diri kita sebagai kelompok yang telah 

sampai kepada kebenaran. Kita tidak mungkin bisa mengetahui hakikat kebenaran itu. 

Tunggulah nanti di akhirat. Pada saat itulah Allah, Sang Hakim sekaligus Saksi Agung, 

yang akan memutuskan siapa yang benar dan siapa yang salah. 

Namun, para penentang konsep pluralis pun ternyata menampilkan ayat-ayat Al-

Quran sebagai bukti bantahan Qur’ani atas paham pluralisme. Sebagian diantaranya adalah 

ayat-ayat berikut ini, yakni Surat Al-Baqarah :111, Al-Baqarah : 135, dan Ali-Imran :70-

71 yang berbunyi : 

 “Mereka berkata: ‘tidak akan masuk surga kecuali orang Yahudi atau Nasrani.’ 

Itulah khayalan mereka. Katakanlah kepada mereka: ‘Tunjukkan argumentasi kalian 

jika kalian memang benar.” ( Al-Baqarah: 111 ) 

”Mereka berkata: ‘jadilah kalian pengikut agama Yahudi atau Nasrani, Pasti kalian 

akan mendapat petunjuk’. Katakanlah: ‘Tidak, agama Ibrahimlah yang benar. Ia bukan 

orang yang mempersekutukan Tuhan’.” (Al-Baqarah: 135) 

 “Hai Ahli Kitab, mengapa kalian ingkari ayat-ayat Allah padahal kalian  

menyaksikannya. Hai Ahli Kitab, mengapa kalian campur adukkan kebenaran dengan 

kebatilan, dan (mengapa pula) kalian sembunyikan kebenaran padahal kalian tahu 

itu.” (Ali-Imran: 70-71) 

Inilah tiga ayat yang secara jelas menunjukkan bahwa orang-orang Yahudi atau 

Nasrani (Ahli Kitab) itu adalah kelompok orang yang sesat. Ayat pertama menyebutkan 

bahwa mereka mengklaim diri sebagai (satu-satunya) kelompok yang akan masuk surga, 

yang lain tidak. Al-Quran mengatakan bahwa klaim itu tidak lebih sebuah ilusi. Mereka 

sebenarnya tidak punya argumentasi kuat yang bisa menopang klaim-klaim mereka itu. 
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Pada ayat kedua, kembali kita dapati klaim mereka bahwa jika kita menjadi pengikut 

agama Yahudi atau Nasrani, kita pasti akan memperoleh petunjuk kebenaran. Al-Quran 

kembali membantah dengan mengatakan bahwa klaim itu salah. Yang benar adalah agama 

tauhid yang tidak mempersekutukan Tuhan sebagaimana yang di ajarkan oleh Nabi 

Ibrahim A.S. Pada ayat ketiga, Al-Quran mengatakan bahwa Ahli Kitab (yaitu Yahudi dan 

Nasrani) adalah mereka yang mencampuradukkan kebenaran dengan kebatilan atau malah 

telah menyembunyikan kebenaran yang sesungguhnya sudah mereka ketahui. Ayat ini 

menunjukkan secara jelas kecaman Allah kepada para Ahli Kitab. 

Selain ayat-ayat tadi, ada beberapa statemen Allah yang menunjukkan bahwa 

agama yang benar hanyalah Islam, yaitu: 

1. Kritikan Allah kepada pengikut-pengikut agama sebelum datangnya Islam atas 

reaksi mereka terhadap kenabian Rasulullah saw seraya mengajak mereka untuk 

mengikuti Islam, sebagaimana yang terdapat didalam Al-Qur’an Surat Al-Maidah 

:19, yang berbunyi : 

 “Hai ahli Kitab, Sesungguhnya telah datang kepada kamu Rasul Kami, 

menjelaskan (syari'at Kami) kepadamu ketika terputus (pengiriman) Rasul-rasul 

agar kamu tidak mengatakan: "tidak ada datang kepada Kami baik seorang 

pembawa berita gembira maupun seorang pemberi peringatan". Sesungguhnya 

telah datang kepadamu pembawa berita gembira dan pemberi peringatan. Allah 

Maha Kuasa atas segala sesuatu”. 

2. Pernyataan bahwa Muhammad saw adalah nabi terakhir dan Islam adalah syariat 

sempurna, sebagaimana yang tercantum dalam Al-Qur’an Surat  Al-Ahzab: 40,  

dan Al-Maidah: 3, yang berbunyi : 

 “Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antara 

kamu, tetapi Dia adalah Rasulullah dan penutup nabi-nabi. dan adalah Allah 

Maha mengetahui segala sesuatu”. 

 “Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) 

yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, 

yang ditanduk, dan diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu 

menyembelihnya, dan (diharamkan bagimu) yang disembelih untuk berhala. dan 

(diharamkan juga) mengundi nasib dengan anak panah, (mengundi nasib dengan 

anak panah itu) adalah kefasikan. pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa 

untuk (mengalahkan) agamamu, sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka 

dan takutlah kepada-Ku. pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu 

agamamu, dan telah Ku-cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Ku-ridhai Islam 

itu Jadi agama bagimu. Maka barang siapa terpaksa karena kelaparan tanpa 

sengaja berbuat dosa, Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha 

Penyayang.” 

 

3. Penegasan bahwa setelah datangnya Rasulullah dengan syariatnya, agama-agama 

lain menjadi tidak ada artinya, sebagaimana yang terdapat didalam Al-Qur’an Surat 

Ali-Imran ayat: 84-86, yang berbunyi:   

 “Katakanlah: "Kami beriman kepada Allah dan kepada apa yang diturunkan 

kepada Kami dan yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Ishaq, Ya'qub, dan 

anak-anaknya, dan apa yang diberikan kepada Musa, Isa dan Para Nabi dari 

Tuhan mereka. Kami tidak membeda-bedakan seorangpun di antara mereka dan 

hanya kepada-Nyalah Kami menyerahkan diri. Barangsiapa mencari agama 

selain agama Islam, Maka sekali-kali tidaklah akan diterima (agama 
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itu)daripadanya, dan Dia di akhirat Termasuk orang-orang yang rugi. 

Bagaimana Allah akan menunjuki suatu kaum yang kafir sesudah mereka 

beriman, serta mereka telah mengakui bahwa Rasul itu (Muhammad) benar-

benar rasul, dan keterangan-keteranganpun telah datang kepada mereka? Allah 

tidak menunjuki orang-orang yang zalim”. 

 

 

4. Janji Allah berkenaan dengan superioritas Islam atas agama atau aliran lain 

sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur’an Surat At-Taubah : 33, yang berbunyi : 

“Dialah yang telah mengutus RasulNya (dengan membawa) petunjuk (Al-Quran) 

dan agama yang benar untuk dimenangkanNya atas segala agama, walaupun 

orang-orang musyrikin tidak menyukai”. 

 

IV. Analisis Komparatif 

Beberapa ayat telah kita kemukakan. Sepintas lalu, kelompok ayat yang 

mendukung konsep pluralisme itu sepertinya bertentangan dengan kelompok ayat kedua, 

yang menentangnya. Ayat-ayat Al-Quran itu sepertinya bertentangan satu sama lain. Disini 

kita di hadapkan kepada dua pilihan. Sebelum memutuskan ayat-ayat manakah yang harus 

kita jadikan pegangan, ada dua proposisi yang harus kita pegang. 

Pertama, tidak mungkin ayat-ayat Al-Quran itu bertentangan satu dengan yang 

lainnya. Proposisi ini sudah menjadi kesepakatan seluruh ulama. Pengingkaran atasnya 

bisa menimbulkan konsekuensi teologis yang cukup serius. Sebagai argumentasi, cukuplah 

di sini kita kemukakan satu ayat Al-Quran, yakni surat An-Nisa : 82, yang berbunyi : 

 “Tiadakah mereka memperhatikan (isi) Al-Quran? Sekiranya (Al-Quran) berasal 

dari yang selain Allah, tentulah didalamnya mereka temukan banyak hal yang 

bertentangan.” (Q.S. An-Nisa’ : 82 ). 

Proposisi kedua, jika ada beberapa ayat Al-Quran yang “terlihat saling bertentangan” 

(sebenarnya tidak bertentangan), bisa di pastikan kondisinya tidak akan lepas dari hal-hal 

berikut ini: 

1. Salah satunya muhkamat (jelas maknanya) dan yang lainnya mutasyabihat (maknanya 

samar-samar dan kemungkinan untuk memiliki banyak pemahaman). Dalam kondisi 

seperti ini, yang harus di pegang adalah ayat-ayat muhkamat. 

2. Salah satunya bermakna umum, yang lainnya bermakna khusus. Dalam kondisi seperti 

ini, kita dahulukan ayat yang memiliki pemahaman khusus. 

3. Salah satunya nasikh (menghapus) dan yang lainnya mansukh (sudah dihapus). Kita 

pilih ayat nasikh. Ayat-ayat seprti ini biasanya berupa ayat ahkam (berkaitan dengan 

hukum-hukum Islam). 

Dengan berpegang kepada dua proposisi ini, sekarang kita bisa melakukan 

perbandingan di antara ayat-ayat Al-Quran yang berkenaan dengan pluralisme di atas. 

Ayat-ayat tersebut jelas bukan termasuk kategori ayat-ayat ahkam sehingga dimungkinkan 

untuk dimasukkan kedalam kelompok ayat nasikh-mansukh. Ayat-ayat itu juga tidak 

menunjukkan adanya makna-makna umum atau khusus. Yang paling memungkinkan 

adalah kondisi pertama: salah satu kelompok ayat itu muhkamat, yang lainnya 

mutasyabihat. 

Berkaitan dengan Al-Baqarah: 62, terjadi perbedaan pendapat di antara para ahli 

tafsir (mufassir). Ayat yang seperti ini harus kita anggap sebagai ayat mutasyabihat. Dalam 

tradisi ilmu tafsir, ayat mutasyabihat harus ditafsirkan dengan ayat muhkamat. Kalau kita 
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melakukan penelaahan secara mendalam, ayat-ayat Al-Quran seperti Al-Baqarah: 137 dan 

Ali-Imran: 19-22 (yang memiliki makna muhkamat, artinya, para mufassir sepakat 

mengenai maknanya) bisa kita jadikan sebagai argumen bahwa ayat-ayat di awal tadi 

memiliki makna yang tidak mendukung konsep pluralisme. 

Bagaimanapun juga, ketiga ayat tadi (Al-Baqarah: 62, Al-Haj: 17, dan Al-Maidah: 

69) tidak bisa di artikan bahwa seluruh agama pada zaman ini, baik itu Islam, Yahudi, 

Masehi, ataupun Shabi’in adalah jalan-jalan yang benar menuju Al-Haq dan semuanya 

akan masuk surga. Penafsiran yang lebih tepatnya adalah bahwa orang Islam, Yahudi, 

Masehi, dan Shabi’in adalah mereka yang seharunya beriman kepada Allah dan hari akhir 

serta melakukan kebajikan. Dalam hal perolehan pahala atau siksa, penamaan Islam, 

Yahudi, atau Masehi sama sekali tidak bermakna. Yang penting adalah iman, amal saleh, 

dan ketundukan mutlak dihadapan perintah Allah. 

Oleh karenanya, orang-orang Islam memiliki kewajiban beriman kepada kenabian 

Muhammad saw, orang-orang Yahudi zaman dahulu harus menerima risalah Ilahiah yang 

dibawa oleh nabi Musa a.s., serta orang-orang Kristen pada zamannya harus mengimani 

risalah Al-Masih a.s. tidak cukup itu, mereka tetap tidak akan masuk surga kecuali jika 

keimanan mereka itu disertai dengan amal kebajikan. Keimanan, apalagi jika sekedar 

klaim nama, tidaklah cukup sebagai jaminan keselamatan akhirat. 

Sebagian riwayat secara tegas menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan orang-

orang Yahudi dan Masehi pada ayat-ayat tadi bukanlah Yahudi dan Masehi pada setiap 

zaman, melainkan pada zamannya masing-masing
18

  

Dalam surat Al-Haj: 17, Allah menggunakan kalimat “innallaha yafshilu bainahum 

yaumal qiyamah”. Menurut ‘Allamah Thabrasi
19

, makna kata fashl pada ayat tersebut 

adalah pemisahan atau pembedaan antara haq (kebenaran) dan batil. Dalam surat As-

Sajadah: 25, kata fashl kembali digunakan, “Sesungguhnya Tuhanmu yang akan 

memutuskan di antara mereka (yafshilu bainahum) pada hari kiamat dalam hal-hal yang 

mereka pernah berbeda pendapat.” 

Ayat ini mendukung makna yang diberikan oleh Thabrasi di atas berkaitan dengan 

kata fashl. Karena itu, bisa ditarik makna bahwa Allah SWT pada hari kiamat akan 

menjadi hakim di antara orang-orang mukmin dan yang selainnya berkenaan dengan 

masalah-masalah perbedaan yang ada di antara mereka. Dan pada sa at itu Allah 

akan memisahkan kebenaran dari kebatilan. 

Analisis lebih lanjut lagi berkenaan dengan ayat ini adalah, jika sudah pasti Allah 

akan memisahkan mana yang haq dan mana yang batil di antara umat beragama, maka 

sudah selayaknya kita berhati-hati agar jangan sampai di hari kiamat kelak kita 

digolongkan Allah kedalam kaum yang batil. Untuk itu, adalah sebuah keniscayaan bagi 

kita untuk melakukan pilihan di antara agama-agama yang banyak ini. 

Sementara itu, surat Al-Maidah: 69 dan rentetan ayat sebelumnya dan sesudahnya 

malah menunjukkan kepada eksklusivisme Islam. Maka bagaimana mungkin ayat ini 

digunakan oleh kaum pluralis untuk mendukung pahamnya? Namun demikian, dari sini 

bisa timbul kritikan atas eksklusivisme Islam ini. Dalam konteks sosio-kultural kita, 

keeksklusivan adalah suatu hal yang dianggap negatif dan harus dihilangkan. Untuk 

                                                           
18

 lihat tafsir mizan karya ‘Allamah Thabathaba’i, jilid I hlm. 193; kitab Kasyf Al-Asrar wa Iddah Al-Abrar 

karya Abu Al-Fadhl Rasyiduddin, jilid I hlm.215; majma’ Al-Bayan karya Thabrasi, jilid I 
19

 lihat majma’ Al-Bayan jilid 7 
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menjawabnya, perlu kita tegaskan dulu, bahwa eksklusivisme Islam bukanlah berarti sama 

dengan anti toleransi. 

Eksklusivisme Islam berarti bahwa setelah datangnya kenabian muhammad saw, 

siapapun yang mengetahui (telah sampai kepadanya) risalah Rasul tersebut dan dia tidak 

memiliki kekurangan potensi (tidak gila, tidak bodoh) untuk bisa memahami risalah ini, 

serta risalah itu sampai dengan benar, utuh, dan tidak mengalami distorsi, maka wajib 

baginya untuk memeluk agama Islam. Jika hal itu tidak dilakukannya, maka dia akan 

berdosa. “Dan telah diwahyukan kepadaku Al-Quran ini untuk memberikan peringatan 

kepadamu dan kepada siapapun yang tercapai olehnya (siapapun yang mendengar Al-

Quran). (Al-An’am: 19). 

Selanjutnya, ketika kita sudah meyakini bahwa Islam adalah agama yang benar dan 

satu-satunya jalan menuju Tuhan, maka pada saat itu, kita dituntut untuk bersikap 

eksklusif. Kita tidak boleh lagi mencampuradukkan keyakinan dan ajaran Islam dengan 

ajaran-ajaran lainnya. Kita harus istiqamah berjalan dijalan yang telah ditunjukkan nabi 

Muhammad saw. Juga, kita tidak boleh lagi (dan memang bertentangan dengan logika) 

mengatakan bahwa semua agama adalah benar. 

V. Kesimpulan 

Pluralitas dalam syari’at Islam, dalam kajian ayat-ayat hukum al-Qur’an, menurut 

sebagian agama-agama yang disebutkan dalam al-Qur’an secara substantif, pengikutnya 

disebut juga sebagai muslim (Q.S. 3: 84) yaitu sebagai orang yang beriman kepadsa Allah, 

hari akhir dan berprilaku salih. Sementara sebagian yang lain mengkalaim bahwa Islam 

agama yang haq, sehingga menjadi batillah agama selain Islam. 

 

*) Diolah dari berbagai sumber 

**) Dosen Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Banten 
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47 

PLURALISME HUKUM *) 

Oleh: Fadlullah **) 

(Universitas Tirtayasa) 

 

Agama sejatinya bukan hanya soal keyakinan dan peribadatan. Agama adalah pedoman 

hidup yang menyeluruh. Karena itu toleransi beragama bukan hanya soal kebebasan 

beribadah sesuai keyakinan yang dianut. Melainkan juga soal membangun keadaban sesuai 

agama dan keyakinan masing-masing warga negara. 

Dalam soal keyakinan, umat Islam selalu menyeru kepada seluruh umat beragama untuk 

mencari “titik temu” sebagai landasan etik. Paling tidak ada tiga pilar yang diserukan 

sebagai ajaran pokok, yakni: iman kepada Allah Tuhan Yang Maha Esa, iman adanya 

akhirat, dan keharusan menciptakan kemaslahatan atau amal soleh bagi seluruh umat 

manusia. Namun soal praktek peribadatan berlaku kaidah: “bagimu agamamu bagiku 

agamaku”.  

Praktik peribadatan dalam Islam hanya diwajibkan bagi orang Islam (Muslim). Nonmuslim 

tidak wajib dan tidak sah melaksanakan ibadah yang terhimpun dalam rukun Islam. 

Mereka yang beragama lain dipersilahkan melaksanakan ibadah sesuai agama dan 

kepercayaannya. Inilah realisasi dari kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama 

dan keyakinan masing-masing warga.  

Pemberlakuan syari’at Islam dalam bidang peribadatan tersebut tidak tergantung pada 

pengakuan atau pengesahan oleh sebuah entitas politik bernama negara. Dengan atau tanpa 

negara, ibadah harus dilaksanakan secara disiplin dan teratur. Misalnya kewajiban shalat 

dan puasa pada bulan Ramadhan, kewajiban zakat, haji, dan kurban tetap berlaku dan 

harus ditunaikan oleh setiap muslim, walaupun tidak ada perundang-undangan yang 

mengatur hal tersebut. Kita bersyukur dalam kenyataan politik Indonesia, pengelolaan 

zakat, haji, wakaf, dan lain-lain telah diatur oleh undang-undang negara berdasarkan 

Pancasila.  

Namun kita juga menyadari bahwa ada ketentuan syariat yang pelaksanaannya tidak 

efektif tanpa negara. Karena itu gagasan toleransi beragama harus dilanjutkan pada 

pengembangan paham ‘pluralisme hukum’, yang berbagai subsistem hukum yang berbeda 

diberlakukan secara bersama-sama, dan tiap-tiap warga diadili sesuai dengan ketentuan 

hukum agama yang diyakininya. 

Rumusan ide pokok pluralisme hukum adalah “Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan 

ketentuan hukum sesuai agama masing-masing”. Negara wajib memberikan perlindungan 

hukum kepada tiap-tiap warga sesuai dengan sistem hukum dan afiliasi keagamaan yang 

diyakininya. Gagasan ini digali dari makna ayat berikut: 

“Dan sekiranya ahli kitab beriman dan bertakwa, tentulah Kami tutup (hapus) kesalahan-

kesalahan mereka dan tentulah Kami masukkan mereka kedalam surga-surga yang penuh 

kenikmatan. Dan sekiranya mereka sungguh-sungguh menjalankan (hukum) Taurat dan 

Injil dan (Al Quran) yang diturunkan kepada mereka dari Tuhannya, niscaya mereka akan 

mendapat makanan dari atas dan dari bawah kaki mereka. Diantara mereka ada golongan 

yang pertengahan. Alangkah buruknya apa yang dikerjakan oleh kebanyakan mereka”. 

(Qs. Al-Maidah [5]: 65-66) 
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Persemaian gagasan pluralisme hukum itu telah dimulai dengan pengakuan negara 

terhadap eksistensi peradilan negeri (warisan kolonial Belanda yang Kristiani), peradilan 

agama (Islam) dan adat. Misalnya kita telah memiliki Peradilan Agama atau Mahkamah 

Syariah berdasarkan PP Nomor 45 Tahun 1957. Kedudukan Peradilan semakin kuat 

dengan terbitnya UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. 

Kekuasaan pengadilan agama adalah menangani berbagai perkara perdata dalam soal  

kekeluargaan, seperti perkawinan, perceraian, pengasuhan anak, kewarisan, hibah dan 

wakaf. Dalam memutuskan perkara hakim mengacu pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) 

dan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Aturan ini hanya berlaku bagi umat 

Islam, dan tidak diberlakukan bagi non-muslim. Inilah kontribusi Islam dalam 

pemberlakuan paham pluralisme hukum untuk memajukan toleransi dan penghargaan 

kepada kemajemukan.  

Gerakan toleransi beragama lebih nyata dalam konteks bisnis dan perdagangan. Islam 

sebagai agama rahmatan lil alamin mendukung kerjasama bisnis dan perdagangan dengan 

siapa pun tanpa membedakan agama. Kerjasama ekonomi didasarkan pada azas 

kemanusiaan untuk mewujudkan kemakmuran universal. Etika bisnis yang dikembangkan 

antara lain: (1) hanya memproduksi, memperdagangkan, dan mengkonsumsi produk halal, 

(2) bebas dari riba dan mengutamakan bagi hasil, (3) jujur dalam bertransaksi sehingga 

bebas dari kecurangan timbangan ataupun takaran; serta (4) kegiatan bisnis berwawasan 

sosial dan ramah lingkungan. 

Sistem ekonomi Islam tidak hanya berlaku untuk pemeluk Islam. Mereka yang beragama 

lain (nonmuslim) dapat memanfaatkan layanan ekonomi (syariah) Islam. Misalnya, 

perbankan syari’ah, asuransi syar’iah, penggadaian syari’ah, dan lembaga keuangan 

lainnya. Lembaga-lembaga ekonomi syari’ah dirancang untuk melayani semua orang, 

tanpa mempersoalkan latar belakang agama, etnis, dan kebangsaan. Jika dalam kegiatan 

ekonomi dan interaksi sosialnya di ranah publik, terjadi sengketa antarpelaku-pelaku 

ekonomi, maka berlakulah hukum Islam yang telah diundangkan oleh negara dan diputus 

sesuai akad perjanjian yang berlaku. Dewasa ini, peradilan agama berwenang menangani 

kasus sengketa perbankan syariah yang nonmuslim sebagai pemilik atau nasabah bank 

tersebut boleh menggunakan aturan hukum Islam sebagai rujukan dalam mencari keadilan. 

(Lihat Kitab UU Ekonomi Syariah, Bandung: Fokusmedia, 2011.)    

Dalam perkara pidana, Islam mengajak Ahli Kitab (pemeluk agama samawi) untuk 

menegakkan ketentuan qishosh, yakni mengambil pembalasan yang sama. Dalam hal ini 

berlaku unifikasi dan kodifikasi hukum, yang satu sistem hukum berlaku untuk semua 

penduduk. Negara memberlakukan satu sistem hukum untuk semua warga yang 

melanggar, tanpa mempersoalkan afiliasi keagamaan, latar belakang asal usul, etnis, suku 

bangsa, atau daerah. Siapapun yang bersalah, Muslim atau Non-Muslim, diputus 

perkarayanya secara adil, tanpa pandang bulu. Firman Allah: 

“Dan Kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (At-Taurat) bahwasanya jiwa 

(dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, 

gigi dengan gigi, dan luka luka (pun) ada kisasnya. Barangsiapa yang melepaskan (hak 

kisas) nya, maka melepaskan hak itu (menjadi) penebus dosa baginya. Barangsiapa tidak 

memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-

orang yang zalim. (Qs. Al-Maidah [5]: 45) 

“Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishaash berkenaan dengan 

orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan 

hamba, dan wanita dengan wanita. Maka Barangsiapa yang mendapat suatu pema'afan 
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dari saudaranya, hendaklah (yang mema'afkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan 

hendaklah (yang diberi ma'af) membayar (diat) kepada yang memberi ma'af dengan cara 

yang baik (pula). yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu 

rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat 

pedih. (Qs. Al-Baqoroh [2]: 178) 

Uraian di atas menjawab keraguan sebagian orang tentang: kemungkinan penerapan 

hukum agama dalam konteks negara Pancasila. Ada lagi yang masih bertahan dengan 

pikiran lama bahwa Indonesia bukan negara agama. Karena itu tidak boleh didominasi 

oleh agama tertentu. Kita ingin membangun kesadaran dan kepastian hukum serta 

mengembangan peradilan yang menjamin rasa keadilan masyarakat.  

Islam memberi kontribusi besar dalam membangun landasan pluralisme hukum dalam 

bingkai persatuan Indonesia demi kuatnya kedaulatan negara, antara lain dengan 

menumbuhkan kepatuhan hukum dan toleransi sesama warga. Kepatuhan warga negara 

kepada hukum nasional, baik yang bersumber dari agama atau adat merupakan manifestasi 

dari kesadaran akan keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Kepatuhan kepada 

hukum adalah cerminan iman dan karakter bangsa yang beradab. 

Kewajiban kita bersama, Intelektual Muslim se-Indonesia bekerja keras menafsirkan 

hukum Allah yang tertulis dalam Al-Quran melalui ijtihad kolektif, meyakinkan rakyat dan 

pemangku kebijakan untuk melakukan kodifikasi hukum-hukum publik yang bersumber 

dari agama, termasuk perkara pidana yang akan diberlakukan untuk semua warga negara.  

Pendidikan dan penyuluhan agama tidak cukup dengan mengajarkan ritual Islam. Kita 

bertanggungjawab untuk mendidik umat dengan “Islam Kaffah” yang meliputi segala 

aspek kehidupan umat. Dengan demikian, kita dapat melakukan akselerasi perjuangan 

pemberlakukan hukum nasional yang bersumber pada syariah, menggantikan hukum 

publik warisan kolonial yang bertentangan dengan rasa keadilan rakyat. Dan perjuangan 

itu harus dilakukan secara konstitusional. [fdh] 

 

*) Diolah dari berbagai sumber 

**) Dosen Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Banten. 

 

 



151 
 

48 

GENERASI RAHMATAN LIL ‘ALAMIN *) 

Oleh : M. Akmasj Rachman **) 

(Masjid Salman ITB) 

 

Waktu berjalan dengan cepat. Ketika kita menengok masa lalu maka kita akan merasakan 

bahwa waktu itu sangat cepat. Dahulu ketika masih bayi, kita kecil tidak berdaya, belum 

bisa berjalan. Saat ini, bisa kita lihat ternyata kita sudah besar, sudah bisa mandiri. Itulah 

waktu yang terlihat cepat jika kita menengok masa lalu. Ketika kita menengok masa 

depan, maka tidak jauh beda. Saat itu (sekitar 20 tahun mendatang) kita akan merasakan 

ternyata waktu berjalan sangat cepat pula. 

Dengan cepatnya waktu itu, membuat kita berfikir apakah yang harus dipersiapkan 50 

tahun mendatang. Kita tahu bahwa sekitar 10 tahun belakangan penduduk bertambah 

pesat. Bisa jadi 50 tahun mendatang jumlah penduduk meningkat menjadi 2 kali lipat. 

Sekitar 10 milyar orang. Dengan meningkatnya penduduk ini, maka akan menimbulkan 

banyak masalah yang lebih kompleks. Ada dua hal yang tampak sekali menjadi masalah 

kompleks yaitu makanan dan energi. Makanan dan energi ini akan menjadi perebutan bagi 

setiap bangsa sehingga banyak cara yang dilakukan masing-masing bangsa untuk 

mendapatkan sumber makanan dan energi. 

Untuk mendapatkan berbagai sumber pangan dan energi tersebut,  negara-negara besar 

sudah mempersiapkan berbagai skenario yang dapat menguasai negara lain Ada bangsa 

yang mempunyai karakter buruk, mereka rakus, mencabik-cabik negara-negara lemah, 

sedangkan mereka adalah negara-negara adidaya, kuat dan berkuasa. Mereka itu, bangsa 

yang tidak mempedulikan kelangsungan negara-negara lain. Tetapi ada pula bangsa yang 

kuat, adidaya dan berkuasa dan dermawan, yang melindungi negara-negara yang lain, yang 

lemah dalam sumber daya. Sungguh jika semua negara di dunia seperti ini maka tidak 

diperlukan peperangan, tidak diperlukan tindak kekerasan. 

Pada umumnya, bangsa yang berkuasa tidak tinggal diam dalam menyiapkan 50 tahun 

mendatang. Ada diantara mereka yang melakukan pelemahan-pelemahan terhadap bangsa 

lain sehingga saling menghancurkan masing-masing bangsa. Khususnya bangsa yang kuat 

akan menggaruk abis bangsa yang lemah tapi sumber alamnya melimpah. Contoh nyata 

bisa kita lihat negara Irak, mereka dihabiskan sehancur-hancurnya. Dengan perlawanan 

yang dilakukan maka banyak sekali sumber daya di Irak yang di keruk. Maka Irak akan 

semakin terpuruk, semakin sulit bangkit dan butuh waktu lama, bisa jadi sampai 50 tahun 

mendatang. 

Jika tidak bisa dengan cara fisik, maka negara-negara berkuasa ini menggunakan isu 

internal. Mereka mengadu domba pemerintahan dalam negeri sehingga negara yang 

mereka incar akan melemah. Dapat kita saksikaan negara Libanon yang dipermainkan 

melaui isu-isu unternal pemerintahannya sehingga negara ini hancur secara perlahan-lahan. 

Dan untuk bangkit, dibutuhkan waktu yang tidak cukup sedikit. Negara ini butuh waktu 

yang panjang unutk bangkit dari porak poranda yang telah menimpa mereka. 

Jika tidak bisa juga, maka negara berkuasa ini akan menggunakan skenario lain. Bisa 

menggunakan sistem politik atau gaya hidup maupun yang lainnya. Dengan skenario-

skenario itu membuat negara-negara yang berkembang tidak bisa berkutik untuk bangkit 

dan mereka akan hancur sedikit demi sedikit. Sistem politik yang sering diterapkan mirip 
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seperti sistem demokrasi yang ada pada negara Amerika Serikat. Sistem ini membuat rumit 

dan berkelit sehingga bangsa yang mempunyai sistem yang mirip akan sulit membuat 

keputusan yang tegas. Mereka terombang-ambing dalam demokrasi yang tidak tentu 

arahnya. Padahal dibuthkan suatu kepemimpinan yang tegas dalam memutuskan suatu 

masalah bagi negara-negara yang sedang berkembang sehingga mereka bisa mencapai 

tujuan mulia negara tersebut. 

Ada pula skenario yang berbentuk gaya hidup. Gaya hidup ini akan mempengaruhi pola 

pikir masyarakat, mempengaruhi kebiasaan masyarakat sehingga perlahan-lahan dan tanpa 

disadari akan seperti budak yang tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Contoh yang bisa kita 

lihat yaitu penggunaan handphone di Indonesia. Di indonesia, HP merupakan gaya baru 

yang sudah tidak bisa diingkari bahwa hampir setiap orang dewasa dan remaja mempunyai 

handphone. Handphone ini membutuhkan pulsa untuk komunikasi dan jika kita hitung-

hitung, setiap hari hampir 3 milyar pulsa yang harus dikeluarkan rakyat di Indonesia ini. 

Nilai ini besar dan keuntungan yang diberikan tidak hanya untuk rakyat Indonesia tetapi 

hampir 40% untuk negara maju seperti Singapura. Jika kita bandingkan dengan makan, 

maka makan ini ada batasnya, kita akan merasa puas dan kenyang dengan memakan 

sejumlah makanan tertentu. Berbeda sekali dengan pulsa, pulsa tidak mengenal kenyang, 

ia terus menerus menyedot pemasukan yang kita dapatkan. Ini bukan berarti mengajarkan 

kita anti teknologi tetapi menunjukkan bahwa bangsa ini kurang peka, mereka terlena 

dalam hidup yang berlebihan sehingga membuat mental mereka lemah, membuat mental 

mereka tergantung oleh bangsa lain. 

Bangsa yang memiliki gaya hidup seperti ini maka dapat dipastikan bahwa mereka akan 

kalah sebelum perang. Nyali mereka semakin ciut ketika menghadapi musuh, tidak berani 

untuk melawan musuh. Dengan keadaan dan mental seperti itu maka dengan mudah 

bangsa lain akan masuk  untuk mengeruk habis sumber daya kita. Sehingga pada akhirnya 

bangsa ini akan mati perlahan-lahan, yang tersisa hanya sejarah kebodohan bangsa ini. 

Skenario seperti ini bukanlah bualan tetapi benar-benar ada. Skenario ini dipersiapkan oleh 

negara-negara berkuasa untuk merebut berbagai sumber pangan dan energi. Mereka 

berusaha mempertahankan kedudukan mereka dengan menguasai negara-negara lain 

dalam waktu 50 tahun mendatang. Waktu 50 tahun bukanlah waktu yang lama, ini akan 

berlangsung dengan cepat. Oleh karena itu diperlukan kesadaran bahwa jika kita tidak 

segera mempersiapkan bekal unutk negara ini maka bahaya besar segera menghampiri.  

Negara-negara besar yang tidak mempunyai standar moral, akan selalu berambisi untuk 

mengalahkan yang lain sehabis-habisnya. Oleh karena itu, diperlukan bangsa ynag tangguh 

yang mampu menegakkan keadilan, negara yang mempunyai masyarakat bermental kuat. 

Mereka tidak hanya mementingkan kepentingan individu, kepentingan mereka sendiri 

tetapi mampu menegakkan keadilan untuk orang lain. Jika tidak maka perang menjadi 

alternatif bagi setiap perselisihan yang ada. 

Sekitar tahun  1989, 20 tahun yang lalu, ada tragedi di China. Gerakan demokratis di china 

ditumpas habis. Mahasiswa yang turut serta dalam demokrasi tersebut banyak yang 

meninggal dunia. Mereka dilenyapkan dari dunia ini karena menolak sistem yang 

ditawarkan oleh negara-negara maju. Pada saat itu, China mempunyai pemikiran bahwa 

sistem demokratis Amerika tidak cocok untuk negara mereka. Akan tetapi, 20 tahun 

kemudian buah hasil dari perjuangan rakyat China tampak terlihat. China tumbuh menjadi 

negara raksasa. Negara-negara maju takjub melihat perkembangan yang terjadi di China. 

Pada tahun 1994, seorang direktur bank dunia asal China datang ke Indonesia. Ia ingin 

sharing dengan masyarakat Indonesia yang saat itu dikagumi karena Indonesia menjadi 
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macan Asia. Ia mengatakan bahwa ia sangat kagum dengan Indonesia. Indonesia dikatakan 

nyaman dengan sistem yang dipakai. Tetapi 10 tahun kemudian terjadilah reformasi yang 

ingin lepas dari cengkraman sistem yang kurang sesuai. Hanya saja, reformasi ini belum 

menunjukkan kepuasan untuk rakyat Indonesia. Kita masih tertinggal jauh dengan Korea 

dan China. Jika kita melihat tahun70 atau 80an, maka kita akan tahu bahwa Indonesia, 

Korea dan China merupakan negara yang sama-sama miskin tetapi bisa kita lihat sekarang, 

Indonesia tetap menjadi negara yang terpuruk sedangkan China dan Korea sudah 

berkembang sangat pesat sekali. 

Apa yang terjadi 50 tahu mendatang harus disiapkan saat ini, kita harus bekerja dengan 

cerdas, tuntas, keras, mawas dan ikhlas. Apa yang akan kita wariskan kepada anaka-anak 

kita jika kita hanya berleha-leha pada kenikatan yang disuapi negara maju. Jika benar 

demikian, berarti kita hanya mewariskan sebuah negara yang siap dicabik-cabik oleh 

negara yang lebih berkuasa. Sumber pangan dan energi kita siap dikeruk habis. Kita tahu 

bahwa negara kita adalah negara khatulistiwa dimana di masa depan sumber pangan dan 

energi akan berlimpah di negara-negara khatulistiwa yaitu salah satunya Indonesia. Oleh 

karena itu, jika tidak segera dipersiapkan mental yang kuat, negara ini akan menjadi 

perebutan negara-negara berkuasa. 

Negara Indonesia bisa menjadi negara yang besar. Tetapi impian ini bukanlah hanya 

semata menjadi ajang bergaya melainkan ini adalh sebuah amanah. Negara ini harus bisa 

menjadi penegak keadilan di muka bumi. Negara ini  harus bisa melindungi negara-negara 

yang lemah dan mencegah serta melawan negara-negara yang berkuasa lagi sombong. 

Dengan adanya kesadaran akan amanah besar ini, maka anak-anak kita harus menjadi 

generasi yang lebih baik. Generasi yang mampu memikul tanggung jawab besar ini. 

Generasi yang mampu meuwjudkan ketqwaan dan ketaatan kepada seluruh manusia di 

muka bumi ini sehingga bisa menjadi rahmatan lil ‘alamin. 

 

*) Diambil dari Khutbah Jum’at di Masjid Salman ITB 

**) Anggota Majelis Pembina YPM Salman ITB 
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49 

KEJAHATAN SISTEM KAPITALISME *) 

Oleh: Samsoe Basaroedin **) 

(Masjid Salman ITB) 

 

Syiakh Abul A’la Al-Maududi menyimpulkan bahwa sokoguru dari Sistem Ekonomi Islam 

terkandung di dalam kalimat sederhana yang universal : “agar harta itu jangan hanya 

beredar di kalangan orang-orang kaya saja di antara kalian” (Al-Qur’an, surah Al-Hasyr 

ayat 7). Bertentangan dengan Sistem Ekonomi Islam, Sistem Ekonomi Kapitalis justru 

mengajarkan persaingan bebas tanpa batas dengan dominasi para pemilik modal raksasa 

yang menimbulkan kezhaliman sistemik. Julian Hochfeld, seorang sosiolog Polandia, 

pernah menyatakan bahwa ada tiga cara pandang terhadap Kapitalisme yaitu : wujud 

Kapitalisme sebagai ‘cara produksi’, wujudnya sebagai ‘kerangka sosioekonomi’, dan 

wujudnya sebagai ‘mentalitas’. 

Bagaimana cara Kapitalisme dalam wujud ‘cara produksi’ dan ‘kerangka sosioekonomi’ 

menggurita menguasai perekonomian dunia khususnya negeri-negeri Selatan, diuraikan 

oleh John Kenneth Galbraith sejak 50 tahun yang lalu melalui tiga buku yang fenomenal : 

1. The Affluent Society, 2. The New Industrial State, dan 3. Economic and The Public 

Purpose. 

Pada garis besarnya beliau gambarkan sebuah skenario sistematik untuk menjajah 

perekonomian negeri-negeri Selatan pada khususnya. Garis besar skenario tersebut dapat 

diuraikan secara ringkas sebagai berikut : 

Menurut beliau perusahaanperusahaan yang akan tumbuh pesat bukanlah perusahaan-

perusahaan kecil, melainkan perusahaan-perusahaan ‘raksasa’ (giant corporation) atau 

disebut juga perusahaan-perusahaan ‘konglomerat’ (conglomearte corporation). 

Mengingat besarnya modal yang ditanamkan, perusahaan-perusahaan ‘konglomerat’ 

tersebut niscaya berusaha menguasai jaringan perekonomian dari hulu ke hilir melalui 

aksi-aksi monopoli, oligopoli dan atau kartel. 

Pada arah ke hulu setiap perusahaan ‘konglomerat’ akan berusaha melakukan intergasi 

agar semua pasokan material berjalan lancar. Sementara ke hilir mereka akan menggarap 

consumers agar produk-produknya senantiasa terserap oleh pasar dengan cara apapun. 

Dalam perspektif perusahaan ‘konglomerat’ setiap pemerintah negeri-negeri Selatan 

diposisikan sebagai mitra penyedia infrastruktur. Sementara setiap lembaga pendidikan 

khusunya pendidikan tinggi diposisikan sebagai mitra penyedia tenaga ahli (technocrat).  

Ironinya, dengan dalih kepentingan publik, pemerintah dan lembaga pendidikan tinggi di 

seluruh negeri-negeri Selatan diatur-atur oleh perusahaan konglomerat, sehingga alih-alih 

sebagai mitra, semua pemerintah dan lembaga pendidikan tersebut diperlakukan sebagai 

budak oleh perusahaan ‘konglomerat’. Skenario tersebut di atas ternyata berjalan dengan 

sangat mulus di semua negeri-negeri Selatan selama 50 tahun paruh terakhir abad 20 

Masehi. 

Keserakahan Kapitalisme sebagai mentalitas diwujudkan melalui penciptaan mata uang 

hampa. Sejak semula di zaman Yunani kuno pertumbuhan mata uang dari era barter 

menuju uang komoditas, kemudian berlanjut ke era uang kartal, senantiasa mensyaratkan 

bahwa setiap mata uang harus secara mutlak benar-benar bernilai intrinsik. Artinya pada 

dirinya sendiri, sekurang-kurangnya dari sisi bahan baku, setiap mata uang benar-benar 
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bernilai sepadan dengan nilai nominal yang tertulis. Dengan demikian nilai setiap mata 

uang dijamin secara mutlak oleh dirinya sendiri. Hal itu mula-mula diwujudkan dengan 

bahan baku logam mulia yaitu emas dan perak.  

Dalam buku induk sosiologi, yaitu kitab Muqaddimah, Ibnu Khaldun meyakini bahwa 

Allah sengaja menciptakan dua logam mulia itu sebagai alat pengukur nilai bagi setiap 

komoditas. Sejarah tersebut mulai bergeser, ketika Sistem Kapitalisme menciptakan uang 

kertas subsitusi, yang pengadaanya dijamin seratus persen oleh jaminan emas. Namun 

dalam perkembangan lebih lanjut, uang kertas subsitusi tersebut kemudian digeser oleh 

mata uang kertas hampa (fiat money) yang hanya semata-mata dijamin oleh tanda tangan 

otoritas moneter. Nilai tukar mata uang hampa hanya ditentukan oleh kepercayaan pasar 

terhadap otoritas moneter. Jadi semata-mata lebih berdasarkan sentimen pasar tanpa ada 

dukungan nilai intrinsik emas. Kondisi ini membuka lebar-lebar pintu spekulasi dan 

perjudian bagi para pelaku pasar di berbagai bursa valuta asing. Dalam kacamata Islam ini 

berarti membuka pintu dosa tiga jenis kemaksiatan sekaligus yaitu perjudian (maysir), 

gharar dan riba fadl.  

Bahkan kondisi ini diperparah lagi oleh keserakahan para pelaku pasar dalam bidang 

keuangan melalui penciptaan berbagai instrumen derivatif, semisal commercial papers, 

mortgage back securiries, short selling, credit default swaps (CDS), dan lain-lain, yang 

kesemuanya mendorong terbukanya pintu spekulasi secara besar-besaran. Dua belas tahun 

lalu, Warren Buffet, chairman Berkshire Hathaway, orang terkaya di dunia pada tahun 

2007 sudah menyatakan : “Derivatif adalah senjata pemusnah massal keuangan. Saya tidak 

tahu kapan akan meledak, tapi suatu hari kelak pasti akan meledak”. Apa yang beliau 

ramalkan itu sudah terjadi selama tujuh tahun terakhir dalam bentuk depresi ekonomi 

dunia. Berawal dari gagal bayarnya kredit perumahan yang tidak layak, subprime 

mortgage, kemudian berlanjut ke berbagai bentuk krisis sampai krisis keuangan Yunani 

saat ini. Malangnya tidak ada satupun pakar keuangan dunia yang bisa memprediksi kapan 

krisis ini akan berakhir. 

Demikianlah kejahatan Sistem Kapitalisme selama satu abad terakhir, telah mengakibatkan 

gonjang-ganjing ketidakstabilan moneter perekonomian dunia saat ini. Kita berlindung 

kepada Allah SWT dari kejahatan mereka. 

 

*
) 
Diolah dari berbagai sumber. 

**) Staf Ahli Majelis Pembina YPM Salman ITB
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50 

KERUSAKAN DI BUMI ADALAH ULAH MANUSIA *) 

Oleh: M.S. Soelaeman **) 

(Masjid ”Nuurul Irfaan”, Universitas Negeri Jakarta) 

 

Telah nyata kerusakan di darat dan di laut yang disebabkan oleh perbuatan manusia. Dan 

Allah memberikan pelajaran kepada mereka, sebagian dari perbuatan mereka, agar mereka 

kembali ke jalan yang benar ( QS Ar Ruum : 41 ) 

Firman Allah swt tersebut diatas diturunkan kepada Nabi Muhammad saw,  untuk 

disampaikan kepada komunitas Islam yang pada saat itu jumlahnya sangat kecil, dan 

samasekali tidak mempunyai urusan, pengetahuan, dan kemampuan untuk merusak 

lingkungan, baik di daratan, apalagi di lautan luas. Sangat mengagumkan dan 

mengherankan, karena sangat visioner. Setelah sekitar 1400 tahun lamanya ayat ini tidak 

pernah dikutak-katik, tiba-tiba pada dekade akhir-akhir ini perannya begitu strategis bagi 

seluruh ummat manusia di dunia tanpa kecuali, karena firman Allah swt ini dapat dijadikan 

benteng untuk menghambat kehancuran alam yang sudah tidak terkendali, yang 

disebabkan oleh perbuatan manusia. 

Telah nyata kerusakan di darat dan di laut yang disebabkan oleh perbuatan manusia, 

demikian firman Allah swt. Di lautan Indonesia, berdasarkan hasil penelitian Lembaga 

Ilmu Pengetahuan Indonesia antara 1996 hingga 2006, kerusakan terumbu karang terparah, 

di 77 daerah yang terdiri dari 908 stasiun yang tersebar dari perairan Sabang hingga 

Kepulauan Raja Ampat, kondisi terumbu karang di Indonesia pada akhir 2008 

menunjukkan, hanya tersisa sekitar 6 persen saja dalam kondisi sangat baik, 25 persen  

kondisi baik,  37  persen  kondisi sedang  dan  32  persen dalam kondisi buruk.    

Sedangkan kerusakan di darat, sesuai foto hasil deteksi satelit,  telah nyata kerusakan di 

pertambangan Freeport. Di kawasan Etsberg yang selesai ditambang pada tahun 1980-an, 

meninggalkan lubang sedalam 360 meter. dan di kawasan Grasberg, yang masih 

berlangsung sampai saat ini, pada Juli 2005, lubang tambang telah mencapai diameter 2.4 

km  pada daerah seluas 499 hektar dengan kedalaman 800 m. Tambang emas terbesar 

nomor 1 dan tambang tembaga terbesar nomor 3 dunia ini, berada di sebelah Puncak 

Jaya di Papua, milik Freeport-McMoran dari Amerika Serikat. Karyawannya 

berjumlah 19.500 orang.  Tahun 2006, tambang ini berhasil memproduksi 610,800 ton 

tembaga, 58,474 ton emas, dan 174.459 ton  perak.  

Karena saham pemerintah Indonesia hanya 9,36 %, selama tidak ada perubahan 

kepemilikan saham yang adil,  maka selama itu pula hanya akan memperoleh hasil yang 

menyedihkan, dibanding apa yang mereka dapat. Sangat menyakitkan, karena melanggar 

pasal 33 UUD 1945 yang menegaskan bahwa “Bumi, air dan kekayaan alam yang 

terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar 

kemakmuran rakyat”. Maksudnya rakyat Indonesia. Bukan rakyat Amerika.  Wilayah 

penambangan PT Freeport saat ini mencakup wilayah seluas 2,6 juta hektar atau sama 

dengan 6,2% dari luas Irian Jaya. Padahal ketika awal beroperasinya  hanya mendapatkan 

10.908 hektar. Potensi bijih logam awalnya hanya 32 juta ton, sampai tahun 1995 menjadi  

2 miliar ton atau meningkat lebih dari 58 kali lipat. Sedangkan data tahun 2005 terungkap,  

bahwa potensi Grasberg mengandung sekitar 2,822 juta ton metrik. Semua itu sekarang 

bukan milik kita, tapi milik orang Amerika.  
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Ini semua, selain melanggar amanat konstitusi, juga melanggar perintah Allah dalam QS 

surat Al Hijr ayat 19-20, seharusnya bumi dan gunung-gunung yang merupakan tanah 

ulayat suku-suku bangsa Papua, juga semua mineral yang terkandung di dalamnya, adalah 

untuk keperluan-keperluan hidup kita, khususnya warga Papua.   

Dan kami Telah menghamparkan bumi dan menjadikan padanya gunung-gunung dan kami 

tumbuhkan padanya segala sesuatu menurut ukuran. Dan kami Telah menjadikan untukmu 

di bumi keperluan-keperluan hidup, dan (Kami ciptakan pula) makhluk-makhluk yang 

kamu sekali-kali bukan pemberi rezki kepadanya. (QS Al Hijr : 19-20). 

Pengelolaan Freeport yang buruk ini tentu menimbulkan banyak masalah,  karena baik 

penerimaan Negara, Pemda apalagi  warga sebagai pemilik hak tanah ulayat ini  sangat 

tidak berarti, dibandingkan dengan  dampak kerusakan lingkungan yang parah. Limbah 

Freeport sangat menakjubkan. Produksi tailing yang mencapai 220 ribu ton per hari, dalam 

waktu 10 tahun terakhir menimbulkan kerusakan wilayah produktif terhadap hutan, sungai, 

dan lahan basah seluas 120 ribu hektar. Hingga tahun 2005,  sekitar 2.5 milyar ton limbah 

batuan  dibuang ke alam yang mengakibatkan longsor. Bahkan salah seorang anggota 

Panja DPR RI untuk kasus Freeport menemukan fakta bahwa bencana longsor akibat 

limbah batuan ini terjadi rutin setiap tiga tahunan.  

Batuan limbah ini telah menimbun danau Wanagon. Sejumlah danau berwarna merah 

muda, merah dan jingga. Danau  di kawasan hulu telah hilang, Padang rumput Cartstenz 

juga didominasi oleh gundukan limbah ini. Diperkirakan pada tahun 2014 limbah ini akan 

mencapai ketinggian 270 meter dan menutupi daerah seluas 135 km
2
. Kini sebagian besar 

kehidupan air tawar sepanjang daerah aliran sungai yang dimasuki tailing telah hancur 

akibat pencemaran dan perusakan habitat.  

Dalam hal ini Freeport telah melanggar PP No.82 Tahun 2001 tentang pengelolaan kualitas 

air dan pengendalian pencemaran air, karena batuan tambang ini mengandung logam 

sulfide (metal sulfides) yang akan berproses menjadi air asam tambang (Acid Mine 

Drainage). Di dalamnya terkandung zat-zat Pembawa Maut seperti Antimon, baan baku 

baterai, peluru, dan pelapis kabel. Arsenik, logam toksik yang jika ternsumsi bisa 

menyebabkan kematian.  Merkuri, yang dapat mengakibatkan kerusakan pada otak, saraf, 

paru2 dan ginjal. 

Pengolahan tambang dengan luas jutaan hektar tanah ulayat dengan melibatkan puluhan 

ribu manusia, mengusir paksa penduduk yang ada, tentu berbuntut pada  pelanggaran hak 

azasi manusia seperti  :   

-  Pelanggaran terhadap Hak untuk sebuah standar hidup yang layak dan Kesehatan  

-  Pelanggaran Hak Hidup akibat konflik perebutan tanah dan sumber daya alam. 

-  Pelanggaran terhadap Hak untuk Bebas dari Ketakutan. Stigmatisasi dengan label 

politik seperti GPK telah menciptakan suasana ketakutan dan kecemasan. 

-  Pelanggaran terhadap Hak untuk Bebas dari Penyiksaan. Sejumlah penangkapan, diikuti 

dengan penganiayaan telah terjadi di Grasberg. 

Kejadian itu semua, merupakan pelajaran dari Allah swt., agar para pemimpin yang terlibat 

di dalamnya kembali ke jalan yang benar. Selain itu, para pemimpin Indonesia juga harus 

faham, bahwa penghancuran alam dan pelanggaran hak azasi manusia yang diikuti 

penganiayaan ini benar-benar karena kesalahan mereka, sesuai dengan  firman Allah 

dalam QS. Ali Imran (3): 182 ”(Adzab) yang demikian itu adalah disebabkan perbuatan 

tanganmu sendiri, dan bahwasanya Allah sekali-kali tidak menganiaya hamba Nya.” 
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Perbuatan salah ini berupa Undang-undang yang dibuat justru mendukung penguasaan 

sumberdaya oleh asing. Misalnya UU No.25 Tahun 2007 tentang penanaman modal serta 

Peraturan Presiden No.76 dan 77 Tahun 2007, yang memberi jalan mulus kepada 

perusahaan-perusahaan asing untuk menguasai ekonomi dan sumberdaya alam. Selain itu, 

kasus penambangan di hutan lindung yang dilarang, sesuai UU No.41 Tahun 1999, namun 

oleh pemerintah dibolehkan kembali dengan menerbitkan Perppu No.1 tahun 2004. 

Freeport masih akan beroperasi hingga tahun 2041. Jika tingkat produksinya tetap, maka 

akan mencapai 225.000 hingga 300.000 ton bijih per hari. Kita berharap agar sebelum 

tahun 2041 akan muncul seorang pemimpin yang berani memaksakan perubahan kontrak 

karya yang lebih adil, bermartabat dan melindungi penduduk asli pemilik tanah ulayat, 

yaitu konsep pembangunan berkelanjutan yang menjamin pemeliharaan kelestarian seluruh 

penjuru alam, tempat kita memperoleh karunia  rizki-Nya,   sesuai firman Allah dalam QS 

Al Mulk : 15 ”Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, maka berjalanlah di 

segala penjurunya dan makanlah sebahagian dari rezki-Nya. Dan hanya kepada-Nya-lah 

kamu (kembali setelah) dibangkitkan”. 

 

*) Diolah dari berbagai sumber 

*) Dewan Penasehat Masjid Nuurul Irfaan, Universitas Negeri Jakarta, Ketua AMKI 
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51 

KUDETA EKONOMI TERBESAR SEPANJANG MASA *) 

Oleh: M.S. Sulaeman **) 

(Masjid Nuurul Irfaan, Universitas Negeri Jakarta) 

 

”Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu 

dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka 

sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah 

adalah Maha Penyayang kepadamu”. (QS. An-Nisaa : 29 )   

Pada tanggal 15 September 1992, sekitar pukul 17.30  petang, pada sebuah dinding 

ruangan lantai 33 sebuah gedung di kota Manhattan, tertempel sebuah tulisan :  

“AKU DILAHIRKAN MISKIN,  TAPI TIDAK AKAN MATI MISKIN” 

Seorang pria sekitar 57 tahunan, menatap seksama tulisan itu, lalu mengarahkan 

pandangannya ke  arah sebuah kota yang sangat jauh, di seberang lautan, yaitu  London.   

Saat itu di kota London, menjelang tengah malam, yaitu pukul 22.30.  

Pria ini  memusatkan pikirannya pada diary yang ditulisnya 2 (dua) tahun yang lalu. Di 

situ tertulis, bahwa tahun 1990, pemerintah Inggris telah mengambil sebuah langkah yang 

sangat riskan, yaitu menggabungkan diri dengan kekuatan ERM (European Exchange 

Rate Mechanism). Poundsterling Inggris dipatok = 2,95 Mark Jerman. Menurut 

penilaiannya, langkah ini cukup fatal, karena dengan demikian kebijakan ekonomi Inggris 

harus sesuai dengan aturan main dalam ERM, padahal keadaan ekonomi Inggeris tidaklah 

sekuat Jerman, yang saat itu mendominasi Eropa Barat.  

Tepat seperti yang diprediksi oleh pria ini, pada tahun 1992 Eropa Barat dilanda krisis 

ekonomi dan keuangan. Inggris ingin menurunkan suku bunga dan mendevaluasi 

poundsterling agar ekspornya lebih kompetitif; tetapi hal itu tidak mungkin, karena tidak 

sesuai dengan aturan main dalam ERM. Pria ini berfikir keras dan menahan perasaannya 

agar  mampu menguasai diri. Berkali-kali bertanya kepada dirinya sendiri : Inikah saatnya?  

Senja itu, 15 September 1992, sedang terjadi suatu pertaruhan terbesar  dunia sepanjang 

masa, dengan resiko:  ”mencuatkan”, atau ”menenggelamkan” pria itu. 

Tiba-tiba telepon berdering. Ternyata dari Stanley Druckenmiller, tangan kanannya yang 

meminta lampu hijau untuk segera melakukan action, dengan mengajukan sejumlah angka.  

Pria itu tidak setuju dengan angka yang disodorkan staffnya. Pria itu memberikan sebuah 

instruksi yang sangat jelas dan  tegas kepada staffnya, untuk membeli mata uang Dollar 

sejumlah $ 10 Miliar, dengan mata uang Poundsterling. Ditambah lagi dengan membeli 

sejumlah mata uang Eropa lainnya. Setelah itu, dia pulang dengan penuh percaya diri, dan 

malam itu dia tidur dengan nyenyak.  

Esok harinya, 16 September 1992, jam 07.00 pagi, pria itu menerima laporan dari Stanley 

Druckenmiller, staffnya,  bahwa segala sesuatunya telah berjalan dengan lancar.  

Pemerintah Inggris  yang dipaksa meninggalkan kapal ERM dan mendevaluasi mata uang 

Poundsterlingnya, menamakan hari itu, tanggal 15 September 1992, sebagai Black 

Wednesday, sedangkan pria itu menamakannya sebagai White Wednesday.  

Dari pertaruhan itu, dalam satu malam pria itu mengeruk keuntungan US $ 958 juta. 

Ditambahi dengan keuntungan dari posisi lain dari krisis ERM, maka seluruhnya 
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memperoleh US $ 2 Miliar, atau sekitar Rp 18,000 Miliar, atau Rp 18 Triliun. Peristiwa ini 

akan dikenang sebagai sebuah Kudeta Ekonomi terbesar sepanjang masa. 

Lima (5) tahun kemudian peristiwa ini terjadi di Asia Tenggara. Keserakahan terhadap 

uang dan materi, telah meruntuhkan ekonomi Asia, hanya dalam satu malam. Berawal dari 

Thailand. Mereka membeli mata uang Bath secara besar-besaran, lalu melepasnya secara 

bertahap, maka Bath pun  ambruk, nilainya hilang 55 %. Lalu Ringgit Malaysia ambruk, 

nilainya hilang 40 %. Lalu rupiah Indonesia ambruk. Nilainya hilang 75 %. Kurs Rupiah 

terhadap Dollar awal tahun 1997 = Rp 2,500.-,  anjlok menjadi Rp 17,500.-   

Kehidupan menjadi kacau-balau. Pabrik berhenti produksi, karena bahan baku impor naik 

6 kali lipat. Barang kebutuhan pokok menghilang dari pasar. PHK dan pengangguran 

meningkat. Kejahatan dan Korupsi merajalela. Manusia semakin buas. Keamanan rapuh. 

Pegawai putus asa. Banyak pengusaha jatuh miskin, lalu bunuh diri.        

Perbuatan yang setara dengan kejahatan kemanusiaan ini tidak mungkin dilakukan oleh 

ummat muslim, karena dalam berbisnis, kita selalu menggunakan landasan moral dan 

spiritual, tidak mungkin kita saling memakan harta sesama kita dengan cara yang bathil.  

sesuai dengan  perintah Allah swt. dalam Al Qur’an Surat Hud ayat 85 : 

”Dan janganlah kamu merugikan manusia terhadap hak-hak mereka, dan janganlah kamu 

membuat kejahatan di muka bumi dengan membuat kerusakan”. 

Umat Islam mempunyai panutan yang jelas dalam berbisnis, yaitu Nabi Muhammad saw. 

yang memiliki sifat2 : Shidiq (jujur), Amanah (terpercaya), Tabligh (komunikatif), dan 

Fathonah (Cerdik). Dalam hadits  yang  diriwayatkan oleh At Thabrani, beliau bersabda  

”Siapa yang merusak harga pasar, sehingga harga tersebut melonjak tajam, Allah akan 

menempatkannya di dalam neraka pada hari kiamat”  

Kita bertanya-tanya dalam hati, apakah artinya kemerdekaan, kedaulatan, kerja keras 

puluhan tahun untuk memakmurkan rakyat, kalau dapat dihancurkan dalam satu malam 

oleh kekuatan jahat dari luar? dan yang sangat fatal, mereka tidak terjangkau oleh hukum? 

Siapakah The Untouchable Man tersebut? Ya, dialah George Soros dan kawan-kawan.   

Di gedung-gedung mewah pencakar langit itu, kini bergentayangan ”The Untouchable 

Man” yang dengan keserakahannya mencari keuntungan sebanyak-banyaknya, sama sekali 

tidak peduli betapa pedih, perih dan dahsyat kehancuran ekonomi suatu bangsa.  

John K. Galbraith, seorang ekonom, menyatakan dalam bukunya :  The New Industrial 

State, konsumsi barang telah menjadi sumber kenikmatan terbesar dan tolok ukur prestasi 

manusia tertinggi. Akibatnya perilaku hedonisme, materialisme, dan konsumtifisme 

melanda ke hampir seluruh lapisan masyarakat. Sementara usaha untuk memenuhi 

kebutuhan spiritual dan pemerataan kesejahteraan masyarakat, sangat minim.  

 

Sistem ekonomi Islam mungkin harus dikaji sebagai salah satu pemecahan masalah, 

karena berpedoman kepada al Qur’an dan Hadits,  di dalamnya terkandung nilai moral dan 

spiritual, sesuai firman Allah dqlqm QS As Shaff : 10 – 11 : 

”Wahai orang-orang yang beriman, Sukakah kamu aku tunjukkan suatu perniagaan yang 

dapat menyelamatkanmu dari siksa yang pedih?Yaitu kamu beriman kepada Allah dan 

Rasul-Nya dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwamu. Itulah yang lebih baik 

bagimu jika kamu mengetahui.”    
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Nilai moral ini tidak ada dalam sistem ekonomi Kapitalis Barat. Jika tidak ada kontrol nilai 

moral, maka akan selalu timbul perilaku yang merusak kepentingan masyarakat luas 

seperti yang terjadi saat ini.   

Sistem ekonomi parah seperti inilah yang sedang dihadapi oleh generasi muda kita saat ini, 

sangat tidak smart apabila masih ada saja sekelompok pemuda atau mahasiswa yang 

kerjanya hanya  demo, apalagi tawuran seperti anak kecil, untuk urusan yang tidak jelas. 

Salah satu cara yang paling realistis untuk melawan kelompok mafia ini adalah 

”Berdikari” : Berdiri di atas kaki sendiri; seperti yang dicanangkan Bung Karno. 

Memenuhi seluruh kebutuhan bangsa, dengan hasil produksi bangsa kita sendiri. Membeli 

makanan bangsa asing, pakaian bangsa asing, secara otomatis menghapus rejeki pedagang 

bangsa sendiri, berarti memiskinkan bangsa sendiri. Ini tidak adil dan tidak sesuai dengan 

perintah Allah swt. dalam Al Qur’an Surat Al- Baqarah[2]: 279 

”Berusahalah secara adil dan kamu tidak boleh bertindak tidak adil”  

Falsafah Berdikari, berdiri di atas kaki sendiri, mencukupi seluruh kebutuhan bangsa, 

dengan hasil produksi bangsa sendiri, selain adil, karena  sesuai perintah Allah swt., juga 

merupakan keharusan dan pasti akan memperkokoh ketahanan ekonomi bangsa.  

Wallahu a’lam bishshawab.   

 

*) Diolah dari berbagai sumber 

*) Dewan Penasehat Masjid Nuurul Irfaan, Universitas Negeri Jakarta, Ketua AMKI 
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52 

MENGAWAL DEMOKRASI *) 

Oleh: Fadlullah **) 

(Universitas Sulten Ageng Tirtayasa) 

 

Krisis ekonomi global menandai fenomena gerakan massa yang menjadi gelombang baru 

perjalanan sejarah dunia, khususnya Timur Tengah. Mulai Tunisia, Libia, Mesir, Suriah, 

dan negara-negara Kawasan teluk lainnya. Gerakan rakyat mulai menggugat diktator yang 

didukung militer dan sistem monarki yang berbasis pada paham kedaulatan Tuhan 

(teokrasi). Hal ini juga terjadi di Indonesia pada tahun 1998 yang menumbangkan rezim 

Orde Baru. 

Rakyat menggugat kekuasaan diktator yang bersifat absolut dan tidak terbatas. Kekuasaan 

yang menggurita dan mencengkram seluruh dimensi kehidupan meliputi legislatif, 

yudikatif, dan eksekutif. Di tangan diktator, agama menjadi alat untuk memelihara status 

quo. Mereka mendukung tersebarnya paham bahwa yang berhak dan memiliki otoritas 

dalam menafsirkan ajaran agama langsung dari Alkitab hanyalah ‘kaum elit’, tanpa usaha 

melakukan pendidikan bagi rakyat awam. ‘Rakyat awam’ wajib mengikuti tata aturan yang 

dirumuskan secara rinci oleh ‘kaum elit’ dengan tunduk dan patuh, sabar dan pasrah.  

Gerakan rakyat pecah lantaran penguasa dinilai gagal menciptakan keadilan dan 

kesejahteraan bagi rakyat.  Terjadi kesenjangan sosial luar biasa antara rakyat jelata dan 

kaum elit negara. Rakyat mengalami kesulitan hidup dan menanggung berbagai beban 

penderitaan akibat krisis. Hak-hak rakyat tergerus oleh kebijakan negara. Sebaliknya, 

kaum elit yang terdiri dari aristokrat dan penghulu agama menikmati hasil kolusi untuk 

mempertahankan hak-hak istimewa mereka. 

Dalam situasi sejarah yang demikian itu, pecahlah gerakan rakyat yang menyuarakan 

reformasi pemerintahan dan konsolidasi demokrasi di kalangan masyarakat sipil. Rakyat 

menuntut ‘Kedaulatan Tuanku’ diganti dengan ‘kedaulatan rakyat’. Rakyat menggugat 

paham bahwa raja adalah bayangan Tuhan di muka bumi dan mengusung demokrasi yang 

berpijak pada paham suara rakyat suara Tuhan.  

Demokrasi memiliki dalil bahwa legitimasi kekuasaan bersumber dari mayoritas rakyat. 

Kekuasaan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Pemilihan umum pun menjadi 

keniscayaan. Proses pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan voting. Dalam 

pemilihan umum, suara ulama-intelektual yang memiliki keilmuan, kepakaran, dan 

kebijaksanaan dianggap setara dengan suara rakyat awam lainnya yang sudah dewasa.  

Apakah praktek demokrasi yang ada dapat menjadi solusi persoalan kita? 

Kita membaca kabar tentang pemilihan anggota legislatif (DPR, DPRD), pemilihan 

presiden dan kepala daerah yang diwarnai politik uang dan aksi massa. Visi dan akal sehat 

digantikan dengan kekuatan ‘uang’ dan ‘aksi massa’. Kabar tersebut menjadi bukti bahwa 

demokrasi prosedural yang mengagungkan ‘suara mayoritas’ melalui ‘voting’ telah 

mematikan tradisi musyawarah yang ditandai partisipasi publik, debat dalam suasana 

toleransi, kejenihan nalar, kekuatan pikiran, dan kejelasan argumentasi.  

Rakyat diperdaya dengan politik uang, janji palsu (kebohongan), dan kampanye hitam 

(fitnah). Para politisi yang menjadi ‘wakil rakyat’ di Parlemen memaksa pemerintahan 

yang terbentuk untuk membuat regulasi yang melindungi kaum borjuis kapitalis yang 
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mendanai Kampanye – dalam rangka menguasai alat-alat produksi, seperti tanah, buruh 

murah, dan kesempatan menjalankan usaha. Akhirnya, demokrasi menindas suara 

minoritas dan cenderung mengucilkan yang kalah. 

Demokrasi dalam praktik hanya menguntungkan kaum borjuis dan segelintir elit politik 

(mustakbirin), sedangkan nasib rakyat tetap terpinggirkan, sengsara, terbelah, tertindas 

(mutadh’afin), dan binasa dalam pusaran konflik kepentingan elit partai politik. Logika 

pun dikalahkan oleh ‘logistik’.  Hal ini terjadi mengingat jumlah warga terdidik yang 

peduli terbilang minoritas dibandingkan jumlah masa yang cenderung tertipu kesenangan 

dunia yang sesaat.  

Liputan sejumlah media tentang korupsi di DPR dan DPRD serta kongkalikong DPR 

dengan sejumlah direksi BUMN menjadi indikasi bahwa demokrasi menjadi alat kaum 

borjuis kapitalis dalam mengendalikan kekuasaan politik untuk menguasai sumber-sumber 

produksi dengan cara membeli suara rakyat. Rakyat kembali dijajah oleh kepentingan 

imperatif pasar dengan gaya hidup konsumerisme, kehidupan diseragamkan oleh kekuatan 

media dan pencitraan, ruang publik dirampas oleh privatisasi dan identitas digerus oleh 

merek dan logo. Reformasi politik dan kesejahteraan rakyat yang dicita-citakan hanya 

menjadi mimpi, jauh dari kenyataan. 

Uraian di atas menunjukkan bahwa sistem monarki dan demokrasi memiliki 

permasalahannya masing-masing. Monarki tidak selalu buruk. Sebaliknya, demokrasi tidak 

selalu lebih baik. Lalu, apakah akar masalah yang sesungguhnya?   

Islam menentang kultus individu dan fanatisme golongan. Inilah yang menjadi sebab 

matinya tradisi kritis dan kebebasan berpikir. Kultus individu menyuburkan perilaku 

feodal dan fasis. Demikian juga dengan fanatisme golongan menumbuhkan benih-benih 

anarkisme, primordialisme, dan rasialisme. Allah mengingatkan kita dengan firman-Nya:       

"Dan demikianlah, Kami tidak mengutus sebelum kamu seorang pemberi peringatan pun 

dalam suatu negeri, melainkan orang-orang yang hidup mewah di negeri itu berkata: 

'Sesungguhnya kami mendapati bapak-bapak kami menganut suatu agama dan 

sesungguhnya kami adalah pengikut jejak-jejak mereka.'' (Rasul itu) berkata: 'Apakah 

(kamu akan mengikutinya juga) sekalipun aku membawa untukmu (agama) yang lebih 

(nyata) memberi petunjuk daripada apa yang kamu dapati bapak-bapakmu menganutnya? 

Mereka menjawab: 'Sesungguhnya kami mengingkari agama yang kamu diutus untuk 

menyampaikannya’. Maka Kami binasakan mereka maka perhatikanlah bagaimana 

kesudahan orang-orang yang mendustakan itu." (Qs. Az-Zukhruf: [43]: 23-25). 

Islam mengajarkan bahwa setiap manusia adalah khalifatullah di muka bumi. Khalifah – 

pemimpin Islam adalah salah satu di antara warga negara yang dipilih karena 

pertimbangan nalar dan dipandang memiliki kecakapan memimpin dan melayani rakyat. 

Kekuasaan khalifah dalam Islam dibatasi oleh ajaran Tuhan yang tertulis dalam Alqur’an 

dan perjanjian sosial seperti tertulis dalam konstitusi negara.  

Perundangan dan peraturan pemerintah tidak boleh berlawanan dengan ajaran Tuhan yang 

tertulis dalam Al-Qur’an. Keputusan khalifah yang menyimpang dari ajaran Allah tidak 

wajib ditaati. Hal ini didasarkan pada prinsip, tidak ada ketaatan kepada perintah maksiat 

kepada Allah. Bahkan jika perlu rakyat meluruskan Khalifah dengan mata pedang. Dalam 

hal ini, Islam menjadi sumber nilai dan kekuatan yang tak pernah surut melahirkan 

gerakan anti kezaliman, tirani, penindasan, dan sejenisnya. Rasulullah bersabda:  

 )متفق عليه)ال ِاعة في معصية هللا إنما الطاعة في المعروف 
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Tidak boleh taat dalam kemaksiatan kepada Allah. Sesungguhnya ketaatan hanya pada 

perbuatan baik. (Muttafaq ‘alaih) 

Khalifah dan rakyat bekerjasama dalam mencapai tujuan syariat, yakni mewujudkan 

kemaslahatan umum. Khalifah merebut hati rakyat, memimpin negara dan melayani rakyat 

atas dasar Ketuhanan Yang Maha Esa. Berani dan tegas terhadap orang-orang yang kuat 

dan kaya, serta lembut dan penuh kasih sayang kepada orang-orang yang lemah dan 

miskin. Khalifah hanya takut kepada Allah. Tidak takut kehilangan bisnis, jabatan, atau 

lainnya! Identitas politik umat Islam digambarkan sebagai berikut: 

Hai orang-orang beriman, janganlah kamu jadikan bapak-bapak dan saudara-saudaramu 

menjadi wali(mu). Jika mereka lebih mengutamakan kekafiran atas keimanan dan siapa di 

antara kamu yang menjadikan mereka wali, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. 

Katakanlah: "Jika bapak-bapak, anak-anak, saudara-saudara, isteri-isteri, kaum 

keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perniagaan yang kamu khawatiri 

kerugiannya, dan tempat tinggal yang kamu sukai, adalah lebih kamu cintai dari Allah 

dan RasulNya dan dari berjihad di jalan-Nya, maka tunggulah sampai Allah 

mendatangkan keputusan-Nya". Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-

orang yang fasik. Sesungguhnya Allah telah menolong kamu (hai para mukminin) di 

medan peperangan yang banyak, dan (ingatlah) peperangan Hunain, yaitu diwaktu kamu 

menjadi congkak karena banyaknya jumlah(mu), maka jumlah yang banyak itu tidak 

memberi manfaat kepadamu sedikitpun, dan bumi yang luas itu telah terasa sempit 

olehmu, kemudian kamu lari kebelakang dengan bercerai-berai. Kemudian Allah 

menurunkan ketenangan kepada RasulNya dan kepada orang-orang yang beriman, dan 

Allah menurunkan bala tentara yang kamu tiada melihatnya, dan Allah menimpakan 

bencana kepada orang-orang yang kafir, dan demikianlah pembalasan kepada orang-

orang yang kafir. (Qs. At-Taubah [9]: 23-26) 

Jadi, agenda perubahan seperti apa yang harus kita perjuangkan dalam mengawal 

substansi demokrasi?  

Pertama, kita dapat bersepakat bahwa perubahan yang berkelanjutan dalam jangka panjang 

hanya dapat dilakukan melalui pendidikan. Tidak ada perubahan substansial tanpa 

pendidikan politik bagi rakyat luas. Kewajiban kita semua menumbuhkan tradisi baca dan 

menulis. Membaca Alqur’an sebagai sumber belajar sekaligus pedoman hidup orang 

beriman. Membaca dan mempelajari isi kandungan Alqur’an dengan berbagai perspektif 

dan disiplin ilmu secara kontekstual dengan dinamika masyarakat. Kemudian 

mengamalkan, menghayati dan memperjuangkan nilai-nilai yang diajarkan Al-Qur’an 

dalam kehidupan bernegara. 

Kedua, kaderisasi dan rekrutmen politik harus dilakukan secara selektif. Partai politik 

harus bergerak dari partai berbasis massa menjadi partai kader yang istiqamah dengan 

nilai-nilai Al-Kitab dan ketentuan hukum dalam Konstitusi. Kader yang menghayati 

aspirasi dan alam pikiran rakyat serta mampu mengartikulasikan ide dan gagasan segar 

dalam sejumlah program populis yang dibutuhkan rakyat. Kader partai yang menjadi bakal 

calon anggota legislatif (baca: majlis syura atau ahl halli wal aqdi) secara ideal memiliki 

kualifikasi mujtahid, yakni paham Al-Qur’an dan Hadits, Ijma’ dan Konstitusi, serta 

aspirasi rakyat dalam berbagai bidang kehidupan. 

Ketiga, suksesi kepemipinan – presiden atau kepala daerah – dilakukan berdasarkan 

pertimbangan pengalaman dan penguasaan wilayah. Pengalaman dan rekam jejak yang 

baik dalam mengelola keuangan negara dan sumber daya alam diperlukan karena 

pemimpin/kepala pemerintahan memiliki tugas berat, yakni menjaga pertahanan negara 
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dan ketertiban umum, menciptakan keadilan dan kesejahteraan sosial, serta menjunjung 

tinggi harkat martabat kemanusiaan dan keadaban.  

Keempat, para ulama (intekeltual) diberikan peran, tugas, dan fungsi sebagai qodhi dan 

penasehat yang memberi pertimbangan kepada pemerintah, sehingga tidak mengambil 

keputusan yang merugikan rakyat. Dengan demikian ulama menjadi penjaga moral, nilai, 

dan supremasi hukum yang luhur. [fdh] 

 

*) Diolah dari berbagai sumber 

**) Dosen Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Banten 
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53 

KEWAJIBAN ASASI MANUSIA *) 

Oleh: Fadlullah **) 

(Universitas Sultan Ageng Tirtayasa) 

 

Inti dari semua alinea ajaran Islam bertumpu pada satu kata "keadilan". Mengapa 

demikian? Adil adalah sentral kehidupan. Kehidupan akan mengalami kehancuran tanpa 

tegaknya keadilan. Keadilan  akan mengantarkan  kepada  ketakwaan,  dan  ketakwaan 

menghasilkan kemakmuran. Dengan kata lain, tiada kehidupan tanpa keadilan itu sendiri.  

Keadilan dalam Islam bersifat universal dan tidak mengenal boundaries (batas-batas), baik 

batas nasional (kebangsaan), kesukuan, etnik, bahasa, warna kulit, berbagai status (sosial, 

ekonomi, politik), dan bahkan batas agama sekalipun. Keadilan dalam Islam ditegakkan 

untuk memenuhi hak-hak seluruh manusia, termasuk kaum minoritas, bahkan makhluk 

Allah yang lain, seperti hewan dan tumbuhan. Keadilan Islam hanya mengenal dua batas, 

yaitu "kebenaran" dan "kebatilan". Keadilan akan selalu memihak kepada yang benar, dan 

akan selalu menentang yang salah tanpa pandang kepada batas-batas asal usul. 

Manusia dituntut adil tidak saja dalam interaksi manusia dengan sesama, tapi yang lebih 

penting adalah adil dalam berinteraksi dengan Khaliknya dan dirinya sendiri. Kegagalan 

berlaku adil kepada salah satu sisi kehidupannya, menjadi sebab terjadinya kesewenang-

wenangan kepada aspek kehidupannya yang lain. Ketidakadilan dalam berinteraksi dengan 

Allah, Sang Khalik, menjadi sumber malapetaka dan segala bencana kehidupan. Allah 

menjelaskan: 

"Telah nampak kerusakan di bumi dan di laut sebagai akibat kejahilan tangan-tangan 

manusia, yang dengannya, Allah menjadikan mereka merasakan akibat sebagian dari apa 

yang mereka telah lakukan, dan semoga dengannya, mereka kembali kepadaNya". (Qs. 

Ar-Rum [30]: 41) 

Kewajiban pertama dalam menegakkan keadilan adalah menegaskan komitmen iman 

kepada Allah Yang Maha Esa. Mengimani ke-Esa-an Allah SWT dalam segala aspeknya, 

Rububiyah, Uluhiyah, dan Mulkiyah. Keimanan menjamin keamanan. Sebaliknya, 

kesyirikan yang dilakukan oleh manusia dalam hidupnya merupakan bentuk kezaliman 

tertinggi dalam Islam. Allah menjelaskan: 

"Allah bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah selain Dia, para malaikat dan 

juga para ahli ilmu menegakkan keadilan. Tiada Tuhan selain Dia, Yang Maha Perkasa 

lagi Bijaksana" (Qs. Ali Imran [3]: 18)" 

Ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya: Wahai anakku janganlah kamu 

mempersekutukan Allah, sesungguhnya syirik itu adalah bentuk kezaliman yang besar" 

(Qs. Luqman [31]: 13) 

Kezaliman dalam bidang akidah tidak hanya soal syirik, tahayul dan churafat, termasuk di 

dalamnya bid’ah. Misalnya, kecenderungan "rahbanist" atau menihilkan kehidupan 

duniawi dengan alasan ibadah adalah suatu bentuk kezaliman. Shalat malam secara terus 

menerus, puasa sunnah tanpa berhenti, meninggalkan bisnis dan menolak menikah adalah 

bentuk kezaliman. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW kepada Abdullah bin 'Amr ketika 

mengurangi haknya sendiri, yaitu dengan terus menerus puasa di siang hari dan shalat di 

malam hari. 
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"Sesungguhnya untuk tubuhmu kamu punya hak (untuk beristirahat), dan sesungguhnya 

bagi kedua matamu punya hak dan kepada keluargamu kamu punya hak, dan untuk orang 

yang menziarahi kamu juga mempunyai hak." (HR. Muttafaqun 'Alaih) 

Kewajiban kedua dalam menegakkan keadilan adalah melaksanakan syariat. Dalam bidang 

ekonomi, keadilan ditimbang dengan Emas dan Perak sebagai kekayaan sejati. Tabungan 

(wadiah), hutang piutang (qard) dan gadai (rahn), ditakar dengan matauang Emas (Dinar) 

dan Perak (Dirham). Matauang emas (Dinar) bukan hanya alat tukar, tapi juga menjadi 

standard atau “alat takar” kekayaan. Emas dapat diandalkan sebagai “alat takar” karena 

"mata uang emas" tidak tergerus inflasi, fluktuasi mata uang, mekanisme pasar dan 

seterusnya. 

Dalam bidang hukum, keadilan ditegakkan dengan menerapkan ketentuan qishosh, yakni 

mengambil pembalasan yang sama. Dalam hukum Qishash, pembunuh yang telah terbukti 

di pengadilan melakukan pembunuhan secara sengaja dihukum mati! Hukum ini 

bersumber dari ajaran Allah kepada semua Nabi – bukan hanya tertulis dalam Al-Qur’an, 

tetapi juga di Taurat dan Injil. Dengan demikian diharapkan menimbulkan efek jera dan 

kengerian kepada orang lain, sehingga sanggup mengurungkan niat jahat. 

Dalam qishosh ada kasih! Hak yang dilindungi oleh Islam dalam ketentuan qishosh adalah 

hak keluarga korban dan rakyat secara umum. Qishash mempertimbangkan rasa keadilan 

masyarakat, khususnya keluarga korban. Dalam Qishash diakui prinsip restotarive justice, 

di mana penyelesaian perkara pidana melibatkan partisipasi langsung dari pelaku, korban, 

dan masyarakat.  

Sebelum hakim memutuskan perkara pidana (pembunuhan atau pelukaan), hakim bertaya 

kepada keluarga korban. Apakah keluarga korban memaafkan atau tidak? Jika dimaafkan, 

maka pelaku kembali kepada masyarakat dengan membayar denda kepada keluaga korban. 

Tidak perlu penjara [meskipun telah dihaluskan menjadi lembaga pemasyarakatan] yang 

menyiksa batin pelaku dan menguras uang negara. Pembayaran denda diberikan oleh 

pelaku kepada keluarga korban dilakukan secara tunai tanpa penangguhan. Firman Allah: 

Balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang serupa, maka barang siapa memaafkan 

dan berbuat baik maka pahalanya atas (tanggungan) Allah. Sesungguhnya Dia tidak 

menyukai orang-orang yang zalim. (Asyura [42]: 40). 

Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishaash berkenaan dengan orang-

orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan 

wanita dengan wanita. Maka Barangsiapa yang mendapat suatu pema'afan dari 

saudaranya, hendaklah (yang mema'afkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan 

hendaklah (yang diberi ma'af) membayar (diat) kepada yang memberi ma'af dengan cara 

yang baik (pula). yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu 

rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, Maka baginya siksa yang sangat 

pedih. Dan dalam qishaash itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, Hai orang-

orang yang berakal, supaya kamu bertakwa. (Qs. Al-Baqarah [2]: 178-179) 

Islam mengajarkan keadilan dalam semangat ihsan. Ihsan adalah memperlakukan pihak 

lain lebih baik dari perlakuannya, atau memperlakukan yang bersalah dengan perlakuan 

yang baik. Islam menetapkan qishosh dan pada saat yang sama mengajarkan kasih melalui 

mekanisme permaafan.  

Dengan demikian, peradilan berkontribusi mewujudkan masyarakat tertib sosial yang 

menjunjung tinggi hak asasi manusia, terutama hak hidup. Mencegah terjadinya balas 

dendam ala hukum rimba yang memicu “tawuran” antar kampung dan perang antar suku 

yang kerap terjadi di Indonesia justeru pada Era Reformasi.  
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Kita maklumi bahwa penegakkan hukum dan keadilan meliputi prinsip kasih atau ihsan. 

Namun sikap ihasan itu tidak boleh menggoyahkan sendi-sendi sosial. Di sini diperlukan 

ketegasan. Misalnya kita dapat mengajukan kasus apa hukumnya memberikan grasi 

(ampunan) kepada pengedar NARKOBA pada saat kita berjuang membebaskan negeri ini 

dari jerat mafia obat bius? Ampunan itu batal demi hukum. Hal ini dapat kita gali dari 

contoh Nabi Muhammad SAW yang menolak pemberian maaf shofwan bin Umayyah 

kepada seorang pencuri.   

Shafwan bin Umayyah  dicuri  pakaiannya  oleh  seseorang.  Dia menangkap pencurinya 

dan membawanya kepada Nabi SAW. Beliau memerintahkan memotong tangan pencuri, 

tetapi Shafwan memaafkan, maka Nabi SAW bersabda. "Seharusnya ini (pemanfaan) 

sebelum engkau membawanya kepadaku" (Diriwayatkan oleh Ahmad At-Tirmidzi dan 

An-Nasa'i). 

Hakim menegakkan keadilan di mana pun, kapan pun, dan terhadap siapa  pun.  Kita 

sadari bahwa masih ada kenyataan pahit bahwa keadilan laksana pisau: tajam ke bawah 

tetapi sangat tumpul ke atas. Ada kenyataan pahit lain, yakni penguasa dengan 

menyandang atribut Islam –bahkan taat menjalankan peribadatan Islam, tapi dalam 

menjalankan kekuasaannya jauh dari nilai-nilai keadilan. Padahal lslam memerintahkan 

untuk berlaku adil dan mengharamkan kezaliman dengan keras dan memberantasnya 

dengan kuat, baik kezaliman terhadap diri sendiri apalagi terhadap orang lain.  

Rasulullah mengingatkan bahayanya kezaliman orang-orang yang kuat terhadap orang 

yang lemah, kezaliman orang-orang kaya terhadap yang miskin dan kezaliman pemerintah 

terhadap rakyatnya. Semakin manusia itu lemah, maka menzaliminya semakin besar pula 

dosanya. Hukum harus berpihak kepada kebenaran. Rasulullah SAW berwasiat kepada 

Mu'adz: 

"Hati-hatilah terhadap doa orang yang dianiaya, karena tidak ada hijab (halangan) 

antara doa itu dengan Allah." (HR. Muttafaqun'Alaih) 

Rasulullah SAW juga bersabda: 

"Doa orang yang dianiaya itu akan diangkat oleh Allah ke atas awan, dan dibuka 

untuknya pintu-pintu langit, kemudian Allah berfirman, "Demi kemuliaan-Ku, sungguh 

akan Aku tolong kamu walaupun setelah beberapa saat." (HR. Ahmad dan Tarmidzi) 

Inilah kewajiban asasi manusia dalam Islam, yakni tegakkan keadilan bagi seluruh rakyat! 

Keadilan ditegakkan untuk menjamin kemakmuran yang merata. Karena itu, keadilan 

harus ditegakkan walau itu menyentuh langsung interest pribadi, keluarga, kerabat dan 

teman, serta mereka yang dianggap memiliki kelebihan-kelebihan status sosial. Allah 

berfirman:  

"Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi 

kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan 

permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. 

(QS Al-Nahl 16]: 90). 

Wallahu a’lam [fdh] 

 

*) Diolah dari berbagai sumber 

**) Dosen Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Banten 
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55 

ISLAM RAHMATAN (Paradigma Keberagamaan Inklusif, Toleran dan Damai) *) 

Oleh: Abdul Malik **) 

(Universitas Gajahmada Yogyakarta) 

 

 Salah satu bukti kebermukminan kita adalah berusaha meneladani baginda Nabi 

Muhammad SAW dengan senantiasa menebarkan rahmat dan keindahan islam kepada 

siapa saja dan kepada sekalian makhluk, karena ke-Rasulan beliau adalah rahmat buat 

semesta raya dan semesta umat manusia sebagaimana firman Allah dalam al-Qur’an: 

 “dan Kami tidak mengutus kamu, melainkan kepada umat manusia seluruhnya sebagai 

pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan, tetapi kebanyakan manusia 

tiada mengetahui.” (QS. 34/Saba’: 28) 

Dan ayat lain: “Katakanlah: "Hai manusia Sesungguhnya aku adalah utusan Allah 

kepadamu semua". (QS. 7/al-A’raf: 158) 

Islam rahmatan lil alamin, sebuah istilah yang sudah tidak asing bagi kaum 

muslimin/mukminin sebagai firman Allah: 

 “Dan Tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta 

alam”. (QS. 21/al-Anbiya’: 107) 

Kata kunci ayat di atas adalah rahmat (الّرحمة). Dalam Lisan al-Arab makna ar-

Rahmah (الّرحمة) adalah: ar-Ruqqah wa at-Ta’aththuf (الرقّة والتعطّف)  yaitu “kelembutan 

yang terpadu dengan rasa iba (kasih sayang).
1
 Jadi diutusnya Nabi Muhammad SAW, 

adalah wujud kasih sayang Tuhan kepada seluruh umat msnusia. 

Kata rahmat (رحمة) ditafsirkan secara beragam oleh ulama-ulama tafsir antara lain: 

o Tafsir Ibnul-Qoyyim al-Jauziyah seperti dikutip Prof. Nur Syam bahwa semesta raya 

mendapat manfaatnya dengan diutusnya Muhamad SAW, dan orang-orang yang 

mengikuti beliau dapat meraih kemuliaan dunia akhirat. Oleh karena itu orang-orang 

munafik dan non muslim pun mendapat manfaat berupa terjaga; darahnya, hartanya, 

keluarga dan kehormatannya; serta memperoleh perlakuan sama dengan kaum 

muslimin. Jadi Islam adalah rahmat buat semua, namun buat orang beriman, akan 

mendapat manfaat dunia dan akhirat, sedang yang menolak atau mengingkarinya, tidak 

mengurangi nilai rahmat sedikitpun.
2
 

o Dalam Fathul Qadir, Muhammad bin Ali as-Syaukany menafsirkan bahwa satu-satunya 

alasan Kami mengutusmu Muhammad, adalah sebagai rahmat yang luas, karena Kami 

mengutusmu dengan membawa sesuatu yang menjadi sebab kebahagiaan dunia-

akhirat.
3
 

o Muhammad bin Jarir at-Thabary; menafsirkan bahwa rahmat itu buat semua (mukmin 

dan kafir) seperti riwayat Ibn Abbas 

، عوفى مما اصاب االمم من امن باّلِل واليوم االخر كتب له الرحمة فى الدنيا واالخرة، ومن لم يؤمن باّلِل ورسوله

 والقذف / من الخسف والغرق

“Siapa saja yang beriman kepada Alalh dan hari akhir, ditetapkan baginya rahmat di 

dunia dan di akhirat. Namun siap saja yang teridak beriman, bentuk rahmat buat 

mereka adalah dengan tidak ditimpa musibah, sebagaimana pernah menimpa umat 

terdahulu berupa “ditenggelamkan atau ditimpa gelombang besar”.
4
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Masih terdapat sejumlah riwayat lain yang redaksinya sedikit beda tapi sama 

maknanya, seperti yang dikutip oleh al-Qurthuby dalam tafsirnya, bahwa nabi bersabda: 

كان محمد صلى هللا عليه وسلم رحمة لجميع الناس، فمن امن به وصدق به سعد، ومن لم يؤمن به سلم مما الحق اْلمم 

 من الخسف والغرق

“Bahwa Rasulullah Muhammad SAW, adalah rahmat bagi s eluruh umat manusia, maka 

barangsiapa yang beriman dan membenarkannya, dijamin bahagia dan barang siapa 

yang tidak beriman dengannya, diselamatkan (memperoleh keselamatan) dari musibah 

berupa ditenggelamkan di dalam bumi dan air, seperti umat-umat terdahulu”.
5
 

As-Shabuny dalam sofwatu at-Tafasir mengutip sebuah hadits pendek  yang 

diriwayatkan al-Bukhary ….. إنما أنا رحمة مهداة…… “bahwasanya saya adalah rahmat yang 

dihadiahkan”.
6
 

Untuk memperkuat pandangan-pandangan di atas, kembali mengutip pendapat Ibn. 

Abbas bahwa; “Allah SWT mengutus Muhammad SAW adalah rahmat bagi seluruh 

manusia (mukmin dan kafir). Bagi mukmin Allah memberinya petunjuk dengan sebab 

diutusnya Muhammad SAW, dan memasukkan mereka ke surga karena iman dan amal 

saleh. Sedangkan rahmat bagi si kafir berupa tidak disegerakannya bencana menimpa 

mereka seperti yang terjadi pada umat terdahulu yang mengingkari ajaran Allah SWT”. 

 

Islam Rahmatan: Inklusif, Humanis, dan Toleran 

 Sejak awal kemunculannya, Islam yang rahmatan lil alamin adalah Islam yang 

mengusung toleransi (sikap terbuka-inklusif-moderat). Rasulullah SAW mengajarkan 

kepada kita agar menghormati orang yang berbeda keyakinannya dengan kita, bahkan 

dalam kondisi perang yang berkecamuk sekalipun, Rasululah SAW melarang sahabat-

sahabatnya untuk merusak tempat-tempat ibadah umat agama lain. Pesan Nabi ini terus 

menggema di telinga para umat, para pejuang Islam sesudahnya, sebagaimana 

diperlihatkan oleh Sultan Shalahuddin al-Ayyubi yang meliburkan pasukan muslim pada 

perang Salib hanya untuk menghormati pimpinan tertinggi Kristen (Katolik) yang sedang 

sakit dan mendoakannya.      

Potongan hadis di awal tulisan (motto) di atas: بعثَ بالحنفية السمحة: “Aku diutus 

dengan (menyebarkan) agama yang toleran” menjadi dasar bahwa Islam adalah agama 

toleran, agama hanief yang mengajarkan sikap lapang dada. Secara geneologis, kehanifan 

(al-Hanafiyah) adalah agama yang dibawa oleh Nabi Ibrahim as, sebagaimana disebutkan 

dalam al-Qur’an yakni sebagai agama yang lurus, toleran dan berserah diri kepada Tuhan 

secara total (hanifan musliman). Bahkan Nabi Ibrahim as meminta kepada Tuhan agar 

Ismail, Ishak dan keturunannya menjadi nab-nabi yang mengamalkan ajaran tersebut yakni 

tunduk, patuh dan berserah diri kepada Tuhan (QS. 2: 128-133). 

Ayat yang senada dan hampir sama maknanya cukup banyak dalam al-Qur’an, oleh 

karena itu tidak salah jika dikatakan bahwa al-Qur’an adalah kitab suci yang paling 

toleran. Walau memang tidak ada kata (istilah) toleransi-al-tasamuh secara eksplisit, tetapi 

jika yang dimaksud dengan toleransi adalah sikap saling menghargai, menerima serta 

menghormati keragaman budaya dan perbedaan berekspresi, maka al-Qur’an merupakan 

kitab suci yang secara nyata memberikan perhatian terhadap toleransi. Demikian ungkap 

Yohanan Freedmann, seorang Guru Besar Studi Islam di Universitas Hebrew, Jerussalem, 

sebagaimana dikutip Zuhairi Misrawi.
8
 

Contoh ayat al-Qur’an yakni surat al-Baqarah: 62 yang intinya bahwa, orang 

Muslim, Yahudi, Kristen dan Sabian yang beriman kepada Tuhan, hari Akhir dan beramal 
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saleh, akan mendapatkan imbalan yang setimpal di hari perhitungan nanti. Untuk 

mengetahui lebih detail mengenai tafsir ayat ini silahkan baca “Tafsir al-Azhar” Buya 

HAMKA.
9
 

Di lain ayat, al-Qur’an menyebut bahwa di kalangan ahlul kitab, terdapat orang-

orang saleh. Terjemahan ayatnya; “Mereka itu tidak sama; di antara ahlul kitab itu ada 

golongan yang konsisten, mereka membaca ayat-ayat Tuhan pada beberapa waktu di 

malam hari, mereka juga bersujud. Mereka beriman kepada Tuhan dan hari akhir, 

menyuruh kepada kebaikan, dan mencegah dari yang mungkar, dan bersegera kepada 

pelbagai kebajikan; mereka itu termasuk orang-orang yang saleh”. (Q.S. Ali Imran: 113-

114).     

Bila dibaca secara “critical thinking”, dapat dikatakan bahwa Islam (al-Qur’an) 

telah memberikan simpati yang amat luar biasa terhadap ahlul kitab. Secara historis, 

tatkala ayat yang senada dengan ayat ini (misalnya surat 3: 199) diturunkan, sudah terdapat 

fakta keragaman agama, sekaligus keragaman pemeluknya. Mereka hidup berbaur dengan 

umat Islam. Sebagian mereka diapresiasi dengan sangat mulia oleh al-Qur’an, tapi juga 

sebagiannya dikecam karena melakukan kezaliman. Nah terhadap kelompok yang zalim, 

al-Qur’an mengajarkan untuk bertindak defensif dalam rangka menjaga kehormatan (baca 

kembali QS. 29: 46, dan S. 3: 110).
11

 

Dari kutipan ayat-ayat di atas dapat ditarik benang merah bahwa Islam yang rahmat 

itu terwujud pada sikap ber-Islam yang inklusif, humanis dan toleran, yang oleh Cak Nur 

(panggilan-Nurcholish Madjid) ini memberikan sebuah formula bahwa Islam merupakan 

agama terbuka (open religion). Sikap ini seharusnya lebih ditonjolkan dalam menyikapi 

pluralisme dan kebhinnekaan seperti  Indonesia, dan seharusnya pula umat Islam tampil 

sebagai “mediator” atau penengah, adil dan fair dalam hubungan antar kelompok yang 

berbeda-beda.
12

البقرة .... وكذلك جعلناكم امة وسطا لتكوا شهداء على الناس .      

…dan demikian (pula) Kami telah menjadikan kamu (umat Islam), umat yang adil dan 

pilihan agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia ….(Al Baqarah: 143) 

Oleh karena itu, sikap yang sebaliknya yakni ekslusivisme dan absolutisme secara 

otomatis ditolak atas nama Islam. Dengan sikap inklusif dan toleran, kita bisa memberi 

tempat pada pluralisme dan kebhinekaan, yang disertai ketulusan menerimanya secara 

positif-konstruktif sebagai rahmat Tuhan untuk memperkaya dan mendinamisasi interaksi 

budaya yang heterogen.
13

 

Sikap seperti ini adalah sati dari sekian opsi yang disediakan oleh Islam (meminjam 

istilah Gus Dur) untuk merespon persoalan. Islam merupakan agama yang “memayu 

hayuning bawono”. Agama yang mampu menjadi pelindung, penyemarak gerak hidup 

pemeluknya tanpa harus tercabut dari jati diri pemeluk itu sendiri.
14

 Islam yang 

mengusung demokrasi, terbuka, egaliter dan kosmopolit, mampu menyerap kehidupan 

modern, namun tetap dalam bingkai nilai-nilai ke-Islaman. 

  Dalam konteks keber-Indonesiaan dan keber-Pancasilaan menurut Cak Nur, Islam 

inklusif-toleran menerima dan menetapkan Pancasila sebagai landasan yang kukuh, bagi 

pengembangan toleransi beragama dan pluraisme ke-Indonesiaan. Pancasila tidak 

bertentangan dengan Islam, melainkan sejalan dengan prinsip-prinsip Islam (baca Piagam 

Madinah).
15

 Oleh karena itu, mengukuhkan Pancasila sesungguhnya adalah juga 

mengukuhkan Islam di bumi Indonesia. Keduanya ibarat mata uang yang memiliki dua sisi 

yang sama. 
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Islam Rahmatan dan Pesan Damai 

 Sebagaimana telah diutarakan di awal tulisan ini, bahwa agama pada hakekatnya 

membawa pesan damai atau misi perdamaian. Hal ini sejalan dengan salah satu makna 

Islam yang diambil dari istilah  ََسلِم (salima) dan  َاَْسلَم (aslama) adalah الصلح واالمن (as-shulhu 

wal amnu) yakni damai dan toleran.
16

 Oleh karenanya tidak dibenarkan adanya tindakan 

anarkis atau kekerasan. Islam dalam hal ini al-Qur’an sangat menjunjung tinggi nilai-nilai 

tersebut menurut mufassir (ahli tafsir) Muhammad Thahir bin ‘Asyar, seperti dikutip 

Zuhairi perlu dihadirkan kembali di tengah krisis dan pelanggaran kemanusiaan, yang 

terkadang dilakukan dengan dalih atas nama dan membela agama (Islam).
17

 Segala tindak 

kekerasan dengan dalih atas tersebut sesungguhnya, tidak dibenarkan karena bertentangan 

dengan prinsip-prinsip Islam yang cinta damai dan menebarkan kasih sayang. Rasulullah 

SAW bersabda: 

 الحديث.... أفشوا السَلم بينكم / فإفشاء السَلم .... 

“Sebarkan dan tebarkan (taburkan) aroma damai di antara kamu”  sebagai jalan meraih 

derajat yang tinggi di sisi Allah SWT. 

Islam dengan cara menebarkan kedamaian  tersebut telah menjadi merek atau ciri 

yang menonjol di masa keemasan Islam (abad 7-13 M). Umat Islam dapat hidup 

berdampingan dengan umat lain dalam suasana damai. Bahkan dalam beberapa periode 

kekuasaan dinasti Abbasiyah memiliki sejumlah pejabat setingkat Gubernur dan menteri 

adalah non muslim (baik Yahudi, Nasrani dan bahkan Majusi), padahal saat itu  Islam 

menjadi pusat peradaban dunia. Pada zaman Nabi saw (periode Madinah), semua agama 

dapat hidup berdampingan dalam suasana damai dan toleransi tinggi.  Hal ini dapat kita 

baca dari point-point PIAGAM MADINAH yang merupakan sebuah konstitusi teulis dan 

tersistematis pertama kali ada di dunia. Bahkan dalam kekuasaan Islam sebagaimana 

Ungkap Sayidina Ali ra, ada jaminan keselamatan, kenyamanan, perlindungan hukum 

terhadap harta dan jiwa mereka yang non muslim, sebagaimana kaum muslim sendiri. 

Apa yang dikatakan oleh Sayidina Ali ra, secara eksplisit, maupun inplisit termuat 

dalam Khutbah Wada’ Baginda Nabi Muhammad saw yakni  menjunjung tinggi nilai-nilai 

kemanusiaan Universal, menghargai manusia atas dasar prinsip egalitarianisme, 

demokratis, partisipatif, berkeadilan dan beradab serta menebarkan perdamaian. 

Dalam konteks sejarah Islam Indonesia (baca Penyebaran Islam di Nusantara) 

Islam dengan wataknya yang toleran, inklusif dan mengedepankan/ menebarkan aroma 

damai, menjadikannya sebagai agama yang paling cepat berkembang dan paling cepat 

diterima oleh masyarakat Indonesia. Terbukti hingga kini Islam menjadi agama mayoritas 

masyarakat Indonesia. Walau demikian, warisan sejarah masa lalu yang terkait dengan 

agama selain Islam, yakni Hindu dan Budha dengan candinya yang megah, tetap tegak 

berdiri, bahkan dijaga/ dirawat oleh umat Islam yang merupakan umat mayoritas disekitar 

candi-candi tersebut. Jadi dengan demikian Islam yang  damai (mengedepankan 

kedamaian) sudah menjadi “merek paten”. Islam Indonesia, walau belakangan ada 

sejumlah kasus seperti tindakan teror (terorisme) atas nama agama, yang dilakukan oleh 

segelintir orang, dan sudah  barang tentu bukan merepresentasi muslim Indonesia. Muslim 

Indonesia adalah muslim moderat yang diwakili oleh  dua ormas Islam terbesar yaitu 

Muhammadiyah dan NU. Keduanya menurut Dien Syamsuddin, laksana burung merpati 

dengan kedua sayapnya menerbangkan Islam dengan corak/paham Islam  moderat 

(wasthiyah) khas Indonesia.
18

 Oleh karenanya gagasan tentang Islam rahmatan merupakan 

kekuatan   terbesar  di Indonesia, secara terus menerus (selalu) menemukan momentum 

untuk tampil di garda depan sebagai penyejuk dan penebar kedamaian, ketika bangsa ini, 
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mengalami situasi-situasi “kritis dan krusial”. Islam rahmatan; Inklussif – Toleran dan 

Damai, betul-betul cocok untuk bumi Indonesia tercinta,karena telah teruji oleh dinamika 

sejarah. 

 

Kesimpulan  

Islam yang dibawa baginda Nabi Muhammad saw adalah agama Rahmatan 

Lil’alamin, yang makna generiknya adalah kelembutan dan kasih sayang. Sebagai sebuah 

system way of life yang komprehensif Islam mengajarkan perlunya mengedepankan sikap  

Islam yang inklusif, humanis, toleran dan damai didalam merespon “realitas kebhinekaan 

Indonesia sebagai sebuah “takdir sosial“ dan mengelolanya secara positif kontruktif untuk 

kebaikan, dan kemaslahatan bersama. Islam rahmatan, dan muslim moderat, merupakan 

khas Indonesia dan sudah teruji oleh sejarah, dan oleh karenanya didalam berbagai situasi 

yang krusial, Islam dan muslim Indonesia tetap menemukan momentumnya sebagai agama 

yang mengedepankan sikap-sikap: inklusif, humanis, toleran dan damai. 

 

*) Naskah ini sebagian telah dimuat pada buku Bunga Rampai Agama dan Budaya yang 

diterbitkan Fakultas Filsafat UGM pada November-Desember 2012. 

**) Dosen Universitas Gajah Mada, Yogyakarta  
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KERASULAN MUHAMMAD SAW PERIODE MEKAH*) 

Oleh: Abdul Malik **) 

(Universitas Gajahmada Yogyakarta) 

 

Kerasulan muhammad SAW, merupakan kelanjutan dari para Nabi dan Rasul 

sebelumnya yang jumlahnya 124.000 (menurut riwayat Abu Dzar al-Ghifari RA, yang 

diamini oleh muslim Sunni dan Syiah hingga kini) dengan misi utamanya (inti risalahnya); 

mengimani dengan menyembah hanya Allah Swt, dan menjauhi Taghut. Di dalam 

Al_Quran terdapat sejumlah ayat yang mengisahkan tentang hal ini, sekaligus menyebut 

sejumlah Nabi/Rasul, antara lain: Hud AS, Shaleh AS, Syuaib AS.   “dan kepada kaum 

'Ad (kami utus) saudara mereka, Huud. ia berkata: "Hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-

kali tidak ada bagimu Tuhan selain Dia. kamu hanyalah mengada-adakan saja”. 

(QS.11/Hud:50) 

Begitu pula nabi Musa AS, nabi Ibrahim AS dan putranya Isma’il AS dan Ishak AS (QS.2: 

133) serta nabi Isa AS (QS.5: 72), walau sedikit perbedaan redaksi, tapi substansinya sama 

yakni mengimani dan menyembah hanya Allah SWT. Bahkan dalam beberapa ayat lain 

secara tegas menyuruh (menyeru) agar menyembah hanya Allah SWT, dan menjauhi 

Thaghut. Allah berfirman : 

“dan sungguhnya Kami telah mengutus Rasul pada tiap-tiap umat (untuk menyerukan): 

"Sembahlah Allah (saja), dan jauhilah Thaghut itu", Maka di antara umat itu ada orang-

orang yang diberi petunjuk oleh Allah dan ada pula di antaranya orang-orang yang telah 

pasti kesesatan baginya. Maka berjalanlah kamu dimuka bumi dan perhatikanlah 

bagaimana kesudahan orang-orang yang mendustakan (rasul-rasul). (QS.16/An Nahl : 

36) 

Misi utama para nabi dan rasul tersebut kemudian terkenal dengan istilah doktrin Aqidah- 

Tauhid, di mana pada masa kerasulan Muhammad SAW periode Makkah selama 13 tahun 

beliau memfokuskan pada pembinaan aqidah- tauhid ini, dan juga akhlak. 

 

SUBSTANSI (tema) dan STRATEGI DAKWAH NABI SAW. 

Adapun inti ajaran Islam periode Makkah (13 tahun) berdasarkan kronologi ayat ayat 

alquran yang beliau terima yakni 89 surah dengan jumlah ayat 4726 yang dikenal dengan 

surah-surah makkiyah yang memuat tentang: 

 Doktrin tauhid (keesaan Allah Swt) yakni Allah adalah Maha segalanya. 

 Hari akhir (kiamat) dan kehidupan sesudah kematian di mana manusia harus 

menerima segala konsekuensi dari perbuatannya selama di Diunia. 

 Kesucian Jiwa (Tazkiah an-Nafs) dari segala bentuk tradisi jahiliyah berupa 

dekadensi moral (berzina, berjudi, minuman keras, dll). 

 Persaudaraan dan persamaan manusia. 

Adapun strategi yang ditempuh Nabi SAW, baik secara sembunyi-sembunyi (tahun 

ketiga/empat kenabian). Beberapa orang yang masuk Islam pada masa-masa awal ini 

antara lain: Abu Bakar As-Siddiq, Abu Ubaidah Bin Jarrah, Utsman Bin Affan, Saad bin 

Abi Waqqas, Zubeir bin Awam serta Tolhah bin Ubaidillah. Mereka ini kemudian dikenal 

dengan sebutan “as-Saabikuuna al-Awwaluun”. Pada tahun keempat dari Kenabian 
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(setelah turun perintah) agar beliau berdakwah secara terbuka (terang-terangan), baik di 

dalam kota mekkah sendiri, maupun di luar daerah. Beberapa kalangan yang akhirnya 

memeluk Islam seperti: Ali bin Abi Thalib, ja’far bin Abi Thalib, Zaid bin Haritsah, 

Hamzah bin Abdil Muthallib, Umar bin Khattab, Abu Dzar al-Ghifari, Tufail bin Ad-Dausi 

dan beberapa penduduk Yatsrib. 

Jika kita membaca al Quran (ayat-ayat Makkiyah) secara komprehensif dan critical 

thinking menurut Fazlur Rahman kita akan sampai pada tesis bahwa pesan langit tentang 

pembinaan iman-tauhid dan akhlak tidak berdiri sendiri, melainkan memiliki keterkaitan 

dengan realitas sosio-kultural masyarakat-musyrikin Makkah. Di sini; al Quran ayat-ayat 

Makiyah (terkadang) bernada korektif dan kritik terhadap kelompok-oligarki dan asistokrat 

Makkah yang berperilaku korup dan menyimpang dari nilai-nilai moral. Di antara kritik al 

Quran adalah : suka menimbun harta dan menghitung-hitungnya (Al Humazah/ 104:2), 

melakukan akumulasi kekayaan (At Takatsur/ 102:1), enggan menyantuni anak-anak 

yatim, tidak memiliki rasa tanggung jawab terhadap persoalan kemiskinan; kebiasaan 

memakan harta warisan dengan rakus; serta kecintaan terhadap kekayaan yang 

melampaui batas (QS. Al Fajr/ 89:17-20). Bahkan suka berperilaku curang dalam 

takaran/ timbangan (Al Muthoffifin: 1-3), dan paling keras kritik alquran terhadap mereka 

(kaum Aristokrat) adalah “tidak mengimani hari akhir, serta sebagai pendusta-pendusta 

agama (Al Muthoffifin dan al Ma’un: 1-3). 

Dari kritik dan koreksi di atas, al-Quran juga mengajukan suatu proyek sosial-ekonomi 

sebagai alternaternatif dan solusi, yang dalam surah al-Balad/ 90: 12-16 disebut al-aqabah, 

atau jalan bagaikan “mendaki bukit” yaitu pemerdekakan manusia dari perbudakan, dan 

pemberantasan kemiskinan serta kelaparan”. Inilah dakwah tauhid (mission prophetic) 

yang berdimensi kemanusiaan dan membebaskan. Jadi nabi SAW punya agenda yang 

mulia yaitu ingin melakukan suatu gerakan sosial yang berkeadilan berbasis doktrin 

tauhid. 

Reaksi Kafir Quraisy terhadap dakwah Nabi SAW. 

Merurut Fazlur Rahman dan Prof. Ahmad Syalabi; reaksi kafir Quraisy untuk menolak 

dakwah Nabi SAW adalah sebagai berikut: 

1. Mereka sangat keberatan terhadap doktrin persamaan hak dan kedudukan antara 

semua orang, karena mereka ingin mempertahankan tradisi hidup berkasta-kasta 

dalam masyarakat, di samping ingin mempertahankan praktek perbudakan di 

ketidak adilan sosial, sementara Islam menghapusnya. Yakni membebaskan 

perbudakan ( فك رقبة/ تحرير رقبة  ) serta menegakkan keadilan sosial. 

2. Mereka menolak keras doktrin Islam tentang kehidupan sesudah mati yakni alam 

kubur dan alam akhirat, karena mereka merasa ngeri akan siksa dan adzabnya. 

3. Mereka menolak ajaran Islam karena berat meninggalkan tradisi (warisan) leluhur 

mereka. 

4. Mereka menentang keras dengan berusaha memboikot dakwah Nabi SAW karena 

Islam melarang menyembah berhala. 

Reaksi lain yang lebih keraspun dilancarkan oleh kalangan aristokrasi (kafir Quraisy) 

untuk menolak dakwah Nabi tersebut, yaitu : 

 Menyiksa sejumlah mantan budak yang telah memeluk Islam, antara lain : 

Bilal, Amr bin Fuhairah, Ummu Ubais an-Nahdliyah beserta dua anaknya 

dengan siksa diluar batas perikemanusiaan. 

 Mereka mengusulkan agar permusuhan dapat diakhiri jika kedua belah pihak 

saling “tukar agama” (ibadah) secara bergantian. 
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Untuk menyelamatkan iman pengikutnya dari tantangan dan ancaman yang semakin 

hebat, Nabi SAW kemudian menghijrahkan beberapa (16 orang) termasuk di dalamnya 

Utsman bin Affan dan 4 orang wanita ke Habasyah (Ethiopia) karena ada jaminan dari 

raja Negus pada tahun 615 M. Mereka kembali ke Makkah setelah mendengar Umar 

bin Khattab masuk Islam, namun dugaan mereka meleset, karena Abu Jahal justru 

lebih kejam dari Umar. 

Menghadapi situasi tersebut, Rasulullah SAW tidak putus asa, tidak gentar dan tidak 

sedih, melainkan beliau semakin tegar menyampaikan risalah Allah SWT dengan terus 

meningkatkan kesabaran, kehati-hatian, keteladanan, simpati dan empati yang luar 

biasa yang dilandasi keyakinan dan tawakal kepada Allah SWT, bahwa kesuksesan dan 

kemenangan sedang menanti di seberang sana. Sikap seperti ini terbaca dan tercermin 

pada pribadi baginda Nabi SAW, sebagaimana firman Allah SWT di akhir surat At 

Taubah: 

 “Sungguh telah datang kepadamu seorang Rasul dari kaummu sendiri, berat terasa 

olehnya penderitaanmu, sangat menginginkan (keimanan dan keselamatan) bagimu, 

Amat belas kasihan lagi Penyayang terhadap orang-orang mukmin.” (QS. 9/at-

Taubah: 128) 

*) Diolah dari berbagai sumber 

**) Dosen Universitas Gajah Mada, Yogyakarta 
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SUNNATULLAH DAN TAKDIR *) 

Oleh: Abdul Malik **) 

(Universitas Gajahmada Yogyakarta) 

Khutbah singkat ini, mengetengahkan sebuah topik yang sudah sering 

diperbincangkan oleh berbagai kalangan yakni “Sunnatullah dan Takdir”. Kutipan ayat di 

awal khutbah adalah satu dari sekian ayat menegaskan secara eksplisit maupun implisit 

tentang kedua istilah ini. Pertama; QS. al-An’am, 96: 

 “Dia menyingsingkan pagi dan menjadikan malam untuk beristirahat, dan (menjadikan) 

matahari dan bulan untuk perhitungan. Itulah ketentuan Allah yang Maha Perkasa lagi 

Maha mengetahui.”  

Dan ayat yang kedua, QS. al-Ahzab, 62: 

 “Sebagai sunnah Allah yang Berlaku atas orang-orang yang telah terdahulu sebelum 

(mu), dan kamu sekali-kali tiada akan mendapati peubahan pada sunnah Allah”. 

 معاشر المسلمين رحمكم هللا

Sidang Jum’at Rahimakumullah 

Kedua istilah ini yakni “Sunnatullah dan Takdir” telah memunculkan perdebatan 

(cukup panjang) di kalangan ahli baik teolog maupun ilmuwan muslim. Ada kalangan 

yang menyamakannya, namun ada yang membedakannya. Prof. Quraisy Syihab dan Prof. 

Nurcholish Madjid, termasuk yang membedakan antara keduanya yakni Sunnatullah dan 

Takdir. Melalui mimbar khutbah yang singkat ini akan diuraikan secara singkat kedua 

istilah ini. 

Sunnatullah: istilah ini didalam al-Qur’an sebagaimana dikutip Quraisy Shihab 

terulang sebanyak delapan kali, “sunnatina” satu kali dan “sunnatul awwalin” tiga kali. 

Kesemuanya mengacu pada (bermakna) hukum-hukum Tuhan yang pasti dan berlaku bagi 

masyarakat. Sering disebut pula dengan hukum-hukum sejarah (kebudayaan dan 

peradaban), dan dengan mempelajarinya akan menghasilkan ilmu-ilmu soaial dan 

humaniora.  

Takdir, berasal dari kata “Qaddara” dan dari kata qodara yang berarti mengukur, 

memberi ukuran, atau memberi kadar, atau menakdirkan demikian, berarti Allah telah 

memberi kadar atau ukuran, atau batas tertentu dalam diri, sifat atau kemampuan maksimal 

makhluk-Nya. 

Sidang Jum’at yang dimuliakan Allah SWT. 

 Dalam ensiklopedinya, Prof. Nurcholish Madjid (akrab disapa Cak Nur), 

mengatakan bahwa’ takdir adalah ketentuan Allah SWT – Tuhan Yang Maha Kuasa (baik 

dan buruk) dan bersifat pasti. Begitu pula di dalam karyanya yang lain; yaitu “Pintu-pintu 

Menuju Tuhan”, Cak Nur mengelaborasi makna takdir dengan mengutip beberapa ayat al-

Qur’an (secara tekstual) dan keterangan sains modern sebagai berikut: 

“Dia menyingsingkan pagi, menjadikan malam untuk istirahat dan (menjadikan) matahari 

dan bulan untuk perhitungan. Itulah ketentuan Allah Yang Maha Kuasa lagi Maha 

Mengetahui”. [QS. Al-An’am (6): 96] 
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“Maha suci Tuhan yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa 

yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang tidak mereka 

ketahui”. [QS. Yasin (36): 36] 

“Maka Dia menjadikannya tujuh langit dalam dua masa. Dia mewahyukan pada tiap-tiap 

langit urusannya. dan Kami hiasi langit yang dekat dengan bintang-bintang yang 

cemerlang dan Kami memeliharanya dengan sebaik-baiknya. Demikianlah ketentuan yang 

Maha Perkasa lagi Maha mengetahui”/ [QS. Fushilat (41): 12] 

Dalam memperhatikan ayat-ayat al-Qur’an tersebut, maka makna takdir menurut 

Cak Nur  sebagai sistem hukum Tuhan untuk alam raya (hukum alam). Dan sebagai 

hukum alam tidak satupun gejala alam ini yang terlepas dari Dia, temasuk amal perbuatan 

manusia. Karena itu, perkataan takdir dari kata qadar sebagai derivasi dari akar kata yang 

sama, juga digunakan dalam pengertian hukum kepastian yang sepasti-pastinya. Karena 

tidak bisa dilawan oleh manusia, maka tidak ada pilihan lain, kecuali tunduk, patuh dan 

berserah diri (pasrah) kepada takdir tersebut, seraya berusaha secara terus-menerus 

memahaminya dengan sebaik-baiknya, sebagai ketetapan Allah SWT. 

   Sidang Jum’at yang dimuliakan Allah :معاشر المسلمين رحمكم هللا

 Jika kedua istilah tersebut “Sunnatullah dan Takdir” dipahami sebagai ketetapan 

Allah SWT bagi alam semesta maupun manusia dan kehidupannya (sejarah kebudayaan 

dan peradaban), maka di bagian akhir dari khutbah yang pendek ini; akan memunculkan 

istilah yang merupakan jalan tengah antara takdir dan sunnatullah, yaitu “Sunnatullah fil-

kauni dan Sunnatullah fil-Insan” 

“Sunnatullah fil-Kauni” yaitu ketentuan Allah SWT terhadap alam semesta yang bersifat 

mutlak/tetap (tsabit), hanya Allah saja yang dengan kuasa-Nya dapat merubahnya, untuk 

membuktikan ke-Maha-Kuasa-Nya (Mu’jizat-Nya). Ada yang menyebutnya dengan 

hukum seba akibat, hukum alam, hukum ketepatan, hukum kepastian, hukum kesesuaian 

dan hukum keseimbangan yang berlaku di alam semesta ini, sejak dulu hingga kiamat. Hal 

ini tampak jelas, pada hukum evolusi, rotasi dan migrasi yang setiap saat kita saksikan dan 

kita rasakan. Allah SWT berfirman dalam al-Qur’an QS. Yasin (36): 38-39 dan 40. 

 “(38) Dan matahari berjalan ditempat peredarannya. Demikianlah ketetapan yang Maha 

Perkasa lagi Maha mengetahui. (39) Dan telah Kami tetapkan bagi bulan manzilah-

manzilah, sehingga (setelah Dia sampai ke manzilah yang terakhir) Kembalilah Dia 

sebagai bentuk tandan yang tua. (40)Tidaklah mungkin bagi matahari mendapatkan bulan 

dan malampun tidak dapat mendahului siang. dan masing-masing beredar pada garis 

edarnya.” 

Ayat yang hampir sama maknanya, terdapat pada QS. Ali-Imran (3): 90  

 “Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, dan silih bergantinya malam dan 

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

Ayat-ayat senada cukup banyak, jika dibaca dengan cermat (critical thinking), 

ditindaklanjuti dengan pengamatan dan eksperimentasi, pasti akan lahir ilmu-ilmu eksak 

atau kemajuan, saind dan teknologi (Iptek) sebagaimana pernah dilakukan oleh ilmuwan-

ilmuwan muslim di zaman keemasan Islam (Dinasti Umayyah dan Abbasiyah). Di dalam 

al-Qur’an, cukup banyak ayat yang memerintahkan untuk melakukan pengamatan dan 

mentafakkuri (memikirkan, merenungkan) ciptaan Allah SWT yakni semesta raya. Allah 

SWT berfirman: 
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 “17. Maka Apakah mereka tidak memperhatikan unta bagaimana Dia diciptakan, 18. dan 

langit, bagaimana ia ditinggikan? 19. dan gunung-gunung bagaimana ia ditegakkan? 20. 

dan bumi bagaimana ia dihamparkan?” [QS. Al-Ghasiyyah (88): 17-20] 

“Sunnatullah fil al-Insan”, yaitu ketetapan Allah SWT pada manusia dan kehidupannya. 

Manusia adalah bagian dari alam namun ia diberi keutamaan oleh Allah SWT berupa: 

diciptakan dalam bentuknya yang terbagus (ahsani taqwim/احسن تقويم) dikaruniai 

kecerdasan akal, hati nurani/jiwa, instink, nafsu dan hidayah taufiq (agama). Dengan akal 

budi/jiwa, instink dan nafsu manusia diberi otonomi oleh SWT untuk berkehendak dan 

berikhtiar, memilih dan memilah (free will-free act) tenu dengan segala konsekuansinya. 

 Untuk membangun kebudayaan dan peradaban. Namun, hidayah taufiq (agama) 

sebagai wujud cinta Tuhan untuk membimbing manusia agar tidak melakukan kerusakan 

pada sistem dan tatanan global, baik pada alam fisik maupun sosial, dengan demikian 

mama sunnatullah fi al-insan, sesungguhnya berkenaan dengan dinamika sejarah 

(kebudayaan dan peradaban) al-Qur’an berkali-kali menyuruh kita untuk mempelajari 

sejarah dan belajar dari sejarah (mengambil ibrtah dan zikra/pelajaran) sebagaimana 

terbaca dari ayat-ayat berikut ini.  

“Katakanlah: "Berjalanlah di muka bumi, kemudian perhatikanlah bagaimana kesudahan 

orang-orang yang mendustakan itu." [QS. al-An’am (6): 11] 

 “Sesungguhnya telah berlalu sebelum kamu sunnah-sunnah Allah karena itu berjalanlah 

kamu di muka bumi dan perhatikanlah bagaimana akibat orang-orang yang mendustakan 

(rasul-rasul).” [QS. ali-Imran (3): 137] 

Kedua ayat ini sama pesannya yaitu perintah mengembara atau menjelajah bumi ini 

untuk merekam beragam peristiwa masa lalu tentang jatuh banguunya kehidupan umat 

manusia beserta akibatnya, positif dan negatif. Sejarah adalah rekaman masa lalu, ibarat 

sebuah komputer raksasa, dimana suara bangsa-bangsa itu disimpan. Demikian ungkap 

seorang pemikir, filosuf dan penyair sufi ‘Allama Muhammad Iqbal. Karenanya sejarah 

merupakan salah satu sumber ilmu pengetahuan.  

Mengakhiri khutbah ini, saya mengajak kita semua membaca dan merenung 

kembali salah satu firman Allah:  

“Kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda (kekuasaan) Kami di segala 

wilayah bumi dan pada diri mereka sendiri, hingga jelas bagi mereka bahwa Al Quran itu 

adalah benar……” [QS. Fushilat (41): 53] 

Ayat ini dapat dijadikan sintesa dan sekaligus sebagai rangkuman “alam semesta 

adalah ayat-ayat Allah SWT, yang padanya terdapat pesan kebenaran, dan buki 

Kamahakuasa-Nya, padanya telah ditetapkan hukum sebab akibat, hukum ketepatan, 

kepastian, keserasihan, keseimbangan dan kepasrahan. Manusia belajar dari alam, 

mengambil ibrah (pelajaran) darinya untuk pengembangan Iptek demi kemajuan 

kebudayaan dan peradabannya. Melalui Sunnatullah (sejarah), manusia belajar darinya 

untuk mengambil pesan moralnya (‘ibrah-zikra) sebagai bekal melangkah menuju hari 

esuk, untuk perbaikan dan kemajuan. Semoga Allah SWT senantiasa membimbing kita 

untuk menggapai hasanah fid-dunya wal akhirah. 

َواْلُمْؤِمنَاِت َْاْلَْحيَاِء ِمْنهُْم َوْاالَْمَواِت َوقُْل َربِّ اْغفِْر َواْرَحْم بَاَرَك هللاُ لِى َولَُكْم َولَِسآئِِر اْلُمْسلِِمْيَن َواْلُمْسلَِماِت َواْلُمْؤِمنِْيَن 

اِحِمْينَ  ََ َخْيُر الرَّ  .َواَْن

*) Diolah dari berbagai sumber 

**) Dosen Universitas Gajah Mada, Yogyakarta  



180 
 

58 

ISLAM DAN PLURALITAS MASYARAKAT*
20

 

Oleh: Fahmy Lukman**
21

 

( U N I V E R S I T A S  P A D J A D J A R A N  B A N D U N G )  

 

Sebuah masyarakat merupakan entitas hidup yang tidak mungkin homogen. 

Heterogenitas (kemajemukan/plural) merupakan hal yang pasti, tidak mungkin ditolak 

karena hal itu merupakan perkara yang fitrah (alami). Pluralitas masyarakat menunjukkan 

bahwa di dalam masyarakat itu terdapat sekian perbedaan alami (fitrah) yang harus kita 

terima. Perbedaan itu berwujud pada perbedaan gender (laki-laki dan perempuan), warna 

kulit (hitam, putih, sawo matang, kuning, merah), suku bangsa (Jawa, Sunda, Minang, 

Batak, dll), dan bangsa (Indonesia, Arab, Eropa, Cina, dll.), bahasa (Arab, Inggris, Cina, 

dll), organisasi, termasuk perbedaan agama (Islam, Nasrani, Hindu, Budha, dll.). 

Berkenaan dengan hal itu, Allah swt. berfirman:  

“Wahai manusia, Sesungguhnya Kami telah menciptakan kalian dari seorang laki-

laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku 

supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara 

kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah 

Maha mengetahui lagi Maha Mengenal. (TQS. Al-Hujurat [49]: 13) 

Pemaksaan untuk menciptakan sebuah masyarakat menjadi homogen (serba sama) 

merupakan upaya yang tidak akan pernah berhasil, bahkan akan menimbulkan prahara 

kemanusiaan yang parah dan berujung pada genosida. Dalam konteks inilah, Islam sebagai 

agama yang bersesuaian dengan fitrah manusia dalam membentuk masyarakat Islam tidak 

mengarah pada pembentukan masyarakat yang homogen itu, karena perkara  itu 

merupakan kemustahilan. Itu artinya, bahwa masyarakat Islam bukanlah masyarakat yang 

homogen, semua manusia di dalamnya adalah beragama Islam. 

Masyarakat Islam adalah tipologi masyarakat yang di dalamnya terdapat sejumlah 

manusia yang hidup bersama dengan berbagai perbedaan. Di dalamnya pasti hidup secara 

bersama-sama bermacam kelompok masyarakat berbeda gender, usia, bangsa, suku 

bangsa, organisasi, aliran politik, dan agama. Di samping adanya kemajemukan itu dan 

terdapat sistem yang mengatur interaksi antaranggota masyarakat, antarmasyarakat dengan 

penguasanya/pemerintah, antarmasyarakat suatu negeri dengan negeri lainnya.  

Pada aspek lain, masyarakat memiliki corak/warna  khas, seperti masyarakat 

berdasarkan ideology kapitalisme dengan individualisme, sekularisme, liberalismenya 

berbeda dengan masyarakat berdasarkan ideologi sosialisme-komunis. Begitu pula tipologi 

masyarakat itu berbeda 180 derajat dengan Islam. Kenyataan itu merupakan sesuatu yang 

                                                           
*) Ide dan isi tulisan ini telah dimuat dalam buku Wawasan Al-Islam, Upaya Membentuk 
Pemikiran dan Kepribadian Muslim terbitan UPT Bidang Studi Universitas Padjadjaran  Cetakan 
pertama tahun 2006. 
**) Dr. H. Fahmy Lukman, M.Hum. merupakan dosen Pascasarjana  dan dosen Sastra dan Bahasa 
Arab Fakultas Ilmu Budaya Universitas Padjadjaran. Saat ini beramanah sebagai Kepala UPT 
Bidang Studi Unpad dan Pembina Masjid Universitas Padjadjaran 
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tidak dapat dielakkan, sehingga pluralitas masyarakat adalah bagian dari eksistensi 

kehidupan masyarakat itu sendiri, bahkan bagian dari penciptaan manusia. 

ياايهاالناس انا خـلقناكم من ذكر و انثى و جعلناكم شـعوبا و قبائل لتـعارفوا  ان اكرمكم عند هللا اتقاكم ان هللا عليم 

 .خـبير 

“Wahai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kalian dari seorang laki-laki dan 

seorang perempuan dan menjadikan kalian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku bangsa 

agar kalian saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah 

adalah orang yang paling bertakwa di antara kalian. Sesungguhnya Allah Maha 

Mengetahui lagi Maha Mengenal” (QS.Al Hujurat: 13) 

Berdasarkan ayat ini, kita dapat memahami bahwa pluralitas sebuah masyarakat 

merupakan fakta yang tidak dapat terelakan dalam kehidupan manusia. Keadaan perbedaan 

dari jenis kelamin, usia, kelompok atau golongan, suku, bangsa, dan bahkan agama 

merupakan hal yang tidak dapat dihindari. Hal itu merupakan gambaran dari keberadaan 

fitrah manusia yang memang berkecenderungan untuk hidup dalam suatu komunitas. 

Berkaitan dengan pluralitas ini, ternyata Islam  tidak menolak hal itu. Bahkan Islam tidak 

mengenal 100% anggota masyarakatnya menganut agama Islam, karena hal itu tidak 

sesuai dengan fakta kefitrahan manusia dan tidak sesuai pula dengan firman Allah SWT., 

yaitu: 

 ولو شـآء ربـك ألمـن من فـي األرض كلـهم جـميعا  أفـأنـت تكره

 الناس حتى يكونوا مؤمنين 

“Dan jikalau Rabbmu menghendaki, tentulah beriman semua manusia yang ada di muka 

bumi itu seluruhnya. Maka apakah kamu hendak memaksa manusia supaya mereka 

menjadi orang-orang beriman semuanya? (QS. Yunus:99) 

 Sejak masa Rasulullah SAW., saat menegakkan sebuah masyarakat Islam di 

madinah maka faktanya merupakan masyarakat yang di dalamnya hidup berbagai 

kelompok masyarakat yang berbeda agama/keyakinan, golongan, suku bangsa/ras, dan 

perbedaan lainnya. Di kota Madinah hidup orang-orang yahudi dari suku Qainuqa, Nadhir, 

dan Quraidhah. Belum lagi terdapat qabilah Aus dan Khazraj, serta kaum muhajirin dari 

Makkah yang berasal dari berbagai anak suku Quraisy. Begitu pula ketika peradaban Islam 

masuk ke daerah-daerah Afrika Utara, Andalusia (Portugis, Spanyol, dan sebagian 

Perancis), Balkan, Asia Kecil, Asia Tengah sampai wilayah India, Pakistan, Bangladesh, 

Burma, dan kawasan perbatasan dengan Xinjiang (Cina).  Daerah-daerah tersebut kaya 

dengan ratusan suku bangsa maupun ras, juga keyakinan/agama (Hindu, Budha, Nasrani, 

Yahudi, Zoroaster, dll).  Keberadaan pluralitas tersebut dibiarkan ada dan hidup sebagai 

sebuah kenyataan dan fakta yang tidak mungkin dielakkan. 

Dengan demikian, pluralitas merupakan hal yang wajib diterima, dihadapi, diatur 

secara adil mekanismenya dan interaksinya agar menjadi dinamika masyakat yang positif 

dan bukan potensi negatif yang melahirkan anarkisme massal dan chaos. Masyarakat 

kapitalisme (negara-negara Eropa Barat dan Amerika), masyarakat sosialisme-komunisme 

( negara-negara Blok Timur), maupun masyarakat Indonesia atau negeri-negeri lainnya 

menghadapi kenyataan yang sama, yaitu pluralitas masyarakat. 

Jadi, kenyataan tentang madsyarakat itu di manapun sama saja. Perbedaan yang 

fundamental dari masing-masing tipe masyarakat tersebut terletak pada jenis sistem 

mekanisme yang mengatur interaksi anggota-anggota masyarakat. Yang paling penting 

adalah sistem mekanisme itu haruslah benar dan adil, sehingga dapat dijaga dan dipelihara 

dengan tegas oleh negara. Oleh sebab itu, tidak mengherankan jika sebuah negeri atau 

peradaban akan ditimpa malapetaka kehancuran masyarakatnya hanya disebabkan tidak 
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memiliki sistem yang shahih (benar) yang dapat mengatur interaksi anggota-anggota 

masyarakatnya sesuai dengan fitrahnya sebagai manusia. 

Sebuah kenyataan yang ironis di Indonesia adalah terjadinya upaya untuk 

menjauhkan masyarakat dari kenyataan kemajemukkan masyarakat serta keharusan adanya 

sistem yang mengatur mereka, sehingga muncullah istila SARA dengan tujuan terciptanya 

toleransi, kerjasama, maupun kerukunan hidup beragama maupun masyarakat. Padahal 

kenyataan tentang hal itu adalah bahwa masyarakat sendiri buta tentang-hak-hak mereka 

dan kewajibannya, malah justru mereka tidak memahami bagaimana negara bersikap 

terhadap perselisihan yang berujung pada masalah SARA. Pada akhirnya kerukunan dan 

toleransi yang terjadi hanyalah kerukunan dan toleransi semu, disebabkan ketakutan 

dituduh menyulut isu SARA. Ketika sendi-sendi masyarakat hancur, rasa takut masyarakat 

menjadi hilang, potensi konflik pun berubah menjadi amuk massa dan kerusuhan tidak 

terelakkan. 

Oleh sebab itu, sekali lagi perbedaan yang asasi sebuah masyarakat terletak pada 

Sistem Nilai apa yang diterapkan dalam masyarakat tersebut. Jadi, pluralitas merupakan 

kenyataan yang harus dihadapi. Di dalam Islam keberadaan pluralitas itu dapat melahirkan 

ikatan persaudaraan yang kokoh. Hal ini disebabkan Islam memandang semua manusia 

sama di hadapan Allah. Tidak ada diskriminasi dalam Islam. Islam tidak membedakan 

manusia dari sisi bangsa, suku bangsa, warna kulit, dan bahasa. Perbedaan seorang 

manusia dalam Islam disebabkan perbedaan tingkat ketakwaannya, ketaatannya kepada 

Allah, dan amal salehnya.  
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( U N I V E R S I T A S  P A D J A D J A R A N  B A N D U N G )  

 

Masyarakat Islam adalah masyarakat yang bersandar pada aqidah dan aturan-aturan 

Islam yang bersumber pada Al-Qur’an Al-Karimdan As Sunnah. Masyarakat Islam adalah 

masyarakat yang menjadikan Islam sebagai konsepsi kehidupannya, konstitusi 

pemerintahannya, sumber hukumnya, serta penentu arahnya dalam seluruh aspek 

kehidupan. Tidaklah mengherankan, di dalam ajaran dan hukum-hukum Islam sarat 

dengan prinsip-prinsip keadilan yang pernah ditarapkan sejak masa Rasulullah SAW. Hal 

ini tidak lain karena kesempurnaan Islam yang berasal dari Dzat Yang maha Adil dan 

Sempurna, sebagaimana firmannya: 

“Pada hari ini telah Kusempurnakan untukmu agamamu (Islam) dan telah Kucukupkan 

nikmatKu kepadamu, dan telah Kuridlai Islam menjadi agama bagimu” (QS. Al Maidah:3) 

Imam Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya menjelaskan bahwa Islam merupakan nikmat Allah 

yang paling besar bagi ummat Islam dengan disempurnakannya agama mereka yang tidak 

lagi membutuhkan agama (ajaran, sistem hidup, sumber hukum) yang lain. Juga tidak lagi 

membutuhkan Nabi selain Nabi Muhammad saw. Hal ini pula yang menyebabkan 

Rasulullah Muhammad saw menjadi nabi akhir zaman dan pamungkas yang dibangkitkan 

untuk manusia dan jin, yang tidak ada hukum halal dan haram kecuali yang dihalalkan 

dan diharamkan Allah dan tidsak ada agama kecuali yang disyariatkan Allah (Tafsir Ibnu 

Katsir, juz II: 18). 

  Meskipun demikian, hal ini tidak berarti masyarakat Islam memvonis mati setiap 

unsur lain di dalam masyarakatnya yang kebetulan memeluk agama selain Islam. Perlu 

diketahui bahwa makna keadilan dalam ayat di atas berlaku umum bagi siapapun dalam 

arti lintas warna kulit, bahasa, ras, suku, bangsa, maupun agama. Untuk itulah Islam 

memberikan landasan kuat berupa sikap yang ditegaskan dalam firman Allah SWT. : 

“Allah tidak melarang kamu (kaum muslimin) untuk berbuat baik dan berlaku adil 

terhadap orang-orang yang tidak pula mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah 

menyukai orang-orang yang berlaku adil..” 

Allah SWT. menurunkan syariat Islam kepada Rasulullah SAW. sebagai rahmatan 

lil ‘alamiin (rahmat bagi seluruh alam). Kehadiran Rasulullah SAW. dengan membawa 

wahyu Allah (Al Quran) dan perilaku beliau dibimbing wahyu tersebut telah menjadikan 

perilaku beliau, tutur katanya sebagai hukum syara’ dan teladan bagi manusia. 
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“Dan tiadalah Kami mengutus engkau (Muhammad) melainkan  untuk menjadi rahmat 

bagi semesta alam” (QS. Al Anbiya: 107).  

Selain itu, kesempurnaan dan luasnya cakupan yang terdapat dalam Islam  

menjadikan tidak ada satu perkarapun yang luput dari nilai dan hukumnya, sehingga hal 

tersebut menunjukkan ketelitian, keagungan, kesempurnaan syariat Islam dalam mengatur 

manusia dan alam semesta. Allah SWT. berfirman: 

“Dan Kami turunkan kepadamu Al Kitab (Al Quran) untuk menjelaskan segala sesuatu 

dan petunjuk serta rahmat dan kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri” (QS. 

An Nahl: 89). 

 Berdasarkan hal ini, maka seorang muslim tidak selayaknya berpaling dan beralih 

kepada aturan dan nilai yang lain. Apalagi jika sistem hukum tersebut merupakan produk 

manusia yang sarat dengan kelemahan dan keterbatasan. Jika Allah SWT. telah 

memberikan  kepada kita aturan kehidupan sempurna dan lengkap maka tidak boleh bagi 

seorang muslim berpaling dari aturanNya itu. Allah saw. berfirman: 

“Dan tidaklah patut bagi laki-laki mukmin dan tidak (pula) bagi perempuan yang mukmin, 

apabila Allah dan RasulNya telah menetapkan suatu ketetapan (hukum), akan ada bagi 

mereka pilihan yang lain tentang urusan mereka. Dan barang siapa mendurhakai Allah 

dan rasulNya maka sungguh dia telah sesat dengan kesesatan yang nyata” (QS. Al 

Ahzab:36) 

 Oleh sebab itulah, siapapun orangnya, apapun juga jabatannya, selama ia seorang 

mukmin yang meyakini pada kebenaran dan kesempurnaan hukum Allah maka wajib 

baginya untuk menerapkan dan mengikuti aturan yang telah Allah tentukan. 

“Maka putuskanlah perkara atas mereka menurut apa yang Allah turunkan dan janganlah 

kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang 

kepadamu” (QS. Al Maa-idah: 48) 

Imam Al-Qasimiy dalam kitab Mukhtashar Tafsir Al-Qur’an Al-Karim menyatakan 

bahwa pengertian “fahkum bainahum bimaa anzalallahu”  tersebut bermakna diterapkan 

pula di tengah ahlul kitab jika mereka merujuk kepadamu (Muhammad). Imam Nasafiy 

menyatakan: “Allah SWT. mengingatkan tentang diturunkannya Taurat kepada Musa as. 

kemudian diturunkannya Injil kepada Isa as., setelah itu diturunkannya Al-Qur’an Al-

Karimkepada Muhammad saw. dan hal itu bukan sekdar untuk didengar saja, melainkan 

untuk diterapkan” (Perhatikan kitab Mukhtashar min Mahaasini at Takwil karya Imam Al 

Qasimiy). 

 Demikianlah, setiap muslim berkewajiban memperlakukan seluruh manusia dengan 

kebajikan dan keadilan, meski mereka tidak beragama Islam, selama mereka tidak 

memerangi, membuat makar, dan memusuhi kaum muslimin. 
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( U N I V E R S I T A S  P A D J A D J A R A N  B A N D U N G )  

 

 Salah satu perkara yang sering disodorkan untuk menolak syariat Islam adalah 

keberadaan nonmuslim di dalam masyarakat Islam. Banyak orang mengira jika Islam 

diterapkan maka semua orang harus beralih agama, hak beragama nonmuslim diabaikan. 

Padahal, siapa pun yang memahami sejarah Nabi SAW. akan menolak pandangan seperti 

tadi. 

 Negara yang dimulai sejak Rasulullah SAW. di kota Yatsrib (Madînah ar-Rasul atau 

al-Madînah al-Munawwarah) terbukti memberlakukan hukum secara sama kepada semua 

warga negara, baik muslim maupun nonmuslim. Orang-orang nonmuslim yang menjadi 

warga negara disebut sebagai ahlu dzimmah, yakni penduduk nonmuslim yang menjadi 

warga negara yang tunduk kepada sistem hukum (Lihat QS at-Taubah: 29). 

 Kesamaan hukum di depan pengadilan ini tampak jelas dalam kasus baju besi Amirul 

Mukminin Ali bin Abi Thalib r.a. Diriwayatkan bahwa sekembalinya dari Perang Shiffin, 

Khalifah Ali merasa kehilangan baju besi (dzira’), baju perlengkapan perang, dan beliau 

menemukan baju miliknya itu di toko seorang Yahudi ahlu dzimmah. Ali mengatakan 

kepada pemilik toko Yahudi itu, “Ini baju besiku. Aku belum pernah menjualnya dan 

belum pernah memberikan kepada orang lain. Bagaimana bisa ada di tokomu?”  

Orang Yahudi  itu membantahnya. Ia mengklaim baju itu miliknya sebab ada di 

tokonya. Ali, penguasa yang memiliki wilayah kekuasaan yang sangat besar, tidak serta 

merta mengambil paksa harta miliknya. Akan tetapi, ia mengajak Yahudi itu 

menyelesaikan perkara tersebut di pengadilan. Qadhi Syuraih, yang mengadili perkara itu, 

meminta Ali menghadirkan saksi atas kepemilikan tersebut. Beliau mengemukakan Hasan, 

putranya, dan Qanbar pembantunya. Namun, Qadhi Syuraih menolak saksi tersebut. Ali 

menegaskan, “Apakah Anda menolak kesaksian Hasan yang oleh Rasul dikatakan sebagai 

pemuda penghulu surga?” 

Meskipun demikian, Qadhi Syuraih bersikukuh dengan ketetapannya dan khalifah Ali 

pun menerima kalah dalam perkara tersebut. Saat itulah, orang Yahudi pemilik toko itu 

angkat bicara, “Wahai Ali, Amirul Mukminin, Anda berperkara denganku tentang baju 

besi milikmu. Namun, hakim yang engkau angkat ternyata memenangkan aku atasmu. 

Sungguh, aku bersaksi bahwa ini adalah kebenaran dan aku bersaksi bahwa tiada Tuhan 

(yang patut disembah) kecuali Allah dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah 

Rasulullah.” (Lihat Imam as-Suyuthi, Tarikh al-Khulafa’). Sungguh, keadilan hukum 
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Islam dan persamaan hukum seluruh warga negara di hadapan hukum Islam telah 

membuka hati orang Yahudi itu untuk menerima hidayah Islam. Allahu Akbar!  

Di samping persamaan dalam hukum, Khilafah Islam masa lalu tidak diam terhadap 

kezaliman yang menimpa orang-orang nonmuslim. Diriwayatkan bahwa ada kasus 

kezaliman seorang anak penguasa di wilayah provinsi Mesir di masa Khalifah Umar ibn 

al-Khaththab r.a. Beliau segera memanggil anak Gubernur dan bapaknya (Amr bin ‘Ash 

r.a.). Dalam sidang yang ditegakkan keadilannya, tanpa membedakan agama warga negara, 

anak gubernur Mesir itu mengaku bahwa dia mencambuk anak Qibthi yang beragama 

Nasrani (Koptik). Sesuai hukum acara pidana Islam, Khalifah memberikan pilihan kepada 

korban, apakah membalas cambuk (qishash) ataukah menerima bayaran ganti rugi (diat) 

atas kezaliman itu. Anak Qibthi itu memilih qishash. Ia pun mencambuk anak Gubernur. 

Setelah pelaksanaan hukum qishash itu, Khalifah Umar mengatakan: “Hai anak Qibthi, 

orang itu berani mencambukmu karena dia anak Gubernur, karena itu cambuk saja 

Gubernur itu sekalian!” 

Akan tetapi, anak Qibthi Nasrani itu menolaknya dan telah menyatakan kepuasannya 

dengan keadilan hukum yang diperolehnya dalam hukum qishash. Umar pun berkomentar, 

“Hai Amr (Gubernur Mesir di masa Khalifah Umar), sejak kapan engkau memperbudak 

anak manusia yang dilahirkan oleh ibunya dalam keadaan merdeka?” (Lihat Manaqib 

Umar).  

Fakta-fakta sejarah di atas menggambarkan kepada kita bahwa konsep dan pelaksanaan 

hukum Islam di masa khilafah Islam itu penuh dengan keadilan. Perhatikan isi surat Nabi 

Muhammad SAW. kepada penduduk Yaman yang sebelum masuk Islam merupakan 

mayoritas Yahudi dan Nasrani: “Siapa saja yang masih tetap dalam agama Yahudi dan 

Nasrani yang dipeluknya, dia tidak akan difitnah, dan wajib baginya membayar jizyah.” 

(Lihat Ahkam adz-Dzimmi, lihat pula An-Nabhani, As-Syakhsihiyyah Al-Islamiyyah, juz 

2/237). Begitu pula tindakan Nabi Muhammad SAW. yang menerapkan hukum rajam 

kepada dua orang Yahudi yang berzina, sebagaimana beliau juga pernah menjatuhkan 

hukum rajam kepada seorang wanita muslimah dan seorang pria muslim (Lihat 

Abdurrahman al-Maliki, Nidzam al-Uqubat).  

Begitulah ajaran Islam yang telah diterapkan oleh Rasul SAW. beserta para sahabatnya. 

Karena itu, jelas bahwa sejak awal, Islam hidup dan berhasil memimpin masyarakat di 

tengah pluralitas agama. Tampak betapa syariat dan nilai Islam merupakan pilihan syar’i 

sekaligus rasional untuk diterapkan dalam rangka mengubah kezaliman menjadi keadilan 

di tengah-tengah umat manusia, menyingkirkan kejahiliahan diganti oleh cahaya Islam. 

Dalam ajaran Islam keberadaan warga masyarakat nonmuslim yang berada dalam 

lingkungan kehidupan masyarakat Islam disebut dengan istilah ahlu Dzimmah. Dzimmah 

memiliki pengertian perjanjian, jaminan, dan keamanan. Mereka disebut sebagai ahlu 

dzimmah disebabkan mereka memiliki jaminan perjanjian Allah dan RasulNya, serta 

jamaah kaum muslimin untuk hidup dengan aman dan tentram di bawah perlindungan 

Islam dan sistemnya. Jadi mereka berada dalam jaminan keamanan kaum muslimin 

berdasarkan pada aqad dzimmah. Orang-orang nonmuslim memiliki hak dan kewajiban 

yang sama dengan warga negara lain yang beragama Islam, tanpa ada perbedaan 

sedikitpun. Aqad dzimmah ini berlaku selamanya, yang mengandung arti membolehkan 

orang-orang nonmuslim tetap memeluk agama mereka sekaligus menikmati hak-hak 

mereka sebagai warga negara.  

 Adapun hak-hak nonmuslim yang dijamin Allah dan RasulNya, antara lain: 

1.  Hak (Jaminan) Perlindungan.  
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     Hak ini meliputi perlindungan dari serangan eksternal maupun kezaliman internal 

sehingga mereka merasa aman dan tentram. Berkaitan dengan hal ini Rasulullah SAW. 

bersabda: “Barang siapa yang bertindak dzalim terhadap seseorang yang terikat 

perjanjian keamanan dengan kaum muslimin atau membebaninya lebih dari batas 

kemampuannya, atau mengambil sesuatu dengan tanpa keridlaannya, maka akulah 

yang akan menjadi lawan si dzalim itu pada hari Qiamat” (HR. Abu Daud dan Baihaqi 

dalam Sunan Al Kubra, juz V:205).  

    Imam Qarafiy Al Malikiy dalam kitab Al Furuq, juz III:14-15) menyatakan bahwa: 

“...Apabila orang kafir datang ke negeri kita hendak mengganggu orang-orang yang 

berada dalam perlindungan aqad dzimmah maka wajib atas kita menghadang dan 

memerangi mereka  dengan segala kekuatan dan senjata, bahkan kita harus siap mati 

untuk itu demi menjaga keselamatan orang yang berada dalam dzimmah Allah dan 

dzimmah rasulNya”.  

    Khalifah Umar bin Khatthab sebagaimana dijelaskan dalam kitab Tarikh Thabariy, juz 

IV: 218, selalu bertanya kepada orang-orang yang datang dari daerah-daerah tentang 

keadaan ahlu dzimmah, karena beliau khawatir ada di antara kaum muslimin yang 

menimbulkan gangguan terhadap mereka. Lalu orang-orang yang datang itu menjawab: 

“Tidak ada sesuatu yang kami ketahui melainkan perjanjian itu dijalankan sebaik-

baiknya oleh (penguasa daerah) kaum muslimin” 

2.  Perlindungan (Jaminan) nyawa dan badan. Nyawa atau darah para ahlu dzimmah 

dipelihara dan dijamin keselamatannya. Oleh sebab itu, pembunuhan atas nonmuslim 

diharamkan dalam Islam. Berkaitan dengan ini Rasulullah SAW. bersabda: 

    “Barang siapa membunuh seorang mu’ahid (orang yang terikat perjanjian dengan 

masyarakat kaum muslimin) maka ia tidak akan mencium harumnya surga, sedangkan 

harum surga itu dapat tercium dari jarak perjalanan 40 tahun” (HR. Bukhari, Ahmad, 

dan Ibnu Majah). 

     Diriwayatkan pula bahwa Khalifah Ali bin Abi Thalib ra. pernah memerintahkan 

seorang muslim untuk dihukum qishash (dihukum bunuh) karena ia membunuh non-

muslim (ahlu dzimmah). Namun sebelum hal itu terlaksana, datang keluarga korban 

memaafkannya. Lalu Ali ra. bertanya: “Jangan-jangan ada orang yang mengancam 

atau menakut-nakuti engkau”. Mereka menjawab, “Tidak, namun aku fikir pembunuhan 

itu tidak akan menghidupkan kembali saudaraku, maka berilah saja aku tebusan (diyat) 

dan aku rela sepenuhnya”. Ali pun lalu berkata: “Engkau lebih tahu, barang siapa 

terikat dzimmah kami, maka darahnya sama seperti darah kami (kaum muslimin) dan 

diyatnya seperti diyat kami”. (HR. Thabrani & Baihaqi, Sunan al Kubra, juz VIII: 34) 

3.  Perlindungan (Jaminan) terhadap harta benda. 

     Imam Abu Yusuf dalam kitabnya Al Kharaj: 72 menukil riwayat mengenai perjanjian 

Nabi saw. dengan orang-orang Nasrani Najran: “Bagi orang-orang Najran dan para 

pengikut mereka diberikan jaminan Allah dan dzimmah Muhammad, Nabi dan 

RasulNya atas harta benda mereka, tempat peribadatan serta apa saja yang berada di 

bawah kekuasaan mereka, baik sedikit maupun banyak”  

4.  Perlindungan (Jaminan) atas kehormatan  

     Islam menjamin mereka atas kehormatan dan harga diri. Siapapun tidak boleh mencaci 

maki seorang dzimmi atau mengajukan tuduhan palsu, menjelek-jelekkannya, 

menggunjingkan dengan ucapan yang tidak disukainya, dan lain-lain. Imam Qarafiy 

dalam kitab Al Furuuq, juz III: 14, menyatakan: “Aqad dzimmah mewajibkan berbagai 
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hak untuk mereka, sebab mereka ada dalam lindungan kita, penjagaan kita, dzimmah 

kita, dzimmah Allah dan RasulNya, serta agama Islam. Maka barang siapa melakukan 

pelanggaran atas mereka meski satu kata busuk atau gunjingan maka ia berarti 

menyia-nyiakan dzimmah Allah, RasulNya, serta dzimmah Islam”. 

5.  Jaminan hari tua dan terbebas kemiskinan (Jaminan Ekonomi) 

     Orang-orang nonmuslim dalam masyarakat Islam berhak atas jaminan hidup, apalagi 

jika mereka dalam keadaan fakir dan miskin. Sebab, seorang kepala negara merupakan 

pemimpin atas seluruh rakyatnya dan ia kelak akan dimintai pertanggungjawabannya 

atas perbuatannya terhadap rakyatnya. Rasulullah bersabda:  

    “Seorang imam (kepala negara) itu adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan 

dimintai pertanggungjawaban atas rakyatnya” (HR. Muslim). Berkenaan dengan hal 

ini Umar bin Khatthab ra. pernah menjumpai seorang Yahudi tua yang tengah 

mengemis. Ketika ditanyakan padanya, ternyata usia dan kebutuhan hidup 

mendesaknya untuk berbuat itu. Maka Umar segera membawanya pada bendahara 

Baitul maal (kas negara) dan memerintahkan agar ditetapkan bagi orang tua itu dan 

orang-orang seperti dia uang dari baitul mal (kas negara)  yang mencukupi hidup 

mereka. Lalu Umar berkata: “Kita telah bertindak zalim terhadapnya, menerima 

pembayaran jizyah ketika ia masih muda, kemudian menelantarkannya dikala telah 

lanjut usia”  (Perhatikan kitab Al Kharaj: 26). Dalam aspek ekonomi (perdagangan) 

warga nonmuslim diberikan keleluasaan untuk berusaha dan beraktivitas sebagaimana 

yang terdapat bagi kaum muslimin. Hanya saja, melakukan perbuatan riba, suap, KKN, 

dumping, menimbun, curang dan menipu dalam transaksi yang terjadi diharamkan 

untuk dilakukan bagi mereka sebagaimana hal itu juga berlaku bagi kaum muslimin. 

Perkara ini dapat kita perhatikan bagaimana Rasulullah SAW. ketika menulis surat 

kepada orang-orang majusi Hijr:  

     “... Hendaklah kalian meninggalkan riba atau jika tidak besiap-siaplah untuk 

menerima pernyataan perang dari Allah dan RasulNya”. 

    Merekapun dapat menjadi pegawai negeri dalam jabatan-jabatan yang terkait dengan 

sains-teknologi, manajemen dll. 

6.  Jaminan kebebasan beragama 

     Kebebasan beragama dan beribadah bagi orang-orang nonmuslim adalah wajib, 

sebagaimana firman Allah SWT. : 

     “Maka apakah kamu hendak memaksa manusia supaya mereka menjadi orang-orang 

beriman semuanya ?” (QS. Yunus:99). 

     Pada saat Umar bin Khaththab ra. memasuki kota Al Quds (Yerusalem/Illiya), beliau 

membuat perjanjian dengan orang-orang Nasrani di kota itu. Adapun bunyi sebagian 

teksnya adalah: “Inilah janji perlindungan keamanan yang diberikan oleh hamba Allah, 

Umar Amirul Mukminin kepada penduduk Iliya, yaitu keamanan bagi mereka harta 

benda, gereja-gereja, salib-salib, serta egala kepeluan peribadatan. Bangunan gereja 

mereka tidak akan diduduki, dirobohkan, ataupun dikurangi luasnya, diambil salib 

salib-salibnya, atau apapun dari harta mereka. Tidak pula mereka akan dipaksa 

meninggalkan agama mereka ata diganggu dengan suatu gangguan dan tidak akan 

dobolehkan seorangpun dari kaum Yahudi bertempat tinggal di Iliya bersama mereka 

(Nasrani)  ”  (perhatikan Tarikh Thabariy, juz III: 609) 

     Satu-satunya yang diminta Islam adalah mereka mampu menenggang perasaan dan 

ibadah kaum muslimin dan menjaga kesucian Islam. 
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  Berdasarkan pada prinsip-prinsip di atas, maka dalam hukum Islam terdapat kaidah 

hukum yang berlaku atas seluruh warga negara, baik muslim maupun nonmuslim, yaitu: 

“Atas mereka (nonmuslim) hak-hak mereka sama seperti hak-hak kita (kaum muslim) 

miliki, begitu pula kewajiban-kewajiban mereka sama seperti kewajiban yang kita 

miliki” 

 Oleh sebab itu, selama sebuah masyarakat tidak memiliki sistem perundang-

undangan yang mengatur secara adil dan benar interaksi dan mekanisme antara anggota 

masyarakat, terutama yang berbeda agama/keyakinan, ras, golongan, suku, maka selama 

itu pula potensi konflik akan terakumulasi menunggu kondisi matang dan meledak. 

Dengan memahami gambaran Islam dan perlakuan Islam terhadap  orang yang 

beragama/berkeyakinan berbeda, maka paling tidak citraan negatif dan keliru yang selama 

ini dipaksakan dapat dihilangkan. Lebih dari itu, umat Islampun mengerti bagaimana 

hukum agama mereka mengatur sebuh kehidupan masyarakat dan diharapkan tentu  umat 

Islam tidak menjadi Islamophobia. 

 


