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"Katakanlah: sesungguhnya shalatku, ibadahku,
hidupku, dan matiku hanyalah untuk Allah,

Tuhan semesta alam."
— QS al-An’am: 162
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Tafsir al-Qur’an

SURAT AL-BAQARAH (2): 8-20

SIKAP ORANG-ORANG MUNAFIK
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Terjemah al-Baqarah 8-20:
Diantara manusia ada yang me-

ngatakan: “Kami beriman kepada
Allah dan hari kemudian”, padahal
mereka itu sesungguhnya bukanlah
orang-orang yang beriman (8).

Mereka hendak menipu Allah dan
orang-orang yang beriman, padahal
mereka hanya menipu dirinya sendiri
sedang mereka tidak sadar (9).

Dalam hati mereka ada penyakit,
lalu ditambah Allah penyakitnya; dan
bagi mereka siksa yang pedih dise-
babkan mereka berdusta (10).

 Dan bila dikatakan kepada me-
reka: “Janganlah kamu membuat ke-
rusakan di muka bumi”, maka mere-
ka menjawab: “Sesungguhnya kami
adalah orang-orang yang mengada-
kan perbaikan” (11).

Ingatlah, sesungguhnya mereka
itulah orang-orang yang membuat
kerusakan, tetapi mereka tidak sadar
(12).

Apabila dikatakan kepada mereka:
“Berimanlah kamu sebagaimana
orang-orang lain telah beriman”, me-
reka menjawab: “Akankah kami ber-
iman sebagaimana orang-orang yang
bodoh itu telah beriman?” Ingatlah,
sesungguhnya mereka itulah orang-
orang yang bodoh; tetapi mereka
tidak tahu (13).

Dan bila mereka berjumpa dengan
orang-orang yang beriman, mereka
mengatakan: “Kami telah beriman”,
tetapi bila mereka kembali kepada
syaitan-syaitan mereka, mereka me-
ngatakan: “Sesungguhnya kami se-

pendirian dengan kamu, kami hanya
berolok-olok” (14).

Allah akan (membalas) olok-
olokan mereka dan membiarkan me-
reka terombang-ambing dalam kese-
satan mereka (15).

Mereka itulah orang yang membeli
kesesatan dengan petunjuk, maka
tidaklah beruntung perniagaan me-
reka dan tidaklah mereka mendapat
petunjuk (16).

Perumpamaan mereka adalah se-
perti orang yang menyalakan api, ma-
ka setelah api itu menerangi seke-
lilingnya Allah hilangkan cahaya
(yang menyinari) mereka, dan mem-
biarkan mereka dalam kegelapan,
tidak dapat melihat (17).

Mereka tuli, bisu dan buta, maka
tidaklah mereka akan kembali (ke
jalan yang benar) (18).

Atau seperti (orang-orang yang
ditimpa) hujan lebat dari langit diser-
tai gelap gulita, guruh dan kilat; mere-
ka menyumbat telinganya dengan
anak jarinya, karena (mendengar
suara) petir, sebab takut akan mati,
dan Allah meliputi orang-orang yang
kafir (19).

Hampir-hampir kilat itu menyam-
bar penglihatan mereka. Setiap kali
kilat itu menyinari mereka, mereka
berjalan di bawah sinar itu, dan bila
gelap menimpa mereka, mereka
berhenti. Jikalau Allah menghendaki,
niscaya Dia melenyapkan pende-
ngaran dan penglihatan mereka.
Sesungguhnya Allah berkuasa atas
segala sesuatu (20).
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Tafsir Mufradat
An-Nas: bentuk ism jama’, seperti

“qaum”, dan bentuk mufrad (tunggal)-
nya: insan, yang diambil dari lafal lain.
Arti an-Nas: manusia. (Ibnu Manzur, di
bawah kata anasa). Dalam al-Qur’an,
kata tersebut diulang sebanyak 241 kali.

Al-Yaum al-akhir: hari akhir; hari
akhir dimulai dari saat dikumpulkannya
manusia di Makhsyar (tempat dikum-
pulkannya manusia sesudah dibang-
kitkan) hingga waktu yang tidak ter-
hingga, atau hingga ahli surga masuk
dalam surga dan ahli neraka masuk ke
dalam neraka. (al-Maraghi, 1: 49). Dalam
al-Qur’an, kata tersebut diulang seba-
nyak 141 kali, 58 diantaranya dihu-
bungkan dengan kata “ad-Dunya”
(dunia), untuk memberikan pengertian
bahwa masalah ukhrawi (keakhiratan)
tidak dapat dipisahkan dengan masalah
duniawi (keduniaan).

Al-Qulub: bentuk jama’ dari “al-
Qalb” (hati), pada ayat tersebut di atas,
al-Qalb berarti akal.

Asy-Syaitan: al-Ba’id (yang jauh),

disebut syaitan karena jauh dari kebe-
naran, jauh dari rahmat Allah. Kata terse-
but berasal dari kata “syatana-yasytunu-
syatnan” (jauh; menyimpang).

Pada ayat tersebut (15), asy-syaitan
berarti penyebar fitnah, pembuat keru-
sakan, pembela kebathilan yang meng-
halang-halangi agar tidak mengikuti
kebenaran, dengan cara menghembus-
kan keragu-raguan dan menanamkan
permusuhan serta pertikaian dalam
masyarakat. (Rasyid Rida, I: 163). Dalam
al-Qur ’an, kata tersebut diulang
sebanyak 88 kali. 18  diantaranya dalam
bentuk jama’.

Tafsir ayat
Menurut Ibnu ‘Abbas, ayat-ayat ten-

tang orang-orang munafik diturunkan
berkenaan dengan orang-orang munafik
dari suku Khazraj dan suku Aus. (Ibnu
Kasir, tafsir al-Qur’an al-‘Azim, I: 83).
Orang yang paling terkenal dikalangan
orang-orang munafik ialah ‘Abdullah bin
Ubay bin Salul. (Al-Qasimiy, 1978,
II:44).
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Pada ayat sebelumnya (ayat 2-5),
Allah telah menjelaskan sifat-sifat go-
longan mukminin, yakni orang-orang
yang bertakwa kepada Allah, yang meng-
ikhlaskan (memurnikan) agamanya hanya
untuk mencari keridaan Allah SWT, yang
batinnya sama dengan perbuatan dan
perkataannya.

Pada ayat berikutnya (ayat 6-7), Allah
menjelaskan sifat-sifat orang-orang kafir,
yang menentang dan mengingkari ketau-
hidan Allah, baik lahir maupun batinnya.

Kemudian pada ayat 8-20, Allah men-
jelaskan tingkah laku dan sifat-sifat go-
longan munafik, yaitu orang-orang yang
menampakkan keimanan dan kebaikan-
nya, tetapi merahasiakan kejahatannya.
Menurut Ibnu Juraij, orang munafik ialah
orang yang perkataannya tidak sama
dengan perbuatannya, batinnya tidak
sama dengan lahirnya. (Ibnu Katsir,
1966, Tafsir al-Qur’an al-‘Azim, I:83).

Sifat-sifat orang munafik sebagian
besar diterangkan dalam surat-surat
madaniyah (surat yang diturunkan
sesudah Nabi hijrah ke Madinah), sebab
di Makkah, sebelum Nabi SAW hijrah
ke Madinah, belum terdapat nifaq
(kemunafikan), bahkan sebaliknya,
sebagian orang menampakkan keka-
firannya, dalam hatinya ia beriman kepada
Allah dan Rasul-Nya.

Ibnu Katsir, dalam tafsirnya,
mengatakan bahwa munculnya orang-
orang munafik sesudah perang Badar
Kubra, setelah orang-orang dari suku
Khazraj dan suku Aus masuk Islam, yang
kemudian terkenal dengan “golongan
Anshar”. (Ibnu Katsir, 1966, I: 84).

Tujuan penjelasan tentang sifat-sifat
orang-orang munafik pada ayat-ayat di
atas, ialah agar orang-orang mukmin tidak
terpedaya oleh mereka dan agar terhindar
dari segala macam kerusakan.

Sifat orang-orang munafik (sebagai-
mana disebutkan pada ayat 8-20) antara
lain ialah: mengaku beriman, berusaha
menipu Allah, Rasulullah dan orang-orang
mukmin dengan cara berpura-pura ber-
iman kepada Allah, berpura-pura cinta
kepada Nabi, dan berpura-pura cinta
kepada orang-orang mukmin, tetapi
sebenarnya mereka mengingkari Allah
dan Rasul-Nya dan memusuhi Allah,
Rasul dan orang-orang mukmin.

Pada ayat-ayat tersebut (8-9) me-
mang tidak disebutkan penipuannya
kepada Rasul, tetapi secara rasional,
setiap penipuan kepada Allah adalah
penipuan kepada Rasul, sebab Rasulullah
adalah utusan Allah yang menyampaikan
perintah-Nya. Dengan demikian pula
setiap penipuan kepada Rasul, adalah
juga penipuan kepada Allah, sebagai-
mana ditegaskan dalam firman-Nya:

Barangsiapa yang mentaati Rasul itu,
sesungguhnya ia telah mentaati Allah
(QS an-Nisa: 80).

Sifat-sifat orang-orang munafik, juga
diungkapkan pada ayat-ayat lainnya,
seperti dalam QS at-Taubah (9) ayat 64,
67, 68, 77, 97 dan 101, QS al-Ahzab
(33) ayat 12, 60, 73, serta di beberapa
ayat lainnya.
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Sifat munafik juga diungkapkan dalam
hadits: Kamu akan menemukan orang
yang paling jahat bagi Allah pada hari
kiamat, yaitu orang yang bermuka
dua, jika bertemu dengan segolongan
orang, bermuka begini, tetapi jika
bertemu dengan golongan lainnya,
bermuka lain. (Sahih al-Bukhariy, dari
Abi Hurairah, kitab al-Adab, IV: 39).

Dalam hadis lain Rasulullah bersabda:

Ciri-ciri orang munafik ada tiga: apa-
bila berkata selalu berdusta, apabila
berjanji selalu mengingkari-nya, dan
apabila diberi amanat selalu meng-
khianatinya.

Dari penjelasan hadis tersebut, sangat
tampak bahwa orang munafik di mana
pun dan kapan pun sangat berbahaya.
Karena itulah Rasulullah SAW sangat
berhati-hati terhadap mereka, sebab
sifat-sifat yang demikianlah yang merusak
kehidupan masyarakat.

Untuk lebih jelasnya, di bawah ini
akan di terangkan ayat demi ayat.

Pada ayat 8-10, sifat-sifat orang
munafik diungkapkan sebagai berikut.

Diantara manusia ada yang menga-
takan: “Kami beriman kepada Allah
dan hari kemudian,” padahal mereka
itu sesungguhnya bukan orang-orang
yang beriman (8). Mereka hendak me-
nipu Allah dan orang-orang yang ber-
iman, padahal mereka hanya menipu
dirinya sendiri sedang mereka tidak
sadar (9). Dalam hati mereka ada pe-
nyakit, lalu ditambah Allah penya-
kitnya; dan bagi mereka siksa yang pe-
dih, disebabkan mereka berdusta (10).

Ketika menafsirkan ayat 8 dan 9
tersebut, Rasyid Rida menjelaskan bahwa
ayat tersebut bukanlah berkenaan dengan
orang-orang munafik yang hidup pada
masa turunnya al-Qur’an, maupun yang
hidup pada masa sekarang ataupun yang
hidup pada masa yang akan datang.
Karena itulah pada ayat tersebut tidak
disebutkan: “Dan iman kepadamu hai
Muhammad”. (Rasyid Rida, I: 149).

Pada ayat 10, dinyatakan bahwa
“Dalam hati mereka ada penyakitnya,
lalu ditambah Allah penyakitnya.”
Pada ayat tersebut digunakan kata
isti’arah (metafora: pemakaian kata yang
bukan dengan arti yang sebenarnya),
karena yang dimaksudkan dengan
penyakit dalam hati, bukanlah karena
hatinya terkena kuman atau virus, mela-
inkan yang dimaksudkan, ialah bahwa
keyakinan mereka tidak sehat, sebab
tidak sesuai dengan al-Qur’an. Maka hati
orang-orang mukmin dikatakan sehat,
sebab keyakinannya sehat, sebagaimana
disebutkan dalam firman-Nya:
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Kecuali orang-orang yang mengha-
dap Allah dengan hati yang bersih  (QS
asy-Syu’ara: 89).

Karena orang munafik itu tidak sehat
keyakinannya, maka akhirnya pendiri-
annya tidak menentu, terombang-ambing
ke sana dan ke mari, sebagaimana diung-
kapkan dalam suatu hadits Nabi SAW:

Perumpamaan orang munafik adalah
seperti domba yang bingung antara
dua kambing, kadang-kadang tersesat
ke sini dan kadang-kadang tersesat ke
sana. (Shahih Muslim, dari Ibnu ‘Umar,
Sifatul Munafiqin: 17).

Sekalipun demikian, mereka tidak
boleh diperlakukan sewenang-wenang
dan tidak adil, sebab mereka masih dapat
diharapkan kembali kepada kebenaran,
insya Allah. Rasulullah tegas melarang
berbuat sewenang-wenang kepada
mereka, sebagaimana diungkapkan
dalam hadits riwayat Jabir bin ‘Abdillah:

Datanglah seseorang kepada Ra-
sulullah SAW di Ji’narah, yang baru
saja keluar dari perang Hunain. Keti-
ka itu Bilal membawa perak dalam
bajunya, lalu Rasulullah mengam-
bilnya dan membagi kepada orang-
orang yang berada di tempat itu.

Lalu berkatalah seseorang terse-
but: Hai Muhammad berbuat adil!

Kemudian bersabdalah Rasulullah:
Mengapa kamu berkata seperti itu?
Siapa yang dapat berbuat adil jika
saya tidak berbuat adil? Sungguh aku
gagal dan merugi, jika tidak dapat
berbuat adil.

Kemudian berkatalah ‘Umar bin
Khattab: Ya Rasulullah, biarlah saya
bunuh orang munafik itu.

Kemudian Rasulullah bersabda:
Jangan! Aku mohon perlindungan
kepada Allah dari perbincangan
orang, bahwa saya membunuh saha-
batku. Sesungguhnya orang-orang
munafik ini dan sahabat-sahabatnya
juga membaca al-Qur’an, tetapi tidak
sampai ke kerongkongan mereka,
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mereka melepaskannya sebagaimana
lepasnya anak panah dari sasaran-
nya.” (Shahih Muslim, dari Jabir bin
‘Abdillah, Kitabuz-Zakah: 142).

Ketika menafsirkan ayat ini, Rasyid
Ridha menjelaskan, yang dimaksud
“qalb” (hati) adalah akal. Yang dimaksud
dengan penyakit adalah segala sesuatu
yang dapat mengganggu akal, sehingga
daya tangkapnya menjadi lemah dan
timbullah keraguan dan kesamaran serta
kegelapan. (Rasyid Rida, I: 153).

Akal adalah salah satu unsur yang
membedakan antara yang hak dan yang
batil, jika akalnya sehat, ia akan lebih
cinta kebenaran dan dapat terhindar dari
keraguan dan kegoncangan. Orang
munafik dilukiskan sebagai orang yang
hatinya berpenyakit, karena ia lebih suka
kebatilan, sebab akalnya tidak sehat atau
lemah, sehingga merusak akidah.

Menurut Muhammad Abduh, sebab-
sebab kelemahan akal ialah:
a. Karena pembawaan, seperti idiot.
b. Karena kesalahan pendidikan dan

pengarahan terhadap akal, seperti
muqallid (orang yang mengikuti pen-
dapat orang lain tanpa tahu alasan-
nya), yang mengikuti nenek moyang-
mereka tanpa mengetahui alasan-
alasannya. (Rasyid Rida, I: 154).
Orang seperti ini dilukiskan dalam
firmannya:

Dan apabila dikatakan kepada me-

reka, “Ikutilah apa yang diturun-
kan Allah”, mereka menjawab,
“(Tidak), tapi kami akan mengikuti
apa yang kami dapati (dijalani)
moyang kami”. Apakah mereka
(akan mengikuti moyang mereka)
walaupun syaitan memanggil
mereka ke dalam siksa api yang
menyala-nyala? (QS Luqman: 21)

Akhirnya mereka menyesali per-
buatannya, sebagaimana dilukiskan
dalam firmannya:

Dan mereka berkata: “Ya Tuhan kami,
sesungguhnya kami telah mentaati
pemimpin-pemimpin dan pembesar-
pembesar kami, lalu mereka menye-
satkan kami dari jalan (yang benar)
(QS al-Ahzab: 67)

Penyakit orang munafik terus ber-
tambah dan berkembang setiap datang
ajakan kepada kebenaran, bahkan sema-
kin bertambah dendam dan dengkinya
kepada Rasulullah SAW, sebagaimana
dilukiskan dalam firman Allah:

Adapun orang-orang yang didalam
hatinya ada penyakit, maka bertam-
bahlah kekafiran mereka, disamping
kekafirannya (yang telah ada) dan
mereka mati dalam keadaan kafir (QS
at-Taubah: 125).

Kemudian, pada ayat 10 tersebut
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ditutup dengan ancaman: bahwa mereka
akan mendapat siksa yang pedih, karena
kebohongannya.

Selain ancaman yang disebutkan pada
akhir ayat 10, terdapat juga ancaman-
ancaman terhadap orang-orang munafik
yang lebih keras, antara lain ialah:

Sesungguhnya orang-orang munafik
itu (ditempatkan) pada tingkatan
yang paling bawah dari neraka. Dan
kamu sekali-kali tidak akan mendapat
seorang penolongpun bagi mereka
(QS an-Nisa: 145).

Ancaman-ancaman Allah terhadap
orang-orang munafik, bertujuan untuk
memperingatkan bahwa dusta itu sangat
besar dosanya, sebab dusta adalah sum-
ber segala kejahatan.

Pada ayat 11 dan 12, sifat orang mu-
nafik diungkapkan sebagai berikut:

Dan bila dikatakan kepada mereka:
“Janganlah kamu membuat kerusak-
an di muka bumi”, mereka menja-
wab: “Sesungguhnya kami orang-
orang yang mengadakan perbaikan”.
Ingatlah, sesungguhnya mereka itulah
orang-orang yang membuat keru-
sakan, tetapi mereka tidak sadar (QS
al-Baqarah: 11-12).

Al-Qasimiy dalam tafsirnya menje-
laskan, yang dimaksud membuat keru-
sakan di muka bumi, ialah memberikan
bantuan orang kafir dalam memusuhi
orang Islam, dengan cara menyampaikan
rahasia orang Islam kepada orang kafir,
membuat provokasi, menjadikan orang-
orang kafir sebagai teman karib, me-
ngajak orang-orang kafir agar mendus-
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takan Nabi SAW, menanamkan sikap
keragu-raguan dan dendam, sehingga
mengobarkan permusuhan orang-orang
kafir terhadap Nabi dan menimbulkan
peperangan yang mengakibatkan keru-
sakan besar di muka bumi  ini (al-Qo-
simiy, II: 47). Namun, mereka tidak sadar
bahwa sebenarnya mereka telah berbuat
kerusakan. Bahkan lebih parah lagi,
karena mereka telah menghalang-halangi
orang-orang dari kebenaran yang dibawa
Nabi Muhammad SAW.

Pada ayat 13, kesombongan orang-
orang munafik dilukiskan sebagai berikut:

Apabila dikatakan kepada mereka:
“Berimanlah kamu sebagaimana
orang-orang lain telah beriman”, me-
reka menjawab: “Akankah kami ber-
iman sebagaimana orang-orang yang
bodoh itu telah beriman?” Ingatlah,
sesungguhnya merekalah orang-
orang yang bodoh; tetapi mereka
tidak tahu (QS al-Baqarah: 13)

Mereka beranggapan bahwa para
pengikut Nabi SAW adalah orang-orang
bodoh. Orang-orang Muhajirin dikatakan
bodoh, karena mereka meninggalkan
kampung halamannya serta rumah-rumah
mereka yang ada di Makkah. Adapun
orang-orang Anshar, mereka dianggap
bodoh karena mereka bergabung dengan
orang-orang Muhajirin. (al-Maraghiy,
1969, II: 45).

Ketika menafsirkan ayat tersebut,
Rasyid Rida menjelaskan bahwa diantara
orang-orang munafik yang paling jahat
adalah Abdullah bin Ubay bin Salul dan
para sahabatnya. Mereka tidak sadar
bahwa merekalah sebenarnya yang
bodoh. (Rasyid Rida, I: 161).

Kejahatan orang-orang munafik tidak
terbatas hanya dalam masalah keimanan
saja, melainkan juga dalam masalah sosial
ekonomi, sebagaimana diungkapkan
dalam firmannya:

Merekalah orang-orang yang menga-
takan (kepada orang-orang Anshar):
“Janganlah kamu memberikan perbe-
lanjaan kepada orang-orang (Muha-
jirin) yang ada disisi Rasulullah supaya
mereka bubar (meninggalkan Ra-
sulullah).” Padahal kepunyaan Allah-
lah perbendaharaan langit dan bumi,
tetapi orang-orang munafik itu tidak
memahami (QS al-Munafiqun: 7)

Ayat tersebut ditutup dengan firman-
Nya: “Wa lakin la ya’lamun” (tetapi
mereka tidak tahu), memberikan
pengertian bahwa iman itu harus ber-
dasarkan ilmu dan keyakinan, sebab ke-
bahagiaan di dunia dan di akhirat tidak
dapat dicapai kecuali dengan mengetahui
hakikatnya, sedang hakikat tidak dapat
diketahui kecuali dengan ilmu.

 (BERSAMBUNG)
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Makna dan Konsekwensi

La Ilaha illa Allah

Tuntunan Akidah

(Bagian ke-2)

Tamhid
Pada edisi yang lalu telah dikaji makna

La Ilaha illa Allah yang sering disebut
“kalimat at-tauhid” atau kalau dikait-
kan dengan syahadat disebut sebagai
syahadat at-tauhid atau dikenal juga
dengan “syahadat al-ikhlas”. Dikaji pula
tentang tujuh syarat bagi yang meng-
ikrarkan “la ilaha illallah”, serta kon-
sekwensinya.

Dalam edisi ini masih berkaitan dengan
implikasi dan konsekuensi ‘la ilaha illa
Allah”, dalam hal ini wujud realisasinya
dalam hubungannya dengan “syahadat
al-rasul”, yakni “Muhammadun ra-
sulullah” atau “asyhadu anna Muham-
madan rasulullah”. Persaksian tentang
ketauhidan Allah tidak dapat direalisasi-
kan dalam kehidupan ini kecuali dengan
persaksian terhadap kerasulan Muham-
mad shallallahu alaihi wa sallam.

Syahadat al-tauhid tidak sekedar
persaksian dan kesaksian, tetapi me-
ngandung sumpah setia bahwa seorang
hamba beriman untuk hanya mem-
pertuhankan Allah, tunduk patuh kepada
hukum-hukumnya, memuliakan nama-

nama dan sifatnya, serta beribadah sesuai
dengan petunjuk dan arahannya.

Sumpah setia ini tidak akan bisa
direalisasikan kecuali dengan melakukan
persaksian, kesaksian dan sumpah setia
kepada hamba Allah yang telah dipilih
sebagai pembawa risalah, yakni Muham-
mad Rasulullah SAW. Isi kesaksian,
persaksian dan sumpah setia kepada Ra-
sulullah adalah sumpah setia untuk senan-
tiasa mengikuti petunjuk dan risalah yang
disampaikannya melalui Kitabullah (al-
Quran) dan al-Hadits, meneladani peri-
kehidupannya baik secara pribadi, kehi-
dupan keluarga dan bermasyarakatnya,
sehingga semua catatan tentang sabda,
perbuatan, ketetapan dan akhlak kehi-
dupan disebut Sunnah Rasulillah, yang
makna lebih luas dari al-Hadits.

Al-Ikhlas wa Mutaba’at al-Rasul
Dua kalimat syahadat yang diucapkan
seorang Muslim memiliki makna “al-
ikhlas wa mutaba’at al-rasul”. Yakni
membersihkan jiwa dengan bertauhid
kepada Allah baik dalam rububiyah,
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uluhiyyah maupun dalam asma wa sifa-
nya, serta membebaskan diri dari semua
bentuk belenggu kesyirikan, baik syirk
khafi (syirik laten) maupun syirk jail
(syirik manifes) atau syirk batin dan
syirk zhahir. Selanjunya diikuti dengan
realisasinya berupa kesanggupan untuk
mengambil petunjuk dan keteladanan
hanya kepada Rasulullah Muhammad
SAW. Yang demikian ini ditegaskan
dalam firman Allah:

Katakanlah: “Jika kamu (benar-
benar) mencintai Allah, ikutilah Aku,
niscaya Allah mengasihi dan meng-
ampuni dosa-dosamu.” Allah Maha
Pengampun lagi Maha Penyayang.
Katakanlah: “Ta’atilah Allah dan
Rasul-Nya; jika kamu berpaling, maka
sesungguhnya Allah tidak menyukai
orang-orang kafir”. (QS Ali Imran: 31-
32)

Syaikh Dr. Abdullah bin Abdul Muhsin
al-Turkey menjelaskan, barangsiapa
mencintai Allah maka konsekwensinya
harus mengimani dan mentaati Rasulullah
Muhammad SAW lahir dan batin. Arti-
nya, ucapan La ilaha illa Allah yang ber-
makna ikrar kecintaan hanya kepada
Allah (tauhidullah) tidak akan bisa di-
wujudkan dalam kehidupan nyata kecuali
dengan beriman kepada Rasulullah
Muhammad, mengikuti dan mentaati
semua ajarannya yang tertuang dalam al-

Quran dan Sunnah. Dengan kata lain,
implementasi syahadat al-tauhid harus
menyertakan syahadat al-rasul.

Syahadat al-Rasul adalah sumpah,
ikrar dan tekat untuk senantiasa
mutaba’at al-Rasul, yakni senantiasa
mengimani, mengikuti dan mentaati Rasul
secara lahir batin, dengan melakukan hal-
hal sebagai berikut:
1. Membenarkan setiap apa yang beliau

kabarkan.
Sesungguhnya apa yang disampaikan
oleh Rasulullah adalah semata-mata
berasal dari Allah.

Dan tidaklah yg diucapkan itu (al-
Qur’an) menurut kemauan hawa
nafsunya. Ucapannya itu tiada lain
hanyalah wahyu yang diwahyukan
(kepadanya) (An-Najm: 3-5).

2. Taat terhadap apa yang diperintah-
kan.
Taat dan patuh adalah sesuatu keha-
rusan bagi kita yang sudah mengik-
rarkan syahadat. Taat kepada Rasul
merupakan perwujudan taat kita
kepada Allah.

Barang siapa yang mentaati Rasul,
sesungguhnya ia telah mentaati
Allah. Barangsiapa yang berpaling
(dari ketaatan itu) maka kami tidak
mengutusmu untuk menjadi men-
jadi pemelihara bagi mereka (QS
an-Nisa’: 80).
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3. Menjauhi apa yang dilarang oleh
Rasulullah SAW.

Apa yang diberikan Rasul kepa-
damu, maka terimalah. Dan apa
yang dilarangnya bagimu maka
tinggalkanlah. Dan bertakwalah
kepada Allah. Sesungguhnya Allah
sangat keras hukuman-Nya. (QS
al-Hasyr:  7).

4. Menjadikan Rasulullah Muhammad
sebagai teladan.
Sudah barang tentu Rasul yang diutus
Allah SWT adalah manusia pilihan.
Rasul Muhammad adalah teladan
utama dalam muslim.

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. (QS
al-Ahzab: 21).

5. Mencintai beliau lebih dalam daripada
kecintaan terhadap diri sendiri, harta,
anak, orang tua dan seluruh umat
manusia

Dari Anas berkata, Nabi SAW ber-
sabda: “Tidaklah beriman seorang
dari kalian hingga aku lebih dicin-
tainya daripada orang tuanya,
anaknya dan dari manusia selu-
ruhnya”. (HR. Bukhari Muslim)
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Teladan al-Sabiqun al-Awwalun
(Salaf al-Salih)

Mutaba’ah dan mentaati Rasulullah
SAW dapat dijalani dengan sempurna dan
tepat apabila dilakukan dengan merujuk
dan meneladani generasi yang menyertai
Rasulullah serta generasi sesudahnya
yang senantiasa dengan sungguh-sungguh
mengikuti sunnah Rasulullah dan jamaah
sahabatnya. Firman Allah:

Orang-orang yang terdahulu lagi yang
pertama-tama (masuk Islam) dari
golongan Muhajirin dan Anshar dan
orang-orang yang mengikuti mereka
dengan baik, Allah ridha kepada
mereka dan merekapun ridha kepada
Allah. Dan Allah menyediakan bagi
mereka surga-surga yang mengalir
sungai-sungai di dalamnya selama-
lamanya. mereka kekal di dalamnya.
Itulah kemenangan yang besar. (QS
at-Taubah: 100)

Muhammad itu adalah utusan Allah
dan orang-orang yang bersama de-
ngannya adalah keras terhadap
orang-orang kafir, tetapi berkasih
sayang terhadap sesama mereka.
Kamu lihat mereka ruku’ dan sujud
mencari karunia Allah dan keridhaan-
Nya. Tanda-tanda mereka tampak
pada muka mereka dari bekas sujud.
Demikianlah perumpamaan sifat-sifat
mereka didalam Taurat dan sifat-sifat
mereka didalam Injil, yaitu (perumpa-
maannya) seperti tanaman yang
mengeluarkan tunasnya, maka tunas
itu menjadikan tanaman itu kuat, lalu
menjadi besarlah dia dan tegak lurus
di atas pokoknya; tanaman itu menye-
nangkan hati penanam-penanamnya,
karena Allah hendak menjengkelkan
hati orang-orang kafir (dengan
kekuatan orang-orang mukmin).
Allah menjanjikan kepada orang-
orang yang beriman dan orang-orang
yang mengerjakan amal yang saleh di
antara mereka ampunan dan pahala
yang besar. (QS al-Fath: 29)

Dua ayat di atas menjadi dasar bahwa
mengamalkan ajaran Islam, mengamalkan
al-Quran dan Sunnah sebagai makna dan
konsekuensi syahadat La ilaha illa Allah
dan syahadat Muhammad Rasulullah
wajib merujuk kepada generasi penda-
hulu yang shalih (salafus shalih) baik dari
kalangan shahabat Muhajirin dan
Anshar maupun generasi  Tabi’in.

Mengenai keutamaan sifat-sifat
generasi salafus shalih ini, Rasulullah
Sallallahu Alaihi Wasallam menje-
laskan dalam sabdanya berikut:
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Dari ‘Abidah dari ‘Abdullah dari Nabi
shallallahu ‘alaihi wasallam beliau
bersabda: “Sebaik-baik manusia ada-
lah generasiku, kemudian generasi
setelahnya, kemudian generasi sete-
lahnya lagi, aku tidak tahu generasi
yang ketiga dan keempat. (Bukhari-
Muslim)

Dalam sebuah hadits riwayat Muslim
disebutkan bahwa generasi setelah
generasi  tabi’in, yang disebut sebagai
ketiga, keempat dan seterusnya, mereka
terlalu banyak menyimpang dan menye-
lisihi persaksian dan sumpahnya, yakni
menyelisihi al-Qur’an dan Sunnah.

Kesimpulan
Dari uraian dan pembahasan di atas

maka dapatlah diambil beberapa
kesimpulan sebagai berikut.

Pertama, makna dan konsekuensi
syahadat La Ilaha Illa Allah adalah
meninggalkan segala bentuk peribadahan
dan ketergantungan hati kepada selain
Allah. Selanjutnya melahirkan sikap
mencintai orang yang bertauhid dan
membenci keyakinan orang yang berbuat
syirik kepada Allah.

Kedua, makna dan konsekuensi
syahadat Muhammad Rasulullah adalah
mengimani kenabian dan kerasulannya
sebagai Nabi dan Rasul penutup,
menaatinya, membenarkan sabdanya,
meninggalkan larangannya, beramal

dengan sunnahnya dan meninggalkan
bid’ah, serta mendahulukan ucapannya
di atas ucapan siapapun. Selanjutnya
melahirkan sikap mencintai orang-orang
yang taat dan setia dengan sunnahnya dan
menjauhi orang-orang yang durhaka dan
menciptakan perkara-perkara baru da-
lam urusan agama yang tidak ada
tuntunannya. Wallahu A’lam.

Narasumber utama artikel ini:
Syamsul Hidayat

Dosen Fakultas Agama Islam UMS

Ya Allah,
Engkaulah pemeliharaku,

tiada Tuhan selain Engkau,

yang menciptakan aku.

Aku hambamu,

aku memenuhi janji dan

ikatan pada-Mu sepenuh

kemampuanku.

Aku berlindung kepada-Mu

dari kejahatan yang

kuperbuat,

aku akui segala nikmat

dari-Mu kepadaku dan

aku akui dosaku,

maka ampunilah aku.

Sungguh,

tak ada yang dapat

mengampuni dosa

selain Engkau.
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Tuntunan Akhlak

BERLAKU ADIL

PENDAHULUAN
 Allah SWT menurunkan ajaran Islam

bertujuan untuk membentuk masyarakat
yang menyelamatkan dan  membawa rah-
mat pada seluruh alam (rahmatan lil
alamin) (QS Al Anbiya’:107). Islam
meletakkan ajaran tentang adil sebagai
salah satu di antara nilai-nilai kemanusiaan
yang asasi dan dijadikan sebagai pilar ke-
hidupan pribadi, rumah tangga dan sosial
kemasyarakatan. Ajaran ini sangat dijun-
jung tinggi oleh Islam. Allah mengutus para
Rasul dalam rangka  untuk menegakkan
dan mewujudkan keadilan di muka bumi.
Allah berfirman:

Sesungguhnya Kami telah mengutus
rasul-rasul Kami dengan membawa
bukti-bukti yang nyata dan telah Ka-
mi turunkan bersama mereka al-Kitab
dan neraca (keadilan) supaya manusia
dapat melaksanakan keadilan. (QS al-
Hadid: 25)

Tidak terhitung ayat-ayat Al-Qur’an
maupun teks-teks hadist yang meme-
rintahkan manusia untuk berlaku adil, di
antaranya Allah berfirman:

Sesungguhnya Allah menyuruh (ka-
mu) berlaku adil dan berbuat keba-
jikan, memberi kepada kaum kerabat,
dan Allah melarang dari perbuatan
keji, kemungkaran dan permusuhan.
Dia memberi pengajaran kepadamu
agar kamu dapat mengambil pela-
jaran. (QS an-Nahl: 90)

Menurut M. Quraish Syihab, di dalam
al-Qur’an, kata adil dalam berbagai ben-
tuknya terulang sebanyak 28 kali. Tema
dan konteksnya beragam. Salah satunya
menyebutkan bahwa Allah sangat men-
cintai kepada orang-orang yang berlaku
adil, terutama kepada para pemimpin

al -a
dl
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yang adil. Allah subhanahu wata’ala
telah berfirman:

Dan berlakulah adil, sesungguhnya
Allah mencintai orang-orang yang
berbuat adil. (Al-Hujurat [49]: 9).

Rasulullah SAW bersabda:

(Di antara) penghuni surga ialah tiga
orang; (1) seorang penguasa yang
adil, ahli sedekah dan mendapat bim-
bingan dari Allah; (2) orang yang me-
miliki sifat penyayang dan lembut hati
kepada keluarga dekatnya dan kepada
orang Islam; dan (3) orang yang tidak
mau meminta-minta sementara ia me-
nanggung beban keluarga yang ba-
nyak jumlahnya.” (HR Muslim).

Nash-nash di atas menunjukkan
bahwa penegakan keadilan merupakan
gagasan penting dalam ajaran Islam.
Sebaliknya, al-Qur’an mengecam orang-
orang yang berlaku zalim. Menurut
Thabathaba’iy, hampir dua pertiga surah
dalam Al-Qur’an membicarakan ma-
salah-masalah kezaliman. Dalam hadits
pun tak terhitung kecaman yang  diala-
matkan kepada orang yang berbuat zalim.
Rasulullah bersabda pula:

Takutlah berbuat zalim karena sung-
guh ia mendatangkan kegelapan-
kegelapan di hari Kiamat.” (HR.
Muslim)

MAKNA DAN HAKIKAT ADIL
Kata adil berasal dari bahasa Arab

yang secara harfiyah bermakna sama.
Menurut kamus Bahasa Indonesia, adil
berarti sama berat, tidak berat sebelah,
tidak memihak, berpihak kepada yang
benar, berpegang kepada kebenaran dan
sepatutnya. Dengan demikian, seseorang
disebut berlaku adil apabila ia tidak berat
sebelah dalam menilai sesuatu, tidak
berpihak kepada salah satu kecuali
keberpihakannya kepada siapa saja yang
benar sehingga ia tidak akan berlaku
sewenang-wenang.

 Pembahasan tentang adil merupakan
salah satu tema yang mendapat perhatian
yang serius dari  para ulama’ dan intelek-
tual Muslim. M. Quraish Shihab dalam
buku “Wawasan Al-Qur’an” ketika
membahas perintah penegakan keadilan
dalam al-Qur’an  mengutip tiga kata yak-
ni al-adl, al-qisth dan al-mizan.

Kata al-adl menunjuk kepada makna
“sama” yang memberi kesan adanya dua
pihak atau lebih, sedangkan kata al-qisth
menunjuk kepada makna “bagian” (yang
wajar dan patut), dan al-mizan menunjuk
kepada makna alat untuk menimbang
yang berarti pula “keadilan”. Ketiganya
sekalipun berbeda bentuknya namun
memilki semangat yang sama yakni perin-
tah kepada manusia untuk berlaku adil.

Yusuf Qardlawi, dalam buku Sistem
Masyarakat Islam dalam Al Qur’an
dan Sunnah, memberikan pengertian adil
yaitu memberikan kepada segala yang
berhak akan haknya, baik secara pribadi
atau secara berjamaah, atau secara nilai
apa pun, tanpa melebihi atau mengurangi,
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sehingga tidak sampai mengurangi haknya
dan tidak pula menyelewengkan hak
orang lain.

 Dari berbagai pengertian di atas
dapat disimpulkan sekurang-kurangnya
ada tiga hakikat keadilan yang harus kita
tegakkan.

1. Adil dalam pengertian sama (al-
Musawat).
Yakni perlakuan yang sama atau tidak

membedakan antara yang satu dengan
yang lain; hal ini menyangkut persamaan
hak perlindungan atas kekerasan,
kesempatan dalam pendidikan peluang
mendapatkan kekuasaan, memperoleh
pendapatan dan kemakmuran. Juga
persamaan dalam hak, kedudukan dalam
proses di muka hukum tanpa memandang
ras, kelompok, kedudukan atau jabatan,
kerabat, kaya atau miskin, orang yang
disukai atau dibenci bahkan terhadap
musuh sekalipun.

Dalam hal ini   Allah SWT berfirman:

Apabila kamu memutuskan perkara di
antara manusia, maka hendaklah
engkau memutuskannya dengan
adil...(QS an-Nisa’: 58).

Hai orang-orang yang beriman, jadi-
lah kamu orang yang benar-benar
menegakkan keadilan, menjadi saksi
karena Allah biarpun terhadap dirimu
sendiri atau ibu bapak dan kaum ke-
rabatmu  (QS. an-Nisa’: 135).

Allah SWT memerintahkan kepada
kita agar berlaku adil, sekalipun terhadap
komunitas non muslim ataupun kaum yang
kita musuhi, sebagaimana dalam firman-
Nya:

Hai orang-orang yang beriman, hen-
daklah kamu menjadi orang-orang
yang selalu menegakkan (kebenaran)
karena Allah, menjadi saksi dengan
adil. Dan janganlah sekali-kali keben-
cianmu terhadap suatu kaum, mendo-
rong kamu untuk berlaku tidak adil.
Berlaku adillah, karena adil itu lebih
dekat kepada takwa, bertakwalah
kepada Allah, sesungguhnya Allah
Maha Mengetahui apa yang kamu
kerjakan (QS al-Maidah: 8).

Ada beberapa kisah dari masa Nabi
SAW, yang dikabarkan dan dijaga
keotentikannya sampai saat ini (melalui
kriteria ketat musthalah hadits), mem-
berikan penjelasan contoh bagaimana
nilai-nilai keadilan itu dipraktikkan dalam
hidup sehari-hari (Lihat: boks).

Kisah “Antara Petinggi dan Rakyat”
ini merupakan teladan nyata yang diberi-
kan junjungan kita, Rasulullah SAW.
Begitu juga kisah “Kisah Umar Meng-
hadapi Gubernur Amru” dan “Ali dan Ba-
ju Besinya”, yang menjadi sangat relevan
diserap hikmahnya untuk zaman kita
sekarang ini. Untuk cerita terakhir --kalau
diterapkan kriteria hadits-- mungkin harus
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ANTARA PETINGGI DAN RAKYATANTARA PETINGGI DAN RAKYATANTARA PETINGGI DAN RAKYATANTARA PETINGGI DAN RAKYAT

Diriwayatkan pada masa Rasulullah,
seorang perempuan bangsawan

Suku al-Makhzumiyah bernama Fati-
mah al-Makhzumiyah ketahuan mencuri
bokor emas. Pencurian ini membuat
para pembesar Suku al-Makhzumiyah
gempar dan sangat malu. Apalagi, jerat
hukum saat itu mustahil dihindarkan,
karena Nabi Muhammad SAW sendiri
yang menjadi hakimnya.

Bayang-bayang Fatimah al-Makh-
zumiyah akan menerima hukum potong
tangan (QS al-Ma’idah: 38) terus meng-
hantui mereka. Jika hukuman ini benar-
benar diterapkan, mereka akan menang-
gung aib besar, seorang keluarga bang-
sawan tidak layak memiliki cacat fisik.
Maka, lobi-lobi pun digalakkan agar hu-
kum potong tangan itu bisa diringankan
atau bahkan diloloskan sama sekali.
Uang berdinar-dinar emas dihamburkan
untuk upaya itu.

Puncaknya, Usamah bin Zaid, cucu
Nabi Muhammad SAW dari anak ang-
kat beliau Zaid bin Haritsah, lantas
dinobatkan sebagai pelobi oleh Suku al-
Makzumiyah. Kenapa Usamah? Sebab,
Usamah adalah cucu yang sangat disa-
yangi Nabi. Melalui orang kesayangan

Nabi ini, diharapkan lobi itu akan
menemui jalan mulus, sehingga upaya
meloloskan Fatimah dari jerat hukum
bisa tercapai.

Namun, ternyata upaya lobi Usamah
bin Zaid, bukannya mendapat simpati
beliau, tetapi justru mendulang dam-
pratan keras dari Nabi. Ketegasan Nabi
dalam menetapkan hukuman tak dapat
ditawar sedikitpun, hatta oleh orang
dekat beliau sekalipun. Nabi lantas
berkata lantang, yang dicatat berbilang
abad sampai hari ini — dan terbukti pula
kebenarannya:

Rusaknya orang-orang terdahulu itu
terjadi karena ketika yang mencuri
adalah orang terhormat, maka mere-
ka melepaskannya dari jerat hukum.
Tapi ketika yang mencuri orang le-
mah, maka mereka menjeratnya de-
ngan hukuman. Demi Allah! Andai
Fatimah binti Muhammad mencuri,
niscaya aku sendiri yang akan me-
motong tangannya.•

A lkisah, seorang pria Mesir ber-
agama Kristen Koptik (salah satu

aliran Kristen di Mesir) mendatangi
Umar bin al-Khattab di Madinah, kala
itu sebagai pemimpin kaum muslim,
untuk mencari keadilan.

Pria Mesir itu berkata, “Wahai
Amirul Mukminin, aku mencari perlin-
dunganmu dari penindasan”.

“Kamu telah mencari perlindungan
di mana ia seharusnya dilindungi,”
jawab Umar.

UMAR MENGHADAPI GUBERNUR AMRU BIN ASHUMAR MENGHADAPI GUBERNUR AMRU BIN ASHUMAR MENGHADAPI GUBERNUR AMRU BIN ASHUMAR MENGHADAPI GUBERNUR AMRU BIN ASH
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“Ketika aku sedang berlomba de-
ngan putra Amru bin Ash (Gubernur
Mesir), aku berhasil mengalahkannya.
Namun kemudian dia memukuli aku
dengan cambuknya dan berkata: “Aku
adalah putra bangsawan!” cerita pria
Mesir mengadu.

Mendengar pengaduan itu, Umar
yang dikenal adil dan bijaksana itu
berang. Umar lalu menulis surat untuk
Amru bin ‘Ash dan memerintahkannya
segera menghadap beserta putranya.

“Mana pria Mesir itu? Suruh dia
ambil cambuk dan pukul putra Amru!”
kata Umar. Pria Mesir itu pun menuruti
perintah Umar. Ia memukuli putra
Amru bin Ash dengan cambuk.

Anas berkata, “Maka dia memukuli
putra Amru. Demi Allah, ketika pria

Mesir itu memukulinya, kami kasihan
dan meratapinya. Dia tidak berhenti
sampai kami menghentikannya.”

Kemudian Umar berkata pada pria
Mesir itu, “Sekarang pukulkan cambuk-
nya ke kepala Amru yang botak itu.”

Pria Mesir itu bingung, “Ya Amirul
Mukminin, yang menganiaya aku itu
putranya, dan aku telah menyamakan
kedudukanku dengannya.”

Umar lantas bertanya pada Amru bin
‘Ash, “Sejak kapan kamu telah mem-
perbudak rakyatmu, padahal ibu-ibu
mereka telah melahirkan mereka
sebagai orang-orang merdeka?”

“Ya Amirul Mukminin, aku telah lalai
dan pria Mesir itu tidak mendatangiku
untuk mendapatkan keadilan,” jawab
Amru mengaku bersalah.•

ALI DAN BAJU BESINYAALI DAN BAJU BESINYAALI DAN BAJU BESINYAALI DAN BAJU BESINYA

Diriwayatkan oleh Imam al-Hakim,
bahwa baju besi khalifah Ali bin

Abi Thalib RA hilang saat Perang Jamal.
Ali kemudian mendapati baju besinya
sudah dimiliki seorang laki-laki Yahudi.

Khalifah Ali RA. dan orang Yahudi
itu lalu mengajukan perkara ini kepada
hakim bernama Syuraih. Ali mengajukan
dua saksi untuk menguatkan bahwa baju
besi itu adalah miliknya, seorang bekas
budaknya dan satunya lagi Hasan,
anaknya Ali sendiri.

Hakim Syuraih berkata, “Kesaksian
bekas budakmu saya terima, tetapi
kesaksian Hasan saya tolak.”

Ali berkata, “Apakah kamu tidak
pernah mendengar Rasulullah SAW
bersabda bahwa Hasan dan Husain
(cucu Nabi) adalah penghulu para
pemuda penghuni surga?”

Hakim tetap menolak kesaksian
Hasan, dan memenangkan si Yahudi
(karena hanya satu saksi), lalu berkata
kepada Yahudi,”Ambillah baju besi itu.”

Namun, Yahudi itu malah berkata,
“Amirul Mukminin telah bersengketa
denganku, lalu datang kepada hakim
kaum Muslim, kemudian hakim meme-
nangkan aku dan Amirul Mukminin
menerima keputusan itu. Demi Allah, An-
da yang benar, wahai Amirul Mukminin.
Ini memang baju besi Anda. Baju besi
itu jatuh dari unta Anda lalu aku ambil.
Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan yang
patut disembah kecuali Allah dan bahwa
Muhammad adalah Rasul Allah.” Orang
Yahudi itu bersyahadat masuk Islam.

Khalifah Ali kemudian berkata,
”Karena Anda sudah masuk Islam,
kuberikan baju besi itu untukmu.”•
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disisihkan. Namun nilai hikmah di
dalamnya tetap sangat bernas dan tidak
jauh berbeda dari watak pribadi Ali bin
Abi Thalib RA.

2. Adil dalam pengertian keseim-
bangan (at-Tawazun)
Seimbang di sini tidak selalu sama

antara dua pihak tersebut secara kuan-
titatif, tapi lebih kepada proporsional dan
profesional. Di sini, keadilan identik de-
ngan pengertian kesesuaian, bukan
lawan kata “kezaliman”, yakni kesesuaian
antara ukuran, kadar dan waktu. Ia
ditetapkan apabila memang kondisi
menghendaki demikian. Allah SWT telah
menciptakan alam semesta dengan segala
isinya, termasuk pada diri kita dengan
keseimbangan yang sangat tepat.
Allah SWT berfirman:

Wahai manusia, apakah yang mem-
perdayakan kamu (berbuat durhaka)
terhadap Tuhanmu Yang Maha Pe-
murah? Yang menciptakan kamu lalu
menyempurnakan kejadianmu, dan
menyeimbangankan (kejadian)-mu.
(QS al-Infithar: 6-7).

Adil dalam pengertian ini merupakan
hakikat yang penting dalam keadilan.
Namun, keseimbangan bukan berarti
kesamaan dalam memperoleh sesuatu,
misalnya kesamaan dalam penghasilan.
Tetapi jangan pula  terjadi jurang pemisah
yang sangat tajam dan  tidak ada unsur
pemerataan diantara sesama anak ma-
nusia. Kesempatan diberikan kepada

semua orang dalam jumlah yang sama,
namun apa yang diperolehnya sangat
tergantung pada usaha yang dilakukan.
Ketika suatu pembangunan hanya ber-
pusat di tempat tertentu itu namanya tidak
adil, karena tidak ada keseimbangan dan
ini akan menimbulkan kecemburuan sosial
yang berbahaya.

Termasuk pula dalam tataran ini, ke-
seimbangan antara pembangunan mate-
rial dan spiritual, keseimbangan antara
zikir dan fikir, pertengahan dalam menyi-
kapi harta, tidak kikir dan tidak boros.
Orang yang bisa menyeimbangkan antara
zikir dan fikir  disebut orang-orang yang
berakal sebagaimana disebut oleh Allah
dalam al-Qur’an sebagai berikut:

Sesungguhnya dalam penciptaan
langit dan bumi, dan silih bergantinya
malam dan siang terdapat tanda-
tanda bagi orang-orang yang berakal,
(yaitu) orang-orang yang mengingat
Allah sambil berdiri atau duduk atau
dalam keadan berbaring dan mereka
memikirkan tentang penciptaan langit
dan bumi. (QS Ali Imran: 190-191)

Pada ayat yang lain,  Allah memerin-
tahkan agar seseorang menyeimbangkan
antara kepentingan ruhiyyah (spiritual)
dengan kepentingan jasmaniyahnya,
sebagaimana dinyatakan Allah dalam al-
Qur’an sebagai berikut:
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Apabila telah ditunaikan shalat, Maka
bertebaranlah kamu di muka bumi;
dan carilah karunia Allah dan ingatlah
Allah banyak-banyak supaya kamu
beruntung (QS al-Jumuah: 10).

Dalam konteks ini juga,  Rasululullah
SAW  bersabda:

Sesungguhnya bagi dirimu  ada hak,
bagi Tuhanmu ada hak,  bagi tamumu
ada hak dan  bagi keluargamupun ada
hak. Maka berikanlah masing-masing
akan haknya. (HR Turmudzi)

Jika kita baca secara seksama, pe-
tunjuk-petunjuk al-Quran yang  membe-
dakan satu dengan yang lain, seperti
pembedaan lelaki dan perempuan pada
beberapa hak waris  dan  persaksian  -
apabila  ditinjau  dari sudut pandang
keadilan-  harus  dipahami  dalam  arti
keseimbangan, bukan persamaan seba-
gaimana yang banyak disuarakan oleh
penganut/kaum Feminisme. Keadilan
dalam  pe-ngertian  ini  menimbulkan
keyakinan bahwa Allah Yang Maha
Bijaksana dan Maha Mengetahui
menciptakan dan mengelola segala
sesuatu dengan  ukuran,  kadar, dan
waktu tertentu  guna  menca-pai  tujuan.
Keyakinan ini nantinya meng-antarkan
kepada pengertian Keadilan Ilahi.

3. Adil dalam Pengertian “Perhatian
Terhadap Hak-Hak  Individu  dan
Memberikan Hak-Hak Itu kepa-
da Setiap Pemiliknya”
Adil dalam pengertian ini  didefinisikan

sebagai: menempatkan sesuatu  pada
tempatnya (wadh al-syai’ fi mahallihi)
atau  memberikan kepada pihak  lain
haknya melalui  jalan yang terdekat.  La-
wannya adalah “kezaliman” yaitu menem-
patkan sesuatu tidak pada tempatnya
(wadh’ al-syai’ fi ghairi mahallihi).
Dengan demikian, memasang peci di ke-
pala adalah keadilan dan meletakkannya
di kaki adalah kezaliman. Pengertian
keadilan seperti ini, melahirkan keadilan
sosial dimana setiap muslim terutama
pemimpinnya wajib menegakkannya.

Setiap manusia tentu mempunyai hak
untuk memiliki atau melakukan sesuatu,
karenanya hak-hak itu harus diperhatikan
dan dipenuhi dengan sebaik-baiknya.
Hak-hak setiap manusia itu  misalnya hak
untuk hidup, memiliki sesuatu, belajar,
bekerja, berobat, kelayakan hidup dan
jaminan keamanan. Kesemua itu harus
diberikan kesempatannya yang sama
kepada setiap orang.

Karena itu, dalam Islam, seseorang
tidak dibenarkan melakukan pembu-
nuhan tanpa alasan yang benar karena
yang demikian itu berarti ia telah meram-
pas hak hidup orang lain. Allah SWT
berfirman:
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Dan janganlah kamu membunuh jiwa
yang diharamkan Allah (membunuh-
nya), melainkan dengan suatu (alasan)
yang benar  dan barangsiapa dibunuh
secara zalim, maka sesungguhnya
Kami telah memberi kekuasaan  kepa-
da ahli warisnya, tetapi janganlah ahli
waris itu melampaui batas dalam
(membalas) membunuh. Sesungguh-
nya ia adalah orang yang mendapat
pertolongan. (QS al-Isra: 33)

Islam juga melarang seseorang makan
harta orang lain dengan cara mencuri,
menipu dan semacamnya, karena yang
demikian itu berarti ia mengambil hak-
hak orang lain.

Hai orang-orang yang beriman, ja-
nganlah kamu saling memakan harta
sesamamu dengan jalan yang batil,
kecuali dengan jalan perniagaan yang
berlaku dengan suka sama-suka di
antara kamu. QS an-Nisa: 29)

Seringkali perampasan hak orang lain
dilakukan melalui pengurangan dalam
timbangan dan takaran. Dalam hal ini
Allah mengecam dengan sangat keras
dalam firman-Nya:

Kecelakaan besar bagi orang-orang
yang curang, (yaitu) orang-orang

yang apabila menerima takaran dari
orang lain mereka minta dipenuhi, dan
apabila mereka menakar atau menim-
bang untuk orang lain, mereka me-
ngurangi. Tidaklah orang-orang itu
menyangka, bahwa sesungguhnya me-
reka akan dibangkitkan, pada suatu
hari yang besar, (yaitu) hari (ketika)
manusia berdiri menghadap Tuhan
semesta alam? (QS al-Muthaffifin: 1-6)

Dalam kehidupan keluarga, seseorang
diperintahkan berlaku adil dengan cara
memberikan hak anggota keluarganya
secara proporsional.  Seorang laki-laki
yang memiliki istri lebih dari satu orang
harus bisa berlaku adil kepada mereka.
Allah berfirman:

Maka nikahilah wanita-wanita (lain)
yang kamu senangi; dua, tiga atau
empat, jika kamu takut tidak akan
dapat berlaku adil, maka (nikahilah)
seorang saja ... (QS an-Nisa’: 3)

Orang tua juga dituntut berlaku adil
kepada anak-anaknya. Rasulullah SAW
bersabda:

Bertaqwalah kamu kepada Allah dan
bersikap adillah terhadap anak-
anakmu. (HR. Bukhari)

Islam memerintahkan seseorang agar
bersikap adil dalam memberikan kesak-
sian. Seseorang tidak boleh memberi
kesaksian kecuali dengan sesuatu yang
ia ketahui, tidak boleh menambah dan
tidak boleh mengurangi, tidak boleh
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merubah dan tidak boleh mengganti,
Allah SWT berfirman:

Dan persaksikanlah dengan dua orang
saksi yang adil di antara kamu dan
hendaklah kamu tegakkan kesaksian
itu karena Allah ... (QS ath-Thalaq: 2)

Hai orang-orang yang beriman, hen-
daklah kamu jadi orang-orang yang
selalu menegakkan (kebenaran) ka-
rena Allah menjadi saksi dengan adil.
(QS al-Maidah: 8)

 PENUTUP
Agar bisa disebut berlaku adil, diper-

lukan adanya mizan (timbangan, standar)
yang dipergunakan untuk menilai dan
mengukur keadilan atau kezaliman
seseorang. Mizan keadilan dalam Islam
adalah al-Qur’an. Firman Allah:

Allah-lah yang menurunkan Kitab de-
ngan membawa kebenaran dan
menurunkan neraca (keadilan) (QS
as-Syura: 17)

Firman Allah (yang artinya):

Sesungguhnya Kami telah mengutus
para Rasul dengan membawa bukti-
bukti nyata dan telah Kami turunkan
bersama mereka al-Kitab dan mizan

(neraca, keadilan) supaya manusia
dapat berlaku adil. Dan Kami ciptakan
besi yang padanya terdapat kekuatan
yang hebat dan berbagai manfaat bagi
manusia” (QS al-Hadid: 25)

Rasyid Ridla, dalam Tafsir al-Manar,
menjelaskan ayat ini dengan menyatakan
sebagai berikut: Sebaik-baik orang
adalah orang yang bisa berhenti dari
kezaliman dan permusuhan dengan
hidayah al-Qur’an, kemudian orang
yang berhenti dari kezaliman karena
kekuasaan (penguasa) dan yang
paling buruk adalah orang yang tidak
bisa diterapi kecuali dengan keke-
rasan. Inilah yang dimaksudkan de-
ngan al-hadid (besi)”.

Kedamaian dunia hanya bisa dite-
gakkan dengan al-Qur’an yang telah
mewajibkan umat manusia untuk berlaku
adil dan mengharamkan kezaliman serta
kesewenang-wenangan. Dengan meng-
ikuti petunjuk al-Qur’an,  manusia akan
menjauhi tindakan-tindakan kezaliman
karena rasa takutnya kepada murka Allah
di dunia dan akhirat, disamping untuk
mengharapkan balasan atau ganjaran
dunia dan akhirat.

Wallahu a’lamu bis-sshawab.

Narasumber utama artikel ini:
Zaini Munir Fadloli
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Tuntunan Akhlak

ADAB BERBICARA (5):

MENDAHULUKAN

ORANG TUA,

PERLAHAN-LAHAN,

MERENDAHKAN

SUARA

Rasulullah SAW
mengajarkan kepada kita

menghormati yang lebih
tua dan mengasihi yang

lebih muda, bahkan
siapapun yang tidak
melakukannya tidak
digolongkan sebagai

ummat beliau (HR Ahmad,
Kitab Ahmad no. 21693,

dari Ubadah bin ash-Shamit).
Salah satu bentuk

penghormatan kepada
yang lebih tua adalah

mendahulukan mereka
dalam berbicara.

Dalam kitab Shahih Bukhari hadits no
2937,  dari Busyair bin Yasar dari Sahal
bin Abi Hatsmah berkata; “‘Abdullah bin
Sahal dan Muhayyishah bin Mas’ud bin
Zaid berangkat menuju Khaibar yang saat
itu Khaibar terikat dengan perjanjian
damai lalu keduanya terpisah. Kemudian
Muhayyishah mendapatkan ‘Abdullah bin
Sahal dalam keadaan gugur bersimbah
darah lalu dia menguburkannya. Kemu-
dian dia kembali ke Madinah. Selanjut-
nya, Abdur Rahman bin Sahal, Muhay-
yishah dan Huwayyishah, keduanya anak
Mas’ud, menemui Nabi shallallahu
‘alaihi wasallam. ‘Abdur Rahman bin
Sahal memulai berbicara. Namun,
Rasulullah shallallahu’alaihiwasallam
berkata; “Tolong yang bicara yang
lebih tua, tolong yang bicara yang
lebih tua” . Abdur Rahman memang
yang paling muda usia diantara yang hadir,
lalu dia pun diam. Maka keduanya (anak
Mas’ud - yang lebih tua) berbicara”.

MENDAHULUKAN ORANG TUA
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Hadits yang serupa diriwayatkan pula
oleh Muslim, Abu Daud, Turmudzi,
Nasa’i, Ahmad dan Darimi.

Hadits lain yang terdapat dalam Kitab
Shahih Muslim hadits no 1603:

Dari Abdullah bin Buraidah ia ber-
kata, Samurah bin Jundub berkata:
“Pada masa Rasulullah shallallahu
‘alaihi wasallam aku masih kecil, dan
telah menghafal (beberapa hadits) dari
beliau, maka tidak ada yang mengha-
langiku untuk berbicara kecuali kare-
na di sini terdapat orang-orang yang
usia mereka lebih tua dariku”. (Shahih
Muslim hadits no. 1603)

Masih banyak hadits lain yang menun-
tunkan kita agar menghormati dan men-
dahulukan kepada yang lebih tua. Dalam
pergaulan sehari-hari kita berhadapan
dan banyak terlibat pembicaraan dengan
orang-orang yang lebih tua, sebaya, atau
lebih muda. Pembicaraan yang dilakukan
bisa berupa tegur sapa, perbincangan,
maupun penyampaian pesan.

Bila bertemu dengan orang yang lebih
tua hendaklah kita bergegas menyapa
terlebih dahulu dengan salam sebagai
bentuk penghormatan, tetapi bila ber-
temu yang lebih muda menyapa terlebih
dahulu adalah bentuk kasih sayang dan
kerendahhatian kita.

Ketika  berbincang atau berdiskusi
dengan orang lain, kita harus lebih banyak
mendengar dari lawan bicara atau lawan
diskusi yang lebih tua dan memberikan
kesempatan mereka menyelesaikan
pembicaraan terlebih dahulu. Mereka
memiliki pengalaman hidup di dunia lebih
lama, dan mungkin saja memiliki banyak
pelajaran yang bisa kita peroleh.

Allah memberikan kita dua telinga dan
satu mulut dapat kita maknai bahwa
seharusnya kita lebih banyak mendengar
daripada berbicara. Mendengar mem-
berikan kesempatan kepada kita untuk
lebih banyak memperoleh manfaat dari
orang lain.

Bila kita menjadi anggota delegasi
untuk menyampaikan pesan-pesan
khusus yang dilakukan secara berke-
lompok, maka anggota delegasi yang
lebih tua yang diprioritaskan berbicara
terlebih dahulu.

Allahu thiqathy wa-raja’iy
Muhammad Hashim al-Khathat
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PERLAHAN-LAHAN
Adalah Rasulullah bila berbicara

selalu jelas dan tidak pernah terburu-
buru, sebagaimana diungkapkan oleh istri
beliau ‘Aisyah:

Dari Aisyah RA  dia berkata, “Ra-
sulullah shallallahu ‘alaihi wasallam
tidak pernah berbicara dengan ter-
buru-buru seperti pembicaraan kalian
ini, akan tetapi beliau berbicara de-
ngan penjelasan yang terperinci dan
dapat dihafal oleh orang yang duduk
bersamanya.”  (Hadits no. 3575 Kitab
Turmudzi)

Maksud utama pembicaraan adalah
agar apa yang dipikirkan oleh pembicara
dapat dikomunikasikan dan dipahami
dengan baik oleh teman bicaranya. Kata-
kata yang diucapkan dengan tenang dan
perlahan-lahan memungkinkan pertim-
bangan pikiran lebih baik terhadap
kalimat-kalimat yang diucapkan sehingga
menjadi lebih bermakna, terbebas dari
kalimat yang tidak baik. Bagi teman
bicara juga lebih enak didengar, lebih
jelas,  mudah diingat dan dipahami.

Sedangkan kata-kata yang diucapkan
dengan terburu-buru, lebih sulit dipahami.
Kenapa? Kita perlu konsentrasi ekstra
dalam mengikutinya. Tidak semua kalimat
dapat ditangkap telinga dan diteruskan
ke Area Wernicke, yakni suatu area di

otak yang berperan dalam pemahaman
informasi penglihatan dan pendengaran.
Akibatnya, kita tidak sepenuhnya
memahami pembicaraan orang.

Rasulullah kalau bicara pelan-pelan.
Orang-orang yang mendengarkan bisa
mengerti dan bahkan bisa mengulanginya.
‘Aisyah RA juga menceritakan bahwa
Nabi SAW tidaklah berbicara melainkan
bila seseorang menghitung pembicara-
annya pasti bisa (Hadits no.5325, Shahih
Muslim). Itulah teladan luar biasa yang
seharusnya kita ikuti!

MERENDAHKAN SUARA

Allah Swt memerintahkan kita untuk
merendahkan suara , sebagaimana fir-
man Allah dalam dalam QS 31 (Luqman)
ayat 19:

Dan sederhanakanlah kamu dalam
berjalan dan lunakkanlah suaramu,
sesungguhnya seburuk-buruk suara
adalah suara keledai.

Dalam al-Qur’an surat al-Hujurat
ayat 2, Allah melarang orang-orang yang
beriman meninggikan suara melebihi
suara Nabi Muhammad SAW. Dalam
berbicara cukup dilakukan dengan suara
yang bisa didengar dan dimengerti oleh
teman bicara. Suara yang lunak dan
lembut memberikan kesan adanya kasih
sayang di dalamnya.

Rata-rata, orang merasa damai dan
lebih senang berada di tengah-tengah
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orang yang bicara dengan lembut, apalagi
diiringi dengan senyuman. Perasaan
tersebut mendorong otak memproduksi
hormon endorfin  - disebut pula sebagai
hormon kebahagiaan- yang dapat
membuat pembuluh darah lebih longgar
dan elastis sehingga aliran darah dalam
tubuh menjadi lebih lancar. Keadaan ini
mendorong tubuh tetap sehat dan bugar.

Bicara keras boleh saja dilakukan
pada kondisi-kondisi tidak normal:
� Lingkungan yang bising seperti di

keramaian, dekat mesin, hujan deras,
dalam helikopter, dan lain-lain.

� Teman bicara agak tuli atau berada
dalam jarak yang agak jauh dan tidak
memungkinkan mendekat, misalnya
terhalang sungai, terhalang jalan, dan
lain-lain.

� perintah-perintah dalam perang,
� peringatan keadaan darurat karena

banjir, kebakaran, gempa, tsunami,
dan  keadaan membahayakan lainnya.

Dalam keadaan normal, kebanyakan
orang merasa tidak nyaman bila

mendengarkan orang bicara padanya
dengan suara keras. Bicara keras ter-
kesan sebagai hardikan, ekspresi ke-
kesalan atau kemarahan. Siapa yang se-
nang dihardik, dimarahi, atau mende-
ngarkan kekesalan orang?

Keledai dijadikan contoh binatang
yang bodoh dan bersuara paling buruk.
Suaranya keras dan tak enak didengar.
Orang yang suka berbicara keras
memberikan efek seperti suara keledai
di mana orang berusaha menghindari dan
tak ingin lama-lama mendengarnya.

Orang yang berakhlak baik senantiasa
berusaha agar kehadirannya di hadapan
orang lain memberikan manfaat dan
menyenangkan. Kebiasaan bicara lemah
lembut pasti lebih disukai dari bicara
keras, apalagi keras seperti keledai.

Marilah kita contoh cara bicaranya
Rasulullah....Wallahu a’lam.

Nunukan, 5 Februari 2012
Agus Sukaca
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SHALAT-SHALAT

SUNNAH

YANG UTAMA

Tuntunan Ibadah

Rasulullah SAW, melalui teladan
dalam kehidupan sehari-hari,
sudah menyediakan fasilitas bagi

kita untuk berupaya ke arah penyem-
purnaan ibadah kita dengan menetapkan
pelbagai pilihan shalat-shalat sunnah yang
beragam. Berdasar dalil-dalil yang kuat
ada tiga shalat sunnah yang dapat kita
lakukan secara rutin, yakni:
� Rawatib, shalat sunnah yang diker-

jakan antara azan dan iqamah, kecuali
yang pelaksanaannya setelah shalat
wajib;

� Dhuha’, dikenal sebagai shalat tanda
syukur dan gembira kepada Allah;

� Shalat tahajud, shalat malam yang
dilaksanakan sesudah tengah malam
dan setelah tidur.

PILIHAN-PILIHAN
SHALAT SUNNAH RAWATIB

Shalat rawatib terkait dengan shalat
Magrib, Isya dan shalat Jumat, lebih afdol
dilaksanakan di rumah. Itu jika masjid/
surau tempat shalat wajib berjamaah itu
dilakukan letaknya dekat rumah. Jika
letaknya cukup jauh, atau misalnya di
tempat kerja atau saat bepergian, tentu
saja tidak perlu menunggu pulang ke
rumah dulu, melainkan dikerjakan di
masjid/mushala itu juga. Jika kita sedang

Seorang muslim yang
berpikiran positif, niscaya

akan berusaha
menyempurnakan ibadah

kepada Allah dengan
shalatnya. Cara membuat

shalat itu sempurna adalah
dengan menjaga agar shalat
wajib dilakukan on time (di

awal waktu) dan dengan
berjamaah. Karena adanya

kemungkinan hal tersebut
belum bisa ditunaikan
sepenuhnya, maka ia

mencari cara
penyempurnaan  itu dengan

melakukan shalat-shalat
sunnah. Bahkan, seandainya

shalat wajib sudah bisa
dilaksanakan tepat waktu

dan berjamaah, masih
terbuka kemungkinan bagi

kita untuk melakukan upaya
penyempurnaan itu.
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bepergian, maka tidak disunnahkan shalat
sunnah rawatib kecuali shalat sunat fajar
dan witir (HR Bukhari-Muslim).

Shalat sunnah rawatib ini dapat dibe-
dakan atas dasar frekuensi  pelaksa-
naannya oleh Nabi. Suri teladan yang
diberikan selama beliau hidup menjadi
rujukan bagaimana hal itu dikerjakan
sekarang. Dari situ kita membedakan apa
yang disebut shalat sunnah muakkadah
(sangat intens dilaksanakan) dan ghairu
muakkadah (tidak terlalu intens dilak-
sanakan Rasulullah SAW).

Pembedaan itu dapat dipahami seba-
gai kualifikasi tingkatan shalat sunnah
tersebut. Yang muakkadah berarti
shalat-shalat tersebut nyaris mendekati
shalat wajib yang lima itu; yang ghairu
muakkadah posisinya berada setingkat
di bawahnya.

Dari hadits-hadits yang disampaikan
kepada kita secara otentik dan terjaga,
kita tahu bagaimana shalat sunnah yang
dipraktekkan Rasulullah. Setelah dipilah-
pilah, kita menemukan hadits yang kuat
untuk mengkategorikan shalat-shalat sun-
nah menjadi dua: shalat sunnah rawatib
mu’akadah dan ghairu mu’akadah
yang sama-sama  bisa kita praktikkan.

Berikut ini pengelompokan shalat
sunnah rawatib —sekadar untuk me-
mudahkan kita memahami— yang di-
dasarkan hadits yang menyebutkannya.

PILIHAN 1:
Shalat sunnah 10 rakaat yang mu’akadah
berdasar HR Muslim dari Ibnu Umar,
Nabi mencontohkan mengerjakan shalat
sunnah rawatib sebagai berikut.

Teks hadits dari Ibnu Umar itu
bunyinya sebagai berikut:

Saya jaga (amalan) dari Rasulullah 10
rakaat shalat sunnah; yaitu: 2 rakaat
sebelum Dzuhur dan 2 rakaat sesu-
dahnya, 2 rakaat sesudah magrib dan
2 rakaat sesudah Isya, serta 2 rakaat
sebelum Shubuh (Muttafaq alayh).

PILIHAN 2:
Shalat sunnah 12 rakaat yang mu’akadah
berdasar HR at-Tirmidzi dari Ummu
Habibah, istri Nabi.

Beberapa hadits Nabi yang lain, yang
menguatkan bilangan rakaat di atas,
berbunyi sebagai berikut.

� Tidaklah seorang muslim mendi-
rikan shalat sunnah, ikhlas karena
Allah, sebanyak 12 rakaat selain
shalat fardhu, melainkan Allah
akan membangunkan baginya se-
buah rumah di surga. (HR. Muslim
dari Ummu Habibah, isteri Nabi SAW,
yang mengabarkan Rasulullah ber-
sabda demikian itu).

� Barangsiapa menjaga dalam me-
ngerjakan shalat sunnah 12 rakaat,
maka Allah akan membangunkan
rumah untuknya di surga, yaitu 4
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rakaat sebelum Dzuhur, 2 rakaat
setelah Dzuhur, 2 rakaat setelah
Maghrib, 2 rakaat setelah Isya`,
dan 2 rakaat sebelum Subuh.” (HR.
At-Tirmizi dan An-Nasai).

� Dalam riwayat Muslim yang lain juga
ditambahkan keterangan: “Adapun
pada shalat Maghrib, Isya, dan
Jum’at, maka Rasulullah  menger-
jakan shalat sunnahnya di rumah.”

PILIHAN 3:
Dalam redaksional yang lain, ada hadits
yang  menyebut 12 rakaat juga seharinya,
digambarkan dalam pilihan 3, yang me-
nambah 2 rakaat sebelum Ashar tetapi
tanpa menyebut 2 rakaat setelah Isya.
Hadits riwayat Aisyah (dari Muslim, an-
Nasai, Abu Dawud) dan Ali mence-
ritakan bahwa Rasulullah biasa menger-
jakan 2 rakaat sebelum Ashar itu (hadits
hasan dari Abu Dawud dan at-Thabrani).

PILIHAN-PILIHAN SHALAT SUNNAH RAWATIB MUAKKADAH

PILIHAN 1: 

Sebelum (Qobliyah) Shalat Fardhu (Harian) Sesudah (Ba’diyah) 
2 rakaat Dzuhur 2 rakaat 

— Ashar — 
— Maghrib 2 rakaat 
— Isya’ 2 rakaat 

2 rakaat Shubuh — 
 

— Shalat Jumat 2 rakaat 
HR Muslim dari Ibnu Umar 

 

PILIHAN 2: 

Sebelum (Qobliyah) Shalat Fardhu Sesudah (Ba’diyah) 
4 rakaat Dzuhur 2 rakaat 

— Ashar — 
— Maghrib 2 rakaat 
— Isya’ 2 rakaat 

2 rakaat Shubuh — 
 

— Shalat Jumat 2 rakaat 
HR At-Tirmidzi dari Ummu Habibah  

 

PILIHAN 3: 

Sebelum (Qobliyah) Shalat Fardhu (Harian) Sesudah (Ba’diyah) 
2 rakaat Dzuhur 2 rakaat 
2 rakaat Ashar — 

— Maghrib 2 rakaat 
— Isya’ — 

2 rakaat Shubuh — 
 

— Shalat Jumat 2 rakaat 

HR Muslim dari Aisyah, Hadits Hasan Abu Dawud & At-Thabrani dari Ali  
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SHALAT SUNNAH RAWATIB GHAIRU MUAKKADAH

RINGKASAN ANTARA MUAKKADAH DAN GHAIRU MUAKADAH

PILIHAN 4:  
Sebelum (Qobliyah) Shalat Fardhu Sesudah (Ba’diyah) 

— Dzuhur 4 rakaat 
4 rakaat Ashar — 
2 rakaat Maghrib — 
2 rakaat Isya’  2 rakaat 

— Shubuh — 
 

— Shalat Jumat 4 rakaat 

Pelbagai hadits termasuk riwayat Bukhari-Muslim dari Abdullah bin Mughaffal Al Muzani 

 

Shalat Lima Waktu 
Muakkadah Ghairu Muakkadah 

Qabliyah Ba’diyah Qabliyah Ba’diyah 

Subuh 2 —  — 
Zhuhur 2 atau 4 2  4 
Ashar 2 — 4 — 
Maghrib  2 2  
Isya’  2 2  
 

Keterangan:
Angka di atas menunjukkan jumlah rakaat. Tidak ada shalat sunnah rawatib sebelum
Jumat. Shalat sunnah yang dilaksanakan bakda Dzuhur juga dilaksanakan bakda Jumat.

LARANGAN SHALAT SUNNAH
Penting dicatat bahwa, ada waktu-

waktu tertentu yang kita tidak diper-
bolehkan melakukan shalat sunnah; yakni
sesudah shalat Shubuh dan sesudah
Ashar. Dasarnya adalah hadits yang
diriwayatkan oleh Bukhari-Muslim dari
Abu Hurairah dan Umar bin Khaththab:
“Sesungguhnya Rasulullah SAW mela-
rang shalat setelah shalat Shubuh
hingga terbit matahari dan setelah
shalat Ashar hingga terbenamnya
matahari”. (HR Bukhari Muslim)

Shalat sunnah rawatib sebelum shalat
wajib itu dilaksanakan setelah adzan dan
sebelum iqamat. Sesuai yang diprak-
tekkan Nabi SAW, untuk shalat-shalat
sunnah bakda Magrib, Isya dan shalat
Jumat, itu dilaksanakan di rumah.

Untuk shalat sunnah rawatib 4 rakaat
(bakda Dzuhur dan sebelum Ashar)
tatacara pelaksanaannya dapat dengan 2-
2 rakaat atau salam setiap rakaat; atau
dengan dua kali duduk tasyahud (tahiyat)
dengan sekali salam. Keduanya memiliki
dasar hukum yang kuat.
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SHALAT DHUHA
Shalat Dhuha atau disebut juga shalat

al-Awwabin yaitu shalat sunnat yang
dilakukan seorang muslim ketika waktu
dhuha. Yang disebut waktu dhuha dalam
teks-teks lama dijelaskan dengan istilah
“ tujuh hasta sejak terbit matahari”
atau “matahari naik sepenggal hingga
tengah hari”, yang jika dikonversi dalam
pengertian sekarang kira-kira sejak pukul
7 pagi hingga waktu Dzuhur.

Hadits Rasulullah SAW terkait shalat
Dhuha antara lain:

Dari Abu Hurairah RA berkata: Keka-
sihku Nabi SAW mewasiatkan kepada
saya tiga perkara : “Berpuasa tiga ha-
ri dalam setiap bulan, shalat dhuha
dua rakaat dan shalat witir sebelum
saya tidur”. (HR. Bukhari-Muslim dari
Anas)

Barang siapa shalat dhuha 12 rakaat,
Allah akan membuatkan untuknya
istana di surga. (HR. Tirmidzi dan Abu
Majah).

Jumlah rakaat shalat dhuha bisa dua,
empat, delapan atau 12 rakaat; dilakukan
dengan dua rakaat sekali salam.

Shalat dhuha juga dipahami sebagai
bentuk syukur kepada Allah. Syukur yang
sunnah yaitu melaksanakan hal-hal yang

sunnah setelah yang wajib. Syukur yang
sunnah bisa diwakili dengan mengerjakan
shalat dhuha dua rakaat. Hal itu tercermin
dari hadits riwayat Muslim berikut:
Rasulullah SAW bersabda: “Setiap ru-
as tulang dari seseorang di antara
engkau semua itu harus ada sedekah-
nya pada saban pagi harinya. Maka
setiap sekali tasbih, tahmid, tahlil dan
takbir adalah sedekah; amar makruf
adalah sedekah, nahy munkar adalah
sedekah; dan yang demikian itu dapat
dicukupi oleh dua rakaat yang dilaku-
kan oleh seseorang dengan shalat
Dhuha.” (HR Muslim dari Abu Dzar)

Sejumlah hadits sahih yang sampai
kepada kita menunjukkan bahwa Nabi
melaksanakan shalat Dhuha sebanyak 12
rakaat, manakala malam sebelumnya
beliau tidak sempat shalat malam lantaran
ketiduran, kelelahan atau sakit. Hal ini
menegaskan betapa Rasulullah memper-
banyak shalat-shalat sunnah secara
proaktif. Karena malam sebelumnya
tidak sempat shalat sunnah tahajud, maka
seolah-olah beliau menggantinya dengan
memperbanyak jumlah rakaat pada saat
shalat dhuha.•

[Tim Redaksi]
Edisi mendatang tentang Shalat Tahajud
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TANYA:
Adakah tuntunan untuk berpindah

tempat ketika mengerjakan shalat
sunnah setelah shalat fardhu?
JAWAB:
Ya, memang sebaiknya demikian. Ada
beberapa dalil untuk itu. Yakni:
• Nabi SAW bersabda: “Imam ja-

ngan shalat sunnah di tempat ia
melakukan shalat fardhu, se-
hingga ia berpindah tempat.”
(HR Ibnu Majah dari Mughirah bin
Syu’bah)

• Nabi SAW bersabda: “Apakah
kamu merasa lemah (keberatan)
saat kamu shalat (sunnah) untuk
maju sedikit atau mundur, atau
pindah ke sebelah kanan atau ke
sebelah kiri?” (HR Ibnu Majah
dari Abu Hurairah)
Hadits-hadits tersebut memberi tun-

tunan agar setelah kita shalat fardhu
(wajib), hendaknya bergeser tempat
de-ngan pilihan ke empat penjuru (ke
muka, belakang, kanan atau kiri)
sebelum melakukan shalat sunnah.
Hadits yang lain mengajarkan agar
berbicara dulu dengan orang lain atau
berpindah tempat.

Tuntunan Ibadah

SERBA-SERBI PENDALAMAN

TENTANG SHALAT SUNAH YANG UTAMA

Sejumlah ulama menggali hikmah di
balik tuntunan itu. Salah satunya adalah
untuk membanyakkan tempat kita su-
jud. Hal ini mengingat adanya konsep
bahwa  “tempat-tempat sujud itu kelak
akan bersaksi di akhirat nanti”, maka
menambah tempat sujud dengan ber-
pindah tempat itu menjadi perlu untuk
dilakukan.

Pak AR (KH. AR Fakhruddin)
menunjukkan hikmah yang lain, yakni:
dengan berpindah tempat itu menim-
bulkan kesegaran ke dalam hati dengan
adanya suasana yang baru.

TANYA:
Adakah dalilnya yang menyatakan

bahwa shalat sunnah rawatib itu se-
baiknya dikerjakan di rumah? Bagai-
mana kalau masjid itu jaraknya dari
rumah agak jauh beberapa ratus meter,
sehingga jika shalat sunnah rawatib itu
dikerjakan tidak dalam waktu berde-
katan dikhawatirkan akan membuat
shalat rawatibnya luput dikerjakan?
JAWAB:
Memang ada beberapa dalil tentang itu.
Misalnya:
• Bahwa Nabi bersabda: “Shalat-

lah engkau semua, hai sekalian
manusia, sebab sesungguhnya
seutama-utama shalat itu ialah
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shalatnya seseorang yang diker-
jakan dalam rumahnya, kecuali
shalat yang diwajibkan.”
(Muttafaq ‘alaih, dari Zaid bin
Tsabit)

• Nabi SAW bersabda, “Jadikanlah
dari sebahagian shalatmu, yakni
yang sunnah  itu, di rumah-ru-
mahmu sendiri dan janganlah
menjadikan rumah-rumah itu
sebagai kuburan,  yakni tidak
pernah digunakan shalat sunnah
atau membaca al-Quran yakni
sunyi dari ibadat.” (Muttafaq
‘alaih, dari Ibnu Umar)

Dalam menghadapi pilihan-pilihan
praktis dalam hidup sehari-hari, tentu
kita perlu cermat menimbang-nimbang.
Sehingga perlu memperhitungkan segi
urgensi (pentingnya) dan kemende-
sakan (disegerakan).

Perlu diingat, shalat sunnah rawatib
itu posisinya adalah disangatkan. Jika
kita punya pertimbangan “kalau tidak
segera dilakukan ada kemungkinan
luput dikerjakan”, maka sebaiknya
dikerjakan saja di masjid, daripada
menunggu pulang ke rumah yang

jaraknya beberapa ratus meter. Itu
untuk shalat yang ba’diyah.

Demikian juga untuk yang qabliyah.
Karena shalat rawatib qabliyah itu
antara azan dan iqamat, ada kemung-
kinan jika shalatnya dilaksanakan di
rumah setelah mendengar azan, lalu baru
pergi ke masjid, sehingga berpe-luang
terlambat shalat atau minimal selalu
menjadi masbuq (tidak mengikuti
imam semenjak takbiratul ikram),
maka niscaya lebih baik shalat sunnah
di masjid.

Sesungguhnya ada pilihan lain dari
uraian di atas yang —insya Allah— lebih
baik. Yakni, pergi-pulang ke masjid
menggunakan kendaraan. Bukankah
mengupayakan kendaraan sepeda atau
sepeda motor kini merupakan hal yang
relatif mudah? Jadi, setelah mendengar
azan lalu shalat sunnah rawatib qabliyah
di rumah, terus pergi ke masjid dan sha-
lat wajib di sana. Selesai shalat, pulang
ke rumah tanpa mampir-mampir dulu,
untuk menunaikan shalat sunnah. Baru
setelah itu bisa melakukan urusan yang
lain-lain.

Wallahu alam bissawab.•
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Tuntunan Muamalah

TUNTUNAN HUTANG PIUTANG (3)

Tuntunan Bagi

yang Mempunyai Hutang

Perlunya niat untuk membebaskan
hutang  dan berusaha membayar

Telah menceritakan kepada kami
‘Abdan, telah mengabarkan kepada
kami Jarir dari Mughirah, dari Asy-
Sya’biy, dari Jabir r.a. berkata;

‘Abdullah bin ‘Amru ibn Haram
wafat dengan meninggalkan hutang,
lalu aku meminta tolong kepada Nabi
saw. untuk meminta para piutangnya
agar mereka mau membebaskan
hutang tersebut.

Maka Nabi saw. meminta kepada
mereka, namun mereka tidak menga-
bulkannya. Maka Nabi berkata, kepa-
daku: “Pergilah dan pisahkan kurma-
mu sesuai jenisnya, kurma jenis ‘Aj-
wah, kurma jenis ‘Adzq Zaid, lalu
kirimlah kepadaku”.

Kemudian aku melaksanakan lalu
aku kirim kepada Nabi saw. Maka
Beliau datang lalu duduk diatasnya
atau di tengahnya kemudian berkata:
“Timbanglah untuk orang-orang”.

Maka akupun menimbangnya
hingga aku tunaikan apa yang menjadi
hak mereka dan yang tinggal adalah
kurma milikku dan seolah tidak ada
yang kurang sedikitpun dari kurma-
kurna tersebut”.

Dan berkata Firas dari Asy-Sya’biy
telah menceritakan kepada saya Jabir



42 BERKALA TUNTUNAN ISLAM

dari Nabi saw: “Dan senantiasa Be-
liau terus menimbang kurma tersebut
untuk masyarakat hingga selesai”.

Dan berkata Hisyam dari Wahab
dari Jabir bahwa Nabi saw. berkata:
“Potonglah tangkainya buat dia lalu
genapkanlah timbangannya”. (HR.
Bukhari 1983)

Telah bercerita kepada kami ‘Umar
bin Hafsh, telah bercerita kepada kami
bapakku, telah bercerita kepada kami
Al A’masy dari Muslim, dari Masruq,
telah bercerita kepada kami Khabbab
berkata: “Pada masa Jahiliyyah aku
adalah seorang tukang besi dan emas
lalu aku bekerja pada Al ‘Ash bin Wa’il
lalu upahku aku kumpulkan kepa-
danya kemudian aku menagih agar dia
membayarnya.

Dia berkata: “Demi Allah, aku ti-
dak akan membayarnya kepadamu
kecuali kamu mau mengingkari
(kufur) Muhammad SAW“.

Aku katakan: “Adapun aku, demi
Allah, tidak akan kufur sampai kamu
mati lalu kamu dibangkitkan.

Dia berkata: “Biarkanlah aku sam-
pai aku mati lalu dibangkitkan”.

Aku katakan: Baik kalau begitu”.
Dia berkata: “Sungguh aku akan

mendapatkan harta dan anak lalu aku
akan bayar hutang kepadamu”.

Maka Allah menurunkan al-Qur’an
surat Maryam ayat 77 (Maka apakah
kamu telah melihat orang yang kafir
kepada ayat-ayat kami dan ia menga-
takan, “pasti Aku akan diberi harta
dan anak”). (HR. Bukhari  2114)

Menunda membayar hutang bagi
orang yang mampu (kaya) adalah
sebuah kedzaliman

Telah menceritakan kepada kami
‘Abdullah bin Yusuf, telah menga-
barkan kepada kami Malik dari Abu
Az Zanad, dari Al A’raj, dari Abu Hu-
rairah r.a. bahwa Rasulullah saw. ber-
sabda: “Menunda membayar hutang
bagi orang kaya adalah kezhaliman
dan apabila seorang dari kalian
hutangnya dialihkan kepada orang
kaya, hendaklah dia ikuti”. (HR.
Bukhari 2125)
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Telah bercerita kepada kami Muham-
mad bin Yusuf, telah bercerita kepada
kami Sufyan, dari Ibnu Dzakwan, dari
Al A’raj, dari Abu Hurairah r.a. dari
Nabi SAW bersabda:

“Menunda membayar hutang bagi
orang kaya adalah kezhaliman dan
apabila seorang dari kalian hutang-
nya dialihkan kepada orang kaya, hen-
daklah ia ikuti”. (HR. Bukhari 2126)

Hadis di atas menjelaskan bahwa bagi
orang yang mampu membayar, maka
harus segera membayar hutangnya.
Kalau orang tersebut menunda dalam
membayar hutangnya maka perbuatannya
masuk kategori perbuatan dzalim.

Rasulullah  tidak mau menyalati
orang meninggal  yang masih punya
hutang

Telah bercerita kepada kami Al Mak-
kiy bin Ibrahim, telah bercerita kepa-
da kami Yazid bin Abi ‘Ubaid,dari Sa-
lamah bin Al Akwa’ r.a. berkata:

“Kami pernah duduk bermajelis
dengan Nabi SAW ketika dihadirkan
kepada Beliau satu jenazah kemudian
orang-orang berkata: “Shalatilah je-
nazah ini”. Maka Beliau bertanya:
“Apakah orang ini punya hutang?”
Mereka berkata: “Tidak”. Kemudian
Beliau bertanya kembali: “Apakah dia
meninggalkan sesuatu?” Mereka
menjawab: “Tidak”.

Akhirnya Beliau menyolatkan jena-
zah tersebut.

Kemudian didatangkan lagi jena-
zah lain kepada Beliau, lalu orang-
orang berkata: “Wahai Rasulullah,
sholatilah jenazah ini”. Maka Beliau
bertanya: “Apakah orang ini punya
hutang?” Dijawab: “Ya”. Kemudian
Beliau bertanya kembali: “Apakah dia
meninggalkan sesuatu?”Mereka men-
jawab: “Ada, sebanyak tiga dinar”.

Maka Beliau bersabda: “Shalatilah
saudaramu ini”.
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Berkata, Abu Qatadah: “Shalatilah
wahai Rasulullah, nanti hutangnya
aku yang menanggungnya”.

Maka Rasulullah saw. menyolatkan
jenazah itu. (HR. Bukhari 2127)

Niyatkanlah untuk membayar hutang
segera, jika berniyat tidak meluna-
sinya, Allah akan merusak (merugi-
kan) orang itu

Telah menceritakan kepada kami ‘Ab-
dul ‘Aziz bin ‘Abdullah Al Uwaisiy, te-
lah menceritakan kepada kami Sulai-
man bin Bilal ,dari Tsaur bin Zaid, dari
Abu Al Goits, dari Abu Hurairah r.a.
dari Nabi saw. bersabda: “Siapa yang
mengambil harta manusia (berhutang)
disertai maksud akan membayarnya
maka Allah akan membayarkannya
untuknya, sebaliknya siapa yang me-
ngambilnya dengan maksud meru-
saknya (merugikannya) maka Allah
akan merusak orang itu”.  (HR. Bu-
khari 2212)

Ibnu Hajar al-‘Asqalani menjelaskan
hadis di atas dengan mengutip al-Mu-

nayyar yang menyatakan bahwa, ketika
orang berhutang maka dia tahu betul
bahwa dia nanti mampu melunasi hutang-
nya. Sebab, bila seseorang mengetahui
bahwa dirinya tidak akan mampu mem-
bayar hutangnya, berarti dia telah meng-
ambil barang (harta) orang lain tanpa ingin
melunasinya, kecuali hanya sekedar ha-
rapan saja. Harapan itu berbeda dengan
niat, keinginan atau kehendak kuat.

Selanjutnya, Ibnu Hajar menyatakan
bahwa apabila orang yang berhutang itu
berniat untuk melunasinya dengan rizki
yang akan dianugerahkan oleh Allah
kepadanya, maka hadis di atas berarti
bahwa Allah nanti akan menolongnya.
Caranya, Allah akan membukakan rizki
kepada orang itu atau Allah-lah yang nanti
akan menanggungnya (mengampuninya)
di akhirat.

Mengomentari al-Munayyar, Ibnu
Hajar mengatakan bahwa kalau begitu,
kelompok orang berhutang dapat dika-
tegorikan menjadi tiga:
1. Berhutang dengan niat melunasinya.
2. Berhutang dengan niat tidak akan

melunasinya.
3. Berhutang dan tidak tahu apa bisa me-

lunasinya atau tidak.
Yang paling penting dari hadis di atas
adalah bahwa orang dalam berhutang
mempunyai niat (kehendak atau keinginan
kuat) untuk melunasinya niat adalah tolok
ukur suatu perbuatan.

Orang berhutang dapat dikategorikan menjadi tiga:
berhutang dengan niat melunasinya, berhutang dengan niat
tidak akan melunasinya, atau berhutang dan tidak tahu apa

bisa melunasinya atau tidak.
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Nabi SAW menyiapkan uang untuk
membayar hutang

Telah menceritakan kepada kami
Ahmad bin Yunus telah menceritakan
kepada kami Abu Syihab dari Al-
A’masy dari Zaid bin Wahb dari Abu
Dzar r.a. berkata;

“Aku duduk-duduk bersama Nabi
saw. dan ketika Beliau melihat bukit
Uhud, Beliau bersabda:

“Aku tidak ingin seandainya bukit
Uhud itu dirubah untukku menjadi
emas dalam bentuk dinar lalu berada
padaku melebihi tiga hari kecuali satu
dinar saja yang aku siapkan untuk
membayar hutang”.

Kemudian Beliau melanjutkan:
“Sesungguhnya kebanyakan orang
dalam masalah harta, hanya sedikit
saja dari mereka (yang selamat)
kecuali orang yang berkata tentang
harta begini begini ini.”

Abu Syihab memberi isyarat dengan
tangannya ke arah kanan dan kiri:
“Dan sedikit sekali mereka yang
selamat”.

Beliau saw. berkata: “Tetaplah ka-
mu pada tempatmu”. Lalu Beliau me-
langkah tidak terlalu jauh lalu aku
mendengar suara.

Semula aku hendak mendatangi
Beliau namun aku teringat perintah
Beliau; “Tetaplah kamu pada tempat-
mu hingga aku datang”.

Ketika Beliau sudah datang aku
bertanya: “Wahai Rasulullah, apa
yang aku dengar tadi atau suara
apakah yang aku dengar tadi?”

Beliau menjawab: “Apakah kamu
mendengar sesuatu”.

Aku jawab: “Ya”.
Nabi menjelaskan: “Tadi Jibril AS da-

tang kepadaku lalu berkata: “Siapa saja
yang mati dari ummatmu dan dia tidak
menyekutukan Allah dengan sesuatu
apapun pasti akan masuk surga”.
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Aku bertanya: “Sekalipun dia ber-
buat begini begini?” Jibril menjawab:
“Ya” . (HR. Bukhari  2213)

Telah bercerita kepada kami Ahmad
bin Syabib bin Sa’id telah bercerita
kepada kami bapakku dari Yunus
berkata, Ibnu Syihab telah bercerita
kepadaku ‘Ubaidullah bin ‘Abdullah
bin ‘Utbah berkata, Abu Hurairah r.a.
berkata; Rasulullah bersabda:

“Seandainya aku memiliki emas
sebesar bukit Uhud yang membuat aku
senang tentu tidak akan bersamaku
melebihi tiga hari dan bagiku tidak
akan ada yang tersisa kecuali satu saja
yang aku siapkan untuk membayar
hutang”.

Hadits ini juga diriwayatkan oleh
S h a l i h  d a n  ‘ U q a i l  d a r i  A z  Z u h r i y .  S h a l i h  d a n  ‘ U q a i l  d a r i  A z  Z u h r i y .  S h a l i h  d a n  ‘ U q a i l  d a r i  A z  Z u h r i y .  S h a l i h  d a n  ‘ U q a i l  d a r i  A z  Z u h r i y .  (HR.
Bukhari 2214)

Hadis ini menunjukkan bahwa Nabi
Muhammad SAW memberi perhatian
yang serius untuk melunasi hutang.
Persiapan Nabi, atau tabungan Nabi
untuk persiapan menghadapi salah satu
masalah kehidupan itu berjumlah satu
dinar,  yakni koin atau uang logam emas
murni seberat 4.25 gram.•

(BERSAMBUNG)
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Syarah Hadits

FITNAH LAWAN JENIS

PENGERTIAN FITNAH
Kata fitnah dalam bahasa Arab berarti

cobaan (ibtilâ’ ), dan ujian (imtihân,
ikhtibâr). Menurut istilah: “Perkara yang
dilakukan untuk mengetahui kebaikan
atau keburukan sesuatu”. Kata fitnah
dalam al-Qur’an memiliki beberapa
pengertian, yaitu:
1. Fitnah berarti Syirik.

Firman Allah:       

Fitnah (syirik) lebih dahsyat dosanya
daripada membunuh. (QS. al-Baqarah:
191)

Dan perangilah mereka supaya tidak
berlakunya fitnah (syirik). (QS.al-
Baqarah: 193)

2. Fitnah bermakna ujian dan cobaan.

Firman Allah:                    

Dan kami uji kamu (Nabi Musa) de-
ngan pelbagai ujian yang besar. (wa
fatannaka futûnan) (QS. Toha: 40)

Dan sesungguhnya kami telah meng-
uji (wa laqod fatannâ) ummat yang
terdahulu. (QS. al-Ankabut: 3)
3. Fitnah berarti siksa
Firman Allah:

Sesungguhnya orang-orang yang me-
nyiksa orang-orang beriman lelaki dan
perempuan … “ (QS. al-Buruj: 10)
Begitu juga makna fitnah pada surah al-
Ankabut: 10, az-Zariat: 14, an-Nahl: 110.

Nabi saw bersabda: “Sesungguhnya dunia itu lahan yang manis
lagi hijau. Sesungguhnya Allah telah menguasakannya kepadamu
sekalian. Kemudian Allah menunggu (memperhatikan) apa yang
kamu kerjakan (di dunia itu). Karena itu takutilah dunia dan
takutilah wanita, karena sesungguhnya sumber bencana Bani Israil
adalah wanita.”(HR. Muslim).
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4. Fitnah berarti dosa.
Firman Allah:

Dan sebahagian mereka ada yang
berkata :“Izinkanlah aku untuk tidak
berperang dan janganlah menyebab-
kan aku berbuat dosa. Ketahuilah me-
reka telah terjebak dalam dosa (alâ fi
al-fitnati saqothû). (QS. at-Taubah: 49)
5. Fitnah berarti kekufuran.

Firman Allah:               

Sesungguhnya mereka inginkan keku-
furan (laqod ibtaghu al-fitnah). (QS. at-
Taubah: 48)
Begitu juga fitnah dalam ayat 7 surah Ali
Imran.
6. Fitnah berarti pembunuhan dan

kebinasaan.
Firman Allah:

Sekiranya kamu takut orang-orang
kafir membunuh kamu (in khiftum an
yaftinakum). (QS. an-Nisa: 101)
Begitu juga fitnah pada surah Yunus: 83.
7. Fitnah berarti berpaling dari jalan

yang benar.
Firman Allah:

Dan berwaspadalah dari mereka
(wahdzarhum an yaftinûka) yang hendak
memesonakan kamu dari jalan
kebenaran. (QS. Maidah: 49)
Begitu juga dalam ayat 73 surah al-Isra.

8. Fitnah berarti  sesat.

Firman Allah:              

Dan sesiapa yang Allah hendak me-
nyesatkannya (wa man yuridillahu fit-
natahu). (QS. al-Maidah: 41)
Juga arti fitnah dalam QS as-Soffat: 162.
9. Fitnah berarti alasan.
Firman Allah:

Kemudian tidaklah ada alasan mereka
(tsumma lam takun fitnatahum) melain-
kan mereka berkata “Demi Allah, wa-
hai tuhan kami, kami bukannya orang-
orang musyrikin. (QS. al-An’am: 23)
10. Fitnah bermaksud gila.

Maka kamu akan lihat hai Muham-
mad dan mereka akan lihat siapakah
yang gila (bi-aiyyikum al-maftûn). (al-
Qalam: 5-6)

Adapun dalam hadis, kata fitnah
mengandung beberapa pengertian:
1. Fitnah berarti perselisihan dan pe-

perangan.
Nabi SAW bersabda: Akan berlaku fit-
nah (perselisihan dan peperangan),
orang yang melihatnya lebih baik dari
orang yang menye-babkannya ia
berlaku. (HR Bukhari dan Muslim)
2. Fitnah berarti ujian dan cobaan
Nabi bersabda: Maka hendaklah kamu
waspada terhadap dunia dan waspa-
da terhadap wanita, sesungguhnya
fitnah yang mula-mula menimpa bani
Israel adalah wanita. (HR Muslim)
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3. Fitnah berarti melalaikan
Hadis Nabi: Bila Nabi SAW mendengar
tangisan bayi, Nabi akan meringan-
kan sholatnya karena khawatir ibunya
akan terlalaikan dengan tangisan
anaknya. (HR Bukhari)
4. Fitnah berarti penyiksaan dan

pembunuhan
Nabi bersabda: Dahulu seorang lelaki
di siksa karena mempertahankan aga-
manya, sampai orang-orang kafir
membunuhnya atau menyiksanya. (HR
Bukhari)
5. Fitnah berarti berlaku kemung-

karan dan kemaksiatan.
Nabi bersabda: Apabila datang seo-
rang lelaki yang baik agama dan
akhlaknya melamar anakmu maka
hendaklah kamu kawinkan dengan
anak mu. Kalau tidak, akan berlaku
fitnah (kemungkaran dan kerusakan)
yang besar di muka bumi. (HR. Ibnu
Majah)
6. Fitnah berarti memaksa untuk

kembali kufur.
Nabi bersyair ketika menggali parit di
peperangan Khandak: Sesungguhnya
musuh-musuh telah menganiaya kami.
sekiranya mereka hendak memaksa
kami kembali kufur, kami enggan
(Idza arâdû fitnatan abainâ) (HR Bukhari
dan Muslim)
7. Fitnah berarti menjauhkan dari

agama
Nabi bersabda kepada Muadz: Wahai
Muadz, adakah engkau hendak
menyebabkan manusia lari dari
ajaran agamanya?  (HR Bukhari dan
Muslim).

FITNAH WANITA
Rasulullah mengajarkan agar kaum

muslimin berhati-hati terhadap dunia dan
terhadap wanita. Berhati-hati bukan
berarti dengan menjauhinya dan meman-
dangnya hina, tetapi dengan mengelola
sebaik-baiknya agar memberikan man-
faat yang maksimal dalam kehidupan
ummat manusia. Bila tidak dikelola
dengan baik, maka kehidupan duniawi
akan membawa bencana dan malape-
taka. Demikian juga halnya dengan
wanita. Bila hubungan antara laki-laki dan
wanita tidak diatur dan dilakukan dengan
baik akan membawa bencana. Sebagai-
mana sabda Rasulullah berikut ini:

Usamah bin Zaid berkata, bersabda
Rasulullah SAW: “Sepeninggalku,
tidak ada (sumber) bencana yang lebih
besar bagi laki-laki selain dari pada
wanita” (Hadis shahih riwayat Bukhari
dan Muslim).

Menurut hadis Nabi SAW yang diri-
wayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam
Muslim dari Usamah ini memberitahukan
bahwa fitnah yang paling besar bagi laki-
laki adalah dari wanita. Fitnah disini
berarti cobaan atau ujian. Fitnah ini terjadi
bukan semata disebabkan karena si
wanitanya, tetapi juga disebabkan karena
laki-laki memiliki nafsu syahwat kepada
wanita. Dalam al-Qur’an surat Ali Imran
ayat 14 Allah berfirman:
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Dijadikan indah pada (pandangan)
manusia kecintaan kepada apa-apa
yang diingini, yaitu wanita-wanita, ...
(QS. Ali ‘Imran: 14)

Al-Qurthubi mengemukakan suatu
kisah yang dengan baik menggambarkan

tiga orang tersebut, “Tempatkan saja
ia di rumah yang berdampingan dengan
tempat ibadahku ini!” Lalu mereka
menempatkan wanita itu di rumah
tersebut. Sehingga jadilah mereka pergi
untuk berperang di jalan Allah.

Wanita itu sudah cukup lama ber-
ada di kediaman dekat tempat ahli
ibadah. Si ahli ibadah biasanya mele-
takkan makanan di bawah tangga
tempat dirinya beribadah supaya
diambil oleh wanita itu. Ia tidak mau
mengantar makanan ke rumah yang
ditempati wanita itu. Ia meminta agar
si wanitalah yang mengambilnya.
Wanita tersebutlah yang keluar dari
tempatnya untuk mengambil makanan
setiap hari.

Setan terus berusaha membujuk si
ahli ibadah. Ia tidak henti-hentinya
melukiskan kebaikan si ahli ibadah
tersebut. Setan mewanti-wanti kepada
ahli ibadah bahwa kalau wanita itu
terus-terusan keluar dari rumahnya di
waktu siang untuk mengambil ma-
kanan, nanti ada orang yang melihat
dan menyergapnya.

tentang bagaimana fitnah wanita terhadap
laki-laki, karena godaan syetan yang
berhasil membangkitkan nafsu syahwat
laki-laki. Dalam kitab Tafsir al-Qurtubi
(1: 5556), diungkapkan sebuah kisah
tentang seorang ahli ibadah, yang
bersumber dari  Wahab ibn Munabbih
(lihat: boks).

Dikalangan Bani Israil ada seorang
ahli ibadah. Ia mempunyai tiga

orang bersaudara yang mempunyai
adik gadis yang perawan. Tiga ber-
saudara tersebut tidak mempunyai
saudara wanita kecuali ia satu-satunya.
Suatu saat ketiga orang itu bermaksud
melakukan perjalanan jihad di jalan
Allah. Mereka sulit mencari orang yang
dapat dititipi saudara wanitanya dan
dapat dipercaya untuk menjaganya.

Akhirnya, mereka sepakat meni-
tipkan adik gadisnya kepada seorang
ahli ibadah yang paling shalih di negeri
mereka. Mereka percaya sepenuhnya
kepada ahli ibadah tersebut. Ketiganya
mendatangi ahli ibadah itu dan meminta
kepadanya agar berkenan untuk dititipi
adik gadis mereka. Mereka meng-
harapkan agar saudara wanita mereka
berada di dekatnya sampai mereka
pulang dari perjalanan perang. Namun,
si ahli ibadah itu menolaknya.

Tak henti-hentinya tiga bersaudara
tersebut meminta kepada si ahli ibadah
ini untuk menerimanya. Akhirnya, ia
pun mau menerima. Ia berkata kepada

KISAH TRAGIS SEORANG YANG TERGODAKISAH TRAGIS SEORANG YANG TERGODAKISAH TRAGIS SEORANG YANG TERGODAKISAH TRAGIS SEORANG YANG TERGODA
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Setan berbisik kepadanya, “Jika
engkau pergi sendiri untuk mengan-
tarkan makanan dan meletakkannya di
pintu rumahnya, itu lebih baik dan lebih
besar pahalanya bagimu.” Setan tak
henti-hentinya membisikkan suara itu
sampai akhirnya sang ahli ibadah mau
melakukan hal tersebut. Ia sendiri yang
meletakkan makanan di dekat pintu
perempuan tadi. Namun, ketika mele-
takkan makanan di depan pintu, tidak
mengeluarkan sepatah katapun. Cukup
lama ia melakukan kegiatan itu.

Setan datang lagi kepada sang ahli
ibadah dan menganjurkan agar dirinya
mau menambah kebaikan. Setan ber-
bisik kepadanya, “Jika engkau meng-
ajak ngobrol kepadanya, ia akan mera-
sa tentram dengan obrolanmu. Sebab
ia sedang kesepian sekali.” Setan tak
henti-hentinya merayu sang ahli ibadah

sehingga ia mau melakukan apa yang
dibisikkannya itu. Ahli ibadah ini kadang
mengajak bercakap-cakap wanita ter-
sebut dari atas tempat ibadahnya. Ia
tidak mau turun ke bawah karena takut
terkena dosa.

Selanjutnya setan datang lagi ke-
pada ahli ibadah dan berkata, “Jika
engkau turun ke bawah dan duduk di
atas pintu tempat ibadahmu untuk
bercakap-cakap dengannya dan diapun
tetap berada di atas pintu rumahnya, ini
lebih baik dan menambah rasa tenang
kepadanya.” Setan tak henti-hentinya
merayu sang ahli ibadah sehingga mau
melakukannya. Ia duduk di atas pintu
tempat ibadahnya begitu juga sang
wanita pun di atas pintunya mau ber-
cakap-cakap dengannya.

Cukup lama dua orang tersebut te-
rus-terusan kebiasaan bercakap-cakap
di atas pintu masing-masing Seperti bia-
sanya setan datang lagi untuk membujuk
si ahli ibadah agar melakukan kebaikan
yang lebih banyak. Setan berbisik kepa-
danya, “Jika engkau keluar dari tempat
ibadahmu lalu mendekati ke pintu ru-
mahnya dan engkau berbicara dengan-
nya, ia akan lebih tentram dan lebih
merasa senang. Itu kan kebaikan besar.
Ia tidak harus keluar rumahnya. Biarlah
ia berada di dalam rumahnya dan eng-
kau di luar.”

Setan tak henti-hentinya membi-
sikkan hal tersebut sampai akhirnya
sang ahli ibadah mau melakukan apa
yang dibisikkannya itu. Sang ahli ibadah
kemudian mendekat ke pintu rumah
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wanita tadi. Ia bercakap-cakap de-
ngannya. Padahal, selama ini ia tak
pernah beranjak dari tempat ibadahnya.
Kalaupun untuk mengajak berbicara
kepada si wanita itu, ia melakukannya
dari atas dan tidak mau turun ke bawah.
Cukup lama kebiasaan yang dilakukan
oleh sang ahli ibadah tersebut. Selan-
jutnya setan datang kepada sang ahli
ibadah dan berbisik, “Jika engkau ma-
suk ke dalam rumahnya, lalu engkau
bercakap-cakap dengannya, itu lebih
baik. Sebab, jika engkau ada di dalam,
wanita itu tidak harus kelihatan oleh
orang lain”.

Ahli ibadah ini mengikuti saran setan
sehingga ia pun masuk ke dalam rumah
perempuan itu. Hampir seharian penuh,
setiap hari, si ahli ibadah bercakap-
cakap dengan wanita. Ketika waktu
telah menjelang sore, ia baru naik ke
atas tempat ibadahnya untuk mene-
ruskan ibadahnya.

Tiap saat iblis datang kepada ahli
ibadah untuk merayunya. Akhirnya, si
ahli ibadah sampai dapat memegang
paha wanita tersebut dan menciumnya.
Iblis tak henti-hentinya mengganggu ahli
ibadah dan wanita tersebut sampai
terjadilah perzinahan.

Selang beberapa lama wanita terse-
but hamil dan melahirkan seorang anak
laki-laki. Iblispun datang kembali kepa-
da si ahli ibadah dan berkata kepada-
nya. ”Bagaimana kalau nanti saudara-
saudara wanita ini datang sementara ia
melahirkan anak darimu? Apa yang
engkau lakukan? Sudah barang tentu

mereka akan mencela dan mengha-
jarmu. Oleh sebab itu, bunuh saja anak
itu lalu kubur olehmu. Wanita itu akan
mau menutupinya. Sebab, ia juga takut
kepada saudaranya kalau-kalau mere-
ka mengetahuinya.” Maka si ahli ibadah
melakukan apa yang disarankan oleh
setan itu, yaitu membunuh anak itu.

Setelah dia membunuh anak laki-laki
itu, setan berkata kepadanya, “Apakah
engkau yakin wanita itu akan menyem-
bunyikan apa yang dilakukan olehmu?
Sudah, bunuh saja dia!” maka si ahli
ibadah tersebut membunuh wanita
tersebut dan dikubur bersama anaknya.
Ia meletakkan batu besar di atas
kuburan anak dan ibunya tersebut.
Setelah melaksanakan tugasnya, ia naik
ke atas tempat ibadahnya untuk
meneruskan ibadah.

Selang beberapa waktu kemudian,
saudara wanita yang dibunuh tadi
datang dari tempat perang. Mereka
langsung menuju ke tempat sang ahli
ibadah. Mereka bertanya kepadanya
tentang kabar adik mereka.

Mendengar pertanyaan tersebut, si
ahli ibadah menangis dan menceritakan
kejadian yang mengerikan. Ia menye-
butkan bahwa saudara wanita mereka
meninggal karena penyakit. “saya sa-
ngat tahu bahwa dia adalah perempuan
baik-baik dan di daerah anu kuburan-
nya, “ Kata si ahli ibadah sambil menun-
jukkan sebuah kuburan yang agak jauh
dari tempat ibadahnya. Sesampainya di
sana mereka menangis. Beberapa hari
mereka tak henti-hentinya menziarahi



53EDISI 5/2012

kuburan adiknya. Setelah itu mereka
pulang ke tempat keluarganya

Ketika malam tiba dan mereka telah
tertidur, setan datang dalam mimpi
mereka. Dalam mimpi tersebut setan
muncul dalam bentuk laki-laki yang
sedang melakukan perjalanan. Setan
memulai dengan mendatangi orang yang
paling tua di antara mereka dan
bertanya mengenai saudara wanitanya.
Sang kakak yang paling besar
menyebutkan berita yang diterima dari
ahli ibadah. Ia memberitahukan bahwa
dirinya telah mengunjungi kuburannya.
Setan menya-takan bahwa kabar
tersebut bohong. Ia berkata, “Apa yang
dikabarkan oleh dia tentang saudara
wanitamu hanya bualan. Justru ia telah
menghamilinya dan adikmu melahirkan
anak laki-laki. Karena takut terungkap
oleh kalian, ia membunuhnya dan
membunuh pula ibunya. Ia memasukkan
keduanya ke dalam sebuah lubang yang
telah digali dibalik pintunya, yaitu
sebelah kanan, silahkan engkau datangi
tempat tersebut dan buktikan di sana.
Kalian akan menemukan keduanya
sebagaimana saya beritahukan!”.

Selanjutnya, setan pun datang juga
kepada saudara yang lainnya dan me-
nyampaikan kabar yang sama. Semua-
nya merasa kaget atas mimpi itu sebab
mereka memimpikan hal yang sama.
Saudara yang paling besar berkata,
“Ah, itu kan hanya mimpi. Tidak ada
apa-apanya. Sudah jangan kalian hirau-
kan dan kita biarkan saja!” Saudara
yang paling kecil berkata, “Demi Tuhan,

saya tidak akan tenang kecuali setelah
membuktikan tempat yang ditunjukkan
itu.” Maka ketiganya berangkat untuk
mendatangi rumah bekas hunian adik
wanita mereka. Mereka membuka pintu
rumah tersebut dan mencari tem-pat
yang disebutkan oleh setan kepada
mereka di dalam mimpi.

Ternyata, mereka menemukan sau-
dara wanita dan anaknya disembelih dan
diletakkan di tempat itu. Selan-jutnya
mereka datang kepada sang ahli ibadah
dan bertanya tentang kejadian
sebenarnya. Maka ia membenarkan
apa yang dikatakan oleh setan, yaitu
dialah yang membunuhnya. Lalu, tiga
saudara itu mengadukan masalahnya
kepada raja. Mereka membawa si ahli
ibadah dari kediamannya. Sang ahli
ibadah dituntut untuk dibunuh dan
disalib.

Ketika si ahli ibadah sudah diikat di
atas kayu untuk dibunuh, datanglah
setan kepadanya dan berkata, “Saya ini
sahabatmu yang mengujimu dengan pe-
rempuan yang engkau hamili dan bunuh
itu. Jika engkau ikuti perintahku hari ini
dan kafir kepada Allah yang telah men-
ciptakan dan membantumu, saya akan
menyelamatkanmu dari bahaya yang
sedang engkau hadapi ini.”

Si Ahli ibadah itu memenuhi anjuran
setan, yaitu kufur kepada Allah. Ketika
ia telah kafir, setan justru meninggal-
kannya dan orang-orang melaksanakan
hukuman dengan membunuhnya. Maka
matilah si ahli ibadah sebagai orang kafir
su’ul khotimah, ahli neraka.•
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Dalam kisah tentang seorang ahli
ibadah sebagaimana diceritakan di atas,
fitnah terjadi bukan disebabkan oleh
eksistensi wanita, tetapi disebabkan oleh
relasi atau hubungan antara laki laki dan
perempuan yang dibalut oleh nafsu
syahwat dan diperparah lagi oleh godaan
syetan.

FITNAH LAKI-LAKI
Dalam hubungan relasi gender, fitnah

tidak hanya bersumber dari wanita saja,
tetapi sebaliknya, laki-laki juga bisa
menjadi sumber fitnah bagi wanita. Hal
ini diisyaratkan secara jelas di dalam al-
Qur’an surat at-Taghabun ayat 14 seba-
gai berikut:

Hai orang-orang mukmin, sesungguh-
nya di antara pasangan (suami/istri)-
mu dan anak-anakmu ada yang men-
jadi musuh bagimu. Maka berhati-
hatilah kamu terhadap mereka, dan

jika kamu memaafkan dan tidak me-
marahi serta mengampuni (mereka)
maka sesungguhnya Allah Maha Pe-
ngampun lagi Maha Penyayang. (QS.
at-Taghabun: 14).

Kata alladzina amanu (orang-orang
yang beriman) tidak menunjukkan jenis
kelamin tertentu, tetapi menunjuk kepada
semua jenis, yaitu laki-laki dan perem-
puan. Kata azwajikum, bentuk jamak
dari zauj yang berarti pasangan, yang
bisa jenisnya laki-laki (suami) atau perem-
puan (isteri) tergantung pada siapa pa-
sangannya.

Berdasar ayat tersebut, maka sumber
fitnah bukan hanya wanita bagi laki-laki,
tapi sebaliknya laki-laki juga bisa menjadi
sumber fitnah bagi perempuan. Wallahu
a’lam bish showab.

Narasumber utama artikel ini:
Agung Danarta

Sumber:
- al-Raghib al-Asfahani, Mu’jam al-Mufah-

rash li alfadz al-Qur’an.
- Tafsir al-Qurthubi Juz 1.
- Majalah Qiblati – Menyatukan Hati dalam

Sunnah Nabi.

- www.sirah.com.
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Ustadz Ibnu Juraimi

Keteguhan Hati
Seorang

Mujahid Dakwah

SOSOK & DINAMIKA

Suplemen

Redaksi menerima tulisan rubrik Sosok, Dinamika atau Sosok & Dinamika. Tulisan seputar
kiprah tokoh (sosok), maupun dinamika dakwah komunitas (dinamika), atau gabungan
keduanya (sosok & dinamika), tulisan bertujuan untuk inspirasi dan wawasan pengem-
bangan dakwah. Kirim naskah beserta gambar ke: berkalatuntunanislam@gmail.com
Jangan lupa, tulis identitas anda dan nomor rekening bank/alamat wesel pos. Terima kasih.

RS PKU Muhammadiyah
Jogja pada suatu ketika. Dua
orang sahabat sedang sama-

sama dirawat.  Mereka
menderita penyakit serius,

orang pertama menderita gagal
ginjal dan  orang kedua

mengalami  gangguan jantung.
Orang pertama tertatih-tatih

berkunjung ke kamar orang
kedua dan berujar, “Pak, saya

akan ke Purworejo mengisi
acara Majelis Tablig. Bapak kan
ketua pengurus  rumah sakit ini.

Saya minta tolong diusahakan
sebuah mobil ambulan untuk

mengantar saya kesana.”
Singkat cerita, berangkatlah si

pasien gagal ginjal itu naik
ambulan ke Purworejo demi

untuk mengisi acara tersebut.

Orang pertama dalam cerita di tersebut
adalah Haji Muhammad Soeprapto Ibnu
Juraimi. Sebagian orang memanggil beliau
Pak Prapto atau Ustadz Prapto, sebagian
yang lain lebih senang memanggil beliau
Ustadz Ibnu Juraim.  Sedangkan orang
kedua adalah Haji Muhammad Muqod-
das. Saat itu Pak Muhammad sebagai
mantan Ketua PWM DIY dan menjadi
Ketua BPH RS PKU Muhammadiyah
Yogya. Kini Pak Muhammad menjadi
salah satu Ketua PP Muhammadiyah dan
orang yang menceritakan fragmen tadi
kepada penulis.
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Pak Prapto alias Ustadz Prapto alias
Ustadz Ibnu Juraim, lahir di Jogja pada 3
Juli 1943. Ayah dari 7 orang anak dan
alumni Madrasah Muallimin Muham-
madiyah Yogyakarta ini sempat kuliah di
IAIN Sunan Kalijaga. Tetapi karena aktif
berdemonstrasi menentang hal-hal yang
menurut dia tidak benar di  kampusnya
itu maka pada 1962 dia “ditendang”
(demikian beliau seringkali menyebut
peristiwa itu) atau diskors selama 5 tahun
dari IAIN itu. Ibnu Juraim sempat melan-
jutkan kuliah lagi di Fakultas Hukum UII.
Skorsing dari IAIN itu ternyata menjadi
rahmat tersembunyi bagi Ustadz Ibnu
Juraim. Dia menjadi bisa leluasa mengaji
kepada seorang ulama besar Muham-
madiyah yang merupakan murid langsung
KHA Dahlan pada masa itu yaitu  KRH.
Hadjid.

Kehadiran Ustadz Ibnu Juraim seba-
gai narasumber dengan naik mobil am-
bulans dari Yogya ke Purworejo waktu itu,
tentu saja mengejutkan peserta acara na-
sional yang diselenggarakan oleh Majelis
Tabligh PP Muhammadiyah itu. Sebagian
mereka bahkan meneteskan air mata.
Kehadiran dengan cara itu jelas menun-
jukkan keteguhan hati seorang muballigh.
Ustadz Yunahar Ilyas, juga salah satu
ketua PP Muhamadiyah, lama menjadi
kolega Ustadz Ibnu Juraim, sebagai guru
di Madrasah Muallimin Muhammadiyah
Yogyakarta.

Keteguhan hati dan sikap Ustadz Ibnu
Juraim, menurut Ustadz Yunahar,  terkait
dengan masa mudanya yang aktif pada
masa pergolakan, era 1960-an. Pada masa
itu Pak Prapto, begitu Ustadz Yunahar
akrab memanggil Ustadz Ibnu Juraim,
dikenal sebagai seorang ahli beladiri Judo,
pemegang sabuk Dan II.

Ketika kuliah di IAIN (sekarang UIN)
Sunan Kalijaga Ustadz Ibnu Juraimi
dikenal sebagai seorang demonstran yang
tidak mengenal rasa takut. Pada era penuh
gejolak saat itu,  ketika berdemosntrasi
beliau  sering naik jeep dengan dada ter-
buka, tidak memakai baju. Lanjut Pak
Yunahar, dari seorang aktivis demonstrasi,
Pak Prapto mengalami proses hijrah
menjadi seorang aktivis dakwah. Menurut
Pak Yunahar, orang yang mengalami
proses hijrah seperti  itu biasanya cende-
rung memiliki sikap yang teguh.

Keteguhan seorang Ibnu Juraimi an-
tara lain tercermin dalam kebiasaan yang
selalu dia jaga dengan ketat yaitu shalat
malam. Shalat malam Ustadz Ibnu Juraim
memiliki ciri khusus, yaitu berlangsung da-
lam tempo yang panjang. Duduk tahiyat
awalnya bukan main lamanya, apalagi
tahiyat akhir, ujar Ustadz Yunahar.

Berkaitan dengan aktivitas shalat lail
ini, Ustadz Ibnu Juraim mendapat gelar
“Bapak Pembangunan”. Dalam setiap
pelatihan, beliau sering ditunjuk menjadi
imam training. Dalam kapasitas sebagai
imam training itu beliau selalu memba-
ngunkan peserta pelatihan untuk melak-
sanakan shalat lail dengan ucapan, “Qum,
qum, qum... bangun, bangun, banguun…”
Nah, karena seringnya membangunkan
orang dengan cara serta suara yang khas
itu maka beliau lalu digelari dengan “Bapak
Pembangunan”!

Ciri lain Ustadz Juraimi adalah dari sisi
qiraat (bacaan) al-Qur’an beliau yang
tidak memakai lagu. Sehingga seperti
orang membaca puisi dalam Bahasa Arab.

Namun, ustadz yang bersahaja ini juga
dikenang oleh semua yang mengenalnya
dalam hal keteguhan hati dan komitmen
keislamannya yang tinggi.
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Keteguhan hati seorang Ibnu Juraim
terdengar dalam banyak cerita tentang
kiprah beliau, baik ketika menjadi  guru
dan direktur Madrasah Muallimin Muham-
madiyah Yogyakarta, Mudir (direktur)
Pendidikan Ulama Tarjih Muhammadiyah
(PUTM), maupun sebagai anggota pim-
pinan Majelis Tabligh PP Muhammadiyah.

Saat usia masih muda, setamat dari
Muallimin, Ustadz Suprapto mendapat
tugas dibenum ke Palu, Sulawesi Tengah.
Tugas dibenum ini juga dijalani oleh seba-
gian besar alumni Madrasah Muallimin,
diantara mereka kemudian menjadi tokoh-
tokoh utama persyarikatan Muham-
madiyah. Disana beliau melaksanakan
dakwah Islam sebagai pengamalan ilmu
selama belajar di Muallimin. Setelah tugas
itu selesai, beliau masih aktif berdakwah
pergi ke Sulawesi Tengah itu setiap tahun
selama dua pekan pertama bulan Rama-
dhan. Aktivitas ini terus dilakukan sampai
kesehatan beliau benar-benar tidak me-
mungkinkan untuk melakukan perjalanan
jauh ke Sulawesi Tengah itu.

Selain itu, beliau adalah seorang kiai
pengasuh Pondok Pesantren Budi Mulia.
Sebuah pondok pesantren di Yogyakarta
yang memberikan pendidikan tambahan
berupa ilmu-ilmu agama dan wawasan
Islam kepada para mahasiswa yang
tengah belajar di Yogya. Pondok Budi
Mulia, setiap 10 hari terakhir bulan Ra-
madhan selalu mengadakan kegiatan
Pesantren I’tikaf Ramadhan bagi maha-
siswa-mahasiswi yang datang dari ber-
bagai penjuru tanah air. Disinilah kete-
guhan hati seorang Ustadz Ibnu Juraimi
teruji. Sebulan Ramadhan, sepenuh
harinya, seolah menjadi hari-hari perju-
angan beliau mendakwahkan Agama
Islam. Dua pekan pertama Ramadhan

beliau berada di Palu, Sulawesi Tengah,
lalu kembali ke Yogya  dan 10 hari terakhir
Ramadhan beliau habiskan waktu berik-
tikaf di Masjid Abu Bakar Ash-Shiddiq,
masjid di komplek Pesantren Budi Mulia
itu, sekaligus membina kepribadian para
mahasiswa muslim yang mengikuti
Pesantren I’tikaf Ramadhan. PIR ini
selalu memberi kesan mendalam bagi
setiap mahasiswa muslim yang mengi-
kutinya, dengan bimbingan ibadah teru-
tama shalat malam yang khas itu dan
pembinaan kepribadian agar menjadi
pribadi pejuang muslim yang tangguh
(pembajaan diri).

Menurut Ustadz Yunahar, yang juga
menjadi pengasuh Pesantren Budi Mulia,
hal yang menonjol dari Pak Prapto ini
memang soal keteguhan pendirian itu.
Dalam hal apa saja, kalau beliau sudah
punya pendirian maka tidak seorangpun
yang bisa merubahnya. Bahkan untuk  hal-
hal yang menurut orang lain bersifat
metodologis atau manhaji, bagi seorang
Ibnu Juraim bisa menjadi seperti akidah.

Ustadz Yunahar mulai mengenal
Ustadz Ibnu Juraim ketika masuk Yogya
pertama kali pada awal 1980-an. Saat itu,
sebagai alumni Timur Tengah, Ustadz
Yunahar menjadi guru baru di Madrasah
Muallimin dengan Ustadz Ibnu Juraim
sebagai kepala sekolahnya. Dari sanalah
Ustadz Yunahar mengenal Ustadz Ibnu
Juraim sebagai seorang dai, instruktur,
motivator, dan sekaligus sebagai mu-
harrik yang menggerakkan anak-anak
muda untuk teguh pendirian atau kon-
sisten dengan Islam.

Ustadz Yunahar lalu bercerita tentang
metode mengajar Bahasa Arab di Mual-
limin pada masa itu. Ustadz Ibnu Juraim
sangat yakin pengajaran Bahasa  Arab
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ILHAM DARI THAIF

Pada suatu kesempatan Ustadz Ibnu
Juraimi menjelaskan, bahwa pro-

gram Rihlah Dakwah itu diilhami oleh
kisah perjalanan Nabi ke Thaif. Sete-
lah melihat tantangan dakwah di Makkah
yang seakan menghadapi tembok yang
tinggi,  Rasulullah mengalihkan sasaran
dakwahnya ke Thaif. Dalam Sirah Nabi,
perjalanan ini disebut dengan hijrah dak-
wah pertama.

Kedatangan Nabi Muhammad ke
Thaif bukan karena diundang, bukan
karena ditunggu, maupun karena di-
harap-harap oleh penduduk Thaif. Na-
mun, perjalanan itu dilakukan semata-
mata karena amanah dakwah yang
dipikul Nabi.

Sebagaimana hijrah dakwah Nabi ke
Thaif itu, perjalanan seorang muballigh
Muhammadiyah dalam program Rihlah
Dakwah juga bukan karena diharap-
harapkan atau dinanti-nanti. Menurut
Ibnu Juraim, kalau harus menunggu
undangan dari PWM atau PDM maka
undangan itu belum tentu akan ada.

Sebagai program terobosan, Rihlah
Dakwah sifatnya memang menjemput
bola, bahkan bisa dikatakan menyerbu
bola. Program ini tidak hanya sampai di
tingkat Wilayah, tetapi juga mencapai
Daerah, bahkan dihadiri juga oleh unsur-
unsur pimpinan dari Cabang dan Ranting
setempat. Pada kenyataannya memang
banyak Wilayah yang kurang membina
Daerah-daerah mereka.

Dalam praktik pelaksanaannya,
Rihlah Dakwah yang digagas Majelis
Tabligh dalam Rakernas tahun 1996 ini,
Ustadz Ibnu Juraimi memulai kegiatan
sejak sore hari bakda Asar, setelah ber-
jamaah shalat Ashar sampai sekitar
pukul enam pagi keesokan harinya.
Seluruh peserta diharuskan menginap di
lokasi acara, yang biasanya di dalam
atau sekitar masjid.

Dengan durasi waktu seperti itu,
dalam kegiatan Rihlah dakwah ini
dapat disampaikan materi-materi:
Risalah Islamiyah, Tadabbur al-Qur-
’an, Pembajaan Diri,  Pelajaran K.H.
Ahmad Dahlan, dan diskusi berbagai
materi khususnya yang berkaitan
dengan masalah ketarjihan. Tentu saja
yang tidak terlupakan adalah materi
shalat lail  dengan gaya Ustadz Ibnu
Juraim yang khas, yaitu berlangsung
khusyuk dengan tempo lama.

Ketika awal diselenggarakan, Rihlah
Dakwah ini dimulai dengan pengi-

riman surat dari Majelis Tabligh PP
Muhammadiyah ke delapan PDM di
Jawa Tengah. Dalam surat itu disebut-
kan bahwa PDM tersebut diminta
menyiapkan jamaah dan tempat pada
tanggal tertentu karena Majelis Tab-
ligh PP Muhammadiyah akan datang
berkunjung pada waktu itu.

Meski ketika akan berangkat baru
dua PDM yang menjawab bersedia,
pada kenyataannya semua PDM ter-
sebut menyambut kedatangan Majelis
Tabligh PP Muhammadiyah dan me-
nyelenggarakan acara tersebut dengan
lancar.

Dalam Rihlah Dakwah itu, penga-
jian berlangsung melalui pendekatan
intelektual sekaligus spiritual. Ustadz
Ibnu Juraimi biasanya berangkat ber-
sama seorang teman sesama anggota
Majelis Tabligh. Dalam sekali rihlah,
perjalanan yang dilakukan Ustadz Ibnu
Juraimi rata-rata memakan waktu se-
lama 8 hari perjalanan. Paling lama 23
hari. Biasanya, beliau ‘khuruj’ itu
ketika sekolah tempatnya mengajar
sedang libur.

Sampai akhir hayatnya, hampir
seluruh PDM di Indonesia telah disam-
bangi oleh Ustadz Ibnu Juraimi, dari
Sumatera sampai Papua.*MZT
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harus melalui penguasaan nahwu sharaf
atau penguasaan baca kitab. Oleh sebab
itu penguasaan kitab kuning melalui
pengajaran nahwu sharaf menjadi sangat
penting. Ketika muncul ide lain dalam
manhaj pengajaran Bahasa Arab di
Muallimin, meski itu muncul dari alumni
Timur Tengah,  maka  ustad Ibnu Juraim
sebagai kepala sekolah memvetonya.

Setelah tidak lagi menjadi direktur
Muallimin, Ustadz Ibnu Juraim melan-
jutkan pengabdiannya di Pendidikan
Ulama Tarjih Muhammadiyah (PUTM).
Beliau ditunjuk PP Muhammadiyah
menjadi mudir PUTM. Sebagai sebuah
lembaga PUTM memiliki sistem pendi-
dikan yang unik. PUTM mewajibkan
mahasiswanya melaksanakan shalat
tahajjud dan puasa Senin-Kamis. Karena
itu tugas seorang mudir tidak hanya
berkaitan dengan mengajar dan membuat
kebijakan-kebijakan. Dalam hal ini Ibnu
Juraim menunggui PUTM 24 jam penuh.
Disinilah keteguhan hati seorang Ibnu
Juraimi, kembali terlihat.

Ihsan Mz. adalah salah satu alumni
PUTM yang menulis catatan dalam blog-
nya tentang Ustadz Ibnu Juraim. Menurut
Ihsan, sekitar pukul 02.30 dinihari  azan
sudah dikumandangkan di komplek
PUTM yang berada di lereng Gunung
Merapi, di Kaliurang itu. Bagi santri-santri
PUTM  azan awal memang merupakan
pertanda untuk memulai aktivitas sehari-
hari. Ketika orang tengah terbuai dalam
tidur di tengah dinginnya Kaliurang, para
penghuni PUTM sudah memulai aktivitas
dengan shalat tahajjud.

Pada jam seperti itu, lanjut Ihsan, dari
sisi lain komplek PUTM keluarlah seo-
rang laki-laki berjalan menuju masjid untuk
memimpin shalat tahajjud itu. Ini peman-

dangan dramatis yang mengharukan.
Sebab, saat itu sang mudir sedang bergelut
dengan penyakit gagal ginjal.

Kenyataan sakitnya Ustadz Ibnu
Juraim ini diperkuat oleh cerita Ustadz
Muhammad Muqoddas. Bahkan menurut
Ustadz Muhammad, pada periode ini
Ustadz Ibnu Juraim sudah menjalani terapi
“cuci darah” sebelum akhirnya berganti
terapi “cuci perut”. Lanjut Ustadz
Muhammad, “Ke dalam perut Pak Prapto
itu dimasukkan selang dan cairan tertentu
untuk membersihkan isi perutnya, sehari
dua kali. Saya sering mampir di rumah
beliau di belakang masjid itu. Saya sering
bertemu beliau yang  sedang menyuci
perutnya sehabis mengajar.”

Cerita tentang keteguhan hati alias
semangat pantang menyerah dalam
berdakwah Ustadz Ibnu Juraim tentu saja
tercermin dalam Rihlah Dakwah, program
Majelis Tablig yang sering diidentikkan
dengan Ibnu Juraim. Dia memang dikenal
sebagai perintis program ini (lihat: “Ilham
dari Thaif”).
Jakarta, Awal Januari 2001

Ini adalah hari ke-21 dari perjalanan
panjang Rihlah Dakwah kami ke pulau
Sumatera. Setelah berkeliling hampir ke
semua daerah tingkat dua di tiga propinsi:
Jambi, Sumatera Selatan dan Lampung,
kami berpisah di Kota Metro.

Dalam kondisi fisik yang mulai lelah,
penulis saat itu dalam perjalanan kembali
menuju Jogja. Teman rihlah penulis, yaitu
Ustadz Ibnu Juraim tentu lebih lelah.
Beliau harus menenteng sendiri termos es
berisi jarum suntik insulin dan menyuntik
diri sendiri untuk mengobati sakit gula
kronis yang beliau derita. Tetapi Ustadz
Ibnu Juraim masih melanjutkan rihlah
beberapa hari di Lampung.
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Belakangan, hal itu penulis ceritakan
kepada menantu Ustadz Ibnu Juraim, Mas
Agus, tentang kondisi beliau yang tidak
mengenal lelah meski dalam kondisi fisik
yang beresiko kemungkinan tiba-tiba
ambruk jatuh sakit itu, namun kekhawa-
tiran penulis dijawab ringan oleh sang
menantu, “Tidak usah khawatir Pak Mahli,
cita-cita Bapak memang ingin syahid saat
berdakwah.”
Yogyakarta, 8 Tahun Kemudian,
21 April 2009

Siang itu, bakda dhuhur, ribuan jamaah
kaum muslimin dari berbagai penjuru,
memenuhi Masjid Besar Kauman
Yogyakarta. Mereka melepas kepergian
seorang yang teguh hati berdakwah. Ya,
Ustadz Ibnu Juraim telah berpulang ke
Rahmatullah. Inna lillahi wainna ilaihi
raji’un .

Puluhan tahun sudah beliau gigih
berdakwah; beberapa tahun terakhir
dengan kondisi gagal ginjal, ‘cuci darah’
(hemodialisa) dan ‘cuci perut’ (peritonial
dialisa). Bahkan, menjelang akhir hayat

dengan kondisi mata yang tidak bisa lagi
melihat, beliau tetap semangat berdakwah.
Beliau hadir ke Rakernas Majelis Tabligh
2009 di Semarang, dua bulan sebelum
beliau wafat.

Wajah-wajah duka jelas terlihat pada
siang itu. Mereka yang merasa pernah
menjadi murid beliau, rela datang dari jauh
untuk melaksanakan takziyah. Alumni
Madrasah Mu’allimin, santri-santri alumni
ponpes Budi Mulia, mantan-mantan maha-
siswa yang dulu mengaji kepada beliau,
segenap kerabat, rekan seperjuangan,
para pimpinan dan aktivis Muhammadiyah
dan yang lainnya dengan khidmat mengi-
kuti prosesi pemakaman beliau; memberi
penghormatan terakhir kepada ustadz
yang mereka cintai. Wajah-wajah itu
menjadi saksi atas keteguhan hati seorang
guru, muballigh, sekaligus muharrik.
Keteguhan hati seorang mujahid dakwah
sejati, Haji Muhammad Soeprapto Ibnu
Juraimi.

Allahumma ibdil lahu daron khairan
min darihi...•  Mahli Zainuddin Tago

Suasana salah satu Rihlah Dakwah Ustadz Ibnu Juraim.

Seringkali acara lebih banyak dilaksanakan di dalam Masjid,

dimulai saat jamaah shalat  Ashar hingga  jam 6  pagi esok hari.
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