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Aqidah dan Keimanan 

Sesungguhnya asas pertama kali yang tegak di atas seseorang 
muslim dan masyarakat Islam adalah aqidah, yaitu “Aqidah 
Islam. Oleh karenanya tugas muslim dan masyarakat Islam 
yang pertama adalah memelihara aqidah, menjaga dan 
memperkuat serta memancarkan sinarnya ke dalam seluruh 
sikap dan perilakunya. Aqidah Islam ada pada keimanan 
setiap muslim kepada Allah, malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya, 
para rasul-Nya, dan hari kemudian. Dan implementasinya 
pada ketaqwaan mereka. 

Allah SWT berfirman: 

"Rasul telah beriman kepada al-Quran yang diturunkan 
kepadanya dari Rabb-nya, demikian pula orang-orang yang 
beriman. Semuanya beriman kepada Allah, malaikat-malaikat-
Nya, kitab-kitab-Nya dan rasul-rasul-Nya. (Mereka mengatakan:) 
"Kami tidak membeda-bedakan antara seseorang pun (dengan 
yang lain) dari rasul-rasul-Nya, " dan mereka mengatakan: 
"Kami dengar dan kami taat," (Mereka berdoa:) "Ampunilah 
kami wahai Tuhan kami dan kepada Engkaulah tempat kembali." 
(QS al-Baqarah, 2: 285) 

Aqidah Islam itu membangun bukan merusak, mempersatukan 
bukan memecah belah, karena aqidah ini tegak di atas warisan ilahiyah 
seluruhnya. Dan di atas keimanan kepada para utusan Allah seluruhnya 
"Lâ Nufarriqu Baina Ahadin Min Rusulih."  

Aqidah tersebut diringkas dan dimampatkan dalam syahâdatain 
(dua kalimat syahadat) yaitu: "Syahâdatu an lâ ilâha illallâh wa anna 
Muhammadan Rasûlullâh." Aqidah inilah yang mempengaruhi pandangan 
kaum Muslimin terhadap alam semesta dan penciptannya, terhadap 
alam metafisika, kehidupan ini dan kehidupan setelahnya, terhadap alam 
yang terlihat dan yang tidak terlihat, terhadap makhluq dan khaliq, 
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dunia dan akhirat, dan terhadap alam yang nampak dan alam gaib (yang 
tidak kelihatan). 

Alam ini dengan bumi dan langitnya, benda-benda mati dan 
tumbuh-tumbuhannya, hewan dan manusianya, jin dan malaikatnya ..., 
kesemuanya tidak diciptakan tanpa makna, dan tidak diciptakan dengan 
sendirinya. Harus ada yang menciptakan, yakni Dia yang Maha 
Mengetahui, Maha Kuasa, Maha Mulia dan Maha Bijaksana. Dia yang 
telah menciptakan alam ini dengan sempurna, dan telah menentukan 
segala sesuatu di dalamnya dengan ketentuan yang pasti. Maka setiap 
benda yang terkecil sekali pun itu ada standarnya, dan setiap gerakan 
pasti ada ukuran dan perhitungannya. Pencipta itu adalah Allah SWT 
yang setiap kata, bahkan setiap huruf dalam alam ini membuktikan atas 
kehendak, kekuasaan, ilmu dan kebijaksanaan-Nya. Allah SWT 
berfirman: 

"Langit yang tujuh, bumi dan semua yang ada di dalamnya 
bertasbih kepada Allah. Dan tak ada suatupun melainkan 
bertasbih dengan memuji-Nya, tetapi kamu sekalian tidak 
mengerti tasbih mereka. Sesungguhnya Dia adalah Maha 
Penyantun lagi Maha Pengampun." (QS al-Isrâ', 17: 44) 

Pencipta Yang Maha Agung itulah Rabbnya langit dan bumi, 
Rabbnya alam semesta dan Rabbnya segala sesuatu, Dia Satu dan Esa, 
tidak ada sekutu bagi-Nya, baik dalam dzat, sifat atau perbuatan-Nya. 
Hanya Dialah yang qadîm dan azali, hanya Dialah yang tegak selama-
lamanya, hanya Dialah yang menciptakan, yang menyempurnakan dan 
yang memberi rupa (bentuk). Hanya Dialah yang memiliki asmâul husnâ 
dan shifâtul 'ûlâ, tidak ada sekutu dan tidak ada perlawanan bagi-Nya, 
tidak ada anak dan tidak ada bapak bagi-Nya, tidak ada yang mirip atau 
yang menyamai-Nya. Allah swt berfirman:  
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"Katakanlah: "Dia-lah Allah, Yang Maha Esa. Allah adalah 
Tuhan yang bergantung kepada-Nya segala sesuatu. Dia tiada 
beranak dan tiada diperanakkan, dan tidak ada seorang pun yang 
setara dengan Dia." (QS al-Ikhlâsh, 112: 1-4)  

"Dia-lah yang Awal dan Yang Akhir, Yang Zhahir dan Yang 
Bathin dan Dia Maha Mengetahui segala sesuatu." (QS al-
Hadîd, 57: 3) 

"(Dia) Pencipta langit dan bumi. Dia menjadikan bagi kamu dari 
jenis kamu sendiri pasangan-pasangan dan dari jenis binatang 
ternak pasangan-pasangan (pula), dijadikan-Nya kamu 
berkembang biak dengan jalan itu. Tidak ada sesuatupun yang 
serupa dengan Dia, dan Dia-lah Yang Maha Mendengar lagi 
Maha Melihat." (QS asy-Syûrâ, 42: 11) 

Segala sesuatu yang ada di jagad raya ini, baik yang atas dan yang 
bawah, yang diam dan yang bisa berbicara membuktikan adanya akal 
yang satu, Dia-lah yang mengatur segalanya. Membuktikan pula adanya 
tangan yang satu, Dialah yang mengatur penjuru alam dan 
mengarahkannya. Jika tidak demikian, maka akan rusaklah alam semesta 
ini, lepas kendalinya, goncang standarnya dan runtuh bangunannya 
sebagai akibat dari banyaknya akal yang mengatur dan banyaknya 
tangan yang menggerakkan. Maha Benar Allah dengan firman-Nya: 
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"Sekiranya ada di langit dan di bumi tuhan-tuhan selain Allah, 
tentulah keduanya itu telah rusak binasa. Maka Maha Suci Allah 
yang mempunyai 'Arsy daripada apa yang mereka sifatkan." (QS 
al-Anbiyâ’, 21: 22) 

"Allah sekali-kali tidak mempunyai anak, dan sekali-kali tidak ada 
tuhan (yang lain) beserta-Nya, kalau ada tuhan beserta-Nya, 
masing-masing tuhan itu akan membawa makhluk yang 
diciptakannya, dan sebagian dari tuhan-tuhan itu akan 
mengalahkan sebagian yang lain. Maha Suci Allah dari apa yang 
mereka persekutukan." (QS al-Mu’minûn, 23: 91) 

"Katakanlah: "Jika ada tuhan-tuhan di samping-Nya, 
sebagaimana yang mereka katakan, niscaya tuhan-tuhan itu 
mencari jalan kepada Tuhan yang mempunyai 'Arsy. Maha Suci 
dan Maha Tinggi Dia dari apa yang mereka katakan dengan 

ketinggian yang sebesar-besarnya." (QS al Isrâ', 17: 42-43) 

Suatu hakikat yang tidak diragukan lagi bahwa sesungguhnya 
seluruh makhluq yang ada di langit dan yang di bumi semuanya 
kepunyaan Allah, dan segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi 
semuanya milik Allah. Maka tidak ada seorang pun atau sesuatu pun 
dari yang berakal maupun yang tidak berakal menyamai Allah dan tidak 
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pula Dia mempunyai putra. Sebagaimana yang dikatakan oleh 
penyembah berhala dan yang serupa dengan mereka, al-Quran 
menggambarkan sebagai berikut: 

"Mereka (orang-orang kafir) berkata: "Allah mempunyai anak." 
Maha Suci Allah, bahkan apa yang ada di langit dan di bumi 
adalah kepunyaan Allah; semua tunduk kepada-Nya. Allah 
Pencipta langit dan bumi, dan bila Dia berkehendak (untuk 
menciptakan) sesuatu, maka (cukuplah) Dia hanya mengatakan 

kepadanya. "Jadilah!" Lalu jadilah ia." (QS al Baqarah, 2: 116-

117) 

Barangsiapa yang tersesat dari hakikat ini di dunia maka niscaya akan 
terungkap di akhirat kelak, dia akan melihat kenyataan itu seakan 
telanjang. Jelas dan terang seperti terangnya matahari di waktu dhuha. 
Allah swt berfirman: 

 

   

 

"Tidak ada seorang pun di langit dan di bumi, kecuali akan 
datang kepada Tuhan Yang Maha Pemurah selaku seorang 
hamba. Sesungguhnya Allah telah menentukan jumlah mereka 
dan menghitung mereka dengan hitungan yang teliti. Dan tiap-
tiap mereka akan datang kepada Allah pada hari kiamat dengan 
sendiri-sendiri." (QS Maryam, 19: 93-95) 

Maka tidak heran (bukan suatu hal yang aneh) setelah itu semua, 
jika Allah Sang Pencipta Yang Agung, Tuhan yang Maha Tinggi, hanya 
Dialah yang berhak disembah dan ditaati secara mutlak. Dengan lain 
perkataan, "Dia berhak sangat dipatuhi dan sangat dicintai, dan makna 
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yang terkandung dalam ketundukan dan cinta yang sangat, itulah yang 
kita namakan "Ibadah" 

Inilah makna "Lâ ilâha illallâh," artinya tidak ada yang berhak 
untuk disembah selain Allah atau tidak sesuatu pun berhak untuk 
menerima ketundukan dan cinta selain Allah. Hanya Dia-lah yang pantas 
untuk tunduk semua makhluk terhadap perintah-Nya, sujud di hadapan-
Nya dan bertasbih dengan memuji-Nya serta mau menerima hukum-
Nya. 

Hanya Dia yang pantas untuk dicintai dengan segala makna cinta, 
Dia-lah yang mutlak kesempurnaan-Nya dan sesuatu yang sempurna itu 
pantas untuk dicintai. Dia-lah sumber segala keindahan, dan segala 
keindahan yang ada dalam kehidupan ini diambil dari pada-Nya, dan 
keindahan itu wajar kalau dicintai dan dicintai pula pemiliknya. Dia-lah 
yang memberi seluruh kenikmatan dan sumber segala kebaikan. Allah 
SWT berfirman: 

 

"Dan apa saya nikmat yang ada padamu, maka dari Allah-lah 
(datangnya), dan bila kamu ditimpa oleh kemudharatan, maka 
hanya kepada-Nya-lah kamu meminta pertolongan. kemudian 
apabila Dia telah menghilangkan kemudharatan itu dari pada 
kamu, tiba-tiba sebahagian dari pada kamu mempersekutukan 
Tuhannya dengan (yang lain)" (QS an-Nahl, 16: 53) 

Oleh karena itu kebaikan akan selamanya disenangi dan nikmat 
akan selamanya dicintai dan dicintai pula pemiliknya.  

Makna "Lâ ilâha illallâh" adalah membuang ketundukan dan 
penghambaan kepada kekuasaan selain kekuasaan Allah dan hukum 
selain hukum-Nya dan perintah selain perintah-Nya. Ia juga berarti 
menolak segala bentuk loyalitas selain loyalitas kepada-Nya dan 
menolak segala bentuk cinta selain cinta kepada-Nya dan cinta karena-
Nya. 
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Untuk memperjelas makna tersebut, maka kami katakan bahwa 
sesungguhnya unsur (komponen) tauhid sebagaimana dijelaskan oleh 
Al-Quran ada tiga yaitu dalam surat Al An'am --surat yang 
memperhatikan ushûlut-tauhîd (prinsip-prinsip ketauhidan)-- sebagai 
berikut: 

Pertama, hendaknya kamu tidak mencari Rabb (Tuhan) kepada 
selain Allah. Allah berfirman: 

" Katakanlah: "Apakah aku akan mencari Tuhan selain Allah, 
padahal Dia adalah Tuhan bagi segala sesuatu. Dan tidaklah 
seorang membuat dosa melainkan kemudharatannya kembali 
kepada dirinya sendiri; dan seorang yang berdosa tidak akan 
memikul dosa orang lain. Kemudian kepada Tuhanmulah kamu 
kembali, dan akan diberitakan-Nya kepadamu apa yang kamu 
perselisihkan". (QS al-An'âm, 6: 164) 

Kedua, hendaknya kamu tidak mencari wali (penolong) kepada 
selain Allah. Allah berfirman: 

" Katakanlah: "Apakah akan aku jadikan pelindung selain dari 
Allah yang menjadikan langit dan bumi, padahal Dia memberi 
makan dan tidak diberi makan?" Katakanlah: "Sesungguhnya aku 
diperintah supaya aku menjadi orang yang pertama sekali 
menyerah diri (kepada Allah), dan jangan sekali-kali kamu masuk 

golongan orang-orang musyrik." (QS al An'âm, 6: 14)  
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Ketiga, hendaknya kamu tidak mencari hakim selain daripada 
Allah. Allah berfirman: 

"Maka patutkah aku mencari hakim selain daripada Allah, 
padahal Dialah yang telah menurunkan kitab (al-Quran) 
kepadamu dengan terperinci? Orang-orang yang telah Kami 
datangkan kitab kepada mereka, mereka mengetahui bahwa al-
Quran itu diturunkan dari Tuhanmu dengan sebenarnya. Maka 
janganlah kamu sekali-kali termasuk orang yang ragu-ragu.” (QS 
al-An'âm, 6: 114)  

Makna unsur yang pertama -- "Hendaklah kamu tidak mencari 
Rabb (Tuhan) kepada selain Allah" -- adalah menolak seluruh tuhan-
tuhan palsu yang disembah oleh manusia, baik di zaman dahulu atau 
sekarang ini, baik di timur atau di barat, baik dari batu, pohon-pohonan, 
perak dan emas, ataupun mata hari dan bulan atau dari golongan jin dan 
manusia. Ia juga berarti menolak seluruh tuhan-tuhan selain Allah 
sekaligus mengumumkan revolusi untuk melawan orang-orang di bumi 
yang mengaku tuhan dan bersikap sombong tanpa dasar yang benar, 
yaitu mereka yang ingin memperbudak hamba-hamba Allah. 

"Lâ ilâha illallâh" adalah deklarasi untuk membebaskan manusia 
dari segala bentuk ketundukan dan penghambaan kepada selain Allah, 
sebagai penciptannya. Maka tidak boleh bersujud, tunduk dan khusyu' 
kecuali kepada Allah Pencipta langit dan bumi. 

Oleh karena itu Nabi s.a.w. mengakhiri surat-surat yang beliau 
kirimkan kepada para raja dan penguasa serta para kaisar dari kaum 
nasrani ayat berikut ini: 
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"Katakanlah: "Hai ahli Kitab, marilah (berpegang) kepada suatu 
kalimat (ketetapan) yang tidak ada perselisihan antara kami dan 
kamu, bahwa tidak kita sembah kecuali Allah dan tidak kita 
persekutukan Dia dengan sesuatu pun dan tidak (pula) sebagian 
kita menyadikan sebagian yang lain sebagai tuhan selain Allah. 
Jika mereka berpaling maka katakanlah kepada mereka: 
"Saksikanlah, bahwa kami adalah orang-orang yang berserah diri 
(kepada Allah)." (QS Âli 'Imrân, 3: 64) 

Kata-kata "Rabbunâllâh" adalah berfungsi sebagai pengumuman 
tentang pembangkangan dan penolakan terhadap segala kediktatoran di 
bumi ini. 

Karena itulah Nabi Musa AS menghadapi ancaman pembunuhan, 
dan pada saat itu ada seorang laki-laki beriman dari keluarga Fir'aun 
yang membela, seraya berkata, sebagaimana dikisahkan oleh Al Quran: 

"Dan seorang laki-laki yang beriman di antara pengikut-pengikut 
Fir`aun yang menyembunyikan imannya berkata: "Apakah kamu 
akan membunuh seorang laki-laki karena dia menyatakan: 
"Tuhanku ialah Allah, padahal dia telah datang kepadamu dengan 
membawa keterangan-keterangan dari Tuhanmu. Dan jika ia 
seorang pendusta maka dialah yang menanggung (dosa) dustanya 
itu; dan jika ia seorang yang benar niscaya sebagian (bencana) 
yang diancamkannya kepadamu akan menimpamu". 
Sesungguhnya Allah tidak menunjuki orang-orang yang 
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melampaui batas lagi pendusta.” (QS al-Mu’min (Ghâfir), 40: 
28) 

Karena itu pula Nabi kita Muhammad s.a.w. dan para sahabatnya 
juga menghadapi tekanan, siksa dan pengusiran dari tanah air dan 
perampasan harta, sebagaimana disebutkan oleh Al-Quran: 

"  (yaitu) orang-orang yang telah diusir dari kampung halaman 

mereka tanpa alasan yang benar, kecuali karena mereka berkata: 
"Tuhan kami hanyalah Allah". Dan sekiranya Allah tiada 
menolak (keganasan) sebagian manusia dengan sebagian yang 
lain, tentulah telah dirobohkan biara-biara Nasrani, gereja-gereja, 
rumah-rumah ibadat orang Yahudi dan masjid-masjid, yang di 
dalamnya banyak disebut nama Allah. Sesungguhnya Allah pasti 
menolong orang yang menolong (agama) -Nya. Sesungguhnya 
Allah benar-benar Maha Kuat lagi Maha Perkasa. (QS al-Hajj, 
22: 40) 

Makna unsur yang kedua "Hendaklah kamu tidak menjadikan 
selain Allah sebagai wali (pendukung)" adalah menolak (tidak 
memberikan) wala' atau loyalitasnya kepada selain Allah dan 
golongannya, karena bukanlah tauhid itu suatu pengakuan bahwa 
Tuhannya adalah Allah, tetapi pada saat yang sama dia memberikan 
wala', kecintaan dan dukungannya kepada selain Allah, bahkan kepada 
musuh-musuh-Nya. Allah swt berfirman:  
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"Janganlah orang-orang mu'min mengambil orang-orang kafir 
menjadi wali dengan meninggalkan orang-orang mu'min. 
Barangsiapa berbuat demikian, niscaya lepaslah ia dari 
pertolongan Allah kecuali karena (siasat) memelihara diri dari 
sesuatu yang ditakuti dari mereka. Dan Allah memperingatkan 
kamu terhadap diri (siksa) Nya. Dan hanya kepada Allah kembali 
(mu)" (QS Âli 'Imrân, 3: 28)  

Sesungguhnya hakikat tauhid bagi orang yang beriman bahwa 
sesungguhnya Tuhannya adalah Allah. Hendaknya ia memurnikan 
ketaatan kepada-Nya dan kepada orang-orang yang beriman kepada-
Nya. Sebagaimana disebutkan dalam firman-Nya: 

"Sesungguhnya penolong kamu hanyalah Allah, Rasul-Nya, dan 
orang-orang yang beriman, yang mendirikan shalat dan 
menunaikan zakat seraya mereka tunduk (kepada Allah). Dan 
barangsiapa mengambil Allah, Rasul-Nya dan orang- orang yang 
beriman menjadi penolongnya, maka sesungguhnya pengikut 
(agama) Allah itulah yang pasti menang" (QS al-Mâidah, 5: 55-
56) 

Dari sinilah Al-Quran menyatakan pengingkaran terhadap orang-
orang musyrik bahwa mereka itu telah membagi-bagi hati mereka antara 
Allah SWT dengan tuhan-tuhan lain yang mereka sembah yaitu dari 
berhala-berhala dan patung-patung. Mereka telah memberikan kecintaan 
dan wala' mereka kepada tuhan-tuhan itu sebagaimana mereka 
memberikannya kepada Allah. Allah SWT berfirman: 
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" Dan di antara manusia ada orang-orang yang menyembah 
tandingan-tandingan selain Allah; mereka mencintainya 
sebagaimana mereka mencintai Allah. Adapun orang-orang yang 
beriman sangat cinta kepada Allah. Dan jika seandainya orang-
orang yang berbuat zalim itu mengetahui ketika mereka melihat 
siksa (pada hari kiamat), bahwa kekuatan itu kepunyaan Allah 
semuanya dan bahwa Allah amat berat siksaan-Nya (niscaya 
mereka menyesal)." (QS al-Baqarah, 2: 165) 

Sesungguhnya Allah SWT tidak menerima syarikah (persekutuan) 
dalam hati para hamba-Nya yang beriman, maka tidak boleh sebagian 
hati kita, kita berikan kepada Allah, kemudian sebagian yang lain lagi 
untuk Thaghut. Tidak boleh kita memberikan sebagian wala'nya kepada 
Al-Khâliq (pencipta) dan sebagiannya lagi kepada makhluk. 
Sesungguhnya seluruh wala' dan seluruh tumpuan hati hendaknya wajib 
diberikannya kepada Allah, yang memiliki seluruh makhluk-Nya dan 
seluruh perkara yang ada. Inilah perbedaan antara mukmin dan musyrik. 
Orang mukmin itu menyerahkan (dirinya) kepada Allah, memurnikan 
'ubudiyahnya kepada Allah, sedangkan orang musyrik itu memilah-milah 
antara Allah dan selain Allah. Allah SWT berfirman: 

"Allah membuat perumpamaan (yaitu) seorang laki-laki (budak) 
yang dimiliki oleh beberapa orang yang berserikat yang dalam 
perselisihan dan seorang budak yang menjadi milik penuh dari 
seorang laki-laki (saja); Adakah kedua budak itu sama halnya? 
Segala puji bagi Allah, tetapi kebanyakan mereka tidak 

mengetahui." (QS az-Zumar, 39: 29) 

Makna unsur yang ketiga -- "Hendaklah kamu tidak mencari 
hakim kepada selain Allah" -- adalah menolak ketundukan kepada setiap 
hukum selain hukum Allah, setiap perintah selain perintah dari Allah, 
setiap sistem selain sistem yang ditetapkan Allah, setiap undang-undang 
selain syari'at Allah dan setiap aturan, tradisi, adat istiadat, manhaj, fikrah 
dan nilai yang tidak diizinkan oleh Allah. Maka barangsiapa yang 
menerima sedikit dari semua itu baik sebagai hakim atau yang 
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dihukumi, tanpa izin dari Allah berarti dia telah mernbatalkan salah satu 
unsur yang asasi dari unsur-unsur tauhid, karena ia telah mencari hakim 
selain Allah, padahal hukum dan tasyri' itu termasuk hak Allah saja. 
Allah SWT berfirman: 

"Kamu tidak menyembah yang selain Allah kecuali hanya 
(menyembah) nama-nama yang kamu dan nenek moyangmu 
membuat-buatnya. Allah tidak menurunkan suatu keteranganpun 
tentang nama-nama itu. Keputusan itu hanyalah kepunyaan 
Allah. Dia telah memerintahkan agar kamu tidak menyembah 
selain Dia. Itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia 
tidak mengetahui" (QS Yûsuf, 12: 40) 

Unsur ini sebenarya merupakan konsekuensi tauhid rububbiyah 
dan uluhiyah Allah, karena sesungguhnya orang yang menjadikan 
seseorang dari hamba Allah sebagai pembuat hukum dan yang 
menentukan, ia memerintahkan dan melarang sesuai dengan 
kemauannya, menghalalkan dan mengharamkan semaunya serta 
memberikannya hak ketaatan dalam hal itu, meskipun ia menghalalkan 
yang haram, seperti zina, riba, khamr, dan judi, kemudian juga 
mengharamkan yang halal seperti thalaq (menceraikan) dan berpoligami. 
Dan juga menggugurkan kewajiban-kewajiban, seperti al-khilâfah, al-jihâd, 
al-zakâh, al-amr bi al-ma'rûf wa al-nahy ‘an al-munkar, dan menegakkan 
ketentuan-ketentuan Allah dan yang lainnya. Barangsiapa yang 
menjadikan orang seperti ini sebagai hakim dan syari' (pembuat undang-
undang) maka sebenarnya dia telah menjadikannya sebagai tuhan yang 
ditaati segala perintahnya dan dipatuhi segala peraturannya. Inilah yang 
dijelaskan di dalam Al-Quran dan diuraikan oleh Sunnah Nabi. Al-Quran 
menggambarkan perilaku Ahlul Kitab sebagai berikut: 
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"Mereka menjadikan orang-orang alimnya, dan rahib-rahib 
mereka sebagai tuhan selain Allah, dan (juga mereka 
mempertuhankan) Al Masih putera Maryam; padahal mereka 
hanya disuruh menyembah Tuhan Yang Maha Esa; tidak ada 
Tuhan (yang berhak disembah) selain Dia. Maha Suci Allah dari 
apa yang mereka persekutukan." (QS at-Taubah, 9: 31) 

Bagaimana bisa mereka itu dikatakan telah menjadikan orang-
orang alim dan rahib mereka sebagai tuhan-tuhan, padahal tidak 
bersujud kepada mereka dan tidak menyembah mereka sebagaimana 
penyembahan terhadap berhala? 

Pertanyaan ini dijawab oleh Rasulullah s.a.w. dalam hadits yang 
diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Tirmidzi dan Ibnu Jarir yaitu tentang 
kisah Islamnya 'Âdiy bin Hâtim Ath-Thâ'i yang sebelumnya beragama 
Nasrani kemudian datang ke Madinah dan orang-orang membicarakan 
tentang kedatangannya. Maka ia mendatangi Rasulullah s.a.w., sedang di 
lehernya terdapat salib dari perak. Ketika itu Rasulullah s.a.w. 
membacakan ayat: "Ittakhadzû Ahbârahum wa ruhbânahum arbâban min 
dûnillâh." 'Âdiy berkata: "Sesungguhnya mereka tidak menyembah rahib-
rahib itu!" Maka Nabi s.a.w. bersabda: "Ya, mereka itu telah 
mengharamkan atas pengikut-pengikutnya yang halal dan menghalalkan 
kepada mereka yang haram, sehingga para pengikut itu mengikuti 
mereka, maka itulah ibadah mereka terhadap para rahib." (HR at-
Tirmidzi) 

Ibnu Katsir berkata: "Demikianlah Hudzaifah bin Yaman dan Ibnu 
Abbas mengatakan penafsiran ayat tersebut, karena mereka telah 
mengikuti para rahib itu dalam hal yang para rahib itu telah halalkan dan 
haramkan." 

As-Sa'diy mengatakan: "Mereka telah memperturuti para ulama 
mereka, pada saat yang sama mereka membuang kitab Allah di belakang 
punggung mereka, untuk itu Allah SWT berfirman: "Dan mereka tidak 
diperintahkan kecuali untuk beribadah kepada Tuhan Yang Esa." Yaitu 
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tuhan yang apabila mengharamkan sesuatu maka itu menjadi haram, 
dan apa saja yang telah Dia halalkan maka menjadi halal, apa yang telah 
ditetapkan dalam syari'at maka harus diikuti dan apa yang telah 
diputuskan maka harus dilaksanakan, tiada ilâh (Tuhan) selain Dia, Maha 
Suci Allah dari apa-apa yang mereka sekutukan." 

Inilah kesimpulan makna kalimat yang pertama dari kedua 
kalimat syahadah, yakni kalimat "Laa ilaaha illallaah" yang konsekuensinya 
adalah: tidak mencari Rabb selain Allah, tidak menjadikan selain Allah 
sebagai wali (penolong) dan tidak menjadikan selain Allah sebagai 
hakim, sebagaimana diucapkan/dikatakan oleh Al-Quran dalam ayat-
ayatnya yang sharîh dan yang muhkamât. 

Adapun kalimah yang kedua dari kalimat syahadah yang 
berfungsi sebagai syarat sahnya seseorang masuk Islam adalah 
"Muhammadan Rasûlullâh." Karena sesungguhnya mengakui keesaan 
Allah Ta'ala sebagai Ilâh dan Rabb itu tidak cukup apabila tidak disertai 
pengakuan yang kedua, yaitu bahwa Muhammad adalah utusan Allah. 

Sesungguhnya hikmah (kebijaksanaan) Allah telah menghendaki, 
di mana Allah tidak membiarkan manusia ada tanpa makna, dan tidak 
membiarkan mereka tanpa arti. Untuk itu Allah mengutus kepada 
mereka dalam setiap kurun waktu para penyampai risalah yang 
berfungsi memberikan petunjuk, membimbing dan mengarahkan kepada 
mereka untuk memperoleh ridha-Nya dan menghindarkan mereka dari 
murka-Nya, itulah mereka para Rasul. Allah SWT berfirman: 

"(Mereka Kami utus) selaku rasul-rasul pembawa berita gembira 
dan pemberi peringatan agar tidak ada alasan bagi manasia 
membantah Allah sesudah diutusnnya rasul-rasul itu. Dan 
adalah Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana." (QS an-Nisâ', 
4: 165) 

Sebagaimana juga bahwa tugas para Rasul itu adalah membuat 
kaedah-kaedah, nilai-nilai dan standar yang mengatur kehidupan dalam 
masyarakat serta memberi petunjuk ke arah yang benar. Manusia bisa 
menjadikan itu sebagai pedoman apabila mereka berselisih, dan bisa 
kembali kepadanya apabila terjadi saling bermusuhan, sehingga mereka 
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memperoleh kebenaran, keadilan, kebaikan, dan kemuliaan, jauh dari 
kebathilan, kezhaliman, keburukan dan kerusakan. Allah swt berfirman: 

"Sesungguhnya Kami telah mengutus rasul-rasul Kami dengan 
membawa bukti-bukti yang nyata dan telah Kami turunkan 
bersama mereka Al Kitab dan neraca (keadilan) supaya manusia 
dapat melaksanakan keadilan. Dan Kami ciptakan besi yang 
padanya terdapat kekuatan yang hebat dan berbagai manfaat bagi 
manusia, (supaya mereka mempergunakan besi itu) dan supaya 
Allah mengetahui siapa yang menolong (agama) Nya dan rasul-
rasul-Nya padahal Allah tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah 
Maha Kuat lagi Maha Perkasa." (QS al-Hadîd, 57: 25)  

Inilah sesuatu yang diturunkan oleh Allah SWT kepada rasul-Nya 
berupa al-Kitab yang terangkai di dalamnya nash-nash wahyu ilahi yang 
terpelihara. Dan "al-Mîzân" (timbangan) yang itu merupakan standar 
nilai-nilai Rabbanî yang ditunjukkan oleh para Nabi berupa percontohan 
ideal dan keutamaan manusiawi yang berjalan di bawah pancaran 
Kitabullah. 

Kalau bukan karena keberadaan (tanpa) mereka, para rasul, 
niscaya manusia akan tersesat dari jalannya untuk memahami hakikat 
uluhiyah dan jalan menuju ridha-Nya. Dalam hal pelaksanaan kewajiban 
mereka terhadap Allah, tentu mereka akan membuat cara sendiri-sendiri 
dengan metode yang berbeda-beda. Sesungguhnya Allah tidak 
menurunkan hukumnya untuk memecah-belah melainkan untuk 
mempersatukan, tidak untuk merobohkan akan tetapi untuk 
membangun, dan tidak dalam rangka menyesatkan tetapi memberi 
petunjuk. 

Utusan yang terakhir adalah Muhammad s.a.w. dialah yang 
menyampaikan perintah, hukum dan syari'at Allah. Melalui dia kita 
mengetahui apa-apa yang diinginkan oleh Allah dari kita dan apa-apa 
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yang diridhai oleh Allah atas kita, apa-apa yang diperintahkan oleh Allah 
kepada kita dan apa-apa yang dilarang-Nya. Melalui Nabi kita mengenal 
Rabb kita, kita mengetahui dari mana asal kita dan hendak kemana kita 
menuju, kita mengetahui jalan hidup kita, mengenal halal dan haram dan 
mengetahui kewajiban-kewajiban. Kalau bukan karena Nabi s.a.w., maka 
kita akan hidup dalam kegelapan tanpa mengenal tujuan dan tidak tahu 
jalan, Allah SWT berfirman:  

"Sesungguhnya telah datang kepadamu Rasul Kami, menjelaskan 
kepadamu banyak dari isi Al Kitab yang kamu sembunyikan, dan 
banyak (pula yang) dibiarkannya. Sesungguhnya telah datang 
kepadamu cahaya dan Allah, dan kitab yang menerangkannya. 
Dengan kitab itulah Allah menunjuki orang-orang yang 
mengikuti keridhaan-Nya ke jalan keselamatan, dan (dengan kitab 
itu) Allah mengeluarkan orang-orang itu dari gelap gulita kepada 
cahaya yang terang benderang dengan seizin-Nya, dan 
menunjuki mereka ke jalan yang lurus." (QS al-Mâidah, 6: 15-
16) 

Melalui Rasulullah s.a.w. kita mengetahui bahwa di balik 
kehidupan ini masih ada kehidupan lainnya, di mana akan dimintai 
pertanggungjawaban setiap jiwa manusia terhadap apa yang ia perbuat, 
dan akan dibalas apa yang ia kerjakan. Maka orang-orang yang berbuat 
buruk, akan dibalas sesuai dengan amalnya, dan orang-orang yang 
berbuat kebajikan akan dibalas dengan kebaikan pula. 

Melalui Rasulullah s.a.w. kita mengetahui bahwa sesungguhnya 
di balik apa yang kita lakukan itu ada hisab (perhitungan) dan mîzân 
(timbangan amal), ada pahala dan siksa, serta surga dan neraka. Allah 
SWT berfirman: 
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"Barangsiapa yang mengerjakan kebaikan seberat dzarrah pun 
(atom), niscaya dia akan melihat (balasan)nya. Dan barangsiapa 
yang mengerjakan kejahatan seberat dzarrah pun, niscaya dia 
akan melihat (balasan)nya pula." (QS az-Zalzalah, 99 : 7-8) 

Melalui Nabi s.a.w. kita mengetahui prinsip-prinsip kebenaran 
dan kaedah-kaedah keadilan serta nilai-nilai kebaikan dalam syari'at 
(suatu aturan hidup) yang tidak menyesatkan dan tidak melalaikan. 
Syari'at yang dibuat oleh Dzat yang mengetahui rahasia, Dzat yang tidak 
ada yang mampu bersembunyi dari-Nya, Dzat yang mengetahui siapa 
yang merusak dan siapa pula yang memperbaiki. Allah SWT berfirman . 

"Apakah Allah yang menciptakan itu tidak mengetahui (yang 
kamu lahirkan dan rahasiakan); dan Dia Maha Halus lagi Maha 
Mengetahui." (QS al-Mulk, 67: 14) 

Untuk itulah maka kalimat "Muhammadan Rasulullah" adalah 
penyempurna dari kalimat "Laaa ilaaha illallaah" yang artinya tiada yang 
berhak disembah selain Allah, sedangkan arti berikutnya adalah, tidak 
sah untuk menyembah Allah kecuali dengan syari'at dan wahyu yang 
disampaikan oleh Allah melalui lisan Rasul-Nya. 

Tidak heran apabila ketaatan kita kepada Rasulullah s.a.w. itu 
merupakan bagian dari ketaatan kita kepada Allah, sebagaimana firman 
Allah SWT: 

"Barangsiapa yang menta`ati Rasul itu, sesungguhnya ia telah 
menta`ati Allah. Dan barangsiapa yang berpaling (dari ketaatan 
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itu), maka Kami tidak mengutusmu untuk menjadi pemelihara 
bagi mereka." (QS an-Nisâ', 4:80) 

Dan ittibâ' kita kepada Rasul termasuk salah satu tanda kecintaan 
kita kepada Allah SWT: 

"Katakanlah: 'Jika kamu (benar-benar) mencintai Allah, ikutilah 
aku, niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu.' 
Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." (QS Âli 
'Imrân, 3: 31) 

Ridha terhadap hukum-Nya dan syari'at-Nya merupakan salah 
satu bagian yang tidak bisa dipisahkan dari keimanan kepada Allah 
Tidak termasuk golongan orang-orang yang beriman orang yang 
menolak hukum atau perintah yang telah ditetapkan oleh Rasulullah 
s.a.w. sebagai penjelasan terhadap Al-Quran, karena Allah SWT telah 
mengutusnya untuk menjelaskan kepada manusia apa (kitab) yang 
diturunkan kepada mereka. Ini merupakan sesuatu yang sangat jelas 
dalam Al-Quran Al Karim. Tidak dikatakan beriman orang yang 
berhukum kepada selain dari Rasulullah s.a.w. atau orang yang menolak 
hukumnya atau ragu-ragu terhadap hukum itu. Allah SWT berfirman: 

"Dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak (pula) 
bagi perempuan yang mukmin, apabila Allah dan Rasul-Nya 
telah menetapkan suatu ketetapan, ada bagi mereka pilihan (yang 
lain) tentang urusan mereka. Dan barangsiapa mendurhakai 
Allah dan Rasul-Nya maka sungguhlah dia telah sesat, sesat yang 
nyata." (QS al-Ahzâb, 33: 36) 
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Allah SWT juga menjelaskan dan menolak keimanan orang-orang 
munafik, sebagaimana dalam firman-Nya: 

 

"Dan mereka berkata: 'Kami telah beriman kepada Allah dan 
Rasul, dan kami mentaati (keduanya).' Kemudian sebagian dari 
mereka berpaling sesudah itu, sekali-kali mereka itu bukanlah 
orang-orang yang beriman. Dan apabila mereka dipanggil kepada 
Allah dan rasul-Nya, agar rasul menghukum (mengadili) di 
antara mereka, tiba-tiba sebagian dari mereka menolak untuk 
datang. Tetapi jika keputusan itu untuk (kemaslahatan) mereka, 
mereka datang kepada Rasul dengan patuh. Apakah 
(ketidakdatangan mereka itu karena) dalam hati mereka ada 
penyakit, atau (karena) mereka ragu-ragu ataukah (karena) takut 
kalau-kalau Allah dan rasul-Nya berlaku zhalim kepada mereka? 
Sebenarnya mereka itulah orang-orang yang zhalim. 
Sesungguhnya jawaban orang-orang mukmin, bila mereka 
dipanggil kepada Allah dan rasul-Nya agar rasul menghukum 
(mengadili) di antara mereka ialah ucapan: 'Kami mendengar, 
dan kami patuh.' Dan mereka itulah orang-orang yang 

beruntung." (QS an-Nûr, 24: 47-51) 

Allah SWT juga menjelaskan tentang orang yang ragu-ragu dalam 
menerima keputusan Rasulullah s.a.w. dan rela untuk menerima 
keputusan manusia lainnya, konon mereka adalah orang-orang Yahudi: 
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"Apakah kamu tidak memperhatikan orang-orang yang mengaku 
dirinya telah beriman kepada apa yang diturunkan kepadamu? 
Mereka hendak berhakim kepada thaghut, padahal mereka telah 
diperintah mengingkari thaghut itu. Dan syetan berrnaksud 
menyesatkan mereka (dengan) penyesatan yang sejauh-jauhnya. 
Apabila dikatakan kepada mereka: "Marilah kamu (tunduk) 
kepada hukum yang Allah telah turunkan dan kepada hukum 
rasul," niscaya kamu lihat orang-orang munafik menghalangi 
(manusia) dengan sekuat-kuatnya dari (mendekati) kamu. Maka 
bagairnanakah halnya apabila mereka (orang-orang munafik) 
ditimpa sesuatu musibah disebabkan perbuatan tangan mereka 
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sendiri, kemudian mereka datang kepadamu sambil bersumpah 
."Demi Allah, kami sekali-kali tidak menghendaki selain 
penyelesaian yang baik dan perdamaian yang sempurna. Mereka 
itu adalah orang-orang yang Allah mengetahui apa yang di dalam 
hati mereka. Karena itu berpalinglah kamu dari mereka, dan 
berilah mereka pelajaran, dan katakanlah kepada mereka perkataan 
yang berbekas pada jiwa mereka. Dan Kami tidak mengurus 
seorang rasul, melainkan untuk ditaati dengan seizin Allah. 
Sesungguhnya jikalau mereka ketika menganiaya dirinya datang 
kepadamu, lalu memohon ampun kepada Allah, dan Rasulpun 
memohonkan ampun untuk mereka, tentulah mereka rnendapati 
Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Maka demi 
Tuhanmu, mereka (pada hakikatnya) tidak beriman hingga 
mereka menjadikan kamu hakim dalam perkara yang mereka 
perselisihkan, kemudian mereka tidak merasa keberatan dalam 
hati mereka terhadap putusan yang kamu berikan, dan mereka 
menerima dengan sepenuhnya." (QS an-Nisâ', 4: 60-65) 

Inilah sikap orang-orang yang beriman terhadap Rasulullah s.a.w., 
hukum dan syari'atnya, sungguh mereka tidak merasa ragu-ragu sedikit 
pun dalam menerima hukum atau menolaknya. Dengan kata lain mereka 
tidak memilih alternatif lainnya dan mereka tidak meninggalkan 
ketundukan dan ketaatan, sebagaimana itu dilakukan oleh orang-orang 
munafik, bahkan prinsip dan semboyan mereka adalah "Sami'nâ wa 
Atha'nâ."  

Sikap tersebut berbeda dengan sikap orang-orang munafik yang 
rela terhadap hukum selain hukum Allah dan Rasul-Nya. Dan segala 
sesuatu yang diikuti selain Allah dan Rasul-Nya disebut "Thâghût," oleh 
karena itu Allah SWT berfirman: "Yurridûna an yatahâkamû ilâ thâghût" itu 
membuktikan bahwa dalam kehidupan ini hanya ada dua hukum, yaitu 
hukum Allah dan hukum thâghût' tidak ada hukum yang ketiga. 

Al-Quran telah menggambarkan kepada kita tentang sifat-sifat 
orangorang munafik dan sikap mereka terhadap hukum Allah dan 
Rasul-Nya, sebagaimana dalam firman Allah SWT: 
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"Apabila dikatakan kepada mereka: "Marilah kamu (tunduk) 
kepada hukum yang Allah telah turunkan dan kepada hukum 
Rasul," niscaya kamu .lihat orang-orang munafik menghalangi 
(manusia) dengan sekuat-kuatnya dari (mendekati) kamu." (QS 
an-Nisâ', 4: 61) 

Al-Quran juga meniadakan keimanan dari orang yang tidak mau 
berhakim kepada Rasulullah s.a.w. ketika hidupnya, dan tidak mau 
berhukum pada Sunnahnya setelah beliau wafat. Kalaupun sudah 
demikian, itu masih belum cukup. Disyaratkan agar mereka ridha dan 
menyerah terhadap hukum tersebut. Inilah tabi'at keimanan dan inilah 
buahnya: 

"Maka demi Tuhanmu, mereka (pada hakekatnya) tidak beriman 
hingga mereka menjadikan kamu hakim dalam perkara yang 
mereka perselisihkan, kemudian mereka tidak merasa keberatan 
dalam hati mereka terhadap putusan yang kamu berikan, dan 
mereka menerima dengan sepenuhnya" (QS an-Nisâ', 4: 65) 

Barangsiapa berpaling dari semua seruan ini dan menutup kedua 
telinganya dari ayat-ayat tersebut, malah sebaliknya menerima aturan-
aturan, perundang-undangan, sistem dan tradisi dari selain jalan 
Rasulullah s.a.w. serta ridha diatur oleh para filosof, baik dari Timur atau 
Barat, Ulama atau Umara atau apa pun namanya, berarti ia telah 
menentang Allah SWT terhadap apa yang Ia syari'atkan, dan telah 
mengumumkan permusuhan dengan Allah dan Rasul-Nya, dan telah 
keluar dari agama seperti terlepasnya anak panah dari busurnya. 
Sebagaimana firman Allah SWT: 
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" Sesungguhnya Kami telah menurunkan Kitab Taurat di 
dalamnya (ada) petunjuk dan cahaya (yang menerangi), yang 
dengan Kitab itu diputuskan perkara orang-orang Yahudi oleh 
nabi-nabi yang menyerah diri kepada Allah, oleh orang-orang 
alim mereka dan pendeta-pendeta mereka, disebabkan mereka 
diperintahkan memelihara kitab-kitab Allah dan mereka menjadi 
saksi terhadapnya. Karena itu janganlah kamu takut kepada 
manusia, (tetapi) takutlah kepada-Ku. Dan janganlah kamu 
menukar ayat-ayat-Ku dengan harga yang sedikit. Barangsiapa 
yang tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah, 
maka mereka itu adalah orang-orang yang kafir." (QS al-
Mâidah, 5: 44) 

"Dan kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (At 
Taurat) bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan 
mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan 
gigi, dan luka-luka (pun) ada kisasnya. Barangsiapa yang 
melepaskan (hak kisas) nya, maka melepaskan hak itu (menjadi) 
penebus dosa baginya. Barangsiapa tidak memutuskan perkara 
menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah 
orang-orang yang zalim." (QS al- Mâidah, 5: 45) 
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"Dan hendaklah orang-orang pengikut Injil, memutuskan perkara 
menurut apa yang diturunkan Allah di dalamnya. Barangsiapa 
tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, 
maka mereka itu adalah orang-orang yang fasik." (QS al-
Mâidah, 5: 47) 

Penggunaan kata-kata tersebut (Kâfiruun, Zhâlimûn, dan Fâsiqûn) 
di dalam al-Quran al-Karim menunjukkan bahwa maknanya berdekatan. 
Allah SWT berfirman: 

"Hai orang-orang yang beriman, belanjakanlah (di jalan Allah) 
sebagian dari rezki yang telah Kami berikan kepadamu sebelum 
datang hari yang pada hari itu tidak ada lagi jual beli dan tidak 
ada lagi persahabatan yang akrab dan tidak ada lagi syafa`at. Dan 
orang-orang kafir itulah orang-orang yang zalim." (QS al-
Baqarah, 2: 254) 

"Dan Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di 
antara kamu dan mengerjakan amal-amal yang saleh bahwa Dia 
sungguh-sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di bumi, 
sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang yang sebelum 
mereka berkuasa, dan sungguh Dia akan meneguhkan bagi 
mereka agama yang telah diridhai-Nya untuk mereka, dan Dia 
benar-benar akan menukar (keadaan) mereka, sesudah mereka 
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berada dalam ketakutan menjadi aman sentausa. Mereka tetap 
menyembah-Ku dengan tiada mempersekutukan sesuatu apapun 
dengan Aku. Dan barangsiapa yang (tetap) kafir sesudah (janji) 
itu, maka mereka itulah orang-orang yang fasik." (QS an-Nûr, 
24: 55) 

"Dan demikian (pulalah) Kami turunkan kepadamu Al Kitab (Al-
Quran), maka orang-orang yang telah Kami berikan kepada 
mereka Al Kitab (Taurat) mereka beriman kepadanya (Al-Quran 
); dan di antara mereka (orang-orang kafir Mekah) ada yang 
beriman kepadanya. Dan tidak adalah yang mengingkari ayat-
ayat Kami selain orang-orang kafir." (QS al-‘Ankabût, 29 : 47) 

Oleh karena itu A1-Quran menjadikan kefasikan itu sebagai 
perlawanan terhadap keimanan, sebagaimana dalam firman Allah SW: 

"Hai orang-orang yang beriman janganlah suatu kaum 
mengolok-olok kaum yang lain (karena) boleh jadi mereka (yang 
diolok-olok) lebih baik dari mereka (yang mengolok-olok) dan 
jangan pula wanita-wanita (mengolok-olok) wanita-wanita lain 
(karena) boleh jadi wanita-wanita (yang diperolok-olokkan) lebih 
baik dari wanita (yang mengolok-olok) dan janganlah kamu 
mencela dirimu sendiri dan janganlah kamu panggil memanggil 
dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan ialah 
(panggilan) yang buruk sesudah iman dan barangsiapa yang 
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tidak bertaubat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim." 
(QS al-Hujurât, 49: 11) 

"Apakah orang mukmin itu sama dengan orang yang fasik, 
mereka tidaklah sama." (QS as-Sajadah,32 : 18) 

Al-Quran juga menceritakan tentang Iblis ketika menolak perintah 
Allah untuk bersujud kepada Adam, sebagaimana firman Allah SWT: 

"Dan (ingatlah) ketika Kami berfirman kepada para malaikat: 
"Sujudlah kamu kepada Adam," maka sujudlah mereka kecuali 
Iblis; ia enggan dan takabur dan adalah ia termasuk golongan 
orang-orang yang kafir." (QS al-Baqarah, 2: 34) 

"Dan (ingatlah) ketika Kami berfirman kepada para malaikat: 
"Sujudlah kamu kepada Adam", maka sujudlah mereka kecuali 
iblis. Dia adalah dari golongan jin, maka ia mendurhakai perintah 
Tuhannya. Patutkah kamu mengambil dia dan turunan-
turunannya sebagai pemimpin selain daripada-Ku, sedang mereka 
adalah musuhmu? Amat buruklah iblis itu sebagai pengganti 
(Allah) bagi orang-orang yang zalim." (QS al-Kahfi, 18: 50) 

Maka orang yang tidak berhukum pada apa yang diturunkan oleh 
Allah berarti dia kafir, zhalim atau fasiq atau mengumpulkan sifat-sifat ini 
kesemuanya. Terutama apabila ia meyakini bahwa apa yang diturunkan 
oleh Allah itu mengakibatkan jumud (beku), terbelakang dan menjadi 
mundur, sedangkan hukum yang dibuat oleh manusia itulah yang 
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membawa perkembangan, kemajuan, perbaikan sosial dan peningkatan 
tarap hidup. 

Termasuk penyimpangan terhadap ayat-ayat Allah dan pelecehan 
yang nyata terhadap konsepsi pemikiran manusia jika ada yang 
mengatakan, "Bahwa sesungguhnya ayat-ayat ini diturunkan kepada 
Ahlul Kitab dari kalangan Yahudi dan Nasrani." Dan orang yang berkata 
ini lupa atau pura-pura lupa bahwa ayat-ayat muhkamat ini, meskipun 
diturunkan kepada kaum tertentu, tetapi kalimat-kalimatnya bersifat 
umum, di mana hukumnya meliputi seluruh manusia yang tidak 
berhukum pada hukum Allah SWT. Merupakan kaedah yang ditetapkan 
oleh para mufassirin, bahwa "’Ibrah diambil dari umumnya lafadz, bukan 
sebab yang khusus." Dan mustahil jika Allah mencela Ahlul Kitab yang 
pertama dengan kezhaliman, kekufuran dan kefasikan karena mereka 
telah menolak membuang hukum Allah di belakang mereka dan tidak 
mau berhukum pada hukum Allah, lantas memperbolehkan kepada 
kaum Muslimin saat ini. Atau juga kepada Ahlul Kitab yang lainnya 
untuk menjadikan Kitab Allah menjadi terbengkalai (terabaikan, 
sementara sebagian yang lain telah menjadikannya sebagai minhaj 
(sistem) dan dustur (undang-undang) hidup mereka.  

Apa faedahnya menyebutkan ayat-ayat itu dalam kaitannya 
dengan Ahlul Kitab kalau bukan memberi peringatan kepada kaum 
Muslimin agar jangan berbuat seperti mereka dan berhukum kepada 
selain hukum Allah, sehingga mereka dicela seperti Ahlul Kitab dan 
sehingga mereka ditimpa oleh adzab Allah dan murka-Nya. Allah SWT 
berfirman: 

" Makanlah di antara rezki yang baik yang telah Kami berikan 
kepadamu, dan janganlah melampaui batas padanya, yang 
menyebabkan kemurkaan-Ku menimpamu. Dan barangsiapa 
ditimpa oleh kemurkaan-Ku, maka sesungguhnya binasalah ia." 
(QS Thâhâ, 20: 81) 

Mengapa Allah SWT menurunkan kepada manusia kitab dan 
mengutus kepada mereka seorang Rasul, jika mereka kemudian 
membiarkan kitab itu dan menentang Rasul? Allah SWT berfirman: 
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"Sesungguhnya Kami telah menurunkan Kitab kepadamu dengan 
membawa kebenaran, supaya kamu mengadili antara manusia 
dengan apa yang telah Allah wahyukan kepadamu, dan janganlah 
kamu menjadi penantang (orang yang tidak bersalah), karena 
(membela) orang-orang yang khianat, " (QS an-Nisâ', 4: 105) 

"Dan kami tidak mengutus seseorang rasul, melainkan untuk 
dita`ati dengan seizin Allah. Sesungguhnya jikalau mereka ketika 
menganiaya dirinya datang kepadamu, lalu memohon ampun 
kepada Allah, dan Rasulpun memohonkan ampun untuk mereka, 
tentulah mereka mendapati Allah Maha Penerima taubat lagi 
Maha Penyayang." (QS an-Nisâ', 4: 64) 

Oleh karena itu Allah SWT menjelaskan kepada Rasul-Nya setelah 
menyebutkan ayat-ayat di atas sebagai berikut: 
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"Dan Kami telah turunkan kepadamu Al-Quran dengan 
membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, yaitu 
kitab-kitab (yang diturunkan sebelumnya) dan batu ujian 
terhadap kitab-kitab yang lain itu; maka putuskanlah perkara 
mereka menurut apa yang Allah turunkan dan janganlah kamu 
mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran 
yang telah datang kepadamu. Untuk tiap-tiap umat di antara 
kamu, Kami berikan aturan dan jalan yang terang. Sekiranya 
Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikan-Nya satu umat 
(saja), tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap pemberian-
Nya kepadamu, maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. 
Hanya kepada Allah-lah kembali kamu semuanya, lalu 
diberitahukan-Nya kepadamu apa yang telah kamu perselisihkan 
itu," (QS al-Mâidah, 5: 48) 

Kemudian Allah berfirman pada ayat-ayat berikutnya sebagai 
berikut: 

"Dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka 
menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah kamu 
mengikuti hawa nafsu mereka. Dan berhati-hatilah kamu 
terhadap mereka, supaya mereka tidak memalingkan kamu dan 
sebagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu. Jika mereka 
berpaling (dan hukum yang telah diturunkan Allah), maka 
ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah menghendaki akan 
menimpakan musibah kepada mereka disebabkan sebagian dosa-
dosa mereka. Dan sesungguhnnya kebanyakan munusia adalah 
orang-orang yang fasik. Apakah hukum jahiliyah yang mereka 
kehendaki, dan (hukum) siapakah yang lebih baik daripada 
(hukum) Allah bagi orang-orang yang yakin?" (QS al- Mâidah, 
5: 49-50) 
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Dengan demikian maka dalam hidup ini hanya ada dua hukum, 
dan tidak ada ketiganya, yaitu hukum Islam atau hukum jahiliyah, 
hukum Allah atau hukum Thaghut. Maka hendaklah seseorang itu 
memilih untuk dirinya, dan hendaklah setiap kaum memilih untuk diri 
mereka' hukum Allah (hukum Islam) atau hukum Thaghut (hukum 
jahiliyah) dan tidak ada tengah-tengah dari keduanya. 

Adapun orang-orang yang beriman maka tidak ada alternatif bagi 
mereka, mereka selalu siap bersama hukum Allah dan Rasul-Nya, 
mereka selalu siap bersama Islam' mereka senantiasa dalam peperangan 
dengan Thaghut dan hukum jahiliyah. Sesungguhnya syi'ar (semboyan) 
mereka apabila diseru kepada Allah dan Rasul-Nya, mereka selalu 
mengatakan: "Sami'nâ wa Atha'nâ." 

Sedangkan orang-orang yang kafir, mereka itu selamanya berada 
di jalan Thâghût, mereka selamanya dalam keadaan ragu, mereka berada 
dalam kubangan jahiliyah. Allah SWT berfirman: 

"Allah Pelindung orang-orang yang beriman; Dia mengeluarkan 
mereka dari kegelapan (kekafiran) kepada cahaya (iman). Dan 
orang-orang yang kafir, pelindung-pelindungnya ialah syaitan, 
yang mengeluarkan mereka dari cahaya kepada kegelapan 
(kekafiran). Mereka itu adalah penghuni neraka; mereka kekal di 
dalamnya." (QS al-Baqarah, 2: 257) 

Di sini ada dua catatan penting' yaitu sebagai berikut:  

Pertama: Bahwa sesungguhnya berhukum pada apa yang 
diturunkan Allah itu merupakan suatu kewajiban yang pasti, tidak ada 
seorang Muslim pun yang menentang, ungkapan itu sama dengan istilah 
yang berkembang saat ini "Hakimiyyah adalah kepunyaan Allah." Yang 
berarti Allah-lah yang mempunyai hak (wewenang) secara mutlak untuk 
membuat suatu aturan hidup, berhak memerintah dan melarang, 
menghalalkan dan mengharamkan, yang berhak menentukan dan 
memberikan beban terhadap seluruh makhluk-Nya. 
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Sebagian orang salah memahami bahwa prinsip ini katanya 
berasal dari penemuan Abu A’la Maududi di Pakistan atau Sayyid 
Quthub di Mesir, padahal kenyataannya pemikiran (konsep) ini diambil 
dari ilmu "Ushûl al-Fiqh Islâmiy," dan ulama ushul memuat pembahasan 
ini dalam bab "Hukum" yang masuk dalam muqaddimah ilmu ushul, 
dan di dalam tema tentang "Al-Hakim." Siapakah dia, mereka semuanya 
bersepakat bahwa "Al-Hakim" (yang menjadi penentu hukum) adalah 
Allah, artinya Dia-lah yang memiliki kebenaran mutlak dalam mengatur 
makhluk-Nya, sampai golongan Mu'tazilah pun tidak mengingkari hal 
itu, sebagaimana dijelaskan oleh pensyarah kitab "Musallam al- Tsubût," 
salah satu kitab ushul yang terkenal. 

Dalil-dalil atas ketetapan prinsip ini baik dari Al-Quran maupun 
Sunnah jelas dan nyata yang sebagiannya telah kami sebutkan dalam 
menjelaskan kewajiban berhukum pada apa yang diturunkan oleh Allah. 

Kedua: Bahwa sesungguhnya berhukum pada apa yang 
diturunkan Allah SWT itu tidak akan menghilangkan peran manusia, 
karena manusia itulah yang memahami nash-nash yang ditujukan 
kepadanya dan ber-istinbâth (menyimpulkan hukum) dari nash-nash itu, 
kemudian memenuhi yang kosong dalam hal-hal yang tidak ada 
nashnya, yang kami katakan dengan istilah "Min Thâqatil 'Afwi" (sisi-sisi 
yang dimaafkan). Dan ini sangat luas di mana Syâri' (Allah SWT) sengaja 
tidak membahasnya sebagai rahmat (kasih sayang) Allah kepada kita, 
bukan karena lupa. Di sinilah akal seorang Muslim itu bisa mencapai dan 
berijtihad dalam pancaran nash-nash dan kaedah-kaedah ushul. 
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Hakikat Tauhid 

Maraknya wacana keislaman yang beragam, yang boleh 
jadi di satu sisi berdakapak positif dan di sisi lain 
berdampak negatif dewasa ini, hendaknya membuat kita 
waspada untuk senantiasa membentengi diri dengan 
pemahaman akidah tauhid yang benar. Menurut para 
ulama, inti tauhid tidak terlepas dari dua dimensi 
keimanan; meyakini tiada tuhan selain Allah SWT dan 
mengikrarkan diri bahwa Nabi Muhammad s.a.w. adalah 
hamba dan utusan-Nya.  

Keyakinan terhadap keesaan Allah sesungguhnya bukan sekadar 
mengakui Allah sebagai pencipta langit, bumi, dan seisinya. Tauhid 
dalam pengertian ini sesungguhnya diakui pula oleh kaum jahiliyah. 
Tergambar dalam firman-Nya,  

 

”Dan sungguh jika kamu bertanya kepada mereka: "Siapakah 
yang menciptakan mereka, niscaya mereka menjawab: "Allah", 
Maka Bagaimanakah mereka dapat dipalingkan (dari menyembah 
Allah)?,  dan (Allah mengetahui) ucapan Muhammad: "Ya 
Tuhanku, Sesungguhnya mereka itu adalah kaum yang tidak 
beriman". (QS az-Zukhruf, 43/87-88) 

 

”Dan sesungguhnya jika kamu tanyakan kepada mereka, 
'Siapakah yang menjadikan langit dan bumi dan menundukkan 
matahari dan bulan?' Tentu mereka akan menjawab, 'Allah.' 
Maka, betapakah mereka (dapat) dipalingkan (dari jalan yang 
benar).” (QS al-’Ankabût [29]: 61). 

Pengakuan terhadap keesaan Allah berikutnya mesti diiringi 
ketulusan untuk dibimbing sunah Rasulullah s.a.w., sang pembawa 
risalah. Firman-Nya,  
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''Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah 
Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya guna 
(menjalankan) agama yang lurus (jauh dari syirik 
[mempersekutukan Allah] dan jauh dari kesesatan), supaya 
mendirikan shalat dan menunaikan zakat; yang demikian itulah 
agama lurus.'' (QS al-Bayyinah [98]: 5). 

Menurut Syekh Dr. Shalih bin Fauzan, konsekuensi mengakui 
Nabi Muhammad sebagai utusan Allah SWT yaitu dengan menaatinya, 
membenarkannya, meninggalkan apa yang dilarangnya, mencukupkan 
diri dengan mengamalkan sunahnya, meninggalkan bid'ah (kebalikan 
sunah), dan mendahulukan sabdanya dari seluruh pendapat manusia.  

Mengesampingkan peran Rasulullah s.a.w. saat memahami risalah 
Islam dalam kitab suci Alquran merupakan ketimpangan mendasar yang 
tidak bisa ditoleransi. Terlebih banyak ayat Alquran membutuhkan 
rincian dan pembatasan baik menyangkut lafadz dan kandungan 
maknanya. Inilah salah satu misi penting Rasulullah s.a.w. diutus ke 
bumi,  

...

“Dan Kami turunkan kepadamu Alquran agar engkau jelaskan 
kepada manusia apa yang turun kepada mereka (perintah-
perintah, larangan-larangan, aturan dan lain-lain yang terdapat 
dalam Al Quran), agar mereka memikirkan.” (QS an-Nahl [16]: 
44). 

Ketegasan di atas bukan penyederhanaan, melainkan betapa 
akidah Islam tidak mengenal relativitas kebenaran karena telah dibatasi 
penjelasan otoritatif Rasulullah s.a.w.. Tanpa batasan, kebenaran hanya 
nilai gamang tanpa akhir.  

Semoga kita teguh dalam keimanan lurus sampai kelak ajal tiba. 

Amin.  
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Tauhid Seorang Muslim 

Dengan bertuhan hanya kepada Allah SWT, yang 
kekuasaan-Nya memang mutlak dan benar-benar nyata, 
pada hakikatnya manusia akan mampu menikmati tingkat 
kemedekaan yang paling tinggi, yang mungkin tercapai 
oleh manusia. Inilah yang dituju oleh setiap Muslim di 
dalam hidupnya.  

Setiap Muslim yang betul-betul beriman adalah manusia yang 
paling bebas dari segala macam bentuk keterikatan, kecuali keterikatan 
yang datang dari Allah Penciptanya. Ia menghargakan kemerdekaan itu 
sedemikian tingginya sehingga tanpa ragu-ragu, jika perlu, ia siap 
mengorbankan hidupnya sendiri demi mempertahankan kemerdekaan 
itu. Jika hal ini terjadi, maka ia akan mendapat kehormatan yang paling 
tinggi dari Allah sendiri. Demikian rupa tinggi kehormatan itu, sehingga 
ummat Islam dilarang Allah mengatakan orang ini mati, jika ia gugur di 
dalam mempertahankan haknya ini. Karena walaupun tubuhnya sudah 
menjadi mayat, namun dalam penilaian Allah SWT orang ini tetap 
hidup. Apanyakah yanghidup? Tiada lain melainkan kemanusiaannya. 
Bukankah sudah diterangkan di atas, bahwa nilai kemanusiaan 
seseorang itu sebanding dengan kemerdekaan yang dihayatinya. 

Kalau seseorang telah gugur dalam mempertahankan 
kemerdekaannya, maka pada hakikatnya ia telah mempertahankan nilai 
kemanusiaannya yang sempurna, karena ia telah meletakkan hak 
kemerdekaannya, dus kemanusiaannya, lebih penting dari kehidupan 
jasmaninya. Apalah arti kehidupan jasmaniah jika nilai kemanusiaan 
sudah tiada. Apalah artinya kehidupan jasmani melulu, jika telah hampa 
akan nilai kemanusiaan yang mulia. Bukankah kehidupan hampa seperti 
ini oleh pepatah bangsa kita dinamakan: "bak hidup bercermin bangkai?" 
Bunyi pepatah ini selengkapnya ialah: "Lebih baik mati berkalang tanah 
dari pada hidup bercermin bangkai". Jelas sekali bahwa nilai Islam telah 
lama meresap ke dalam jiwa bangsa kita, sehingga pepatah kuno ini 
telah bernafaskan tauhid. 

Kemerdekaanlah satu-satunya nilai, yang telah ditaqdirkan Allah 
berfungsi untuk membedakan manusia dengan makhluk Allah yang 
lainnya. Sungguhlah kehidupan orang yang tidak menghayati 
kemerdekaan, pada hakikatnya telah menempatkan kehadirannya di 
dunia yang fana ini serba salah. Dikatakan manusia ia tidak punya nilai 
kemanusiaan (kemerdekaan), dikatakan bukan manusia tubuh dan 
bentuknya menggambarkan dia tepat seperti manusia. 
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Oleh karena itulah, maka mereka yang telah berani membayar 
nilai kemerdekaannya dengan mengorbankan kelangsungan hidup 
jasmaniahnya dinilai Allah lebih hidup dari mereka yang sekadar 
"bercermin bangkai" tadi. Di dalam al-Quran mereka yang telah gugur 
karena mempertahankan kemerdekaannya ini dinamakan "syahid", 
karena ia telah berani menjadi "saksi" akan kebenaran ajaran Allah SWT, 
yang mengatakan bahwa nilai kemanusiaan, yang pada hakikatnya abadi 
itu lebih penting dari kehidupan jasmaniah yang temporer (sementara 
atau fana) ini. Allah melarang ummat Islam mengatakan mereka mati, 
karena pada hakikatnya mereka itu hidup. Apanyakah yang masih 
hidup, padahal batang tubuhnya sudah tergeletak tak bergerak lagi? 
Mereka tetap hidup di dalam nilai kemanusiaannya (kemerdekaannya) 
yang abadi. Dalam ayat Allah SWT dikatakan:  

 

"Jangan engkau katakan mereka yang telah terbunuh dalam jalan 
Allah itu mati, karena sesungguhnya mereka itu hidup, tapi engkau 
tiada mengerti". (QS al-Baqarah, 2: 154) 

Kehidupan yang berma'na ialah kehidupan yang bebas dari segala 
macam keterikatan yang tak perlu. Namun bebas sepenuhnya tidaklah 
mungkin bagi setiap manusia. Sebagaimana telah diterangkan di atas, 
bahwa setiap orang mesti memerlukan sesuatu yang dipentingkannya. 
Oleh karena sifat asli manusia itu hanîf (cenderung kepada 
kebaikan/kebenaran), maka sesuatu yang dipentingkan oleh manusia itu 
senantiasa berupa sesuatu, yang menurut penilaiannya baik/benar. 
Dengan demikian maka dapat difahami, bahwa yang dipertuhankan 
manusia itu biasanya sesuatu yang menurut dia benar/baik. 

Jadi, tuhan itu selamanya merupakan suatu kebenaran atau 
kebaikan bagi yang mempertuhankannya, walaupun relatif atau 
sementara. Di dalam pengalamannya manusia merasa terikat akan 
tuhan-tuhan ini sebelum tuhan-tuhan ini diperolehnya. Misalnya, orang 
yang bersedia bekerja keras belajar sampai kurang tidur, bahkan terlupa 
makan sebelum menempuh ujian untuk mendapatkan ijazah tertentu. 
Pada saat itu ijazah inilah yang menjadi tuhannya, karena ijazah ini telah 
mengatur irama hidupnya. Namun setelah ijazah berada di tangan, maka 
kepentingannya dan nilainya segera jatuh menjadi hampir "nol". 
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Dari contoh ini ternyata bahwa ketuhanan ijazah ini sangat relatif. 
Ia mencapai nilainya yang tertinggi pada saat menjelang ia akan 
diperoleh. Sesudah diperoleh, maka nilainya jatuh menjadi hampir 
kosong. Contoh-contoh lain bisa terlihat dengan mudah di dalam 
kehidupan sehari-hari. Misalnya ketika ia sudah mendapat ijazah yang 
dipentingkannya sebelumnya, maka ia mulai memikirkan bagaimana 
mendapatkan teman hidup atau isteri. Maka jika ia menemukan seorang 
gadis yang diingininya, maka ia mulai mencintai dan merindukan gadis 
itu. Kemanapun ia pergi dan dalam keadaan bagaimanapun ia tetap 
mengenang gadis kekasihnya ini. 

Maka gadis inipun mulai mempengaruhi, bahkan kadang kala 
turut mengatur irama hidupnya. Dengan lain perkataan, gadis ini 
berubah menjadi tuhannya. Tingat ketuhanan gadis ini pun meningkat 
menjelang hari perkawinan mereka sampai kira-kira beberapa hari atau 
beberapa minggu setelah perkawinan itu terjadi. Sesudah itu nilai 
"ketuhanan" wanita ini biasanya akan menurun juga. Banyak pula 
pasangan suami isteri telah mulai bertengkar sebelum bulan madu 
mereka selesai dijalani, bahkan sampai bercerai. 

Manusia memang selalu berpindah dari tuhan yang satu ke tuhan 
yang lain. Ketika manusia sedang lapar, maka makananlah yang mudah 
menjadi tuhan. Ketika sakit orang akan mempertuhankan kesehatan, 
walaupun ketika ia sedang sehat hampir tidak pernah menghargai 
kesehatan yang sedang dialaminya. 

Walaupun demikian, manusia tidak mungkin mengatakan: "tidak 
ada tuhan", karena mengatakan: "tidak ada tuhan", samalah dengan 
mengatakan "tidak ada kebenaran". Sedangkan mengatakan "tidak ada 
kebenaran" sama dengan mengatakan "semuanya salah". Kalau 
semuanya salah, maka kalimat "semuanya salah" itu pun salah pula. Jadi, 
kalimat "tidak ada tuhan" itu menafikan dirinya sendiri. 

Dari rangkaian logika ini terbukti bahwa kita tak mungkin 
mengatakan "tidak ada tuhan", walaupun di dalam kenyataannya, 
sebagaimana diuraikan dalam alinea di atas, bahwa tuhan-tuhan yang 
dipentingkan manusia itu sangat relatif nilainya, dan sangat tergantung 
kepada posisi manusia yang bersangkutan terhadapnya. Itulah kiranya 
alasan mengapa al-Quran tidak punya istilah yang artinya identik (sama 
benar) dengan "atheist" atau "atheism" (faham yang menafikan adanya 
tuhan). 
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Kalimat "tidak ada tuhan" ini tidak mungkin berdiri sendiri. 
Kalimat itu tidak logis atau tidak dapat diterima aqal atau nonsense alias 
tidak bermakna. Kalimat itu hanya bisa bermakna jika ia tidak diakhiri 
dengan titik. Jika kalimat "tidak ada tuhan" ini diakhiri dengan koma dan 
ditambah menjadi "tidak ada tuhan, kecuali X", maka X menjadi satu-
satunya Tuhan yang berbeda sifat dan posisinya terhadap tuhan-tuhan 
lainnya. Ia mau tak mau mestilah mutlak, tidak lagi relatif seperti tuhan-
tuhan yang lain itu. 

Karena mutlak, maka Ia mestilah unique. Kalau Ia unique, maka 
mestilah pula Ia berbeda dengan segala yang mungkin terpikirkan dan 
terbayangkan oleh manusia, walau apapun yang dinamakan X ini. Di 
dalam ajaran Islam X inilah yang dinamakan Allah. Perkataan Allah di 
dalam bahasa 'Arab sudah ada sebelum lahirnya Muhammad s.a.w.. 
Allah dalam bahasa 'Arab merupakan satu-satunya kata benda (isim atau 
noun) yang tak punya jama'. Sedangkan kata ilahun punya "ilâhaini" (dua 
ilah) dan "âlihatun" (tiga atau lebih ilah). 

Maka ucapan "Lâ ilâha illa Allah" yang berarti "Tiada tuhan 
kecuali Allah" merupakan deklarasi kemerdekaan yang paling tinggi (The 
ultimate declaration of independence), tapi masih mungkin dicapai oleh 
setiap manusia. Deklarasi inilah yang membebaskan setiap manusia, 
yang mampu menghayatinya dengan istiqâmah (consistent), dari segala 
macam bentuk perbudakan dan penjajahan, termasuk penjajahan hawa 
nafsunya sendiri. Manusia yang menghayati deklarasi ini dengan 
istiqaamah adalah manusia yang paling sempurna nilai kemanusiaannya. 
Dalam istilah Islam manusia seperti ini dinamai "insan kamiil" atau insan 
sempurna. Barangkali pribadi seperti ini pulalah yang dimaksud dengan 
istilah "manusia seutuhnya" oleh GBHN kita. 

Seorang yang telah mampu mencapai tingkat tauhid yang 
istiqaamah, maka seluruh irama hidupnya diatur oleh kehendak Allah 
SWT. Rasa lapar baginya merupakan cara Allah berkomunikasi dengan 
dia. Rasa lapar, yang tiada lain dari pada salah satu instinct, di dalam al-
Quran dipakai istilah "wahyu", walaupun mestinya tidak sama dengan 
tingkat wahyu yang diterima para nabi dan rasul, Lihat (QS an-Nahl, 16: 
68). Maka rasa lapar ini diartikan manusia yang bertauhid sebagai signal 
(wahyu) dari Allah agar ia makan demi mempertahankan kelangsungan 
hidupnya untuk berbakti (mengabdi) kepada Allah. Oleh karena itu, 
makan baginya bukan sekadar mengatasi rasa lapar, tetapi demi 
memenuhi perintah Allah, maka pasti akan dimulainya dengan membaca 
basmallah. 
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RasuluLlah telah menyatakan, bahwa orang yang makan dengan 
cara ini dinilai telah melakukan 'ibadah. Demikian pula dengan aktivitas 
lain. Misalnya, jika ia belajar bukanlah karena ingin mendapat gelar 
sarjana. Ia belajar karena mematuhi perintah Allah dan Rasul-Nya yang 
telah mewajibkan setiap Muslim dan Muslimat untuk belajar. Maka jiwa 
tauhid akan merupakan motivator utama baginya untuk bekerja keras 
dalam menyelesaikan studinya itu, karena belajar itu dirasakannya sama 
dengan ibadah lain yang akan mendapat ganjaran dari Allah SWT di 
dunia dan di akhirat nanti. 

Dengan demikian, maka seorang yang istiqaamah dalam 
tauhidnya merasakan seluruh hidup dan kegiatan hidupnya tiada lain 
melainkan 'ibadah yang kontinyu kepada Allah SWT. Manusia seperti ini 
pasti akan mempunyai sikap dan akhlak yang lain dari manusia biasa. Ia 
punya rasa tanggungjawab yang sangat tinggi, jujur, amanah, kreatif, dan 
berani mengambil resiko, optimis terhadap masa depan, disamping 
tawakkal 'ala Allah dalam melakukan setiap tugas yang berupa 
tantangan bagi kemampuan dirinya. 
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Tauhid Dan Kemerdekaan 

Mentauhidkan Allah adalah ajaran pokok yang disampaikan 
oleh setiap Nabi dan Rasul, yang diutus oleh Allah sejak awal 
sejarah kemanusiaan. Namun sejarah kemanusiaan penuh 
dengan kegagalan-kegagalan manusia dalam menghayati 
ajaran tauhid ini, sehingga setiap kali ajaran yang murni dan 
exact ini perlu diperbaharui atau dikoreksi oleh Rasul-rasil 
berikutnya sesudah mengalami beberapa distorsi yang 
membahayakan nilai-nilai kemanusiaan. 

Nilai kemanusiaan yang paling utama ialah kemerdekaan. 
Kemerdekaanlah satu-satunya nilai yang membedakan manusia dengan 
makhluk yang lain. Tanpa kemerdekaan manusia sebenarnya tidak 
mungkin menjalani hidupnya sebagai manusia. Dengan perkataan lain, 
tanpa kemerdekaan pada hakikatnya manusia berhenti jadi manusia atau 
tidak lagi berfungsi sebagai manusia. Oleh karena itu, harga diri setiap 
manusia justru diukur dengan derajat kemerdekaan yang bisa dihayati 
dan dipertahankan manusia itu. 

Secara individu setiap manusia dilahirkan merdeka. Namun 
dalam mempertahankan hidupnya manusia pada tingkat awal dari 
kehidupannya itu terpaksa tergantung kepada manusia lain, yaitu 
ibunya. Akan tetapi, setiap ibu telah dianugerahi Allah SWT suatu rasa 
kasih sayang kepada anak yang dilahirkannya sedemikian sempurnanya, 
sehingga setingkat hanya di bawah sifat Rahman (kasih sayang) daripada 
Allah sendiri. 

Oleh karena kasih sayang ibu yang ditujukan kepada anak-
anaknya ini demikian murninya (ikhlash) dan tanpa pamrih sama sekali, 
maka nilai kemerdekaan si anak tidak akan tercemar oleh sifat 
ketergantungannya kepada kasih sayang ibu pada awal hidupnya itu. 
Kasih sayang ibu ini ditopang pula oleh kasih sayang ayah yang tingkat 
kesempurnaannya setingkat di bawah kasih sayang ibu. 

Dengan landasan kasih sayang yang tulus antara sesama anggota 
keluarga ini, seorang anak akan mulai menjalani hidupnya di tengah-
tengah pergaulan sesama manusia. Oleh karena itu pula maka durhaka 
kepada ibu adalah merupakan dosa yang terberat sesudah syirik, dan tak 
akan diampunkan Allah selama ibu sendiri tidak mengampunkannya. 

Oleh karena kehidupan antar sesama manusia ini senantiasa 
merupakan proses memberi-dan-menerima (give-and-take) secara terus 
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menerus (langgeng), kehidupan di tengah-tengah keluarga haruslah bisa 
merupakan persiapan yang cukup untuk menghantarkan seseorang agar 
dapat hidup ke tengah pergaulan masyarakat dalam proses memberi-
dan-menerima secara seimbang. 

Apabila ketidak-seimbangan terjadi -- ia lebih banyak menerima 
atau lebih banyak memberi -- maka dengan sendirinya ia dihadapkan 
dengan suatu tantangan yang menentukan nilai kemerdekaannya, yang 
akan sebanding dengan nilai dirinya. Kalau ia memberikan response 
terhadap ketidak-seimbangan ini sedemikian, sehingga ia mengorbankan 
nilai kemerdekaannya, misalnya menjadi tergantung kepada pihak yang 
telah terlalu banyak memberi kepadanya, maka harga dirinya sebagai 
manusia dengan sendirinya jatuh atau sedikitnya menurun. Seberapa 
jauh jatuhnya ini sebanding dengan seberapa jauh nilai kemerdekaan 
yang telah dikorbankannya. 

Sebaliknya jika dalam memberikan response tadi ia sampai 
merugikan orang lain berarti ia telah merampas nilai kemanusiaan 
(kemerdekaan) orang itu, sehingga ia dengan sendirinya telah 
menobatkan dirinya menjadi penindas hak orang lain itu. Kedua hal 
yang tak seimbang ini dikutuk oleh Allah, karena berarti manusia yang 
bersangkutan telah tidak mensyukuri nikmat Allah yang paling utama, 
yaitu kemerdekaan yang wajib dipertahankan dengan segala 
pengorbanan yang perlu untuk itu. Oleh karena itu, pergaulan hidup 
yang seimbang (harmoni) senantiasa menjadi dambaan setiap manusia 
yang Islam. 

Namun dalam kenyataannya, lebih sering terjadi dalam 
kehidupan manusia di dunia ini, proses pergaulan yang tidak seimbang, 
sehingga sejak dahulu telah tercipta dalam sejarah kemanusiaan 
kehidupan masyarakat yang tindas menindas, hisap menghisap, peras 
memeras dengan segala taktik dan tehnik yang bersangkutan dengan itu. 
Semua ini merupakan bentuk-bentuk dari proses memberi-dan-
menerima yang tak seimbang. 

Dapat dipastikan pula, bahwa terjadinya kelas-kelas dan tingkat-
tingkat kebangsawanan di dalam masyarakat manusia senantiasa 
disebabkan oleh mengalahnya kemanusiaan terhadap rencana iblis yang 
suka menganggap dirinya lebih baik dan lebih mulia dari yang lain, 
sebagaimana dijelaskan di atas. 

Mungkin mengalahnya kebanyakan manusia, anggota sesuatu 
masyarakat, terhadap tuntutan sebahagian kecil dari anggotanya akan 
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hak-hak istimewa ini pada mulanya disebabkan oleh rasa takut kepada 
kelompok yang menuntut, karena kegagahan atau kekuasaan para 
penuntut ini. 

Mungkin pula oleh karena kekaguman masyarakat yang agak 
berlebih-lebihan kepada kelompok penuntut ini disebabkan jasa-jasa 
mereka dalam menyelamatkan bangsa atau tanah air ketika berada 
dalam keadaan bahaya, dan sebagainya. Bukankah yang menjadi idola 
setiap bangsa di dunia ini biasanya para pahlawan bagi bangsa yang 
bersangkutan, baik pahlawan di medan perang atau pahlawan di bidang-
bidang lain, yang disangka sangat menentukan nasib dan "nama baik" 
bangsa tersebut? 

Iblis, dalam hal ini, hanya tinggal memperbesar saja rasa 
kekaguman dan penghormatan ini sedemikian, sehingga menjadi 
"penyembahan". Penulis sengaja memberi tanda kutip pada kata 
penyembahan di sini, karena makna "penyembahan" di sini tidaklah 
mesti harfiah: rasa hormat dan kagum, yang diiringi sikap patuh-tanpa-
tanya, misalnya, termasuk juga dalam arti "penyembahan" ini. Sikap 
patuh karena kelebihan rasa takut, bahkan rasa ketergantungan kepada 
sesuatu atau seseorang pun tercakup dalam pengertian "penyembahan" 
ini. 

Oleh karena mudahnya manusia terseleweng ke arah pemujaan 
akan tokoh-tokoh yang sangat berjasa dan dikagumi serta dihormati 
inilah maka sejak dahulu Rasul Allah sangat berhati-hati di dalam 
mendidikkan sikap tauhid ini kepada para shahabat beliau. 

Beliau sampai menolak dan melarang para shahabat memanggil 
beliau dengan "Sayyidina" yang artinya "Tuan Kami" (Our Master) demi 
untuk mencegah pengkultusan pribadi beliau. Walaupun demikian, kita 
bisa membaca di dalam sejarah, bahwa di antara shahabat ada juga yang 
hampir tergelincir, maka segera dikoreksi yang lain dengan tegas dan 
tepat. Salah satu kejadian kiranya perlu dikemukakan sebagai contoh 
akan betapa halus dan dalamnya sikap tauhid ini tertanam di hati 
sanubari para shahabat terdekat beliau. 

Di akhir hayat Rasulullah, sesudah turunnya ayat terakhir dari al-
Qur'an, beliau menyusun suatu barisan yang akan dikirim ke Utara demi 
mengamankan daerah itu dari incaran dan gangguan tentara Romawi 
Timur. Namun sebelum barisan ini terkirim beliau jatuh sakit, sehingga 
pengiriman ini terpaksa ditunda sampai beliau sembuh. Tapi taqdir 
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Allah SWT telah menentukan bahwa beliau tidak sembuh lagi. Setelah 
beberapa hari sakit, beliau wafat. 

Kebetulan ketika itu shahabat terdekat Abubakar Shiddiq sedang 
keluar kota Madinah mencari nafkah, sehingga Siti 'Aisyah 
menyampaikan berita wafatnya Rasul itu hanya kepada orang yang 
kebetulan ada di dekat masjid Rasul itu. Ketika usaha orang ini 
menyiarkan berita duka ini kepada yang lain terdengar oleh 'Umar, maka 
'Umar sebagai orang yang berdarah militer, yang senantiasa berfikir 
dalam rangka keamanan dan ketertiban segera memberikan reaksi yang 
agak berlebihan. 

"Barangsiapa yang mengatakan Muhammad wafat akan 
kupenggal lehernya", katanya sambil menghunus dan mengacungkan 
pedang dengan mata yang galak, karena 'Umar menyangka, bahwa 
berita buruk seperti itu di saat Rasul sedang berusaha menyusun barisan 
untuk menyerang Romawi Timur, mesti datang dari agen-agen 
subversive. Karena semua orang mengenal 'Umar sebagai pahlawan, 
yang tak kenal mundur berhadapan dengan siapapun, maka tidak ada 
yang berani meneruskan penyebaran berita wafatnya Rasulullah itu. 

Seorang yang hadir di tempat itu akhirnya mendapat akal dan 
segera menyelinap meninggalkan suasana tegang yang dibuat oleh 
'Umar itu untuk menemui Abubakar. Ketika Abubakar datang beliau 
segera bisa melihat suasana tegang di sekitar masjid Rasul, dan setelah 
melihat 'Umar dengan mata yang galak mengacungkan pedang itu, maka 
beliau segera faham kira-kira apa yang telah terjadi. Beliau segera masuk 
ke kamar Siti 'Aisyah untuk melayat Rasulullah, yang sudah ditutupi 
oleh 'Aisyah. 

Beliau membuka penutup wajah Rasul, menciumnya dan berdo'a. 
Setelah menutup kembali wajah Rasul, maka beliau ke luar dan masih 
mendapati suasana tegang oleh sikap 'Umar yang masih berdiri dengan 
pedang terhunus dan diacungkan tinggi. Maka Abu Bakar berbicara 
dimulai dengan membaca QS Âli 'Imrân, 3: 144, 
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“Muhammad itu hanya seorang Rasul; Sebelumnya telah berlalu 
Rasul-rasul. Apabila ia wafat atau terbunuh, apakah kamu berbalik 
menjadi murtad? Tapi barangsiapa berbalik menjadi murtad, sedikit 
pun tiada ia merugikan Allah. Allah memberi pahala kepada orang 
yang bersyukur." 

Setelah membacakan ayat ini beliau lantas mengatakan dengan 
suara lantang: "Barangsiapa menyembah Muhammad, ketahuilah, bahwa 
Muhammad telah wafat, tetapi barangsiapa menyembah Allah, 
ketahuilah Allah hidup selama-lamanya." 

Mendengar ayat dan pidato yang tepat dan tajam ini tangan 'Umar 
menjadi lemas, pedang dan tangannya jatuh ke bawah dan sambil 
mengucap istighfar pedang itu segera disarungkannya kembali. 
Walaupun ayat yang dibaca Abubakar itu telah lama dihafalnya di dalam 
kepalanya, ketika itu seolah-olah ia baru mendengarnya kali itu. 

Kalau pribadi seperti 'Umar bisa tersilap dalam keadaan genting, 
konon pula kita yang beriman tipis ini. Ini membuktikan bahwa 
bertauhid secara konsisten itu memang tidak mudah. Ia memerlukan 
latihan berat dengan disiplin pribadi yang ketat. 
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Thâghût 

Menjadi seorang  muslim adalah menjadi seorang 
muwahhid (ahli Tauhid). Tauhid merupakan pesan abadi para 
utusan Allah kepada umat manusia dari zaman ke zaman. 
Pesan ini dibawa oleh setiap Nabi dan Rasul Allah sepanjang 
masa. Setiap umat telah mendengar pesan abadi para Rasul 
Allah ini. Suatu pesan yang ibarat coin bersisi ganda. Ada sisi 
keharusan  menyembah Allah  semata dan sisi lainnya ialah 
menjauhi Thaghut. 

Thâghût adalah segala yang dilampaui batasnya oleh hamba, 

baik itu yang diikuti atau ditaati atau diibadati. Thâghût itu banyak, 
apalagi pada masa sekarang. Adapun 'para komandan' thâghût itu ada 5 
(lima), mereka adalah: 

1.      Syaithân 

Syaithân (Setan) adalah makhluk yang mengajak diri kita untuk 
beribadah kepada selain Allah. Adapun tentang makna ibadah tersebut 
dan macam-macamnya telah anda pahami dalam uraian tentang makna 
ibadah. Syaithân (Setan) ada dua macam: Syaithân (Setan) dalam bentuk 
Jin dan Syaithân (Setan) dalam bentuk Manusia. Allah Subhânahu Wa 
Ta’âla berfirman: 

"Dan demikianlah Kami jadikan bagi tiap-tiap Nabi itu musuh, 
yaitu syaithân - syaithân (dari jenis) manusia dan (dan jenis) jin, 
sebahagian mereka membisikkan kepada sebahagian yang lain 
perkataan-perkataan yang indah-indah untuk menipu (manusia) 
[maksudnya: syaithân - syaithân jenis jin dan manusia berupaya 
menipu manusia agar tidak beriman kepada Nabi]. Jikalau Tuhanmu 
menghendaki, niscaya mereka tidak mengerjakannya, maka 
tinggalkanlah mereka dan apa yang mereka ada-adakan. (QS al-
An’âm, 6: 112) 

http://millahibrahim.wordpress.com/seri-materi-tauhid/seri-4-siapakah-thaghut/
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Dan firman Allah Subhânahu Wa Ta’âla: 

“Yang membisikkan dalam dada-dada manusia, berupa jin dan 
manusia” (QS an- Nâs, 114: 5-6) 

Orang mengajak untuk mempertahankan tradisi tumbal dan 
sesajen, dia adalah syaithân manusia yang mengajak ibadah kepada selain 
Allah. Tokoh yang mengajak minta-minta kepada orang yang sudah mati 
adalah syaithân manusia dan dia adalah salah satu 'pentolan' syaithân. 
Orang yang mengajak pada sistem demokrasi tanpa mengindahkan 
prinsip-prinsip syura dalam Islam adalah syaithân yang mengajak diri 
kita beribadah kepada selain Allah, dia berarti termasuk thâghût. Orang 
yang mengajak menegakkan hukum perundang-undangan buatan 
manusia tanpa mengindahkan prinsip syari'at Allah yang harus lebih 
ditaati, maka dia adalah syaithân yang mengajak diri kita beribadah 
kepada selain Allah. 

Orang yang mengajak kepada paham-paham syirik (seperti: sosialis, 
kapitalis, liberalis, dan falsafah syirik lainnya), maka dia adalah syaithân 
yang mengajak beribadah kepada selain Allah, sedangkan Dia (Allah) 
Subhânahu Wa Ta’âla berfirman: 

“Bukankan Aku memerintahkan kalian wahai anak-anak Adam: 
“Janganlah ibadati syaitan, sesungguhnya ia adalah musuh yang 
nyata bagi kalian” (QS Yâsỉn, 36: 60)   

2.      Penguasa Yang Zhalim  

Penguasa zhalim yang merubah aturan-aturan (hukum) Allah, 
thâghût semacam ini adalah banyak sekali dan sudah bersifat lembaga 
resmi pemerintahan negara-negara pada umumnya di zaman sekarang 
ini. Contohnya tidaklah jauh seperti parlemen, lembaga inilah yang 
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memegang kedaulatan dan wewenang pembuatan hukum/undang-
undang. Lembaga ini akan membuat hukum atau tidak, dan baik hukum 
yang digulirkan itu 'seperti' hukum Islam atau menyelisihinya maka 
tetap saja lembaga berikut anggota-anggotanya ini adalah thâghût, 
meskipun sebagian darinya mengaku memperjuangkan syari’at Islam. 
Begitu juga Presiden/Raja/Emir atau para bawahannya yang suka 
membuat SK atau TAP yang menyelisihi aturan Allah, mereka itu adalah 
thâghût. 

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullâh berkata: “Di kala 
seseorang menghalalkan yang haram yang telah diijmakan atau merubah aturan 
yang sudah diijmakan, maka dia kafir lagi murtad dengan kesepakatan para 
fuqaha’”  (Lihat: Majmû al-Fatâwâ) 

Ketahuilah wahai saudaraku, sesungguhnya para anggota 
parlemen itu adalah thâghût, tidak peduli darimana saja asal kelompok 
atau partainya, presiden dan para pembantunya, seperti menteri-menteri 
di negara yang bersistem syirik adalah thaghut, sedangkan para aparat 
keamanannya adalah sadanah (juru kunci) thaghut apapun status 
kepercayaan yang mereka klaim. Orang-orang yang berjanji setia pada 
sistem syirik dan hukum thâghût adalah budak-budak 
(penyembah/hamba) thaghut. Orang yang mengadukan perkaranya 
kepada pengadilan thaghut disebut orang yang berhukum kepada 

thâghût, sebagaimana firman Allah  Subhânahu Wa Ta’âla: 

“Apakah engkau tidak melihat kepada orang-orang yang mengaku 
beriman kepada apa yang telah diturunkan kepadamu dan apa yang 
dturunkan sebelum kamu, sedangkan mereka hendak berhukum 
kepada thaghut, padahal mereka telah diperintahkan untuk kafir 
terhadapnya” (QS an-Nisâ', 4: 60) 

3. Orang yang memutuskan dengan selain apa yang telah Allah 
turunkan.  

Kepala suku dan kepala adat yang memutuskan perkara dengan 
hukum adat adalah kafir dan termasuk thâghût. Jaksa dan Hakim yang 



48 
 

memvonis bukan dengan hukum Allah, tetapi berdasarkan 
hukum/undang-undang buatan manusia, maka sesungguhnya dia itu 
thâghût. Aparat  dan pejabat yang memutuskan perkara berdasarkan 
Undang Undang Dasar thaghut adalah thâghût juga. Allah Subhânahu Wa 
Ta’âla berfirman: 

"Sesungguhnya Kami telah menurunkan kitab Taurat di dalamnya 
(ada) petunjuk dan cahaya (yang menerangi), yang dengan kitab itu 
diputuskan perkara orang-orang Yahudi oleh nabi-nabi yang 
menyerah diri kepada Allah, oleh orang-orang alim mereka dan 
pendeta-pendeta mereka, disebabkan mereka diperintahkan 
memelihara Kitab-Kitab Allah dan mereka menjadi saksi 
terhadapnya. karena itu janganlah kamu takut kepada manusia, 
(tetapi) takutlah kepada-Ku. dan janganlah kamu menukar ayat-
ayat-Ku dengan harga yang sedikit. Barangsiapa yang tidak 
memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu 
adalah orang-orang yang kafir.” (QS al-Mâidah, 5: 44) 

Ibnu Katsir rahimahullâh berkata: “Siapa yang meninggalkan aturan 
baku yang diturunkan kepada Muhammad Ibnu Abdillah penutup para nabi dan 
dia justru merujuk pada aturan-aturan (hukum) yang sudah dinasakh (dihapus), 
maka dia telah kafir. Apa gerangan dengan orang yang merujuk hukum Ilyasa 
(Yasiq) dan lebih mendahulukannya daripada aturan Muhammad maka dia kafir 
dengan ijma kaum muslimin” (Al-Bidâyah: 13/119) Sedangkan Ilyasa 
(Yasiq) adalah hukum buatan Jengis Khan yang berisi campuran hukum 
dari Taurat, Injil, Al-Quran. 

Orang yang lebih mendahulukan hukum buatan manusia dan 
adat daripada aturan Rasulullah shalallâhu ‘alaihi wa sallam maka dia itu 
kafir. 
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Dalam ajaran Tauhid, seseorang lebih baik hilang jiwa dan 
hartanya daripada dia mengajukan perkaranya kepada hukum thâghût, 
Allah Subhânahu Wa Ta’âla berfirman: 

”Dan bunuhlah mereka di mana saja kamu jumpai mereka, dan 
usirlah mereka dari tempat mereka telah mengusir kamu (Mekah); 
dan fitnah [Fitnah (menimbulkan kekacauan), seperti mengusir 
sahabat dari kampung halamannya, merampas harta mereka dan 
menyakiti atau mengganggu kebebasan mereka beragama] itu lebih 
besar bahayanya dari pembunuhan, dan janganlah kamu memerangi 
mereka di Masjidil haram, kecuali jika mereka memerangi kamu di 
tempat itu. jika mereka memerangi kamu (di tempat itu), Maka 
bunuhlah mereka. Demikanlah Balasan bagi orang-orang kafir.” (QS 
al-Baqarah, 2: 191) 

Syaikh Sulaiman Ibnu Sahman rahimahullah berkata: 
“Seandainya penduduk desa dan penduduk kota perang saudara hingga semua 
jiwa musnah, tentu itu lebih ringan daripada mereka mengangkat thaghut di 
bumi ini yang memutuskan (persengketaan mereka itu) dengan selain Syari’at 
Allah” (Ad-Durar Ats-Tsâniyyah: 10,  Bahasan Thâghût) 

Bila kita mengaitkan ini dengan realita kehidupan, ternyata 
umumnya manusia menjadi hamba thâghût dan berlomba-lomba meraih 
perbudakan ini. Mereka rela mengeluarkan biaya berapa saja (berkolusi; 
menyogok/risywah) untuk menjadi Abdi Negara dalam sistem thâghût, 
mereka mukmin kepada thâghût dan kafir terhadap Allah. Sungguh 
buruklah status mereka ini! 

4. Orang yang Mengaku Mengetahui Hal Yang Ghaib Selain Allah.  

Semua yang ghaib hanya ada di Tangan Allah, Dia (Allah) 
Subhânahu Wa Ta’âla berfirman: 
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”(Dia adalah Tuhan) yang mengetahui yang ghaib, maka Dia tidak 
memperlihatkan kepada seorangpun tentang yang ghaib itu.” (QS 
al-Jin, 72: 26) 

Bila ada orang yang mengaku mengetahui hal yang ghaib, maka 
dia adalah thâghût, seperti dukun, paranormal, tukang ramal, tukang 
tenung, dan sebagainya. Rasulullah shalallâhu ‘alaihi wa sallam telah 
menjelaskan bahwa orang yang mendatangi dukun atau tukang ramal 
dan dia mempercayainya, maka dia telah kafir, dan apa gerangan dengan 
status si dukun tersebut?  

5. Orang Yang Diibadati Selain Allah Dan Dia Ridha Dengan 
Peribadatan itu. 

Orang yang senang bila dikultuskan, sungguh dia adalah 
thaghut. Orang yang membuat aturan yang menyelisihi aturan Allah dan 
RasulNya adalah thâghût. Orang yang mengatakan “Saya adalah anggota 
badan legislatif” sama dengan ucapan: “Saya adalah Tuhan” karena orang-
orang di badan legislatif itu sudah  merampas hak khusus Allah 
Subhânahu Wa Ta’âla, yaitu membuat hukum (undang-undang). Mereka 
senang bila hukum yang mereka gulirkan itu ditaati lagi dilaksanakan, 
maka mereka adalah thâghût. Allah Subhânahu Wa Ta’âla berfirman: 

 

”Dan barangsiapa di antara mereka, mengatakan: "sesungguhnya 
aku adalah Tuhan selain daripada Allah, maka orang itu Kami beri 
balasan dengan Jahannam, demikian Kami memberikan pembalasan 
kepada orang-orang zalim.” (QS al-Anbiyâ', 21: 29) 

Itulah tokoh-tokoh thâghût di dunia ini. 

Orang tidak dikatakan beriman kepada Allah sehingga dia kufur 
kepada thâghût, kufur kepada thaghut adalah separuh lâ ilâha ilallâh. 
Thâghût yang paling berbahaya pada masa sekarang adalah thâghût 
hukum, yaitu para penguasa yang 'membabat' aturan Allah, mereka 
menindas umat ini dengan besi dan api, mereka paksakan kehendaknya, 
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mereka membunuh, menculik, dan memenjarakan kaum muwahhidỉn 
yang menolak tunduk kepada hukum mereka. Akan tetapi banyak orang 
yang mengaku Islam berlomba-lomba untuk menjadi budak dan hamba 
mereka. Mereka juga memiliki ulama-ulama jahat yang siap 
mengabdikan lisan dan pena demi kepentingan ‘tuhan’ mereka. 

Semoga Allah Subhânahu Wa Ta’âla cepat membersihkan negeri 
kaum muslimin dari para thâghût dan kaki tangannya. Âmỉn yâ Rabbal 
‘Âlamỉn.  
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Al-Âlihah Al-Masyhûrah 
(Tuhan-tuhan yang Populer) 

 

Dalam kenyataannya, kebanyakan manusia di dunia ini 
bertuhan lebih dari satu. al-Quran menamakan mereka ini 
musyrik, yaitu orang yang syirik. Kata syirik ini berasal dari 
kata "syaraka" yang berarti "mencampurkan dua atau lebih 
benda/hal yang tidak sama menjadi seolah-olah sama", 
misalnya mencampurkan beras kelas dua ke dalam beras kelas 
satu. Campuran itu dinamakan beras isyrak. Orang yang 
mencampurkannya disebut musyrik. Lawan "syaraka" ialah 
"khalasha" artinya memurnikan. Beras kelas satu yang masih 
murni, tidak bercampur sebutir pun dengan beras jenis lain 
disebut beras yang "Khâlish". Jadi orang yang ikhlâsh 
bertuhankan hanya Allah ialah orang yang benar-benar 
bertauhid. Inilah konsep yang paling sentral di dalam ajaran 
Islam. 

Mentauhidkan Allah ini tidaklah semudah percaya akan 
wujudnya Allah. Mentauhidkan Allah dengan ikhlash menghendaki 
suatu perjuangan yang sangat berat. Mentauhidkan Allah adalah suatu 
jihad yang terbesar di dalam hidup ini. Kenyataannya, orang-orang yang 
sudah mengaku Islam pun, bahkan mereka yang sudah rajin bershalat, 
berpuasa dan ber'ibadah yang lain pun, di dalam kehidupan mereka 
sehari-hari masih bersikap, bahkan bertingkah laku seolah-olah mereka 
masih syirik (bertuhan lain di samping Tuhan Yang Sebenarnya). Mereka 
masih mencampurkan (mensyirikkan) pengabdian mereka kepada Allah 
itu dengan pengabdian kepada sesuatu "ilah" yang lain. Pengabdian 
sampingan itu biasanya ialah di dalam bentuk "rasa ketergantungan" 
kepada ilah yang lain itu. Oleh karena itu, al-Quran mengingatkan setiap 
Muslim, bahwa dosa terbesar yang tak akan terampunkan oleh Allah 
ialah syirik ini (Lihat QS an-Nisa', 4: 48 dan 116): 

1. Harta atau Duit Sebagai Ilah 

Tuhan lain atau "tuhan tandingan", yang paling populer di zaman 
modern ini ialah duit, karena ternyata memang duit ini termasuk "ilah" 
yang paling berkuasa di dunia ini. Di kalangan orang Amerika terkenal 
istilah "The Almighty Dollar" (Dollar yang maha kuasa). Memang telah 
ternyata di dunia, bahwa hampir semua yang ada di dalam hidup ini 
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dapat diperoleh dengan duit, bahkan dalam banyak hal harga diri 
manusia pun bisa dibeli dengan duit. 

Cobalah lihat sekitar kita sekarang ini, hampir semuanya ada 
"harga''-nya, jadi bisa "dibeli" dengan duit. Manusia tidak malu lagi 
melakukan apa saja demi untuk mendapat duit, pada hal malu itu salah 
satu bahagian terpenting dari iman. Betapa banyak orang yang sampai 
hati menggadaikan negeri dan bangsanya sendiri demi mendapat duit. 
Memanglah "tuhan" yang berbentuk duit ini sangat banyak menentukan 
jalan kehidupan manusia di zaman modern ini. 

Pada mulanya manusia menciptakan duit hanyalah sebagai alat 
tukar untuk memudahkan serta mempercepat terjadinya perniagaan. 
Maka duit bisa ditukarkan dengan barang-barang atau jasa dalam 
berbagai bentuk. Oleh karena itu, duit juga disebut sebagai "harta cair" 
(liquid commodity). Kemudian, fungsi duit sebagai alat tukar ini menjadi 
demikian efektifnya, sehingga di zaman ini, terutama di negeri-negeri 
yang berlandaskan materialisme dan kapitalisme, duit juga dipakai 
sebagai alat ukur bagi status seseorang di dalam masyarakat. 

Kekuasaan, pengaruh, bahkan nilai pribadi seseorang diukur 
dengan jumlah kekayaan (asset)-nya. Prestasi pribadi seseorang pun 
telah diukur dengan umur semuda berapa ia menjadi jutawan. Semakin 
muda seseorang mendapat duit sejumlah sejuta dollar dianggap semakin 
tinggi nilai pribadinya. Umpamanya, ketika penulis sedang mengetik 
naskah edisi baru ini (di Ames, Iowa, USA, awal Ramadhan 1406/ May 
1986), di dalam siaran TV diumumkan, bahwa Michael Jackson 
mendapat piagam kehormatan tertinggi (Golden Award) sebagai 
"seniman" penyanyi termuda (di bawah 30 tahun) yang terhebat, karena 
ia berhasil mendapat kontrak sejumlah 15 juta dollar untuk menyanyikan 
lagu "Pepsi Cola" di dalam siaran-siaran TV dan radio selama tiga tahun. 
Jadi ia berpenghasilan 5 juta dollar setahun dalam masa tiga tahun 
mendatang ini; kira-kira 20 x gaji presiden Amerika Serikat (Ronald 
Reagen) pada masa yang sama. Kehidupan dan gaya hidup orang-orang 
yang banyak duit ini di USA sengaja ditonjolkan melalui program yang 
periodik di TV (The Lifestyles of the Rich and Famous). 

2. Takhta Sebagai Ilah 

"Tuhan tandingan" kedua yang paling populer ialah pangkat atau 
takhta, karena pangkat ini erat sekali hubungannya dengan duit tadi, 
terutama di negeri-negeri yang sedang berkembang. Pangkat atau takhta 
bisa dengan mudah dipakai sebagai alat untuk mendapat duit atau harta, 
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terutama di negeri-negeri di mana kebanyakan rakyatnya masih 
berwatak "nrimo", karena belum terdidik dan belum cerdas. Apalagi, 
kalau di negeri itu kadar kebebasan mengeluarkan pendapat, baik secara 
lisan maupun tulisan, masih rendah. 

Di negeri-negeri yang rakyatnya sudah cerdas, dan kebebasan 
mengeluarkan pendapat terjamin penuh oleh undang-undang, memang 
peranan pangkat dan kedudukan tidak mudah, bahkan tidak mungkin 
dipakai untuk mendapatkan duit/harta. Oleh karena itu, orang-orang 
yang ikut aktif di dalam perebutan kedudukan yang bersifat politis di 
negeri- negeri yang sudah maju ini biasanya orang-orang yang sudah 
kaya lebih dahulu. Mendiang presiden Kennedy, umpamanya, menolak 
pembayaran gajinya sebagai presiden yang jumlahnya ketika itu 125 ribu 
dollar setahun, karena ia sudah jutawan sebelum jadi presiden. Ia 
merebut kedudukan kepresidenan dengan mengalahkan Nixon, ketika 
itu, karena dorongan rasa patriotiknya, atau mungkin juga demi 
menjunjung tinggi nama dan kehormatan keluarganya, namun bukan 
karena menginginkan kekayaan yang mungkin diperoleh dari 
kepresidenan itu. 

Jadi, nyata benar bedanya dengan bekas presiden Marcos dan 
isterinya Imelda, umpamanya, yang telah menjadi kaya raya akibat 
kedudukannya, karena itu mereka telah bersikeras terus 
mempertahankan kedudukan itu, walaupun rakyat sudah menyatakan 
ketidak-senangan mereka kepadanya. Hal ini bisa terjadi di negeri 
Marcos, karena kecerdasan dan kebebasan rakyatnya masih jauh di 
bawah kecerdasan dan kebebasan rakyat Amerika Serikat. 

Contoh-contoh seperti Marcos dan Imelda ini banyak sekali terjadi 
di negeri-negeri yang sedang berkembang, seperti Tahiti dengan 
Duvalier-nya, Iran dengan mendiang Syah-nya, dan lain-lain...! 

Suatu hal yang sangat menarik, karena berhubungan dengan 
masalah ini, ialah, bahwa al-Quran sudah mengajarkan kepada para 
Muslim yang benar-benar bertauhid (beriman) agar mereka memilih 
pemimpin, selain Allah dan Rasul-Nya, hanyalah "orang-orang yang 
beriman, yang mendirikan shalat dan membayarkan zakat seraya tundak 
hanya kepada Allah." Ayat selengkapnya berbunyi: 
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"Sungguh, pemimpinmu (yang sejati) hanyalah Allah dan rasul-
nya, dan orang-orang yang beriman, yang mendirikan shalat dan 
membayarkan zakat, seraya tunduk (patuh kepada Allah)." (QS 
al-Maidah, 5: 55) 

Bukankah yang diwajibkan membayar zakat ini ialah orang yang 
kaya, atau paling tidak orang yang sudah berkecukupan. Orang yang 
miskin, dan karena itu tidak mampu membayarkan zakat, walaupun 
sudah ta'at melakukan sembahyang, belum memenuhi syarat untuk 
dipilih sebagai pemimpin. Akan terlalu berat baginya mengatasi 
keinginan melepaskan diri dari tekanan kemiskinan itu, sehingga 
mungkin ia akan lebih mudah tergoda untuk memperkaya dirinya 
dahulu, sebelum atau sambil menjalankan tugasnya sebagai pemimpin 
itu. 

Sungguh, sangat tinggi hikmah yang terkandung di dalam ayat 
ini, terutama mengenai masalah memilih atau menentukan pemimpin. 
Sangat sayang, bahwa kebanyakan ummat Islam pada saat ini belum 
sempat mencapai tingkat kecerdasan yang memadai untuk memahami 
dan menghayati kandungan ayat suci ini. Oleh karena itu, ummat ini 
belum juga berhasil memilih pemimpin mereka sesuai dengan 
kandungan ajaran Allah ini. Akibatnya, ummat Islam belum mampu 
mencapai tingkat kemerdekaan (tauhid) yang minimal menurut standard 
yang dikehendaki al-Quran. Benar juga kiranya, jika ada yang 
mengatakan, bahwa "al-Quran masih terlalu tinggi bagi kebanyakan 
ummat Islam pada masa ini". Dengan perkataan lain, ummat Islam pada 
masa ini masih terlalu rendah mutunya, sehingga belum pantas untuk 
menerima al-Quran yang mulia itu. 

Oleh karena itu, kita tak perlu heran jika nilai-nilai dasar dan 
pokok yang diajarkan di dalam al-Quran masih lebih mudah terlihat 
dipraktekkan di negeri-negeri, yang justeru mayoritas penduduknya 
resmi belum beragama Islam. 

3. Syahwat Sebagai Ilah 

Tuhan ketiga yang paling populer pada setiap zaman ialah syahwat 
(baca: dorongan seksual; meskipun pengertian syahwat tidak terbatas 
pada dorongan seksual saja, tetapi semua keinginan pada sesuatu yang 
tak terbatas). Demi memenuhi keinginan akan seks ini banyak orang 
yang tega melakukan apa saja yang dia rasa perlu. Orang yang sudah 
terlanjur mempertuhankan seks tidak akan bisa lagi melihat batas-batas 
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kewajaran, sehingga ia akan melakukan apa saja demi kepuasan 
seksualnya. 

Contoh-contoh dalam sejarah mengenai hal ini cukup banyak, 
sehingga Allah mewahyukan riwayat yang sangat rinci tentang Nabi 
Yusuf a.s. yang telah berjaya menaklukkan godaan seksual ini. Nabi 
Yusuf a.s. dipuji oleh Allah dalam al-Quran sebagai seorang yang telah 
berhasil menentukan pilihan yang tepat ketika dihadapkan dengan 
alternatif: "pilih hidayah iman atau kemerdekaan untuk berkehendak". 
Beliau memilih nikmat Allah yang pertama, yaitu hidayah iman. Dengan 
mengorbankan kemerdekaannya untuk berkehendak beliau memilih 
masuk penjara daripada mengorbankan imannya dengan tunduk kepada 
godaan keinginan syahwat isteri salah seorang menteri, majikan beliau. 

 

"Dia (Yusuf) berkata: "Hai Tuhanku! Penjara itu lebih kusukai 
dari pada mengikuti keinginan (syahwat) mereka, dan jika tidak 
Engkau jauhkan dari padaku tipu daya mereka, niscaya aku pun 
akan tergoda oleh mereka, sehingga aku menjadi orang-orang 
yang jahil." (QS Yûsuf,  12: 33). 

Dari ayat ini jelas betapa hebat syahwat seksual pada seseorang 
yang sehat dan masih remaja seperti Yusuf a.s. ketika digoda oleh isteri 
salah seorang menteri, majikan beliau yang cantik jelita. Namun dengan 
"tauhid" yang mantap beliau tidak sampai terjatuh ke lembah kehinaan. 

Dr. Imaduddin Abdurrahim mengandaikan bahwa puisi "Aku" 
nya Chairil Anwar yang sudah dikoreksi -- sebagai berikut -- kiranya 
dapat dipakai untuk melukiskan pribadi Yusuf a.s. ini: 

AKU  

Bila sampai waktuku  
'Kumau tak seorang 'kan merayu  
Tidak juga 'kau.  
Tak perlu sedu sedan itu  
 
Aku ini hamba Allah  
Dari gumpalan darah  
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Merah  
 
Biar peluru menembus kulitku  
'Ku 'kan terus mengabdi  
Mengabdi dan mengabdi  
 
Hanya kepada-Mu  
Ilahi Rabbi  

 
Epilog 

Dengan bertuhan hanya kepada Allah SWT, yang kekuasaan-Nya 
memang mutlak dan benar-benar nyata, pada hakikatnya manusia akan 
mampu menikmati tingkat kemedekaan yang paling tinggi, yang 
mungkin tercapai oleh manusia. Inilah yang dituju oleh setiap Muslim di 
dalam hidupnya. Setiap Muslim yang betul-betul beriman adalah 
manusia yang paling bebas dari segala macam bentuk keterikatan, 
kecuali keterikatan yang datang dari Allah Penciptanya. Ia 
menghargakan kemerdekaan itu sedemikian tingginya sehingga tanpa 
ragu-ragu, jika perlu, ia siap mengorbankan hidupnya sendiri demi 
mempertahankan kemerdekaan itu. Jika hal ini terjadi, maka ia akan 
mendapat kehormatan yang paling tinggi dari Allah sendiri. Demikian 
rupa tinggi kehormatan itu, sehingga ummat Islam dilarang Allah 
mengatakan orang ini mati, jika ia gugur di dalam mempertahankan 
haknya ini. Karena walaupun tubuhnya sudah menjadi mayat, namun 
dalam penilaian Allah SWT orang ini tetap hidup. Apanyakah yang 
hidup? Tiada lain melainkan kemanusiaannya. Bukankah sudah 
diterangkan di atas, bahwa nilai kemanusiaan seseorang itu sebanding 
dengan kemerdekaan yang dihayatinya. 
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Akhlak Muslim 

                                        
Dalam Kamus Besar  Bahasa  Indonesia,  kata  akhlak  
diartikan   sebagai  budi  pekerti  atau  kelakuan.  Kata  akhlak 
walaupun terambil dari  bahasa  Arab  (yang  biasa  berartikan  
tabiat, perangai  kebiasaan,  bahkan  agama),  namun  kata 
seperti itu tidak ditemukan dalam Al-Quran. Yang ditemukan 
hanyalah bentuk tunggal  kata  tersebut  yaitu  khuluq  yang  
tercantum  dalam al-Quran surat al-Qalam ayat 4. Ayat 
tersebut dinilai  sebagai konsiderans pengangkatan Nabi 
Muhammad s.a.w.. sebagai Rasul, wa innaka la’aâ khuluqin 
‘azhîm (Sesungguhnya engkau (Muhammad) berada di atas 
budi pekerti yang agung (QS al-Qalam [68]: 4). 

  
Kata akhlak banyak ditemukan di dalam hadis-hadis  Nabi  s.a.w..,

dan salah satunya yang paling populer adalah, 
  

Aku hanya diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia 
  

Bertitik tolak dari pengertian bahasa di  atas,  yakni  akhlak 
sebagai  kelakuan, kita selanjutnya dapat berkata bahwa akhlak atau 
kelakuan manusia sangat beragam, dan bahwa  firman  Allah berikut  ini  
dapat menjadi salah satu argumen keaneka-ragaman tersebut. 
  

Sesungguhnya usaha kamu (hai manusia) pasti amat beragam (QS 
al-Lail [92]: 4). 

  
Keanekaragaman tersebut dapat ditinjau  dari  berbagai  sudut, 

antara  lain  nilai  kelakuan  yang  berkaitan dengan baik dan buruk, serta 
dari objeknya, yakni kepada  siapa  kelakuan  itu ditujukan. 
  
Baik Dan Buruk 
  

Para  filosof dan teolog sering membahas tentang arti baik dan 
buruk, serta tentang pencipta kelakuan tersebut, yakni  apakah kelakuan  
itu  merupakan  hasil pilihan atau perbuatan manusia sendiri, ataukah 
berada di luar kemampuannya? 

  
Tulisan ini tidak  akan  mengarungi  samudera  pemikiran  yang 

dalam lagi sering menenggelamkan itu, namun kita dapat berkata bahwa 
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secara nyata terlihat  dan  sekaligus  kita  akui  bahwa terdapat  manusia  
yang berkelakuan baik, dan juga sebaliknya.Ini berarti bahwa manusia  
memiliki  kedua  potensi  tersebut. Terdapat sekian banyak ayat al-Quran 
yang dipahami menguraikan hal hakikat ini, antara lain: 
  

Maka Kami telah memberi petunjuk (kepada)-nya (manusia) dua 
jalan mendaki (baik dan buruk) (QS al-Balad [90]: 10). 

  

...dan (demi) jiwa serta penyempurnaaaan ciptaannya, maka Allah 
mengilhami (jiwa manusia) kedurhakaan dan ketakwaan (QS asy-
Syams [91]: 7-8). 

  
Walaupun kedua potensi ini terdapat dalam diri manusia, namun 

ditemukan isyarat-isyarat dalam al-Quran bahwa kebajikan lebih dahulu 
menghiasi diri manusia daripada  kejahatan,  dan  bahwa manusia pada 
dasarnya cenderung kepada kebajikan. 
  

Al-Quran Surat (QS)  Thaha  (20):  121  menguraikan  bahwa  Iblis 

menggoda Adam sehingga, 
  

Maka keduanya memakan dari buah pohon itu, lalu nampaklah bagi 
keduanya aurat-auratnya dan mulailah keduanya menutupinya 
dengan daun-daun (yang ada di) surga, dan durhakalah Adam 
kepada Tuhan dan sesatlah ia. 
 

 Redaksi ini menunjukkan bahwa sebelum digoda oleh Iblis,  Adam tidak 
durhaka, dalam arti, tidak melakukan sesuatu yang buruk,dan bahwa 
akibat godaan itu,  ia  menjadi  tersesat.  Walaupun kemudian  Adam 
bertobat kepada Tuhan, sehingga ia kembali lagi pada kesuciannya. 
  

Kecenderungan manusia kepada kebaikan terbukti dari  
persamaan konsep-konsep  pokok  moral  pada  setiap peradaban dan 
zaman. Perbedaan -- jika terjadi-- terletak  pada  bentuk,  penerapan, atau  
pengertian  yang  tidak  sempurna terhadap konsep-konsep moral, yang 
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disebut ma'ruf dalam bahasa  al-Quran.  Tidak  ada peradaban  yang  
menganggap  baik  kebohongan,  penipuan, atau keangkuhan.  Pun  tidak  
ada  manusia   yang   menilai   bahwa penghormatan  kepada  kedua  
orang-tua  adalah  buruk. Tetapi, bagaimana seharusnya bentuk 
penghormatan itu? Boleh jadi  cara penghormatan   kepada   keduanya   
berbeda-beda   antara  satu masyarakat  pada  generasi  tertentu  dengan  
masyarakat  pada generasi  yang  lain.  Perbedaan-perbedaan  itu selama 
dinilai baik oleh masyarakat dan masih dalam  kerangka  prinsip  umum, 
maka ia tetap dinilai baik (ma'rûf). 
  

Kembali   kepada   persoalan  kecenderungan  manusia  terhadap 
kebaikan, atau pandangan tentang kesucian manusia sejak lahir,hadis-
hadis Nabi s.a.w.. pun antara lain menginformasikannya: 
  

Setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah (suci dan bersih). 
Kedua orang tuanyalah yang menjadikannya (menjadi) Yahudi, 
Nasrani atau Majusi. (Hadis Riwayat  al-Bukhari dan Muslim 
dari Abu Hurairah). 

  
Seorang  sahabat  Nabi  s.a.w.  bernama  Wabishah   bin   Ma'bad 

berkunjung  kepada  Nabi  s.a.w.,  lalu beliau menyapanya dengan 
bersabda: 
  

"Engkau datang menanyakan kebaikan dan dosa?" "Benar, wahai 
Rasul," jawab Wabishah. Rasulullah pun bersabda -- seraya 
merapatkan jari-jemarinya dan menepukkan tangan ke dadanya -- : 
"Tanyailah hatimu, wahai Wabishah sebanyak tiga kali! "Kebajikan 
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adalah sesuatu yang tenang terhadap jiwa, dan yang      tenteram 
terhadap hati, sedangkan dosa adalah yang mengacaukan hati dan 
membimbangkan dada, walaupun setelah orang memberimu 
fatwa." (Hadis Riwayat Ahmad dan ad-Darimi). 

  
Dengan demikian menjadi amat wajar  jika  ditemukan  ayat-ayat 

al-Quran  yang  mengisyaratkan  bahwa  manusia pada hakikatnya --
setidaknya pada awal masa perkembangan --  tidak  akan  sulit 
melakukan   kebajikan,   berbeda   halnya   dengan   melakukan 
keburukan. 
  

Salah satu frase dalam QS al-Baqarah, 2: 286 menyatakan: 
 

Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan 
kesanggupannya. Ia mendapat pahala (dari kebajikan) yang 
diusahakannya dan ia mendapat siksa (dari kejahatan) yang 
dikerjakannya. (Mereka berdo`a): "Ya Tuhan kami, janganlah 
Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami tersalah. Ya Tuhan 
kami, janganlah Engkau bebankan kepada kami beban yang berat 
sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang yang sebelum 
kami. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa 
yang tak sanggup kami memikulnya. Beri ma`aflah kami; 
ampunilah kami; dan rahmatilah kami. Engkaulah Penolong kami, 
maka tolonglah kami terhadap kaum yang kafir". 

  
Oleh beberapa ulama, frase ini kerap dijadikan  sebagai  bukti apa  

yang  disebut  di atas. Dalam terjemahan di atas terlihat bahwa kalimat 
"yang dilakukan" terulang dua kali: yang pertama adalah  terjemahan  
dari kata kasabat dan kedua terjemahan dan kata iktasabat. 

  
Syaikh Muhammad Abduh dalam tafsir al-Manar  menyatakan  

kata iktasabat,  dan  semua  kata  yang berpatron demikian, memberi arti 
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adanya  semacam  upaya  sungguh-sungguh  dari  pelakunya, berbeda  
dengan  kasabat  yang  berarti dilakukan dengan mudah tanpa  
pemaksaan.  Dalam  ayat  di  atas,  perbuatan-perbuatan manusia  yang  
buruk  dinyatakan  dengan  iktasabat, sedangkan perbuatan yang  baik  
dengan  kasabat.  Ini  menandakan  bahwa fitrah   manusia  pada  
dasarnya  cenderung  kepada  kebaikan, sehingga dapat melakukan 
kebaikan dengan mudah. Berbeda halnya dengan  keburukan  yang  
harus dilakukannya dengan susah payah dan keterpaksaan (ini tentu 
pada  saat  fitrah  manusia  masih berada dalam kesuciannya). 

  
Potensi  yang  dimiliki  manusia  untuk melakukan kebaikan dan 

keburukan,  serta  kecenderungannya   yang   mendasar   kepada 
kebaikan,   seharusnya   mengantarkan  manusia  memperkenankan 
perintah Allah (agama-Nya) yang dinyatakan-Nya  sesuai  dengan 
fithrah  (asal  kejadian manusia). Dalam al-Quran QS ar-Rum, [30]: 30 
dinyatakan: 
  

Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama (Allah); 
(tetaplah atas) fitrah Allah yang telah menciptakan manusia 
menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. (Itulah) 
agama yang lurus; tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui, 

 
Di  sisi  lain,  karena  kebajikan  merupakan  pilihan   dasar 

manusia,  kelak di hari kemudian pada saat pertanggungjawaban, sang 
manusia dihadapkan kepada dirinya sendiri: 
  

Bacalah kitab amalmu (catatan perbuatanmu); cukuplah engkau 
sendiri yang melakukan perhitungan atas dirimu (QS Al-Isra' [17]: 
14). 

  
Pertanggungjawaban 
  

Atas dasar uraian di atas, al-Quran membebaskan manusia  untuk 
memilih  kedua  jalan  yang tadi disebutkan, tetapi ia sendiri yang harus 
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mempertanggung-jawabkan pilihannya.  Manusia  tidak boleh  
membebani  orang lain untuk memikul beban  orang lain untuk memikul 
dan dipikulkan ke  atas  pundaknya.  Tetapi  dalam al-Quran  Surat  (QS) 
al-An'am, 6:  (ayat)  164; QS al-Isra’, 17: 15 dan QS al-Baqarah, 2: 286 
dinyatakan bahwa tanggung jawab tersebut baru  dituntut  apabila  
memenuhi  syarat-syarat tertentu, seperti pengetahuan, kemampuan, 
serta kesadaran: 

 

Katakanlah: "Apakah aku akan mencari Tuhan selain Allah, 
padahal Dia adalah Tuhan bagi segala sesuatu. Dan tidaklah 
seorang membuat dosa melainkan kemudharatannya kembali 
kepada dirinya sendiri; dan seorang yang berdosa tidak akan 
memikul dosa orang lain. Kemudian kepada Tuhanmulah kamu 
kembali, dan akan diberitakan-Nya kepadamu apa yang kamu 
perselisihkan". (QS al-An’am [6]: 164) 

  

Barangsiapa yang berbuat sesuai dengan hidayah (Allah), maka 
sesungguhnya dia berbuat itu untuk (keselamatan) dirinya 
sendiri; dan barangsiapa yang sesat maka sesungguhnya dia 
tersesat bagi (kerugian) dirinya sendiri. Dan seorang yang 
berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain, dan Kami tidak 
akan meng`azab sebelum Kami mengutus seorang rasul. (QS Al-
Isra' [17]: 15). 
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Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan 
kesanggupannya. Ia mendapat pahala (dari kebajikan) yang 
diusahakannya dan ia mendapat siksa (dari kejahatan) yang 
dikerjakannya. (Mereka berdo`a): "Ya Tuhan kami, janganlah 
Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami tersalah. Ya Tuhan 
kami, janganlah Engkau bebankan kepada kami beban yang berat 
sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang yang sebelum 
kami. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami 
apa yang tak sanggup kami memikulnya. Beri ma`aflah kami; 
ampunilah kami; dan rahmatilah kami. Engkaulah Penolong kami, 
maka tolonglah kami terhadap kaum yang kafir". (QS Al-Baqarah 
[2]: 286) 

  
Dari gabungan kedua ayat ini, kita dapat memetik paling  tidak 

dua kaedah yang berkaitan dengan tanggung jawab, yaitu: 
  
1. Manusia tidak diminta untuk mempertanggungjawabkan apa yang 

tidak diketahui atau tidak mampu dilakukannya. 
2. Manusia tidak dituntut mempertanggungiawabkan apa yang tidak 

dilakukannya, sekalipun hal tersebut  diketahuinya. 
  

Di sisi lain, ditemukan ayat-ayat yang menegaskan bahwa 
pertanggungjawaban  tersebut  berkaitan  dengan perbuatan yang 
disengaja, bukan gerak refleks yang tidak melibatkan kehendak. 

  
Al-Quran secara tegas menyatakan: 

  

Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpahmu yang tidak 
dimaksud (untuk bersumpah), tetapi Allah menghukum kamu 
disebabkan (sumpahmu) yang disengaja (untuk bersumpah) oleh 
hatimu. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun. (QS 
al-Baqarah [2]: 225). 
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...tetapi jika seseorang terpaksa, sedangkan ia tidak 
menginginkannya, dan tidak pula melampaui batas, maka  tidak 
ada dosa baginya... (QS Al-Baqarah [2]: 173).  

  
Dapat juga disimpulkan, bahwa karena manusia diberi  

kemampuan untuk  memilih,  maka pertanggungjawaban berkaitan 
dengan niat dan kehendaknya. Atas dasar ini pula, maka niat  dan  
kehendak seseorang  mempunyai  peran yang sangat besar dalam nilai 
amal sekaligus dalam pertanggungjawabannya. 
  

Barangsiapa yang kafir kepada Allah sesudah dia beriman (dia 
mendapat kemurkaan Allah), kecuali orang yang dipaksa kafir 
padahal hatinya tetap tenang dalam beriman (dia tidak berdosa), 
akan tetapi orang yang melapangkan dadanya untuk kekafiran, 
maka kemurkaan Allah menimpanya dan baginya azab yang 
besar. (QS an-Nahl [16]: 106) . 

  
Al-Quran surat al-Isra’ ayat 23-24 memerintahkan kepada seorang 

anak agar menghormati kedua orang-tuanya, khususnya kalau usia 
mereka sudah tua (karena ketika telah uzur boleh  jadi  mereka 
melakukan  hal-hal  yang menjengkelkan). Anak dilarang berkata uf (cis),  
dan  harus  memilih  kata-kata  yang  baik,  sambil merendahkan  diri  
kepada  keduanya: 

 

23
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24

Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan 
menyembah selain Dia dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu 
bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara 
keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam 
pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan 
kepada keduanya perkataan "ah" dan janganlah kamu membentak 
mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia; 
Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh 
kesayangan dan ucapkanlah: "Wahai Tuhanku, kasihilah mereka 
keduanya, sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku waktu 
kecil". (QS al-Isra’ [17]: 23-24) 
 
Ayat  ini disusul dengan firman-Nya: 

  

Tuhanmu lebih mengetahui yang ada dalam hatimu. Jika 
seandainya kamu orang baik-baik (Allah akan memaaafkan sikap 
dan ke1akuan yang telah kamu lakukan dengan terpaksa, tidak 
sadar, atau yang berada di luar kontrol kemampuanmu), karena 
Allah Maha Pengampun bagi orang-orang yang bertobat (QS Al-
Isra' [17]: 25). 
  

Tolok Ukur Kelakuan Baik 
  

Tolok ukur kelakuan baik dan  buruk  mestilah  merujuk  kepada 
ketentuan Allah. Demikian rumus yang diberikan oleh kebanyakan 
ulama. Perlu ditambahkan, bahwa apa  yang  dinilai  baik  oleh Allah,  
pasti  baik dalam esensinya. Demikian pula sebaliknya, tidak mungkin 
Dia menilai kebohongan  sebagai  kelakuan  baik, karena kebohongan 
esensinya buruk. 

  
Di  sisi  lain, Allah selalu memperagakan kebaikan, bahkan Dia 

memiliki segala sifat yang terpuji. al-Quran suci Surat (QS) Thaha (20): 8 
menegaskan: 
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(Dialah) Allah tiada Tuhan selain Dia, Dia mempunyai Sifat-sifat 
yang terpuji (Al-Asma' Al-Husna) (QS  Thaha [20]: 8). 

  
Rasulullah  s.a.w..  juga  memerintahkan  umatnya  agar  berusaha 

sekuat   kemampuan  dan  kapasitasnya  sebagai  makhluk  untuk 
meneladani Allah dalam semua sifat-sifat-Nya: “Berakhlaklah dengan 
akhlak Allah.” 
  
Meneladani Akhlak Rasulullah s.a.w.                                                    
  

Ketika Aisyah ditanya mengenai akhlak Rasulullah s.a.w..,  beliau 

menjawab: “ ”, sebagaimana hadis berikut: 

  

‘Aisyah pernah ditanya tentang akhlak Rasulullah s.a.w., maka dia 
pun menjawab: “Akhlak beliau. adalah al-Quran (Diriwayatkan 
oleh Ahmad dari al-Hasan). 

  
Semua sifat Allah tertuang dalam  al-Quran.  Jumlahnya  bahkan 

melebihi 99 sifat yang populer disebutkan dalam hadis. 
  

Sifat-sifat  Allah  itu  merupakan satu kesatuan. Bukankah Dia Esa 
di dalam zat, sifat, dan  perbuatan-Nya? Karenanya  tidak wajar   jika  
sifat-sifat  itu  dinilai  saling  bertentangan. Artinya, semua sifat  memiliki  
tempatnya  masing-masing.  Ada tempat  untuk  keperkasaan  dan  
keangkuhan Allah, juga tempatkasih sayang dan kelemah-lembutan-Nya. 
Ketika  seorang  Muslim meneladani  sifat  Al-Kibriya'  (Keangkuhan  
Allah),  ia harus ingat bahwa sifat itu tidak akan disandang oleh Tuhan  
kecuali dalam  konteks  ancaman  terhadap  para  pembangkang, 
terhadap orang yang merasa dirinya superior. Ketika Rasul  s.a.w.  
melihat seseorang  yang berjalan dengan angkuh di medan perang, 
beliau bersabda: 
      

 
"Itu adalah cara berjalan yang dibenci Allah, kecuali dalam 
kondisi semacam ini." 
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Seseorang yang berusaha  meneladani  sifat  al-Kibriya'  tidak akan   
meneladaninya  kecuali  terhadap  manusia-manusia  yang angkuh. 
Dalam konteks ini ditemukan riwayat yang menyatakan, 

 
 “Bersikap angkuh terhadap orang yang angkuh adalah  sedekah".

 

“Bersikap sombong kepada orang yang sombong adalah perbuatan baik.” 

Penyataan di atas bukanlah hadis, melainkan hanya perkataan 
manusia yang banyak tersebar di masyarakat, sebagaimana yang 
dijelaskan oleh Al-Ajluni dalam kitabnya, Kasyful Khafâ, dengan menukil 
keterangan dari Al-Qari. Kemudian, Al-Qari mengatakan, “Hanya saja, 
maknanya sesuai dengan keterangan beberapa ulama.” 

 

Penulis kitab Bariqah Mahmûdiyyah mengatakan, “Bersikap 
sombong kepada orang yang sombong adalah sedekah, karena jika kita 
bersikap tawadhu di hadapan orang sombong maka itu akan 
menyebabkan dirinya terus-menerus berada dalam kesesatan. Namun, 
jika kita bersikap sombong maka dia akan sadar. Ini sesuai dengan 
nasihat Imam Syafi’i, ‘Bersikaplah sombong kepada orang sombong 
sebanyak dua kali.’ Imam Az-Zuhri mengatakan, ‘Bersikap sombong 
kepada pecinta dunia merupakan bagian ikatan Islam yang kokoh.’ 
Imam Yahya bin Mu’adz mengatakan, ‘Bersikap sombong kepada orang 
yang bersikap sombong kepadamu, dengan hartanya, adalah termasuk 
bentuk ketawadhuan.’ 

 

Sementara, ulama yang lain mengatakan, “Terkadang bersikap 
sombong kepada orang yang sombong, bukan untuk membanggakan 
diri, termasuk perbuatan terpuji. Seperti, bersikap sombong kepada 
orang yang kaya atau orang bodoh (yang sombong).”Wallâhu A’lam. 

 
Ketika  seorang  Muslim  berusaha  meneladani   kekuatan   dan 

kebesaran  Ilahi,  harus  diingat  bahwa  sebagai  makhluk  ia terdiri dan 
jasad dan ruh, sehingga keduanya  harus  sama-sama kuat. Kekuatan  
dan  kebesaran  itu  mesti  diarahkan  untuk membantu yang kecil dan 
lemah, bukan digunakan untuk  menopang yang salah maupun yang 
sewenang-wenang. Karena ketika al-Quran mengulang-ulang  kebesaran  
Allah,  Al-Quran  juga  menegaskan bahwa: 
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Dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia 
(karena sombong) dan janganlah kamu berjalan di muka bumi 
dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-
orang yang sombong lagi membanggakan diri. (QS Luqman [31]: 
18). 

  
Jika seorang Muslim meneladani Allah Yang Mahakaya,  ia  harus 

menyadari   bahwa   istilah   yang  digunakan  al-Quran  untuk 
menunjukkan sifat  itu  adalah  al-Ghânî.  Ini  yang  maknanya adalah  
tidak  membutuhkan  -- dan bukan kaya materi -- sehingga esensi sifat itu 
(kekayaan) adalah kemampuan  berdiri  sendiri atau  tidak  
menghajatkan  pihak  lain,  sehingga  tidak perlu membuang air muka 
untuk meminta-minta. 
  

 
(Berinfaklah) kepada orang-orang fakir yang terikat (oleh jihad) di 
jalan Allah; mereka tidak dapat (berusaha) di muka bumi; orang 
yang tidak tahu menyangka mereka orang kaya karena 
memelihara diri dari minta-minta. Kamu kenal mereka dengan 
melihat sifat-sifatnya, mereka tidak meminta kepada orang secara 
mendesak. Dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan (di 
jalan Allah), maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahui. (QS 
al-Baqarah [2]: 273) 

  
Tetapi dalam kedudukan manusia sebagai makhluk, ia sadar 

bahwa dirinya amat membutuhkan Allah: 
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Hai manusia, kamulah yang berkehendak kepada Allah; dan Allah 
Dia-lah Yang Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu) lagi Maha 
Terpuji. (QS Fathir [35]: 15). 

  
Demikian seterusnya dengan sifat-sifat Allah yang  lain, yang 

harus  diteladaninya,  seperti  Maha  Mengetahui, Maha Pemaaf, Maha 
Bijaksana, Maha Agung, Maha Pengasih, dan lain-lain. 

  
Adalah merupakan keistimewaan bagi seseorang  atau  

masyarakat jika  menjadikan  sifat-sifat  Allah  sebagai  tolok ukur, dan 
tidak menjadikan kelezatan atau manfaat sesaat  sebagai  tolok ukur 
kebaikan. Karena kelezatan dan manfaat dapat berbeda-beda antara 
seseorang  dengan  yang  1ain,  bahkan  seseorang  yang berada  dalam  
kondisi dan situasi tertentu juga bisa berbeda,dengan kondisi  lainnya.  
Boleh  jadi  suatu  masyarakat  yang terjangkiti penyakit akan menilai 
keburukan sebagai kebaikan. 
  
Sasaran Akhlak 
  

Akhlak  dalam ajaran agama tidak dapat disamakan dengan 
etika,jika etika dibatasi pada sopan santun  antar  sesama  manusia,serta 
hanya berkaitan dengan tingkah laku lahiriah. 

  
Akhlak  lebih  luas  maknanya  daripada yang telah dikemukakan 

terdahulu  serta  mencakup  pula  beberapa  hal   yang   tidak merupakan 
sifat lahiriah. Misalnya yang berkaitan dengan sikap batin maupun 
pikiran. Akhlak diniah (agama) mencakup  berbagai aspek,  dimulai  dari  
akhlak  terhadap  Allah,  hingga kepada sesama  makhluk  (manusia,  
binatang,   tumbuh-tumbuhan,   dan benda-benda tak bernyawa). 
  

Berikut   upaya  pemaparan  sekilas  beberapa  sasaran  akhlak 
Islamiyah. 
  
1. Akhlak terhadap Allah 
  
Titik  tolak  akhlak  terhadap  Allah  adalah  pengakuan   dan kesadaran  
bahwa  tiada  Tuhan  melainkan  Allah. Dia memiliki sifat-sifat terpuji; 
demikian agung sifat itu, yang  jangankan manusia, malaikat pun tidak 
akan mampu menjangkau hakikat-Nya. 
  

Mahasuci engkau -- Wahai Allah -- kami tidak mampu memuji-
Mu; Pujian atas-Mu, adalah yang Engkau pujikan  kepada diri-
Mu. 
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Demikian ucapan para malaikat. 
  
Itulah sebabnya mengapa Al-Quran  mengajarkan  kepada  

manusia untuk    memuji-Nya,   Wa   qul   al-hamdulillah   (Katakanlah "al-
hamdulillah"). Dalam  al-Quran  surat  an-Naml (27):  93, secara tegas 
dinyatakan-Nya bahwa, 
  

Dan katakanlah, "Segala puji bagi Allah, Dia akan 
memperlihatkan kepadamu tanda-tanda kebesaran-Nya, maka 
kamu akan mengetahuinya. Dan Tuhanmu tiada lalai dari apa 
yang kamu kerjakan." 
  

Mahasuci Allah dan segala sifat yang mereka sifatkan kepada-
Nya, kecuali (dari) hamba-hamba Allah yang terpilih (QS Ash-
Shaffat [37]: 159-160). 

  
Teramati bahwa semua makhluk  --kecuali  nabi-nabi  tertentu-- selalu   
menyertakan   pujian   mereka   kepada  Allah  dengan menyucikan-Nya 
dari segala kekurangan. 
  

Hampir saja langit itu pecah dari sebelah atasnya (karena 
kebesaran Tuhan) dan malaikat-malaikat bertasbih serta memuji 
Tuhannya dan memohonkan ampun bagi orang-orang yang ada 
di bumi. Ingatlah, bahwa sesungguhnya Allah Dia-lah Yang 
Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (QS Asy-Syûrâ [42]: 
5). 
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Dan guruh itu bertasbih dengan memuji Allah, (demikian pula) 
para malaikat karena takut kepada-Nya, dan Allah melepaskan 
halilintar, lalu menimpakannya kepada siapa yang Dia kehendaki, 
dan mereka berbantah-bantahan tentang Allah, dan Dia-lah 
Tuhan Yang Maha keras siksa-Nya. (QS  ar-Ra'd [13]: 13). 

  

Langit yang tujuh, bumi dan semua yang ada di dalamnya 
bertasbih kepada Allah. Dan tak ada suatupun melainkan 
bertasbih dengan memuji-Nya, tetapi kamu sekalian tidak 
mengerti tasbih mereka. Sesungguhnya Dia adalah Maha 
Penyantun lagi Maha Pengampun. (QS al-Isra' [17]: 44). 

  
Semua itu menunjukkan bahwa  makhluk  tidak  dapat  

mengetahui dengan  baik  dan  benar  betapa  kesempurnaan dan 
keterpujian Allah  Swt.  Itu  sebabnya   mereka   --sebelum   memuji-Nya-
- bertasbih  terlebih  dahulu  dalam arti menyucikan-Nya. Jangan sampai  
pujian  yang  mereka  ucapkan  tidak   sesuai   dengan kebesaran-Nya.    
Bertitik    tolak   dari   uraian   mengenai kesempurnaan Allah, tidak 
heran kalau  al-Quran  memerintahkan manusia  untuk  berserah  diri  
kepada-Nya, karena segala yang bersumber dari-Nya adalah baik, benar, 
indah, dan sempurna. 
  

Tidak sedikit ayat al-Quran yang memerintahkan  manusia  untuk 
menjadikan Allah sebagai "wakil". Misalnya firman-Nya dalam QS Al-
Muzzammil (73): 9: 
 

(Dialah) Tuhan masyriq dan maghrib, tiada Tuhan melainkan 
Dia, maka jadikanlah Allah sebagai wakil (pelindung). 
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Kata "wakil"  bisa  diterjemahkan  sebagai  "pelindung".  Kata 

tersebut  pada  hakikatnya  terambil dari kata "wakala-yakilu" yang 
berarti mewakilkan. 

  
Apabila seseorang mewakilkan kepada orang  lain  (untuk  suatu 

persoalan),  maka  ia  telah  menjadikan  orang  yang mewakili sebagai 
dirinya sendiri dalam  menangani  persoalan  tersebut,sehingga  sang  
wakil  melaksanakan  apa yang dikehendaki oleh orang yang 
menyerahkan perwakilan kepadanya. 
  

Menjadikan  Allah  sebagai  wakil  sesuai  dengan  makna  yang 
disebutkan   di  atas  berarti  menyerahkan  segala  persoalan kepada-
Nya.  Dialah  yang  berkehendak  dan  bertindak  sesuai dengan   
kehendak  manusia  yang  menyerahkan  perwakilan  itu kepada-Nya. 

  
Makna seperti itu dapat menimbulkan kesalahpahaman jika  tidak 

dijelaskan  lebih  jauh.  Pertama  sekali  harus diingat bahwa keyakinan 
tentang Keesaan  Allah  antara  lain  berarti  bahwa perbuatan-Nya  esa,  
sehingga  tidak  dapat  disamakan  dengan perbuatan manusia, 
walaupun penamaannya sama. Sebagai  contoh, Allah  Maha  Pengasih  
(Rahim) dan Maha Pemurah (Karim). Kedua sifat ini dapat pula 
dinisbahkan kepada manusia, namun hakikat dan kapasitas rahmat dan 
kemurahan Tuhan tidak dapat disamakan dengan apa yang dimiliki 
manusia, karena mempersamakan hal itu akan berakibat gugurnya 
makna keesaan. 
  

Allah Swt., yang kepada-Nya diwakilkan segala persoalan adalah 
Yang Mahakuasa, Maha Mengetahui, Mahabijaksana dan semua  maha 
yang   mengandung   pujian.   Manusia   sebaliknya,   memiliki 
keterbatasan pada segala hal. Jika  demikian  "perwakilan"-Nya pun 
berbeda dengan perwakilan manusia. 

  
Benar  bahwa  wakil  diharapkan  dan  dituntut  untuk memenuhi 

kehendak  yang  mewakilkan.  Namun,  karena  dalam  perwakilan 
manusia sering terjadi kedudukan maupun pengetahuan orang yang 
mewakilkan lebih tinggi daripada sang wakil, dapat saja  orang yang  
mewakilkan  tidak  menyetujui  atau membatalkan tindakan sang waki1 
atau menarik kembali perwakilannya, bila ia  merasa --berdasarkan  
pengetahuan  dan  keinginannya--  tindakan sang wakil  merugikan.  Jika  
seseorang  menjadikan  Allah  sebagai wakil,  hal  serupa tidak akan 
terjadi, karena sejak semula ia telah  menyadari  keterbatasan  dirinya,  
dan  menyadari  pula Kemahamutlakan Allah Swt. Oleh karena itu, ia 
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akan menerimanya dengan sepenuh hati, baik mengetahui maupun tidak 
hikmah suatu perbuatan Tuhan. 
  

Diwajibkan atas kamu berperang, padahal berperang itu adalah 
sesuatu yang kamu benci. Boleh jadi kamu membenci sesuatu, 
padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi (pula) kamu 
menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu; Allah 
mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. (QS al-Baqarah, 2: 
216). 
  

Dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mu'min dan tidak (pula) 
bagi perempuan yang mu'min, apabila Allah dan Rasul-Nya telah 
menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan (yang 
lain) tentang urusan mereka. Dan barangsiapa mendurhakai 
Allah dan Rasul-Nya maka sungguhlah dia telah sesat, sesat yang 
nyata. (QS al-Ahzab [33]: 36). 

  
Demikian salah satu perbedaan antara perwakilan manusia 

kepada Tuhan dengan perwakilan manusia kepada selain-Nya. 
  
Perbedaan   kedua   adalah   dalam   keterlibatan  orang  yang 

mewakilkan. 
  

Jika Anda mewakilkan orang lain  untuk  melaksanakan  
sesuatu,Anda telah menugaskannya untuk melaksanakan ha1 tertentu. 
Anda tidak perlu melibatkan diri, karena hal itu  telah  dikerjakan oleh 
sang wakil. 

  
Ketika  menjadikan  Allah Swt. sebagai wakil, manusia dituntut 

untuk melakukan sesuatu yang berada dalam batas kemampuannya. 
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Perintah   bertawakal    kepada    Allah    -- atau    perintah 

menjadikan-Nya  sebagai  wakil -- terulang dalam bentuk tunggal 
(tawakkal) sebanyak sembilan  kali,  dan  dalam  bentuk  jamak (tawakkalu)   
sebanyak   dua  kali.  Semuanya  didahului  oleh perintah melakukan 
sesuatu,  lantas  disusul  dengan  perintah bertawakal.  perhatikan  
misalnya al-Quran Surat (QS) al-Anfâl, 8: (ayat) 61: 
  

Dan jika mereka condong kepada perdamaian, maka condonglah 
kepadanya dan bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya 
Dialah Yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.
  
Yang lebih jelas lagi adalah dalam al-Quran surat al-Maidah, [5] 

23: 
  

Berkatalah dua orang di antara orang-orang yang takut (kepada 
Allah) yang Allah telah memberi ni`mat atas keduanya: 
"Serbulah mereka dengan melalui pintu gerbang (kota) itu, maka 
bila kamu memasukinya niscaya kamu akan menang. Dan hanya 
kepada Allah hendaknya kamu bertawakkal, jika kamu benar-
benar orang yang beriman". 

  
Jika Anda telah merasa yakin terhadap kesempurnaan Allah,  dan 

segala  yang dilakukan-Nya adalah baik serta terpuji, Anda pun harus 
percaya bahwa: 
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Apa saja ni`mat yang kamu peroleh adalah dari Allah, dan apa 
saja bencana yang menimpamu, maka dari (kesalahan) dirimu 
sendiri. Kami mengutusmu menjadi Rasul kepada segenap 
manusia. Dan cukuplah Allah menjadi saksi. (QS an-Nisa' [4]: 
79). 

  
Al-Quran memberi contoh bagaimana seharusnya seorang Muslim 

mengekspresikan keyakinan itu dalam ucapan-ucapannya. 
  
Perhatikan pengajaran Allah dalam al-Quran surat al-Fatihah: 
  

Jalan orang-orang yang telah Engkau anugerahi nikmat,bukan 
jalan orang yang dimurkai, dan bukan (jalan) mereka yang sesat 
(QS Al-Fatihah [1]: 7). 

  
Di sini, petunjuk jalan menuju kebaikan  dinyatakan  bersumber 

dari  Allah  yang  memberi  nikmat. Perhatikan redaksi ayat di atas "yang 
telah  Engkau  anugerahi  nikmat".  Tetapi,  ketika berbicara  tentang  
jalan  orang-orang  sesat  dan  yang  akan mendapat  murka,  tidak  
dinyatakan  "jalan  orang-orang  yang Engkau  murkai,"  tetapi  "yang  
dimurkai," karena murka dapat mengandung makna negatif, sehingga 
tidak wajar disandar kepada Allah. 

  
Perhatikan juga ucapan Nabi Ibrahim a.s.: 

  

Dan apabila aku sakit, Dialah yang menyembuhkanku (QS Asy-
Syu'ara' [26]: 80). 
  
Karena penyakit merupakan sesuatu yang buruk, tidak 

dinyatakan bahwa  ia  berasal  dari  Tuhan,  tetapi,  apabila  aku  sakit 
kesembuhan yang merupakan  sesuatu  yang  terpuji,  dinyatakan bahwa 
"Dia (Allah) yang menyembuhkan". 

  
Sekali  lagi,  bacalah  firman  Allah dalam surat Al-Kahf yang 

mengisahkan perjalanan Nabi Musa a.s.  bersama  seorang  hamba 
pilihan Allah (Khidir a.s.). 
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Ketika  sang  hamba  Allah itu membocorkan perahu, dia berucap 

"Aku  ingin  merusaknya"  (ayat  79),  ini  disebabkan  karena 
pembocoran  perahu  tampak  sebagai sesuatu yang buruk. Tetapi ketika 
ia membangun kembali tembok yang hampir rubuh,  kalimat yang  
digunakan  adalah  "Maka Tuhanmu menghendaki" (ayat 82), karena di 
sana amat jelas sisi positif pembangunan itu. Ketika Khidhir  membunuh  
seorang  bocah  dengan  maksud  agar  Tuhan menggantikan  dengan  
bocah  yang  lebih  baik,  redaksi yang digunakannya   adalah   "Maka  
kami  berkehendak" (ayat  81). Kehendaknya  adalah  pembunuhan,  dan  
kehendak  Tuhan  adalah penggantian anak dengan yang lebih baik. 
                                                          
2. Akhlak terhadap Sesama Manusia 
  

Banyak  sekali  rincian  yang  dikemukakan  Al-Quran berkaitan 
dengan perlakuan terhadap sesama  manusia.  Petunjuk  mengenai hal  
ini  bukan  hanya dalam bentuk larangan melakukan hal-hal negatif 
seperti  membunuh,  menyakiti  badan,  atau  mengambil harta  tanpa  
alasan  yang benar, melainkan juga sampai kepada menyakiti hati 
dengan  jalan  menceritakan  aib  seseorang  di belakangnya,  tidak  
peduli aib itu benar atau salah, walaupun sambil memberikan materi 
kepada yang disakiti hatinya itu.  
  

Perkataan yang baik dan pemberian ma`af lebih baik dari sedekah 
yang diiringi dengan sesuatu yang menyakitkan (perasaan 
sipenerima). Allah Maha Kaya lagi Maha Penyantun. (QS al-
Baqarah  [2]: 263). 

  
Di sisi lain al-Quran menekankan bahwa setiap orang  hendaknya 

didudukkan  secara  wajar.  Nabi  Muhammad  s.a.w..  –misalnya -- 
dinyatakan sebagai manusia seperti manusia  yang  lain,  namun 
dinyatakan  pula  bahwa  beliau  adalah  Rasul yang memperoleh wahyu 
dari Allah. Atas dasar itulah beliau  berhak  memperoleh penghormatan  
melebihi  manusia  1ain.  Karena  itu,  al-Quran berpesan kepada orang-
orang Mukmin: 
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Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu meninggikan 
suaramu lebih dari suara Nabi, dan janganlah kamu berkata 
kepadanya dengan suara keras sebagaimana kerasnya (suara) 
sebahagian kamu terhadap sebahagian yang lain, supaya tidak 
hapus (pahala) amalanmu sedangkan kamu tidak menyadari. (QS 
al-Hujurat [49]: 2). 
  

Janganlah kamu jadikan panggilan Rasul di antara kamu seperti 
panggilan sebahagian kamu kepada sebahagian (yang lain). 
Sesungguhnya Allah telah mengetahui orang-orang yang 
berangsur-angsur pergi di antara kamu dengan berlindung 
(kepada kawannya), maka hendaklah orang-orang yang menyalahi 
perintah Rasul takut akan ditimpa cobaan atau ditimpa azab yang 
pedih. (QS an-Nur [24]: 63). 

  
Petunjuk ini berlaku kepada setiap orang yang harus dihormati. 
  
Al-Quran juga  menekankan  perlunya  privasi  (kekuasaan  atau 

kebebasan pribadi). 
  

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki 
rumah yang bukan rumahmu sebelum meminta izin dan memberi 
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salam kepada penghuninya. Yang demikian itu lebih baik bagimu, 
agar kamu (selalu) ingat. (QS an-Nur [24]:27). 

  

Hai orang-orang yang beriman, hendaklah budak-budak (lelaki 
dan wanita) yang kamu miliki, dan orang-orang yang belum balig 
di antara kamu, meminta izin kepada kamu tiga kali (dalam satu 
hari) yaitu: sebelum sembahyang subuh, ketika kamu 
menanggalkan pakaian (luar) mu di tengah hari dan sesudah 
sembahyang Isya'. (Itulah) tiga `aurat bagi kamu. Tidak ada dosa 
atasmu dan tidak (pula) atas mereka selain dari (tiga waktu) itu. 
Mereka melayani kamu, sebahagian kamu (ada keperluan) kepada 
sebahagian (yang lain). Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat 
bagi kamu. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. 
(QS an-Nur [24):  58). 

  

Apabila kamu dihormati dengan suatu penghormatan, maka 
balaslah penghormatan itu dengan yang lebih baik, atau balaslah 
(dengan yang serupa). Sesungguhnya Allah memperhitungkan 
segala sesuatu. (QS an-Nisa' [4]:86). 

  
Setiap ucapan haruslah ucapan yang baik, al-Quran 

memerintahkan,  
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Dan (ingatlah), ketika Kami mengambil janji dari Bani Israil 
(yaitu): Janganlah kamu menyembah selain Allah, dan berbuat 
baiklah kepada ibu bapak, kaum kerabat, anak-anak yatim, dan 
orang-orang miskin, serta ucapkanlah kata-kata yang baik kepada 
manusia, dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat. Kemudian 
kamu tidak memenuhi janji itu, kecuali sebahagian kecil daripada 
kamu, dan kamu selalu berpaling. (QS al-Baqarah [2]: 83). 

  
Bahkan lebih tepat jika kita berbicara sesuai  dengan  keadaan dan  

kedudukan mitra bicara, serta harus berisi perkataan yang benar,   
 

Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah 
dan katakanlah perkataan yang benar, (QS al-Ahzab [33]: 70). 
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Hai orang-orang yang beriman janganlah suatu kaum mengolok-
olok kaum yang lain (karena) boleh jadi mereka (yang diolok-olok) 
lebih baik dari mereka (yang mengolok-olok) dan jangan pula 
wanita-wanita (mengolok-olok) wanita-wanita lain (karena) boleh 
jadi wanita-wanita (yang diperolok-olokkan) lebih baik dari 
wanita (yang mengolok-olok) dan janganlah kamu mencela 
dirimu sendiri dan janganlah kamu panggil memanggil dengan 
gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan ialah 
(panggilan) yang buruk sesudah iman dan barangsiapa yang 
tidak bertaubat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Hai 
orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka, 
sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa dan janganlah 
kamu mencari-cari kesalahan orang lain dan janganlah 
sebahagian kamu menggunjing sebahagian yang lain. Sukakah 
salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang 
sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan 
bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima 
taubat lagi Maha Penyayang. (QS al-Hujurât  [49]: 11-12) . 

  
Yang melakukan kesalahan  hendaknya  dimaafkan.  Pemaafan  ini 

hendaknya  disertai  dengan  kesadaran  bahwa  yang  memaafkan 
berpotensi  pula  melakukan  kesalahan.  Karena  itu, ketika Misthah  --
seorang  yang  selalu dibantu oleh Abu Bakar r.a. -- menyebarkan berita 
palsu tentang Aisyah, putrinya,  Abu  Bakar dan  banyak  orang  lain  
bersumpah  untuk tidak lagi membantu Misthah. Tetapi al-Quran turun 
menyatakan: 
  

Janganlah orang-orang yang mempunyai kelebihan dan 
kelapangan di antara kamu bersumpah  bahwa  mereka tidak      
akan memberi  bantuan kepada kaum   kerabat (nya), orang-orang 
miskin dan orang-orang yang berhijrah dijalan Allah, dan 
hendaklah mereka memaafkan, serta berlapang dada. Apakah 
kamu tidak ingin Allah mengampuni kamu? Allah Maha 
Pengampun lagi Maha Penyayang.” (QS an-Nur [24]: 22). 

  
Sebagian dari ciri orang bertakwa dijelaskan dalam Quran surat 

Âli Imrân (3): 134, yaitu: 
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(yaitu) orang-orang yang menafkahkan (hartanya), baik di waktu 
lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan 
amarahnya dan mema`afkan (kesalahan) orang. Allah menyukai 
orang-orang yang berbuat kebajikan.  

Di dunia Barat, sering dinyatakan, bahwa "Anda boleh melakukan 
perbuatan  apa  pun selama tidak bertentangan dengan hak orang 
lain",tetapi dalam al-Quran ditemukan   anjuran, "Anda hendaknya 
mendahulukan kepentingan orang  lain  daripada kepentingan Anda 
sendiri." 
  

Dan orang-orang yang telah menempati Kota Madinah dan telah 
beriman (Anshar) sebelum (kedatangan) mereka (Muhajirin), 
mereka mencintai orang yang berhijrah kepada mereka. Dan 
mereka tiada menaruh keinginan dalam hati mereka terhadap apa-
apa yang diberikan kepada mereka (orang Muhajirin); dan mereka 
mengutamakan (orang-orang Muhajirin), atas diri mereka 
sendiri. Sekalipun mereka memerlukan (apa yang mereka berikan 
itu). Dan siapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, mereka 
itulah orang-orang yang beruntung. (QS al-Hasyr [59]: 9). 

  
Jika ada orang yang digelari gentleman – yakni yang  memiliki 

harga diri, berucap benar, dan bersikap lemah lembut (terutama kepada 
wanita) -- seorang Muslim yang mengikuti petunjuk-petunjuk  akhlak al-
Quran tidak hanya pantas bergelar demikian, melainkan lebih dari itu, 
dan orang  demikian  dalam bahasa al-Quran disebut al-muhsin. 
  
3. Akhlak terhadap Lingkungan 
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Yang dimaksud lingkungan di sini adalah  segala  sesuatu  yang 
berada  di  sekitar  manusia,  baik binatang, tumbuh-tumbuhan, maupun 
benda-benda tak bernyawa. 
  

Pada  dasarnya,  akhlak  yang  diajarkan   al-Quran   terhadap 
lingkungan bersumber dari fungsi manusia sebagai khalifah. 

  
Kekhalifahan  menuntut  adanya interaksi antara manusia dengan 

sesamanya dan manusia terhadap alam.  Kekhalifahan  mengandung arti 
pengayoman, pemeliharaan, serta pembimbingan, agar setiap makhluk 
mencapai tujuan penciptaannya. 
  

Dalam  pandangan  akhlak  Islam,  seseorang  tidak  dibenarkan 
mengambil  buah  sebelum  matang,  atau  memetik bunga sebelum 
mekar, karena hal ini berarti tidak memberi kesempatan  kepada 
makhluk untuk mencapai tujuan penciptaannya. 

  
Ini berarti manusia dituntut untuk mampu menghormati proses-

proses yang sedang berjalan, dan terhadap semua  proses yang   sedang  
terjadi.  Yang  demikian  mengantarkan  manusia bertanggung jawab,  
sehingga  ia  tidak  melakukan  perusakan, bahkan dengan kata lain, 
"Setiap perusakan terhadap lingkungan harus dinilai sebagai perusakan 
pada diri manusia sendiri." 
  

Binatang, tumbuhan,  dan  benda-benda  tak  bernyawa  semuanya 
diciptakan  oleh Allah Swt. dan menjadi milik-Nya, serta semua memiliki 
ketergantungan kepada-Nya. Keyakinan ini mengantarkan sang Muslim 
untuk menyadari bahwa semuanya adalah "umat" Tuhan yang harus 
diperlakukan secara wajar dan baik. 

  
Karena itu dalam al-Quran surat al-An'am  (6):  38  ditegaskan 

bahwa  binatang  melata  dan  burung-burung  pun  adalah  umat seperti 
manusia  juga,  sehingga  semuanya  --seperti  ditulis Al-Qurthubi  (W.  
671  H)  di  dalam  tafsirnya-- "Tidak boleh diperlakukan secara aniaya." 

  
Jangankan dalam masa damai, dalam saat peperangan pun 

terdapat  petunjuk   al-Quran   yang  melarang  melakukan  
penganiayaan. Jangankan terhadap manusia dan binatang, bahkan 
mencabut atau menebang pepohonan pun terlarang,  kecuali  kalau 
terpaksa, tetapi itu pun harus seizin Allah, dalam  arti  harus  sejalan 
dengan   tujuan-tujuan   penciptaan   dan   demi  kemaslahatan terbesar. 
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“Apa saja yang kamu tebang dari pohon kurma (milik orang-
orang kafir) atau yang kamu biarkan (tumbuh) berdiri di atas 
pokoknya, maka (semua itu) adalah dengan izin Allah; dan karena 
Dia hendak memberikan kehinaan kepada orang-orang fasik.” (QS 
al-Hasyr [59]: 5). 

  
Bahwa semuanya adalah milik Allah, mengantarkan manusia 

kepada kesadaran  bahwa  apa  pun  yang  berada  di  dalam  genggaman 
tangannya,   tidak   lain   kecuali    amanat    yang    harus 
dipertanggungjawabkan. "Setiap jengkal tanah yang terhampar di bumi,  
setiap angin sepoi yang berhembus di udara,  dan  setiap tetes   hujan   
yang  tercurah  dari  langit  akan  dimintakan pertanggungjawaban   
manusia   menyangkut   pemeliharaan   dan pemanfatannya",   demikian   
kandungan  penjelasan  Nabi  s.a.w.. tentang firman-Nya dalam Al-
Quran surat At-Takatsur  (102): 8 yang   berbunyi,  "Kamu  sekalian  pasti  
akan  diminta  untuk mempertanggungjawabkan nikmat  (yang  kamu  
peroleh)."  Dengan demikian  bukan  saja  dituntut  agar  tidak  alpa  dan 
angkuh terhadap sumber daya yang dimilikinya, melainkan juga 
dituntut untuk  memperhatikan  apa  yang  sebenarnya  dikehendaki  
oleh Pemilik (Tuhan) menyangkut apa yang berada di sekitar manusia. 
  

“Kami tiada menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada 
antara keduanya melainkan dengan (tujuan) yang benar dan 
dalam waktu yang ditentukan. Dan orang-orang yang kafir 
berpaling dari apa yang diperingatkan kepada mereka.” (QS al-
Ahqâf  [46]: 3). 
  
Pernyataan Tuhan ini mengundang seluruh  manusia  untuk  tidak 

hanya  memikirkan  kepentingan  diri  sendiri,  kelompok, atau bangsa, 
dan jenisnya saja, melainkan juga harus  berpikir  dan bersikap   demi  
kemaslahatan  semua  pihak.  Ia  tidak  boleh bersikap sebagai penakluk 
alam  atau  berlaku  sewenang-wenang terhadapnya.  Memang,  istilah  
penaklukan  alam tidak dikenal dalam ajaran Islam. Istilah itu muncul  
dari  pandangan  mitos Yunani  yang  beranggapan  bahwa  benda-benda  
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alam  merupakan dewa-dewa yang memusuhi manusia sehingga harus 
ditaklukkan. 

  
Yang menundukkan alam menurut Al-Quran adalah  Allah.  

Manusia tidak sedikit pun mempunyai kemampuan kecuali berkat 
kemampuan yang dianugerahkan Tuhan kepadanya. 
  

Supaya kamu duduk di atas punggungnya kemudian kamu ingat 
ni`mat Tuhanmu apabila kamu telah duduk di atasnya; dan 
supaya kamu mengucapkan, "Maha Suci Tuhan yang telah 
menundukkan semua ini bagi kami padahal kami sebelumnya 
tidak mampu menguasainya, (QS az-Zukhruf [43]:13) 

  
Jika  demikian,  manusia  tidak  mencari  kemenangan,   tetapi 

keselarasan   dengan   alam.  Keduanya  tunduk  kepada  Allah, sehingga 
mereka harus dapat bersahabat. 

  
Al-Quran menekankan agar umat Islam meneladani  Nabi  

Muhammad s.a.w..  yang membawa rahmat untuk seluruh alam (segala 
sesuatu). Untuk  menyebarkan  rahmat  itu,  Nabi  Muhammad  s.a.w..  
Bahkan memberi  nama  semua  yang menjadi milik pribadinya, 
sekalipun benda-benda itu tak bernyawa. "Nama" memberikan  kesan  
adanya kepribadian, sedangkan kesan itu mengantarkan kepada 
kesadaran untuk bersahabat dengan pemilik nama. 

  
Sebelum  Eropa  mengenal  Organisasi  Pencinta  Binatang  Nabi 

Muhammad s.a.w.. telah mengajarkan,  
  

Bertakwalah kepada Allah dalam perlakuanmu terhadap binatang, 
kendarailah, dan beri makanlah dengan baik. 

  
Di samping prinsip kekhalifahan yang disebutkan di atas, masih 

ada lagi prinsip taskhir, yang berarti penundukan. Namun dapat juga 
berarti "perendahan". Firman Allah yang menggunakan  akar kata itu 

dalam QS al-Hujurât [49: 11 adalah  
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Hai orang-orang yang beriman janganlah suatu kaum mengolok-
olok kaum yang lain (karena) boleh jadi mereka (yang diolok-olok) 
lebih baik dari mereka (yang mengolok-olok) dan jangan pula 
wanita-wanita (mengolok-olok) wanita-wanita lain (karena) boleh 
jadi wanita-wanita (yang diperolok-olokkan) lebih baik dari 
wanita (yang mengolok-olok) dan janganlah kamu mencela 
dirimu sendiri dan janganlah kamu panggil memanggil dengan 
gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan ialah 
(panggilan) yang buruk sesudah iman dan barangsiapa yang 
tidak bertaubat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim.

  
Dan Dia menundukkan untukmu apa yang ada di langit dan apa 
yang ada di bumi semuanya, (sebagai rahmat) daripada-Nya. 
Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat 
tanda-tanda (kekuasaan Allah) bagi kaum yang berfikir. (QS al-
Jatsiyah [45]:13). 

  
Ini berarti bahwa alam  raya  telah  ditundukkan  Allah  untuk 

manusia. Manusia dapat memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya. 
Namun pada saat yang sama,  manusia  tidak  boleh  tunduk  dan 
merendahkan  diri kepada segala sesuatu yang telah direndahkan Allah 
untuknya, berapa pun harga  benda-benda  itu.  Ia  tidak boleh   
diperbudak   oleh  benda-benda  itu.  Ia  tidak  boleh diperbudak oleh 
benda-benda  sehingga  mengorbankan kepentingannya  sendiri.  
Manusia dalam hal ini dituntut untuk selalu mengingat-ingat, bahwa ia 
boleh meraih apa pun  asalkan yang   diraihnya   serta  cara  meraihnya  
tidak  mengorbankan kepentingannya di akhirat kelak. 

 
Akhirnya kita dapat mengakhiri uraian  ini  dengan  menyatakan 

bahwa  keberagamaan  seseorang  diukur  dari  akhlaknya.  Bahkan ada 
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ungkapan yang dianggap sebagai hadis Nabi s.a.w., padahal 
(sebenarnya) bukan hadis Nabi s.a.w., tetapi sekadar kalimat bijak: 

   
Agama adalah hubungan interaksi yang baik.  

  
Beliau (Nabi s.a.w.) bersabda: 

 

 
Tidak ada sesuatu yang lebih berat dalam timbangan (amal) 
seorang mukmin pada hari kiamat, melebihi akhlak yang luhur 
(Hadis Riwayat at-Tirmidzi dari Abu Darda’, Sunan at-
Tirmidzi, VIII/13, hadis nomor 2133). 
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Akhlaq: “Cermin Aqidah” 

Adakah orang yang tidak menyukai perhiasan? jawaban 
pertanyaan ini jelas, bahwa tidak ada seorangpun melainkan 
ia menyukai perhiasan dan senang untuk tampil berhias di 
hadapan siapa saja. Karena itu kita lihat banyak orang 
berlomba-lomba untuk memperbaiki penampilan dirinya. Ada 
yang lebih mementingkan perhiasan dhahir (luar) dengan 
penambahan aksesoris sepertipakaian yang bagus, make up 
yang mewah dan emas permata, sehingga mengundang decak 
kagum orang yang melihat. Adapula yang berupaya 
memperbaiki kualitas akhlak, memperbaiki dengan akhlak 
islami. Yang disebut terakhir ini tentunya bukan decak kagum 
manusia yang dicari, namun karena kesadaran agamanya 
menghendaki demikian dengan disertai harapan mendapatkan 
pahala dari Allah subhanahu wa ta’ala. Kalaupun 
penampilannya mengundang pujian orang, ia segera 
mengembalikannya kepada Allah karena kepunyaan-Nyalah 
segala pujian dan hanya Dialah yang berhak untuk dipuji. 

Islam Mengutamakan Akhlak 

Mungkin banyak diantara kita kurang memperhatikan masalah 
akhlak. Di satu sisi kita mengutamakan tauhid yang memang merupakan 
perkara pokok/inti agama ini, berupaya menelaah dan mempelajarinya, 
namun disisi lain dalam masalah akhlak kurang diperhatikan. Sehingga 
tidak dapat disalahkan bila ada keluhan-keluhan yang terlontar dari 
kalangan awwam, seperti ucapan : “Wah udah ngerti agama kok kurang ajar 
sama orang tua.” Atau ucapan : “Dia sih agamanya bagus tapi sama tetangga 
tidak pedulian.”, dan lain-lain. 

Seharusnya ucapan-ucapan seperti ini ataupun yang semisal 
dengan ini menjadi cambuk bagi kita untuk mengoreksi diri dan 
membenahi akhlak. Islam bukanlah agama yang mengabaikan akhlak, 
bahkan islam mementingkan akhlak. Yang perlu diingat bahwa tauhid 
sebagai sisi pokok/inti islam yang memang seharusnya kita utamakan, 
namun tidak berarti mengabaikan perkara penyempurnaannya. Dan 
akhlak mempunyai hubungan yang erat. Tauhid merupakan realisasi 
akhlak seorang hamba terhadap Allah dan ini merupakan pokok inti 
akhlak seorang hamba. Seorang yang bertauhid dan baik akhlaknya 
berarti ia adalah sebaik-baik manusia. Semakin sempurna tauhid 
seseorang maka semakin baik akhlaknya, dan sebaliknya bila seorang 
muwahhid memiliki akhlak yang buruk berarti lemah tauhidnya. 
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Rasululah s.a.w. Diutus Untuk Menyempurnakan Akhlak 

Rasulullah -- Muhammad -- Shalallâhu ‘Alaihi wa Sallam, rasul kita 
yang mulia mendapat pujian Allah. Karena ketinggian akhlak beliau 
sebagaimana firmanNya dalam surat Al Qalam ayat 4. bahkan beliau 
shalallahu ‘alaihi wa sallam sendiri menegaskan bahwa kedatangannya 
adalah untuk menyempurnakan akhlak yang ada pada diri manusia, 

 “Hanyalah aku diutus (oleh Allah) untuk menyempurnakan 
akhlak.” (HR Al-Baihaqi darfi Abu Hurairah, Sunan al-
Kubrâ, X/191, hadis nomor 20571). 

Anas bin Malik radhiyallahu ‘anhu seorang sahabat yang mulia 
menyatakan : “Rasulullah shalallahu ‘alaihi wa sallam adalah manusia yang 
paling baik budi pekertinya.” (HR.Bukhari dan Muslim). Dalam hadits lain 
anas memuji beliau shalallahu ‘alahi wasallam : “Belum pernah saya 
menyentuh sutra yang tebal atau tipis lebih halus dari tangan rasulullah 
shalallahu ‘alaihi wasallam. Saya juga belum pernah mencium bau yang lebih 
wangi dari bau rasulullah shalallahu ‘alaihi wasallam. Selama sepuluh tahun 
saya melayani rasulullah shalallahu ‘alahi wa sallam, belum pernah saya 
dibentak atau ditegur perbuatan saya : mengapa engkau berbuat ini ? atau 
mengapa engkau tidak mengerjakan itu ?” (HR. Bukhari dan Muslim). 

Akhlak merupakan tolak ukur kesempurnaan iman seorang 
hamba sebagaimana telah disabdakan oleh Rasulullah shalallahu ‘alaihi 
wasallam:  

“Orang mukmin yang paling sempurna imannya ialah yang 

terbaik akhlaknya.” (HR Tirmidzi, dari bu Hurairah 

radhiyallahu ‘anhu, diriwayatkan juga oleh Ahmad. 
Disahihkan Al Bani dalam Ash Shahihah No.284 dan 
751).  

Dalam riwayat al-Bukhari dan Muslim dari ‘Abdillah bin ‘Amr bin 
al-‘Ash radhiyallahu ‘anhuma disebutkan: “Sesungguhnya sebaik-baik 
kalian ialah yang terbaik akhlaknya.” 
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Keutamaan Akhlak 

Abu Hurairah radhiyallâhu ‘anhu mengabarkan bahwa suatu saat 
rashulullah pernah ditanya tentang kriteria orang yang paling banyak 
masuk syurga. Beliau shalallahu ‘alaihi wasallam menjawab: “Taqwa 
kepada Allah dan Akhlak yang Baik.” (Hadits Shahih Riwayat at-Tirmidzi, 
juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Lihat Riyâdush Shâlihin hadis 
no.627, tahqíq Rabbah dan Daqqaq). 

Tatkala Rasulullah shalallâhu ‘alaihi wa sallam menasihati 
sahabatnya, beliau shalallâhu ‘alaihi wa sallam menggandengkan antara 
nasihat untuk bertaqwa dengan nasihat untuk bergaul/berakhlak yang 
baik kepada manusia sebagaimana hadits dari abi dzar, ia berkata bahwa 
rashulullah shalallahu ‘alaihi wasallam bersabda:  

“Bertaqwalah kepada Allah dimanapun engkau berada dan 
balaslah perbuatan buruk dengan perbuatan baik niscaya 
kebaikan itu akan menutupi kejelekan dan bergaullah dengan 
manusia dengan akhlak yang baik.” (HR Tirmidzi, ia berkata: 
hadits hasan, dan dishahihkan oleh syaikh Al Salim Al 
Hilali). 

Dalam timbangan (mîzân) amal pada hari kiamat tidak ada yang 
lebih berat dari pada aklak yang baik, sebagaimana sabda rasulullah 
shalallahu ‘alaihi wa sallam:  

 

“Sesuatu yang paling berat dalam mizan (timbangan seorang 
hamba) adalah akhlak yang baik.” (HR Abu Daud dan Ahmad, 
dishahihkan Muhammad Nashiruddin al-Albani. Lihat ash- 
Shahîhah, II/535).  

Juga sabda beliau:  
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“Sesungguhnya sesuatu yang paling utama dalam mizan 
(timbangan) pada hari kiamat adalah akhlak yang baik.” (HR 
Ahmad, Musnad Ahmad ibn Hanbal, VI/442, hadis nomor 
24044). 

Dari Jabir radhiyallahu ‘anhu berkata: Rasulullah shalallahu ‘alaihi 
wa sallam bersabda:  

 

“Sesungguhnya orang yang paling saya kasihi dan yang paling 
dekat padaku majelisnya di hari kiamat ialah yang terbaik budi 
pekertinya.” (HR at-Tirmidzi dengan sanad hasan. 
Diriwayatkan juga oleh Ahmad dan dishahihkan oleh Ibnu 
Hibban. Lihat Ash-Shahihah, Juz II/418-419). 

Dari hadits-hadits di atas dapat dipahami bahwa akhlak yang 
paling baik memiliki keutamaan yang tinggi. Karena itu sudah 
sepantasnya setiap muslimah mengambilakhlak yang baik sebagai 
perhiasannya. Yang perlu diingat bahwa ukuran baik atau buruk suatu 
akhlak bukan ditimbang menurut selera individu, bukan pula hitam 
putih akhlak itu menurut ukuran adat yang dibuat manusia. Karena 
boleh jadi, yang dianggap baik oleh adat bernilai jelek menurut 
timbangan syari’at atau sebaliknya. 

Jelas bagi kita bahwa semuanya berpatokan pada syari’at, dalam 
semua masalah termasuk akhlak. Allah sebagai Pembuat syari’at ini, 
Maha Tahu dengan keluasan ilmu-Nya apa yang mendatangkan 
kemashlahatan/kebaikan bagi hamba-hamba-Nya.  

Wallâhu A’lam bish Shawâb. 
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Menggagas Fikih Al-Mâ’ûn: 

Dari Tauhid Ibadah Menuju Tauhid Sosial 

 

Al-Mâ’ûn adalah nama salah satu surat di dalam al-Quran, 
yang dalam wacana persyarikatan Muhammadiyah sebegitu 
banyak menyedot perhatian. Bukan  saja di kalangan tua yang 
prihatin terhadap menurunnya semangat 
ber”muhammadiyah”, tetapi juga di kalangan muda yang 
gerah terhadap gejala kemapanan yang –- seolah-olah – 
mendapatkan pembenaran karena terjadinya reduksi 
penafsiran terhadap konsep kesalehan. Kesalehan sering 
direduksi pengertiannya dengan hanya mengaitkan 
serangkaian tindakan yang bernuansa hubungan vertikal 
zonder (tanpa) pemahaman terhadap hubungan horisontal 
 

Minimnya perhatian umat Islam terhadap masalah-masalah 
yang menyangkut kehidupan rakyat bawah di Indonesia, serta terhadap 
praktik penggusuran, penghisapan dan penindasan yang menimpa 
kehidupan ‘wong cilik’, baik di perkotaan maupun pedesaan, misalnya, 
adalah salah satu indikasi yang menunjukkan lemahnya semangat 
kepedulian social yang disinggung dalam QS al-Mâ’ûn.  

 
Akhlak sosial yang bersifat terbatas ini, tampaknya cukup 

mendesak untuk diperbaiki dan bahkan disempurnakan. Sebab, sikap ini 
kurang -- jika bukan tidak -- mencerminkan misi dan visi Islam yang 
diusung Nabi Muhammad s.a.w.. Di dalam al-Quran, misalnya, 
disebutkan bahwa umat Islam adalah umat terbaik yang pernah 
diciptakan untuk manusia dan bertugas untuk amar ma'ruf nahi munkar, 
dalam rangka keberimanan kepada Allah SWT. (QS Âli ‘Imrân [3]: 110).  

 

Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, 
menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar, 
dan beriman kepada Allah. sekiranya ahli Kitab beriman, tentulah 
itu lebih baik bagi mereka, di antara mereka ada yang beriman, 
dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik. 
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Dari ayat ini dapatlah dipahami bahwa misi profetik 
Muhammad s.a.w. adalah humanisasi (apresiasi kemanusiaan) dan 
transendensi (apresiasi ketuhanan). Humanisasi dipahami sebagai upaya 
pembebasan dari kebodohan, keterbelakangan, kemiskinan, 
ketidakadilan, dan keterbelakangan teknologi. Sedangkan transendensi 
dimengerti sebagai upaya memberi arah pada peradaban, spiritualitas 
kehidupan, dan membimbing manusia dalam menemukan fitrahnya. 
Misi profetik ini, tampaknya, cukup relevan dan signifikan untuk kita 
renungkan bersama di saat kita pelajari al-Quran dan al-Hadis di ruang-
ruang kelas.  

 
Tetapi, patut disayangkan, di tengah munculnya problema-

problema kemanusiaan universal kontemporer, seperti dehumanisasi, 
disorientasi, dan pelecehan “HAM”, agama mengalami krisis relevansi 
doktrinal. Ia tidak lagi berperan aktif dalam merespon realitas-realitas 
problematik ini.  

 
Agama kemudian hanya menjadi atribut kesalehan individual 

dan tidak lagi menjadi suatu kekuatan yang mendorong prubahan dan 
peningkatan kualitas empiris objektif umat manusia (kesalehan sosio-
struktural). Lebih jauh lagi, ia kemudian cenderung menjadi alat 
legitimasi kebijakan penguasa dan menjadi corong atau terompet 
terselubung untuk menerima keterbelakangan kemanusiaan.  

 
Krisis relevansi doktrin ini terjadi karena agama hanya dipahami 

sebagai formulasi-formulasi abstrak, normatif, dan skolastik yang 
berbicara tentang sistem kepercayaan dan sistem nilai saja. Pendekatan 
ini telah menimbulkan distingsi antara transendensi dan humanisasi. 
Dan, pada gilirannya akan melahirkan rasa frustasi apabila gagal 
melakukan rekonsiliasi antara idealitas agama dan realitas sosio-kultural 
yang mewadahi.  

 
Karena itu, upaya yang mesti dilakukan umat Islam adalah 

dengan "membumikan" idealitas agama dari posisi idealis-skolastik ke 
realitas konkrit dan praktis. Hal itu dilakukan, agar doktrin Islam benar-
benar down to earth dan memberi manfaat yang nyata dan efektif bagi 
upaya kemanusiaan.  

 
Dalam kaitannya dengan masalah ini, menarik untuk dicermati 

tawaran Kuntowijoyo. Menurutnya, paling tidak ada lima cara 
memahami pesan-pesan Islam untuk merespon program ini: 
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Pertama, lebih mengembangkan penafsiran sosio-struktural daripada 
penafsiran individual. Melalui modus interpretasi ini, diharapkan 
idealitas agama memiliki keterarahan dan acuan terhadap realitas sosial 
secara objektif, sehingga dalam merespon realitas-realitas problematika 
kemanusiaan, lebih dilihat sebab-sebab struktural ketimbang faktor 
individualnya.  
 
Kedua, mengubah cara berfikir dari subjektif ke objektif. Yang hendak 
ditekankan di sini adalah, agar kita memahami esensi dan makna 
substansial dari implikasi doktrin agama. Kewajiban zakat, misalnya, 
harus dilihat sebagai wujud tuntutan untuk bersikap egaliter dan 
philantropic, bukan sekadar upaya penyucian jiwa dan harta manusia 
(tazkiyatun nafs wal amwâl).  
 
Ketiga, mengubah Islam yang normatif ke teoritis. Artinya, 
konseptualisasi gagasan normatif agama ke dalam bahasa ilmu menjadi 
suatu yang niscaya. Karena, hanya dalam dan melalui bahasa ilmulah, 
agama dapat menyentuh realitas secara objektif.  
 
Keempat, mengubah pemahaman dari yang a-historis ke tataran historis. 
Dalam hal ini dibutuhkan kesadaran historis dalam memahami ajaran 
ideal agama, dalam arti tidak memutlakkan apa yang pernah ada dan 
terjadi dalam sejarah, tapi melihatnya sebagai contoh kemungkinan 
perwujudan dan pelaksanaan nyata suatu nilai dalam tuntutan zaman 
dan tempat yang melingkupinya. Upaya ini adalah dalam rangka 
mendorong kontekstualisasi doktrin Islam dalam sejarah.  
 
Kelima, merumuskan kembali formulasi-formulasi wahyu yang bersifat 
umum menjadi spesifik dan empiris. Sebagai contoh, dalam sebuah ayat 
disebutkan bahwa Allah SWT mengecam keras orang-orang yang 
melakukan sirkulasi kekayaan di kalangan kaum elit dan tertentu saja. 
Jika dipahami dalam konteks spesifik dan empiris (kekinian), ayat ini 
dapat diartikan bahwa Allh SWT secara eksplisit mengecam praktik 
monopoli dan oligopoli dalam kehidupan ekonomi. Sesuatu yang sukar 
dipahami secara tepat dan proporsional kecuali melalui modus 
interpretasi ini.  

 
Pada dasarnya, model pemahaman ulang Islam yang ditawarkan 

oleh Kuntowijoyo di atas, memiliki semangat yang kurang lebih serupa 
dengan gagasan KHA Dahlan, ketika beliau menjelaskan makna QS al-
Mâ’ûn.  
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Menurut Kuntowijoyo, tauhid adalah suatu pandangan dunia 
(jaringan relasional Islam), asal-muasal seluruh pengetahuan dan nilai 
inti dari seluruh implikasi doktrinal Islam. Karena itu, menerjemahkan 
tauhid semata-mata sebagai "keesaan Tuhan" bukan hanya kurang tepat, 
tetapi juga salah-arah.  

 
Menurutnya, tauhid hendaklah dipahami sebagai "keesaan 

Tuhan" (yang mengajarkan bahwa yang patut dan wajib disembah 
hanyalah Allah semata), "keesaan manusia" (egalitarianisme, doktrin 
yang menempatkan manusia dalam kesamaan dan menolak segala 
bentuk diskriminasi berdasarkan ras, gender, warna kulit, kelas, garis 
keturunan, kekayaan dan kekuasaan), dan "keesaan kehidupan" (yang 
mengajarkan bahwa tidak ada pemisahan antara aspek-aspek keagamaan 
dan keduniawian, spiritual dan material, sosial dan individual).  

 
Dalam perspektif ini dapatlah dipahami, meskipun tauhid 

merupakan konsep teosentrik, ia juga bersifat humanistik, dalam arti 
memiliki keterarahan dan arus balik kepada manusia. Pandangan dunia 
tauhid inilah yang kemudian menjadi landasan teologis dan historis bagi 
gerakan para nabi dalam mendorong perubahan sosial, terlebih dalam 
dimensi keyakinan dan moralitas.  

 
Demikianlah, Ibrahim a.s. adalah cermin revolusi tauhid 

melawan berhala-berhala. Musa a.s. merefleksikan transformasi umat 
dari belenggu otoritarianisme. Isa a.s merupakan cermin revolusi 
spiritual atas dominasi sekularisme dan materialisme. Muhammad s.a.w. 
adalah teladan bagi kaum papa, hamba sahaya, dan komunitas tertindas.  

 
Bahan refleksi yang dapat dipetik dari sejarah ini adalah, tidak 

dikenalnya distingsi antara humanisasi dan transendensi dalam 
kebaragamaan. Pemisahan salah satu di antara keduanya, bukan hanya 
bersifat parsial, tetapi juga salah-arah. Artinya, humanisasi tanpa 
transendensi adalah bagaikan fatamorgana. (QS an-Nûr [24]: 39). 
Demikian pula transendensi tanpa humanisasi adalah mustahil dalam 
pandangan Tuhan. (QS al-Mâ’ûn  [107]: 7). 

  
Dari uraian di atas terlihat, bahwa Islam merupakan agama yang 

tidak hanya mengorientasikan dirinya pada keimanan kepada Tuhan, 
tetapi juga mengarahkan perjuangan untuk kesejahteraan dan kemuliaan 
umat manusia serta kelangsungan peradabannya dalam sejarah. Dalam 
konteks ini, Islam disebut sebagai rahmatan lil 'âlamin, termasuk untuk 
kemanusiaan. Tekanan kepada segi kemanusiaan dari agama ini terasa 
semakin mendesak, seiring dengan munculnya realitas-realitas 
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problematika kemanusiaan di era milenium ketiga ini (abad ke-21). Di 
sinilah upaya reformasi dan reaktualisasi doktrin Islam menjadi suatu hal 
yang niscaya, agar misi profetik yang dibawa oleh Muhammad s.a.w. 
dapat membumi, tidak "ngawang-ngawang", dan berperan aktif dalam 
wacana dan praksis bagi upaya kemanusiaan. Memang ini tidak mudah, 
akan tetapi inilah agenda sekaligus tantangan kita di abad ke-21. Inilah 
refleksi kita kali ini. 

 
Wallâhu A'lam.  
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Manajemen Syahwat 

 
Bagi orang awam syahwat selalu dikonotasikan dengan seks 
sehingga orang 'suka' malu jika disebut besar syahwatnya. 
Sesungguhnya syahwat merupakan salah satu subsistem 
dalam sistem kejiwaan (sistem nafsani) manusia, bersama 
dengan akal, hati, dan hati nurani. Syahwat itu bersifat fitrah, 
manusiawi, normal, tidak tercela, bahkan dibutuhkan 
keberadaannya, sebab jika seseorang sudah tidak memiliki 
syahwat pasti ia tidak lagi memiliki semangat hidup. Yang 
diperlakukan adalah kemampuan memenej syahwat, sehingga 
ia terkendali dan menjadi penggerak tingkahlaku secara 
proporsional. Memang syahwat yang tidak terkendali dapat 
berubah menjadi hawa (menurut bahasa Indonesia hawa 
nafsu) yang bersifat destruktif.  

 
Pengertian Syahwat  
 

Kata syahwat berasal dari bahasa Arab syahiya-syahâ yasyhâ - 
syahwatan, secara lughawi (bahasa berarti menyukai dan menyenangi. 
Sedangkan pengertian syahwat adalah kecenderungan jiwa terhadap apa 
yang dikehendakinya; nuzû' an nafs ilââ mâ turîduhu. 

 
Dalam al-Quran, kata syahwat terkadang dimaksudkan untuk 

objek yang diinginkan, tetapi di ayat yang lain digunakan untuk 
menyebut potensi keinginan manusia. Syahwat digunakan al-Quran 
untuk menyebut hal-hal yang berhubungan dengan syahwat seksual (QS 
al-A'râf. 7: 811, QS an-Naml, 27: 552), berhubungan dengan mengikuti 
pendapat orang secara membabibuta (QS an-Nisâ', 4: 273) dan 
berhubungan dengan keinginan manusia terhadap kelezatan serta 
kesenangan (QS Âli 'Imrân, 3: 144, QS Maryam, 19: 595). Salah satu ayat 
yang menyebut adanya syahwat pada manusia adalah sebagai berikut: 

                                                 
1 Sesungguhnya kamu mendatangi lelaki untuk melepaskan nafsumu (kepada 

mereka), bukan kepada wanita, malah kamu ini adalah kaum yang melampaui batas. 
2 Mengapa kamu mendatangi laki-laki untuk (memenuhi) nafsu-(mu), bukan 

(mendatangi) wanita? sebenarnya kamu adalah kaum yang tidak mengetahui (akibat 
perbuatanmu). 

3 Dan Allah hendak menerima taubatmu, sedang orang-orang yang 
mengikuti hawa nafsunya bermaksud supaya kamu berpaling sejauh-jauhnya (dari 
kebenaran). 

4 Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang 
diingini, Yaitu: wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, 
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"Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada 
apa-apa yang diingini, yaitu: wanita-wanita, anak-anak, harta 
yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-
binatang ternak6 dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di 
dunia, dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik (surga)." 
(QS Âli 'Imrân, 3: 14)  
 
Ayat tersebut di atas menyebut syahwat sebagai potensi keinginan 

manusia. Dalam ayat tersebut ditegaskan bahwa pada dasarnya manusia 
memiliki kecenderungan kesenangan kepada wanita/lawan jenis 
(seksual), anak-anak (kebanggaan), harta kekayaan (kebanggaan, 
kesombongan dan kemanfaatan), kendaraan yang bagus (kebanggaan, 
kenyamanan dan kemanfaatan), binatang ternak (kesenangan dan 
kemanfaatan), dan sawah ladang (kesenangan, kemanfaatan). Dengan 
demikian maka kecenderungan manusia kepada kesenangan seksual, 
harta benda dan kenyamanan, menurut al-Quran adalah manusiawi.  

 
Jika manusia senang memperoleh hal-hal tersebut di atas, maka 

sebaliknya kegagalan dalam memperolehnya bagi orang yang sangat 
menginginkan adalah penderitaan, apalagi jika apa yang sudah dimiliki 
dan sedang dinikmati tiba-tiba hilang dari tangannya. Bagi orang yang 
kapasitas jiwanya kecil tidak terpenuhinya dorongan syahwat dapat 
menggerakkan perilku menyimpang. 

 
Watak Syahwat 

 
Karena syahwat merupakan fitrah manusia dan manusia merasa 

indah jika syahwatnya terpenuhi maka syahwat menjadi penggerak 
tingkah laku. Jika seseorang sedang lapar atau haus maka 

                                                                                                                                    
kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup 
di dunia, dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik (surga). 

5 Maka datanglah sesudah mereka, pengganti (yang jelek) yang menyia-
nyiakan shalat dan memperturutkan hawa nafsunya, Maka mereka kelak akan 
menemui kesesatan. 

6 Yang dimaksud dengan binatang ternak di sini ialah binatang-binatang yang 
Termasuk jenis unta, lembu, kambing dan biri-biri. 
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tingkahlakunya selalu mengarah kepada tempat dimana dapat diperoleh 
makanan dan minuman. Jika yang sedang dominan syahwat seksual 
maka perilakunya juga selalu mengarah kepada hal-hal yang memberi 
kepuasan seksual. Begitulah seterusnya, perilaku manusia sangat 
dpengaruhi oleh syahwat apa yang sedang dominant dalam dirinya; 
syahwat seksual, syahwat politik, syahwat pemilikan, syahwat kenyamanan, 
syahwat harga diri , syahwat kelezatan dan lain-lainnya.. Syahwat itu 
seperti anak-anak, jika dilepas maka ia akan melakukan apa saja tanpa 
kendali, karena anak-anak hanya mengikuti dorongan kepuasan, belum 
mengerti tanggung jawab.Jika dididik, jangankan anak-anak 
binatangpun tingkahlakunya bisa dikendalikan. Syahwat yang 
dimanjakan akan mendorong pada pola hidup glamour dan hedonis. 
 
Mengendalikan Syahwat  

 
Dalam agama Buddha dikenal adanya ajaran bagaimana 

mengendalikan syahwat dengan konsep samsara. Rumusannya adalah 
sebagai berikut: (Hidup adalah samsara (sengsara/penderitaan), Samsara 
disebabkan karena adanya keinginan, untuk menghilangkan samsara 
dilakukan dengan cara menghilangkan keinginan, dan untuk 
menghilangkan keinginan harus mengikuti metode delapan jalan 
kebenaran, yaitu; pengertian yang benar, pikiran yang benar, ucapan 
yang benar, berbuatan yang benar, mata pencaharian yang benar, usaha 
yang benar, perhatian yang benar dan semedi (perenungan) yang benar.) 

 
Sedangkan dalam Islam metode pengendalikan syahwat, 

d1lakukan secara sistemik dalam ajaran yang terkemas dalam syari`ah 
dan akhlak. 
 

1. Pengendalian syahwat seksual dilakukan dengan anjuran menikah, 
menutup aurat tubuh, larangan pergaulan bebas antar jenis, dan 
“puasa” (puasa mata, telinga dan perut). Hidup melajang tidak 
direkomendasi meskipun itu merupakan bisa disebut sebagai hak 
asasi setiap orang. 

2. Pengendalian syahwat perut dilakukan dengan anjuran; jangan 
makan kecuali ketika lapar dan berhenti makan sebelum kenyang, 
disamping puasa wajib dan puasa sunat. 

3. Pengendalian syahwat kekayaan dilakukan dengan pola hidup 
sederhana dan kewajiban membayar zakat, dan anjuran infaq dan 
shadaqah. Sederhana tidak identik dengan miskin, sederhana 
adalah mengonsumsi sesuai dengan standar kebutuhan universal. 
Jadi orang boleh punya kekayaan sebanyak-banyaknya, tetapi 
yang dikonsumsi (makanan, pakaian, kendaraan, rumah dan 
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sebagainya) adalah sekadar yang dibutuhkan menurut standar 
kebutuhan universal. Banyak orang kaya yang hidupnya 
sederhana dan tak jarang orang miskin yang hidup bermewah-
mewah. 

4. Syahwat politik dikendalikan dengan penekanan, bahwa pada 
hakikatnya seorang pemimpin adalah pelayan dari orang banyak 
yang dipimpin (sayyid al-qaum khâdimuhum). Politik adalah medan 
pengabdian, pemimpin adalah pejuang yang berpegang pada 
prinsip untuk memberi perlindungan dan kesejahteraan orang 
banyak yang dipimpin. 

5. Syahwat gengsi dikendalikan dengan kesadaran akan fungsi, 
bahwa mobil adalah alat transportasi, pakaian adalah pelindung 
badan dan penutup aurat, rumah adalah tempat tinggal dan 
istirahat, harta adalah alat untuk menggapai keutamaan. 

 
Syahwat dan Hawa Nafsu  
 

Orang tertarik kepada lawan jenis dalah wajar dan tidk tercela. 
Jika ia men-follow up-i dengan pendekatan , melamar dan menikah maka 
itu menjadi keutamaan, menjadi ibadah dan berpahala. Tetapi jika men-
follow up-i dengan merayu, menipu dan memperkosanya atau berzina, 
maka syahwat itu sudah berubah menjadi apa yang dalam al-Quran 
disebut hawâ, yang dalam bahasa Indonesia menjadi hawa nafsu. 

 
Demikian juga orang boleh ingin kaya, ingin jadi bupati, 

anggauta DPR atau bahkan ingin jadi presiden, itu semua adalah syahwat 
politik yang wajar, manusiawi, dan tidak tercela. Demikian juga orang 
yang ingin menjadi milyarder atau konglomerat, adalah wajar-wajar saja. 
Dorongan syahwat jika diikuti dengan tetap memperhatikan nilai-nilai 
moral, maka ia bernilai positif. Nah jika dorongan syahwat dituruti tanpa 
kendali moral, maka ia berubah menjadi dorongan hawa nafsu yang 
bersifat destruktif. Ingin kaya dengan cara korupsi atau menipu, ingin 
menjadi pejabat dengan cara menyuap, nah itu semua ujungnya pasti 
destruktif. 

 
Watak Hawa Nafsu 

 
Syahwat yang terkendali oleh akal sehat dan hati yang bersih, 

apalagi jika juga didasarkan nurani yang tajam, maka syahwat berfungsi 
sebagai penggerak tingkah laku atau motif dan menyuburkan motivasi 
kea rah keutamaan hidup. Dalam kondisi demikian syahwat seperti 
energi yang selalu menggerakkan mesin untuk tepap hidup dan hangat. 
Keseimbangan itu menjadikan orang mampu menekan dorongan syahwat 
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yang pada saatnya harus ditekan (seperti rem-mobil), dan memberinya 
hak sesuai dengan kadar yang dibutuhkan. 

 
Sedangkan hawa nafsu memiliki tabiat menuntut pemuasan 

seketika tanpa mempedulikan dampak bagi orang lain maupun bagi diri 
sendiri. Begitu kuatnya dorongan hawa nafsu, maka al-Quran 
mengibaratkan kedudukan hawa nafsu bagi orang yang tidak mampu 
mengendalikannya seperti "tuhan" yang harus disembah (ittakhadza 
ilâhahu hawâhu7). Pengabdi hawa nafsu akan menuruti apapun perilaku 
yang harus dikerjakan, betapapun itu menjijikkan. Jika orang 
memanjakan syahwat dapat terjerumus pada glamourism dan hedonis, 
maka orang yang selalu mengikuti dorongan hawa nafsunya pasti akan 
terjerumus pada kriminalitas dan kenistaan. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
7 Maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya 

sebagai Tuhannya dan Allah membiarkannya berdasarkan ilmu-Nya (Maksudnya 
Tuhan membiarkan orang itu sesat, karena Allah telah mengetahui bahwa Dia tidak 
menerima petunjuk-petunjuk yang diberikan kepadanya) dan Allah telah mengunci 
mati pendengaran dan hatinya dan meletakkan tutupan atas penglihatannya? Maka 
siapakah yang akan memberinya petunjuk sesudah Allah (membiarkannya sesat). 
Maka mengapa kamu tidak mengambil pelajaran? (QS al-Jâtsiyah, 45: 23) 
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Menggapai Cinta Allah  
dengan  Sikap “ Ikhlas” 

Ada sebuah kisah – dalam sebuah hadis shahih yang diriwayatkan 
oleh al-Bukhari dan Muslim -- yang sangat sarat dengan ‘ibrah (pelajaran 
yang berharga). Berawal dari rasa ibanya, seorang waniya yang dikenal 
sebagai seorang ‘pelacur’, rela berbuat sesuatu yang sangat mulia bagi 
seekor anjing yang tengah kehausan di dekat sebuah sumur yang tak  
mungkin dimanfaatkan airnya oleh ‘Sang Anjing’ karena 
keterbatasannya untuk mengakses kenikmatan Allah yang ada di 
dalamnya. Pada saat itu, yang diperlukan hanyalah kesediaan ‘Sang 
Pelacur’ untuk bersedekah kepada ‘Sang Anjing’, agar si anjing tidak 
mati karena kehausan. 

Dengan ketulusan hatinya, ‘Sang Pelacur’ menuruni tebing sumur 
dan mengambilkan beberapa teguk air dengan sepatunya untuk 
membantu Si Anjing yang sangat memerlukan bantuannya. Dan 
akhirnya, Si Anjing pun terbvebas dari masalah kehausan, dan terhindar 
dari kemungkinan kematian sebagai akibat dari masalah yang 
dihadapinya. Tanpa mengucap apa pun ‘Sang Anjing pun’ pergi, dan ‘Si 
Pelacur’ pun lega. 

Nah, para pembaca (yang) budiman, apa balasan yang diberikan 
oleh Allah kepada ‘Sang Pelacur”? Menurut sabda nabi s.a.w., ‘Sang 
Pelacur’ itu pun mendapatkan anugerah cinta tertinggi dari Allah, 
berupa: “maghfirah (ampunan)”. Dan, ampunan dari Alllah itulah yang 
pada saatnya kelak akan bisa  menjadi ‘tiket-masuk’ ke surge, 
sebagaimana yang tekag dijanjikan oleh Allah kepada orang-orang yang 
bertaqwa. 

Ibnu Taimiyyah, dalam kitab Majmû al-Fatâwâ, I/212 – 
menyatakan: “Nabi s.a.w.  pernah bersabda bahwa orang yang paling 
berhak memperoleh syafa’at (pertolongan) pada hari kiamat adalah orang 
yang paling tinggi tauhid dan keikhlasannya”. Mengapa? Karena ruh 
tauhid dan keikhlasan akan terus menyatu dalam sikap perilaku manusia 
ketika beribadah kepada Allah. Syafaat adalah bukti cinta Allah kepada 
hambaNya. Dan oleh karenanya – kata para ulama -- tidak ada syafaat 
tanpa cinta. Dan pada saat seseorang hamba membangun cintanya 
kepada Allah, pada saat itulah cinta Allah akan bersemi di hati sanubari 
hambanya yang taat dalam beribadah dengan ruh tauhid dan 
keikhlasannya. Dan wujud implementasinya – antara lain – seperti apa 
yang telah dimanifestasikan oleh ‘Sang Pelacur’ kepada ‘Sang Anjing’. 
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Kata para ulama, Allah selalu akan menyikapi para hamba-
hambaNya di dunia dan akhirat selaras dengan ‘niat-niat’ mereka di 
dunia. Sebagaimana yang pernah disabdakan oleh Nabi s.a.w.: 
“yuhsyarun nâsu ‘alâ niyyatihim” (Manusia dikumpulkan  berdasarkan niat-
niat mereka) (HR Ibnu Majah dari Jabir bin Abdullah, Sunan Ibn Mâjah, 
hadis nomor 4230, dan dishahihkan oleh Syaikh Muhammad 
Nashiruddin Al-Albani). Dan juga dalam sabdanya: “innamâ yub’atsun 
nâsu ‘alâ niyyatihim” (Manusia dibangkitkan hanyalah di atas niat-niat mereka) 
(HR Ibnu Majah dari Abu Hurairah,  Sunan Ibn Mâjah, hadis nomor 4229, 
dan dihasankan oleh Syaikh Muhammad Nashiruddin Al-Albani). 

Pernyataan Ibnu Taimiyah itu pun selaras dengan makna firman 
Allah yang tersebut dalam QS al-‘Âdiyât/100: 9-11, “Maka Apakah Dia 
tidak mengetahui apabila dibangkitkan apa yang ada di dalam kubur, dan 
dinampakan apa yang ada di dalam dada, Sesungguhnya Tuhan mereka pada 
hari itu Maha Mengetahui keadaan mereka”, dan QS ath-Thâriq/46: 9, “Pada 
hari dinampakkan segala rahasia”. 

Kita semua paham bahwa upaya untuk meraih “keikhlasan”, 
bukanlah aktivitas yang mudah untuk kita kerjakan, membutuhkan 
‘jihad’ yang luar biasa sepanjang masa untuk melawan kehendak hawa 
nafsu kita yang selalu mengarahkan diri kita untuk bersikap “riyâ’” 
dengan beragam derivasinya,  seperti: sum’ah, ‘ujub dan takabur. Bahkan 
Sufyan ats-Tsauri – salah seorang ulama besar abad pertengahan – pun 
berkomentar alam kitab Ad-Durar as-Sunniyyah fî al-Kutub an-Najdiyyah, 
II/291), “Tidak pernah aku memperbaiki sesuatu yang lebih berat bagiku dari 
pada niatku, karena niat selalu berubah-ubah”. Dan oleh karenanya sangat 
bisa dipahami jika Allah berkenan untuk memberikan pahala yang 
sangat besar bagi siapa pun yang memilik sikap ikhlas. 

Sebagaimana kisah yang penukis ungkankan di atas, Abu 
Hurairah r.a. telah meriwayatkan sebuah hadis Nabi s.a.w. yang dapat 
kita jadikan sebagai ‘ibrah (pelajaran) tentang artipenting keikhlasan pada 
diri seseorang keika ‘dia’ berbuat sesuatu. Diriwayatkan, bahwa ikhlas 

bisa menjadi sebab diampuninya dosa seseorang. Sebagaimana hadis 
berikut: “bainamâ kalbun yuthîfu birakiyyatin kâda yaqtuluhul 
‘athasyu idz rathu baghiyyun min baghâyâ banî isrâîla fanaza’at 
mûqahâ fastaqathu iyyâhu faghufira lahâ bihi” (Ketika ada seekor anjing 
yang hampir mati karena kehausan berputar-putar mengelilingi sebuah sumur 
yang berisi air, tiba-tiba anjing tersebut dilihat oleh seorang wanita pezina dari 
kaum bani Israil, maka wanita tersebut melepaskan khufnya (sepatunya untuk 
turun ke sumur dan mengisi air ke sepatu tersebut-pen) lalu memberi minum 
kepada si anjing tersebut. Maka Allah pun mengampuni dosa wanita tersebut 
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karena amalannya itu” (HR Al-Bukhari, Shahîh al-Bukhâri, IV/211, hadis 
nomor 3467 dan Muslim, Shahîh Muslim, VII/45, hadis no 2245) 

Berpijak dari  hadis tersebut, kita bisa memahami arti penting 
‘keikhlasan’ “Sang Wanita Pezina”, pada saat menolong “Sang Anjing” 
yang tengah kehausan. Dia menolong ‘Sang Anjing’ dengan ketulusan 
hatinya. Karena tak seorang pun yang melihatnya, dan dia pun tidak 
berharap apa pun terhadap ‘Sang Anjing’ Yang ‘jelas benar-benar 
melihat’ hanyalah “Allah”.  Sang Wanita Pezina itu turun ke dalam 
sumur, mengisi air ke sepatunya, kemudian memberikannya kepada 
‘Sang Anjing’ dengan satu harapan: “agar ‘Sang Anjing’ terlepas dari 
masalah yang bisa saja membawa kepada kematian”. Bagi seorang 
wanita pekerjaan seperti ini cukup memberatkan. Akan – karena 
keikhlasannya untuk membantu ‘Sang Anjing’, menjadi terasa ringan. 
Dan ternyata, ruh tauhid dan keikhlasan yang telah berada di hati 
sanubari ‘Sang Pelacur’ telah menjadikannya sebagai seorang 
“Mukhlishah’’ (Seseorang yang Berjiwa Ikhlas). 

Inilah pelajaran keikhlasan bagi siapa pun. Bagi seorang yang 
berjiwa ikhlas, aktivitas seberat apa pun menjadi terasa ringan. Termasuk 
di dalamnya ketika seseorang menjalankan aktivitas ibadahnya kepada 
Allah. 

Siapkah kita untuk memraktikkanya di dalam seluruh aspek 
kehidupan kita?  

Semoga Allah selalu berkenan memberikan hidayah dan 
taufiqNya, agar kita benar-benar bisa menjadi orang yang ikhlas, 
sehingga ‘kita’ benar-benar akan menggapai cinta Allah sebagaimana 
yang telah diberikan kepada ‘Sang Pelacur’ yang berjiwa ikhlas, yang 
meskipun pernah melakukan dosa besar dengan perbuatan ‘zina’-nya, 
karena keikhlasannya, Allah memberikan maghfirah kepadanya. 
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Tahsîn al-Akhlâq: 
“Berproses Menjadi Muslim Sejati” 

 
“Pendidikan Karakter”, itulah yang sekarang menjadi bahan 

perbincangan para pakar pendidikan kita. Mereka nampaknya sudah 
semakin gerah melihat realitas sosial-kemanusiaan kita yang semakin 
jauh dari nilai-nilai luhur. Karena berhala-berhala yang silih- berganti 
menggoda diri kita, manusia semakin tidak cukup tangguh untuk 
menjaga sikap istiqamahnya sebagai ‘ahsanu taqwîm” (ciptaan Allah yang 
terbaik); mereka canggung untuk berproses menjadi ‘insân kâmil’ 
(meminjam istilah al-Jili), karena proses ‘tahsîn al-akhlâq’ (perbaikan 
akhlak) -- untuk menggapai ‘husn al-khuluq’ (akhlak yang baik) -- 
memerlukan kesabaran yang luar biasa”. 

 
Pendidikan untuk “pencerdasan diri” seperti ini, merupakan 

visi dan misi Islam sejak agama ini diturunkan Allah SWT. Penanamam 
sikap tauhid dan pembinaan akhlak adalah dua ‘kunci utama’ 
pendidikan yang ditawarkan Islam. Tauhid adalah akar kepribadian 
sedangkan akhlak adalah buahnya. Tanpa akar yang kuat -- kata para 
ulama -- tanaman mudah tercerabut, berpeluang layu, dan akhirnya 
‘mati’, atau kalau tetap hidup pun ‘buahnya’ akan rusak bersamanya. 
Namun, akar yang kuat saja bagi setiap pohon, tidaklah cukup, apabila 
pohon tak dirawat dengan  penuh kesabaran sejak ditanamnya benih, 
maka jangan harap akan memberikan kesempurnaan hasil yang 
diidamkan.  

 
Ingatlah ketika Allah SWT berfirman:  

 

  
“Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan-Nya dengan sesuatu 
pun. Dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu-bapak, karib-kerabat, anak-anak 
yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, teman 
sejawat, ibnu sabil, dan hamba sahayamu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai 
orang-orang yang sombong dan membangga-banggakan diri”. (QS an-Nisâ’ [4]: 
36), dan apa yang dinyatakan oleh Rasulullah s.a.w.:  



106 
 

  
“Hanyalah aku diutus (untuk manusia) dalam rangka menyempurnakan 
akhlak”. [HR Al-Baihaqi dari Abu Hurairah], dan juga sabda beliau:  

 
“Di antara orang-orang yang beriman yang paling sempurna imannya ialah 
yang paling baik akhlaknya”. [HR Abu Dawud dari Abu Hurairah], dan 
(sabda beliau yang lain): 

  
“Sesungguhnya sebaik-baik kalian adalah yang paling mulia akhlaknya”. [HR 
Bukhari-Muslim dari Abdullah bin Umar].  
 

Firman Allah dan sabda Rasulullah s.a.w. tersebut mengisyaratkan 
keterpaduan pendidikan ‘aqidah-akhlaq. Islam tidak pernah memisahkan 
pendidikan ‘aqidah (tauhid) dan akhlaq ini sebagai sebuah kesatuan. Itulah 
yang berulang-ulang dinyatakan oleh Ibn Miskawaih.  

 
Dengan memahami esensi tauhid manusia akan meyakini apa 

yang harus disikapi dan dilakukan dalam keseluruhan aspek 
kehidupannya, dan dengan mendalami kajian akhlak, manusia menjadi 
‘teguh pendirian’ (istiqâmah), terbiasa berbuat sesuatu yang diridhai 
Allah, dan seluruh bagian jiwanya menjadi siap menerima ‘hikmah-
ilahiah’ yang berwujud ‘hidayah dan taufiq-Nya, sehingga ‘ia’ dapat 
mencapai kebahagiaan hidup. [Lihat Ibn Miskawaih, Tahdzîb al-Akhlâq, 
(Menuju Kesempurnaan Akhlak), Bandung: Mizan, 1998]. 

 
Pendidikan akhlak – dalam pandangan Ibn Miskawaih -- tidak 

bisa dibatasi pada “sekadar” menjadi baik dalam konteks hablun minan 
nâs, tetapi lupa kepada Allah, dengan melalaikan kewajibannya kepada 
Allah. Seseorang yang senantiasa bermu’amalah dengan baik, seraya 
mempertontonkan ‘auratnya’ – seperti seorang wanita yang namanya 
‘kini’ sedang ‘mencuat’ menjadi buah bibir para peminat studi Islam --  
kepada umum tidak bisa disebut berakhlak mulia. Pemimpin negara 
yang ‘diam’ melihat rakyatnya dizalimi oleh ‘pelbagai kepentingan asing’ 
juga tidak bisa disebut berakhlak mulia. Di negeri Muslim ini dengan 
prinsip tauhid yang dijadikan sebagai dasar kehidupan, akhlak mulia 
rakyat dan pemimpinnya harus benar-benar terlahir dalam praktik 
kehidupan nyata.  
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Setiap muslim yang mengaku berakhlak mulia tidak mungkin 
‘berani’ untuk melakukan tindakan korupsi dalam pengertian luas, tak 
mungkin tega menindas atau mezalimi orang lain, berlaku ‘pongah’ dan 
bahkan merusak eko-sistem yang semestinya dilestarikan. Sebab, ‘ia’ 
yakin dengan seyakin-yakinnya, bahwa semua tindakannya pasti akan 
diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Imannya yang telah menjadi 
fondasi akhlak-mulianya akan menjadikannya menjadi manusia yang 
menjaga nobility of character/murû’ah (kemuliaan akhlak)-nya. 

 
Dalam perspektif spiritualitas Islam, jika manusia ingin meraih 

derajat kesempurnaan (al-Insân al-Kâmil), manusia harus melalui proses 
tiga tahapan latihan spiritual. Pertama, at-takhalli/zero mind process 
(mengosongkan diri dari segala keburukan atau kejahatan); kedua, at-
tahalli/character building (menghiasi diri dengan perilaku baik; dan ketiga 
at-tajalli/God spot (kondisi kausalitas ilahiyah teraktualisasikan dan 
termanifestasikan). Hal ini sejalan dengan firman Allah:  

 

  
“Maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu (jalan) kefasikan dan ketakwaannya. 
Sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan jiwanya, dan 
sesungguhnya merugilah orang yang mengotorinya”. (QS asy-Syams [91]: 8-
10) 

 
At-Takhalli, sebagai tahap pertama dalam mengurus hati, adalah 

membersihkan hati dari keterikatan pada dunia. Hati harus dikosongkan. 
Ia disyaratkan terbebas dari kecintaan terhadap dunia, anak, isteri, harta 
dan segala keinginan duniawi yang dapat mengotori jiwanya ketika 
hendak membangun sikap tauhidnya. Dunia dan isinya, bagi Sang 
Pencari Kebenaran, dipandang rendah. Ia bukan hakikat dari tujuan 
hidupnya. Manakala manusia meninggalkan dunia ini, harta akan sirna 
dan lenyap. Hati yang sibuk pada dunia, saat ditinggalkannya, akan 
dihinggapi kesedihan, kekecewaan, kepedihan dan penderitaan. Untuk 
melepaskan diri dari segala bentuk kesedihan. Seorang manusia harus 
terlebih dahulu melepaskan hatinya dari kecintaan pada dunia untuk 
bisa mencintai Allah sepenuh hatinya. 

 
At-Tahalli, sebagai tahap kedua berikutnya, adalah upaya 

pengisian hati yang telah dikosongkan dengan isi yang lain, yaitu ‘Allah’.  
Pada tahap ini, hati harus selalu disibukkan dengan dzikrullâh (mengingat 
Allah). Dengan mengingat Allah, dan melepas selain-Nya, setiap 
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manusia akan menggapai kedamaian. Tidak ada yang ditakutkan 
olehnya selain lepasnya Allah dari dalam hatinya. Hilangnya dunia, bagi 
hati yang telah mencapai tahapan at-tahalli, tidak akan mengecewakan. 
Waktunya dibelanjakan sepenuhnya hanya untuk Allah, dia selalu 
bersenandung dalam dzikir. Disebabkan kesibukan hatinya dalam 
mengingat Allah, anggota tubuh lainnya tergerak dengan sendirinya 
ikut-serta bersenandung dalam dzikrullâh. Lidahnya basah dengan lafazh 
kalimah thayyibah, yang tak henti-hentinya didengungkan setiap saat. 
Tangannya berdzikir untuk mengingat kebesaran Allah dalam berkarya. 
Begitu pula, mata, kaki, dan anggota tubuh yang lainnya. Pada tahap ini, 
hati akan merasakan ’ketenangan’. Kegelisahannya bukan lagi pada 
dunia yang menipu. Kesedihannya bukan pada anak dan isteri yang 
tidak akan menyertainya pada saat maut menjemput. Kepedihannya 
bukan pada syahwat-badani yang seringkali memerosokkan pada nafsu-
kebinatangan. Tetapi semua berubah menjadi kerinduan yang mendalam 
hanya kepada Allah. Hatinya sedih jika tidak mengingat Allah dalam 
setiap desahan napas. 

 
At-Tajalli, sebagai tahapan ketiga (terakhir) bermakna sebagai 

tahapan dimana kebahagian sejati telah datang. Ia lenyap dalam cintanya 
kepada Allah, bahkan seolah-olah ’dia’ fanâ’ dan baqâ’ (lebur dan 
menyatu) bersama Allah dalam kenikmatan yang tidak bisa dilukiskan. 
Ia bahagia dalam cinta dan keridhaan-Nya.  

 
Atau dengan kata lain, meminjam istilah Komarudin Hidayat 

(1999) ada tiga cara untuk mendapatkan hal tersebut bila ditinjau dari 
sudut pandang spiritualitas muslim, yaitu: at-ta’alluq, at-takhalluq dan at-
tahaqquq. Dengan at-ta’alluq, seorang manusia berusaha mengingat dan 
meningkatkan kesadaran hati dan pikirannya untuk menuju Sang Khâliq 
(Allah). Konsekuensinya, ia tak akan pernah lepas dari aktivitas berfikir 
dan berdzikir kepada Allah di manapun dan kapan pun ‘dia’ berada. 
Kemudian dengan at-takhalluq, seorang manusia berusaha untuk 
mencontoh sifat-sifat Sang Khâliq (Allah). Proses ini biasa disebut dengan 
(proses) internalisasi sifat Allah ke dalam diri manusia dalam batas 
kemanusiaannya. Sedangkan dalam at-tahaqquq, seorang manusia 
berkemampuan untuk mengaktualisasikan kesadaran dan kapasitas 
dirinya sebagai makhluk yang didominasi sifat-sifat Sang Khâliq (Allah), 
sehingga tercermin dalam perilakunya hal-hal yang ‘suci’ dan ‘mulia’. 

 
Inilah gambaran manusia yang dalam kitab suci al-Quran 

digambarkan oleh Allah dengan sebutan nafsun muthmainnah, dalam 
firman-Nya:  
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“Hai jiwa yang tenang. Kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang ridha 
dan diridhai-Nya. Maka masuklah ke dalam jamaah hamba-hamba-Ku, masuklah 
ke dalam surga-Ku”. (QS al-Fajr [89]: 27-30) 

 

Dari gagasan dan penjelasan di atas, persoalan Tahsîn al-Akhlâq 
adalah sesuatu yang secara keseluruhan bisa dan bahkan harus 
dikembalikan kepada setiap pribadi manusia dan komunitasnya. 
Sanggupkah ’dia’ dan komunitasnya ”mengawali’ dan berproses dengan 
sikap sabar dan istiqâmah untuk menjalani seluruh rangkaian tahapan 
yang diperlukan untuk meraih visi hidupnya menjadi ahsan at-taqwîm, 
atau -- dalam istilah spiritualitas muslim – (menjadi) al-insân al-kâmil?” 
Bagi orang yang beriman, proses tersebut tentu saja sangat 
menyenangkan, karena (mereka) akan terbubur dalam keasyikan mereka 
ketika bercengkerama bersama Sang Khâliq (Allah), dana saat (mereka) 
menjalani proses pendidikan dan pelatihan (riyâdhah dan mujâhadah) 
mereka yang mereka dambakan. Dan bagi mereka yang ’tidak beriman’, 
sangat mungkin perjalanan untuk mencapai ’husn al-khuluq’ itu sangat 
melelahkan, karena mereka harus berpisah dengan berhala-berhala yang 
selama ini mereka cintai: ”dunia dan seluruh rangkaian kenikmatan yang 
telah memanjakan hawa nafsunya”. 

 
Sekarang, pertanyaan pentingnya bagi kita (umat Islam) adalah: 

Cukup nyalikah kita untuk menjadi orang yang mengawali langkah-
langkah ke depan untuk menjadi orang yang memiliki sikap sabar dan 
istiqâmah dalam bermetamorfosa menjadi manusia-manusia langka, 
manusia yang berakhlak mulia di tengah kehidupan yang tak (cukup) 
bersahabat bagi diri mereka? Menjadi khairu ummah, seperti yang 
dinyatakan oleh Allah dalam firman-Nya: 

 

  
”Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh 
kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada 
Allah. Sekiranya ahli kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka, di 
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antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang 
yang fasik”. (QS Âli ’Imrân [3] 110) 

 
Saatnya kini kita teriakkan dan eksperimentasikan dalam 

seluruh ranah kehidupan, ”isyhadû bi annâ muslimûn”, dengan terus 
berupaya menjadi yang terbaik dengan satu langkah pasti, ”Tahsîn al-
Akhlâq, terus melangkah tanpa henti, berproses menjadi muslim sejati”, 
dengan segala risiko dan apa pun tantangan yang harus yang kita 
hadapi. 
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TAQWA:  

Antara Simbol dan Substansi 
 

Simbol itu penting. Tetapi, yang lebih penting adalah: 

“substansinya”. Itulah pernyataan ‘klise’ yang selalu kita 

dengan. Ungkapan ini sering dinyatakan juga ketika orang 

berkeinginan untuk melihat kesalehan seorang. Ada kesalehan 

simbolik, dan ada juga kesalehan substantif. Kesalehan 

simbolik ada pada sesuatu yang tampak, sedangkan kesalehan 

substantif ada pada keseluruhan sikap dan tindakan yang 

dilandasi oleh keimanan dan dibalut dengan keikhlasan. Begitu 

juga dengan “takwa” (at-taqwâ) yang digambarkan oleh para 

ulama sebagai perpaduan antara sikap khauf (kekhawatira 

ataurasa takut) dan rajâ’ (harapan), tidak mugkin hanya 

dipahami sebagai sesuatu yang hanya bersifat simbolik, tetapi 

harus menyata menjadi sesutu yang bersifat substantif, karena 

takwa merupakan perwujudan dari nilai-nilai keislaman yang 

hadir dalam diri setiap muslim sehingga melibatkan setiap 

muslim dalam ranah konsekuensia, “keadaan yang 

menggambarkan sejauhmana perilaku seseorang terkait dengan 

nilai-nilai keislamannya”. 

Ketika kita cermati fenomena di sekitar kita, ada sejumlah orang yang 

mengaku muslim dn tampil dengan atribut-atribut keislaman yang nyaris 

sempurna sebagai serangkaian simbol yang mengisyaratkan pengakuan formal 

keislaman mereka. Tidak ada yang perlu kita persalahkan, bahkan sama sekali 

kita berprasangka buruk terhadap mereka. Karena mereka adalah sejumlah 

'muslim' yang ingin menampakkan jati-dirinya dengan simbol-simbol keislaman 

itu menunjukkan perilaku yang tak selaras dengan nilai-nilai keislaman yang 

seharusnya mereka wujudnkan ke dalam seluruh perilaku mereka, barulah orang 

boleh bertanya, bahkan mempertanyakan jati-diri mereka dengan satu pertanyaan 

penting: "Islamkah Mereka?". 

 

Sementara itu, di belahan tempat yang lain muncul sejumlah anak muda 

dan komunitas 'gaul' yang secara simbolik tidak pernah menampakkan atribut-

atribut keislaman, tetapi perilaku mereka benar-benar dapat kita pahami sebagai 

perwujudan nilai-nilai Islam. Pertanyaan pentingnya adalah: "Tepatkah mereka 

kita katakan (sebagai) Bukan Muslim?".  

 

Kita – tentu saja – tidak seharusnya menyatakan bahwa kelompok yang 

pertama atau kedua adalah dua komunitas yang harus kita seberangkan dengan 

sekat kokoh. Justeru kita seharusnya menyikapinya secara arif, dan boleh saja 

kita berkata lirih untuk memotivasi semangat dakwah kita: "mari kita Islamkan 

perilaku komunitas pertama. Kita sadarkan mereka yang lekat dengan simbol-
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simbol Islam, untuk memahami dengan benar bahwa bahwa "tidak cukup" 

berislam dengan simbol-simbol belaka. Meraka seharusnya mampu mengisi 

simbol-simbol itu dengan perilaku yang selaras dengan makna simbol-simbol itu. 

Tegasnya, mereka perlu  menerjemahkan simbol-simbol keislaman yang mereka 

pakai ke dalam perilaku Islami, seperangkat perilaku yang mengindikasikan 

(sebagai) terjemah dari nilai-nilai Islam dalam wujud perilaku dalam seluru 

aspek kehidupan mereka. Mereka -- yang tengah memakai simbol-simbol Islam 

itu – mesti mewujudkan simbol-simbol kebanggaan itu ke dalam perilaku nyata. 

Jangan pernah ada seseorang yang mengaku muslim, lengkap dengan simbol-

simbol keislamannya – misalnya – ketika mereka sedang berada di sebuah 

tempat di suatu waktu, tiba-tiba menjumpai ada seorang anak yatim dan fakir-

miskin yang terpinggirkan dari pergaulan masyarakat, karena 

ketidakberdayaannya, mereka tak peduli. Bahkan seolah-olah mereka tak pernah 

mengganggap bahwa perilaku mereka itu bukan sebagai bagian dari tanda-tanda 

“ketidak-takwaannya”. Memang tidak pernah ada pasal undang-undang (formal) 

negara manapun yang memberi isyarat bahwa mereka dapat dipersalahkan, dan 

memberi hak penegak hukum untuk mempersalahkanya. Tetapi, menurut 

pandangan moralitas-sosial, mereka dapat dianggap kurang etis, dan oleh 

karenanya --- menurut al-Quran -- mereka bisa dikategorikan sebagai pendusta 

agama. Dan tentu saja mereka bisa dinyatakan:  “tidak memenuhi kualitas 

muttaqîn”. 

 

Ironis, kata sebagian pengamat sosial. Mayoritas muslim – ketika 

beragama -- cenderung lebih suka menggunakan point of view (sudut pandang)  

fiqh atau hukum formal. Ketika ada sekelompok orang yang secara ritual 

mengamalkan ajaran Islam dengan simbol-simbol yang lekat, dengan penekanan 

pada aspek “ritual” (keadaan yang menggambarkan sejauhmana seseorang 

melaksanakan kewajiban-kewajiban agamanya secara formal), seolah-olah – 

tanpa dikomando – banyak orang yang menyatakan: “itulah sekelompok 

muslim”, bahkan ketika diketahui “mereka” --- yang beislam secara formalistik, 

lengkap dengan simbol-simbolnya itu – secara pribadi -- menjalani praktik 

kehidupan sosial yang berseberangan dengan nilai-nilai keislaman, tetap bisa 

dianggap sebagai “muslim”. Sehingga banyak “malling” (sebutan Taufiq Ismail 

untuk pencuri yang keterlaluan dalam serangkaian bait puisinya) mencuri di 

ranah-birokrasi institusi formal, tetapi karena sudah menyandang gelar “haji atau 

hajjah”, karena sudah pernah berkunjung ke “tanah suci” dengan sejumlah 

upacara ritual, masih mantap disebut ”muslim”, dan merasa lebih muslim 

ketimbang mereka” belum berkesempatan menunaikan ibadah haji, tetapi 

memiliki komitmen kuat untuk berislam dengan selalu mewujudkan nilai-nilai 

keislaman ke dalam seluruh perilakunya, dan tentu saja tidak pernah menjadi 

“malling”.   

 

Bila masyarakat kita (baca: umat Islam) sudah berada dalam lingkaran 

“takwa”, sebenarnya tidak ada kesulitan sekecil apapun untuk memahami 

fenomena di atas dan – sekaligus – menyikapinya. Jika seseorang sekadar 

berislam dengan simbol-simbol, dan pada satnya lebih menekankan sisi-formal 
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dari sebuah keberagamaan, dia belum dapat dianggap sebagai “muslim-

substantif”, dan oleh karenanya jangan pernah menyebutnya sebagai “orang yang 

bertakwa”. Takwa membutuhkan komitmen kokoh setiap muslim untuk tidak 

bermaksiat, dan oleh karenanya memerlukan kehati-hatiaan. Di sisi lain, takwa” 

juga membutuhkan kesungguhan setiap muslim untuk beramal shaleh dalam 

setiap ‘nadi’ kehidupannya. Maka, seseorang yang secara lahiriah telah 'merasa' 

menjadi muslim, memerlukan kematangan spiritual untuk berislam secara 

batiniah, dan tentu saja – kemudian – membangun komitmen utnuk berislam 

dalam ranah konsekuensial, membangun perilaku islami dalam seluruh aspek 

kehidupan intrapersonal, interpersonal dan sosialnya. 

 

Sudah saatnya "kehati-hatian" untuk berucap, bersikap dan bertindak 

sebelum meyakini benar bahwa sesuatu itu memang bermanfaat dan bermaslahat 

bagi dirinya maupun orang lain menjadi pertimbangan bagi setiap muslim untuk 

berperilaku. Seseorang yang memiliki kehati-hatian, tidak mungkin akan 

melakukan sesuatu yang pada akhirnya akan mencelakakan dirinya dan orang 

lain -- apalagi menyangkut kemashahatan yang lebih luas -- seberapa pun 

menggiurkannya sesuatu itu. Di sisi lain, "kesungguhan" untuk beramal shaleh 

sudah seharusnya menjadi komitmen setiap muslim, yang dicerminkan dalam 

optimasi potensi ketakwaan untuk menggapai keberhasilan hidup yang bermakna 

dalam naungan ridha Allah.  

Pada akhirnya kita bisa berkesimpulan bahwa kunci pembuka 

"ketakwaan" adalah "kehati-hatian dan kesungguhan". Dan oleh karenanya, 

jangan alergi terhadap simbol, dan jangan pula tak hirau terhadap subtansi. 

Keduanya sebegitu penting bagi setiap muslim untuk membangun ketakwaan, 

asal dipahami dengan benar. Meskipun ketika dilihat prioritasnya, tentu saja: 

"substansi" jau lebih penting daripada simbol. Dalam konteks perintah untuk 

ber"takwa":  “jadilah muttaqîn substantif, dan jangan pernah terjebak pada 

(sekadar) ketakwaan simbolik”. Berlatihlah untuk berhati-hati, agar tak terjebak 

pada kemaksiatan dalam bentuk apa pun, dan jadikan diri kita sebagai orang 

yang terlatih untuk bersungguh-sungguh untuk membangun “kesalehan-

substantif”. Now or Never (mulai saat ini atau tidak sama sekali). 
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Etika Profesi dalam Perspektif  Islam 
 

Etika profesi merupakan bagian dari etika sosial yang 
menyangkut bagaimana mereka harus menjalankan 
profesinya secara profesional agar diterima oleh 
masyarakat. Dengan etika profesi diharapkan kaum 
profesional dapat bekerja sebaik mungkin, serta dapat 
mempertanggungjawabkan tugas yang dilakukan dari segi 
tuntutan pekerjaannya. Islam – sebagai agama universal – 
pun menawarkan konsep yang komprehensif tentang 
persoalan ini. 

 
Bisnis atau usaha perniagaan/perdagangan atau usaha komersial 

merupakan salah satu yang penting bagi kehidupan manusia, oleh 
karena bisnis beroperasi dalam rangka suatu sistem ekonomi, maka 
sebagaian dari tugas etika bisnis sesungguhnya ialah mengemukakan 
pertanyaan-pertanyaan tentang sistem ekonomi yang umum dan khusus, 
yang pada gilirannya akan berbicara tentang tepat atau tidaknya 
pemakaian bahasa moral untuk menilai sistem tersebut. Al-Quran 
memberikan informasi yang cukup banyak berkaitan dengan hal 
tersebut. Di antaranya QS an Nisâ/4: 29, 

 

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta 
sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang 
berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu 
membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” 
 

Dan disisi lain Rasulullah s.a.w. memunyai misi penting dalam 
penyempurnaan Akhlaq, sehingga dalam berniaga/berbisnis pun ada 
aturan perilaku dalam melaksanakannya., salah satunya sabda 
Rasulullah s.a.w: 

“Diriwayatkan daripada Ibnu Umar r.a katanya: Sesungguhnya Rasulullah 
s.a.w melarang menahan barang dagangan sebelum tiba di pasaran. Ini adalah 
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lafazh dari Ibnu Numair. Sedangkan menurut perawi yang lain, sesungguhnya 
Nabi s.a.w melarang pembelian barang dagangan sebelum dipasarkan.’ (HR 
Muslim, Shahîh Muslim, V/5, hadis nomor 3494) 

 
“Diriwayatkan dari Abdillah bin Mas’ud radhiyallahu’anhu, dia telah berkata: 
Dari Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bahwa beliau melarang menahan 
pembelian barang dagangan.”(HR Muslim, Shahîh Muslim, V/5, hadis 
nomor 3896) 
 

Hadis di atas menerangkan bahwa menahan barang dagangan 
sebelum sampai di pasar hukumnya haram, karena merugikan orang lain 
serta mengakibatkan rusaknya harga pasar. 

 
Dalam pandangan moral manusia manapun pastilah tidak 

membenarkan seorang mengambil milik orang lain dengan cara 
merampas, dalam sebuah perusahaan seorang pejabat ataupun pekerja 
tidak dibenarkan memiliki barang/uang milik perusahaan menjadi milik 
pribadi. Seorang pekerja yang sadar akan etika bisnis, yang terlanjur 
mengambil milik perusahan , maka ia wajib mengembalikan, kesadaran 
inilah yang disebut sebagai kesadaran moral, karena ia harus 
mempertanggung jawabkan hal tersebut bukan hanya ia seorang 
karyawan tetapi ia sadar bahwa ia juga seorang hamba Tuhan. 

 
Seorang yang menimbun barang dagangan akan dianggap sebagai 

seorang yang dzalim dengan melakukan monopoli padahal rakyat sangat 
sullit mencari barang tersbut. Dari ayat dan hadits tersebut sudah cukup 
jelaslah bahwa dalam Islam berbisnis adalah seuatu yang dibenarkan dan 
dalam mejalankannya pun terdapat aturan berperilaku yang harus 
diperhatikan oleh pelaku bisnis tersebut. Dalam mejalankan usaha 
tersebut pastilah dibutuhkan bekerja untuk mencapai tujuan dari 
usaha/niaga/bisnis, apakah itu dengan cara pribadi, kelompok kecil atau 
kelompok besar. 
 
Etika dalam Bekerja 
 
Dalam melakukan bisnis atau usaha tentulah seseorang perlu bekerja. 
Bekerja adalah sebuah aktivitas yang menggunakan daya yang dimiliki 
oleh manusia yang merupakan pemberian Allah. Secara garis besar ada 
empat daya pokok yang dimiliki manusia, pertama daya fisik yang 
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menghasilkan kegiatan gerak tubuh dan keterampilan, kedua daya fikir 
yang mendorong manusia untuk melakukan telaah atas apa yang ada 
dialam semesta dan menghasilkan ilmu pengetahuan, ketiga daya Qalbu 
yang menjadikan manusia mampu berimajinasi, beriman, merasa serta 
berhubungan dengan manusia lain dan sang Khaliq, dan keempat daya 
hidup yang mengahasilkan daya juang, kemampuan menghadapi 
tantangan dan kesulitan. 
 
1. Bekerja Sebagai Ibadah 

 
Bekerja dalam pandangan Islam memilki nilai ibadah, firman 

allah dalam QS adz-Dzâriyât/51: :56,  

 

“Sesungguhnya tidak aku ciptakan Jin dan Manusia kecuaali agar beribadah 
kepada-Ku”. Kata Li Ya’budun dalam surat tersbut mengandung arti 
dampak atau akibat atau kesudahan, bahakan dalam melaksanakan 
shalat kita selalu bersumpah dan berpasrah bahwa hidupku, matiku 
lilâhi rabbil ‘âlamîn. 
 

Namun kerja yang diluar ibadah ritual bagaimana yang akan 
berdampak ibadah? 

 
Kerja bernilai ibadah apabila ia didasari keikhlasan dan 

menjadikan si pekerja tidak semata-mata mengharapkan ibalan 
duniawi saja tetapi ia juga berharap akan balasan yang kekal 
diyaumil akhirah. Dengan niatan bahwa ia bekerja untuk 
mendapatkan harta yang akan ia jadikan sebagai sarana bagi dirinya 
untuk menyelamatkan dirinya dan keluarganya sehingga dapat 
melakukan perintah allah yang lain. 

 
2. Bekerja sebagai sebuah Amanah 

 
Kata amanah, aman dan iman berasal dari akar kata yang 

sama. Seorang disebut beriman bila ia telah menunaikan amanat. 
Tidak disebut beriman orang yang tidak menunaikan amanat. 
Seorang yang menunaikan amanat akan melahirkan rasa aman bagi 
dirinya dan orang lain. Di dalam al Qur’an banyak ayat yang 
memerintahkan agar manusia menunaikan amanat yang telah 
dipercayakan kepadanya. Di antaranya: 
 
 
Sesungguhnya Kami telah mengemukakan amanat kepada langit, bumi dan 
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gunung-gunung, maka semuanya enggan untuk memikul amanat itu dan 
mereka khawatir akan mengkhianatinya, dan dipikullah amanat itu oleh 
manusia. Sesungguhnya manusia itu amat zalim dan amat bodoh,(QS al 
Ahzâb/33: 72) 
 

Menurut Murtadha Muthahhari amanat dalam ayat ini artinya 
taklîf (pembebanan hukum), tanggung jawab dan hukum. Artinya 
amanat manusia harus dibangun berdasarkan tugas dan tanggung 
jawab. Pendapat senada dikemukakan juga oleh Muhammad Ali as-
Shabuni, amanah dalam ayat ini adalah taklif syari’at, keharusan 
menta’atinya dan meninggalkan kemaksiatan . Itulah sebabnya, 
langit dan bumi tidak sanggup menerimanya. Makhluk-makhluk lain 
selain manusia, diberi oleh Allah instink termasuk bumi dan langit. 
Dengan instink ini langit dan bumi tidak dapat menerima amanat 
seperti tersebut diatas. Apabila amanat itu berupa materi mungkin ia 
dapat menerima, tanpa ada tanggungjawab ia hanya menerima saja. 
Seperti amanat Allah kepada Matahari agar ia beredar pada 
porosnya, demikian pula bumi dan bulan. 

“Dan matahari berjalan di tempat peredarannya. Demikianlah ketetapan 
Yang Maha Perkasa lagi Maha Mengetahui.Dan telah Kami tetapkan bagi 
bulan manzilah-manzilah, sehingga (setelah dia sampai ke manzilah yang 
terakhir) kembalilah dia sebagai bentuk tandan yang tua.Tidaklah mungkin 
bagi matahari mendapatkan bulan dan malampun tidak dapat mendahului 
siang. Dan masing-masing beredar pada garis edarnya.” (QS Yâsîn/36: 38-
40) 

 
Dalam konteks ini, matahari, bumi dan bulan dalam menerima 

amanah, mau atau tidak mau, suka atau tidak suka. Ia tidak 
memunyai pilihan, yang ada hanya instink untuk mengikuti aturan 
yang telah ditetapkan. 
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“Dan kepada-Nya-lah berserah diri segala apa yang di langit dan di bumi, 
baik dengan suka maupun terpaksa dan hanya kepada Allahlah mereka 
dikembalikan.” (QS Âli ‘Imrân/3: 43) 
 

Berbeda dengan makhluk Allah SWT yang lain, manusia 
diberi potensi berupa akal. Dengan akal itu manusia sanggup dan 
mampu menerima amanat yang ditawarkan kepadanya. 
Sebagaimana dikemukakan oleh Abdul Wahab Khallaf bahwa 
seluruh aktivitas manusia, baik yang berkaitan dengan ibadah, 
muamalah, jinayat atau berbagai transaksi lainnya memunyai 
konsekwensi hukum . Dan manusia memunyai hak untuk memilih 
dan mengikuti atau tidak melaksanakan apa yang ditawarkan 
kepadanya. Tetapi mengapa manusia saat menerima tawaran Allah 
berupa amanat disebut sebagai dzaluman Jahula (amat zalim dan 
bodoh) ? Setelah manusia menerima amanah itu, manusia memunyai 
tanggung jawab dan konsekuensi hukum dari semua yang 
diperbuatnya. Apabila ia menunaikan amanat dengan menggunakan 
akalnya, ia termasuk manusia yang cerdas, tetapi sebaliknya bila ia 
tidak sanggup menggunakan akal pikirannya untuk menunaikan 
amanat itu, maka manusia disebut sebagai menzalimi dirinya sendiri 
dan bersikap bodoh. 

 

“Sesungguhnya binatang (makhluk) yang paling buruk disisi Allah adalah 
orang-orang yang pekak dan tuli yang tidak mau menggunakan akalnya.” 
(QS. al-Anfâl/8: 22) 
 

Binatang yang paling buruk adalah manusia yang diberi akal 
dan hati, tetapi ia tidak memahami, diberi telinga, tetapi tidak 
mendengar dan dibekali mata, namun ia tidak sanggup melihat. 
Bahkan untuk mereka disediakan neraka Jahanam. Manusia yang 
tidak pandai memilih kebenaran yang ada dihadapannya, dan tidak 
sanggup memperjuangkan keadilan yang didengarnya dan matanya 
tidak dapat melihat kebenaran yang ada disekelilingnya itulah yang 
disebut Zhalûman Jahûlan. 

 
Dalam ayat lain Allah menegaskan bahwa siapa yang diberi 

kebebasan dan amanat yang jelas kebaikannya dan ia telah 
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merasakan nikmat dari amanat itu, lalu ia memilih yang tidak sesuai 
dengan hati nurani, tempat yang layak baginya adalah neraka 
Jahannam. 

 

Dan sesungguhnya Kami jadikan untuk isi neraka Jahannam kebanyakan 
dari jin dan manusia, mereka memunyai hati, tetapi tidak dipergunakannya 
untuk memahami (ayat-ayat Allah) dan mereka memunyai mata (tetapi) 
tidak dipergunakannya untuk melihat (tanda-tanda kekuasaan Allah), dan 
mereka memunyai telinga (tetapi) tidak dipergunakannya untuk mendengar 
(ayat-ayat Allah). Mereka itu sebagai binatang ternak, bahkan mereka lebih 
sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lalai.” (QS al-A’râf /7: 179) 
 

Para mufassir sepakat bahwa makna amanat dalam ayat ini 
(QS al Ahzab/33: 72) amanat dalam bentuk spiritual atau immateri. 
Yakni sebuah takl f atau tanggungjawab yang harus dipikul oleh 
orang yang diberi amanat dan juga bermakna hukum, yaitu 
ketentuan yang telah ditetapkan untuk dilaksanakan. Dalam kontek 
ini, amanat dapat disamakan dengan imarat al maknawiyah yakni 
mengisi dan meningkatkan kualitas dan intensitas bekerja sebagai 
“sebuah gerakan” yang terus menerus, dinamis dan inovatif 
 

3. Bekerja Dengan Bersungguh-sungguh 
 

 

Katakanlah: "Hai kaumku, berbuatlah sepenuh kemampuanmu, 
sesungguhnya akupun berbuat (pula). Kelak kamu akan mengetahui, 
siapakah (di antara kita) yang akan memperoleh hasil yang baik dari dunia 
ini. Sesungguhnya, orang-orang yang zalim itu tidak akan mendapat 
keberuntungan.” (QS al-An’âm/6: 135) 
 

Ayat diatas menunjukkan kepada kita bahwa dalam 
melakukan sesuatu haruslah dengan kesungguhan dan kemampuan, 
hal ini berlaku bukan hanya bagi pribadi namun juga akan berlaku 
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juga dalam kelompok atau dengan kata lain sebuah organisasi atau 
perusahaan. 

 
Sebuah kata bijak (atsar) mengatakan:  

 

“kebaikan yang tidak terencana/terorganisasi /didasari oleh kemampuan 
akan dapat dikalahkan oleh kejahatan yang terencana/ terornaisasi dengan 
baik”. 

 
Rasulullah s.a.w. pernah bersabda: 

 

“Sesungguhnya ِِAllah senang apabila salah seorang di antara kamu 
mengerjakan suatu pekerjaan, bila dikerjakan dengan baik (jitu).” (HR al-
Baihaqi dari ‘Aisyah r.a., Syu’ab al-Îmân, VII/232, hadis nomor 4929) 
 

4. Menghargai Waktu 
 
Islam sangat istimewa dalam membicarakan tentang waktu, bahkan 
salah satu surat dalam Al-qur’an khusus menuliskan bagaiman 
apabila kita tidak mengahargai waktu, yaitu dalam surat Al-Ashr. 
Dalam surat ini Allah dengan jelas memperingatkan kepada manusia 
(pribadi/kelompok) apabila ia tidak betul-betul memperhatikan 
waktu, dengan ancaman kerugian (dalam hal ini kerugian mencakup 
secara materi maupun immaterial) dan hal tersbut dapat terhindari 
apbila ia mampu menjaga komitmen (âmanû) dengan konsekwen 
menjalankan aturan dan kewajiban (‘amilû ash-shâlihât) 
 

Ali bin Abi Thalib, r.a.  mengatakan:  

 

“Waktu adalah Pedang, apabila ia tidak tepat dimanfaatkan maka ia dapat 
melukai/membunuh diri sendiri” 

 
5. Kerjasama 

 

Dalam ibadah shalat kita selalu membaca “iyyâka na’budu….” 
Ayat tersebut dikemukakan secara jamak yang berati “hanya 



121 
 

kepadaMu kami menyembah…”, Islam begitu mengutamakan sesuatu 
yang dilakukan secara berjamaah. Dalam kesehariannya 
rasululahpun selalu mengingatkan untuk saling bekerjasama. 

 

Pernah pada suatu hari rasulullah dan para sahabat ingin 
melakukan makan bersama, salah seorang sahabat mengatakan “ aku 
akan mencari kambingnya”, lalu sahabat kedua mengatakan “saya 
akan menyembelihnya”, dan sahabat ketiga mengatakan “ saya akan 
mengulitinya”, dan yang kempat mengatakan “saya akan 
memasaknya. Maka Rasulullah s.a.w. bersabda: saya akan 
mengumpulkan kayu bakarnya. 

 

Dalam kisah lain, pada saat membangun masjid nabawi para 
sahabat menganjurkan Rasulullah untuk beristirahat/tidak perlu ikut 
turun tangan, namun rasulullah tetap ikut dalam pembangunan 
masjid tersebut. Dari sini jelaslah bahwa Islam sangat menganjurkan 
Budaya Bekerjasama dalam hal kebaikan. 

 

…dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, 
dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan 
bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya. 
(QS al-Mâidah/5:2) 
 

6. Bekerja Dengan Secara Ilmiah (Dengan Ilmu Pengetahuan) 
 

Dalam melakukan sebuah pekerjaan seharusnyalah seseorang 
memiliki pengetahuan atas apa yang akan ia kerjakan, hal ini akan 
berdampak pada apa yang akan dihasilkan dari pekerjaan itu. 

 

“Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak memunyai 
pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan 
hati, semuanya itu akan diminta pertanggungan jawabnya.” (QS al-
Isrâ/17: 36) 

Dalam surah yang lain allah menjanjikan bahwa orang yang 
memliki pengetahuan lebih mulia beberapa derajat. 
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“Hai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu: "Berlapang-
lapanglah dalam majelis", maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi 
kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan: "Berdirilah kamu, maka 
berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di 
antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. 
Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (QS al-
Mujâdilah/58: 11) 
 

7. Bekerja Dengan Memiliki Keahlian 
 

Selain Ilmu yang dimiliki kita juga harus memliki 
keahlian(spesialisasi) dalam bekerja yang juga akan berdampak pada 
hasil yang kita dapatkan. 

 
Rasulullah s.a.w. bersabda: 

 

“Jika amanat disia-siakan, maka tunggulah saatnya (kehancuran). 
Abu Hurairah bertanya; "Bagaimana amanat itu disia-siakan wahai 
Rasulullah?, Beliau menjawab,"Jika suatu urusan diserahkan pada 
orang yang bukan ahlinya (tidak memenuhi syarat)." (HR al-Bukhari 
dari Abu Hurairah, Shahîh al-Bukhâriy, VIII/129, hadis nomor 6496) 
 

8. Pengendalian Mutu 
 

Setelah pekerjaan dilakukan dengan amanah, berdsarakan 
ilmu dan keahlian maka tugas terakhir dalam pekerjaan tersebut 
adalah melakukan pengendalian mutu dari apa yang kita 
kerjakan.karena hal tersbut harus dipertanggung jawabkan apakah 
itu kepada manusia lain atu Sang Khâliq. 
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Dan katakanlah: "Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-
orang mu'min akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan 
kepada (Allah) Yang Mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu 
diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan".(QS:At-
Taubah/9: 105) 

 
Kesimpulan 
 

Dari apa yang kita pelajari, maka dapatlah kita simpulkan bahwa, 
ketika seorang menganggap dirinya sebagai seorang professional maka ia 
harus memiliki unsur: 
 

 Bertauhid 

 Amanah 

 Berakhlaq 

 Memiliki Ilmu 

 Memiliki Keahlian 

 Tanggung Jawab 
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