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Saatnya ‘Kita’ Bersikap Tegas 

Oleh: Muhsin Hariyanto 

‘Ubadah bin ash-Shamit, itulah nama seorang sahabat yang disebut oleh 
para  mufassir dalam kisah yang melatarbelakangi turunnya QS al-Mâidah/5: 51, 

ُّيَها يَا
َ
ينَ  أ ِ َُهودَ  َتّتذِخُذوا َل  آَمنُوا اَّلذ ِْلَاءَ  َواّنلذَصارَى   اْلي وي

َ
ُضُهمي  ۘ أ ِْلَا َبعي وي

َ
 ءُ أ

ذُهم َوَمن ۚ َبعيض   نُكمي  َّيّتََوّل َ  إِنذ  ۗ ِمنيُهمي  فَإِّنذهُ  ِمّ مَ  َّيهيِدي َل  اّللذ  اليَقوي
اّلِِميَ   الّظذ

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang Yahudi 
dan Nasrani menjadi pemimpin-pemimpin(mu); sebahagian mereka adalah 
pemimpin bagi sebahagian yang lain. Barangsiapa di antara kamu mengambil 
mereka menjadi pemimpin, maka sesungguhnya orang itu termasuk golongan 
mereka. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang 
zalim.” 

Diriwayatkan oleh Ibnu Ishaq, Ibnu Jarir, Ibnu Abi Hatim, dan al-Baihaqi, 
yang bersumber dari ‘Ubadah bin ash-Shamit bahwa suatu saat ‘Abdullah bin Ubay 
bin Salul (tokoh munafik Madinah) dan ‘Ubadah bin ash-Shamit (salah seorang 
tokoh Islam dari Bani ‘Auf bin Khazraj) terikat oleh suatu perjanjian untuk saling 
membela dengan kaum Yahudi dari komunitas Bani Qainuqa’. Namun, ringkasnya, 
ketika Bani Qainuqa’ memerangi Rasulullah shallallâhu ‘alaihi wa sallam, 
‘Abdullah bin Ubay bin Salul tidak melibatkan diri. Sementara itu, ‘Ubadah bin 
ash-Shamit segera bergegas untuk menemui (menghadap) Rasulullah shallallâhu 
‘alaihi wa sallam untuk menyatakan sumpah setia kepada Allah dan Rasul-Nya, 
dan melepaskan ikatan persahabatannya dengan kaum Yahudi dari Bani Qainuqa’ 
itu, dan secara tegas menyatakan bergabung bersama Rasulullah shallallâhu ‘alaihi 
wa sallam untuk bersama-sama memerangi kaum Yahudi dari komunitas Bani 
Qainuqa’ itu. Dari peristiwa itulah, menurut para mufassir, QS al-Mâidah/5: 51 
tersebut diwahyukan, yang substansinya mengingatkan orang yang beriman untuk 
tetap taat kepada Allah dan Rasul-Nya, dan tidak mengangkat kaum Yahudi (dan 
juga Nasrani) menjadi ‘wali’, yang bisa bermakna teman-akrab, sahabat setia, 
pelindung, penolong dan – juga -- pemimpin mereka. 

Kisah yang terkait dengan ‘Ubadah bin ash-Shamit ‘memang’ telah berlalu. 
Tetapi kisah tersebut bisa menjadi ‘ibrah bagi diri kita (baca: umat Islam). Bisa jadi 
menginspirasi, memotivasi dan mengedukasi untuk segera berbenah diri, 
membangun sikap tegas terhadap komunitas yang sama. Bukankah Allah telah 
berfirman dalam QS Al-Fath/48: 29, 

د   ِ  رذُسوُل  ُُّمَمذ ينَ  اّللذ ِ اء َمَعهُ  َواَّلذ ِشدذ
َ
ارِ  ََعَ  أ  تََراُهمي  بَيينَُهمي  رََُحَاء اليُكّفذ

ًعا ًدا ُرّكذ لً  يَبيّتَُغونَ  ُسّجذ ِ  ِمنَ  فَضي َواّنًا اّللذ  ِمني  وُُجوِهِهم ِف  ِسيَماُهمي  َورِضي
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ثَرِ 
َ
َراةِ  ِف  َمثَلُُهمي  َذّلَِك  اّلُّسُّجودِ  أ َرجَ  َّكَزريع   اإِلجِنيِل  ِف  َوَمثَلُُهمي  اّتلذوي خي

َ
 أ

هُ 
َ
أ لََظ  فَآَزَرهُ  َشطي ّتَغي ّتََوى فَاسي  بِِهمُ  ِْلَِغيَظ  اّلُزرذاعَ  ُّيعيِّجُب  ُسوقِهِ  ََعَ  فَاسي

ارَ  ُ  وََعدَ  اليُكّفذ ينَ  اّللذ ِ ِّفَرةً  ِمنيُهم اِِلَاِت اّلصذ  وََعِملُوا آَمنُوا اَّلذ غي ًرا مذ جي
َ
 َوأ

 َعِّظيًما

“Muhammad itu adalah utusan Allah dan orang-orang yang bersama dengannya  
adalah (bersikap) keras terhadap orang-orang kafir, tetapi berkasih sayang sesama 
mereka. Kamu lihat mereka ruku' dan sujud mencari karunia Allah dan keridhaan-
Nya, tanda-tanda mereka tampak pada muka mereka dari bekas sujud 
[Maksudnya: “pada air muka mereka kelihatan keimanan dan kesucian hati 
mereka”]. Demikianlah sifat-sifat mereka dalam Taurat dan sifat-sifat mereka 
dalam Injil, Yaitu, seperti tanaman yang mengeluarkan tunasnya, maka tunas itu 
menjadikan tanaman itu kuat lalu menjadi besarlah Dia dan tegak turus di atas 
pokoknya; tanaman itu menyenangkan hati penanam-penanamnya karena Allah 
hendak menjengkelkan hati orang-orang kafir (dengan kekuatan orang-orang 
mukmin). Allah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan mengerjakan 
amal yang saleh di antara mereka ampunan dan pahala yang besar.” 

Ayat ini senada dengan QS al-Mâidah/5: 54,   

ُّيَها يَا
َ
ينَ  أ ِ تَدذ  َمني  آَمنُوا اَّلذ ِت  فََّسويَف  ِديِنهِ  َعني  ِمنيُكمي  يَري

ي
ُ  يَأ م   اّللذ  بَِقوي

ُّبُهمي  ُّبوّنَهُ  ُُيِ ِذلذة   َوُُيِ
َ
ِمِنيَ  ََعَ  أ يُمؤي ة   اّل ِعزذ

َ
 ِف  ُُيَاِهُدونَ  اليََكفِِرينَ  ََعَ  أ

ِ  َسِبيِل  َمةَ  ََيَافُونَ  َوَل  اّللذ ِ  َلئِم   ّلَوي ُل  َك َذّل ِ  فَضي ِتيهِ  اّللذ ُ  يََشاءُ  َمني  يُؤي  َواّللذ
 َعِليم   َواِسع  

“Hai orang-orang yang beriman, barangsiapa di antara kamu yang murtad dari 
agamanya, maka kelak Allah akan mendatangkan suatu kaum yang Allah 
mencintai mereka dan merekapun mencintai-Nya, yang bersikap lemah lembut 
terhadap orang yang mukmin, yang bersikap keras terhadap orang-orang kafir, 
yang berjihad dijalan Allah, dan yang tidak takut kepada celaan orang yang suka 
mencela. Itulah karunia Allah, diberikan-Nya kepada siapa yang dikehendaki-Nya, 
dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya), lagi Maha Mengetahui.” Dan hadits 
berikut:  
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ِمِنيَ  َمثَُل  يُمؤي ِهمي  تََواِدِهمي  ِف  - اّل ََّسدِ  َمثَُل  - َوَتَعاُطِّفِهمي  َوتََراَُحِ  إَِذا .اْلي
ّتََك  و   ِمنيهُ  اشي ََّسدِ  َسائِرُ  َلُ  تََداَع  ,ُعضي هَ  اْلي ُّمذ  رِ بِاّلّسذ  َواِلي

“Orang-orang yang beriman -- dalam hal saling mencintai, mengasihi, dan 
menyayangi -- bagaikan satu tubuh. Apabila ada salah satu anggota tubuh yang 
sakit, maka seluruh tubuhnya akan ikut terjaga (tidak bisa tidur) dan demam 
(turut merasakan sakitnya).” (Hadits Riwayat Muslim dari An-Nu’man bin Basyir, 
Shahîh Muslim, juz VIII, hal. 20, hadits no. 6751) 

Di samping itu, ada ayat lain yang terkait dengan makna   QS al-Mâidah/5: 
51. Yaitu, QS al-Baqarah/2: 257, yang oleh sebagian mufassir dikutip untuk 
menegaskan pengertian QS al-Mâidah/5: 51 tersebut. 

Di dalam QS al-Baqarah/2: 257 Allah berfirman,  

 ُ ينَ  َوِِلُ  اّللذ ِ نَ  َُييرُِجُهم آَمنُوا اَّلذ ينَ  ۖ اّنُلورِ  إَِل  الُّظلَُماِت  ِمّ ِ  َكَّفُروا َواَّلذ
ِْلَاُؤُهمُ  وي

َ
اُغو أ نَ  َُييرُِجوَنُهم ُت الطذ ـ   ۗ الُّظلَُماِت  إَِل  اّنلُورِ  ِمّ ولَ

ُ
 ئَِك أ

َحاُب  صي
َ
ونَ  ِفيَها ُهمي  ۖ اّنلذارِ  أ  َخاِِلُ

“Allah pelindung orang-orang yang beriman; Dia mengeluarkan mereka dari 
kegelapan (kekafiran) kepada cahaya (iman). Dan orang-orang yang kafir, 
pelindung-pelindungnya ialah setan, yang mengeluarkan mereka dari cahaya 
kepada kegelapan (kekafiran). Mereka itu adalah penghuni neraka; mereka kekal 
di dalamnya.” 

Dari penjelasan Allah dan Rasul-Nya, kita seharusnya segera ‘sadar’, bahwa 
di antara sekian banyak interaksi kita dengan sesama umat manusia, adakalanya – 
di suatu saat tertentu - kita harus bersikap ‘tegas’ terhadap orang-orang yang 
berpotensi dan apalagi telah ‘dengan jelas’ memusuhi diri kita, dan bahkan 
berpotensi membahayakan kepentingan ‘dakwah’ kita (baca: umat Islam). 
Sebagaimana halnya yang pernah terjadi di masa kenabian, di saat ‘Ubadah bin 
ash-Shamit mengambil sikap tegas terhadap kaum Yahudi dari kalangan Bani 
Qainuqa’, yang secara ‘gamblang’ (baca: transparan) memerangi Rasulullah 
shallallâhu ‘alaihi wa sallam beserta umatnya. Dia  -- yang semula berkawan 
dengan Yahudi-Qainuqa’ itu -- segera menyatakan keluar dari persahabatan 
mereka, dan serta-merta mengangkat sumpah-setia kepada Allah dan Rasul-Nya, 
dan bahkan ikutserta memerangi kaum Yahudi tersebut bersama Rasulullah 
shallallâhu ‘alaihi wa sallam. 

Saat ini, kita (baca: umat Islam), termasuk di negeri kita tercinta, Indonesia, 
tengah berhadapan tidak hanya dengan komunitas non-Muslim yang bersedia 
untuk membangun persahabatan dengan diri kita. Tetapi, juga dengan sejumlah 
komunitas non-Muslim yang secara terang-terangan menyatakan ‘perseteruan’ 
dengan diri kita. Kristenisasi, dengan berbagai ragam ‘jurus ampuhnya’ – misalnya 
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-- telah dilakukan oleh berbagai kelompok mereka, dengan satu tujuan: 
‘pemurtadan’ terhadap umat Islam, yang utamanya tengah mengalami berbagai 
macam persoalan kehidupan. Ada kristenisasi yang dilakukan melalui ‘pembagian 
sembako murah, dan bahkan ‘cuma-cuma’ kepada kaum (muslimin) fakir-miskin. 
Ada pula, kegiatan ‘misi terselubung’ melalui pelatihan dan seminar yang berisi 
‘cuci-otak’ kepada kaum muda (muslim) yang tengah haus mencari ‘kebenaran’ 
yang selama ini belum memuaskan rasa haus mereka, dan ada pula yang – secara 
kasar – dilakukan melalui perkawinan ‘campuran’ (antarpemeluk agama), bahkan 
dengan ‘kedok’ pengamalan fikih lintas-agama, yang buku teksnya pernah 
diterbitkan oleh salah satu komunitas umat Islam sendiri, dan mendapatkan 
apresiasi dari para pemikir Islam Liberal, yang bukan saja memerkenalkan teologi 
baru ‘ko-eksistensi’, tetapi – bahkan – (teologi) pro-eksistensi, dengan semangat 
‘Pluralisme (Agama)’, yang konon – menurut cerita para sahabat saya – disusul 
dengan terbitnya buku lain yang semakna dari kalangan sahabat-sahabat saya, 
tanpa menyebut judul bukunya, yang keabsahan gagasannya banyak dipersoalkan 
oleh para ulama (yang peduli dakwah) dan para da’i yang sangat prihatin dengan 
fenomena riddah (kemurtadan), yang saat ini masih terjadi, bukan hanya di 
kalangan masyarakat awam, tetapi juga di kalangan orang-orang terpandang, 
yang ditengarai terjadi  -- antara lain -- karena faktor kelemahan iman, 
kebodohan dan kemiskinan.  

Peristiwa ‘pemurtadan’ (yang sengaja dilakukan oleh sekelompok orang 
terhadap orang-orang Islam) dan (juga) ‘kemurtadan’ (yang dilakukan secara 
sadar oleh orang-Islam) hingga saat ini ‘telah dan tengah terjadi, yang dalam 
banyak hal ‘bisa terjadi’ karena faktor kelemahan iman, kebodohan dan 
kemiskinan, di samping ‘semakin kuatnya’ gerakan pemurtadan yang dilakukan 
oleh para pelaku pemurtadan dengan dalih yang beragam, meskipun esensinya 
sama: “Kristenisasi’. 

Nah, dengan mencermati fenomena ini, apakah kita (baca: umat Islam) 
masih layak ‘bertopang dagu’? Kalau jawabnya: “ya”, pertanyaan krusialnya: 
“Dimana letak tanggung jawab dakwah kita?” 

Kita – sudah seharusnya – segera berbenah diri, untuk tidak selalu 
menunjuk jari kepada orang lain, dan bahkan mencari kambing hitam. Kita 
persiapkan strategi dakwah kita dengan sebaik-baiknya, agar kita (baca: umat 
Islam) tidak selalu bersikap reaktif. Tetapi harus ‘mampu’ bersikap proaktif untuk 
mengubah keadaan, agar posisi kita sebagai khairu ummah tidak tergantikan oleh 
siapa pun yang seharusnya menjadi ‘makmum kita’.  

Mari kita bergegas untuk memersiapkan diri kita ‘menjadi imam’ dari para 
‘makmum’ yang sementara ini – senyatanya - telah dan tengah menggantikan 
posisi kita – seharusnya – sebagai imam. 

Ibda’ bi nafsik! 

Penulis adalah: “Mubaligh Kampung”, yang – hingga saat ini -- masih 
diperkenankan untuk menjadi Dosen Tetap Fakultas Agama Islam Universitas 
Muhammadiyah Yogyakarta. 


