
 

  



 

Untuk Ibu, Ibu, Ibu dan Ayah. Dan sahabat terbaik 

yang mau mengingatkanku di kala salah.  

Mudah-mudahan bisa menjadi amal terbaik di sisi-Nya 
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1st Ramadhan - Menjaga 
Pahala Puasa 

 

Alhamdulillah, Ramadhan telah menyapa kita semua. Malam pertama 
Ramadhan pun telah dilewati bersama. Mudah-mudahan malam pertama 
yang telah kita lalui, telah kita isi dengan tarawih yang khusyu, tadarus 
Quran yang tartil, dan sahur yang berkah. Tidak lupa juga terselip do‘a-do‘a 
yang mudah-mudahan Allah SWT menjabahnya. Amin. Ibadah puasa atau 
shaum di bulan Ramadhan telah menjadi suatu kewajiban bagi orang 
beriman, dalam Al-Qur‘an disebutkan: 

“Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa 
sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu 

bertakwa” (Al-Baqarah 183) 

Ayat di atas sudah sama-sama kita ketahui, dan tentunya sudah sama-
sama kita hafal, baik lafaz ataupun artinya. Dari tafsir Al-Quran Ibnu Katsir, 
dijelaskan mengenai ayat ini, Allah telah menyerukan kepada orang 
beriman dari umat Islam dan memerintahkan mereka untuk berpuasa. 
Puasa berarti menahan diri dari makan, minum, dan bersetubuh, dengan 
niat yang tulus karena Allah, karena puasa mengandung penyucian, 
pembersihan, dan penjernihan diri, dari kebiasaan-kebiasaan yang jelek 
dan akhlak tercela. Allah juga menyebutkan bahwa kewajiban puasa ini 
juga telah berlaku kepada orang-orang sebelum umat Muhammad, sebagai 
suri tauladan bagi mereka (umat Muhammad) perihal berpuasa. Maka 
hendaklah kita bersungguh-sungguh dalam mengerjakan kewajiban ini 
dengan lebih sempurna daripada yang telah dikerjakan oleh orang-orang 
sebelum kita. 

Disebutkan di atas mengenai hal-hal yang menyebabkan batalnya puasa, 
yakni makan, minum, dan berhubungan suami istri di siang hari. Simpel, 
hanya tiga larangan. Tentunya dimulai dari mulai terbit fajar hingga 
terbenam kembali, gampangnya mulai adzan subuh hingga kumandang 
adzan maghrib. Tapi ada hal yang perlu kita cermati bersama hadist 
Rasulullah berikut: 
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―Betapa banyak orang yang berpuasa namun dia tidak mendapatkan dari 

puasanya tersebut kecuali rasa lapar dan dahaga.‖ (HR. Ath Thobroniy) 

Mengapa? 

―Puasa bukanlah hanya menahan makan dan minum saja. Akan tetapi, 
puasa adalah dengan menahan diri dari perkataan lagwu (sia-sia) dan 

rofats (kotor). Apabila ada seseorang yang mencelamu atau berbuat usil 
padamu, katakanlah padanya, “Aku sedang puasa, aku sedang puasa”.‖ 

(HR. Ibnu Majah dan Hakim) 

Barangsiapa tidak dapat meninggalkan ucapan dan perbuatan dusta (waktu 
berpuasa) maka Allah tidak membutuhkan lapar dan hausnya.  

(HR. Bukhari) 

Ternyata esensi puasa lebih dari sekedar menahan makan, minum, dan 
hubungan suami istri. Ada hal yang ternyata tidak kalah pentingnya, yakni 
menjaga pahala puasa. Para ulama sepakat, bahwa perbuatan di atas 
(berkata kotor, sia-sia, berdusta, bermaksiat) tidak membatalkan puasa. 
Tapi apalah gunanya puasa jika hanya menahan lapar dan dahaga. Padahal 
dalam hadist Rasul sangat besar sekali pahala puasa, 

―Setiap amalan kebaikan anak Adam akan dilipatgandakan menjadi 10 
hingga 700 kali dari kebaikan yang semisal. Allah „Azza wa Jalla berfirman 
(yang artinya), “Kecuali puasa, amalan tersebut untuk-Ku dan Aku sendiri 

yang akan membalasnya karena dia telah meninggalkan syahwat dan 
makanannya demi Aku.‖ (HR. Muslim) 

Jika hanya menahan dari hal yang membatalkan puasa, ternyata binatang 
juga bisa melakukan hal yang sama. Seekor ular setelah memakan 
mangsanya, biasanya berpuasa tidak makan berhari-hari bahkan 
berminggu-minggu. Tujuannya untuk berganti kulit. Di saat berpuasa ini, 
justru ular jadi lebih sabar dan berkurang kebuasannya. Ada juga seekor 
induk ayam yang akan berpuasa dari makan dan minum ketika mengerami 
telurnya. Ada juga puasanya ulat, dalam prosesnya bermetamorfosis 
menjadi seekor kupu-kupu. 

Tentunya menjaga pahala puasa jauh lebih berat dibandingkan menjaga 
dari hal yang membatalkan puasa itu sendiri. Mungkin sajian rutinitas kita 
di 11 bulan sebelumnya adalah tayangan televisi yang sibuk dengan gosip 
dan berita-berita yang belum jelas kebenarannya. Mungkin ritual kita di 11 
bulan terakhir adalah berdusta melalui canda tawa atau kerap melakukan 
perbuatan dosa baik disengaja taupun tak disengaja. Mudah-mudahan 
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kebiasaan itu tidak terbawa selama bulan Ramadhan ini. Mari lupakan 
kebiasaan buruk kita di 11 bulan sebelumnya, kita sibukan diri kita dengan 
amalan-amalan yang sunnah. Mari kita ambil kesempatan ganjaran yang 
luar biasa dari Allah SWT di bulan ini, dimana amalan wajib dilipatgandakan 
dan amalan sunnah diganjar seperti amalan wajib. Mudah-mudahan kita 
sama-sama kuat menjalani ibadah shaum kita ini, dengan shaum yang 
terbaik, bukan shaum yang kosong yang hanya lapar dahaga, tapi shaum 
yang diterima oleh Allah SWT.  

Wallahu ‘alam bi shawab 

 

Inspirasi: 

 Ceramah tarawih di Masjid Nurul Barkah Angkasa Pura II Bandara 
Soekarno Hatta 

 Tafsir Ibnu Katsir 

 http://www.mail-archive.com/daarut-
tauhiid@yahoogroups.com/msg07353.html 

http://www.mail-archive.com/daarut-tauhiid@yahoogroups.com/msg07353.html
http://www.mail-archive.com/daarut-tauhiid@yahoogroups.com/msg07353.html
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2nd Ramadhan - Konsistensi 
Menuju Taqwa 

 

Alhamdulillah, hari pertama Ramadhan telah sama-sama kita lalui. Mudah-
mudahan Allah menerima shaum kita, sholat kita, sholat malam dan 
tarawih kita, dan mengabulkan do‘a-do‘a kita. Semoga Allah bisa terus 
memberikan kekuatan kepada kita semua untuk bisa menjalani shaum di 
hari kedua ini, dan memberi kesempatan untuk menggenapkan shaum kita 
sebulan ke depan, insya Allah.  

Dalam Surat Al-Baqarah 183, disebutkan bahwa tujuan dari shaum di bulan 
Ramadhan adalah agar orang yang menjalani shaum bisa mendapatkan 
derajat taqwa. Sangat jelas: Taqwa. Banyak terminologi yang menyebutkan 
pengertian tentang taqwa. Dalam kamus besar bahasa Indonesia 
disebutkan bahwa taqwa (takwa) adalah terpeliharanya diri untuk tetap taat 
melaksanakan perintah Allah dan menjauhi segala larangan-Nya atau 
keinsafan diri yg diikuti dengan kepatuhan dan ketaatan dalam 
melaksanakan perintah Allah dan menjauhi segala larangan-Nya. Imam Al-
Ghazali menyatakan bahwa taqwa berarti takut dan malu, taat dalam 
beribadah, dan membersihkan hati dari dosa. 

Ramadhan sebagai momen menuju taqwa, memang menjadi sarana yang 
nyaman untuk bersemangat dalam melakukan beribadah. Jika diperhatikan 
lebih dalam, menarik sekali kaitan antara semangat dalam beribadah 
dengan Ramadhan sebagai sarana menuju taqwa. Bukan menjadi sebuah 
rahasia, jika momen Ramadhan begitu antusias disambut oleh kaum 
muslimin diseluruh dunia, khususnya Indonesia. Mulai dari persiapan 
duniawi yang begitu semarak, seperti stasiun televisi yang berlomba-lomba 
untuk menayangkan tayangan bernuansa Ramadhan sejak sahur hingga 
berbuka. Sehingga tanpa dikomandoi, dialog di sinetron pun diisi dengan 
ucapan Assalamu‘alaikum. Persiapan ukhrawi (akhirat) pun tak kalah 
meriahnya, seperti ramainya sesama kaum muslimin saling bermaafan 
sebelum Ramadhan tiba dan program-program pembelajaran kilat berupa 
ta‘lim, pesantren kilat, kajian, dan lain-lain. Sangat indah. 
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Konsistensi 

Satu hal yang nampaknya harus kita perbaiki bersama dan tentunya perlu 
kita perbaiki, yakni konsistensi ibadah kita selama bulan Ramadhan. Sudah 
menjadi kebiasaan yang menuju kemafhuman (maklum), bahwa semangat 
ibadah kita di bulan Ramadhan pasti menggelora di awal bulan, dan meng-
gradasi turun hingga menjelang Idul Fitri. Kita sadar dan betul-betul sadar, 
bahwa masjid tiba-tiba menjadi penuh di awal Ramadhan. Jamaah shalat 
subuh yang biasanya tidak lebih dari 2 shaf tidak penuh, bahkan bisa 
membludak hingga sebagian jemaah tidak mendapat tempat. Shalat 
tarawih pun sama nasibnya, membludak hingga ke halaman masjid. Shalat 
fardhu berjamaah pun seperti mendapat pasukan tambahan, shaf nya 
bertambah drastis. Qarunia yang luar biasa. Tapi patut disayangkan, bahwa 
fenomena itu mungkin hanya bertahan tidak lebih dari hari ke 10 
Ramadhan. Satu persatu jamaah menanggalkan semangatnya. 

Sayang sekali. Padahal salah satu keutamaan dari bulan Ramadhan adalah 
ada di sepanjang bulan. Bahkan salah satu kautamaan Ramadhan yang 
sangat sayang untuk dilewatkan adalah qarunia lailatul qadar. Pada bulan 
ramadhan terdapat suatu malam yang lebih baik dari seribu bulan yaitu 
lailatul qadar (malam kemuliaan). Pada malam inilah –yaitu 10 hari terakhir 
di bulan Ramadhan- saat diturunkannya Al Qur‘anul Karim.Yang harus dicari 
dengan i‘tikaf (berdiam diri untuk mendekatkan diri di masjid) di 10 hari 
terakhir bulan Ramadhan. Allah Ta‘ala berfirman, 

”Sesungguhnya Kami telah menurunkannya (Al Quran) pada lailatul qadar 
(malam kemuliaan). Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? 
Malam kemuliaan itu lebih baik dari seribu bulan.” (QS. Al Qadr: 1-3) 

Kesempatan yang belum tentu terulang di tahun berikutnya. Jangan pernah 
merasa bahwa kita akan mendapatkan Ramadhan lagi tahun depan. Bahkan 
jangan pernah merasa juga bahwa esok masih menyapa kita, karena 
mungkin malaikat maut akan lebih dahulu menyapa kita. Masya Allah. 

Memang berat menjaga konsistensi dalam beribadah. Bahkan mencapai 
klimaks di akhir, dengan degradasi yang meningkat dari hari ke hari. Wajar 
jika peringkat taqwa sulit didapatkan oleh semua kaum mukminin, karena 
taqwa memang membutuhkan konsistensi, dan konsistensi tentunya butuh 
kesabaran. Seperti layaknya sabar dalam menghadapi masalah, ternyata 
berbuat baik dan mencoba taat juga ternyata membutuhkan kesabaran. 
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Salah satu do‘a yang patut untuk kita ucapkan: 

” Ya Allah, aku memohon kepada-Mu, agar Engkau menjadikan sebaik-baik 
umur kami pada akhirnya, sebaik-baik amal pada penutupannya, dan 

sebaik-baik hari-hari kami adalah saat bertemu dengan-Mu” 

Bukan di awal, tapi akhir. Khusnul khatimah (akhir yang baik). Manusia 
lahir dengan status yang sama, tidak punya apa-apa, tidak berbaju, tidak 
berharta, belum berpengetahuan, hanya qarunia Allah melalui orang tuanya 
yang kemudian sedikit membedakannya. Start-up kita semua sama. Tapi, 
sangat jarang kemudian manusia dipandang karena kelahirannya, justru 
saat kematiannya lah yang menjadi asumsi pandangan mengenai keadaan 
manusia tersebut. 

Seperti do‘a di atas, maka mudah-mudahan puasa kita adalah puasa yang 
berkualitas dari hari kehari. ibadah kita dalah ibadah yang berkualitas dan 
semakin meningkat dari satu ramadhan hingga akhir Ramadhan. Semoga 
Allah memberikan energi kesabaran kepada kita semua untuk konsistensi 
menjalankan ibadah kepada-Nya dalam rangka menuju taqwa. Amin 

Wallahu ‘alam bi shawab 

 

Inspirasi : Ceramah tarawih masjid Nurul Barkah Angkasa Pura II Bandara 
Soekarno Hatta 
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3rd Ramadhan - Berburu 
Rahmat Ramadhan 

 

Segala puji bagi Allah Rabb semesta alam, penggenggam kehidupan dan 
kematian, yang memberikan anugerah kehidupan bagi semua makhluknya, 
tanpa pilih kasih tanpa pamrih. Dia lah yang menjamin rezeki yang cukup 
kadarnya, usia yang tak akan berkurang atau bertambah sesuai waktunya, 
dan jodoh yang tak akan tertukar pasangannya. Subhanallah.  

Hari ke-3 Ramadhan, moga selalu kita isi dengan kesibukan mengingat-
Nya, tidak lupa menjalankan keutamaan ibadah-ibadah sunnah-Nya. 
Menunaikan dhuha memohon kecukupan rezeki yang berkah di sepanjang 
hari-Nya, menyiapkan pakaian terbaik dan memakai wewangian untuk 
menjemput jumat-Nya, dan memberikan sedekah serta infaq terbaik 
berharap ganjaran ridho dari-Nya. Insya Allah.Dalam suatu riwayat, 
sebelum Ramadhan tiba, Rasulullah SAW menyampaikan khutbahnya. 
Sedikit penggalan khutbahnya: 

Wahai manusia! Sungguh telah datang pada kalian bulan Allah dengan 
membawa berkah rahmat dan maghfirah. Bulan yang paling mulia disisi 
Allah. Hari-harinya adalah hari-hari yang paling utama. Malam-malamnya 
adalah malam-malam yang paling utama. Jam demi jamnya adalah jam-
jam yang paling utama. 

Inilah bulan ketika kamu diundang menjadi tamu Allah dan dimuliakan oleh-
NYA. Di bulan ini nafas-nafasmu menjadi tasbih, tidurmu ibadah, amal-
amalmu diterima dan doa-doamu diijabah. Bermohonlah kepada Allah 
Rabbmu dengan niat yang tulus dan hati yang suci agar Allah 
membimbingmu untuk melakukan shiyam dan membaca Kitab-Nya.  

Riwayat di atas memang kekuatan hadistnya adalah dhaif (lemah), tapi 
terlepas dari hal tersebut, dinyatakan bahwa Ramadhan adalah bulan yang 
membawa rahmat dan maghfirah (ampunan). Mengenai Rahmat, dalam 
kamus besar bahasa Indonesia dikatakan bahwa Rahmat adalah qarunia 
atau belas kasih atau kasih sayang (rahim). Dalam tafsir Ibnu Katsir 
mengenai basmallah, dijelaskan mengenai dua sifat Allah, yakni Ar-Rahman 

http://www.rumaysho.com/hukum-islam/puasa/2673-tidurnya-orang-yang-berpuasa-adalah-ibadah-.html
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dan Ar-Rahiim. Dari 99 nama Allah, yang menjadi istimewa adalah 
munculnya dua nama ini dalam Ummul Qur‘an dan juga awal dari Al-Quran. 
Dijelaskan mengenai Ar-Rahman dan Ar-Rahiim diambil dari satu kata yakni 
Ar-Rahmah. Tapi keduanya memiliki makna khusus yang berbeda. Seorang 
ulama mengatakan bahwa Ar-Rahman merupakan nama yang bersifat 
umum meliputi segala macam bentuk rahmat, dan nama ini dikhususkan 
hanya bagi Allah SWT semata. Sedangkan Ar-Rahiim merupakan kasih 
sayang yang diberikan Allah hanya bagi orang-orang yang beriman. Dalam 
suatu hadist dikatakan: 

“Sesungguhnya Allah memiliki 100 (seratus) rahmat, di antaranya 1 (satu) 
rahmat yang dengannya setiap makhluk saling menyayangi, dengannya 

pula binatang-binatang buas menyayangi anaknya, dan ada rahmat lainnya 
sebanyak 99 (sembilan puluh sembilan) yang akan diberikan nanti di hari 

kiamat.” (HR. Muslim) 

Para ulama menafsirkan ayat ini bahwa satu rahmat yang Allah turunkan, 
adalah Rahmat Allah berupa qarunia dan rezeki bagi seluruh makhluk yang 
bernyawa di dunia. Mulai dari binatang, tumbuhan, dan seluruh manusia 
mulai dari manusia pertama hingga akhir zaman nanti. Allah tidak 
memandang status makhluknya, hewan buas atau jinak kah, tanaman liar 
atau hias kah, manusia mukmin atau kafirkah, Allah akan mencukupkan 
rezekinya. Dalam Al-Qur‘an disebutkan: 

“Dan tidak ada satupun makhluk bergerak (bernyawa) di bumi melainkan 
Allah-lah yang memberi rezkinya, dan Dia mengetahui tempat kediamannya 

itu dan tempat penyimpanannya . Semuanya tertulis dalam Kitab yang 
nyata (Lauh mahfuzh).” (QS Hud : 6)  

Betapa Maha Kasih dan Sayang Allah SWT. Tapi apakah kita hanya ingin 
mendapatkan 1 Rahmat Allah saja? Padahal janji-Nya, meskipun kita 
kafir sekalipun (na‘udzubillah min dzalik) jaminan rezeki Allah sudah 
mencukupi seluruh makhluknya. Kemana perginya 99 Rahmat Allah 
lainnya? Dari hadist di atas, para ulama menyatakan bahwa 99 rahmat 
Allah akan diberikan ketika di akhirat khusus bagi orang-orang yang 
beriman. Maka tak salah jika Rasulullah mengajarkan kepada kita untuk 
memohon kepada Allah, untuk selalu mengharap Rahmat dari-Nya. Bahkan 
dalam suatu kisah, meskipun amalan kebaikan kita selama seribu tahun 
ditimbang dibandingkan dengan nikmat satu buah bola mata, ternyata 
masih lebih berat qarunia bola mata. Mohonlah selalu Rahmat-Nya. 
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Jadi masih mau Rahmat Allah? 

Ramadhan menyajikan begitu banyak kebaikan. Amalan sunnah diganjar 
dengan kebaikan amalan wajib. Amalan wajib diganjar berkali-kali lipat, dan 
pahal shaum nya dibalas dengan balasan yang hanya Allah yang 
mengetahuinya (unlimited). Amalan yang baik di bulan ini adalah berbagi 
melalui sedekah. Bahkan Rasulullah untuk menyemangati kaumnya untuk 
bersedekah, mengungkapkan hal berikut: 

“Siapa memberi makan orang yang berpuasa, maka baginya pahala seperti 
orang yang berpuasa tersebut, tanpa mengurangi pahala orang yang 

berpuasa itu sedikit pun juga.”  (HR. Tirmidzi) 

Bulan Ramadhan memang bulan yang begitu istimewa. Momen tepat untuk 
berbagi kebaikan. Bulan ini menjadi pengingat bagi si kaya, bahwa lapar 
adalah suatu kebiasaan bagi si miskin. Dan hal itu yang kini sedang dijalani 
oleh si kaya maupun si miskin. Berbagi itu indah, dan berbagi itu mudah. 
Mari isi Ramadhan dengan berbagi, berbagi keberkahan untuk 
mendapatkan rahmat-Nya. Insya Allah.  

Wallahu ‘alam bi shawab 

 

Inspirasi: 

 Ceramah tarawih masjid Nurul Barkah Angkasa Pura II Bandara 
Soekarno Hatta 

 http://umustlucky.blogspot.com/2010/03/rahman-rahim-allah.htm 

 Tafsir Al Fatihah Ibnu Katsir 

 

  

http://umustlucky.blogspot.com/2010/03/rahman-rahim-allah.htm
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4th Ramadhan - 
JamaahMusiman 

 

Hari ke-4 Ramadhan. Alhamdulillah, Alhamdulillah, & Alhamdulillah. Tak ada 
 kata yang pantas untuk diucapkan seorang hamba kepada Raja-Nya selain 
Alhamdulillah. Tak ada alasan bagi kita untuk tidak bersyukur atas segala 
qarunia yang telah dilimpahkan-Nya. Kesyukuran yang dalam memang 
sudah sepatutnya diucapkan oleh kita pada Tuhan sekalian alam, terutama 
atas nikmatnya berupa iman. 4 huruf yang membedakan kita dengan 
manusia lainnya, insya Allah. Karena keimanan pula, seseorang yang 
dengan dosa begitu banyaknya, Allah masih memberikan kesempatan untuk 
memasuki surga-Nya.  

Mau cerita sedikit tentang masjid di tempat tinggal saya. masjid Al-Kautsar 
namanya. Mudah-mudahan sesuai namanya, masjid ini bisa mengantarkan 
para jamaahnya menuju telaga kautsar, surga-Nya Allah SWT.  Masjid ini 
punya jamaah tetap, jumlahnya kira-kira satu shaf pun belum penuh. 
Tukang adzannya namanya Pak Komar, profesinya adalah tukang buah 
keliling pakai roda. Sholehnya bukan main, bukan hanya adzan di shalat 
fardhu saja, adzan awal yang jam 3 subuh, adzan untuk membangunkan 
warga agar bisa shalat malam, rajin ia lakukan. Berikutnya, tukang 
iqamahnya (tukang qomat) adalah Apih. Pria paruh baya ini adalah 
pensiunan ABRI, seru sekali kalau beliau cerita tentang pengalamannya 
perang membela tanah air. Getol sekali, sebelum adzan mulai beliau pasti 
sudah ada di masjid. Ada lagi yang namanya Pak Ayat, beliau ini mantan 
karyawan pensiunan juga, sekarang sebagai pengusaha, buka toko 
kelontong. Beliau ini imam masjid, soalnya sering jadi imam, apalagi kalau 
sholat dzuhur dan ashar. Ada Kakek saya, namanya Abah Surman. Beliau 
mantan petani. Kini sedang menikmati masa tuanya. Beliau lah yang 
ngajarin saya buat jangan ribut dan maen-maen kalau lagi sholat ketika 
saya masih kecil. Yang berikutnya adalah Pak Khalid, lebih tepatnya Ustadz 
Khalid. Beliau seorang sarjana bahasa arab. Jago bahasa arabnya. Beliau ini 
sering jadi guru ngaji ngajarin anak-anak di sekitar rumah mengkaji Al-
Quran. Tapi kasihan, beliau belum mendapatkan pekerjaan. Dulu pernah 
jadi guru di sekolah swasta sebagai guru agama, tapi karena sekolahnya 
menuju bangkrut, beliau diberhentikan. Jajaran DKM kemudian memberikan 
beliau pekerjaan sebagai guru ngaji. Dan ada beberapa orang jemaah lagi 
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yang rajin shalat fardhu berjamaah di masjid. Ya total semuanya mungkin 
10 orang-an 

Alhamdulillah Ramadhan ini pun, ternyata masjid bertambah penuh. 
Setidaknya hingga hari ke-4 Ramadhan ini. Ya betul, sepertinya tiap masjid 
mendapatkan pengunjung baru, yakni jamaah musiman. Alhamdulillah di 
awal Ramadhan memang masjid akan penuh dengan jamaah musiman. 
Baik ketika shalat fardhu maupun ketika shalat taraweh. Tak jarang 
penghuni tetap mesjid kini tak kebagian shalat di shaf pertama, karena 
semangatnya jamaah musiman ini. Memang sih biasanya tak lama, di hari 
ke 10 Ramadhan seleksi alamnya sudah terjadi. 

Shalat 5 waktu sebagai tiang agama dalam Islam memegang peranan 
penting menyangkut status keislaman seseorang. Dalam Al-Qur‘an 
disebutkan: 

“Maka datanglah sesudah mereka, pengganti (yang jelek) yang menyia-
nyiakan shalat dan memperturutkan hawa nafsunya, maka mereka kelak 

akan menemui ghayya.” (QS. Maryam: 59)  

Para ulama menafsirkan kata ‗ghoyya‘ dalam ayat tersebut bahwa dia 
adalah sungai di Jahannam yang makanannya sangat menjijikkan, yang 
tempatnya sangat dalam. Para ulama menyatakan bahwa tatkala orang 
yang meninggalkan shalat berada di dasar neraka, maka ini menunjukkan 
kafirnya mereka. Karena dasar neraka bukanlah tempat seorang pelaku 
maksiat selama dia masih muslim. Hal ini dipertegas dalam lanjutan 
ayatnya, ―Kecuali orang yang bertaubat, beriman dan beramal saleh.‖ Ini 
menujukkan bahwa ketika mereka menyia-nyiakan shalat dengan cara 
meninggalkannya, maka mereka bukanlah orang yang beriman. Hadist 
Rasulullah SAW: 

“Sungguh yang memisahkan antara seorang laki-laki (baca: muslim) 
dengan kesyirikan dan kekufuan adalah meninggalkan shalat.” (HR. Muslim) 

Na‘uduzubillah, semoga kita bukan termasuk orang yang digolongkan pada 
kekafiran akibat meninggalkan shalat. Shalat  fardhu berjamaah di masjid 
juga ternyata menjadi salah satu hal yang penting mengenai status 
keislaman kita. Bahkan Rasulullah SAW dalam hadistnya begitu tegas 
menyampaikan: 

“Pernah ada seorang lelaki buta datang kepada Rasulullah salallahu‟alaihi 
wassalam, ia berkata: „ Ya Rasulullah, aku tidak memiliki pemandu yang 

bias menuntunku untuk pergi ke masjid.‟ Dia lalu meminta kepada 
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Rasulullah salallahu‟alaihi wassalam agar diberi keringanan untuk 

mengerjakan shalat dirumah, lalu beliau mengabulkannya. Namun tatkala 
lelaki itu hendak pergi, beliau memanggilnya, lalu bertanya: „Apakah 

engkau mendengar dilantunkannya adzan?‟ dia menjawab: „Ya.‟ Beliau 
bersabda: „Kalau begitu, datangilah (shalat berjama‟ah).‟” (HR. Muslim)  

Logikanya  orang yang buta saja masih dianjurkan untuk menuju shalat 
berjamaah, apalagi bagi yang normal. Tak ada uzur sedikitpun. Moga kita 
bukanlah termasuk jamaah musiman yang dimaksud, apalagi sampai 
meniggalkan sholat 5 waktu. Kita lah sepatutnya yang mengakan sholat 
bahkan mengajak keluarga kita. Dalam Qur‘an disebutkan: 

“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api 
neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya 

malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap 
apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa 

yang diperintahkan.” (QS At -Tahrim : 6)  

Dalam status facebook seseorang teman dikatakan, “Hari ke-4 taraweh 
sudah mengalami “KEMAJUAN” shaf “. Haha, shaf-nya udah maju 
mendekati imam. Dibalas oleh salah satu teman lainnya ” semoga yg tak 
hadir itu tarawihnya di sepertiga penghujung malam…” . Tak ada salahnya 
positif thinking, yang salah adalah ketika kita ternyata termasuk golongan 
jamaah musiman yang shalat fardhu nya rajin di awal ramadhan tapi 
kemudian hilang entah kemana ditelan hari lebaran yang semakin dekat. Ya 
keep positif thinking, semoga yang menjadi jamaah musiman itu tidak serta 
meninggalkan shalat fardhunya juga. 

Surga Allah memang mahal. Tak bisa ditebus dengan jalan yang mudah. 
Jalan yang berliku butuh kesabaran. Butuh konsistensi dan perjuangan. 
Mudah-mudahan Allah SWT memberikan kekuatan kepada kita semua 
untuk menjaga konsistensi ibadah kita selama bulan Ramadhan dan bulan-
bulan berikutnya. 

 

jamaah musiman, no way!  

wallahu ‘alam bi shawab 
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Inspirasi : 

 Taklim Bada dzuhur Masjid At-Taqwa Garuda Indonesia 

 http://al-atsariyyah.com 

 http://jalansunnah.wordpress.com 
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5th Ramadhan - Misteri itu 
Bernama Waktu 

 

Hari ke 5 Ramadhan, dan menjelang berbuka puasa. Insya Allah beberapa 
saat lagi kita akan menyelesaikan 1/6 shaum kita dari 29 atau 30 hari yang 
diwajibkan. Tidak ada kenikmatan menandingi kenikmatan seseorang yang 
berpuasa ketika datangnya waktu berbuka. Rasulullah SAW 
mengungkapkan dalam hadistnya: 

“Bagi orang yang berpuasa akan mendapatkan dua kebahagiaan yaitu 
kebahagiaan ketika dia berbuka dan kebahagiaan ketika berjumpa dengan 

Rabbnya.” (HR. Muslim) 

Kenikmatan pertama yakni ketika berbuka merupakan kenikmatan yang 
Allah berikan di dunia. Dan kenikmatan kedua adalah saat bertemu dengan 
Allah SWT, yakni ketika pahala puasa kita diganjar dengan suatu ganjaran 
yang hanya Allah SWT yang mengetahuinya. Dikatakan bahwa seluruh 
amalan anak Adam itu akan kembali untuk anak Adam terkecuali puasa, 
karena puasa itu adalah untuk Allah. Mudah-mudahan puasa kita adalah 
puasa yang diterima oleh-Nya, bukan puasa yang hanya menahan lapar dan 
dahaga saja. Insya Allah Amin. 

Ada renungan menarik dari lirik lagu yang dinyanyikan oleh Ebiet G Ade 
berjudul ―Masih ada Waktu‖. Begini bunyi liriknya: 

Bila masih mungkin kita menorehkan batin 
Atas nama jiwa dan hati tulus ikhlas 
Mumpung masih ada kesempatan buat kita 
Mengumpulkan bekal perjalanan abadi 

Kita pasti ingat tragedi yang memilukan 
Kenapa harus mereka yang tertimbun tanah 
Tentu ada hikmah yang harus kita petik 
Atas nama jiwa mari heningkan cipta 
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Kita mesti bersyukur bahwa kita masih diberi waktu 
Entah sampai kapan tak ada yang bakal dapat menghitung 
Hanya atas kasihnya hanya atas kehendaknya kita masih bertemu 
matahari 
Kepada rumpun di lalang kepada bintang gemintang 

kita dapat mencoba meminjam catatanNya 
Sampai kapankah gerangan Waktu yang masih tersisa 
Semuanya menggeleng semuanya terdiam semuanya menjawab tak 
mengerti 
Yang terbaik hanyalah segera bersujud mumpung kita masih di beri 
waktu 

Misteri itu bernama waktu . Tak ada sesuatu yang dijadikan oleh Allah 
sebagai sumpah-Nya melainkan hal tersebut adalah suatu hal yang sangat 
penting. Allah bersumpah demi sesuatu yang bernama waktu dalam surat 
Al-Ashr. Demi Waktu. Sesungguhnya manusia benar-benar berada dalam 
kerugian. Kecuali orang-orang yang beriman dan beramal shaleh yang 
saling menasihati dalam kebenaran dan kesabaran. Ayat yang menjadi 
hafalan dan bacaan favorit disamping Al-Ikhlas dan Al-Kautsar ketika 
shalat. Dan tentu artinya pun sudah pasti hafal. Tapi apakah maknanya 
juga? 

Waktu atau kesempatan. Banyak julukan atau kiasan atau sebutan 
mengatasnamakan waktu. Mungkin bagi seorang pengusaha, waktu adalah 
uang, semakin cepat mengambil keputusan maka semakin cepat 
kesempatan mendapatkan keuntungan. Bagi seorang mahasiswa tingkat 
akhir, mungkin waktu adalah titel, perjuangan untuk mendapatkan gelar 
sarjana sebelum batas waktu kuliah berakhir. Bagi seorang pelatih 
sepakbola, waktu adalah peluang, selama peluit panjang belum dibunyikan 
pasti masih ada peluang untuk mencetak gol dan kemenangan. Bagi 
seorang yang menjelang sakratul maut, tentu waktu adalah seuntai nyawa. 
Lantas apa sebenarnya itu waktu? 

Jika ada sesuatu yang tidak mungkin di dunia ini, pasti jawabannya adalah 
mengembalikan waktu. Banyak teori yang mengungkap berbagai fenomena 
alam di dunia ini, namun teori itu seolah kelu ketika membahas mengenai 
waktu. Sadar atau tidak, waktu adalah suatu hal yang tidak mungkin 
berulang, dan memiliki kecepatan yang sangat dahsyat. Jika cahaya adalah 
memiliki satuan waktu yang bisa diukur kecepatannya, maka waktu tak ada 
satupun yang mampu mengukurnya. Saking cepatnya, apakah kita sadar 
kita sudah hidup lebih dari 20 tahun? Kita bisa berkata besok masih 24 jam 
lagi, tapi apakah begitu ketika kita mencapainya esok? Kita bisa berkata 
bahwa 20 tahun adalah waktu yang lama, tapi apakah kita merasakan usia 
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kita mulai dari lahir hingga usia 20 tahun? Kemarin, 5 tahun lalu, 10 tahun 
lalu, 15 tahun lalu, ternyata tak selama yang dibayangkan karena ternyata 
kita telah melaluinya dengan sekejap. Masih ingat anekdot dulu ketika 
waktu masih kecil, kalo bercanda dengan teman sebaya, ‖ iya deh ntar saya 
kasih anu di tahun 2000″. Dulu mungkin waktu kecil tahun 2000 itu masih 
lama, tapi ternyata kini milenium ketiga ini sudah menginjak usia yang 
kesepuluh. 

Waktu atau mungkin lebih tepatnya lagi disebut nyawa, adalah anugerah 
yang Allah berikan kepada setiap makhluk yang bernyawa di dunia ini. 
Wajar jika kemudian Allah begitu memperhatikan masalah waktu ini. Tiap 
manusia memiliki jatah waktu yang sama dalam sehari, yakni 24 jam. 
Namun ternyata dengan jatah waktu yang sama, kualitasnya bisa jauh 
berbeda. Dengan waktu 24 jam seseorang bisa menghasilkan karya luar 
biasa yang bisa memberikan keselamatan bagi umat manusia, di satu 
seseorang pun bisa menjadi sampah dalam memanfaatkan 24 jam sehari 
kehidupannya. Lantas bagaimana seorang muslim memanfaatkan waktu? 
Dalam Al-Qur‘an disebutkan: 

“Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga 
yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang 

yang bertaqwa (Ali Imran: 133)” 

Selagi masih ada waktu, pesan Rasulullah dalam suatu hadist dikatakan 
bahwa kita harus bisa memanfaatkan 5 perkara. Sehat sebelum sakit, 
muda sebelum tua, kaya sebelum miskin, lapang sebelum sempit, 
dan hidup sebelum mati. Tak perlu menunda untuk memanfaatkan 
waktu, tak perlu menanti untuk berbuat kebaikan. Usia kita sudah lebih dari 
20 tahun. Sudah karya apa yang kita berikan untuk agama ini? karya apa 
yang sudah bisa kita banggakan untuk negeri ini? Persiapan apa yang  telah 
kita lakukan untuk diri ini, untuk menghadapi hari di mana tak ada alasan 
untuk mengelak? 

Kembali ke lirik diatas, mumpung masih ada kesempatan buat kita, 
mengumpulkan bekal perjalanan abadi. Mudah-mudahan suatu saat 
nanti di hadapan Allah kita bukan termasuk orang yang disebutkan dalam 
AL-Qur‘an: 

―Dan jika kamu (Muhammad) melihat ketika mereka dihadapkan ke neraka, 
lalu mereka (orang kafir) berkata: “Kiranya kami dikembalikan (ke dunia) 
dan tidak mendustakan ayat-ayat Tuhan kami, serta menjadi orang-orang 

yang beriman”, (tentulah kamu melihat suatu peristiwa yang 
mengharukan). Tetapi (sebenarnya) telah nyata bagi mereka kejahatan 
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yang mereka dahulu selalu menyembunyikannya . Sekiranya mereka 

dikembalikan ke dunia, tentulah mereka kembali kepada apa yang mereka 
telah dilarang mengerjakannya. Dan sesungguhnya mereka itu adalah 

pendusta belaka.” (Al-An‟am 27-28)  

Wallahu ‘alam bi shawab 

 

Inspirasi : Lagu Ebiet G Ade “Masih ada waktu” 
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6th Ramadhan -   
Ramadhan Merdeka 

 

Tiada Kemenangan tanpa Perjuangan, dan tiada Perjuangan tanpa 
Kesabaran. Segala puji bagi Allah Rabb semesta alam, pemilik kehidupan 
dan kematian, yang masih memberikan energi kesabaran kepada kita untuk 
bisa mengisi Ramadhan kali ini dengan kesibukan untuk beribadah dan 
perbuatan yang jauh dari sia-sia. Shalawat serta salam senantiasa tercurah 
bagi Rasulullah Muhammad SAW, para keluarganya, para sahabatnya, dan 
para penerus panji risalahnya hingga akhir zaman.  

Bulan Ramadhan menjadi bagian yang sangat penting bagi perjuangan 
kaum muslimin. Bulan ini, Allah tidak hanya menguji kaum muslimin 
dengan berjuang untuk sabar menjaga konsistensi ibadahnya hingga 
mencapai puncaknya di 10 malam terakhir,  Allah juga menguji kaum 
muslimin dengan perjuangan yang menyita kekuatan fisik dan juga pikiran 
yang dahsyat. 

Kita semua pasti tahu, bahwa Ramadhan adalah bulan diturunkannya Al-
Qur‘an. Dan apakah Al-Qur‘an sebagai wahyu yang menandakan 
diangkatnya Muhammad sebagai Rasul diturunkan serta merta begitu saja? 
Ternyata Rasulullah sebelum mendapatkan wahyu pertamanya, yakni surat 
Al-Alaq ayat 1-5, beliau selalu berpikir dan merenung serta berkeinginan 
kuat untuk mengasingkan diri (uzlah). Uzlah ini dilakukan tiga tahun 
sebelum masa kerasulan selama satu bulan Ramadhan penuh. Beliau 
menuju goa Hiro yang terdapat pada gunung Rahmah sebagai tempat 
beruzlah yang berjarak dua mil dari kota Makkah.  Tatkala datang 
Ramadhan pada tahun ketiga dari masa uzlah, bertepatan tanggal 10 
Agustus 610 M dan usia beliau genap berumur 40 tahun Qomariyah lebih 6 
bulan 21 hari turun kepada beliau Malaikat Jibril AS mewahyukan surat Al 
Alaq yang merupa-kan surat pertama yang diturunkan kepada Rasulullah 
SAW. Inilah yang disebut cikal-bakal turunnya Al Quran di bulan Ramadhan. 

Perang Badar adalah perang pertama yang dilakukan oleh kaum muslimin 
setelah kaum muslimin hijrah dari Mekkah menuju Madinah. 17 Ramadhan 
tahun ke-2 Hijriah, adalah masa yang menentukan eksistensi kaum 
muslimin saat itu. Rasulullah sebelum berperang memohon pertolongan 
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kepada Allah seraya berdo‘a : ” Ya Allah, jika Engkau menghancurkan 
kelompok ini (yakni kaum Muslimin), maka engkau tak akan lagi disembah 
untuk selama lamanya”. Peperangan ini melibatkan 313 kaum muslimin 
dengan perbekalan seadanya karena tidak bersiap perang melawan 1000 
orang kaum kafir quraisy yang bersenjata lengkap. Dengan pertolongan 
Allah, kaum muslimin memenangkan peperangan dengan menewaskan 70 
kaum kafir quraisy dan 70 orang tawanan. 

Terbunuhnya Khalifah Ali bin Abi Thalib ditangan Abdurrahman bin Muljam 
seorang Khawarij pada tanggal 21 Ramadhan 40 Hijriah. Dengan 
terbunuhnya khulafaur rasyidin terakhir ini, berakhirlah sistem kekhalifahan 
dalam Islam karena berikutnya diganti dengan sistem dinasti. 

Peristiwa pembebasan kota Mekkah atau dikenal dengan Fathu Mekkah. 
Rasulullah SAW keluar bersama 10 ribu pasukan perang dari kaum 
Muhajirin dan Anshor menuju Makkah untuk membebaskannya dari 
kemusyrikan. Usaha ini berhasil dengan gemilang tanpa melalui 
peperangan. Kota Mekkah pun menjadi milik umat Islam hingga hari ini, 
dan menjadi kota yang suci dimana tak boleh satupun seorang kafir masuk 
ke dalamnya. 

Kemerdekaan negara mayoritas muslim terbesar di dunia, Indonesia. Tanah 
air kita. 9 Ramadhan atau 17 Agustus 1945 adalah hari proklamasi bagi 
bangsa ini, yang secara de facto dan de jure menyatakan kemerdekaannya. 
Jika dikaitkan dengan Perang Badar, ketika itu kaum muslimin benar-benar 
dalam kekuatan yang sedikit dengan persenjataan yang kurang memadai, 
maka Pernyataan proklamasi kemerdekaan Indonesia saat itu juga 
dilakukan dengan situasi dan kondisi yang getir. Terlepas dari tirani Jepang 
karena kekalahan perang dunia, dengan hanya berbekal keberanian dan 
ketepatan dalam memanfaatkan momen, para founding father dengan 
dibantu siaran kawat Radio memproklamirkan Negara Kesatuan Republik 
Indonesia. Bukankah suatu pertolongan dari Allah, jika dimasukan pada 
logika, apa daya bambu runcing dibandingkan senapan mesin milik 
penjajah? Wajar jika undang-undang dasar negara kita memuat  kata 
“Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa ….. maka rakyat 
Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya” 

Lantas mengapa bangsa ini yang mayoritas muslim, dan telah mencapai 
usia 65 tahun, nampak belum bergerak dari keterpurukan? Banyak analisis 
mengenai status kemerdekaan bangsa sebenarnya. Kita bisa jadi memang 
sudah merdeka secara administrasi, namun ternyata kita masih dijajah 
secara azasi. Boleh kita terbebas dari penjajahan persenjataan dan invasi 
militer, namun ternyata kita masih terjajah dari praktik perdagangan bebas, 
traficking, hutang luar negeri atau ketidakadilan hukum pada masyarakat. 
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Ternyata mayoritas bangsa ini lupa. Mayoritas bangsa ini lupa terhadap 
kemerdekaan sejati. Seorang muslim adalah seorang yang merdeka. Apa 
buktinya? Status Muslim seorang individu adalah diucapkannya dua kalimat 
syahadat. Kita mungkin memang sudah hafal dengan kedua lafadznya, Aku 
bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Aku bersaksi bahwa 
Muhammad adalah utusan Allah.  Tapi apakah juga maknanya? Pernyataan 
kemerdekaan adalah bukan kata-kata belaka, perkataannya harus muncul 
dari hati dengan keyakinan yang penuh terepresentasi dalam tindak-tanduk 
kehidupan. Pernyataan kemerdekaan ini lah yang membuat seseorang 
terbedas dari apapun kecuali apa yang ia proklamirkan. Dan syahadat 
adalah proklamasi hakiki seorang muslim. Dikatakan , bahwa tiada Tuhan 
(sesembahan) selain Allah. Tapi realitanya bahwa mayoritas bangsa kita 
masih menghamba dan menjadikan sesembahannya adalah selain Allah. 
Bangsa ini begitu maju dalam hal korupsi, sehingga menumpuk harta 
dengan cara apapun,  adalah sesembahan bagi para koruptor. Bangsa ini 
begitu maniak menjadikan jabatan sebagai sesembahan, sehingga kolusi 
dan nepotisme sana-sini seolah menjadi jalan yang harus dilegalkan untuk 
mendapatkan jabatan yang diinginkan. Bangsa ini begitu carut marut dalam 
akhlak, pembunuhan dimana-mana, bakar bayi hal yang biasa, mutilasi 
adalah konsumsi, padahal Rasulullah diutus oleh Allah untuk 
menyenpurnakan akhlak manusia. Bangsa ini ternyata begitu bangga 
memepermainkan hukum dan keadilan bagi rakyatnya, maka tak aneh jika 
kemudian Allah enggan menurunkan keadilan di negeri ini. 

Mungkin kualitas Proklamasi hakiki kita (syahadat) masih belum teruji. 
Padahal di zaman Rasulullah, seorang Bilal bin Rabah, seorang budak kulit 
hitam, rela untuk dipanggang diatas padang pasir dan ditumpuk dengan 
batu berat hanya demi untuk mempertahankan syahadatnya. Padahal 
negeri ini sudah sangat kondusif untuk menegakan dua kalimat syahadat. 
Tak ada cara lain bagi seorang muslim ketika diberi kemudahan melainkan 
bersyukur. Dan tak ada bentuk kesyukuran yang layak dilakukan selain 
menepati pernyataan proklamasi hakiki, Kesaksian tiada Tuhan 
(sesembahan) selain Allah. Dan tak ada hal yang dilakukan oleh seorang 
penyembah kepada sesembahannya selain melakukan hal yang dikehendaki 
sembahannya dan menjauhi segala apa yang dilarangnya. Mari kembali 
menuju kemerdekaan yang hakiki. Ramadhan Merdeka! 

Wallahu ‘alam bi shawab 

 

Inspirasi: Era Muslim 

http://www.eramuslim.com/berita/tahukah-anda/peristiwa-peristiwa-penting-di-bulan-ramadhan.htm


21 |  

 

7th Ramadhan -Seven Wonders  

 

Keagungan hanya milik Allah, Rabb semesta Alam. Dia lah yang 
menghidupkan dan mematikan, Dia-lah Tuhan yang Maha memiliki 
kerajaan, Dia-lah yang memberikan dan mencabut kerajaan kepada yang 
dikehendaki-Nya. Dia pula yang memuliakan orang yang dikehendaki-Nya 
dan menghinakan orang yang dikehendaki-Nya. Di tangan-Nya lah segala 
kebaikan. Dan sesungguhnya Dia berkuasa atas segala sesuatu. Dan Maha 
Pemberi rezeki kepada siapa yang dikehendaki-Nya tanpa perhitungan. 

Dan seandainya pohon-pohon di bumi menjadi pena dan laut (menjadi 
tinta), ditambahkan kepadanya tujuh laut (lagi) sesudah (kering)nya, 

niscaya tidak akan habis-habisnya (dituliskan) kalimat Allah. Sesungguhnya 
Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. (QS. Luqman : 27) 

Yang telah menciptakan tujuh langit berlapis-lapis. Kamu sekali-kali tidak 
melihat pada ciptaan Tuhan Yang Maha Pemurah sesuatu yang tidak 

seimbang. Maka lihatlah berulang-ulang, adakah kamu lihat sesuatu yang 
tidak seimbang? (QS Al-Mulk : 3) 

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-Israa : 44) 

Allah-lah yang menciptakan tujuh langit dan seperti itu pula bumi. Perintah 
Allah berlaku padanya, agar kamu mengetahui bahwasanya Allah Maha 

Kuasa atas segala sesuatu, dan sesungguhnya Allah ilmu-Nya benar-benar 
meliputi segala sesuatu. (QS. Ath-Thalaq : 12) 

Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang 
menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih 

yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah 
melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah 
Maha Luas (qarunia-Nya) lagi Maha Mengetahui. (QS Al-Baqarah 261) 

Dari Abu Hurairah r.a. dari Nabi s.a.w. sabdanya: “Ada tujuh macam orang 
yang akan dapat diberi naungan oleh Allah dalam naunganNya pada hari 
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tiada naungan melainkan naunganNya, yakni pada hari kiamat, iaitu: imam 

pemimpin atau kepala yang adil, pemuda yang tumbuh sejak kecil dalam 
beribadat kepada Allah Azza wa jalla, seseorang yang hatinya tergantung 

(sangat memperhatikan) kepada masjid-masjid, dua orang yang saling 
cinta-mencintai kerana Allah, keduanya berkumpul atas keadaan yang 

sedemikian serta berpisah pun demikian pula, seseorang Ielaki yang diajak 
oleh wanita yang mempunyai kedudukan serta kecantikan wajah, lalu ia 

berkata: “Sesungguhnya saya ini takut kepada Allah,” – ataupun sebaliknya 
yakni yang diajak itu ialah wanita oleh seorang Ielaki, seseorang yang 

bersedekah dengan suatu sedekah lalu menyembunyikan amalannya itu 
(tidak menampak-nampakkannya), sehingga dapat dikatakan bahawa 

tangan kirinya tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh tangan kanannya 
dan seseorang yang ingat kepada Allah di dalam keadaan sepi lalu 

melelehkan airmata dari kedua matanya.” (Muttafaq „alaih) 

Dari Abu Umarah yaitu al-Bara‟ bin „Azib radhiallahu anhuma, katanya: 
“Kita semua diperintah oleh Rasulullah s.a.w. untuk melakukan tujuh 

perkara, yaitu meninjau orang sakit, mengantarkan janazah, 
mentasymitkan (menjawab) orang yang bersin – yakni mendoakan supaya 

beroleh kerahmatan dengan mengucapkan: Yarhamukallah kepada orang 
yang bersin jikalau ia mengucapkan: Alhamdulillah, menolong orang yang 
lemah, membantu orang yang dianiaya, meratakan (menyebarkan) salam 

dan melaksanakan sumpah.” (Muttafaq „alaih) 

~~ 

Seven wonders. Tujuh keajaiban. Alhamdulillah Ramadhan telah menginjak 
hari ke-7. Jika seorang bayi yang baru lahir kemudian telah mencapai tujuh 
hari, maka kemudian bayi tersebut digunduli rambutnya kemudian diberi 
nama. Maka jika puasa kita berhak diberi nama mudah-mudahan namanya 
bukanlah ―sia-sia‖, ―haus dan dahaga belaka‖, apalagi ―tidak diterima‖. 
Mudah-mudahan 7 hari kebelakang, puasa kita adalah puasa yang diterima 
oleh-Nya dan diberikan ganjaran amal kebaikan di hari akhir kelak. Amien. 

Suatu teori mengatakan bahwa kita akan menjadi mudah melakukan 
sesuatu hingga menjadi kebiasaan, jika hal tersebut dilakukan secara terus 
menerus selama tiga minggu berturut-turut. Bulan Ramadhan adalah bulan 
yang sangat tepat untuk membangun kebiasaan dan konsistensi ibadah 
kita. Memang masih tersisa tujuh kali dua lagi untuk mencapai 21 hari 
sehingga apa yang kita lakukan menjadi kebiasaan. Mudah-mudahan 
setelah Ramadhan kita akan menjadi terbiasa untuk bangun sebelum subuh 
sehingga kita bisa melakukan shalat subuh berjamaah di masjid, seperti 
kebiasaan bangun sahur yang telah kita lakukan saat ini. Mudah-mudahan 
kita juga terbiasa membaca Al-Quran sama halnya yang telah kita lakukan 
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saat ini untuk mengisi hari-hari Ramadhan kita. Semoga saja kita juga tidak 
meninggalkan kebiasaan shalat malam kita, seperti yang kita lakukan saat 
ini untuk melakukan tarawih di bulan Ramadhan. 

Wallahu ‘alam bi shawab 

 

Inspirasi : 7th Ramadhan 1431 H yang bertepatan dengan tujuh belas 
agustus dua ribu sepuluh. 
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8th Ramadhan - Ghaib 

 

Alhamdulillah, puja dan puji hanyalah untuk Allah SWT, Rabb semesta 
alam. Dia-lah yang mengatur bumi ini untuk berputar pada porosnya dan 
berputar dengan kecepatan tertentu, sehingga bumi menjadi tempat yang 
nyaman bagi manusia. Dia-lah yang mencukupkan kadar oksigen yang ada 
di bumi ini, sehingga manusia tidak kekurangan dan kelebihan oksigen. 
Kenapa kalau kelebihan? Ternyata dalam suatu penelitian bahwa jika kadar 
oksigen di bumi ini berlebih, hutan-hutan akan mudah terbakar, karena 
panasnya sinar matahari akan mudah teroksidasi karena kelebihan oksigen 
(info lebih lengkap baca bukunya Harun Yahya). Subhanallah. 

Dalam permulaan Al-Quran, di ayat-ayat awalnya, Allah menyebutkan 
bahwa ciri dari orang yang bertaqwa adalah mengimani yang ghaib. Dalam 
Al-Baqarah ayat 2-3 disebutkan dengan jelas: 

“Kitab (Al Quran) ini tidak ada keraguan padanya; petunjuk bagi mereka 
yang bertaqwa, (yaitu) mereka yang beriman kepada yang ghaib , 

yang mendirikan shalat , dan menafkahkan sebahagian rezki yang Kami 
anugerahkan kepada mereka.” 

Jika akal kita masih sehat, maka dengan jelas dari ayat di atas, dinyatakan 
bahwa ciri dari orang yang bertaqwa adalah mengimani yang ghaib, 
mendirikan shalat, dan menafkahkan sebagian rezeki yang dianugerahkan. 
Tapi kenapa kok di ayat ini tidak disebutkan bahwa puasa juga merupakan 
ciri orang bertaqwa? Kalau kita lihat cermati ibadah yang kita lakukan di 
bulan Ramadhan saat ini, yakni melaksanakan shaum, maka shaum ini 
adalah sarana cara untuk menuju taqwa. Dalam Al-Baqarah 183 jelas 
dikatakan: 

“Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa 
sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu 

bertakwa, “ 

Nah jika dianalogikan, ayat Al-Baqarah 2-3 menyatakan taqwa memiliki ciri 
keseharian (menghasilkan) mengimani yang ghaib, mendirikan shalat, dan 
menginfaqan rezeki yang dianugerahkan. Sedangkan Al-Baqarah 183 
menyatakan bahwa puasa merupakan sarana untuk menuju taqwa 
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(proses). Jadi wajar jika Allah tidak akan menerima seseorang yang 
berpuasa namun tetap meninggalkan sholat. Karena ketika kita 
meninggalkan shalat lima waktu dengan sengaja, maka bisa jadi kita 
termasuk orang yang kufur. Sabda Rasulullah SAW: 

“Pembatas antara seorang muslim dengan kesyirikan dan kekafiran adalah 
meninggalkan shalat.” (HR. Muslim) 

Dalam tafsir Ibnu Katsir, mengenai ayat 3 Al-Baqarah dijelaskan bahwa 
perkara mengimani yang ghaib adalah mengimani Allah, Malaikat-malaikat-
Nya, Kitab-Kitab-Nya, Rasul Rasul-Nya, hari akhir, surga dan neraka, serta 
pertemuan dengan Allah, dan juga beriman akan adanya kehidupan setelah 
kematian, dan adanya hari kebangkitan. Kesemua itu adalah hal yang 
ghaib. Dalam suatu riwayat dikisahkan, Seorang sahabat, yakni Abu 
Ubaidah bin Al-Jarrah, bertanya pada Rasulullah SAW : ” Ya Rasulullah, 
adakah seseorang yang lebih baik dari kami? Sedangkan kami telah masuk 
islam bersamamu dan berjihad bersamamu pula?” Rasulullah menjawab ” 
Ya ada. Yaitu suatu kaum setelah kalian, mereka beriman kepadaku 
padahal mereka tidak melihatku” 

Jelas bahwa sebagian besar keimanan kita adalah keimanan terhadap yang 
ghaib. Wajar jika kemudian mengimani yang ghaib, adalah keharusan yang 
harus kita yakini untuk kemudia kita amalkan, mengesampingkan logika 
pikiran kita. Dalam buku Harun Yahya mengenai ―Runtuhnya teori evolusi 
Darwin‖, dijelaskan bahwa para orientalis begitu dahsyatnya 
mengagungkan logika atau akal dalam proses penciptaan manusia. Mereka 
meyakini bahwa manusia merupakan suatu makhluk yang merupakan hasil 
evolusi dari kera. Padahal sudah jelas dalam Al-Quran bahwa Allah-lah yang 
menciptakan manusia, yakni Adam a.s sebagai manusia pertama. Inilah 
perkara yang ghaib dan memang benar-benar harus dipercayai oleh 
seorang muslim. Mengimani atau mengingkari. 

Dalam perkara Shalat pun, jelas bahwa keyakinan kita terhadap yang 
ghaib, dalam hal ini Allah SWT yang menyaksikan shalat kita, haruslah 
selalu kita yakini. Dalam Al-Quran dijelaskan “Sesungguhnya beruntunglah 
orang-orang yang beriman, (yaitu) orang-orang yang khusyu‟ dalam 
sholatnya” (Al-Mu‟minun 1-2). Bagaimana ciri orang yang khusyu dalam 
sholatnya? Yakni seseorang yang merasa Ihsan dalam sholatnya, merasa 
sedang menghadap Allah SWT atau sedang diawasi oleh Allah SWT. Lagi-
lagi sesuatu yang ghaib. Memang sulit untuk khusyu dalam shalat, tapi 
memang kita harus selalu meniatkannya dan mengusahakannya, dengan 
memohon daan berdoa kepada Allah untuk selalu diberikan kekhusyuan 
ketika beribadah. 
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Mengimani hal yang ghaib adalah tonggak keimanan seorang muslim. 
Ibadah haji ke Baitullah Mekkah juga mungkin hanya akan menjadi pelesir 
dan wisata biasa saja jika tidak didasari keimanan pada hal yang ghaib. 
Shaum yang kita lakukan pun mungkin tak ubahnya hanya diet saja, 
menahan lapar dan minum, jika tidak didasari oleh keimanan kepada Allah 
SWT. Karena keimanan lah, ketika ketika sendiri ataupun ketika kita 
beramai-ramai, kita selalu merasa diawasi oleh Allah SWT. Shaum tak 
ubahnya adalah ibadah rahasia, rahasia antara seorang hamba dengan 
Tuhan-Nya. Kita bisa saja sembunyi-sembunyi dari penglihatan manusia, 
untuk kemudian curi-curi menyantap makanan dan minuman. Namun 
karena keyakinan pada yang ghaib lah, yakni kesadaran bahwa Allah-SWT 
selalu mengawasi, yang kemudian mudah-mudahan menjadikan shaum kita 
adalah shaum yang berbeda dengan diet, tapi shaum yang didasarkan 
untuk mendapatkan keridhaan-Nya. Insya Allah. 

Wallahu ‘alam bi shawab 

 

Inspirasi : Ta‟lim Bada dzuhur Masjid At-Taqwa Garuda Indonesia 
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9th Ramadhan –  
Man Jadda Wajada 

 

Hidup adalah pilihan. Berani hidup berarti berani mengambil keputusan 
untuk memilih. Beruntung dan suatu qarunia yang luar biasa, ketika 
AllahSWT  memberikan petunjuk pada kita untuk memilih Islam sebagai 
satu-satunya way of life kita. Alhamdulillah.  

Beberapa hari terakhir, ada sebuah novel yang mengisi aktivitas saya. 
Novel itu diangkat dari sebuah kisah nyata seorang pemuda yang menjadi 
tokoh sentral sekaligus penulis novel tersebut, bernama Alif Fikri (bukan 
nama sebenarnya), yang menuntut ilmu di sebuah pondok pesantren 
bernama Pondok Madani. Dengan berbekal keinginan untuk memenuhi 
keinginan orang tuanya, meskipun si Alif Fikri ini setengah hati untuk 
menuntut ilmu di Pondok Madani, dia kemudian dipertemukan dengan 6 
teman barunya yang kemudian menjadi teman seperjuangannya selama di 
Pondok Madani. Ya betul, bagi anda yang sudah menebak novelnya, judul 
novelnya ―Negeri 5 Menara‖ karya Anwar Fuadi. Sampai saat ini memang 
saya belum menamatkan novel tersebut, baru setengahnya, tapi 
Alhamdulillah novel itu sudah memberikan banyak hikmah bagi saya.  
Review lebih lengkap bisa dilihat di link Negeri 5 Menara. 

Ada petuah menarik dalam novel tersebut, yang memang menjadi ruh dan 
pesan yang ingin disampaikan oleh penulisnya. Man Jadda wajada. Siapa 
yang bersungguh- sungguh pasti akan berhasil! Kira-kira begitu artinya. 
Sebuah petuah arab yang mennjadi landasan seorang penulis untuk 
kemudian mencapai berbagai cita-cita dan keinginannnya. Berbekal hal ini 
dan pertolongan Allah tentunya, si penulis Anwar Fuadi, mendapatkan 8 
beasiswa dari luar negeri dari institusi yang berbeda-beda. Subhanallah. 

Sunnatullah atau hukum alam memang tak pernah bohong. Siapa yang 
bersungguh-sungguh pasti akan berhasil. Seperti sunnatullah lainnya, siapa 
tidak makan pasti lapar, siapa tidak minum pasti haus. Siapa belajar pasti 
pintar, siapa tidak hati-hati bisa celaka. Petuah-petuah orang tua kita 
dahulu yang sudah sangat familiar. Dan pasti sudah ditanamkan sejak kecil. 
Tapi namanya manusia, kita ternyata sering lupa dan lalai. Dan kewajiban 
antara seorang muslim kepada muslim lainnya adalah mengingatkannya. 

http://negeri5menara.com/
http://negeri5menara.com/index.php/the-news/104-tips-berburu-beasiswa-luar-negeri
http://negeri5menara.com/index.php/the-news/104-tips-berburu-beasiswa-luar-negeri
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Siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan berhasil, adalah Sunnatullah 
yang telah Allah jelaskan dalam Al-Qur‘an : 

“Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran, 
di muka dan di belakangnya, mereka menjaganya atas perintah Allah. 

Sesungguhnya Allah tidak merobah keadaan sesuatu kaum 
sehingga mereka merobah keadaan yang ada pada diri mereka 
sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap sesuatu 
kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya; dan sekali-kali tak ada 

pelindung bagi mereka selain Dia.” (QS Ar-Ra‟ad 11) 

Di balik ketetapan yang telah Allah tetapkan di Lauhin Mahfuz, ternyata 
Allah SWT sendiri yang menyeru kepada kita untuk mengubah diri kita 
sendiri. Ya tadi, representasinya adalah jika kita ingin menginginkan 
sesuatu atau pencapaian, sudah menjadi kewajiban kita untuk melakukan 
usaha dengan keras. Memang benar, ada variabel pertolongan Allah dan 
juga ketetapan Allah di balik itu semua, tapi apakah pertolongan Allah itu 
didapat secara gratis? Beberapa kisah sejarah menjadi jawaban, betapa 
untuk mendapatkan pertolongan Allah itu, dilakukan dengan penuh kerja 
keras, penuh pelah dan tetesan darah. 

Masih ingat kisah Ismail a.s dan Siti Hajar yang ditinggal di padang tandus? 
Lalu kemudian Allah memberikan pertolongan dengan memberikan air, 
yang kita kenal dengan air zamzam. Sebelum mendapat pertolongan Allah, 
apakah Siti Hajar diam begitu saja? Diabadikan dalam sejarah bahwa Allah 
menguji Ibrahim a.s., anaknya yang masih kecil dan menyusui Ismail a.s, 
dan Istri Ibrahim a.s yakni Siti Hajar. Nabi Ibrahim diperintahkan untuk 
meninggalkan anak dan istrinya di padang tandus dengan hanya berbekal 
air minum seadanya. Ketika ditinggalkan, dan persediaan air habis, maka 
Siti Hajar kemudian meninggalkan sementara Ismail a.s untuk mencari air. 
Untuk mencari air, Siti Hajar mengerahkan semua usahanya dengan berlari-
lari kecil mencari sumber air hingga ke bukit shafa dan marwa sebanyak 7 
kali. Ingin tahu berapa jarak Shafa dan Marwa? 420 meter. Memang tidak 
terlalu jauh, tapi dilakukan sebanyak 7 kali kemudian pada kondisi 
kehausan serba kering dan meninggalkan seorang anak yang masih 
menyusui, bukankah sebuah kesungguhan seorang Siti Hajar? Dengan 
kesungguhan tersebutlah Allah kemudian menolong dengan memberikan 
mukjizat berupa munculnya air dari tempat ditinggalkannya Ismail. Sebuah 
mata air yang hingga kini tak habis-habisnya dinikmati oleh jutaan muslim 
di dunia yang mengunjungi Mekkah. Itulah air zamzam. 

Ingat kisah perang Khandaq? Atau perang yang dikenal dengan perang 
parit ketika zaman Rasulullah SAW. Perang ini juga dikenal dengan Perang 
Ahzab. Ahzab berarti bersekutu. Perang ini terjadi pada tahun ke-5 paska 
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nabi hijrah ke Madinah. Umat Islam saat itu dihadapkan pada peperangan 
menghadapi kaum kafir yang terdiri dari Suku Quraisy, Yahudi dan Gatafan. 
Kesemuanya bersekutu untuk berperang ingin menghancurkan umat 
muslim. Kekuatan kafir quraisy saja berjumlah 4000 orang. Ditambah dari 
bani-bani lainnya, total pasukan musuh berjumlah 10000 pasukan. Total 
kaum muslim saat itu belumlah banyak. Baru sekitar 3000 orang, termasuk 
anak-anak dan wanita. Perang ini berlangsung kurang lebih selama satu 
bulan, tapi tanpa konfrontasi, melainkan perang jarak jauh, karena antara 
kaum muslimin dan kaum kafir, terpisah oleh parit (khandaq). Parit ini 
merupakan usulan dari seorang alim dari Persia, yakni Salman al-farisi. 
Pembuatan parit ini penuh perjuangan, panjangnya saja 5000 hasta (sekitar 
2,25 km) dengan kedalamandan lebar sekitar 6-7 hasta (2,5-3 meter). 
Rasulullah melakukan penggalian parit dalam waktu yang singkat yang 
harus selesai sebelum musuh mencapai madinah. Karena itu Rasulullah dan 
para sahabat tanpa kenal lelah dan sungguh-sungguh melakukan hal 
tersebut. Dalam suatu riwayat dikisahkan, bagaimana Rasulullah sampai 
menahan perut nya dengan batu, karena beliau beserta para sahabatnya 
sudah tidak merasakan makanan selama tiga hari. Dengan usaha yang 
keras dan sungguh-sungguh inilah kemudian Allah menolong kaum 
muslimin dengan memporak-porandakan kaum kafir dengan angin taufan 
ke basecamp mereka. 

Kesungguhan adalah syarat untuk mencapai kesuksesan. Itu adalah 
sunnatullah yang memang Allah telah tetapkan, tak pandang bulu, berlaku 
untuk seluruh umat manusia. Jangan mimpi bisa menyelesaikan ujian 
dengan mudah jika kita tidak pernah memperhatikan dosen mengajar atau 
mengkaji buku textbook kuliah. Jangan mimpi untuk bisa menyelesaikan 
tugas akhir, jika begadang untuk mengejar deadline draft tugas akhir saja 
kita enggan melakukannya. Jangan mimpi untuk bisa menjadi seorang 
pengusaha sukses, jika enggan untuk merintis usaha dari nol dan 
mengalami banyak kerugian. Seorang Cristiano Ronaldo saja, untuk melatih 
fisiknya, sehari dia menghabiskan angkatan beban yang jika dijumlah 
mencapai 20 ton! Jangan mimpi deh.. kalo lo emang pengen sukses tapi 
hidup lo cuma diisi ama hura-hura dan kongkow-kongkow doang! Please, 
jangan mimpi! 

Man Jadda Wajada! 

Wallahu ‘alam bi Shawab 

 

Inspirasi : Buku “Negeri 5 Menara” karya Anwar Fuadi 

http://www.kaskus.us/showthread.php?t=4312363
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10th Ramadhan - 
Beristri Empat  

 

Esok akan menjadi kemarin. Tapi kemarin tak pernah bisa menjadi Esok. 
Sekali lagi, esok akan menjadi kemarin, tapi kemarin tak pernah bisa 
menjadi esok. Hidup ini adalah perjalanan melingkar. Bukan perjalanan 
lurus. Bukan perjalanan naik dan turun. Bukan perjalanan ke kiri dan 
kekanan, tapi perjalanan melingkar. Apa yang dimaksud dengan perjalanan 
melingkar? Innalillahi wa Inna ilaihi raji’un. Berawal dari Allah dan akan 
kembali kepada Allah. 

Ada sebuah kisah penting yang bisa kita renungi, sebuah kisah bercerita 
tentang seseorang pria kaya raya yang memiliki istri empat. Di saat usia 
sudah senja, pria ini merasakan bahwa ajalnya sudah dekat. Di saat itu ia 
merasa perlu mengumpulkan istri-istrinya untuk ditanyai satu persatu. 
Mengapa? Ia ingin istrinya menemani dirinya untuk bersama-sama menuju 
alam baqa, alam kekal abadi. 

Mulai lah dipanggil satu-persatu istrinya. Dimulai dari istrinya yang 
keempat. Seperti umumnya, biasanya istri ke empat adalah yang lebih 
muda dan tentunya memiliki paras yang lebih cantik dibanding istri-istri 
lannya. Mulailah pria itu bertanya, “Wahai istriku yang sangat kucintai, 
ajalku kian mendekat, maukah engkau menemaniku hingga ke alam baqa?” 
Istrinya menjawab ” Maaf suamiku, sorry. Aku tidak mau menemanimu ke 
alam baqa. Aku masih memiliki banyak kesempatan, masih banyak yang 
bisa aku lakukan”. Kecewa pria tersebut dengan jawaban istri keempat. 

Kemudian dipanggil lah istrinya yang ketiga. Dengan pertanyaan yang sama 
pria tersebut menanyai istrinya. Dengan jawaban lebih sopan terhadap 
suaminya, istri ketiga menjawab ” Suamiku, aku sedih harus ditinggal 
olehmu. Tapi jika aku harus menemanimu ke alam baqa, aku tidak bisa.”. 
Kecewa dengan istri yang ketiga, dipanggilah istrinya yang kedua. Dengan 
pertanyaan yang sama, istri kedua pun menjawab dengan lebih sopan lagi 
dengan menampakan raut muka sedih dan airmatanya, ” Aku sedih jika 
harus ditinggal olehmu. Tapi maaf jika aku harus mengikutimu ke alam 
baqa, aku tidak bisa. yang aku bisa hanyalah mengantarkanmu hingga 
peristirahatan terakhirmu.”  
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Sempurnalah kekecewaan pria tersebut. Harapannya adalah tinggal pada 
istrinya yang pertama. Yang paling tidak ia hargai, paling ia sia-siakan 
dibanding istri-istri lainnya. diliputi ketakutan akan tertolaknya lagi 
keinginan pria tersebut, dengan pertanyaan yang sama pria tersebut 
bertanya pada istrinya yang pertama. Istrinya menjawab ” Abang, tentu 
aku pasti akan menemanimu. Sampai alam baqa pun aku pasti akan terus 
bersamamu”. 

—- 

Hidup manusia bagaikan pria tadi yang beristri empat. Istri keempat kita 
adalah harta. Bisa dikatakan harta inilah yang menguras penuh pikiran kita. 
Menguras peluh keringat kita, menyita banyak waktu kita. Inilah yang 
membuat berat kepala kita. Inilah yang membuat puyeng kepala kita. 
Banting tulang, kepala di kaki, kaki di kepala, pergi pagi pulang petang. Tak 
kenal lelah, tak kenal istirahat. Padahal dalam hadist qudsi, Allah 
menyatakan bahwa harta anak adam itu hanyalah tiga perkara, 
yang pertama adalah yang kita makan kemudian menjadi kotoran, 
yang kita pakai kemudian menjadi rusak, dan harta yang kita 
sedekahkan untuk kemudian menjadi amal shaleh.  

Maka benar jika Allah menyatakan bahwa rezeki manusia itu sudah 
ditentukan. Kita mungkin bisa berbelanja berbagai macam bahan makanan, 
tapi mungkin yang makan adalah para pembantu kita. Kita mungkin bisa 
membeli mobil mewah, tapi mungkin yang menikmati penuh adalah supir 
kita. Jika kita perhatikan rezeki, seseorang yang sudah sepuh bisa saja 
memiliki sejumlah uang di dompetnya untuk membeli daging, tapi ternyata 
tidak bisa. Karena daging bisa membuat kolesterolnya kambuh. Berarti 
Allah telah mencabut rizki dagingnya dari dia. Seseorang yang berdompet 
tebal, bisa saja membeli berbagai macam minuman menyegarkan atau 
softdrink, tapi ternyata dia tidak bisa karena dia menderita penyakit gula. 
Berarti Allah telah mencabut nikmat makanan manis dari dirinya. sadar 
atau tidak bahwa harta yang kita kumpulkan siang malam, jika kita sudah 
mati itu adalah hak milik ahli waris kita. Hak kita hanyalah sehelai kain 
kafan yang menemani kita hingga ke liang lahat. Kita yang mengumpulkan 
harta tersebut, ahli waris kita yang menikmati, tapi di hadapan Allah kita 
yang mempertanggungjawabkannya. Inilah yang jadi perhatian kita, harta, 
harta, harta. Masya Allah. Waktu muda cari harta sampai lupa kesehatan. 
Waktu tua cari sehat sampai tidak bisa mencari uang. 

Istri yang ketiga adalah badan kita. Tubuh atau jasad kita. Sadar atau tidak 
pasti kita akan memperhatikan penampilan fisik kita. Tiap hari minimal satu 
kali, pasti kita membersihkan diri kita dengan mandi. Adapun hal lainnya, 
kita juga butuh bayak waktu dan perhatian untuk membuat penampilan kita 
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lebih baik. Oleh karena itu puasa hadir ditengah-tengah kita untuk menjadi 
pengingat kebersihan hati kita, setelah kita terlena karena selalu 
memperhatikan fisik kita. Puasa adalah ibadah rahasia. Ibadah hati. Hanya 
Allah dan orang yang berpuasa tersebut tahu mengenai kualitas puasanya. 
Kita begitu sibuk memperhatikan fisik kita, padahal Allah memperhatikan 
apa isi hati kita. Wajar jika dalam suatu hadist, dikatakan : 

Dari Amirul Mu‟minin, Abi Hafs Umar bin Al Khottob radiallahuanhu, dia 
berkata: Saya mendengar Rasulullah SAW bersabda : Sesungguhnya setiap 

perbuatan tergantung niatnya. Dan sesungguhnya setiap orang (akan 
dibalas) berdasarkan apa yang dia niatkan. Siapa yang hijrahnya 

karena (ingin mendapatkan keridhaan) Allah dan RasulNya, maka hijrahnya 
kepada (keridhaan) Allah dan Rasul-Nya. Dan siapa yang hijrahnya karena 

dunia yang dikehendakinya atau karena wanita yang ingin dinikahinya maka 
hijrahnya (akan bernilai sebagaimana) yang dia niatkan.  

(HR Bukhari Muslim) 

Kita bisa saja menunjukan pada manusia kebaikan kita, tapi yang tahu isi 
hati kita hanyalah Allah dan kita sendiri. Karena itu amalan yang dilandasi 
dengan riya adalah tertolak. Istri kedua yang kita miliki adalah keluarga 
kita. Keluarga kitalah yang mungkin paling dekat dengan kita, dan ketika 
kita meninggal hanya mungkin mengantarkan kita hingga ke liang kubur. 
setelah itu pergi meninggalkan kita. Kita memang berkorban untuk mereka, 
mencari nafkah siang malam untuk menafkahi mereka, membeli barang-
barang untuk dinikmat mereka. Tapi ketika kita mati, ya sudah, mereka 
hanya mampu mengantar kita hingga gundukan kuburan kita. setelah itu 
pulang. 

Terakhir inilah istri yang pertama kita. Yang sering kita lalaikan. Yang 
sering kita lupakan. Yang hanya kita lirik-lirik sebentar saja. Yang hanya 
kita lakukan ketika kita sulit. Yang kita lupakan disaat kita bahagia. Yang 
kita sapa ketika kita susah, yang kita abaikan ketika kita lapang. Amal 
ibadah kita. Kita banyak meluangkan waktu untuk harta kita, kita bisa 
menyediakan waktu untuk badan kita, kita bisa menyempatkan waktu 
untuk keluarga kita. Tapi ternyata kita sangat sering sering sekali 
memikirkan amal ibadah kita. padahal amal ibadah ini adalah amalan yang 
akan menemani kita hingga yaumil akhir kelak. Di alam kubur, amal ini 
akan menjelma sesuai yang dilakukannya selama di dunia. Jika kebaikan 
yang kita dapatkan, maka amal akan menjelma menjadi teman yang 
menyejukan selama di alam kubur menemani hingga hari penghisaban. Jika 
keburukan yang kita dapatkan, maka amal kita akan menjelma menjadi hal 
yang menyeramkan, menjijikan, yang menghantui dan menyiksa kita di 
alam kubur. 
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Sudahkah kita mempersiapkan istri pertama kita ini? Sudahkah kita 
memperlakukan yang terbaik bagi istri pertama kita ini? Kalo boleh jujur 
saya itu mirip dengan Cristiano Ronaldo. Saya juga mirip dengan Presiden 
SBY.  Saya, Presiden SBY, anda, Obama, Ariel , Luna, tukang becak di 
depan jalan gang kita, supir pribadi kita, pembantu kita, sama-sama mirip 
hidup di dunia ini. sama-sama punya waktu hidup hanya tiga hari. Hari 
pertama adalah hari kemarin atau hari yang lalu. Anda, saya, sama-sama 
tidak bisa mengulanginya. Hari kedua adalah hari esok. Dimana anda, saya 
sama-sama tidak tahu apakah akan menjumpainya. Dan hari yang ketiga 
adalah hari ini, saat ini, detik ini, menit ini, yang sedang kita alami saat ini. 
Bisa jadi saat ini adalah sia-sia, kebaikan, atau keburukan, hanya kita yang 
bisa menentukannya. 

Kita sama-sama hanya punya waktu tiga hari. Kualitas istri pertama kita lah 
yang membedakan kita di mata Allah. Karena itu tak layak kita sombong 
diantara yang lainnya, toh kita sama hanya memiliki waktu tiga hari di 
dunia ini. Mudah-mudahan kita tidak menyia-nyiakan tiga hari yang kita 
miliki. Mudah-mudahan tiga hari yang kita miliki, membuat kita sangat 
memperhatikan istri pertama kita. Istri yang menemani kita hingga hari 
pengadilan kelak. 

Wallahu ‘alam bi shawab. 

 

Inspirasi : Ceramah Tarawih Masjid Nurul Barkah PT. Angkasa Pura II, 
Bandara Soekarno Hatta 
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11th Ramadhan –  
Jika Rasulullah SAW duduk di 

samping Anda 

 

‖Assalamu‘alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh,‖ sapanya. 

‖Wahai saudaraku, betulkan engkau benar-benar beriman kepadaku di 
samping beriman kepada Allah, malaikat, kitab-kitab, para nabi, hari akhir 
dan qadha dan qadar dari Allah? Sudahkan keimananmu itu menjadikanmu 
tentram dan tidak mencari kedamaian dari keimanan-keimanan yang lain?‖ 

‖Wahai saudaraku, benarkah cintamu kepadaku lebih dalam dan lebih besar 
dari cintamu kepada harta, jabatan dan keluargamu? Sudahkah engkau siap 
untuk mengorbankan kedudukanmu yang begitu engkau banggakan ketika 
sunnahku mengharuskan engkau berkata benar dan bertindak tegas dan 
jabatan adalah taruhannya? Bukankah engkau telah melihat bagaimana 
nasih ummatku yang kelaparan, telanjang kedinginan dan tidur di bantalan 
rel kereta api? Sudahkah engkau berbuat sesuatu dengan hartamu?‖ 

‖Wahai suadaraku, sesekali aku medengar engkau membaca shalawat 
kepadaku, bersenandung diba dan barzanzi memujiku sudahkah engkah 
benar-benar menghayati maknanya dan merenungi arti yang terkandung di 
dalamnya? Masihkah engkau ingat dengan isi shalawat dan pesan berzanzi 
ketika engkau berada di proyek, saat melakukan tender, saat transaksi 
keuangan, saat memilih bank, saat memilih asuransi, saat meluncurkan 
produk baru, saat sales promotion, saat memilih sales-girl, saat merancang 
iklan, saat menetukan pakaian model iklan, saat membahas PERDA di 
DPRD, saat meminta pengusaha membayar sejumlah dana untuk 
meloloskan RUU, saat menentukan SPJ, saat melihat korban tsunami, saat 
ada gempa, saat menerima karban lumpur? Ataukah engkau hanya 
membaca shalawat untuk ‖lip service‖ saja dengan harapan aku akan 
memberimu shafaat di Padang Mahsyar di hari kiamat nanti? Mulutmu 
mengucap tetapi hatimu kosong, fikiranmu menerawang, dan tindakanmu 
teramat jauh dari sunnah ku.‖ 
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‖Aku memahami hidup semakin hari semakin sulit apalagi di kota besar. 
Harga barang dan kebutuhan pokok semakin mahal, pendidikan semakin 
elitis, kesehatan semakin tidak terjangkau, transportasi tidak murah dan 
amburadul. Aku melihat di atara kalian banyak yang stress dan ciut 
nyalinya. Demikian pula anak-anak kalian yang sudah beranjak remaja dan 
dewasa. Mereka seolah limbung melihat kebingungan orang tuanya dan 
tidak terlalu bergairah melihat masa depan mereka sendiri.‖ 

‖Jangan sedih saudaraku! Aku juga dulu mengalami masa-masa yang sulit 
di usia kecilku. Aku terlahir yatim. Setelah berusia 6 tahun, ibu tercinta pun 
mangkat di kampung Abwa saat pulang berziarah ke pusara ayahku di 
Madinah. Saat itu aku pun bertanya kepada Ummu Ayman, pembantu setia 
ibuku, kemana aku harus pergi? Di rumah siapa aku harus tinggal? Siapa 
yang akan membiayai sekolahku? Siapa yang akan membelikan bajuku? 
Siapa yang akan merawatku? Siapa yang akan memberikan belai kasih 
kepadaku? Ayahku telah meninggal, kini ibuku menyusul pula‖ 

‖Ummu Ayman membesarkan hatiku dengan membawaku ke kakenda 
tercinta Abdul Muthalib. Beliau mencurahkan kasih dan sayangnya 
kepadaku tetapi apa dinyana hanya berselang 2 tahun ia pun dipanggil 
Allah SWT. Kini aku harus mencari tempat berteduh lain. Syukurlah 
kakenda menitipkanku kepada Abu Thalib, saudara tua ayahku. Aku harus 
berterima kasih dan berbesar hati di rumahnya, meskipun pamanda adalah 
orang yang keadaan finansialnya tidak terlalu ajeg dan sering kekurangan 
makan di rumahnya.‖ 

‖Untuk meringankan beban ekonomi aku bekerja ‖serabutan‖. Sebagai anak 
remaja aku mengerjakan apa saja asalkan halal; dari mengembala 
kambing, mencari kayu bakar, sampai memikul batu untuk pembangunan 
rumah tetangga. Semua itu aku lakukan sebagai bagian dari self 
development dan personal leadership.‖ 

―Wahai saudaraku, aku juga gusar mendengar banyak sekali ummatku yang 
tidak mau berusaha dan memulai bisnis karena alasan klasik, tidak punya 
modal, tidak punya uang dan tidak punya jaminan untuk pinjam. 
Sesungguhnya untuk menjadi entrepreneur tidak melulu seluruhnya harus 
diawali dengan modal uang setumpuk. Menurutku, money is not the 
number one capital in business, the number one capital in business is trust 
(amanah) and competency. Uang bukanlah modal utama dan segala-
galanya dalam bisnis. Modal utama dalam bisnis adalah kepercayaan dan 
kompetensi. Bukankah engkau sudah melihat sendiri, aku sudah buktikan 
bahwa tanpa modal secuilpun aku bisa menjalankan bisnis dengan 
menerima amanah dagangan para investor Makkah. Dengan kepercayaan 
itu aku berdagang menjual barang mereka dan berbagi hasil atas dasar 
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system mudharabah. Memang benar, untuk mendapatkan kepercayaan 
tidak lah mudah; kita harus jujur, walk the talk, melaksanakan apa yang 
anda katakan, tidak mengumbar janji dan teguh memegang kepercayaan 
orang.‖ 

―Sungguh pun demikian, jujur saja tidak cukup. Syarat berikutnya anda 
harus fathanah atau kompeten di bidang anda. Kalau sebagai pedagang, 
Anda harus tahu barang apa yang sedang laku dan sedang model saat unu, 
bagaimana consumer behavior masyarakat suatu daerah, anda harus 
memiliki selling skill yang baik, murah senyum, sabar meladeni nasabah, 
service excellence dan on-time dalam delivery barang. Di samping itu anda 
juga harus banyak bergaul dan memperluas network, jangan jadi jago 
kandang sambil mengharap proteksi dari pemerintah. Ketika aku muda 
dulu, aku jajakan barang dagangan Makkah di Madinah, dari Madinah aku 
ke pasar Al-Rabih di Hadralmaut, Souq San‘a dan Souq Aden di Yaman, 
Pasar Suha dan Pasar Daba di Oman, Kota Jerash di Jordan, dan Pasar Al-
Mushaqqar di Bahrain.― 

‖Mohon diingat dengan baik, saat itu belum ada pesawat terbang seperti 
kalian pakai saat ini. Aku menunggang unta, mengarungi lautan padang 
pasir yang sangat panas, berbahaya, tanpa toilet, tanpa AC, tanpa 
pramugari atau makanan siap saji. Saat itu juga aku menghadapi kesulitan 
untuk berkomunikasi dengan investorku di Makkah karena belum ada faq, 
email, apalagi sms atau fasilitas teleconference. Lebih dari itu aku juga 
harus menjaga hasil penjualan dengan ekstra ketat karena belum ada bank 
dan safe deposite box. Kalau sedang butuh uang tunai tambahan, aku harus 
pandai-pandai mensiasatinya karena saat itu belum ada ATM seperti 
sekarang.‖ 

‖Mengenai masalah keluarga, terkadang aku suka sedih kalau mendengar 
sebagian orientalis dan sebagian ummatku yang berfikir seperti orientalis 
menuduhku dengan tuduhan yang menyakitkan. Mereka menuduhku 
sebagai seorang hypersex, fedofil dan memiliki istri yang tidak terbatas 
jumlahnya. Seolah tidak ada cerita lain dari kehidupan tumah tanggaku 
kecuali poligami.‖ 

‖Jika anda melihat perjalanan hidupku anda akan melihat bahwa selama 25 
tahun atau lebih aku hanya memiliki seorang istri Khadijah Binti Khuwalaid. 
Di saat Khadijah hidup cintaku hanya untuk dirinya. Pada usia 51 tahun 
baru aku diamanahi Allah untuk mencari pengganti Khadijah guna 
menemani perjuangan dakwah ini.‖ 



37 |  

 
‖Lebih penting lagi jika anda perhatikan hampir semua istri-istriku setelah 
Khadijah adalah janda-janda yang tidak jarang usianya lebih tua dariku. 
Saudah Binti Zam‘ah misalnya berusia 65 tahun saat aku berusia 51 tahun. 
Ia adalah janda dengan 12 anak yang ditinggal mati oleh suaminya Sukran 
bin Amsal Al-Anshary. Demikian juga Maimunah binti al Harits, janda 
Ruham bin Abdul Uzza, ia berusia 63 tahun saat aku 58 tahun. Maimunah 
banya membantuku dalam dakwah di kalangan Yahudi bani Nadhir, karena 
ia keturunan Yahudi. Sama juga halnya dengan Juwairiyyah binti Harits AL-
Khuzaiyyah, ia telah berusia 65 tahun ketika aku 57 tahun. Ia termasuk 
janda miskin dengan 17 anak. Satu-satunya wanita yang dinikai dalam 
keadaan gadis adalah ‘Aisyah dan Maria Al-Qibtiyyah, seorang budak yang 
dihadiahkan oleh Al-Muqauqis Mesir lalu kemerdekakan. 

…. 

‖Ingatlah wahai saudaraku, tegakkanlah hukum dengan seadil-adilnya! 
Dengarkanlah alasan dan argumentasi dari setiap pihak sehingga kau 
mendapatkan gambarang dengan penuh. Jika ada seorang datang 
berperkara dengan memperlihatkan matanya yang hancur sebelah sabarlah 
dahulu sampai pihak kedua datang, siapa tahu pihak kedua datang dengan 
dua mata yang hancur dan buta. Janganlah kau bersikap keras kepada yang 
lemah dan lunak kepada yang kuat. Jangan kau putar balikkan putusan 
perkara hanya karena uang sepuluh, dua puluh juta, seratus, dua ratus juta 
atau sepuluh, dua puluh milyar. Ingatlah, berapa pun yang sogokan yang 
engkau terima tidak akan cukup untuk menebusmu dari siksaan Allah di 
Neraka Jahannam. Lebih dari itu, semakin banyak yang haram yang engkau 
terima semakin banyak kayu bakar neraka yang akan dinyalakan 
dengannya.‖ 

‖Wahai saudaraku, jagalah Islam ini baik-baik! Aku dan sahabat-sahabatku 
dahulu memperjuangkannya dengan tetesan keringat, darah, dan air mata. 
Selama sepuluh tahun tidak kurang dari sembilan peperangan besar dan 
lima puluh tiga ekspedisi militerku jalani. Dengan segala kekurangan bekal 
dan kesederhanaan senjata, sedikit demi sedikit bumi Allah dibebaskan dari 
belenggu kejahiliyahan.‖ 

‖Wahai Saudaraku, janganlah egois dan sok sibuk, sehingga tidak mau 
berjuang serta berkorban untuk Islam, karen aalasan keterbatasan waktu 
bisnis dan mengurusi proyek. Niscaya jika Sahabat Abu Bakar, Umar, 
Usman, Ali, Hamzah, Saad dan Abdurrahman Auf mengatakan, ‖i am too 
busy with my business, i don‘t have time for Islam‖ aku yakin Islam tidak 
akan sampai ke Jakarta, Surabaya, Medan, Brunei, Kuala Lumpur, New 
delhi, Islamabad, Tunisia, atau Casablanca. Islam sampai ke tempat kalian 
karena jasa-jasa mereka.‖ 
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…. 

diambil dari tulisan Dr. Syafii Antonio yang begitu sistematis dalam sebuah 
epilog yang ”seakan-akan” Rasulullah berada di hadapan kita untuk 
berdiskusi dan memberi banyak nasehat. 

Pada akhirnya, kita pun harus mempersiapkan jawaban bila satu 
saat nanti berjumpa dengannya dan beliau menyapa kita, “ 
Benarlah kau cinta kepadaku? Sejauh mana kau telah mengikuti 
sunnahku? Sudahkah kau amalkan suri tauladanku? Sejauh mana ia 
telah mewarnai kehidupanmu?”  

Bagaimanakah kita akan menjawabnya?? 

 

Inspirasi : Muhammad SAW: The Super Leader Super Manager ~Dr. Syafii 
Antonio~ 
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12th Ramadhan -  
Hikmah di balik Ujian 

 

Sehalus-halus kehinaan di sisi Allah adalah tercabutnya kedekatan kita dari 
sisi-Nya. Hal ini biasanya ditandai dengan kualitas ibadah yang jauh dari 
meningkat, atau bahkan menurun. Tidak bertambah bagus ibadahnya, tidak 
bertambah pula ilmu yang dapat membuatnya takut kepada Allah, bahkan 
justru maksiatpun sudah mulai dilakukan, dan anehnya yang bersangkutan 
tidak merasa rugi. Inilah tanda-tanda akan tercabutnya nikmat berdekatan 
bersama Allah Azza wa Jalla. Pantaslah bila Imam Ibnu Athoilah pernah 
berujar, ―Rontoknya iman ini akan terjadi pelan-pelan, terkikis-kikis sedikit 
demi sedikit sampai akhirnya tanpa terasa habis tandas tidak tersisa‖. 
Demikianlah yang terjadi bagi orang yang tidak berusaha memelihara iman 
di dalam kalbunya. Karenanya jangan pernah permainkan nikmat iman di 
hati ini. Ada sebuah kejadian yang semoga ada hikmah yang bisa diambil. 

Kisahnya dari seorang teman yang waktu itu nampak begitu rajin 
beribadah, saat sholat tak lepas dari linang air mata, shalat tahajud pun tak 
pernah putus, bahkan anak dan isterinya diajak pula untuk berjamaah ke 
mesjid. Selidik punya selidik, ternyata saat itu dia sedang menanggung 
utang. Karenanya diantara ibadah-ibadahnya itu dia selipkan pula doa agar 
utangnya segera terlunasi. Selang beberapa lama, Allah Azza wa Jalla, Zat 
yang Maha Kaya dan Maha Mengabulkan setiap doa hamba-Nya pun 
berkenan melunasi utang tersebut. Sayangnya begitu utangnya terlunasi 
doanya mulai jarang, hilang pula motivasinya untuk beribadah. Biasanya 
kehilangan sholat tahajud menangis tersedu-sedu, ―Mengapa Engkau tidak 
membangunkan aku, ya Allah ?‖, ujarnya seakan menyesali diri. 

Tapi lama kelamaan tahajud tertinggal justru menjadi senang karena jadual 
tidur menjadi cukup. Bahkan sebelum azan biasanya sudah menuju mesjid, 
tapi akhir-akhir ini datang ke mesjid justru ketika adzan. Hari berikutnya 
ketika adzan tuntas barui selesai wudhlu. Lain lagi pada besok harinya, 
ketika adzan selesai justeru masih dirumah, hingga akhirnya pun ia 
memutuskan untuk sholat di rumah saja. 

Begitupun untuk shalat, biasanya ketika masuk mesjid shalat sunat 
tahiyatul mesjid terlebih dulu dan sholat fardhu pun selalu dibarengi sholat 



40 |  

 
rawatib. Tapi sekarang saat datang lebih awal pun malah pura-pura berdiri 
menunggu iqomat, selalu saja ada alasannya. Sesudah iqomat biasanya 
memburu shaf paling awal, kini yang diburu justru shaf yang paling tengah, 
hari berikutnya ia memilih shaf sebelah pojok, bahkan lama-lama mencari 
shaf di dekat pintu, dengan alasan supaya tidak terlambat dua kali. ―Kalau 
datang terlambat, maka ketika pulang aku tidak boleh terlambat lagi, 
pokoknya harus duluan!‖ Pikirnya. 

Saat akan sholat sunat rawatib, ia malah menundanya dengan alasan nanti 
akan dirumah saja, padahal ketika sampai di rumah pun tidak dikerjakan. 
Entah disadari atau tidak oleh dirinya, ternyata pelan-pelan banyak ibadah 
yang ditinggalkan. Bahkan pergi ke majlis ta‘lim yang biasanya rutin 
dilakukan, majlis ilmu di mana saja dikejar, sayangnya akhir-akhir ini 
kebiasaan itu malah hilang. Ketika zikir pun biasanya selalu dihayati, 
sekarang justru antara apa yang diucapkan di mulut dengan suasana hati, 
sama sekali bak gayung tak bersambut. Mulut mengucap, tapi hati malah 
keliling dunia, masyaallah. Sudah dilakukan tanpa kesadaran, seringkali 
pula selalu ada alasan untuk tidak melakukannya. Saat-saat berdoa pun 
menjadi kering, tidak lagi memancarkan kekuatan ruhiah, tidak ada 
sentuhan, inilah tanda-tanda hati mulia mengeras. 

Kalau kebiasaan ibadah sudah mulai tercabaut satu persatu, maka inilah 
tanda-tanda sudah tercabutnya taufiq dari-Nya. Akibat selanjutnya pun 
mudah ditebak, ketahanan penjagaan diri menjadi blong, kata-katanya 
menjadi kasar, mata jelalatan tidak terkendali, dan emosinya pun mudah 
membara. Apalagi ketika ibadah shalat yang merupakan benteng dari 
perbuatan keji dan munkar mulai lambat dilakukan, kadang-kadang pula 
mulai ditinggalkan. Ibadah yang lain nasibnya tak jauh beda, hingga 
akhirnya meninggallah ia dalam keadaan hilang keyakinan kepada Allah. 
Inilah yang disebut suul khatimah (jelek di akhir), naudzubillah. 

Semoga kita dilindungi dari sifat yang demikian. Ya Allah, kami 
memohon kepada-Mu agar Engkau menjadikan sebaik-baik umur 
kami pada akhirnya, sebaik-baik amal pada penutupannya, dan 
sebaik-baik hari hari kami adalah saat bertemu dengan-Mu. 

Wallahu ‘alam bi shawab 

 

Inspirasi : Ceramah Ust. Abdullah Gymnastiar “Hikmah di balik Ujian” 
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13th Ramadhan – Ikhlas  

 

Segala puji bagi Allah SWT. Yang menjadikan mati dan hidup, supaya Dia 
menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya. Dan Dia 
Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. Shalawat serta salam semoga selalu 
tercurah pada tauladan kita Rasulullah Muhammad SAW, kepada 
keluarganya, para sahabatnya, dan para penerus panji risalahnya hingga 
akhir zaman. 

Dua orang manusia, asumsikanlah bahwa mereka berdua diberikan 
kesempatan yang cukup di dunia ini untuk merasakan kesenangan dari 
Allah dan bahwa mereka telah diberitahu mana yang baik dan mana yang 
buruk. Mereka memenuhi tugas-tugas dan kewajiban agama hingga hari 
kematian mereka dan menghabiskan hidup mereka sebagai muslim yang 
taat. Mereka sukses dalam berbagai bidang. Memiliki pekerjaan yang 
bagus, keluarga yang harmonis, dan menjadi anggota masyarakat yang 
terhormat. Jika orang ditanya, siapakah yang paling sukses di antara kedua 
orang tersebut, mereka mungkin menjawab, ―Orang yang bekerja lebih 
keras.‖ Akan tetapi, jika jawaban ini diperhatikan dengan saksama lagi, kita 
akan menyadari bahwa definisi-definisi sukses tersebut tidak berdasarkan 
Al-Qur`an, tetapi atas dasar kriteria duniawi. 

Menurut Al-Qur`an, bukanlah kerja keras, bukan kelelahan, bukan pula 
mencapai penghormatan atau cinta dari orang lain yang disebut sebagai 
kriteria keunggulan, melainkan keyakinan mereka akan Islam, amal baik 
yang mereka kerjakan untuk mendapatkan keridhaan Allah, dan niat baik 
mereka yang terpelihara dalam hati. Itulah yang disebut kriteria yang 
unggul di hadapan Allah. Allah menyatakan hal ini di dalam Al-Qur`an, 

“Daging-daging unta dan darahnya itu sekali-kali tidak dapat mencapai 
(keridhaan) Allah, tetapi ketaqwaan dari kamulah yang dapat mencapainya. 

Demikianlah Allah telah menundukkannya untuk kamu supaya kamu 
mengagungkan Allah terhadap hidayah-Nya kepada kamu. Dan berilah 

kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik.” (Al-Hajj [22]: 37) 

Sebagaimana disebutkan di atas, amalan yang dilakukan seseorang dengan 
menyembelih seekor binatang karena Allah, akan dinilai-Nya bergantung 
pada ketaatan atau rasa takutnya kepada Allah. Daging atau darah bintang 



42 |  

 
apa pun yang disembelih dengan menyebut nama Allah itu tidak ada 
nilainya di hadapan Allah jika amalan tersebut tidak dilakukan karena Allah. 
Di sinilah, faktor-faktor pentingnya adalah niat baik dan keikhlasan kepada 
Allah saat menjalankan suatu perbuatan atau peribadatan kepada Allah. 
Karena itu, seorang manusia tidak akan meningkat kemuliaannya di mata 
Allah hanya karena amal, ibadah, sikap, dan kata-kata baiknya. Tentu saja 
semua itu adalah perbuatan yang harus dilakukan seorang muslim 
sepanjang hidup mereka untuk mendapatkan balasan yang besar di hari 
pembalasan. Akan tetapi, faktor terpenting yang harus diperhatikan saat 
memenuhi semua perbuatan itu adalah tingkat kedekatan yang dirasakan 
seseorang dengan Allah. Yang penting bukanlah banyaknya perbuatan yang 
kita lakukan, melainkan bagaimana seseorang berpaling kepada Allah 
dengan kebersihan dan keikhlasan hati. Keikhlasan berarti memenuhi 
perintah Allah tanpa mempertimbangkan keuntungan pribadi atau balasan 
apa pun. Seseorang yang ikhlas akan berpaling kepada Allah dengan 
hatinya dan hanya ingin mendapatkan ridha-Nya atas setiap perbuatan, 
langkah, kata-kata, dan do‘anya. Jadi, ia benar-benar yakin kepada Allah 
dan mencari kebajikan semata. Menurut Al-Qur`an, 

“… Sesungguhnya, orang yang paling mulia di antara kamu di sisi 
Allah ialah orang yang paling bertaqwa di antara kamu. 

Sesungguhnya, Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.” (Al-
Hujurat [49]: 13) 

Dalam banyak ayat Al-Qur`an, ditekankan agar perbuatan baik itu 
dilakukan hanya untuk mendapatkan keridhaan Allah. Akan tetapi, 
beberapa orang berusaha untuk mengabaikan kenyataan ini. Mereka tidak 
pernah berkaca pada kebersihan niat di dalam hati mereka saat melakukan 
suatu pekerjaan, memberi nasihat, menolong orang, atau berkorban. 
Mereka percaya bahwa perbuatan mereka sudah cukup, dengan 
menganggap bahwa mereka telah menunaikan tugas agama. Di dalam Al-
Qur`an, Allah mengatakan kepada kita tentang mereka yang berusaha 
sepanjang hidupnya, namun sia-sia. Jika demikian halnya, mereka akan 
dihadapkan pada situasi berikut ini di hari pembalasan. 

“Banyak muka pada hari itu tunduk terhina, bekerja keras lagi 
kepayahan.” (Al-Ghaasyiyah [88]: 2-3) 

Karena itulah, manusia akan menghadapi satu dari dua situasi tersebut di 
hari akhir. Dua orang yang telah mengejar pekerjaan yang sama, 
mencurahkan usaha yang sama, dan bekerja dengan kebulatan hati yang 
sama sepanjang hidup mereka, bisa mendapatkan perlakuan yang berbeda 
di hari akhir. Mereka yang membersihkan dirinya akan dibalas dengan 
kebahagiaan surga yang memikat, sedangkan mereka yang meremehkan 
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nilai keikhlasan saat berada di dunia ini akan mengalami penderitaan 
neraka yang tiada akhir. 

Wallahu ‘alam bi shawab 

 

Inspirasi : Keikhlasan dalam telaah Al-Quran (Harun Yahya) 
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14th Ramadhan -  
Kita dan Al-Quran 

 

Dalam berinteraksi dengan Al qur’an, umat Islam saat ini berada di 
antara 4 situasi: 

Pertama, tersebutlah dalam sebuah cerita bahwa sepasang suami isteri dari 
sebuah desa berangkat ke Makkah untuk menunaikan ibadah haji. Mereka 
tahu, bahwa mutu emas di tanah Arab itu sangat tinggi serta harganya pun 
relatif lebih murah. Untuk itu, mereka pun sepakat untuk membeli kalung 
dan seperangkat perhiasan lainnya. Sekembali ke kampungnya, mereka 
menyimpang emas-emas tersebut dalam sebuah laci yang indah dan 
dikunci rapat-rapat. Mereka melakukannya karena menganggap bahwa 
emas tersebut adalah sesuatu yang berharga, memiliki nilai besar (value) 
sehingga perlu dijaga dengan disimpan di tempat yang aman. Akhirnya, 
emas tersebut tidak pernah dipakai atau dinikmati sebagai perhiasan yang 
berharga karena kekhawatiran akan menurunkan nilai atau value dari emas 
yang dimilikinya.  

Kedua, sepasang suami isteri dari kampung lain melancong ke kota New 
York, kota metropolitan, kotanya dunia. Setiba di New York, mereka 
mencari tempat untuk menyewa mobil. Setelah deal selesai, sang penyewa 
meminta sebuah ―map‖ (peta) kota New York. Mereka sadar, sebagai 
musafir yang asing (stranger traveler) mereka memerlukan peta agar tidak 
tersesat dalam perjalanan di kota yang baru bagi mereka. Sayangnya, 
selama perjalanan peta (map) tersebut hanya dipegang, minimal dilihat tapi 
tidak difahami secara serius petunjuk-petunjuknya. Akhirnya, mereka 
berjalan dan berjalan, namun tujuan yang ingin dicapainya tidak pernah 
dicapainya. Bahkan mereka berjalan ke arah yang sesat, terperangkap 
dalam sebuah rimba yang penuh binatang buas. 

Ketiga, seorang pemuda kampung datang ke kota. Setiba di kota, sang 
pemuda diajak ke pantai oleh seorang temannya yang kebetulan penyelam. 
Sesampai di pantai tersebut, sang pemuda pertama kali menemukan 
kotoran-kotoran, sampah-sampah dan hanya pasir-pasir dan batu-batuan. 
Terbetiklah dalam benak pemuda kampung, betapa bodohnya pemuda kota 
yang selalu menyelam di lautan yang hanya penuh kotoran dan sampah 
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tersebut. Sang pemuda kampung tidak sadar, betapa dalam lautan 
tersembunyi mutiara dan berbagai benda berharga lainnya. Sayangnya, 
sang pemuda kampung hanya mampu melihat pinggiran lautan yang tidak 
terpelihara secara baik sehingga penuh dengan kotoran dan sampah dan 
tidak mampu menangkap berbagai rahasia keindahan di dalamnya. 

Keempat, Seorang pensiunan hansip dari sebuah kampung terpencil pergi 
melancong ke kota London. Selama menjadi hansip, dia selalu taat dengan 
aturan-aturan yang selama ini dihafalnya, termasuk menghafal lafaz 
pancasila dan pembukaan uud 45-nya. Sebagai law obedient person, dia 
sudah bertekad untuk tidak melakukan lagi hal-hal lain yang di luar 
hafalannya. Setiba di London, sang hansip diperhadapkan kepada aturan-
aturan baru yang selama ini belum ada di pemikirannya. Maka, ia menolak 
untuk mentaati kota London karena menurutnya, aturan-aturan tersebut 
tidak sesuai dengannya yang selama ini difahaminya. 

------ 

Kira-kira begitulah sekarang ini. Kita dalam berinteraksi dengan Al Qur‘an 
berada pada posisi di atas, atau minimal berada pada salah satu kelompok 
manusia as sebagaimana digambarkan di atas: 

Pertama, kita sadar bahwa Al Qur‘an itu sangat berharga, memiliki nilai 
yang sangat tinggi. Al Qur‘an itu kita hargai dan cintai. Namun 
pernghargaan dan kecintaan kita terhadap Al Qur‘an, ibarat kecintaan dan 
penghargaan seorang haji terhadap emasnya. Kita membeli Al Qur‘an yang 
paling fancy, yang paling mahal dan paling indah. Sayangnya, Al Qur‘an 
hanya dijadikan perhiasan yang tersimpan di dalam laci, dikunci karena 
dianggap suci. Al Qur‘an justeru karena keyakinan kesuciannya, jarang 
tersentuh. Paling tidak, hanya disentuh disaat akan membaca Yaasiin, 
karena mungkin seseorang di antara anggota keluarga ada yang sakit keras 
(sakarat) atau mungkin karena seseorang meninggal dunia. 

Kedua, kita sadar bahwa kita semua adalah musafir menuju peristirahatan 
akhir. Kita berjalan menuju alam kekal. Dan di dalam perjalanan ini, kita 
membutuhkan peta (map), petunjuk jalan agar kita tidak tersesat. Dengan 
peta, kita minimal akan mudah menemukan jalan yang terefektif dan aman. 
Jika tidak, maka mungkin saja, kita tersesat ke dalam hutan rimba yang 
penuh binatang buas. Dunia ini adalah ganas. Dunia ini penuh dengan 
perangkap dan tipu muslihat. Kalaulah dalam perjalanan ini, kita tidak 
cermat mencari jalan aman, sesuai dengan petunjuk jalan yang baku, maka 
kita dapat terjatuh dalam perangkap dan tipu muslihat duniawi. Sayangnya, 
peta atau petunjuk jalan tersebut, hanya dipegang dan tidak dipelajari, 
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atau minimal dibaca tapi tidak difahami. Sehingga rasanya, perjalanan kita 
serba semrawut tidak terarah, karena peta yang kita miliki hanya justru 
menjadi beban dalam perjalanan. 

Ketiga, kurangnya keimanan dan keilmuan kita, menjadikan kita kadang 
tergesa-gesa mengambil sebuah kesimpulan keliru terhadap Al Qur‘an. 
Arogansi manusia tidak jarang berkata, Al Qur‘an itu hanya penuh dengan 
beban-beban ajaran yang menghambat kemajuan hidup atau kehidupan 
yang dinamis. Al Qur‘an menghambat kemajuan dunia. Al Qur‘an telah 
usang. Al Qur‘an hanya akan semakin menghambat kehidupan yang 
modern. Ibarat pemuda kampungan yang diajak jalan ke pinggir pantai 
pertama kali. Padahal, Al Qur‘an adalah lautan yang tak akan pernah habis 
terselami. Di dalamnya tersimpan segala sesuatu yang berharga. Di 
dalamnya ada emas, mutiara dan berbagai barang mulia dengan valuenya 
yang sangat tinggi. Sayang otak kampungan menganggapnya justeru hanya 
―hambatan‖ kemajuan kehidupan yang dianggap modern. 

Keempat, pada semua negeri ada aturan. Aturan adalah sebuah 
keniscayaan. Negeri tanpa aturan tak lebih dari sebuah negeri dari 
kumpulan hewan-hewan. Manusia yang hidup dalam sebuah negeri, tanpa 
ingin diatur oleh sebuah aturan, mereka tak lebih dari hewan-hewan yang 
berbentuk manusia. Kita hidup di negerinya Allah. Kita menumpang 
mencari makan, sedang melancong (musafir) dalam negeriNya. Maka, 
akankah diterima sebagai sebuah kewajaran, di saat kita mengatakan 
bahwa aturan Al Qur‘an tak bisa diterima karena ―aku‖ sendiri sudah punya 
aturan? Jika tetap berpendirian demikian, silahkan cari negeri, silahkan cari 
dunia, di mana anda dapat mengklaim sebagai dunia yang Tuhan tidak 
perlu campur tangan. Ciptakanlah dunia baru anda, yang di dalamnya 
Tuhan memang tidak perlu campur tangan. Selama anda masih ada di 
planet sekarang, planet yang anda merasa belum pernah menciptakannya 
sendiri, jangan coba-coba berprilaku ―kuno‖ menganggap punya aturan-
aturan sendiri. Karena di mana pun anda pergi, setiap pemilik negeri akan 
membuat aturannya sendiri. Dan dunia seluruhnya (al‘aalamiin) adalah 
negeriNya Allah. Untuk itu, adalah sangat tidak masuk akal dan tidak 
realisits, jika anda menolak aturan Allah SWT. 

----- 

Lalu di manakah saya, anda dan kita semua? Masih masih-masing kita 
melakukan introspeksi. Buka akal dan hati, hancurkan keegoan yang selalu 
angkuh dan bersikap. 
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Wallahu ‘alam bi shawab 

 

Inspirasi : kumpulan tausyiah di hardisk laptop, tulisannya karya Ustadz 
Syamsi Ali 
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15th Ramadhan - Kekayaan 

 

15th Ramadhan 1431 H. Hari ini, tepat tengah bulan dari bulan Ramadhan, 
saat bulan menampakan purnamanya. Segala puji bagi Allah SWT, Tuhan 
yang mengatur kehidupan dan kematian di alam semesta ini. Dialah Allah 
pencipta langit dan bumi, dan bila Dia berkehendak (untuk menciptakan) 
sesuatu, maka (cukuplah) Dia hanya mengatakan kepadanya: “Jadilah!” 
Lalu jadilah ia. Bukan mustahil bagi-Nya, purnama yang kita saksikan di 
tengah bulan ini, lenyap begitu saja ketika Allah berkehendak.  

Dua nikmat yang sering dilupakan oleh manusia, adalah nikmat sehat dan 
nikmat waktu luang. Manusia cenderung lupa terhadap dua nikmat 
tersebut, bahkan justru malah menjadi bumerang bagi manusia. Sadar atau 
tidak sadar, kita merasa dekat dengan Allah ketika kita sedang sakit. 
Betapa khusyunya kita berdo‘a memohon kesehatan, betapa berurainya air 
mata kita, ketika kita dihimpit kesulitan, dihimpit deadline, dihimpit tugas 
tak berkesudahan, untuk memohon kepada Allah diberikan kemudahan dan 
kelapangan. Masya Allah, padahal ketika kita ditimpakan kesenangan, 
kesehatan, atau kelapangan, apakah kita kemudian mengucap syukur 
pada-Nya? Apakah kemudian kita mengingat-Nya? Astaghfirullah, semoga 
kita dihindarkan dari golongan yang demikian. 

Banyak manusia memang bisa lulus dari ujian Allah, ketika memang 
ujiannya berupa kesulitan ataupun kemudahan. Tapi sulit sekali manusia 
untuk bisa lulus ujian Allah ketika ujian yang diberikan adalah kemudahan, 
kelapangan, dan kekayaan. Beberapa kisah dalam Al-Quran bercerita 
tentang bagaimana manusia ternyata malah menjadi sombong dan merasa 
tinggi ketika sudah kaya, padahal ketika miskin atau cukup, dia begitu taat 
kepada Allah. Kisah Qarun mungkin bisa menjadi referensi bagaimana 
harusnya kita bersikap terhadap kekayaan. 

Dalam Al-Quran diterangkan,  

“Sesungguhnya Qarun adalah termasuk kaum Musa , maka ia berlaku 
aniaya terhadap mereka, dan Kami telah menganugerahkan kepadanya 
perbendaharaan harta yang kunci-kuncinya sungguh berat dipikul oleh 

sejumlah orang yang kuat-kuat. (Ingatlah) ketika kaumnya berkata 
kepadanya: “Janganlah kamu terlalu bangga; sesungguhnya Allah tidak 
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menyukai orang-orang yang terlalu membanggakan diri.”  (76) Dan carilah 
pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri 

akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) 
duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah 

berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) 
bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat 

kerusakan.(77) Qarun berkata: “Sesungguhnya aku hanya diberi harta itu, 
karena ilmu yang ada padaku”. Dan apakah ia tidak mengetahui, 

bahwasanya Allah sungguh telah membinasakan umat-umat sebelumnya 
yang lebih kuat daripadanya, dan lebih banyak mengumpulkan harta? Dan 

tidaklah perlu ditanya kepada orang-orang yang berdosa itu, tentang dosa-
dosa mereka. (78) Maka keluarlah Qarun kepada kaumnya dalam 

kemegahannya. Berkatalah orang-orang yang menghendaki kehidupan 
dunia: “Moga-moga kiranya kita mempunyai seperti apa yang telah 
diberikan kepada Qarun; sesungguhnya ia benar-benar mempunyai 

keberuntungan yang besar”.(79) Berkatalah orang-orang yang dianugerahi 
ilmu: “Kecelakaan yang besarlah bagimu, pahala Allah adalah lebih baik 
bagi orang-orang yang beriman dan beramal saleh, dan tidak diperoleh 

pahala itu, kecuali oleh orang- orang yang sabar”. (80) Maka Kami 
benamkanlah Qarun beserta rumahnya ke dalam bumi. Maka tidak ada 

baginya suatu golonganpun yang menolongnya terhadap azab Allah. Dan 
tiadalah ia termasuk orang-orang (yang dapat) membela (dirinya). (81) 

Dan jadilah orang-orang yang kemarin mencita-citakan kedudukan Qarun 
itu, berkata: “Aduhai, benarlah Allah melapangkan rezki bagi siapa yang Dia 
kehendaki dari hamba-hambanya dan menyempitkannya; kalau Allah tidak 
melimpahkan qarunia-Nya atas kita benar-benar Dia telah membenamkan 

kita (pula). Aduhai benarlah, tidak beruntung orang- orang yang 
mengingkari (nikmat Allah)” (82) (QS AL-Qashash : 76-82) 

Qarun adalah representasi dari kecongkakan seorang manusia yang merasa 
bahwa kekayaan yang dianugerahkan kepadanya adalah kerja keras dirinya 
dan berkat ilmu yang dimilikinya. Qarun dilimpahi oleh Allah kekayaan yang 
luar biasa banyaknya. Bahkan, untuk membawa kunci tempat penyimpanan 
hartanya, harus dibawa oleh orang-orang kuat. Ketika dia  dinasihati untuk 
bersyukur mengenai harta yang dianugerahkan kepadanya, Qarun berkata ” 
Sesungguhnya aku hanya diberi harta itu, karena ilmu yang ada padaku”. 
Allah sangat tidak menyukai orang sombong, hingga datanglah Sunnatullah, 
Qarun dibenamkan bersama harta-hartanya kedalam perut bumi hingga tak 
bersisa hartanya sedikitpun. 

—- 

Manusia ibarat Penunggang kuda liar. Kuda itu adalah nafsunya, Pelana 
adalah akalnya, dan tali kekang adalah imannya. Pelana dan tali kekang 
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inilah yang dibutuhkan untuk mengatur agar nafsu bisa dikendalikan. 
Momen Ramadhan, yang kemudian orang yang beriman wajib untuk 
berpuasa di bulan tersebut, hadir untuk memperkuat tali kekang agar tidak 
putus dihantam nafsu. Momen Ramadhan lahir bagi seluruh umat Islam, 
untuk mengingatkan rasa lapar, mengingatkan kesulitan menahan makan 
dan minum, juga sarana berbagi bagi masyarakat tidak mampu di sekitar 
kita dengan media zakat. Sadar atau tidak, kita tak ada apa-apanya di 
hadapan Allah. Dalam suatu hadist Qudsi dikatakan : 

Dari Abu Dzar Al Ghifari radhiallahuanhu dari Rasulullah shollallohu „alaihi 
wa sallam sebagaimana beliau riwayatkan dari Rabbnya Azza Wajalla bahwa 

Dia berfirman: Wahai hambaku, sesungguhya aku telah mengharamkan 
kezaliman  atas diri-Ku dan Aku telah menetapkan haramnya (kezaliman 

itu) diantara kalian, maka janganlah kalian saling berlaku zalim. Wahai 
hambaku semua kalian adalah sesat kecuali siapa yang Aku beri hidayah, 
maka mintalah hidayah kepada-Ku niscaya Aku akan memberikan kalian 
hidayah. Wahai hambaku, kalian semuanya kelaparan kecuali siapa yang 

aku berikan kepadanya makanan, maka mintalah makan kepada-Ku niscaya 
Aku berikan kalian makanan. Wahai hamba-Ku, kalian semuanya telanjang 
kecuali siapa yang aku berikan kepadanya pakaian, maka mintalah pakaian 

kepada-Ku niscaya Aku berikan kalian pakaian. Wahai hamba-Ku kalian 
semuanya melakukan kesalahan pada malam dan siang hari dan Aku 

mengampuni dosa semuanya, maka mintalah ampun kepada-Ku niscaya 
akan Aku ampuni. Wahai hamba-Ku sesungguhnya tidak ada kemudharatan 
yang dapat kalian lakukan kepada-Ku sebagaimana tidak ada kemanfaatan 

yang kalian berikan kepada-Ku. Wahai hambaku seandainya sejak orang 
pertama diantara kalian sampai orang terakhir, dari kalangan manusia dan 

jin semuanya berada dalam keadaan paling bertakwa diantara kamu, 
niscaya hal tersebut tidak menambah kerajaan-Ku sedikitpun . Wahai 

hamba-Ku seandainya sejak orang pertama diantara kalian sampai orang 
terakhir, dari golongan manusia dan jin diantara kalian, semuanya seperti 

orang yang paling durhaka diantara kalian, niscaya hal itu mengurangi 
kerajaan-Ku sedikitpun juga. Wahai hamba-Ku, seandainya sejak orang 

pertama diantara kalian sampai orang terakhir semunya berdiri di 
sebuah bukit lalu kalian meminta kepada-Ku, lalu setiap orang yang 
meminta Aku penuhi, niscaya hal itu tidak mengurangi apa yang ada 

pada-Ku kecuali bagaikan sebuah jarum yang dicelupkan di tengah 
lautan. Wahai hamba-Ku, sesungguhnya semua perbuatan kalian akan 

diperhitungkan untuk kalian kemudian diberikan balasannya, siapa yang 
banyak mendapatkan kebaikaan maka hendaklah dia bersyukur kepada 

Allah dan siapa yang menemukan selain (kebaikan) itu janganlah ada yang 
dicela kecuali dirinya. (Riwayat Muslim) 
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Wallahu ‘alam bi shawab 

 

Inspirasi : Ceramah Buka Bersama Garuda Indonesia oleh Ust. Jefri Al-
Bukhori 
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16th Ramadhan - 
Membumikan Al-Qur’an  

 

 (Beberapa hari yang ditentukan itu ialah) bulan Ramadhan, bulan yang di 
dalamnya diturunkan (permulaan) Al Quran sebagai petunjuk bagi manusia 

dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda (antara 
yang hak dan yang bathil). Karena itu, barangsiapa di antara kamu hadir (di 

negeri tempat tinggalnya) di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada 
bulan itu, dan barangsiapa sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), 

maka (wajiblah baginya berpuasa), sebanyak hari yang ditinggalkannya itu, 
pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak 

menghendaki kesukaran bagimu. Dan hendaklah kamu mencukupkan 
bilangannya dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya 
yang diberikan kepadamu, supaya kamu bersyukur. (QS. Al-Baqarah 185) 

Ramadhan hendak akan menginjak malam ke-17. Syahrul Ramadhan 
sebagai Syahrul Qur‘an. Ramadhan mendapat tempat yang istimewa bagi 
umat Islam. Bulan ini adalah bulan dimana diturunkannya AL-Qur‘an. Kitab 
yang menandai diangkatnya seorang Muhammad bin Abdullah menjadi 
Rasul, melalui diturunkannya 5 ayat pertama surat Al-Alaq. Dalam tafsir 
Ibnu katsir dijelaskan Al-Qur‘an diturunkan secara sekaligus (dari Lauh 
Mahfudz)  ke Baitul Izzah di langit dunia, dan itu terjadi pada bulan 
Ramadhan, pada malam lailatul qadar. Dalam Al-Qur‘an disebutkan : 

“Sesungguhnya Kami telah menurunkannya (Al Quran) pada malam 
kemuliaan” (Al-Qadr : 1) 

Setelah itu diturunkan sebagian demi sebagian (secara bertahap) kepada 
Rasulullah SAW sesuai dengan peristiwa yang terjadi (Asbabun Nuzul nya). 
Begitulah yang disampaikan oleh Ibnu Abbas dengan periwayatan dari 
beberapa jalur. Al-Qur‘an menjadi begitu istimewa dan menjadi pegangan 
bagi seseorang yang mengaku Allah adalah Tuhannya  dan Muhammad 
adalah Rasul-Nya. Dalam ayat diatas (Al-Baqarah: 185), disebutkan bahwa 
Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan 
mengenai petunjuk itu dan pembeda (antara yang hak dan yang bathil). Ini 
merupakan pujian bagi Al-Quran yang diturunkan sebagai petunjuk bagi 
hati para hamba-Nya yang beriman, membenarkan, dan mengikutinya. 
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Qur‘an adalah dalil dan hujjah (argumen) yang nyata dan jelas bagi orang 
yang memahami dan memperhatikannya. Hal ini menunjukan kebenaran 
ajaran yang dibawanya, berupa petunjuk yang menentang kesesatan dan 
bimbingan melawan penyimpangan, serta pembeda antara yang haq dan 
yang bathil, yang halal dan yang haram. 

Pertanyaannya, dengan begitu jelasnya Al-Qur‘an sebagai petunjuk yang 
diturunkan oleh Allah melalui Rasulullah, sedekat apakah kita dengan Al-
Qur‘an?  Begitu ruginya kita jika di Bulan Ramadhan masih juga belum 
dekat dengan Al-Quran. Ramadhan adalah suasana yang begitu kondusif 
untuk dekat dengan Al-Qur‘an. Kita perhatikan di masjid-masjid, tadarus 
Qur‘an diadakan rutin setiap harinya. Kajian-kajian tentang Quran juga 
banyak diselenggarakan di banyak majelis ilmu. Tayangan TV menjelans 
berbuka juga banyak menayangkan kultum membahas ayat-ayat AL-Quran. 
Banyak orang-orang yang selain di bulan Ramadhan tidak mampu 
mengkhatamkan Al-Quran, di bulan Ramadhan ini bisa mengkhatamkan 
Quran. Ada yang 1 kali, 2 kali, dan berkali-kali. Apakah kita tidak iri dengan 
mereka? Sungguh keras hati kita jika saja di bulan Ramadhan ini, kecintaan 
kita kepada Al-Qur‘an masih biasa-biasa saja. Bahkan tidak tergerak untuk 
membaca Quran satu ayat pun. 

Motivasi apa lagi yang kurang yang diqaruniakan oleh Allah untuk 
memotivasi kita untuk membaca Al-Qur‘an? 

“Siapa yang membaca satu huruf dari Kitab Allah (Alquran ), ia akan 
mendapatkan satu kebaikan yang nilainya sama dengan 10 kali ganjaran 

(pahala). Aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, tetapi alif satu 
huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf.” (HR Tirmidzi). 

Al-Quran memang bukan hanya bacaan, Al-Quran bukan novel, melainkan 
petunjuk yang dengan memahaminya, mentadaburinya, dan mengamalkan 
isinya. Memang mungkin tahapan kita saat ini masih sebatas membacanya, 
tapi ternyata mukjizat Al-Quran juga sudah bisa menjadikan pembacanya 
luar biasa. Ada kisah menarik dari sebuah milis mengenai fenomena 
seorang pembaca AL-Qur‘an. 

Seorang muslim tua Amerika tinggal di sebuah perkebunan/area di sebelah 
timur Pegunungan Kentucky bersama cucu laki-lakinya. Setiap pagi Sang 
kakek bangun pagi dan duduk dekat perapian membaca Al-qur‘an. Sang 
cucu ingin menjadi seperti kakeknya dan memcoba menirunya seperti yang 
disaksikannya setiap hari. Suatu hari ia bertanya pada kakeknya : ― Kakek, 
aku coba membaca Al-Qur‘an sepertimu tapi aku tak bisa memahaminya, 
dan walaupun ada sedikit yang aku pahami segera aku lupa begitu aku 
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selesai membaca dan menutupnya. Jadi apa gunanya membaca Al-quran 
jika tak memahami artinya ? 

Sang kakek dengan tenang sambil meletakkan batu-batu di perapian, 
memjawab pertanyaan sang cucu : ―Cobalah ambil sebuah keranjang batu 
ini dan bawa ke sungai, dan bawakan aku kembali dengan sekeranjang air.‖ 

Anak itu mengerjakan seperti yang diperintahkan kakeknya, tetapi semua 
air yang dibawa habis sebelum dia sampai di rumah. Kakeknya tertawa dan 
berkata, ―Kamu harus berusaha lebih cepat lain kali ―. Kakek itu meminta 
cucunya untuk kembali ke sungai bersama keranjangnya untuk mencoba 
lagi. Kali ini anak itu berlari lebih cepat, tapi lagi-lagi keranjangnya kosong 
sebelum sampai di rumah. 

Dengan terengah-engah dia mengatakan kepada kakeknya, tidak mungkin 
membawa sekeranjang air dan dia pergi untuk mencari sebuah ember 
untuk mengganti keranjangnya. Kakeknya mengatakan : ‖Aku tidak ingin 
seember air, aku ingin sekeranjang air. Kamu harus mencoba lagi lebih 
keras. ‖ dan dia pergi ke luar untuk menyaksikan cucunya mencoba lagi. 
Pada saat itu, anak itu tahu bahwa hal ini tidak mungkin, tapi dia ingin 
menunjukkan kepada kakeknya bahwa meskipun dia berlari secepat 
mungkin, air tetap akan habis sebelum sampai di rumah. Anak itu kembali 
mengambil / mencelupkan keranjangnya ke sungai dan kemudian berusaha 
berlari secepat mungkin, tapi ketika sampai di depan kakeknya, keranjang 
itu kosong lagi. Dengan terengah-engah, ia berkata : ‖Kakek, ini tidak ada 
gunanya. Sia-sia saja‖. 

Sang kakek menjawab : ‖Nak, mengapa kamu berpikir ini tak ada 
gunanya?. Coba lihat dan perhatikan baik-baik keranjang itu .‖ 

Anak itu memperhatikan keranjangnya dan baru ia menyadari bahwa 
keranjangnya nampak sangat berbeda. Keranjang itu telah berubah dari 
sebuah keranjang batu yang kotor, dan sekarang menjadi sebuah 
keranjang yang bersih, luar dan dalam. ‖ Cucuku, apa yang terjadi ketika 
kamu membaca Qur‘an ? Boleh jadi kamu tidak mengerti ataupun tak 
memahami sama sekali, tapi ketika kamu membacanya, tanpa kamu 
menyadari kamu akan berubah, luar dan dalam. 

Membacanya saja sudah memberikan perubahan luar biasa. Tapi kita tak 
cukup berhenti sampai membaca, karena Qur‘an diturunkan sebagai 
petunjuk, maka mempelajari dan mengamalkan isinya adalah tahap 
berikutnya yang patut dilakukan oleh seorang Muslim. 
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Wallahu’alam bi shawab 

 

Inspirasi : Ceramah tarawih Masjid Nurul Barkah PT Angkasa Pura II, 
Bandara Soekarno Hatta oleh Ust Yusuf Mansyur 
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17th Ramadhan - Manusia 

 

Maka bertasbihlah kepada Allah di waktu kamu berada di petang hari dan 
waktu kamu berada di waktu subuh, dan bagi-Nyalah segala puji di langit 

dan di bumi dan di waktu kamu berada pada petang hari dan di waktu 
kamu berada di waktu Zuhur. Dia mengeluarkan yang hidup dari yang mati 

dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup dan menghidupkan bumi 
sesudah matinya. Dan seperti itulah kamu akan dikeluarkan (dari kubur). 

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan kamu dari 
tanah, kemudian tiba-tiba kamu (menjadi) manusia yang berkembang biak. 
Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu 

isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa 
tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. 

Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda 
bagi kaum yang berfikir. Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah 

menciptakan langit dan bumi dan berlain-lainan bahasamu dan warna 
kulitmu. Sesungguhnya pada yang demikan itu benar-benar terdapat tanda-

tanda bagi orang-orang yang mengetahui. Dan di antara tanda-tanda 
kekuasaan-Nya ialah tidurmu di waktu malam dan siang hari dan usahamu 
mencari sebagian dari qaruniaNya. Sesungguhnya pada yang demikian itu 
benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang mendengarkan. Dan di 

antara tanda-tanda kekuasaan-Nya, Dia memperlihatkan kepadamu kilat 
untuk (menimbulkan) ketakutan dan harapan, dan Dia menurunkan hujan 

dari langit, lalu menghidupkan bumi dengan air itu sesudah matinya. 
Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda 

bagi kaum yang mempergunakan akalnya. Dan di antara tanda-tanda 
kekuasaan-Nya ialah berdirinya langit dan bumi dengan iradat-Nya. 

Kemudian apabila Dia memanggil kamu sekali panggil dari bumi, seketika 
itu (juga) kamu keluar (dari kubur). Dan kepunyaan-Nyalah siapa saja yang 

ada di langit dan di bumi. Semuanya hanya kepada-Nya tunduk.  
(Ar-Ruum 17-26) 

Segala puji bagi Allah yang menjadikan suatu makhluk berwujud manusia. 
Manusia dengan seluruh perangkat yang dimilikinya, akal dan nafsu, 
dipercaya oleh Allah SWT untuk mengemban amanah sebagai khalifah di 
dunia. Hal yang dipertanyakan oleh Malaikat, ditolak oleh Iblis, tapi 
diyakinkan oleh Allah, bahwa manusialah yang meskipun kerap berbuat 
kerusakan di muka bumi, diberi kepercayaan untuk mengelola bumi sebagai 
tempat ujiannya sebelum kembali menghadap Sang Kuasa, Allah SWT. 
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Ayat Qur‘an diatas menerangkan manusia seharusnya, proses 
penciptaannya, fitrahnya, kewajibannya, dan juga perintah Allah untuk 
menggunakan akalnya sebagai instrumen memahami semua fenomena 
yang Allah berikan di bumi. Manusia diciptakan dari tanah dan akan kembali 
ke tanah. Manusia diberi anugerah untuk bisa berkembang biak dengan 
memberikan pasangan dari golongan manusia. Terbukti bahwa Islam adalah 
agama fitrah, agama yang memberikan fasilitas azasi manusia. Islam bukan 
agama rahib yang rela untuk tidak menikah. Tapi Islam juga bukan agama 
yang membolehkan dengan sesuka hati menyalurkan nafsunya dimana 
saja. Ada suatu mekanisme yang dinamakan pernikahan. Sehingga nafsu 
dan akal menyatu secara harmoni menjadi amal shaleh. 

Manusia dan makhluk lain yang Allah ciptakan memiliki satu perbedaan 
yang prinsip, yakni akal. Itulah yang membuat kemudian malaikat 
mengakui bahwa manusia memang pantas menjadi khalifah di bumi. Ketika 
Allah mengajarkan kepada Adam beberapa nama, dan kemudian Adam 
mampu menyebutkan dan mengingat nama-nama tersebut. Malaikat hanya 
dibekali nafsu, tapi hanya nafsu kebaikan. Syaitan juga hanya dibekali 
nafsu, yakni nafsu kejelekan yang selalu membangkang perintah Allah, dan 
Manusia dibekali nafsu kebaikan dan kejelekan, dan dengan akalnya 
mampu membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Maha suci 
Allah yang telah menganugerahkan kepada manusia penciptaan yang begitu 
sempurna. 

Dengan kesempurnaannya manusia, manusia juga merupakan makhluk 
yang kompleks. Dari fisiknya saja begitu sangat sempurna. Tulisan yang 
berjudul ―Menghitung dari Otak‖ di majalah New Scientist, menggunakan 
analogi berikut mengenai kemampuan luar biasa yang ditunjukkan otak. 
Secara kasar, otak manusia adalah komputer alami yang terdiri dari 10 
hingga 100 milyar neuron, yang masing-masing berhubungan dengan 
sekitar 10.000 lainnya, dan semuanya berfungsi secara parallel. Sistem 
neuron melakukan 100 langkah pemrosesan dalam melakukan suatu tugas 
rumit seperti melihat atau berbicara yang bagi sebuah komputer elektronis 
akan membutuhkan milyaran langkah pemrosesan. 

Islam begitu menghargai akal. Bahkan akal menjadi landasan diterimanya 
amal seorang manusia. Islam mengampuni orang yang gila atau hilang 
akal, Islam juga mengampuni orang yang lupa. Jika kita perhatikan, syarat 
diterimanya suatu amal, pertama adalah ikhlas karena Allah SWT, dan 
kedua juga sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Pertama 
adalah buktinya keimanan kepada Allah SWT. Dan yang kedua inilah 
dimana akal kita digunakan. Kita diperintahkan untuk mengkaji apa yang 
dicontohkan Rasulullah. Seorang muslim tidak diperkenankan untuk taklid, 
yakni mengikuti apa-apa tanpa ada dasarnya. Dilarang kita melakukan 
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sesuatu tanpa dasar yang memang diajarkan oleh Rasulullah melalui Al-
Qur‘an dan Sunnahnya. Seorang manusia dewasa adalah manusia yang 
mampu membedakan mana yang haq dan yang bathil. Dan karena itulah 
seorang muslim baru diperhitungkan amal kebaikan dan dosanya ketika 
mencapai akil baligh. Ketika secara pemikiran, dia mampu membedakan 
mana yang haq dan yang bathil. 

Kemuliaan bagi manusia ketika dia mampu mensyukuri dan memanfaatkan 
anugerah akalnya untuk semakin mendekatkan diri pada pencipta-Nya. Dan 
semoga kita mampu memanusiakan status manusia kita yang telah Allah 
anugerahkan kepada kita semua. 

Wallahu ‘alam bi Shawab 

 

Inspirasi : QS Ar Ruum 17-26 (Dzikir yang diajarkan Rasulullah untuk selalu 
dibaca di pagi dan sore hari) 
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18th Ramadhan -  
Menyambung Tali Yang Putus 

 

Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Senantiasa bertasbih kepada 
Allah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Raja, Yang Maha 
Suci, Yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Shalawat serta salam 
semoga selalu tercurah pada manusia mulia, tauladan seluruh umat, 
Rasulullah Muhammad S.A.W., para keluarganya, para sahabatnya, dan 
seluruh umatnya hingga akhir zaman. 

Setiap kali menjelang Idul Fitri, arus mudik sedemikian besar. Banyak 
penduduk kota yang kembali ke kampung halamannya, besilaturahim 
sambil berlibur, bernostalgia, bahkan mungkin juga -sebagaimana disinyalir 
beberapa pengamat- memamerkan sukses yang telah diraih di kota. Ide 
mudik sendiri, selama dikaitkan dengan silaturahim, merupakan ajaran 
yang dianjurkan oleh agama. Hal ini dapat dilihat dari akar kata dan 
pengertian silaturahim. 

Silaturahim adalah kata majemuk yang terambil dari kata shilat dan rahim . 
Kata shilat berakar dari kata yang berarti ―menyambung‖ dan 
―menghimpun‖. Ini berarti bahwa hanya yang putus dan yang terseraklah 
yang dituju oleh kata shilat. Sedangkan kata rahim pada mulanya berarti 
―kasih sayang‖ kemudian berkembang sehingga berarti la ―peranakan‖ 
(kandungan), karena anak yang dikandung selalu mendapatkan curahan 
kasih sayang. 

Tidak jarang hubungana ntara mereka yang berada di kota dan di kampung 
sedemikian renggang -bahkan terputus- akibat berbagai faktor. Dan dengan 
mudik yang bermotifkan silaturahim ini akan terjalin lagi hubungan 
tersebut; akan tersambung kembali yang selama ini putus serta terhimpun 
apa yang terserak . Yang demikian inilah yang dinalamakn hakikat 
silaturahim. Nabi SAW bersabda: ―Tidak bersilaturahim (namanya) orang 
yang membalas kunjungan atau pemberian, tetapi (dinamakan 
bersilaturahin adalah) yang menyambung apa yang putus‖ (Hadis Riwayat 
Bukhari). 



60 |  

 
Itulah puncak silaturahim, yang dapat diwujudkan oleh mereka yang mudik 
dan juga oleh mereka yang tetap tinggal di kota bila ia berusaha 
mengingat-ngingat siap yang hatinya pernah terluka oleh ulahnya atau 
yang selama ini jarang dikunjungi karena kesibukannya. Mudik dan 
kunjungan seperti inilah yang dinamakan dengan menyambung kembali 
yang putus, menghangatkan, dan bahkan mencairkan yang beku. 

Sungguh baik jika ketika kita mudik, atau berkunjung , kita membawa 
sesuatu -walaupun kecil- karena itulah salah satu bukti yang paling kongkrit 
dari rahmat dan kasih sayang. dari sinilah kata shilat diartikan pula sebagai 
―pemberian‖. Dan tidak ada salahnya seorang yang mudik menampakkan 
sukses yang diraih selama ini asalkan tidak mengandung unsur pamer, 
berbangga-bangga, dan pemborosan. Lebih-lebih jika yang demikian itu 
akan mengantar kepada kecemburuan sosial. Menampakkan sukses dapat 
merupakan salah satu cara mensyukuri nikmat Allah, sebagaimana sabda 
Rasulullah SAW:‖ Allah senang melihat nikmatnya (ditampakkan) oleh 
hamba-Nya‖. 

Adapun nikmat Tuhanmu maka ucapkan (sampaikanlah) (QS 93:11). 
Sebagian musafir memahami ayat ini sebagai perintah untuk 
menyampaikan kepada orang lain dalam bentuk ucapan atau sikap betapa 
besar nikmat Allah yang telah diraihnya. Mudik berlebaran adalah hari 
gembira yang berganda; gembira karena lebaran dan gembira karena 
pertemuan. Disini setiap yang mudik hendaknya merenungkan pesan 
Ilahi:‖Jangan bergembira melampaui batas terhadap apa yang 
dianugerahkan (Tuhan) kepadamu, (kegembiraan yang mengantar kepada 
keangkuhan dan lupa diri). Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-
orang yang sombong lagi membanggakan diri (QS 57:23). 

Semoga kita dapat mengambil hikmah dari silaturahim yang telah kita 
lakukan.  

Wallahu ‘alam bi shawab 

 

Inspirasi : “Lentera Hati”: Kisah dan Hikmah Kehidupan”, oleh M. Quraish 
Shihab 
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19th Ramadhan -  
Mahar untuk Meminang 

 

Fajar adalah seorang mahasiswa semester 4 yang kini sudah berhijrah 
menjadi seorang ikhwan. Awal hijrahnya adalah saat saat mengikuti 
pesantren ramadhan mahasiswa se-kota B. Sayang, dikampusnya tidak ada 
rohis yang bisa menunjang jalan hijrah-nya sehingga Fajar hanya bisa 
mendapatkan ilmu di luar kampus. Pergaulan Fajar dikampus pun berubah, 
dia kini tidak lagi mau bercampur baur dengan teman-teman wanitanya 
dikampus, tidak mau lagi bersalaman dengan mereka. Teman-teman 
kampusnya pun bingung dengan perubahan Fajar, meski dengan mereka, 
Fajar masih tetap yang dulu, supel, senang bercanda, tidak segan 
membantu dan tetap menjadi Fajar yang selalu enak menjadi tempat 
berbagi. Suatu ketika, Fajar sedang berkumpul dengan teman-teman 
kampusnya, sebagian sedang asyik berpacaran dan bercanda ria, seorang 
temannya menyelutuk pada Fajar 

―Jar, loe habis kena jampi-jampi apa sih sampe berubah gini? Eh loe ga 
pengen kayak kita? Punya cewek, clubbing bareng, nongkrong di mall atau 
nonton ke bioskop? Kita ini masih muda men!! So..enjoy it!! ― 

Fajar hanya tersenyum dan menjawab 

―Masa muda memang masa yang indah, masa yang indah untuk mengabdi 
pada Allah, karena kalo sudah tua, sedikit gerak saja sudah membuat lelah. 
Masa muda memang untuk di nikmati, menikmati manis dan indahnya iman 
dengan semangat untuk berjuang di jalan Allah‖ 

Temannya menjawab lagi 

―Sok alim loe Jar, munafik kalo loe ga pernah mau kayak kita-kita gini!‖ 

Fajar tetap menjawab dengan tenang 

―Aku ini bukan malaikat yang tidak punya nafsu. Dalam jiwaku, bergolak 
nafsu muda-ku. Aku juga ingin bersenang-senang dan bebas tanpa aturan. 
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Aku juga punya perasaan cinta, aku ingin melampiaskan rasa cintaku ini 
pada seseorang. Tapi demi Allah, aku berjuang bersama imanku agar tak 
menjadi budak nafsu, dan insya Allah ini adalah maharku untuk meminang 
syurga nanti‖ 

============================== 

Disuatu tempat lain, seorang gadis muda nan cantik, berjalan pelan masuk 
kerumahnya. Jilbab panjangnya melambai pelan tersapu angin sore karena 
cuaca memang sedang mendung pertanda hujan. Sembari mengucap salam 
dan mencium tangan ibunya begitu masuk kerumah. Sang ibu menghampiri 
dan menatapnya penuh sahaja. 

―Nak, kamu tahu ga, tadi waktu mama ke arisan dirumah Bu Anna, mama 
ditodong pertanyaan sama ibu-ibu arisan. Mereka cerita tentang anak 
gadisnya yang sudah punya pacar. Mereka bangga sekali anaknya bisa 
punya pacar yang hebat, ada yang mahasiswa kedokteran, ada yang anak 
pejabat, ada anaknya pengusaha, wah..pokoknya hebat deh. Terus mereka 
tanya sama mama, ―terus anak ibu pacarnya siapa‖? Mama Cuma bisa diam 
dan bilang, kalo kamu itu belum punya pacar. Terus mereka angguk-
angguk tapi sambil berbisik juga. Samar-samar mama dengar, mereka 
bilang kamu itu cewek ga laku habisnya penampilannya suka jadul‖ 

Sang gadis hanya tersenyum simpul mendengar cerita ibunya. Dia paham 
apa yang sedang di pikirkan sang ibu. 

― Ma, apa mama malu punya anak seperti saya? apa mama malu punya 
anak yang setiap hari menyibukkan diri dengan amal kebaikan, menjaga 
kehormatan sebagai seorang wanita muslimah dengan menjaga batas 
interaksi dengan lelaki, dan menjaga kemuliaan saya sebagai seorang 
wanita dengan menutup aurat seperti ini?‖ 

Sang ibu terdiam, dalam hati sebenarnya ia tak menerima keputusan 
putrinya untuk mengubah penampilannya seperti itu. Padahal bila 
dibandingkan dengan anak gadis teman-teman arisannya, putrinya adalah 
yang paling cantik, dan itu juga diakui oleh mereka sewaktu dia menjadi 
tuan rumah arisan. Bahkan bisa jadi, anaknya sangat berpotensi menjadi 
seorang model atau artis sinetron, suaranya pun merdu. 

Sang gadis seakan mengerti kegelisahan sang ibu pun berkata 

―Ma, kuatkanlah hati mama dengan apapun yang dikatakan orang lain. 
Insya Allah, ini adalah mahar saya untuk membeli syurga, tempat kita yang 
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abadi. Dan jika syurga telah bisa saya tempati, bukankah mau tidak mau 
mama juga akan ikut ke syurga? Karena tanpa dukungan dari mama, saya 
tidak akan leluasa mengemis kebaikan dimana-mana‖ 

=================================== 

Dalam sebuah majelis kajian pekanan, Sang Ustadz bertanya pada para 
binaanya. 

― Sepanjang perjalanan dakwah yang sudah kalian jalani, apakah kalian 
sudah merasakan lelah, bosan, atau kesal karena urusan dakwah telah 
banyak merampas waktu dan hidup kalian? Jika iya, katakana saja yang 
jujur pada saya‖ 

Semua binaanya diam, tak ada yang berani memulai untuk menjawab. 
Hingga kemudian, salah satu binaan mengacungkan tangan meminta ijin 
untuk bicara pada sang Ustadz 

― Saya pernah Ustadz. Ada satu waktu dimana saya merasa sangat lelah, 
ketika amanah dakwah banyak menyita waktu luang saya, waktu istirahat 
dan waktu terpenting dalam hidup saya. Sejak bergabung dengan dakwah, 
saya hanya punya 3 waktu, waktu untuk ibadah, waktu untuk amanah, dan 
waktu istirahat dimana didalamnya masih terbagi untuk tidur dan belajar. 
Saya juga pernah merasa bosan, saat usaha dakwah saya tidak 
menampakkan hasil, atau kalopun ada, hasilnya tidak sangat sebanding 
dengan apa yang sudah saya lakukan. Saya juga kadang kesal ketika harus 
dituntut menang atas perasaan saya, hal-hal yang kecil saja bisa menjadi 
sangat rumit, terlebih jika sudah mengatasnamakan perkara hati yang tidak 
boleh ada pada seorang aktivis‖ 

Sang Ustadz tenang mendengarkan curhat sang binaan, lalu bertanya lagi 

―Lalu apa yang membuatmu masih bertahan di jalan ini?‖ 

Sang binaan pun menjawab 

―Satu hal yang sangat saya tekankan dalam diri, juga peringatan indah dari 
teman lainnya, bahwa syurga itu terlalu indah jika harus di raih dengan 
amat mudah. Karena sesuatu akan lebih terasa indah ketika kita 
mendapatkannya dengan perjuangan yang sangat melelahkan. Dan insya 
Allah, semua yang saya lakukan demi mengumpulkan mahar ke syurga‖ 
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Dan ustadz pun tersenyum bangga atas curhat dan jawaban sang binaan 

======================================= 

Saudaraku, jangan pernah bertanya dan menganggap kenapa tuntunan 
Allah dalam Islam itu begitu rumit, karena kerumitan hanya milik mereka 
yang tidak mengerti. Karena keta‘atan harus beriringan dengan perjuangan 
iman, dan kita memang harus melelahkan diri di dunia dengan amal shalih 
demi meraih syurga yang begitu indah. Jangan pernah bertanya kenapa 
perjuangan ini pahit, sebab jawabannya adalah karena syurga itu manis. 

Ada masa dimana kita memang harus bertarung dengan nafsu 
kemanusiawian kita, kita ingin bebas, ingin melakukan ini dan itu. Dan 
bukan perkara mudah untuk mengalahkan semuanya, kecuali ketika kita 
menyadari bahwa keberadaan kita di dunia adalah sebagai seorang musafir, 
pejuang sekaligus pedagang. Musafir yang menempuh perjalanan ke 
tempat yang abadi yang hanya berbekal sebuah akal, dan pejuang untuk 
mengabdi kepada Allah dengan ibadah dan keta‘atan atas perintah dan 
laranganNya hingga menjadi sebuah amal, serta pedagang yang menjual 
dirinya kepada Allah dengan beramar ma‘ruf dan nahi munkar demi 
menegakkan kalimatNya. 

Buah dari kita menjadi musafir, pejuang dan pedagang itulah yang kelak 
menjadi mahar kita untuk meminang syurga. Yaitu keta‘atan, kesabaran 
dalam beribadah dan dari maksiat, serta kecintaan dan keikhlasan atas 
semua ketentuanNya. Tidak mudah memang, tapi pasti bisa! Bukankah 
telah banyak cara yang Allah berikan pada kita untuk mampu melakukan itu 
semua? Tinggal kita yang harus memutuskan, jalan hidup seperti apa yang 
mau kita jalani? Dosa dan khilaf adalah sunnatullah untuk manusia, tetapi 
tepat pada saat kita telah melakukan kesalahan, Allah membuka 
kesempatan untuk kita mensucikan diri. Jadi jangan pernah menjadikan 
kefakiran kita akan ilmu dan banyaknya dosa membuat kita enggan 
menjadi hamba unggulan di hadapan Allah, bahkan tidak berpikir untuk 
mengumpulkan mahar ke syurga. Tiap jiwa telah Allah berikan 2 jalan, jalan 
takwa dan jalan kefasikan, dan itu untuk semua manusia tanpa kecuali, 
sehingga tiap manusia bebas untuk menentukan. Lalu, mengapa kita masih 
saja diam dan tidak beranjak dari diam amal kita? 

Rasulullah S.A.W bersabda ―Adapun 3 orang yang pertama kali masuk 
surga adalah syahid, seorang hamba yang tidak disibukkan oleh dunia dan 
taat kepada Rabbnya dan orang fakir yang memiliki tanggungan namun ia 

menjaga diri dari meminta minta (HR. Ahmad). Orang yang miskin akan 
masuk surga terlebih dahulu dari orang-orang kaya karena mereka tidak 
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memiliki sesuatu untuk dihisab. Selisih waktu antara keduanya adalah 40 

tahun. (HR. Muslim) 

Wallahu ’alam bi shawab 

 

from Nina Astuty 

Pasted from : Yahdi‟s Facebook Note 

 

 

http://www.facebook.com/home.php?sk=lf#%21/yahdisiradj?ref=search
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20th Ramadhan - Masih 
Pantaskah Kita berLebaran? 

 

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. 
Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Maha Pemurah lagi Maha 
Penyayang. Yang menguasai di Hari Pembalasan. Hanya Engkaulah yang 
kami sembah, dan hanya kepada Engkaulah kami meminta pertolongan. 
Tunjukilah kami jalan yang lurus, (yaitu) Jalan orang-orang yang telah 
Engkau beri nikmat kepada mereka; bukan (jalan) mereka yang dimurkai 
dan bukan (pula jalan) mereka yang sesat. 

Lebaran sudah di depan mata. Dan ini mungkin sudah lebaran yang lebih 
dari 20kali nya untuk kita. Lebaran seperti biasanya di Indonesia, pasti 
diliputi dengan penuh kegembiraan, mudik , ketupat opor ayam sambal 
goreng ati, ataupun bertambahnya qarunia berupa baju baru atau barang 
baru. Ya, masih banyak mungkin kebiasaan-kebiasaan lain di Indonesia, 
ritual ataupun insidental yang memang kerap dilakukan saat lebaran, dan 
itu tidak terdapat di negara dengan penduduk muslim lainnya. 

Lebaran memang momen untuk setiap orang. Orang shaum atau tidak 
berhak merayakan lebaran. Orang shalat tidak shalat berhak merayakan 
lebaran. Perampok bersenjata dengan M-16 di Medan, juga berhak 
merayakan lebaran. Koruptor-koruptor juga tak dilarang untuk merayakan 
lebaran. Bahkan mungkin lebaran mereka jauh lebih meriah daripada orang 
yang Allah janjikan kembali fitri di hari lebaran. 

Lebaran atau Hari Raya Idul Fitri, saya pribadi juga tidak tahu kenapa Idul 
Fitri kemudian dikenal dengan nama Lebaran, seringkali kita lupakan 
esensinya. Esensi yang jauh lebih bernilai di mata Allah. Sesuai dengan 
namanya Fitri, diambil dari kata Al-Fithr atau fitrah. Sesuai dengan kondisi 
awalnya, bahwa manusia dilahirkan dari rahim ibu, dan terlahir dalam 
kondisi fitrah atau bersih, bersih dari kotoran dan dosa. Maka Idul Fitri 
adalah momen dimana seorang hamba yang setelah berpuasa satu bulan 
lamanya, dan shaumnya diterima, maka akan diampuni seluruh dosanya 
oleh Allah SWT, sehingga ketika hari Idul Fitri datang, maka hamba 
tersebut suci kembali seperti bayi baru lahir dari rahim ibunya. 



67 |  

 
Tapi apakah setiap orang akan fitri kembali di Idul Fitri? Lebih spesifik lagi, 
apakah setiap orang yang shaum akan fitri kembali di Idul Fitri? Padahal 
dalam Hadist Rasulullah : 

“Betapa banyak orang yang berpuasa namun dia tidak mendapatkan dari 
puasanya tersebut kecuali rasa lapar dan dahaga.” HR Ahmad 

Padahal syarat pengampunan dari Allah dalam hadist Rasulullah: 

“Barangsiapa yang berpuasa di bulan Ramadhan karena iman dan 
mengharap pahala dari Allah maka dosanya di masa lalu pasti diampuni.” 

(HR Bukhari) 

“Barangsiapa melakukan qiyam Ramadhan (shalat tarawih) karena iman 
dan mencari pahala, maka dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni.” 

(HR Bukhari) 

“Barangsiapa melaksanakan shalat pada malam lailatul qadar karena iman 
dan mengharap pahala dari Allah, maka dosa-dosanya yang telah lalu akan 

diampuni.” (HR Bukhari) 

========= 

Hari ini sudah menginjak hari ke-20 Ramadhan, dan di malam nanti insya 
Allah kita akan bertemu dengan malam ke-21, yang berarti kita harusnya 
sudah semakin semangat untuk memburu amalan utama di bulan 
Ramadhan ini, Lailatul Qadar. Lailatul Qadar, dijelaskan dalam Al-Qur‘an 
bahwa malam ini lebih baik dari seribu bulan. Dan untuk mendapatkannya 
kita dianjurkan untuk beritikaf (berdiam diri mendekatkan diri beribadah 
kepada Allah) di 10 hari terakhir bulan Ramadhan. Maka jika diibaratkan 
sebuah kendaraan yang melaju di dini hari tol cipularang, maka di 10 hari 
terakhir ini, ibadah kita harusnya sudah ada di gigi 5 dengan kecepatan 180 
km/jam. Semakin kencang untuk mendekatkan diri kepada-Nya. 

Kita tentu ingin bahwa kita adalah orang-orang yang kembali fitri di hari 
fitri. Tapi apakah kita termasuk yang diampuni dosanya di akhir Ramadhan? 
Apakah kita termasuk hamba-Nya yang digolongkan dan memperoleh 
la‘alakum tattaqun? Hambanya yang bertakwa. Entah menjadi kebiasaan 
atau mungkin keharusan, bahwa fenomena bulan Ramadhan begitu 
memilukan di akhirnya. Su‘ul khatimah – akhir yang buruk. Dan entah 
apakah kita menjadi bagian dari fenomena itu. Di akhir Ramadhan, kita 
ternyata lebih sibuk menjadi jamaah mall dan rumah makan, dibanding di 
awal Ramadhan dimana kita memenuhi jamaah salat subuh dan shalat 
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tarawih. Di akhir Ramadhan, kita lebih sibuk memikirkan mudik, bahkan 
rela untuk menanggalkan puasa untuk melaksanakan mudik. Padahal di 
awal Ramadhan kita begitu menjaga puasa dengan sungguh-sungguh. Di 
awal Ramadhan, kita begitu rajin menjadi barisan shaf shalat fardhu 
berjamaah di Masjid, tapi di akhir Ramadhan, menunaikan shalat saja 
sudah untung, kita lebih sibuk menyiapkan lebaran dengan ketupat yang 
enak dan kue-kue kecil yang manis. Padahal Ibnu Qayim Al-Jauziyah ra 
mengungkapakan meninggalkan sholat lima waktu dengan sengaja adalah 
lebih besar dosanya dari dosa membunuh, merampas harta orang lain, 
berzina, mencuri, dan minum minuman keras. Na‘udzubillah. 

Kita masih jauh dari ulama salaf. Kita begitu pede bahwa ibadah kita 
diterima sehingga yakin bahwa diakhir Ramadhan kita kembali menjadi 
fithri. Ulama Salaf begitu semangat untuk menyempurnakan amalan 
mereka, sehingga mereka berharap-harap cemas agar amal mereka 
diterima dan khwatir jika tertolak. Merekalah yang disebutkan dalam firman 
Allah : 

“Dan orang-orang yang memberikan apa yang telah mereka berikan, 
dengan hati yang takut.” (Al-Mu‟minun 60) 

Tidak diterimanya amalan mereka lebih dikhawatirkan daripada banyak 
beramal. Lihat pula perkataan ‗Umar bin ‗Abdul Aziz berikut tatkala beliau 
berkhutbah pada hari raya Idul Fithri, 

“Wahai sekalian manusia, kalian telah berpuasa selama 30 hari. Kalian pun 
telah melaksanakan shalat tarawih setiap malamnya. Kalian pun keluar dan 

memohon pada Allah agar amalan kalian diterima. Namun sebagian salaf 
malah bersedih ketika hari raya Idul Fithri. Dikatakan kepada mereka, 

“Sesungguhnya hari ini adalah hari penuh kebahagiaan.” Mereka malah 
mengatakan, “Kalian benar. Akan tetapi aku adalah seorang hamba. Aku 

telah diperintahkan oleh Rabbku untuk beramal, namun aku tidak 
mengetahui apakah amalan tersebut diterima ataukah tidak.” 

Itulah kekhawatiran para salaf. Mereka begitu khawatir kalau-kalau 
amalannya tidak diterima. Namun berbeda dengan kita yang amalannya 
begitu sedikit dan sangat jauh dari amalan para salaf. Kita begitu ―pede‖ 
dan yakin dengan diterimanya amalan kita. Sungguh, teramatlah jauh kita 
dengan mereka. 

========= 
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Insya Allah masih ada 9 atau 10 hari tersisa Bulan Ramadhan ini. Mari kita 
isi hari-harinya dengan kedekatan dan semangat untuk beramal sebanyak-
banyaknya karena Allah. Mari kita isi malam-malamnya dengan memohon 
ampunan dosa kepada-Nya. Mudah-mudahan momen lebaran nanti, kita 
akan dirundung kesedihan dan kebahagiaan. Kesedihan di dunia karena kita 
berpisah dengan Ramadhan, bulan yang pernuh berkah dan ampunan, dan 
kita tidak tahu apakah ini Ramadhan terakhir kita mungkin. Dan 
kebahagiaan di akhirat, ketika kita berjumpa dengan Allah dengan 
ampunan dari-Nya. Mudah-mudahan kita senantiasa diberi kekuatan oleh 
Allah SWT untuk mengisi hari-hari terakhir kita di bulan Ramadhan ini 
dengan kebaikan. Sehingga lebaran kita adalah lebaran yang spesial, lepas 
dari sekedar ritual, apalagi hanya perayaan insidental. 

Wallahu ‘alam bi shawab 

 

Inspirasi : Panduan Ibadah Ramadhan : Muhammad Abduh Tuasikal 
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21st Ramadhan - Z.A.K.A.T  

 

Apakah kamu takut akan (menjadi miskin) karena kamu memberikan 
sedekah sebelum mengadakan pembicaraan dengan Rasul? Maka jika kamu 

tiada memperbuatnya dan Allah telah memberi taubat kepadamu maka 
dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat, taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya; 
dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. (AL-Mujadilah 13) 

Maha Suci Allah Yang di tangan-Nyalah segala kerajaan, dan Dia Maha 
Kuasa atas segala sesuatu, Yang menjadikan mati dan hidup, supaya Dia 
menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya. Dan Dia 
Maha Perkasa lagi Maha Pengampun, Yang telah menciptakan tujuh langit 
berlapis-lapis. Kamu sekali-kali tidak melihat pada ciptaan Tuhan Yang 
Maha Pemurah sesuatu yang tidak seimbang. Maka lihatlah berulang-ulang, 
adakah kamu lihat sesuatu yang tidak seimbang? 

Tak ada sesuatu yang diciptakan oleh Allah di dunia ini melainkan sudah 
sesuai dengan kadarnya. Dan sadar atau tidak, semuanya berjalan penuh 
harmoni penuh keseimbangan.  Laki-laki perempuan, siang-malam, baik-
buruk, panas dingin, bukankah semua itu adalah Sunnatullah yang 
seimbang? Islam sebagai satu-satunya agama yang diridhoi Allah juga 
adalah agama yang seimbang. Islam bukanlah agama yang hanya 
hubungan vertikal antara seorang hamba dengan Tuhannya, tapi juga 
agama yang menuntut keadilan sosial atau hubungan harmonis antara 
manusia dengan manusia lainnya. Karena itulah Rasullah diutus kepada 
umat manusia sebagai pembawa Islam yang Rahmatan Lil ‗Alamin, Rahmat 
bagi Semesta Alam. 

Untuk hubungan antara hamba dengan penciptanya, kita memang 
seringkali tidak melupakannya. Shalat, Puasa, Ibadah Haji, adalah ibadah 
antara hamba dengan Tuhannya, hanya unsur niat saja yang nantinya akan 
membuat apakah ibadah shalat, puasa, dan ibadah haji diterima oleh Allah 
atau tidak. Dengan niat yang karena Allah, insya Allah membuat ibadah kita 
diterima, dan niat itu adanya di dalam hati, sehingga hanya menjadi rahasia 
antara seorang hamba dengan Tuhannya. Hubungan sesama manusia lah 
yang mungkin sering kita lupakan. Sehingga Islam sebagai Rahmat bagi 
semesta alam belum dirasakan. Masih saja ada kesenjangan antara si kaya 
dan si miskin, masih ada saja satu kekenyangan dan di sisi lain kelaparan. 
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Masih saja ada di satu pintu yang hidup bermewah-mewahan, tapi di pintu 
lainnya masih beralas tanah bernaung langit. 

Padahal Islam telah mengajarkan untuk menyeimbangkan hubungan antara 
manusia dengan Tuhannya dan manusia dengan manusia, melalui shalat 
dan zakat (termasuk di dalamnya infaq dan shadaqah). Sekurang-
kurangnya 26 kali Allah menyandingkan dalam Al-Qur‘an antara dirikan 
Shalat dan tunaikan Zakat.  

“Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan 
memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama yang lurus , 

dan supaya mereka mendirikan shalat dan menunaikan zakat; dan yang 
demikian itulah agama yang lurus. (Al-Bayyinah 5)” 

Di hadapkan kita, di akhir Ramadhan ini hadir suatu kewajiban dan 
merupakan salah satu dari zakat. Yakni Zakat fitrah. Zakat yang wajib 
ditunaikan dari setiap jiwa seorang muslim berupa 2,176 kg beras 
(kesepakatan ulama) sebagai pembersih jiwa menyempurnakan ibadah 
shaum kita. Masih banyak jenis zakat yang lain, yang jika sudah mencapai 
nishabnya (ukurannya) dan telah jatuh haulnya (tempo 1 tahun), maka 
wajib kita tunaikan zakatnya. Diambil dari situs http://PKPU.or.id berikut 
adalah jenis-jenis zakat yang ada dan harus kita tunaikan: 

 Zakat fitrah. Zakat ini wajib dikeluarkan bagi setiap jiwa. Besarnya 
sejumlah 1 sha (2.176 kg) makanan pokok yang wajib dibayarkan 
di akhir bulan Ramadhan sebelum sholat Ied dimulai. 

 Zakat Emas dan Perak. Yang wajib dizakati adalah emas dan perak 
yang dijadikan simpanan dan tidak dipakai. Besaran zakatnya 
adalah 2,5 %. Untuk emas, batasnya 85 gram, sedangkan untuk 
perak 595 gram. Kesemuanya baru wajib dizakati ketika sudah 
mencapai haulnya (waktunya) yakni selama satu tahun. 

 Zakat Pertanian. Nishab zakat pertanian adalah 653 kg beras, 
dengan besar zakat 5% untuk pertanian yang diairi irigasi, dan 10 
% untuk pertanian yang diberi pengairan alami. Dibayarkan di tiap 
panen. 

 Zakat Perniagaan dan Perusahaan, adalah zakat yang dikeluarkan 
dari harta niaga. Nishabnya yakni 85gram emas. Harta yang wajib 
dizakati jika sudah mencapai satu tahun, dengan besar zakat 2,5 % 
total harta niaga kita. 

 Zakat Profesi. Besarnya 2,5 % dari Take Home Pay. 

 Zakat Uang simpanan dan Deposito. Uang simpanan dikenakan 
zakat dari jumlah saldo akhir bila telah mencapai nishab dan 
berjalan selama 1 tahun. Besarnya nishab senilai 85 gram emas. 

http://pkpu.or.id/
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Kadar zakat yang dikeluarkan adalah 
2,5%. 

 Zakat Investasi. Zakat invesatasi adalah zakat yang dikeluarkan 
dari hasil investasi, seperti mobil, rumah, dan tanah yang 
disewakan. Dengan demikian zakat investasi dikeluarkan dari 
hasilnya bukan dari modalnya. Besarnya 5% dari total nilai 
investasi. 

 Zakat Hadiah dan Sejenisnya. Besarnya adalah 20 % dari nilai 
hadiah. 

 Zakat Peternakan. Ternak yang wajib dizakati adalah Unta, 
Kambing, dan Sapi. Besar dan haulnya terdiri dari berbagai macam 
jenis. Lebih lengkap mengenai jenis-jenis zakat dan aturannya bisa 
diunduh di pkpu.or.id 

Zakat adalah sebagian kecil dari infaq yang memang senantiasa harus 
dilakukan oleh seorang muslim. Zakat ada ukurannya, sedangkan infaq 
tidak ada ukurannya, bebas sekeinginan pemberi infaq. Masih takutkah 
harta kita akan berkurang karena berzakat atau berinfaq? Janji Allah pada 
ayat diatas, sekali lagi takkan berkurang dan takkan miskin orang yang 
menunaikan sedekah. Janji Allah tak pernah salah, dan apabila kita 
meragukannya maka yang perlu dipertanyakan adalah keimanan kita 
kepada Allah, bukan pada benar atau tidaknya janji Allah. 

Beberapa kisah pada zaman sahabat dan khalifah bisa menjadi pelajaran 
bagaimana zakat menjadi suatu hal yang sangat penting untuk ditunaikan. 
Ketika zaman Khalifah Abu Bakar, beliau tidak ragu-ragu untuk memerangi 
golongan yang enggan membayar zakat. Karena enggan membayar zakat 
sama dengan  mendustakan agama. Di satu sisi, zakat juga menjadi 
instrumen yang penting bagi status kesejahteraan suatu masyarakat. Kisah 
populer ketika di zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz, ketika 
masyarakatnya sudah terlampau makmur dikarenakan zakat. 

Diriwayatkan oleh Abu Ubaid, bahwa Gubernur Baghdad Yazid bin 
Abdurrahman mengirim surat kepada Amirul Mukminin tentang 
melimpahnya dana zakat di baitulmaal karena sudah tidak ada lagi yang 
mau menerima zakat. Lalu Umar bin Abdul Aziz memerintahkan untuk 
memberikan upah kepada mereka yang biasa menerima upah, dijawab oleh 
Yazid, ―kami sudah memberikannya tetapi dana zakat begitu banyak di 
baitulmaal, lalu Umar bin Abdul Aziz menginstruksikan untuk memberikan 
dana zakat tersebut kepada mereka yang berhutang dan tidak boros. Yazid 
pun berkata, ―kami sudah bayarkan hutang-hutang mereka, tetapi dana 
zakat begitu banyak di baitulmaal‖, kemudian Umar bin Abdul Aziz 
memerintahkan agar ia mencari orang lajang yang ingin menikah agar 
dinikahkan dan dibayarkan maharnya, dijawab lagi ―kami sudah nikahkan 
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mereka dan bayarkan maharnya tetapi dana zakat begitu banyak di Baitul 
Maal‖. Akhirnya Umar bin Abdul Aziz memerintahkan agar Yazid bin 
Abdurrahman mencari seorang yang mempunyai usaha dan kekurangan 
modal, lalu memberikan mereka modal tambahan tanpa harus 
mengembalikannya. 

Masyarakat Indonesia pun saya rasa rindu dengan kondisi yang sama 
dengan kondisi khalifah Umar bin Abdul Aziz. Zakat telah berhasil 
mengentaskan kemiskinan bahkan menjadi surplus di kas baitul maal. Di 
tahun 2009 saja menurut Ketua Umum Badan Amil Zakat Nasional 
(Baznas), KH Didin Hafidhuddin, mengungkapkan, Potensi zakat di 
Indonesia mencapai Rp 19,3 triliun setiap tahunnya.  potensi zakat sebesar 
itu sangat besar, namun belum tergarap secara optimal. Butuh 
profesionalitas dan kerjasama seluruh elemen umat Islam, dan kita sebagai 
umat Islam harus turut serta aktif untuk mengkampanyekan zakat dan 
tentu menunaikan zakat. Meminjam slogan pajak, HARI GINI GAK BAYAR 
ZAKAT, MAU DIKUTUK DUNIA? 

Wallahu ‘alam bi shawab 

 

Inspirasi : panduan praktis zakat pkpu 
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22nd Ramadhan - 
Berhentilah Sejenak  

 

Waktu memang tak pernah berhenti berjalan, meski manusia di dalamnya 
tak bergerak sekali pun. Beruntunglah orang-orang yang selalu mengisi 
kehidupannya dengan berbagai macam kegiatan dan amalan. Semangat 
dan tekad yang kuat di dalam hati memang mampu membuat manusia 
bergerak layaknya air yang mengalir,terus bergerak mengikuti arus.  

Ketika kita yakin bahwa hidup ini cuma sekali dan dunialah tempat kita 
menempa amal, mempersiapkan bekal yang terbaik sebelum akhirnya 
memasuki akhirat yang kekal, maka sepatutnya kita paham bahwa tak ada 
waktu yang boleh disia-siakan. Begitu banyak yang bisa dan harus kita 
kerjakan. Bahkan terkadang kita merasa bahwa waktu 24 jam yang 
diberikan masih kurang jika harus dibagi untuk mengerjakan amanah 
pekerjaan, kuliah, dakwah, keluarga, dan mengurusi diri sendiri. 

Berlomba-lombalah dalam mengerjakan kebaikan, karena sesungguhnya 
Allah Maha Melihat apa yang kita kerjakan. Tapi terkadang ketika kita 
begitu sibuk mengerjakan amanah, ada hal-hal yang kita abaikan. 
Saudaraku, cobalah bertanya pada diri sendiri. Jujurlah pada nurani. 
Sudahkah hak-hak diri kita tunaikan? Apakah ibadah kita tetap terjaga? 
Atau justru tilawah semakin berkurang dan malam demi malam selalu 
terlewatkan tanpa sempat sujud meski hanya dua rakaat di sepertiga 
malam? 

Ibarat orang yang sedang melakukan perjalanan jauh, maka sesekali perlu 
berhenti untuk beristirahat atau mengisi bahan bakar kendaraan. Seperti 
itulah layaknya kita. Ketika bergerak, harus ada waktu dimana kita mengisi 
kekuatan, menenangkan pikiran, baru kemudian bergerak lagi. Rasakanlah 
betapa kosongnya hati ketika salat kita tak lagi khusyuk (bahkan terburu-
buru), tilawah kita tak pernah mencapai target, Dhuha tak sempat 
dilakukan, dan akhirnya malam hanya meninggalkan lelah yang amat 
sangat. Apakah itu yang kita rasakan saat ini? 
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Jika iya, maka berhentilah sejenak. Sejenak saja… tanyalah pada diri, 
sudah sejauh mana kita tidak lagi tawazun (seimbang) pada diri? 
Saudaraku, benahilah kembali hak-hak diri dan orang lain yang selama ini 
mengkin terabaikan. Shalatlah sambil mengingat dosa-dosa yang mungkin 
sering kita lakukan tanpa kita sadari. Perbanyak doa agar kita selalu diberi 
kekuatan dan kesabaran. Bacalah Al-quran sambil merenungkan maknanya. 
Kerjakan amalan sunnah yang selama ini mungkin jarang sekali tersentuh. 

Beruntunglah orang yang melakukan tasbih (shalat) ketika manusia sedang 
tertidur. Ia pendam keinginannya diantara tulang rusuknya (dadanya). 
Dalam suasana yang diliputi ketenangan yang khusyu. 
Berdzikir kepada Allah sedang air matanya mengalir. Kelak air matanya itu 
di kemudian hari akan menjadi pelita. Guna menerangi jalan yang 
ditempuhnya di hari perhimpunan. Seraya bersujud kepada Allah di 
penghujung malam. Kembalilah kepada Allah dengan hati yang khusyu. Dan 
berdoalah kepada-Nya dengan mata yang menangis. Niscaya Dia akan 
menyambutmu dengan pemaafan yang luas. Dan Dia akan menggantikan 
semua keburukanmu itu. Dengan kebaikan yang dilimpahkan-Nya 
kepadamu tanpa habis-habisnya. Semua pemaafan itu diberikan bagi 
hamba yang kembali pada-Nya. Sebagai qarunia yang berlimpah dari 
Pencipta alam semesta. Bagi orang-orang yang segera bertaubat kepada-
Nya (gubahan Walid) 

Berhenti sejenak bukan berarti lantas mematahkan langkah dan 
menghambat tujuan. Justru kita harus berhenti sejenak untuk mengisi 
kekuatan kita dan melihat apa saja yang telah kita lakukan. Karena kita 
adalah manusia, bukan batu karang yang tetap berdiri meski diterjang 
ombak. Karena kita adalah manusia, bukan gunung tinggi yang tetap kokoh 
meski diterpa angin kencang. 

Wallahu ‘alam bi shawab 

 

(Diambil dari eramuslim. Mari kita berhenti sejenak di 10 hari terakhir 
Ramadhan ini dari rutinitas aktivitas duniawi kita. Berhenti untuk mengisi 
perbekalan setahun kedepan, dengan tilawah yang tartil, tadabur quran 
yang berhikmah, sholat malam yang khusyu, dan do‟a yang penuh harap) 
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23rd Ramadhan -  
Keberkahan dalam Makanan 

 

Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Dialah Allah Yang tiada Tuhan 
selain Dia, Yang Mengetahui yang ghaib dan yang nyata, Dia-lah Yang Maha 
Pemurah lagi Maha Penyayang. Dialah Allah Yang tiada Tuhan selain Dia, 
Raja, Yang Maha Suci, Yang Maha Sejahtera, Yang Mengaruniakan 
Keamanan, Yang Maha Memelihara, Yang Maha Perkasa, Yang Maha Kuasa, 
Yang Memiliki segala Keagungan, Maha Suci Allah dari apa yang mereka 
persekutukan. Dialah Allah Yang Menciptakan, Yang Mengadakan, Yang 
Membentuk Rupa, Yang Mempunyai Asmaaul Husna. Bertasbih kepadaNya 
apa yang di langit dan bumi. Dan Dialah Yang Maha Perkasa lagi Maha 
Bijaksana. 

“Mendekati Hari Raya Idul Fitri, daging tidak layak konsumsi kembali marak 
ditemukan di berbagai pasar tradisional. Berdasarkan inspeksi mendadak 

yang dilakukan Dinas Peternakan maupun Dinas Perdagangan di sejumlah 
daerah petugas menemukan daging sapi yang dicampur daging babi serta 

daging yang mengandung cacing hati. Di Jember, Jawa Timur, polisi 
menangkap seorang pedagang daging di Kecamatan Kencong. Pedagang 

bernama Samsul Arifin itu menjual daging sapi yang dicampur dengan 
daging babi dengan komposisi 70 persen daging sapi dan daging babi 30 
persen. Kepada polisi Samsul mengaku sudah menjual daging oplosan ini 
selama dua bulan seharga Rp35 ribu per kilogram. (MetroTVnews.com)― 

“Tim gabungan dari Dinas Pertanian Surakarta, Dinas Peternakan Provinsi 
Jawa Tengah serta Kepolisian Daerah Jawa Tengah menyita 2,5 kilogram 

daging sapi busuk yang ditemukan di Pasar Nusukan Surakarta, Rabu 
(25/08). Daging tersebut disita agar tidak dijual oleh pedagang kepada 

konsumennya. Selain menemukan adanya daging busuk, tim tersebut juga 
masih menemukan pedagang di Pasar Legi yang menjual daging ayam serta 

daging babi dalam satu meja. “Penjualan daging babi harus dilakukan 
secara terpisah,” kata Wenny. Sebab, daging babi merupakan barang 

haram bagi sebagian besar masyarakat. (tempointeraktif.com)― 

“Menjelang Lebaran, disinyalir banyak daging ayam bangkai, daging sapi 
glonggongan, dan daging sapi bercampur daging babi beredar di pasar-
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pasar di Yogyakarta. Penjualan daging yang tidak layak konsumsi dan 

diharamkan, khususnya bagi umat Islam itu, mulai ditemukan di beberapa 
pasar di Yogyakarta, antara lain di Pasar Terban dan Pasar Beringharjo. 

Untuk mengatasi peredaran daging tersebut, pemerintah provinsi 
(pemprov) diharapkan segera mengeluarkan peraturan daerah (perda) yang 

mengatur kelayakan daging yang dijual di pasar. Hal itu diungkapkan dr 
Bambang Dwijo MPH, Direktur Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, 
dan Kosmetika (LPPOM) Majelis Ulama Indonesia (MUI) Daerah Istimewa 

Yogyakarta (DIY), akhir pekan lalu, di Yogyakarta. Berdasarkan 
pemantauan yang dilakukan beberapa waktu lalu di Pasar Terban dan Pasar 

Beringharjo, dia menemukan pedagang ayam yang menjual daging ayam 
bangkai. Bambang Dwijo mengatakan, seharusnya ayam bangkai langsung 

dimusnahkan, sebab sering terjadi ayam bangkai yang dijual pedagang 
untuk pakan lele dibeli pedagang daging ayam lainnya untuk dijual kembali 

di pasar dalam bentuk potongan-potongan. Untuk mengelabui pembeli, 
mereka memberikan zat pewarna kuning untuk menutupi warna merah 

yang menjadi ciri daging bangkai. Dengan cara itu, daging tersebut 
berwarna putih, sama dengan daging ayam segar. (poultryindonesia.com)” 

========== 

Lebaran sudah di depan mata. Banyak umat Islam, disadari atau tidak, 
jauh-jauh hari pasti mempersiapkan kedatangannya. Salah satu hal yang 
biasanya tak pernah lupa, adalah hidangan untuk bersantap. Mulai dari 
daging-dagingan, kupat-kupatan, kacang-kacangan, kue-kuean, dan masih 
banyak lagi. Membaca berita-berita di atas dari beberapa media nasional, 
tentu miris melihat kondisi makanan kita yang nampaknya masih jauh dari 
standar halal dan baik. Perlu kehati-hatian yang serba ekstra, bagi umat 
muslim, mungkin khususnya bagi kaum perempuan yang biasa berbelanja 
di pasar untuk menyiapkan makanan bagi keluarganya. Padahal makanan 
adalah unsur yang tak mungkin untuk dihilangkan dari kebutuhan manusia, 
dan sudah menjadi fitrah tentunya.  

Islam memerintahkan kepada pemeluknya untuk memilih makanan yang 
halal serta menjauhi makanan haram. Rasulullah bersabda: ―Dari Abu 
Hurairah ra berkata : Rasulullah saw bersabda: ‖ Sesungguhnya Allah baik 
tidak menerima kecuali hal-hal yang baik, dan sesungguhnya Allah 
memerintahkan kepada orang-orang mu‘min sebagaimana yang 
diperintahkan kepada para rasul, Allah berfirman: ―Hai rasul-rasul, 
makanlah dari makanan yang baik-baik, dan kerjakanlah amal yang shaleh. 
Sesungguhnya Aku Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan‖ 

Dan firmanNya yang lain: ―Hai orang-orang yang beriman, makanlah di 
antara rezki yang baik-baik yang Kami berikan kepadamu‖ Kemudian beliau 
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mencontohkan seorang laki-laki, dia telah menempuh perjalanan jauh, 
rambutnya kusut serta berdebu, ia menengadahkan kedua tangannya ke 
langit: Yaa Rabbi ! Yaa Rabbi ! Sedangkan ia memakan makanan yang 
haram, dan pakaiannya yang ia pakai dari harta yang haram, dan ia 
meminum dari minuman yang haram, dan dibesarkan dari hal-hal yang 
haram, bagaimana mungkin akan diterima do‘anya‖.(HR Muslim) 

Dalam Al-Qur‘an dijelaskan makanan-makanan yang diharamkan oleh Allah 
SWT, 

Katakanlah: “Tiadalah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan 
kepadaku, sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, 

kecuali kalau makanan itu bangkai, atau darah yang mengalir atau daging 
babi – karena sesungguhnya semua itu kotor – atau binatang yang 

disembelih atas nama selain Allah. Barangsiapa yang dalam keadaan 
terpaksa, sedang dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui 

batas, maka sesungguhnya Tuhanmu Maha Pengampun lagi Maha 
Penyayang”. (QS Al-An‟am 145) 

Dari halalguide.info, Dalam penjelasan hadist-hadist dari Rasulullah SAW, 
beberapa tambahan jenis makanan yang diharamkan antara lain: 

1. Bangkai. Yaitu hewan yang mati bukan karena disembelih atau 
diburu. Hukumnya jelas haram dan bahaya yang ditimbulkannya 
bagi agama dan badan manusia sangat nyata, sebab pada bangkai 
terdapat darah yang mengendap sehingga sangat berbahaya bagi 
kesehatan. 

2. Darah. Syaikul Islam Ibnu Taimiyyah mengatakan: ―Pendapat yang 
benar, bahwa darah yang diharamkan oleh Allah adalah darah yang 
mengalir. Adapun sisa darah yang menempel pada daging, maka 
tidak ada satupun dari kalangan ulama‘ yang mengharamkannya‖. 

3. Babi. Babi baik peliharaan maupun liar, jantan maupun betina. Dan 
mencakup seluruh anggota tubuh babi sekalipun minyaknya. 
Tentang keharamannya, telah ditandaskan dalam al-Qur‘an, hadits 
dan ijma‘ ulama. 

4. Sembelihan untuk selain Allah. Yakni setiap hewan yang 
disembelih dengan selain nama Allah hukumnya haram, karena 
Allah mewajibkan agar setiap makhlukNya disembelih dengan 
nama-Nya yang mulia. Oleh karenanya, apabila seorang tidak 
mengindahkan hal itu bahkan menyebut nama selain Allah baik 
patung, taghut, berhala dan lain sebagainya , maka hukum 
sembelihan tersebut adalah haram dengan kesepakatan ulama. 

5. Hewan yang diterkam binantang buas. Yakni hewan yang 
diterkam oleh harimau, serigala atau anjing lalu dimakan 
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sebagiannya kemudia mati karenanya, maka hukumnya adalah 
haram sekalipun darahnya mengalir dan bagian lehernya yang 
kena. Semua itu hukumnya haram dengan kesepakatan ulama. 
Orang-orang jahiliyah dulu biasa memakan hewan yang diterkam 
oleh binatang buas baik kambing, unta,sapi dsb, maka Allah 
mengharamkan hal itu bagi kaum mukminin. Adapun hewan yang 
diterkam binatang buasa apabila dijumpai masih hidup (bernyawa) 
seperti kalau tangan dan kakinya masih bergerak atau masih 
bernafas kemudian disembelih secara syar‘i, maka hewan tersebut 
adalah halal karena telah disembelih secara halal. 

6. Binatang Buas bertaring. Hal ini berdasarkan hadits : ―Dari Abu 
Hurairah dari Nabi saw bersabda: ―Setiap binatang buas yang 
bertaring adalah haram dimakan‖ (HR. Muslim) 

7. Burung yang berkuku tajam. Dari Ibnu Abbas berkata: 
―Rasulullah melarang dari setiap hewan buas yang bertaring dan 
berkuku tajam‖ (HR Muslim) 

8. Keledai jinak (khimar). Dari Jabir berkata: ―Rasulullah melarang 
pada perang khaibar dari (makan) daging khimar dan 
memperbolehkan daging kuda‖. (HR Bukhori) 

9. Al-Jalalah. Maksud Al-Jalalah yaitu setiap hewan baik hewan 
berkaki empat maupun berkaki dua-yang makanan pokoknya 
adalah kotoran-kotoran seperti kotoran manuasia/hewan dan 
sejenisnya. 

10. Hewan yang diperintahkan agama untuk dibunuh. ―Dari 
Ummu Syarik berkata bahwa Nabi memerintahkan supaya 
membunuh tokek/cecak‖ (HR. Bukhari) 

11. Hewan yang dilarang untuk dibunuh. ―Dari Ibnu Abbas berkata: 
Rasulullah melarang membunuh 4 hewan : semut, tawon, burung 
hud-hud dan burung surad. ‖ (HR Ahmad) 

12. Binatang yang hidup di dua alam. Sejauh ini BELUM ADA DALIL 
dari Al Qur‘an dan hadits yang shahih yang menjelaskan tentang 
haramnya hewan yang hidup di dua alam (laut dan darat). Dengan 
demikian binatang yang hidup di dua alam dasar hukumnya ―asal 
hukumnya adalah halal kecuali ada dalil yang mengharamkannya. 
Binatang yang hidup di dua alam yang halal untuk dimakan adalah 
kepiting, kura-kura/penyu, anjing laut. Sedangkan katak/kodok 
haram untuk dimakan. 

========== 

Keberkahan dalam makanan, baik cara memperolehnya, jenis makanannya, 
penting sekali dalam kehidupan seorang muslim. Selain makanannya halal, 
tentu cara memperolehnya pun harus halal. Kita lihat bagaimana sahabat 
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memakan suatu makanan. Kisah Abu Bakar r.a dibawah ini bisa menjadi 
pelajaran: 

Seperti biasanya, Abu Bakar As Shiddiq Radhiyallahu ‟Anhu menyuruh 
budak laki-lakinya, mengambil uang upah untuk beliau. Saat itu, si budak 

usai mengambil upah dan Abu Bakar menggunakannya untuk membeli 
makanan. Setelah semuanya dihabiskan, tak lama kemudian, si budak 

mengakan,”Anda tahu, apa yang telah Anda makan?” Abu Bakar 
menjawab,”Apa?”. Si budak mengatakan,”Di masa jahiliyah saya telah 

melakukan ramalan untuk seseorang, akan tetapi saya menipunya, dan ia 
mendatangiku dengan memberi sesuatu, yakni barang yang telah Anda 

makan itu. Mendengar ucapan si budak, Abu Bakar segera memasukkan 
jarinya ke kerongkongan, hingga beliau memuntahkan seluruh isi perutnya. 

Abu Bakar mengatakan,”Celakalah engkau! Hampir saja engkau 
mencelakakanku! Aku takut kalau dagingku tumbuh karena harta haram ini. 
Bagaimana bisa aku melakukan hal itu, sedangkan aku telah mendengarkan 

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam (SAW) bersabda,”Sesungguhnya 
daging tidak akan tumbuh dari harta haram, kecuali neraka lebih utama 

untuknya.” 

Bisa jadi umat Islam di Indonesia sudah selektif dalam memilih makanan 
yang berasal dari yang halal saja, namun mungkin bangsa ini lupa, dengan 
memperolehnya dengan cara yang haram. Buktinya, korupsi sudah 
mengakar dari masyarakat jelata hingga kaum elitis dan langitan. Wajar 
mungkin jika keberkahan dari makanan yang kita makan belum bisa 
mengangkat bangsa ini dari keterpurukan. Na‘udzubillah. 

Wallahu ‘alam bi shawab. 
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24th Ramadhan-  
Abdi mah kiat teu tuang oge, 

teu kiat teh kana rokok! 

 

Segala puji hanya bagi Allah SWT. Dia lah yang menghidupkan dan 
mematikan. Allah memegang jiwa (orang) ketika matinya dan (memegang) 
jiwa (orang) yang belum mati di waktu tidurnya; maka Dia tahanlah jiwa 
(orang) yang telah Dia tetapkan kematiannya dan Dia melepaskan jiwa 
yang lain sampai waktu yang ditetapkan. Sesungguhnya pada yang 
demikian itu terdapat tanda- tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang 
berfikir. 

Ramadhan sudah meninggalkan 24 hari terdahulunya, masih tersisa 5 hari 
atau 6 hari lagi jika Ramadhan tahun ini digenapkan menjadi 30 hari. 
Mudah-mudahan Allah berkenan menerima shaum kita selama bulan 
Ramadhan ini. Sungguh kerugian yang luar biasa jika shaum kita hanyalah 
lapar dan dahaga saja, sia-sia belaka. Na‘udzubillah. 

Ada fenomena menarik yang terjadi di sekeliling kita selama bulan 
Ramadhan ini. Mungkin bukan fenomena yang baru, tapi sudah menahun 
dan menjadi suatu hal yang lumrah. Mengatasnamakan kerja berat atau 
mengatasnamakan mencari nafkah atau mungkin (jangan sampai) 
menyepelekan perintah berpuasa, dengan mudahnya kita bisa melihat 
saudara-saudara kita enggan atau membatalkan puasanya di bulan 
Ramadhan ini. Tengoklah di perempatan jalan, liriklah di tempat-tempat 
proyek, intiplah di balik balik kemudi angkot, atau tak usah jauh-jauh main-
mainlah ke foodcourt mall ternama. 

Ternyata yang menarik, bukan makan dan minum yang menjadi 
penghalang mereka. Sebuah benda berukuran 9 senti, yang jika dibakar 
dan dihisap akan menghasilkan asap. Candu! Maaf, Rokok. Ah tapi 
nampaknya, rokok bagi mereka telah menjadi candu. Kasihan mereka, 
ternyata berbuka bukan untuk mendapatkan kebaikan dari gizi makanan, 
tapi isapan racun yang melenakan. Sebuah puisi dari Taufiq Ismail, 
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mungkin bisa menjadi gambaran bagaimana rokok sudah menjadi 
komoditas dan konsumsi publik di negeri ini. 

---------- 

TUHAN 9 SENTI 

Indonesia adalah sorga luar biasa ramah bagi perokok, 
tapi tempat siksa tak tertahankan bagi orang yang tak merokok, 

Di sawah petani merokok, 
di pabrik pekerja merokok, 
di kantor pegawai merokok, 
di kabinet menteri merokok, 
di reses parlemen anggota DPR merokok, 
di Mahkamah Agung yang bergaun toga merokok, 
hansip-bintara-perwira nongkrong merokok, 
di perkebunan pemetik buah kopi merokok, 
di perahu nelayan penjaring ikan merokok, 
di pabrik petasan pemilik modalnya merokok, 
di pekuburan sebelum masuk kubur orang merokok, 

Indonesia adalah semacam firdaus-jannatu- na‟im sangat ramah bagi 
perokok, 
tapi tempat siksa kubur hidup-hidup bagi orang yang tak merokok, 

Di balik pagar SMU murid-murid mencuri-curi merokok, 
di ruang kepala sekolah ada guru merokok, 
di kampus mahasiswa merokok, 
di ruang kuliah dosen merokok, 
di rapat POMG orang tua murid merokok, 
di perpustakaan kecamatan ada siswa bertanya 
apakah ada buku tuntunan cara merokok, 

Di angkot Kijang penumpang merokok, 
di bis kota sumpek yang berdiri yang duduk 
orang bertanding merokok, 
di loket penjualan karcis orang merokok, 
di kereta api penuh sesak orang festival merokok, 
di kapal penyeberangan antar pulau penumpang merokok, 
di andong Yogya kusirnya merokok, 
sampai kabarnya kuda andong minta diajari pula merokok, 
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Negeri kita ini sungguh nirwana kayangan para dewa-dewa bagi perokok, 
tapi tempat cobaan sangat berat bagi orang yang tak merokok, 

Rokok telah menjadi dewa, berhala, tuhan baru, 
diam-diam menguasai kita, 

Di pasar orang merokok, 
di warung Tegal pengunjung merokok, 
di restoran di toko buku orang merokok, 
di kafe di diskotik para pengunjung merokok, 

Bercakap-cakap kita jarak setengah meter tak tertahankan asap rokok, 
bayangkan isteri-isteri yang bertahun-tahun menderita di kamar tidur 
ketika melayani para suami yang bau mulut dan hidungnya mirip asbak 
rokok, 

Duduk kita di tepi tempat tidur ketika dua orang bergumul 
saling menularkan HIV-AIDS sesamanya, 
tapi kita tidak ketularan penyakitnya. 
Duduk kita disebelah orang yang dengan cueknya 
mengepulkan asap rokok di kantor atau di stopan bus, 
kita ketularan penyakitnya. 
Nikotin lebih jahat penularannya ketimbang HIV-AIDS, 

Indonesia adalah sorga kultur pengembangbiakan nikotin paling subur di 
dunia, 
dan kita yang tak langsung menghirup sekali pun asap tembakau itu, 
Bisa ketularan kena, 

Di puskesmas pedesaan orang kampung merokok, 
di apotik yang antri obat merokok, 
di panti pijat tamu-tamu disilahkan merokok, 
di ruang tunggu dokter pasien merokok, 
dan ada juga dokter-dokter merokok, 

Istirahat main tenis orang merokok, 
di pinggir lapangan voli orang merokok, 
menyandang raket badminton orang merokok, 
pemain bola PSSI sembunyi-sembunyi merokok, 
panitia pertandingan balap mobil, 
pertandingan bulutangkis, 
turnamen sepakbola 
mengemis-ngemis mencium kaki sponsor perusahaan rokok, 
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Di kamar kecil 12 meter kubik, 
sambil „ek-‟ek orang goblok merokok, 
di dalam lift gedung 15 tingkat 
dengan tak acuh orang goblok merokok, 
di ruang sidang ber-AC penuh, 
dengan cueknya, 
pakai dasi, 
orang-orang goblok merokok, 

Indonesia adalah semacam firdaus-jannatu- na‟im 
sangat ramah bagi orang perokok, 
tapi tempat siksa kubur hidup-hidup 
bagi orang yang tak merokok, 

Rokok telah menjadi dewa, berhala, tuhan baru, 
diam-diam menguasai kita, 

Di sebuah ruang sidang ber-AC penuh, 
duduk sejumlah ulama terhormat merujuk 
kitab kuning dan mempersiapkan sejumlah fatwa. 
Mereka ulama ahli hisap. 
Haasaba, yuhaasibu, hisaaban. 
Bukan ahli hisab ilmu falak, 
tapi ahli hisap rokok. 
Di antara jari telunjuk dan jari tengah mereka 
terselip berhala-berhala kecil, 
sembilan senti panjangnya, 
putih warnanya, 
ke mana-mana dibawa dengan setia, 
satu kantong dengan kalung tasbih 99 butirnya, 

Mengintip kita dari balik jendela ruang sidang, 
tampak kebanyakan mereka 
memegang rokok dengan tangan kanan, 
cuma sedikit yang memegang dengan tangan kiri. 
Inikah gerangan pertanda 
yang terbanyak kelompok ashabul yamiin 
dan yang sedikit golongan ashabus syimaal? 

Asap rokok mereka mengepul-ngepul di ruangan AC penuh itu. 
Mamnu‟ut tadkhiin, ya ustadz. 
Laa tasyrabud dukhaan, ya ustadz. 
Kyai, ini ruangan ber-AC penuh. 
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Haadzihi al ghurfati malii‟atun bi mukayyafi al hawwa‟i. 
Kalau tak tahan, 
Di luar itu sajalah merokok. 
Laa taqtuluu anfusakum. 

Min fadhlik, ya ustadz. 
25 penyakit ada dalam khamr. 
Khamr diharamkan. 
15 penyakit ada dalam daging khinzir (babi). 
Daging khinzir diharamkan. 
4000 zat kimia beracun ada pada sebatang rokok. 
Patutnya rokok diapakan? 

Tak perlu dijawab sekarang, ya ustadz. 
Wa yuharrimu „alayhimul khabaaith. 
Mohon ini direnungkan tenang-tenang, 
karena pada zaman Rasulullah dahulu, 
sudah ada alkohol, 
sudah ada babi, 
tapi belum ada rokok. 

Jadi ini PR untuk para ulama. 
Tapi jangan karena ustadz ketagihan rokok, 
Lantas hukumnya jadi dimakruh-makruhkan, 
jangan, 

Para ulama ahli hisap itu terkejut mendengar perbandingan ini. 
Banyak yang diam-diam membunuh tuhan-tuhan kecil yang 
kepalanya berapi itu, 
yaitu ujung rokok mereka. 
Kini mereka berfikir. 
Biarkan mereka berfikir. 
Asap rokok di ruangan ber-AC itu makin pengap, 
dan ada yang mulai terbatuk-batuk, 

Pada saat sajak ini dibacakan malam hari ini, 
sejak tadi pagi sudah 120 orang di Indonesia mati 
karena penyakit rokok. 
Korban penyakit rokok 
lebih dahsyat ketimbang korban kecelakaan lalu lintas, 
lebih gawat ketimbang bencana banjir, 
gempa bumi dan longsor, 
cuma setingkat di bawah korban narkoba, 
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Pada saat sajak ini dibacakan, 
berhala-berhala kecil itu sangat berkuasa di negara kita, 
jutaan jumlahnya, 
bersembunyi di dalam kantong baju dan celana, 
dibungkus dalam kertas berwarni dan berwarna, 
diiklankan dengan indah dan cerdasnya, 

Tidak perlu wudhu atau tayammum menyucikan diri, 
tidak perlu ruku‟ dan sujud untuk taqarrub pada 
tuhan-tuhan ini, 
karena orang akan khusyuk dan fana 
dalam nikmat lewat upacara menyalakan api 
dan sesajen asap tuhan-tuhan ini, 

Rabbana, 
beri kami kekuatan menghadapi berhala-berhala ini. 

============== 

Moga bisa menjadi renungan bagi kita semua. Konon dari berbagai sumber 
(silahkan googling: kerugian negara akibat rokok) rokok banyak ruginya. 
Moga kita tidak termasuk orang yang zalim, apalagi sampai menzalimi diri 
sendiri. 

“Maka siapakah yang lebih zalim daripada orang yang membuat-buat dusta 
terhadap Allah dan mendustakan kebenaran ketika datang kepadanya? 

Bukankah di neraka Jahannam tersedia tempat tinggal bagi orang-orang 
yang kafir? (QS Az-Zumar 32)” 

 

(arti judul di atas: Saya kuat nggak makan, yang saya nggak kuat tuh 
nggak merokok) 
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25th Ramadhan -  
Bunga Yang Istimewa hanya 

untuk Yang Istimewa  

 

Segala puji bagi Allah Yang telah menciptakan langit dan bumi dan 
mengadakan gelap dan terang, namun orang-orang yang kafir 
mempersekutukan (sesuatu) dengan Tuhan mereka. Dialah Yang 
menciptakan kamu dari tanah, sesudah itu ditentukannya ajal 
(kematianmu), dan ada lagi suatu ajal yang ada pada sisi-Nya (yang Dia 
sendirilah mengetahuinya), kemudian kamu masih ragu-ragu (tentang 
berbangkit itu). Dan Dialah Allah (yang disembah), baik di langit maupun di 
bumi; Dia mengetahui apa yang kamu rahasiakan dan apa yang kamu 
lahirkan dan mengetahui (pula) apa yang kamu usahakan. 

Diambil dari kumpulan file yang tergeletak menumpuk dikungkungan 
hardisk, dari eramuslim. Menarik untuk kita perhatikan bersama. 

=========== 

Bunga adalah simbol kesegaran, keceriaan dan kebahagiaan. Bisa jadi ada 
makna yang lebih dalam dari penamaan Rasulullah atas putri tercintanya, 
Fatimah Az Zahra. Az Zahra sendiri berarti ―bunga‖. Tidaklah 
mengherankan jika Fatimah menjadi anak yang paling disayang dibanding 
saudara-saudara Fatimah lainnya. Hal itu terlihat dari ungkapan Rasulullah, 
“Siapa yang membuatnya sedih, berarti juga membuat aku sedih, dan 
barang siapa menyenangkannya, berarti menyenangkanku pula”. 

―Bunga‖ Fatimah yang tumbuh dan berkembang dalam binaan langsung 
dari ayahanda Rasul yang baik, lemah lembut dan terpuji menjadikannya 
seorang gadis yang juga penuh kelembutan, berwibawa, mencintai 
kebaikan plus akhlak terpuji meneladani sang ayah. Maka tidaklah aneh, 
bunga yang dinisbatkan Rasul menjadi wanita penghulu surga itu menjadi 
primadona di kalangan para sahabat Rasulullah. 
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Tercatat, beberapa sahabat utama seperti Abu Bakar dan Umar bin Khattab 
pernah mencoba melamar Fatimah. Hanya saja, sayangnya dengan halus 
Rasulullah menolak lamaran para sahabat itu. Hingga akhirnya datanglah 
Ali bin Abi Thalib untuk meminang Fatimah. ―Aku mendatangi Rasulullah 
untuk meminang putri beliau, yaitu Fatimah. Aku berkata: Demi Allah aku 
tidak memiliki apa-apa, namun aku ingat kebaikan Rasulullah, maka aku 
beranikan diri untuk meminangnya‖. Akhirnya, Rasulullah pun menerima 
pinangan Ali meski hanya mempersembahkan baju besi al khuthaimah 
(yang juga merupakan pemberian Rasul). 

Fatimah adalah bunga yang terpelihara, tidak tanggung-tanggung yang 
mendidik, membina, memeliharanya adalah manusia agung nan mulia 
Muhammad Rasul Allah, yang memiliki segala keterpujian. Bunga yang 
indah dengan segala keistimewaannya, harus dipelihara dan dijaga oleh 
orang yang istimewa dan memiliki berbagai kelebihan pula, dalam hal ini Ali 
bin Abi Thalib. Siapa yang meragukan kapasitas Abu Bakar dan Umar bin 
Khattab, yang keduanya kemudian berturut-turut menjadi khalifah 
meneruskan perjuangan kaum muslimin menggantikan Rasul. Lalu kenapa 
ayahanda sang bunga itu menolaknya? 

Pertanyaan selanjutnya, kenapa Ali yang hanya bermodalkan baju besi 
(yang juga pemberian Rasul) menjadi pilihan Rasul untuk mendampingi 
Fatimah? Meski memang Rasulullah yang paling tahu alasan itu (termasuk 
juga alasan menolak pinangan dua sahabat yang juga istimewa), namun 
kita bisa melihat sisi kelebihan dari Ali bin Abi Thalib, pemuda pemberani 
ini. Ali adalah lelaki istimewa, masuk dalam assabiquunal awwaluun 
(golongan pertama yang masuk Islam) dengan usia termuda. Soal 
keberanian, jangan pernah menyangsikan lelaki satu ini. Perang badar yang 
diikuti oleh seluruh manusia pemberani didikan Rasul, terselip satu lelaki 
muda yang dengan gagahnya maju ke depan ketika seorang pemuka dan 
ahli perang kaum kafir menantang untuk berduel. Meski awalnya dilecehkan 
karena dianggap masih kecil, namun Ali dengan kehebatannya mampu 
mengalahkan musuh duelnya itu. Tidak sampai disitu, yang membuat 
Rasulullah tak bisa melupakannya adalah jasa besar dan keberanian Ali 
menggantikan Rasul tidur di pembaringannya saat Rasulullah ditemani Abu 
Bakar menyelinap ke luar saat hijrah. Padahal resikonya adalah mati 
terpenggal oleh balatentara kafir yang telah mengepungnya. 

Tentu masih banyak dan tidak akan cukup satu halaman untuk mencatat 
kelebihan Ali yang menjadikannya begitu istimewa. Satu yang bisa kita 
tangkap secara jelas, bahwa wanita istimewa memang dipersiapkan untuk 
lelaki istimewa. Seperti halnya, ―bunga‖ Fatimah yang hanya Ali bin Abi 
Thalib yang diizinkan Rasulullah untuk memetiknya. Oleh karenanya, 
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jangan pernah berharap akan datangnya seseorang istimewa jika tak 
pernah menjadikan diri ini istimewa. 

=========== 

Dan Al-Qur‘an pun menegaskan: 

wanita-wanita yang keji adalah untuk laki-laki yang keji, dan laki-laki yang 
keji adalah buat wanita-wanita yang keji (pula), dan wanita-wanita yang 
baik untuk laki-laki yang baik dan laki-laki yang baik adalah untuk untuk 

wanita-wanita yang baik (pula). Mereka (yang dituduh) itu bersih dari apa 
yang dituduhkan oleh mereka (yang menuduh itu). Bagi mereka ampunan 

dan rezeki yang mulia (surga). (QS An Nur 26) 

Wallahu ‘alam bi shawab 
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26th Ramadhan - 
Menyemai Mimpi  

 

Segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Allah-lah Yang meninggikan 
langit tanpa tiang (sebagaimana) yang kamu lihat, kemudian Dia 
bersemayam di atas ‗Arasy, dan menundukkan matahari dan bulan. Masing-
masing beredar hingga waktu yang ditentukan. Allah mengatur urusan 
(makhluk-Nya), menjelaskan tanda-tanda (kebesaran-Nya), supaya kamu 
meyakini pertemuan (mu) dengan Tuhanmu. Dan Dia-lah Tuhan yang 
membentangkan bumi dan menjadikan gunung-gunung dan sungai-sungai 
padanya. Dan menjadikan padanya semua buah-buahan berpasang-
pasangan, Allah menutupkan malam kepada siang. Sesungguhnya pada 
yang demikian itu terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang 
memikirkan. 

Masih ingat tulisan tentang ―Man Jadda wajada‖ ?  Siapa yang bersungguh-
sungguh pasti akan berhasil. Ya betul, kesungguhan adalah salah satu kunci 
untuk mencapai keinginan kita. Tak ada sesuatu yang mustahil untuk kita 
capai, jika kita lakukan dengan sungguh-sungguh dan tentunya kehendak 
dari Allah SWT. Tapi janji Allah dalam Al-Qur‘an, bahwa Allah akan merubah 
suatu kaum, ketika kaum itu merubah dirinya sendiri. Sehingga suatu 
sunnatullah ketika kita bekerja keras, maka akan ada sesuatu yang 
dihasilkan dari kerja keras itu untuk mencapai yang kita inginkan. 

Ketika kita hendak melakukan sesuatu, tentu dibutuhkan yang namanya 
tujuan. Tujuan itulah yang menjadi sasaran dari kerja keras yang kita 
lakukan. Supaya fokus dan efektif serta efisien, dibutuhkan suatu 
perencanaan yang matang. Sama halnya dengan hidup. Hidup tentu 
memiliki tujuan, dan untuk menggapainya saya rasa, penting untuk 
merencanakannya. Menemukan suatu tulisan menarik dari sebuah buku 
(workbook tepatnya) karya Jamil Azzaini berjudul ―Tuhan, inilah proposal 
hidupku..‖  mengenai pentingnya menyusun suatu perencanaan untuk 
mencapai tujuan hidup yang kita inginkan. 

Saya ambil langsung dari bukunya, moga bisa jadi renungan bagi kita untuk 
bisa lebih baik lagi  melangkah dalam hidup, 

http://ceukkangupi.wordpress.com/2010/08/19/9th-ramadhan-man-jadda-wajada/
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Apabila anda ditunjuk menjadi ketua panitia HUT RI apakah anda akan 
membuat proposal kegiatan? Jawabnya pasti, ―ya saya membuat proposal 
itu‖. Acara HUT RI itu berlangsung berapa lama? Paling lama satu bulan. 
Pertanyaan lanjutannya, mengapa untuk acara yang satu bulan Anda 
membuat proposal tetapi untuk hidup anda yang puluhan tahun anda tidak 
membuat proposal hidup? 

Seorang filsuf Jim Rohn mengatakan ―Anda tidak bisa menyewa orang lain 
agar berolahraga untuk anda,‖ Anda harus melakukan sendiri jika ingin 
memperoleh manfaat dari olah raga. Andapun tidak akan mampu meraih 
keberhasilan hidup apabila menyerahkan hidup anda kepada orang lain. 
Andalah yang menentukan hidup anda sendiri. Andalah yang harus 
menjalani hidup anda sendiri. 

Sebuah Riset yang dilakukan terhadap para lulusan MBA di Harvard 
Business School, dilakukan pada tahun 1979 dan 1989. Pada tahun 1979, 
para lulusan MBA tersebut ditanya ‗ apakah anda telah menyusun suatu 
rencana hidup yang jelas, spesifik dan tertulis?‘ Hasilnya 3% menyatakan 
telah memiliki rencana hidup yang jelas, spesifik dan tertulis. 13% 
menyatakan telah memiliki rencana hidup yang jelas, spesifik akan tetapi 
tidak tertulis. Sisanya 84% menyatakan belum memiliki apalagi menyusun 
rencana hidup. 

Sepuluh tahun kemudian, tahun 1989, periset yang dipimpin oleh Mark 
McCormack melakukan wawancara dengan semua responden pada tahun 
1979. Hasilnya, 13% yang menytakan memiliki rencana hidup yang jelas, 
spesifik namun tidak tertulis, memiliki penghasilan rata-rata dua kali lipat 
dari 84% responden yang belum memiliki tujuan hidup. Yang luar biasa, 
3% para lulusan yang telah memiliki rencana hidup, spesifik dan 
menuliskannya memiliki penghasilan yang besarnya rata-rata 10 kali lipat 
dibandingkan 97% lulusan sekolah bisnis tersebut. 

Anda adalah Mahakarya dari Sang Pencipta. Anda adalah masterpiece yang 
tiada duanya. Begitu Anda lahir-tumbuh-dan meninggal maka tidak pernah 
dan tidak akan pernah ada lagi makhluk seperti anda. Anda benar-benar 
spesial. Anda hanya satu-satunya yang ada dimuka bumi ini. Tidak ada 
satupun makhluk yang kehidupannya sama persis dengan anda. Tuhan 
menciptakan anda benar-benar spesial. Coba mari kita hitung harga anda. 
Dari segi fisik, bolehkah kedua mata anda dibeli Rp 10 Milyar? Pendengaran 
anda dibeli dengan harga yang sama dengan mata anda? Bolehkah kepala 
anda ditukar dengan jam tangan termahal di dunia? Apakah anda 
mengizinkan jantung anda ditukar dengan sebuah mobil mewah yang 
dimiliki Cristiano Ronaldo? Bersediakah paru-paru anda ditukar dengan 
suatu jabatan tertinggi yang anda inginkan? Sebagai manusia normal, saya 
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yakin jawaban Anda ―Saya tidak bersedia‖. Hal ini menunjukan bahwa 
harga anda sangat mahal. 

Percayalah, Anda spesial dan berharga sangat mahal. Sehingga mulai saat 
ini anda harus menunjukan bahwa pikiran, perasaan, dan perbuatan anda 
memang berharga sangat mahal. Kita semua tahu bahwa hidup adalah tiga 
masa. Masa lalu, masa kini, dan masa depan. Yesterday is history, 
tomorrow is mistery, and today is present. Present bisa berarti hadiah, jadi 
manfaatkanlah hadiah dari Sang Pencipta dengan sebaik-baiknya. 
Kehidupan masa lalu tak akan bisa diubah lagi, sudah terjadi. Bila masa lalu 
adalah buruk tidak mungkin kita benahi dan kita hapuskan. Sebaliknya jika 
penuh dengan prestasi dan bintang jasa, anda juga tidak bisa terus 
membanggakannya. Saatnya sekarang berbicara masa depan. Dan masa 
depan harus dirancang mulai saat ini. Rancanglah masa depan agar tidak 
menjadi mistery. 

Tetapkan masa depan anda sejak saat ini. Andalah sutradara sekaligus 
pemain utama dalam kehidupan anda. Buatlah skenario kehidupan yang 
menarik, menantang, menggairahkan dan asyik untuk anda nikmati dan 
ditonton banyak orang. Dunia terus bergerak maju, tantangan semakin 
berat. Bila anda masih menggunakan cara-cara hidup saat ini untuk 
bersaing di masa depan maka Anda pasti akan tergilas zaman. Jangan 
gadaikan masa depan anda. Segeralah rancang masa depan Anda. 

=========== 

Kerja keras, mimpi, dan Do‘a, tiga kunci meraih sukses hidup yang mulia. 
Dan mimpi adalah rangkaian skenario kehidupan anda. Belum lepas dari 
ingatan bagaimana kekuatan mimpi dan do‘a bisa menjadi kenyataan. 
Pengalaman saya pribadi menunjukan hal yang selaras. Saya masih ingat, 
ketika 28 Januari 2009, saya menuliskan beberapa mimpi (yang waktu itu 
sayapun tidak sepenuhnya yakin akan bisa menggapainya satu persatu) 
dalam sebuah buku catatan. Salah satu mimpi konyol saat itu adalah, 
menginjakan kaki di luar negeri (pergi ke luar negeri). Entah saya juga 
tidak tahu ke negara mana, yang jelas saya bisa melancong ke luar negeri 
untuk urusan apapun. Berkah dari Allah, 16-21 September 2009, saya 
berkesempatan pergi melancong ke Tokyo untuk mengikuti suatu 
perlombaan. Apakah saya waktu itu tahu bahwa di bulan september ada 
perlombaan? Tidak! Sama sekali tidak. 

Ada beberapa mimpi lainnya, yang terlihat konyol dan mungkin sulit 
tercapai, tapi ternyata satu persatu bisa saya lewati kembali, keinginan 
untuk bisa membuka warung makanan, dan akhirnya di Maret 2010, saya 
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bersama teman-teman bisa membuka warung makanan Jepang ―Ramen 
Rider‖. Ada mimpi lainnya mengenai bisa magang di perusahaan sambil 
kuliah, ternyata Allah memberikan hal yang lebih dari sekedar magang, tapi 
pekerjaan. Aneh, seolah-olah tulisan-tulisan mimpi yang saya buat di 28 
Januari 2009 itu, seperti menuntun hidup saya untuk menggapainya satu 
persatu. 

Masih banyak mimpi yang belum tercapai, tapi saya yakin bahwa satu 
persatu akan bisa saya lalui. Tentu dengan pertolongan Allah, melalui do‘a-
do‘a yang kita panjatkan. Kini giliran Anda mencobanya! 

Wallahu ‘alam bi shawab 
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27th Ramadhan - Berburu Do’a 

 

Segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Allah, tidak ada Tuhan (yang 
berhak disembah) melainkan Dia Yang Hidup kekal lagi terus menerus 
mengurus (makhluk-Nya); tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaan-
Nya apa yang di langit dan di bumi. Tiada yang dapat memberi syafa‘at di 
sisi Allah tanpa izin-Nya? Allah mengetahui apa-apa yang di hadapan 
mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa 
dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendaki-Nya. Kursi Allah meliputi 
langit dan bumi. Dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya, dan 
Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. 

Ramadhan sudah menginjak hari ke-27, atau hari ke-7 di  10 malam 
terakhirnya yang diberkahi. Dimana pada 10 malam terakhir itu, Allah 
menurunkan Al-Qur‘an dan juga Allah memberikan qarunia berupa lailatul 
qadar, suatu malam yang lebih baik dari seribu bulan. Dalam Al-Qur‘an 
dijelaskan: 

Sesungguhnya Kami telah menurunkannya (Al Quran) pada malam 
kemuliaan. Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Malam 

kemuliaan itu lebih baik dari seribu bulan. Pada malam itu turun malaikat-
malaikat dan malaikat Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur segala 
urusan. Malam itu (penuh) kesejahteraan sampai terbit fajar. (QS Al-Qadr 

1-5) 

Secara eksplisit dijelaskan mengenai nilai dari malam lailatul qadar, yakni 
senilai dengan 1000 bulan. Jika dikonversikan, maka setara dengan 83,3 
tahun. Umur yang jauh lebih besar dibanding rata-rata usia manusia saat 
ini yang mungkin hanya mencapai 60-70 tahun. Sungguh qarunia luar 
biasa, ketika kita bisa meraihnya. Dan cara meraihnya telah Rasulullah 
tunjukan caranya, yakni: 

“Carilah lailatul qadar pada sepuluh malam terakhir dari bulan Ramadhan.” 
(HR. Bukhari) 

“Apabila Nabi shallallahu „alaihi wa sallam memasuki sepuluh hari terakhir 
(bulan Ramadhan), beliau mengencangkan sarungnya (untuk menjauhi 
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para istri beliau dari berjima‟, menghidupkan malam-malam tersebut dan 

membangunkan keluarganya.” (HR Bukhari Muslim) 

Ya, Rasulullah memperbanyak ibadahnya dengan sungguh-sungguh di 
sepuluh hari terakhir. Rasulullah saja yang sudah di maksum (dijaga dari 
dosa), bersemangat untuk meraih lailatul qadar. Sungguh suatu 
kesombongan bagi kita, jika masih enggan untuk berusaha menggapai 
lailatul qadar. 

Salah satu amalan yang dianjurkan di sepuluh malam terakhir bulan 
Ramadhan adalah berdo‘a. Nabi shallallahu „alaihi wasallam memerintahkan 
Ummul Mukminin Aisyah untuk berdoa di malam-malam itu. Aisyah 
berkata; “Wahai Rasulullah, apa pendapatmu jika aku ketepatan 
mendapatkan malam lailatul Qodar, apa yang harus aku ucapkan?”, beliau 
menjawab: “Ucapkanlah; ALLAHUMMA INNAKA „AFUWWUN TUHIBBUL 
„AFWA FA‟FU ANNA” (ya Allah, sesungguhnya Engkau maha pema‟af 
mencintai kema‟afan, maka ma‟afkanlah daku).” (HR. Ibnu Majah, yang 
dishahihkan oleh Al Albani) 

Sofyan Tsauriy berkata,‖Berdoa di malam itu lebih aku sukai daripada 
melaksanakan shalat. Dan jika dia membaca maka dia berdoa dan berharap 
kepada Allah didalam doanya yang barangkali Dia swt menyetujui 
permintaannya. Memperbanyak doa lebih utama daripada melaksanakan 
shalat yang tidak diperbanyak doa didalamnya namun jika dia membaca 
lalu berdoa maka itu baik.‖ 

Perintah do‘a dalam Al-Quran jelas dan diwajibkan bagi orang-orang yang 
beriman. Dalam Al-Qurana dijelaskan: 

Dan apabila hamba-hamba-Ku bertanya kepadamu tentang Aku, maka 
(jawablah), bahwasanya Aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan 

orang yang berdoa apabila ia memohon kepada-Ku, maka hendaklah 
mereka itu memenuhi (segala perintah-Ku) dan hendaklah mereka beriman 
kepada-Ku, agar mereka selalu berada dalam kebenaran. (QS. Al-Baqarah 

186) 

Jika masih enggan berdo‘a, 

Dan Tuhanmu berfirman: “Berdoalah kepada-Ku, niscaya akan 
Kuperkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan 
diri dari menyembah-Ku (berdo‟a kepada-Ku) akan masuk neraka Jahannam 

dalam keadaan hina dina”. (QS Al-Mu‟min 60) 
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============ 

Kebencian disisi Allah bagi orang yang enggan berdo‘a. Bahkan Allah men-
cap sombong orang yang enggan berdo‘a. Iblis diusir dari surga karena dia 
merasa sombong, bahwa dirinya lebih mulia daripada manusia. Suatu 
keanehan untuk sesuatu hal yang gratis, kita masih enggan untuk 
melakukannya. Tak ada pungutan sedikitpun dalam berdo‘a, justru Allah 
yang memerintahkan, dan Allah sangat mencintai hambanya yang berdo‘a 
dan memohon kepadanya, bahkan Allah sendiri yang menggaransi bahwa 
Allah yang memperkenankan mengabulkan do‘a hamba-hambanya. 

Hidup adalah perjalanan yang unik. Kita tidak tahu apa yang terjadi di 
depan, dan kita tidak pernah bisa mengulang apa yang sudah terjadi 
dibelakang. Pekerjaan kita adalah saat ini, memberikan yang terbaik apa 
yang bisa kita lakukan saat ini. Tapi uniknya Allah memberikan harapan 
mengenai masa depan, bagaimana Allah memberikan suatu harapan akan 
kebaikan yakni surga atas rahmat dari-Nya. Dan seyogianya, kita manusia, 
dengan segala bekal yan gdiberikan oleh Allah hendaknya mempersiapkan 
bekal untuk bisa mendapatkan rahmat-Nya melalui persiapan-persiapan 
selama di dunia. 

Masih ingat tulisan sebelumnya, tentang mimpi dan bersungguh-sungguh 
dalam bekerja? Satu hal yang menurut saya menjadi kunci kesuksesan 
dalam mewujudkan sesuatu adalah, kerja keras, mimpi, dan do‘a kepada 
Allah. Mimpi tanpa kerjakeras hanyalah angan-angan, dan tentu mimpi-
mimpi yang kita inginkan, tentu bisa diakselerasi dengan do‘a. Dan 
tentunya kita memohon dan berdoa bahwa mimpi kita adalah sesuatu yang 
diridhoi-nya. Jika tidak, maka mohonlah petunjuknya untuk menyemai 
mimpi-mimpi yang diridhoi-Nya. Do‘a adalah bentuk ketawakalan kita 
kepada Allah, atas usaha yang telah kita lakukan. Berserah diri atas segala 
usaha yang telah kita lakukan adalah bentuk dari rasa keikhlasan seorang 
hamba pada Tuhannya. Coba lakukan tiga hal tadi dengan sungguh-
sungguh, mimpi (harapan), kerja keras dan do‘a. Insya Allah kita akan 
berhasil mewujudkan apa yang kita inginkan. 

Menarik mengenai do‘a. Allah tidak membatasi kuantitas dari isi do‘a kita. 
Bahkan sebisa mungkin kita bersikap ―megaloman‖ dalam memohon 
kepada Allah. Saya pribadi bisa merasakan, bagaimana relasi antara mimpi 
(keinginan), kerja keras (realita di lapangan), dan doa yang dipanjatkan. 
Contoh simpelnya, ketika saya memohon kepada Allah untuk mendapatkan 
IP = 4 dalam satu semester, maka ekspektasi saya ketika bekerja (belajar) 
adalah mengarah ke arah situ, dan mengenai hasil yang Allah berikan itu 
tentu ada pada wilayah kuasa Allah. Tapi memang realitanya, IP saya 
meskipun tidak 4, ternyata mendekati 4 pada semester tersebut. Saya 

http://ceukkangupi.wordpress.com/2010/09/05/26th-ramadhan-menyemai-mimpi/
http://ceukkangupi.wordpress.com/2010/08/19/9th-ramadhan-man-jadda-wajada/
http://ceukkangupi.wordpress.com/2010/08/19/9th-ramadhan-man-jadda-wajada/
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yakin ketika kita ―hanya‖ memohon IP = 3, maka kemungkinannya adalah 
mendekati 3 atau maksimal 3. Sangat sulit untuk bisa lebih dari 3. Karena 
memang harapan kita hanyalah sampai 3. 

Kita bisa lihat do‘a nabi Sulaiman dalam Al-Qur‘an, betapa dahsyat do‘anya 
dan Allah mengabulkannya, 

Ia berkata: “Ya Tuhanku, ampunilah aku dan anugerahkanlah kepadaku 
kerajaan yang tidak dimiliki oleh seorang juapun sesudahku, 

sesungguhnya Engkaulah Yang Maha Pemberi”. (QS Shaad 35) 

Kita tahu bagaimana kerajaan Nabi Sulaiman. Rakyatnya adalah jin, 
binatang-binatang, dan angin pun berhembus sesuai keinginannya. Dan 
Allah mengabulkannya. 

Mumpung gratis, mumpung Ramadhan dimana do‘a-do‘a dikabulkan, 
mumpun masih ada 3 malam lagi di 10 malam terakhir berburu lailatul 
qadr, maka panjatkanlah do‘a terbaik, memohon apa yang kita inginkan. 
Mungkin yang ingin didekatkan jodohnya, tak ada larangan untuk berdoa, 
Yang ingin diberikan pekerjaan, silahkan berdoa. Yang ingin mendapatkan 
rezeki yang tidak disangka-sangka, hayu berdo‘a. Karena Allah Maha 
Mendengar, dan Maha Mengabulkan do‘a-do‘a hamba-hambanya. 

Wallahu ‘alam bi shawab 
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28th Ramadhan  - Minoritas 

 

Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Kepunyaan Allah-lah segala apa 
yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dan jika kamu melahirkan 
apa yang ada di dalam hatimu atau kamu menyembunyikan, niscaya Allah 
akan membuat perhitungan dengan kamu tentang perbuatanmu itu. Maka 
Allah mengampuni siapa yang dikehandaki-Nya dan menyiksa siapa yang 
dikehendaki-Nya; dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Shalawat dan 
keselamatan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, para 
keluarganya, para sahabatnya, dan para penerusnya hingga akhir zaman. 
Tauladan seluruh umat, pribadi santun, penuh cinta, penutup para nabi. 
Lewat beliaulah Allah menyempurnakan agamanya, yang kita anut saat ini, 
satu-satunya agama yang diridhai Allah SWT, yakni Islam. 

“Katakanlah: “Dia-lah Yang menciptakan kamu dan menjadikan bagi kamu 
pendengaran, penglihatan dan hati”. (Tetapi) amat sedikit kamu 

bersyukur.” (QS Al-Mulk 23) 

Dikisahkan bahwa Umar bin Khattab terheran-heran dan bertanya kepada 
Abu Bakar, atas do‘a yang sering dibacakan oleh Abu Bakar  as-Siddiq 
Radhyallahu anhu, ‖Allahummaj ‗alni minal qaliil‖ ―Ya Tuhanku jadikanlah 
aku dari golongan orang yang sedikit‖. Mendengar itu, Umar terkejut dan 
bertanya, ‖ Kenapa engkau berdoa demikian?‖ Abu Bakar menjawab, 
―karena Allah berfirman, ―Dan sedikit sekali dari hamba-hambaKu yang 
bersyukur‖. 

Disadari atau tidak, ternyata Sunnatullah memang selalu berbicara bahwa 
hanya sedikit orang yang disadarkan, tersadar, menyadari, dan terpaksa 
sadar bahwa golongan kebaikan hanyalah sedikit dibandingkan kejelekan. 
Merupakan sebuah sunnatullah, jika orang yang berkeliaran di pasar jauh 
lebih banyak dibandingkan orang yang beraktivitas di masjid. Kalaupun 
masjid ramai, itupun hari Jumat ketika pedagang di pasar pindah 
berdagang di masjid. Tak usah jauh-jauh, Ramadhan-Ramadhan yang kita 
lalui dan kita jalankan saat ini pun, seperti memang sudah di-setting, 
jamaah sholat tarawih ataupun fardhu di masjid, menjadi kembali sedikit. 
Kembali ke tabiat awalnya, mungkin hanya diisi satu shaf atau dua shaf 
tidak penuh. Wajar jika kemudian Abu Bakar memohon kepada Allah untuk 
dimasukan pada golongan yang sedikit. 
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Dalam Al-Qur‘an,  banyak ayat yang menjelaskan, hanya sedikit golongan 
saja yang bersyukur, bersabar, berfikir, atas segala fenomena yang terjadi 
di dunia ini. 

“Dan tidaklah sama orang yang buta dengan orang yang melihat, dan 
tidaklah (pula sama) orang-orang yang beriman serta mengerjakan amal 

saleh dengan orang-orang yang durhaka. Sedikit sekali kamu 
mengambil pelajaran.” (QS Al Mu’min 58) 

“Kemudian Dia menyempurnakan dan meniupkan ke dalamnya roh 
(ciptaan)-Nya dan Dia menjadikan bagi kamu pendengaran, penglihatan 

dan hati; (tetapi) kamu sedikit sekali bersyukur.” (QS As Sajadah 9) 

Peringatan Allah adalah benar adanya. Realita yang ada menunjukan hal 
sesuai dengan janji Allah. Tak perlu jauh-jauh, tengok saja Indonesia. 
Normalnya, Indonesia dihuni oleh tidak kurang dari 150 juta yang mengaku 
muslim. Didata dari status keislamannya di KTP. Tapi berapa banyak yang 
mengaku muslim itu kemudian berpuasa? Berapa banyak yang mengaku 
muslim itu kemudian menunaikan sholat? Jika semua taat, saya yakin 
jumlah masjid di Indonesia pasti kurang untuk menampung 150 juta 
muslim yang tiap lima waktunya menunaikan shalat. 

Pertanyaan retoris (untuk kita sendiri), jika kemudian ditanyakan, dari 
seluruh muslim yang ada, berapa banyak yang benar-benar beriman? Dari 
yang beriman, berapa banyak yang imannya dilandasi oleh ilmu? Dari yang 
beriman dan berilmu, berapa banyak yang ilmunya kemudian diamalkan? 
Dari yang suka beramal, berapa banyak yang amalnya dilakukan dengan 
ikhlas karena Allah?  Karena syarat diterimanya amal adalah, ikhlas karena 
Allah dan benar ilmunya, maka wajar jika memang sebuah sunnatullah 
sangat sedikit sekali yang mendapat kebaikan dari Allah. 

================ 

Disadari atau kita dilahirkan dari sesuatu yang sedikit namun berkualitas. 
Dari Jutaan sperma yang dipancarkan, kita adalah hasil dari satu buah 
sperma yang sangat berkualitas, yang mampu menembus sel telur, 
mengalahkan jutaan sperma kurang satu dalam kompetisi memenangkan 
sel telur. Kompetisi hidup di dunia pun, hanya dimenangkan oleh orang 
yang sedikit, orang yang berkualitas. Tidak ada ceritanya, juara satu 
perlombaan diisi oleh 10 orang, pasti hanyalah satu.  Kompetisi memasuki 
suatu perguruan tinggi pun, hanya diisi oleh kuota yang sedikit, yang 
memang berkualitas. Perlombaan mencari kerja, mengisi lowongan kerja 
juga, hanya diberikan pada orang-orang yang sedikit yang memang benar-
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benar qualified. Sedikit yang berkualitas. Maka wajar jika Allah dalam Al-
Qur‘an juga menerangkan, betapa banyak terjadi golongan yang sedikit 
mampu mengalahkan golongan yang banyak atas izin Allah (Al-Baqarah 
249). 

Ramadhan tinggal 3 hari kurang lagi. Tinggal sedikit waktu kita, untuk 
menginginkan termasuk pada golongan yang sedikit yang dijanjikan Allah 
untuk memasuki surganya. Tak ada kata terlambat, tinggal bagaimana kita 
mengoptimalkan sisa waktu kita di bulan Ramadhan ini untuk 
menghadirkan amalan yang berkualitas agar tujuan Ramadhan, meraih 
peringkat taqwa bisa kita dapatkan. Masih ada dua malam lagi yang bisa 
kita isi dengan I‘tikaf di masjid, mengisi kesibukan dengan mengingat Allah. 

Surga terlalu luas jika kita hanya berusaha sendiri untuk menjadi yang 
sedikit. Maka ajak sebanyak-banyaknya kawan, keluarga kita untuk bisa 
memanfaatkan sisa Ramadhan ini, untuk sama-sama berusaha 
mendapatkan surga-Nya. Masih ada kesempatan untuk memohon ampunan 
dan rahmat dari Allah agar terbebas dari api  neraka. Dengan ibadah yang 
berkualitas, ibadah yang sungguh-sungguh. Karena surga terlalu indah, 
bagi orang yang enggan berlelah-lelah untuk mendekatkan diri pada-Nya. 

Wallahu ‘alam bi shawab 

 

Inspirasi : Ceramah Ust. Syamsoe Basaroedin Itikaf Masjid Salman ITB 
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29th Ramadhan - Kalau Boleh 

 

Ya Allah, di penghujung ramadhan ini 

Kalau boleh Ya Allah, saya ingin curhat 

maaf kalau saya lancang, 

saya hanya ingin mengutip janji-Mu dalam kitab-Mu 

―ud ‗uunii astajiblakum‖ berdo‘alah pada-Ku, niscaya akan kukabulkan 

Dan saya yakin, Engkau pasti tidak pernah menyalahi janji 

 

Ya Allah, 

Kok Ramadhan ini begitu cepat berlalu, 

Malam ini adalah malam terakhir Ramadhan-Mu 

Esok adalah hari penghujungnya 

Karena itu Ya Allah, 

Kalau boleh, 

jangan jadikan Ramadhan ini adalah Ramadhan terakhir kami 

Kami masih belum mampu mengisi hari demi harinya dengan banyak 
beribadah kepada-Mu 
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Ya Allah, 

Kami tahu, bahwa engkau mengilhamkan kepada kami 

Ilham fujur dan ilham taqwa 

Kecondongan pada keburukan dan kebaikan 

Tapi Ya Allah, 

Kami tahu, kami belum mampu mengisi shaum kami dengan dominasi 
kebaikan 

Kami sadar, shaum kami masih diisi oleh perkataan kotor dan perbuatan 
sia-sia 

Karena itu Ya Allah, Sang Pembolak-balik hati 

Kalau boleh, 

Jangan jadikan Ramadhan ini adalah Ramadhan terakhir kami 

Kami takut digolongkan pada golongan yang Rasul-Mu mengatakannya 

―Begitu banyak orang yang berpuasa di bulan Ramadhan, tapi hanya 
mendapatkan lapar dan dahaga saja‖ 

 

Ya Allah, 

Kami tahu bahwa Malam lailatul Qadar 

Datang di sepuluh malam terakhir bulan Ramadhan, 

Dan untuk mendapatkannya diisi dengan beri‘tikaf di Masjid 

Menyibukan diri beribadah kepada-Mu 

Tapi Ya Allah, 
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Jangankan menjelang sepuluh malam terakhir, 

Di pertengahan Ramdhanpun, 

Kami sudah bergegas meninggalkan mesjid 

Kami sudah mundur dari jamaah tarawih di masjid kami, menjadi jamaah 
mall atau jamaah pasar 

Kami sudah sangat ingin menyibukan diri mempersiapkan lebaran kami 

Memikirkan THR kami, memikirkan baju baru kami, memikirkan pulang 
kampung kami, 

Karena itu ya Allah, 

Kalau boleh, 

Jangan jadikan Ramadhan ini adalah Ramadhan terakhir kami 

Kami takut kami adalah bukan termasuk golongan yang sedikit 

Yaitu golongan yang selalu bersyukur kepada-Mu dan banyak mengingat-
Mu 

 

Ya Allah, 

Kami tahu bahwa Ramadhan adalah bulan kasih sayang 

Dimana bulan ini, kami dididik untuk bisa merasakan penderitaan yang 
lemah 

Merasakan lapar, merasakan keletihan, berkasih sayang sesama manusia 

Tapi ya Allah, 

Kami ternyata masih kasar 
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Masih belum bisa berbakti 

Belum bisa memberikan buah kasih sayang yakni kebahagiaan 

Bahkan kepada orang terdekat kami 

Kepada orang tua kami 

Yang menyapih kami ketika kami lemah 

Yang melindungi kami ketika kami takut 

Karena itu Ya Allah, 

Kalau boleh, 

Jangan jadikan Ramadhan kali ini adalah Ramadhan terakhir kami 

Kami masih ingin mendapat Ridha dari orang tua kami 

Karena kami tahu, Ridho-Mu bergantung pada Ridho kedua orang tua kami 

 

Ya Allah, 

Kami tahu bahwa Ramadhan adalah bulan kebaikan 

Bulan yang segala kebaikan dilipatgandakan berlipat-lipat 

Amalan sunnah diganjar amalan wajib 

Dan Amalan wajib pahalanya dilipatgandakan berpuluh-puluh kali 

Tapi Ya Allah 

Kami ternyata masih pelit, 
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Kami ternyata masih kikir untuk menyedekahkan sebagian rezeki-rezeki 
kami 

Kami masih sibuk ketakutan jika harta kami berkurang jika kami 
sedekahkan 

Kami masih terlalu cinta pada dunia kami, 

Kami masih tidak mampu mengalahkan syahwat kami akan harta benda, 
perhiasan, dan uang-uang kami 

Karena itu Ya Allah, 

Kalau boleh, 

Jangan jadikan Ramadhan ini adalah Ramadhan terakhir kami 

Kami masih ingin menjadi hamba-hamba-Mu yang digolongkan pada 
penghuni surga-Mu 

Yang menafkahkan hartanya di jalan-Mu baik terlihat ataupun sembunyi-
sembunyi 

 

Ya Allah, 

Kami tahu bahwa di bulan ini engkau mengobral do‘a-do‘a 

Engkau kabulkan do‘a-do‘a dari hamba-Mu yang berpuasa 

Tapi Ya Allah, 

Kami sadar, kami masih jauh dari memanfaatkan malam-malam 
Ramadhan-Mu dengan ibadah 

Masih enggan mengisi malam-malam Ramadhan-Mu dengan mengharap 
ampunan-Mu 
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Masih sering mengisi siang Ramadhan-Mu dengan tidur yang kami dalihkan 
sebagai ibadah 

Karena itu Ya Allah, 

Kalau boleh, 

Jangan jadikan Ramadhan ini adalah Ramadhan terakhir kami 

Kami takut sekali Ya Allah, jika pada hari kemenangan nanti, 

Kami ternyata merayakan hari terbebasnnya kami dari kewajiban akan 
shaum kepada-Mu 

Kami ternyata belum bebas dari siksaan api neraka, 

 

Ya Allah, 

Kami takut, seperti ketakutannya Umar bin Khattab 

―seandainya seluruh manusia itu masuk surga, kecuali satu, maka aku takut 
bahwa satu-satunya yang masuk neraka adalah aku‖ 

Padahal kami tahu, Umar sudah dijaminkan surga oleh-Mu, sedangkan 
Kami? 

Tak ada jaminanpun, kami ternyata masih enggan untuk meminta 
ampunan-Mu 

Untuk terbebas dari api neraka 

Karena itu Ya Allah, 

Kalau boleh, 

Kalau boleh, 

Kalau boleh, Ya Allah 
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Jangan Jadikan Ramadhan kali ini adalah Ramadhan terakhir kami 

Berikan kepada kami kesempatan untuk mendapatkan Ramadhan-
Ramadhan-Mu yang berikutnya 

 

Astaghfirullahaladziim 

Astaghfirullahaladziim 

Allahumma innaka ‗affuwun, tuhibbul ‗afwa fa‘fu‘anni 

Ya Allah sesungguhnya Engkau Pemaaf, dan Mencintai permintaan maaf, 
Maka Maafkanlah aku 

Ya Allah Aku memohon keridhoan-Mu akan surga-Mu, dan lindungan-Mu 
dari siksa api neraka-Mu 
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30th Ramadhan -  
Ya Rahman Ya Rahiim 

 

Dengan menyebut nama Allah, Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. 
Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Maha Pemurah lagi Maha 
Penyayang. Yang menguasai di Hari Pembalasan. Hanya Engkaulah yang 
kami sembah, dan hanya kepada Engkaulah kami meminta pertolongan. 
Tunjukilah kami jalan yang lurus. (yaitu) Jalan orang-orang yang telah 
Engkau beri nikmat kepada mereka; bukan (jalan) mereka yang dimurkai 
dan bukan (pula jalan) mereka yang sesat. 

“Dan tiadalah Kami mengutus kamu (Muhammad), melainkan untuk 
(menjadi) rahmat bagi semesta alam. (QS. AL-Anbiyaa 107)” 

Ramadhan benar-benar telah berada di penghujungnya. Gemuruh takbir 
menyambut penghujungnya. Syahdu pujian kepada-Nya terlantun 
sepanjang malam. Hanya kepada-Nya kita memuji. Hanya kepada-Nya 
segala pujian kita ucapkan. Allah Subhanahu Wa Ta‘ala yang Maha Besar. 
Qarunia dan kasih sayangnya lah kita bisa merasakan nikmat berpuasa dan 
menggenapkannya berpuasa selama 30 hari. Atas qarunianya pula kita bisa 
merasakan nikmat berbuka. 

Betapa Rahman dan Rahiim nya Allah, bahkan kasih sayangnya itu meliputi 
seluruh alam. Tidak pandang makhluk, Tidak pandang suku, tidak pandang 
agama, tidak pandang keluarga, tidak pandang keturunan, tidak pandang 
pangkat, semuanya tercukupi nikmatnya. Betapa tidak menyadari 
murahnya hidup ini, oksigen gratis, darah gratis, hidung telinga bola mata, 
semuanya gratis, tak ada harga sewa sepeserpun. Kita bisa tertawa, 
menangis, sedih, gembira, terkejut, lupa, bukankah itu semua qarunia dari 
Allah? Tapi memang sayang sekali, sangat sedikit sekali manusia 
bersyukur. 

“Katakanlah: “Dia-lah Yang menciptakan kamu dan menjadikan bagi kamu 
pendengaran, penglihatan dan hati”. (Tetapi) amat sedikit kamu bersyukur. 

(QS AL-Mulk 23)” 
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Rasulullah diutus ke dunia pun untuk menebarkan rahmat Allah bagi 
semesta alam. Tidak diutus nabi Muhammad kecuali sebagai Rahmat bagi 
semesta alam jelas disebutkan dalam Al-Qur‘an. Dan pengejawantahan dari 
rahmat adalah akhlak atau sikap yang mulia antar sesama manusia. Dalam 
hadist disebutkan : 

”Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang sholeh”. 
(HR: Bukhari) 

Disadari atau tidak, ibadah dalam Islam terbagi menjadi dua, yakni ibadah 
ritual dan ibadah sosial. Ibadah ritual ini adalah ibadah kita seperti shalat, 
zakat , puasa, ibadah haji, atau yang kita kenal dengan ibadah mahdah. 
Tapi yang lebih luas lagi ternyata ibadah sosial, yakni sedekah, hubungan 
sesama muslim, hubungan sesama manusia, adab bertamu, memuliakan 
tamu, adab berkendaraan, menuntut ilmu, kasih sayang pada orang tua, 
dan masih banyak lagi, dan bahkan sisa dari ibadah ritual kita harusnya 
menjadi ibadah sosial yang tergambarkan dalam akhlak kita sehari-hari. 
Inilah ibadah yang kita kenal sebagai ibadah ghairo mahdah. Yang menarik 
bahwa ternyata ibadah ritual kita ini harusnya berefek pada kehidupan 
sehari-hari kita, yakni ibadah sosial kita. Dalam ayat Al-Qur‘an disebutkan 
mengenai efek sholat, 

“Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu Al Kitab (Al Quran) 
dan dirikanlah shalat. Sesungguhnya shalat itu mencegah dari (perbuatan- 
perbuatan) keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingat Allah (shalat) 
adalah lebih besar (keutamaannya dari ibadat-ibadat yang lain). Dan Allah 

mengetahui apa yang kamu kerjakan. (QS. AL -Ankabut 45)” 

Efek dari sholat adalah akhlak yang mulia terbebas dari sikap keji dan 
mungkar. Dalam beberapa tafsir disebutkan bahwa keji itu adalah suatu 
kejahatan yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi, semisal perzinahan, 
berbohong, mencuri. Dan mungkar adalah kejahatan yang dilakukan secara 
terang-terangan, seperti menyakiti orang lain. Ketika sesorang masih 
senang atau tidak merasa bersalah melakukan suatu tindakan keji dan 
mungkar, berarti sholatnya masih hanya dalam tahap ritual saja. hanya 
gerakan sujud ruku membungkuk layaknya olahraga. Sholatnya belum 
neyentuh sisi aspek esensial. Maaka sebuah paradoksial, ketika negara ini 
yang mayoritas muslim, bahkan pejabatnya juga banyak yang muslim, 
ampe presidennya juga muslim, tapi negara ini adalah negara terkorup 
kedua di Asia. Apakah memang sudah sedikit yang sholat? ato memang 
banyak yang sholat, tapi hanya ritual? 
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Bahkan dalam Al-Qur‘an dijelaskan dengan jelas hubungan antara shalat 
dan kaitannya dengan kasih sayang sesama manusia. Dalam surat Al- 
Maa‘uun dijelaskan: 

“Tahukah kamu (orang) yang mendustakan agama? Itulah orang yang 
menghardik anak yatim, dan tidak menganjurkan memberi makan orang 
miskin. Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang shalat (yaitu) 

orang-orang yang lalai dari shalatnya, orang-orang yang berbuat riya, dan 
enggan (menolong dengan) barang berguna (QS AL Maa‟uun 1-7)” 

Dijelaskan diatas, tentang orang-orang yang mendustakan agama. Orang 
yang mendustakan agama adalah orang yang sholat. Yakni yang sholatnya 
lalai, riya, dan enggan menolong orang lain dengan barang berguna. Jadi 
sholat bukan hanya sebatas ritual. Kata koma pada terjemahan Al-Qur‘an 
yang kita baca, menandakan akumulasi dan bukan atau. Jadi sholat yang 
baik adalah sholatnya tidak lalai (menunda waktu sholat atau bermalasan 
untuk sholat) dan dilakukan dengan sholat, dan efek samping dari sholat 
tersebut semakin mudahnya kita untuk berbagi dengan orang lain. 

Contoh lainnya adalah zakat. Meskipun zakat adalah ibadah mahdah, 
sebenarnya lebih luas kita mengenal yang namanya infaq dan shadaqah, 
yakni induknya zakat. Jika zakat ditentukan besar dan waktu 
pengeluarannya, maka infaq dan shadaqah bebas dilakukan kapanpun dan 
dimanapun. Dan kita sudah pasti sadar bahwa infaq dan shadaqah 
merupakan salah satu bentuk kasih sayang seorang muslim pada muslim 
lainnya. Zakat pun demikian. Zakat hanya boleh dikeluarkan pada 
mustahik. Dan mustahik ini dinominasi oleh kaum fakir dan miskin. Jadi 
pastilah zakat juga merupakan bentuk kasih sayang dari muslim yang 
mampu kepada muslim lainnya yang memiliki kekurangan dari segi harta. 

============= 

Salah satu bukti Rahmaan dan Rahiim Nya Allah yang lain adalah Allah 
Maha Memaafkan. Allah SWT adalah pemaaf dan mencintai permaafan. Kita 
perhatikan dalam ayat Allah : 

“Katakanlah: “Hai hamba-hamba-Ku yang malampaui batas terhadap diri 
mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. 

Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya 
Dia-lah Yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (Az -Zumar 53) 

Jelas dikatakan Allah maha pemaaf, Maha Pengampun dan Maha 
Penyayang. Sehingga Allah menyukai orang yang bermaaf-maafan. Allah 
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akan mengampuni dosa kita, ketika kita bertaubat, meskipun dosa kita 
segunung atau bergunung-gunung, karena sesungguhnya rahmat Allah itu 
luasnya meliputi langit dan bumi. Tapi ada syaratnya, asalkan kita tidak 
menyekutukannya. Karena syirik atau menyekutukan Allah, adalah suatu 
kedzaliman yang besar dan Allah tidak akan pernah mengampuni dosa 
syirik. 

“Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia 
mengampuni segala dosa yang selain dari (syirik) itu, bagi siapa 
yang dikehendaki-Nya. Barangsiapa yang mempersekutukan Allah, 
maka sungguh ia telah berbuat dosa yang besar. (QS An Nisa 48)” 

Allah mengampuni dosa antara hamba dengan diri-Nya, yakni ketika 
hubungan itu adalah antara seorang hamba dengan Tuhannya. Sedangkan 
ketika kita memiliki kesalahan sesama manusia, maka sebelum diampuni 
Allah kita harus meminta maaf dan saling memaafkan langsung kepada 
manusia tersebut. Karena urusan makhluk dengan makhluk harus 
diselesaikan dengan makhluk juga. Pertanyaannya, maukah kita saling 
memaafkan? Atau maukah kita meminta maaf? Sungguh sombong jika kita 
tidak mau memaafkan dan saling bermaaf-maafan. Allah SWT saja pemaaf, 
kenapa kita nggak? 

Wallahu ‘alam bi shawab 
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Dengan datangnya Syawal, dan berakhirnya Ramadhan 1431 H, 
dengan ini saya mengucapkan Taqabbalallahu Minna wa minkum, 
shiyamana wa shiyamakum. Mudah-mudahan kita mendapatkan 
janji Allah, untuk bisa kembali fitri suci seperti kita terlahir bayi 
dulu. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kelancangan diri, 

mohon maaf lahir dan batin. Mudah-mudahan Ramadhan tahun ini 
adalah Ramadhan terbaik bagi kita, dan amalan Ramadhan 

membekas di bulan-bulan berikutnya. Semoga kita disampaikan 
pada Ramadhan berikutnya. Amin.



 
 

 


