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KATA PENGANTAR
---------~~--------

Segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan taufiq,
hidayah dan inayah-Nya sehingga buku HARI BESAR ISLAM
(Kumpulan Pidato & Khutbah Tahun 2011-2013) ini dapat kami
sajikan kepada para pembaca. Shalawat dan salam semoga tetap
dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang
dengan perantaraan perjuangan beliau kita dapat merasakan
nikmatnya hidup yang berlandaskan keimanan. Semoga shalawat
dan salam juga dilimpahkan kepada keluarga beliau, para sahabat,
dan orang-orang yang meneruskan perjuangan beliau hingga
akhir zaman.
Kehadiran buku ini dimaksudkan untuk menambah
khasanah keilmuan dan memberikan referensi kepada para
mubaligh yang hendak melaksanakan tugas sebagai penceramah
atau khotib. Materi yang terdapat dalam buku ini merupakan
kompilasi dari ceramah dan khutbah yang pernah disampaikan
para cendekiawan, ulama dan Guru Besar yang dimiliki bangsa
Indonesia pada peringatan dan pelaksanaan Hari Besar Islam
Tingkat Kenegaraan. Dengan adanya buku ini diharapkan dapat
memberikan inspirasi kepada para mubaligh dalam memilih
tema ceramah dan khutbah yang beragam pada pelaksanaan harihari besar Islam, khususnya peringatan Maulid Nabi Muhammad
SAW, Isra' Mi'raj, Nuzulul Qur'an serta pelaksanaan Idul Fitri dan
Idul Adha.
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Lebih dari itu, buku yang saudara baca ini diharapkan
rnarnpu rnendorong terciptanya dakwah yang rnoderat, yang
rnenyejukkan serta menjadikan Islam sebagai rahmatan lil
'alamin. Kepada semua pihak yang rnernbantu terbitnya buku ini,
tidak lupa karni rnenyarnpaikan terima kasih. Sernoga Allah SWT
rnernberikan irnbalan pahala yang berlipatganda. Kritik dan saran
sangat kami harapkan untuk penyusunan buku berikutnya di
rnasa yang akan datang. Sernoga keberadaan buku ini tetap akan
rnernabawa rnanfaat. Amin.

uis Sri Mulyani, M.Pd~
51021197903 2001
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KATA SAMBUTAN
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Alhamdulillah, segala puji milik Allah SWT, Tuhan yang
telah melimpahkan taufiq, hidayah dan inayah-Nya kepada kita
semua. Shalawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi
Muhammad SAW, tauladan bagi para sahabat dan pengikutnya
dalam pengembangan masyarakat yang penuh dengan kedamaian,
kasih sayang, demokratis, dan keadilan sosial.
Kami menyambut baik atas kehadiran buku HARI BESAR
ISLAM (Kumpulan Pidato & Khutbah Tahun 2011-2013) dan
menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada
seluruh penceramah dan khatib yang telah berkenan menuangkan
ide dan pemikirannya pada kegiatan hari besar Islam yang
dilaksanakan di Masjid Istiqlal dan Istana Negara Jakarta.
Harapan kami tentunya keberadaan buku ini tidak sebatas
memperkaya khasanah pengetahuan kita, namun juga dapat
menjadi sumber inspirasi bagi para penceramah dan khatib yang
akan memilih tema dalam peringatan dan pelaksanaan hari besar
Islam. Semoga kehadiran buku ini membawa manfaat bagi kita
semua. Amin

ul Djamil, MA (203 1 003
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Yth.Bapak Presiden Republik Indonesia beserta Ibu Hj. Ani
Bambang Yudhoyono;
Yth.Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia beserta Ibu
Herawati Boediono
Yth.Para Pimpinan dan Anggota Lembaga Negara;
Yang Mulia Para Duta Besar dan Perwakilan Negara-negara
sahabat;
Yth.Para Menteri Kabinet Indonesia bersatu ke dua;
Serta hadirin para undangan yang berbahagia.

Marilah kita panjatkan puji dan syukur ke hadirat Allah
SWT atas berkat, rahmat, dan hidayah-Nya, sehingga malam
ini kita dapat bersama-sama menghadiri peringatan maulid
Nabi Besar Muhammad SAW Shalawat dan salam semoga selalu
tercurah kepada Nabi Besar Muhammad SAW beserta keluarga,
sahabat, dan penerus risalahnya.
Memperingati milad Rasulullah SAW menjadi
momentum penting dan berarti bagi kita untuk mengambil niainilai kebaikan universal yang dibawa dan diperlihatkan dalam
sirah nabi Muhammad SAW sebagai teladan uswah hasanah bagi
kita semua, Qs. Al-Ahzab (33):21). Sejatinya perjuangan Nabi
Muhammad SAW dengan risalah Islam adalah untuk mengangkat
dan menjunjung tinggi harkat dan martabat kemanusiaan.
Kehadiran Nabi Muhammad SAW, telah membawa
pencerahan tidak saja bagi keluarga besar Abdullah bin Abdul
Muthallib, atau penduduk Makkah, tetapi melingkupi seluruh
dunia Arab yang ketika itu berada pada titik nadir dalam perspektif
penegakkan hak-hak asasi manusia.
Nabi Muhammad SAW melalui risalah Islam yang
beliau bawa menyadarkan bangsa Arab bahwa pengakuan,
penghormatan, keadilan, dan kerja sama sesama bangsa tanpa
membedakan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama,
suku, dan kabilah, serta opini politik adalah elemen-elemen
penting yang perlu ditegakkan. Islam secara substansial mengakui
kemajemukan, keragaman, heterogenitas bangsa, suku, etnis, dan
agama, tetapi Islam memandang benar sikap pluralis, toleransi,
dan demokratis yang secara tegas termuat dalam Qs. Al-hujurat
(49): 10-13.

Bapak Presiden dan para tamu undangan yang berbahagia

Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul terakhir yang diutus
Allah pada masyarakat Arab "Jahiliyah" yang disinyalir telah
banyak menginjak-nginjak harkat kemanusiaan, melakukan upaya
penyelamatan, pencerahan, pencerdasan dengan menanamkan
nilai-nilai Islam yang berdimensi universal. Masyarakat Arab
yang ketika itu majemuk, heterogen, dan berwatak keras secara
perlahan mengikuti dan membenarkan ajaran Islam yang
mereka terima. Mereka mulai bisa beradaptasi dengan dakwah
Islam yang mengajarkan toleransi, saling menghormati, dan
menghargai sesama meskipun berbeda suku, ideologi, keyakinan,
dan kultur, mereka mulai bisa menempatkan hak-hak perempuan
pada posisi yang tidak termarjinalkan, mereka dapat hidup
berdampingan dengan kabilah-kabilah yang berbeda, bahkan
sesama pemeluk agama ahl kitab lainnya. Islam bertujuan untuk
mewujudkan masyarakat yang sejahtera, dengan memelihara
hak-hak individu dalam masyarakat. Islam menganjurkan untuk
menebarkan kebaikan untuk semua, Qs. al-Qashash (28):77
(
~1 :lJ1 ::;_:..; {.s ~j~
), berbuat baiklah [kepada orang lain]
sebaga1mana Allah'telah berbuat baik kepadamu.
Wujud pembenaran terhadap universalitas Islam yang
dibawa Rasulullah adalah lahirnya piagam madinah yang
merupakan pengakuan bersama untuk meninggalkan semua
kebiasaan yang bertentangan dengan nilai-nilai agama tauhid,
dan menjalankan semua prilaku dan amalan untuk mengangkat
martabat hidup kemanusiaan, seperti meninggalkan syirik,
mencuri, berzina, membunuh anak, menipu, kekerasan, dan
kezhaliman. Di samping itu, lahir kesepahaman untuk bebas
memelukkeyakinan masing-masing dan menjalankan pengamalan
agama sesuai dengan keyakinan yang dianut, saling menghormati,
dan menghargai, saling bekerja sama untuk pembangunan,
ekonomi, dan keselamatan, dan berlaku adil untuk semua tanpa

diskriminatif dan monopoli kelompok atau perorangan, serta
kesediaan tunduk pada kepemimpinan Rasulullah SAW
Ada dua deklarasi yang berhubungan dengan upaya Nabi
Muhammad SAW mengangkat hak-hak asasi manusia. Pertama,
Piagam Madinah yang merupakan strategi politik dalam menata
masyarakat Yastrib yang majemuk dan heterogen. Kedua, khutbah
haji wada' yang sifatnya lebih khusus pengamalan keagamaan,
masalah kehartaan, dan sebagainya.
Melalui penelaahan butir-butir piagam madinah, dan
substansi makna khutbah Rasulullah SAW pada haji wada' maka
dapat dikatakan bahwa Islam amat konsen untuk menjunjung
harkat dan martabat kemanusiaan dengan menjamin terwujudnya
hak-hak asasi kemanusiaan yang bersifat universal sebagai berikut:
Pertama, haqqul hayah, hak untuk hidup. Islam tidak
membenarkan pembunuhan sesama manusia dengan alasan
~_; ~ 0\S'Aili ~l ~~ i,b; '1)
)
apapun. Qs. an-Nisa' (4):29: (
Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah
adalah Maha Penyayang kepadamu. Bahkan, menghilangkan satu
nyawa manusia dalam Islam dipandang sebagai kejahatan yang
luar biasa dan sama artinya dengan menghabisi nyawa banyak
orang, seperti yang dijelaskan dalam Qs. Al-Maidah (5):32:
~
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"Barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan
karena orang itu [membunuh] orang lain, atau bukan karena
membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah
membunuh manusia seluruhnya".

Kultur barbar dan pembunuhan pada masa jahiliyyah,
atau budaya darah balas darah dihapuskan dan oleh Islam diganti

dengan qishash yang pada intinya adalah jaminan kelangsungan
hidup dan kepastian penegakkan hukum. Firman Allah (Qs. alBaqarah (2): 179).
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"Dan dalam qisas itu ada (jaminan kelangsungan) hidup
bagimu, wahai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa."

Imam Asy-Syaukani menjelaskan ayat ini dengan
menyatakan, "Maknanya, kalian memiliki jaminan kelangsungan
hidup dalam hukum Allah SWT, karena hila seseorang tahu akan
dibunuh secara qishash apabila ia membunuh orang lain, tentulah
ia tidak akan membunuh dan menahan diri dari mempermudah
dan terjerumus pada pembunuhan.
Qishash pun masih dapat dihindarkan jika keluarga
korban mengikhlaskan dengan membayar diyat dalam rangka
menjaga jiwa seseorang dari pembunuhan, termasuk menjaga
anggota tubuh badan seseorang dari dicederakan atau dirusakkan.
Kedua, haqqul karamah, hak untuk terpeliharanya
kemuliaan manusia, Secara tegas al-Qur'an menempatkan
manusia pada maqam mulia, Qs. Al-Isra (17): 70:
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"Dan sungguh telah Kami muliakan anak cucu Adam,
Kami angkut mereka di darat dan di laut, Kami beri mereka rezki
dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka di atas banyak
makhluk yang kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna".
Islam melarang keras pengambilan hak orang lain
secara paksa, zalim, batil, begitu pula dengan pertikaian yang

mengakibatkan pertumpahan darah atau terbunuhnya jiwa orang
lain. Rasulullah SAW dalam khutbah haji wada' bersabda:
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"Sesungguhnya darah!nyawa, harta dan kehormatan
kalian adalah haram/suci, sebagaimana sucinya hari ini (Arafah)
di negeri kalian ini (tanah haram) di bulan kalian ini".

Nabi Muhammad SAW amat menghormati orang-orang
Kristen Najran di selatan Semenanjung Arab. Hal ini terjamin
melalui perjanjian yang dibuat bersama. Salah satu pasal dalam
perjanjian itu berbunyi, "Kehidupan masyarakat Najran dan
sekitarnya, agama, tanah, harta, ternak, dan orang-orang mereka
yang hadir atau tidak, rasul mereka dan temp at-tempat ibadah
mereka berada di bawah perlindungan Allah dan perwalian NabiNya (Muhammad).
Ketiga, haqqul musawah, persamaan hak di mata
hukum, Tidak ada perbedaan antara orang Arab dengan a'jam
(selain arab) kecuali dengan kualitas taqwanya. Prinsip yang
kemudian menginspirasi umat untuk tidak mengedepankan
primodialisme, kesukuan, ras, dan ideologi yang pada gilirannya
dapat mengakibatkan perpecahan pertikaian, konflik yang tidak
berkesudahan. Islam mengedepankan sifat toleransi dan saling
bahu-membahu mewujudkan kemaslahatan bangsa. Rasulullah
SAW bersabda :

0~~ \ll ~ ~~ j '7~1 ~ j:J ~
"Tidak ada keutamaan antara orang Arab dengan "ajam
(selain Arab) melainkan dengan ketakwaannya".
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Rasulullah SAW menegaskan beberapa prms1p dalam
khutbah wada', «Hai ummat manusia! Sesungguhnya Tuhanmu
hanyalah satu. Ingatlah! Tidak ada kelebihan bagi orang Arab
atas orang lain Arab; tidak pula ada kelebihan bagi orang selain
Arab atas orang Arab; tidak juga ada kelebihan orang yang
berkulit merah atas orang kulit hitam; dan tidak pula orang kulit
hitam atas orang kulit merah, melainkan lantaran takwa. Sebab
sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu ialah yang
paling bertakwa kepada Allah:' (HR. Baihaqi)
Di sisi lain, nilai ini juga menyadarkan umat tentang
pentingnya persaudaraan, saling berbuat baik, dan tidak boleh
saling menyakiti, mendzalimi, dan saling mencaci. Allah SAW
menegaskan kepada suatu kelompok untuk tidak menjelekjelekkan (mengolok-olok) kelompok lain, karena boleh jadi
kelompok yang dijelek-jelekan (diperolok-olok) lebih baik
dari yang menjelekkan (mengolok-olok), dan janganlah saling
menjelekkan, memojokkan, dan jangan berburuk sangka. Hal ini
terungkap dalam Qs. al-Hujurat (49):11-13:

Nabi Muhammad SAW mampu menerapkan keadilan
dan toleransi terhadap orang-orang yang berbeda agama, bahasa,
ras, suku, dengan tidak membedakan antara kaya dan miskin

namun memperlakukan semua orang sama. Moralitas AI Qunan
memerintahkan orang-orang yang beriman untuk berlaku adil.
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"Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak
keadilan, menjadi saksi karena Allah walaupun terhadap dirimu
sendiri atau ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika dia kaya
ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka
janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang
dari kebenaran ..." (QS An-Nisaa' (4):135)

Keempat, haqqun li al-mar'ah, menghormati hakhak perempuan. Setiap pasangan suami-isteri dituntut untuk
menyadari dan menunaikan hak & kewajiban masing-masing
untuk membentuk keluarga yang Islami, sakinah, mawaddah wa
rahmah. Rasulullah SAW bersabda :
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"Wahai manusia, sesungguhnya kalian memiliki hak atas
istri kalian, dan merekapun memiliki hak atas kalian".

Islam amat mengecam kekerasan terhadap kaum
perempuan dan penindasan hak-hak perempuan yang menggiring
kaum perempuan sebagai objek pelampiasan kerakusan nafsu
kaum lelaki. Nabi Muhammad SAW memulai gebrakan untuk
mengangkat harkat dan martabat perempuan, sehingga tidak
sedikit hadisnya yang berbicara untuk memperhatikan hak anak
perempuan.

Penghormatan Islam terhadap kaum perempuan secara
lebih tegas tertuang dalam Al-Qur'an: Islam membicarakan hakhak perempuan, pertama, al-huquq al-insaniyyah li al-mar'ah, hakhak kemanusian atas perempuan yang meliputi hak untuk hidup,
hak untuk hidup sejajar dalam batas kodratnya dengan kaum lakilaki. Kedua, al-huquq al-siyasiyyah li al-mar'ah, hak-hak politik
kaum perempuan menyangkut peran perempuan dalam situasi
perang dan konstribusinya untuk kemaslahatan umat. Ketiga,
al-huquq al-ijtima'iyyah li al-mar'ah, peran perempuan dalam
kehidupan masyarakat dan aktivitas sosial. Keempat, al-huquq almutabadilah baina ar-rajul wa al-mar'ah, menyangkut kesamaan
hak antara laki -laki dan perempuan dalam pernikahan, perceraian
dan peran perempuan dalam keluarga. Kelima, huquq al-mar'ah
fi tarbiyyah al-awlad, hak-hak perempuan dalam mempersiapkan
generasi masa depan.
Kelima, haqqul hurriyyah, hak untuk hidup merdeka,
lepas dari penjajahan, atau belenggu perbudakan. Kemerdekaan
yang ditandai dengan keadilan, persaudaraan, dan persamaan.
Tanpa kemerdekaan seseorang tidak dapat mengekspresikan
kemampuan dan potensi dirinya secara optimal. Dengan
kemerdekaaan setiap individu memiliki hak untuk mengatakan
dan melakukan apa yang ia inginkan, selama tidak merugikan atau
bertentangan dengan norma hukum, dan tidak membahayakan
bagi orang lain. Islam menjamin kebebasan individu dan hak-hak
sipil dalam berekspresi, berpikir, beragama, dan sosial.
Piagam Madinah yang ditandatangani oleh para imigran
Muslim dari Makkah, penduduk asli Madinah, dan kaum Yahudi
Madinah menetapkan keadilan antara masyarakat dengan
keyakinan berbeda dan memastikan perlindungan dari berbagai
kepentingan mereka, dan mengakhiri permusuhan yang terjadi
selama bertahun-tahun. Salah satu keistimewaan yang paling

luar biasa dari perjanjian ini adalah dikokohkannya kebebasan
beragama, hak untuk merdeka menganut keyakinan agama dan
menjalankan amaliyah sesuai dengan keyakinan mereka.
Sejalan dengan hal tersebut prinsip perundangn Islam
dalam khazanah fiqih menjamin hak muslim dalam lima hal: 1.
hifzh ad-din, hak beragama, 2. hifzh an-nafs, hak untuk hidup,
3. hifzh an-nasi, hak menjaga keturunan, 4. hifzh al-' aql, hak
berpikir kebebasan berpendapat, 5. hifzh al-mal, hak kepemilikan
hart a
Satu-satunya solusi untuk menghentikan pertempuran
dan konflik yang terjadi di seluruh dunia adalah dengan
mengadopsi moralitas Al-Qunan. Nabi Muhammad SAW tidak
pernah menghindar dari jalan keadilan, dan beliau tidak pernah
membeda-bedakan manusia berdasarkan agama, bahasa, atau
ras. Strategi ini kemudian menjadikan Yastrib sebagai Negara
Madinah, maju, demokratis, pluralis, dan menjaga hak-hak asasi
man usia.
Rasulullah SAW menyampaikan bahwa amanah, tanggung
jawab sesuatu yang harus ditegakkan tidak diskriminatif.
Interaksi yang baik antara kaum muslimin dengan Ahlul Kitab
harus berjalan secara baik. Nabi Muhammad SAW pernah
berutang piutang dengan orang-orang Yahudi, dan juga pernah
berdiri menghormati ketika jenazah seorang Yahudi yang
diantarkan ke kuburannya melalui kediaman beliau. Para
sahabat bertanya mengapa Rasulullah berdiri padahal itu jenazah
seorang Yahudi. Dengan tegas Nabi Muhammad SAW menjawab,
bahwa dia juga sebagai manusia. Beliau pernah menyuruh belajar
bahasa yahudi dan China, serta menyuruh tentara Islam untuk
belajar kepada tawanan perangnya sebagai syarat bagi kebebasan
mereka.

-<(:
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Dalam konteks bernegara, sudah selayaknya anak bangsa
belajar dari sejarah kehidupan Rasulullah SAW dalam memaknai
dan mengisi alam demokrasi secara cerdas, bertanggung jawab,
beretika dan sesuai dengan ketentuan yang telah digariskan oleh
undang-undang. Negara kita yang memiliki keragaman dan
kekayaan budaya, suku, ras, dan bahasa dibingkai oleh bhineka
tunggal ika, walapun berbeda-beda tetapi tetap satu Indonesia
raya. Undang-undang telah menjamin hak kelangsungan hidup,
kepemilikan harta, kebebasan berpendapat dan berekspresi.
Indonesia adalah Negara hukum yang melindungi
setiap warga Negara dalam melakukan setiap bentuk kebebasan
berpendapat, menyampaikan gagasan baik secara lisan maupun
tulisan, hal ini dilindungi peraturan perundang-undangan
di Indonesia, baik di dalam batang tubuh UUD 1945 pasal 28,
maupun diatur secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2005 mengenai jaminan hak-hak sipil dan politik, dimana
poin-poin hak yang harus dilindungi oleh Negara mengenai hak
berpendapat, hak berserikat, hak memilih dan dipilih, hak sama
dihadapan hukum dan pemerintahan, hak mendapatkan keadilan,
dan lainnya. Ini semua dalam kerangka menjamin kelangsungan
hidup dan kemaslahatan bangsa ini.
Keragaman keyakinan, pemahaman, visi, dan ideologi
politik tidak harus memecah belah kita sebagai bangs a yang besar.
Justru Rasulullah SAW dapat membangun negara Madinah,
sebuah negara maju, moderen, dan kuat, di tengah-tengah
masyarakat yang multi suku, kabilah, etnis, dan agama. Karena
itu, marilah momentun peringatan maulid Nabi Muhammad
SAW ini kita rajut kembali kejayaan Indonesia dengan potensi
kekayaan alam, keragaman budaya, suku, bahasa, dan agama,
sebagai modal untuk kita lebih kuat berjaya di masa depan.

-<(:
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Saya ingin mengajak kita semua untuk secara cermat
menelaah perjuangan Rasulullah SAW untuk kita teladani dalam
membangun bangsa ini dengan tetap menjunjung tinggi nilainilai kemanusiaan, menegakkan keadilan, kebersamaan dalam
mewujudkan tujuan bangsa ini. Marilah kita mendoakan agar
para Pemimpin kita diberi anugerah kesehatan dan kekuatan
serta hidayah oleh Allah SAW untuk membawa kita pada gerbong
kemajuan dan kemakmuran.

Wassalam

Padang,Januari2012

-<(;
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MENELADANI AKHLAK RASULULLAH
DALAM KEHIDUPAN BERMASYARAKAT, BERBANGSA, DAN BERNEGARA
Oleh:
Prof. Dr. H. Mob. Mukri, M.Ag

----------~~r----------

Bapak Presiden beserta Ibu Negara Hj. Ani Bambang Yudhoyono
Bapak Wakil Presiden beserta Ibu Hj. Herawati Boediono
Para Pimpinan Lembaga Negara
Para Duta Besar Negara-Negara Sahabat,
Para Menteri Kabinet Indonesia Bersatu II,
Para Alim Ulama, hadirin-hadirat yang saya muliakan.
Assalamu'alaikum wr. wb.
Puji syukur ke hadirat Allah swt., malam hari ini kita
bersama umat muslimin elemen bangsa di berbagai penjuru
tanah air memperingati Maulid ( hari kelahiran) seorang manusia
agung yang nama dan ketokohannya diabadikan dalam alQur'an dan sejarah dunia. Dialah Muhammad saw, yang dalam
rentang waktu yang relatif singkat, berhasil membangun tatanan
sosial yang kokoh di tengah masyarakat plural dengan beragam
kabilah, agama dan klan dalam bingkai negara Madinah. Dialah
Muhammad saw. yang menjadi cahaya penyejuk di tengah gelap
kelamnya peradaban Jazirah yang sepanjang waktu dilanda perang
antar kabilah, dan mengubahnya menjadi masyarakat humanis
yang menjunjung akhlaqul karimah.

Rekam jejak Nabi Muhammad saw. menitiskan
keteladanan yang melampaui sekat kesukuan, kebangsaan, bahkan
keagamaan. Sampai hari ini, biografi Sang Nabi Pamungkas ini
paling banyak ditulis oleh umat manusia. Ragam perspektif,
motif dan bahkan keyakinan berbagai penulis dan sejarawan,
telah memeriahkan sekaligus memperlengkap catatan -catatan
kepribadian Rasulullah, sehingga wujud yang telah sirna dari
alam fana, seolah dapat diilustrasikan kembali dalam kenyataan.

Makna Peringatan Maulid

Peringatan Maulid Nabi saw. telah menjadi semacam ritual
tahunan yang menjadi tradisi di berbagai belahan dunia, khususnya
Indonesia. Tradisi ini digelar sebagai bentuk ekspresi budaya akan
kecintaan dan kebanggaan kepada Rasulullah saw, mulai dari
ekspresi verbal-religius dalam bentuk pembacaan Sejarah Hidup
beliau dalam balutan syair-syair keagamaaan (Barzanji, Dziba'an,
Sholawatan) yang indah di surau-surau sepanjang bulan Rabi'ul
Awwal, hingga ekspresi-ekspresi kultural yang melembaga sejak
dahulu, misalnya tradisi "malamang" atau membuat lemang di
Padang Pariaman, Muled di Aceh, Molod di Bawean, Goraana
Oputa di Bau-Bau, "Maudu Lompoa" (Maulid Nabi yang Agung)
di Cikoang, Takalar, Sulawesi Selatan, Baayun Mulud di Banjar,
Sekaten dan Grebeg Maulud di Keraton Yogyakarta dan Surakarta,
Upacara Panjang Jimat di Keraton Cirebon, dan tradisi Coka Iba
atau Topeng Setan di Halmahera Tengah, Maluku Utara.
Peringatan Maulid Nabi dengan beragam tradisi dan
ekspresi yang melingkupinya merupakan momentum untuk
mengenang sejarah hidup dan perjuangan Nabi, mengikrarkan
kembali cinta kasih kepadanya, memperbarui komitmen ketaatan
dan kepatuhan kepadanya, serta mengucapkan shalawat dan salam
kepadanya. Namun, yang paling penting dari semua itu adalah
meneladani akhlak dan perilakunya dalam kehidupan sehari-hari.
Peringatan maulid juga bukan sekedar menceritakan keindahan
~
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fisik Rasul, keanggunan akhlak, kepiawaian kepemimpinan, dan
keagungan risalah yang dibawa oleh beliau, akan tetapi semestinya
semua itu menjadi cermin bagi umatnya dalam mengaca perilaku
dan budi pekerti beliau dalam kehidupan bermasyarakat,
berbangsa, dan bernegara. Peringatan Maulid Nabi adalah upaya
menggali kembali keutuhan ajarannya yang langsung diturunkan
Allah melalui malaikat Jibril dan meneladani tradisi (as-sunnah)
Sang Nabi yang dibawa Nabi saw. tidak hanya berkutat pada ranah
keagamaan an sich, melainkan juga pada ranah sosial, politik,
ekonomi maupun budaya.
Selaras dengan makna maulid yang berarti "kelahiran",
perayaan Maulid Nabi Muhammad saw. seyogianya juga bisa
menjadi spirit bersama untuk membangun suasana baru,
menyegarkan komitmen bersama untuk membentuk kesadaran
kolektif akan pentingnya transformasi nilai ajaran agama
dalam kerangka kehidupan sosial-praksis. Dalam konteks ini,
pemahaman agama yang selama ini lebih terkesan institusional
dan berhenti pada tataran belief, ritual, atau sekadar intellectual,
harus dirubah dengan pemahaman yang fungsional dan substantif.
Dari sinilah kemudian diharapkan agama menjadi pengalaman
hidup pribadi, yang berdampak sosial yang dalam dan luas dalam
berbagai dimensi kehidupan serta berdampak pada integritas
kepribadian, bukan kepribadian yang terpecah.
Transformasi nilai-nilai agama ke dalam kehidupan praksis
telah diejawantahkan secara nyata oleh Rasulullah saw., sehingga
ketika ditanya bagaimana akhlak Rasulullah saw., Sayyidah
A'isyah ra.; isteri tercinta beliau menjawab, "Kana khuluquhu alQur(m" (Akhlak beliau adalah al-Qur'an). Dengan bahasa lain,
Nabi adalah al-Qur'an berjalan. Beliau menjadi model bagaimana
menerjemahkan konsep dan ajaran Ilahiah ke dalam praksis
kehidupan manusia. Beliau adalah refleksi hidup keutaman AlQur'an, ilustrasi dinamis tentang petunjuk- petunjuk Al-Qur'an
yang abadi.
-.;(:
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Nabi Muhammad adalah sosok pemimpin yang
menganjurkan sekaligus mencontohkan lewat perbuatan; dan
melarang sekaligus mencontohkan lewat perbuatan menjauhi
larangannya, tentu sangat mudah diikuti dan ditaati. Karenanya,
tidak aneh jika beliau menjelma menjadi sosok paling
berpengaruh yang ditaati dengan penuh kasih sayang -bukan
karena terpaksa- oleh ummatnya yang berjarak belasan abad
dengan masa hidupnya. Pada waktu Perang Khandaq, misalnya,
para sahabat, dalam keadaan yang sulit di bawah terik matahari,
menggali parit atas perintah Nabi, dengan penuh semangat.
Ini tentu juga disebabkan karena sang pemimpin tidak sekedar
memerintah, melainkan ikut bahkan mengawali mencontohkan
dan membantu pelaksanaan perintah tersebut. Dengan istilah lain;
Nabi Muhammad saw., bukan pemimpin yang selalu "sembunyi
di atas" tidak bersentuhan dengan umatnya; Nabi tidak hanya
beretorika menyampaikan mau'izhah hasanah, namun sekaligus
menjadi uswah hasanah.
Revolusi Integritas: Resolusi Peneladanan Nabi
Permasalahan yang dihadapi bangsa kita hari ini, bukan
tidak pernah terjadi di masa lalu. Semua itu pernah mewujud
dan mengisi ruang sejarah kehidupan manusia. Tetapi selalu ada
sosok, figur, sistem, strategi, bahkan tahapan perjuangan yang
mengantarkan suatu zaman bebas dari masalah yang membelitnya.
Jika merujuk pada khazanah peradaban Islam, maka solusi untuk
mengatasi problem bangsa ini adalah dengan cara menerapkan
pola hidup bersahaja, sederhana, dan penuh keteladanan dengan
berbasiskan pada nilai-nilai tauhid atau bisa disebut sebagai
revolusi integritas ala Nabi.
Kehidupan Rasulullah saw. sarat dengan ujian dan
pengorbanan. Walaupun demikian, beliau tidak pernah memintaminta, melakukan kebohongan apalagi penipuan, sehingga sangat
masyhur jika Rasulullah bergelar al-amin yang berarti dapat

dipercaya. Hingga akhirnya beliau memikat Khadijah, salah satu
wanita pedagang kaya di kota Makkah, toh pernikahan beliau
pun tidak mengubah pola hidup beliau. Bahkan bersama-sama
isteri tercintanya Rasulullah telah mendedikasikan diri bagi tegak
dan tersebarnya risalah Islam ke seluruh penjuru bumi, sehingga
keuntungan dari hasil perniagaan telah dimanfaatkan demi
kepentingan dakwah Islam, bukan untuk memperkaya diri dan
keluarga.
Dalam kehidupan sosial Rasulullah saw bukanlah tipe
individualis yang hanya memikirkan dirinya sendiri; bukan pula
manusia yang suka berdiam di rumah seraya memisahkan diri
dengan masyarakat sekitar. Beliau senantiasa bergaul dengan
masyarakat dari kalangan atas hingga kalangan bawah untuk
menyampaikan risalah Islam kepada umat manusia. Bahkan
hingga akhir kehidupannya Rasulullah sangat peduli dengan
umatnya. Ini dibuktikan oleh beliau pada saat menjelang wafat
beliau mengkhawatirkan nasib umatnya.
Dalam kehidupan publik, Rasulullah saw adalah
pemimpin segala bidang. Beliau pemimpin umat di masjid,
di dalam pemerintahan, juga di medan pertempuran. Beliau
nampak seperti seorang psikolog yang mengubah jiwa manusia
yang biadab menjadi beradab, juga seorang politikus yang berhasil
menyatukan suku-suku bangsa hanya dalam waktu kurang dari
seperempat abad. Beliau juga pemimpin ruhani yang melaui
aktivitas peribadahannya telah mengantarkan jiwa pengikutnya
ke alam kelezatan samawiyah dan keindahan suasana ilahiah.
Bapak Presiden, hadirin-hadirat yang saya hormati
Dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara,
merupakan kenyataan atau fakta sejarah bahwa Rasulullah saw.
ketika berada di Madinah menjelma menjadi pemimpin sebuah
komunitas yang menyerupai negara. Kenyataan ini semakin

tampak pasca Path Makkah; di mana delegasi dari berbagai
kabilah di seluruh Semenanjung Arabia datang berduyun-duyun
ke Madinah untuk menyatakan ketundukan, dan sebagian besar
di antara mereka sekaligus menyatakan memeluk agama Islam.
Era ini dalam buku-buku sejarah lazim dinamai '"Amul Wufud"
dan pada saat wafat beliau secara de facto adalah pemimpin politik
yang efektif, di samping sebagai pemimpin spiritual bagi hampir
seluruh penduduk di Semenanjung Arabia.
Dalam fikih politik Islam, moral yang menjadi dasar
kebijakan dan tindakan pemimpin adalah kemaslahatan bangsa.
Dikatakan tasharruf al-imam 'ala ar-ra 'iyyah manuthun
bil-mashlahah (tindakan pemimpin atas rakyat terikat oleh
kepentingan atau kemaslahatan umum). Jadi, pemimpin wajib
bertindak tegas demi kebaikan bangsa, bukan kebaikan diri dan
kelompoknya semata.
Kaidah ini diturunkan dari moral kepemimpinan Nabi
saw. seperti disebutkan dalam al-Qur'an. Allah berfirman:
"
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"Sungguh telah datang kepadamu seorang Rasul dari
kaummu sendiri, berat terasa olehnya penderitaanmu, sangat
menginginkan (keimanan dan keselamatan) bagimu, amat belas
kasihan lagi penyayang terhadap orang-orang mukmin" (QS atTaubah [9]: 128).

Berdasarkaan ayat di atas, ada tiga sifat (moral)
kepemimpinan Nabi saw. yang bisa kita teladani dalam konteks
bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pertama, azizun
alaihi rna anittum (Nabi turut merasa berat atas penderitan yang
menimpa orang lain). Dalam bahasa modern, sifat ini disebut
sense of crisis, yaitu kepekaan atas kesulitan rakyat atau sesama
yang ditunjukkan dengan kemampuan berempati dan simpati
kepada pihak-pihak yang kurang beruntung. Secara kejiwaan,

empati berarti kemampuan memahami dan merasakan kesulitan
orang lain. Empati dengan sendirinya mendorong simpati, yaitu
dukungan, baik moral maupun material, untuk mengurangi derita
orang yang mengalami kesulitan.
Kedua, harishun 'alaikum (Nabi amat sangat berkeinginan
agar orang lain aman dan sentosa). Dalam bahasa modern,
sifat ini dinamakan sense of achievement, yaitu semangat yang
mengebu-gebu agar masyarakat dan bangsa meraih kemajuan.
Tugas pemimpin, antara lain, memang menumbuhkan harapan
dan membuat peta jalan politik menuju cita-cita dan harapan itu.
Ketiga, ra'ufun rahim (Nabi penuh kasih dan sayang
terhadap sesama). Allah swt. adalah Tuhan Yang Maha Pengasih
lagi Maha Penyayang. Nabi Muhammad saw. adalah juga pengasih
dan penyayang. Kita sebagai pengikutnya pun wajib meneruskan
kasih sayang Allah dan Rasul tersebut dengan mencintai dan
mengasihi umat manusia. Kasih sayang (rahmah) adalah pangkal
kebaikan. Tanpa kasih sayang, sulit dibayangkan seseorang bisa
berbuat baik.

Bapak Presiden, hadirin-hadirat yang saya muliakan

Dalam konteks menghadapi persoalan-persoalan genting
kenegaraan, Rasulullah saw. memberikan teladan kepemimpinan
yang santun, pemaaf, dan demokratis berdasarkan tuntunan
Allah swt. dalam surah Ali Imran [3] ayat 159: "Maka disebabkan
rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap
mereka, sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah
mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu ma'afkanlah
mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah
dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu
telah membulatkan tekad, maka bertawakkalah kepada Allah.
Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal
kepada-Nya:'
-<(:
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Dalam kasus Perang Uhud misalnya, dengan sikap
gentleman Rasulullah saw. memaafkan kelompok shahabat yang
tidak mematuhi instruksi dan strategi perang yang telah disusun
rapi. Hatib bin Balta'ah juga menerima perlakuan sama dari
Rasulullah saw. ketika ia membocorkan rahasia negara terkait
rencana pembebasan Kota Makkah, meskipun para shahabat
geram ingin memenggalnya. Nabi saw. juga bersikap santun dan
pemaaf terhadap orang-orang yang terlibat dalam penyebaran
fitnah keji; menyangkut Sayyidah Aisyah , yang dikenal dalam
sejarah dengan Hadits al-Ifk.
Di samping itu, Rasulullah selalu mencontohkan
kebiasaan untuk selalu bermusyawarah dalam memutuskan
suatu perkara yang kecil sekalipun, seperti Rasulullah selalu
mengadakan musyawarah terlebih dahulu sebelum mengadakan
suatu peperangan, dan setiap kaum muslimin sudah seharusnya
tunduk dan patuh terhadap keputusan-keputusan yang disepakati
yang diambil dari hasil musyawarah.
Kita yang dilahirkan di tengah-tengah masyarakat Islam
sudah sepatutnya memegang teguh dan selalu berpedoman pada
peraturan dan perundang-undangan dan ajaran agama untuk
menciptakan kehidupan yang baik dan rukun di tengah masyarakat
kita. Sesungguhnya kerukunan dalam bermasayarakat sangatlah
mudah untuk diwujudkan dengan cara menganggap bahwa setiap
Muslim adalah bersaudara seperti yang difirmankan oleh Allah
dalam surat al-Hujarat [49] ayat 10 yang artinya: "Sesungguhnya
orang-orang mukmin bersaudara karena itu damaikanlah antara
kedua saudaramu dan bertawakAllah kepada Allah supaya kamu
mendapat rahmat:'

-<(:
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Indonesia sebagai Lokomatif Harmoni Peradaban Berbasis
Revolusi Integritas
Dalam bingkai keindonesiaan, bincang tentang
keteladanan Rasulullah saw. sudah menjadi bagian dari ritualitas
budaya yang telah berurat berakar. Bulan Rabiul Awal seakan
terhipnotis oleh ritual maulid yang tidak boleh absen dari agenda
tahunan umat di seluruh pelosok tanah air.
Integritas dan dukungan historis budaya menjadi potensi
Indonesia untuk berkontribusi dalam peradaban global yang
sedang mengalami krisis akibat dampak dari polarisasi "class of
civilization" (konflik antar-peradaban) dan "dialog peradaban"
yang masih berekses konspiratif. Dengan modal yang ada, kita
bisa memberi tawaran baru melalui konsep harmoni peradaban di
mana Indonesia sebagai laboratoriumnya dengan masyarakatnya
yang multikultural.
Di Negara Islam pertama dan termodern di zamannya
itu, sebagaimana pengakuan sejarawan Barat, Me Donald,
Muhammad saw. berhasil mengukir harmoni. Antara kaum
muhajirin sebagai pendatang dari Makkah, kaum Anshar sebagai
penduduk pribumi, dipersaudarakan di rumah Anas bin Malik.
Sebagaimana dikatakan Muhammad al-Ghazali, persaudaraan
tersebut merupakan wujud rekonsiliasi guna mencairkan
fanatisme jahiliyah.
Langkah rekonsiliasi 1m juga menjadi pondasi
pembangunan masyarakat Madinah. Sebelum kedatangan
Rasulullah saw, dan sebelum Madinah menjadi kota modern,
(waktu itu masih bernama Yastrib), masyarakat Yastrib hidup
dalam peperangan. Dua kabilah besar yaitu Auz dan Khazraj
yang turun temurun terlibat perang saudara, akhirnya berdamai
dan hidup saling menguatkan setelah dakwah Islam masuk ke
Madinah.

-<¢
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Dengan umat yang berbeda keyakinan, kaum muslimin
di Madinah pun hidup rukun dan bermuamalah secara damai.
Bahkan kemuliaan akhlak Rasulullah saw dalam konteks ini
menjadi epos yang tak lekang oleh masa. Tersebutlah di sudut
Kota Madinah seorang nenek Yahudi; pengemis tua yang buta.
Setiap hari Rasulullah saw. selalu singgah memberinya sedekah
berupa makanan. Karena sang nenek tidak mampu mengunyah,
Rasulullah pun menyuapi sang nenek dengan santun dan
telaten. Sepeninggal Rasulullah, kebiasaan ini dilanjutkan Abu
Bakar. Namun karena merasa kali ini cara menyuapinya tidak
selembut dan sehalus biasanya, sang nenek pun protes kenapa.
Abu Bakar lantas menjelaskan bahwa orang yang dahulu
menyuapi nenek buta itu telah meninggal. Si nenek penasaran
dan bertanya siapakah gerangan yang selama ini menyuapinya.
Dijawab, Muhammad Rasulullah saw. Si nenek Yahudi spontan
bersyahadat dan menyatakan diri masuk Islam. Sungguh orang
yang selama ini yang dicela, dicaci dan dihujat oleh sang nenek,
bahkan saat bercerita dengan sang "dermawan misterius': ternyata
adalah orang yang sama, yang setiap hari menyuapinya. Hati
nenek Yahudi akhirnya luruh dan mengakui kemuliaan akhlak
Muhammad saw.
Sebagai seorang negarawan, Muhammad saw. selalu
memberikan jaminan ketenangan dan keamanan bagi semua
warga tanpa pengecualian. Beliau tidak pernah berpikiran
membangun sebuah kerajaan atau dinasti. Muhammad saw hanya
ingin ketenangan dan kedamaian jiwa bagi warga Madinah. Semua
diperlakukan sama, setara dan bebas mengamalkan ajaran agama
masing-masing. Kelompok minoritas (zimmi) pun diberi jaminan
keamanan dengan nyawanya sendiri. Beliau pernah mengatakan,
siapa yang menganiaya kelompok minoritas tersebut, maka sama
saja dengan menganiaya beliau. Muhammad, sebagai Super Leader
Super Manager, juga tidak membedakan status hak dan kewajiban

antara orang Arab dan non Arab ('ajm), pendatang dan penduduk
asli Madinah. Semua memperoleh hak dan melaksanakan
kewajiban yang sama sebagai warga negara.
Spirit humanisme inilah yang kemudian menguatkan
pondasi kenegaraan Madinah. Sehingga dalam waktu relatif
singkat, yaitu 10 tahun (622-632 Masehi), Madinah berubah
menjadi negara maju dan modern, dilandasi dengan semangat
pluralitas yang merupakan instrumen peradaban bercita rasa
tinggi.
Pluralitas yang dikelola dengan sikap toleran dan humanis
jelas akan melahirkan peradaban gemilang sebagaimana yang
ditunjukkan Rasulullah saw., dan dibuktikan Baghdad serta
Andalusia di abad pertengahan. Maka kini menjadi tantangan
bagi Indonesia sebagai negara majemuk dengan populasi muslim
terbesar di dunia untuk tampil menjadi role model dan inspirasi
pluralitas bagi dunia.
Penutup

Demikian butir-butir hikmah dari peringatan Maulid
Nabi menjadi bahan refleksi bersama dan "Pencerah Spiritual"
bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara
berbasiskan tradisi integritas Nabi (profetik) yang membumi dan
berkontribusi bagi harmoni peradaban dunia. Insyaallah.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

--------~~~------ISRA MI'RAJ DALAM PERSPEKTIF KEIMANAN
DAN ILMU PENGETAHUAN
Oleh:
Prof. DR. H. Umar Anggara Jenie, MSc., Apt

----------~~r----------

•

Yang kami hormati, Bapak Wakil Presiden Republik
Indonesia beserta Ibu Herawati Boediono,

•

Yang kami hormati Para Pimpinan Lembaga Tinggi
Negara,

•

Yang kami hormati para Menteri Kabinet Indonesia
Bersatu ke-II,

•

Yang Mulia para Duta Besar dan Kepala Perwakilan
Negara-negara sahabat,

•

Hadirin, hadirat yang saya hormati,

Assalamu'alaikum wa Rahmatullahi wa Barakatuh

AlhamdulilLah, pada malam hari ini kita bisa bersamasama hadir dalam majlis yang mulia ini untuk memperingati
suatu peristiwa yang sangat bersejarah, yaitu Isra dan Mi'raj Nabi
Besar Muhammad SAW. Tema yang akan saya sampaikan dalam
acara peringatan Isra dan Mi'raj ini adalah: Isra dan Mi'raj dalam
perspektif keimanan dan ilmu pengetahuan

Bapak Wakil Presiden dan hadirin yang saya hormati,
Kisah Isra dan Mi'raj merupakan kisah yang sangat
inspiratif sepanjang masa, sejak jaman Rasulullah Muhammad
SAW sampai saat ini. Selain inspiratif, kisah Isra dan Mi'raj juga
merupakan "tantangan" bagi para Ahli Tafsir maupun Ilmuwan,
utamanya dalam usaha untuk mengerti dan menyingkap faktafakta ilmiah dibalik fenomena Isra dan Mi'raj itu.

Isra dan Mi'raj dalam Perspektif Keimanan
Peristiwa Isra dan Mi'raj ini terekam di dalam Kitab Suci
AI Qur'an, yaitu pada surah al-Isra/17:1 untuk Peristiwa Isra; dan
surah an-Najm/53:13-18 untuk Peristiwa Mi'raj.
Kisah Isra direkam dalam surah al-Isra/17:1 seperti dapat dibaca
di bawah ini:

"Maha Suci Allah, yang telah memperjalankan hamba-Nya
pada suatu malam dari AI Masjidil Haram ke AI MasjidilAqsha yang
telah Kami berkahi sekelilingnya, agar Kami perlihatkan kepadanya
sebagian dari tanda-tanda (kebesaran) Kami. Sesungguhnya Dia
adalah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.
Sedangkan kisah Mi'raj direkam dalam surah anNajm/53:13-18, sebagai berikut:
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Dan Sesungguhnya Muhammad telah melihat fibril itu
(dalam rupanya yang asli) pada waktu yang lain, (yaitu) di Sidratil
Muntaha. Di dekatnya ada syurga tempat tinggal, (Muhammad
melihat fibril) ketika Sidratil Muntaha diliputi oleh sesuatu yang
meliputinya. penglihatannya (Muhammad) tidak berpaling dari
yang dilihatnya itu dan tidak (pula) melampauinya. Sesungguhnya
dia telah melihat sebahagian tanda-tanda (kekuasaan) Tuhannya
yang paling besar.

Riwayat Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW yang
direkam daiam AI Qur'an dan AI Hadits maka dapat dipaparkan
secara ringkas sebagai berikut:
(1) Seteiah seiesainya shoiat maiam, Nabi Muhammad

SAW, yang sedang berada di Masjidil Haram Makkah,
mengaiami "pembedahan" dari atas dada sampai bawah
perut oieh Maiaikat Jibril as. Perut dicuci dengan air zamzam dan diisi dengan hikmah dan iman.
(2) Kemudian Nabi "diperjaiankan pada maiam hari" dari ai
Masjidil Haram di Makkah ke ai Masjidil Aqsha di Baitui
Maqdis (Yerusaiem), dengan menggunakan ai-Buraq,
serta dikawal oieh Maiaikat Jibril as.
(3) Tentang Buraq ini, Anas bin Malik ra meriwayatkan
bahwa Rasuiullah SAW bersabda: "Didatangkan kepadaku
Buraq, yaitu binatang putih yang Iebih besar dari himar,
dan Iebih kecii dari bigal. Ia meiangkahkan kakinya sejauh
pandangan mata'' (al-Hadits Riwayat Ahmad).
(4) Sesampai di ai Masjidil Aqsha, ai-Buraq ditambatkan, dan
Nabi Muhammad kemudian meiakukan shoiat sunnah
dua rakaat dial Masjidil Aqsha. Menurut beberapa riwayat,
dalam sholat itu Nabi Muhammad menjadi imam sholat
dari semua Nabi /Rasul sebelumnya, yang hadir semua di
Baitul Maqdis.
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(5) Kemudian dengan dikawal Jibril as, Nabi di-mi'raj-kan
menuju Sidratulmuntaha, dengan melewati tujuh langit.
(6) Dari langit -1 sampai dengan langit -7, berturut-turut Nabi
SAW bertemu dengan (1) Nabi Adam as; (2) Nabi Isa as
dan Nabi Yahya as; (3) Nabi Yusuf as; (4) Nabi Idris as; (5)
Nabi Harun as; (6) Nabi Musa as; dan (7) Nabi Ibrahim as.
(7) Di Sidratulmuntaha, Nabi Muhammad SAW mendapatkan
Perintah dari Allah SWT untuk menjalankan sholat wajib 5
kali sehari semalam bagi ummat Islam. Setelah sebelumnya
kewajiban sholat sehari-semalam diperintahkan 50 kali;
namun kemudian mendapatkan keringanan beban dari
Allah SWT menjadi 5 kali wajib sholat sehari-semalam.
(8) Nabi Muhammad SAW kemudian kembali ke Makkah
lewat Baitul Maqdis, dan mencapai Makkah sebelum
sholat shubuh.
(9) Perjalanan Isra dan Mi'raj serta kembalinya ke Makkah
ditempuh dalam waktu kurang dari semalam.

Ketika Peristiwa ini disampaikan oleh Rasulullah
Muhammad SAW kepada masyarakat Makkah, maka kaum
Qurays Makkah memperolok-oloknnya. Mereka yang belum mau
beriman kepada kerasulan Muhammad SAW merasa mendapat
amunisi baru untuk membantah semua cerita Muhammad itu,
bahkan juga ada sebagian kecil yang sudah beriman, meragukan
kebenaran informasi yang disampaikan Muhammad SAW Namun
shahabat Rasulullah, Abu Bakar ra, tanpa ragu membenarkan
semua yang disampaikan Rasulullah itu. Beliau bersabda, '1\.ku
membenarkan dan meyakini apa yang disampaikan oleh Engkau
ya Rasulullah, bahkan andaikata lebih dari itupun aku percaya:
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Keimanan Sayidina Abu Bakar ra ini berbasiskan pada
kekuatan keimanan Beliau, yaitu hila kita beriman bahwa
Allah adalah Yang Maha Kuasa, maka apa sulitnya mengimani
peristiwa Isra - Mi'raj, dimana Rasulullah diperjalankan oleh
Allah SWT untuk menghadap-Nya di Sidratil Muntaha. Allah
Yang Berkuasa memperjalankan benda-benda langit yang begitu
besar, seperti matahari, bintang, galaksi, yang semuanya beredar
menurut orbit-orbitnya masing-masing, dan tidak pernah saling
bertabrakkan, begitupula Allah Yang Berkuasa memperjalankan
benda-benda mikro yang mengelilingi inti-sel yang begitu kecil,
yang terdapat di dalam sel-sel makhluk hidup; tentu Dia juga
berkuasa memperjalankan hamba-Nya secepat kilat menghadapNya di Sidratil Muntaha, dan mngembalikannya secepat kilat
itu juga ke Makkah. Keimanan Abu Bakar seperti inilah, yang
kemudian Rasulullah menggelarinya sebagai ash-Shidiq (yang
membenarkan); dan keimanan seperti Abu Bakar ra inilah
yang kemudian menjadi contoh untuk untuk ummat Islam di
kemudiannya, termasuk kita semuanya.

Bapak Wakil Presiden dan hadirin yang saya hormati,
Isra dan Mi'raj Dalam Perspektif Ilmu Pengetahuan
Peristiwa Isradan Mi'raj yang dialami oleh Rasulullah
Muhammad SAW merupakan peristiwa yang sangat fenomenal;
baik bagi Rasulullah sendiri, maupun untuk ummat Islam secara
keseluruhan. Selama lebih-kurang 1400 tahun, Peristiwa Isra dan
Mi'raj selalu diperingati dan dikaji oleh ummat Islam serta para
ulama terkemuka.
Beberapa pertanyaan Ilmu Pengetahuan terhadap Peristiwa al Isra
dan Mi'raj adalah sebagai berikut:
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(a) Tentang Jarak dan Waktu Tempuh dalam Isra dan Mi'raj
Peristiwa Isra dan Mi'raj berjalan dalam waktu yang sangat
singkat sekali, yaitu sekitar separo malam, kira-kira dari pukul
22.00 (setelah sholat malam, dan waktu tidur) sampai 04.30
dini hari kemudian, jadi sekitar 6,50 jam. Sedangkan jarak yang
ditempuh jarak yang sangat jauh, yaitu dari Makkah sampai
ke Baitul Maqdis (Yerusalem) yang berjarak sekitar 1225 Km;
kemudian Rasulullah naik Mi'raj menuju Sidratilmuntaha
dengan melewati tujuh langit. Setelah itu Rasulullah turun
kembali dari Sidratilmuntaha ke Baitul Maqdis, kemudian
terus ke Makkah. Berarti Rasulullah menempuh jarak dua kali
Makkah-Baitul Maqdis, yaitu 2450 Km, ditambah jarak yang
ditempuh pulang-balik dari Baitul Maqdis ke Sidratilmuntaha
melewati tujuh Langit. Jika Langit Jagad raya ini diameternya
diperkirakan sekitar 30.000.000.000 (30 Milyar) Tahun
Cahaya; artinya untuk cahaya saja membutuhkan waktu 30
Milyar tahun untuk mencapai "batas" dinding Langit Jagad
Raya ini (Mustofa, 2005). Lalu pertanyaannya berapa waktu
yang dibutuhkan untuk menembus tujuh Langit sampai
ke Sidratilmuntaha? Namun Peristiwa Isra dan Mi'raj yang
"memperjalankan Rasulullah Muhammad SAW" hanya
membutuhkan waktu sekitar separo malam,
Lima belas abad yang lalu, jarak antara Makkah ke
Yerusalem bisa ditempuh lewat darat, dengan onta yang
lari sekitar satu bulan; untuk kembalinya juga satu bulan.
Jadi dengan onta berlari, paling cepat Makkah-Yerusalem
pulang-pergi akan ditempuh dalam waktu 2 bulan. Pada abad
XXI Miladiyah ini, Jarak Makkah-Yerusalem pulang-balik,
hila ditempuh dengan pesawat komersial Boeing 747 hanya
membutuhkan waktu sekitar 2,50 Jam (kecepatan maksimum
rata-rata Boeing 747: ± 1000 Km/Jam); hila ditempuh dengan
PeSAWat Tempur F-16 akan memakan waktu hanya 42 menit

pulang-balik Makkah-Yerusalem. Namun, kembali, untuk
menembus 7 langit, tentu masalah lain, sekurangnya untuk
keluar dari 'langit' jagat-raya butuh waktu lebih dari 30 Milyar
tahun.
(b) Tentang Ketahanan Tubuh Rasulullah dalam Kecepatan
Cahaya.
Rasulullah bersama Jibril menggunakan wahanakendaraan binatang al Buraq ketika peristiwa Isra itu. Buraq
dalam Bahasa Arab berarti kilat, yaitu substansi cahaya. Agus
Mustofa (2005) menjelaskan juga bahwa kata buraq berasal
dari kata barqun yang berarti kilat. Hadist riwayat Ahmad
menjelaskan, apabila Buraq melangkahkan kakinya, nampak
sejauh mata memandang. Bukankah sifat ini seperti cahaya
LASER? Pertanyaan lainnya adalah jika al Buraq merupakan
jenis binatang yang mempunyai substansi cahaya, dengan
demikian ia mempunyai kemampuan untuk bergerak dengan
kecepatan mendekati atau sama dengan kecepatan cahaya,
yaitu: 300.000 Km/detik; maka apakah Rasulullah tahan
dengan kecepatan seperti itu? Jika Rasulullah dan Jibril
menaiki Buraq dengan cara seperti menunggang kuda, apakah
Rasulullah tahan menghadapi kecepatan itu?
(c) Tentang Pengertian Langit dalam Peristiwa Isra dan Mi'raj
Apakah pengertian 'langit' dalam peristiwa Isra dan Mi'raj
itu? Tentu bukan langit duniawi maupun jagat raya ini. Langit
Jagat Raya ini (Outer-space dengan segala keluasannya),
masih merupakan langit fisik "duniawi': yang masih mungkin
dicapai oleh wahana antariksa/satelit, seperti Pioneer-10.
Pioneer-10, yang dibuat oleh NASA, telah mampu menjelajah
sampai planet terluar di Tata Surya, pada dekade tahun 80-an.
Juga apakah mungkin, Rasulullah bertemu dengan para Nabi
sebelum Beliau yang sudah duluan wafat, di langit yang masih
termasuk langit fisik duniawi ini?

Pada awal abad ke-21 ini, ilmu pengetahuan telah
mencapai perkembangan yang begitu menakjubkan. Bidang ilmu
fisika nuklir yang menyangkut high energy particle physics maupun
juga quantum physics, maupun astrophysics telah berkembang
sedemikian rupa. AlhamduliLah para Ilmuwan Indonesia banyak
yang sudah menguasai ilmu-ilmu fisika mutakhir tersebut.
Diantara mereka, bayak pula yang merupakan Pakar Muslim
yang peduli terhadap ayat-ayat al Qur'an yang berbicara tentang
fenomena alam, maupun juga peduli terhadap kisah Isra dan
Mi'raj yang penuh tantangan ilmiah itu.
Berikut adalah rangkuman pendapat beberapa pakar
Muslim yang ahli dalam Fisika Quantum, Astrofisika maupun
Nuclear Engineering, terkait dengan Peristiwa Isra dan Mi'raj.
Prof. Dr. Thomas Djamaluddin (Pakar Astrofisika)
dalam beberapa tulisannya tentang Isra dan Mi'raj pada dekade
tahun 1990-an (lihat dalam Tafsir Ilmi: Penciptaan Jagat Raya
Dalam perspektif Al-Qur(m dan Sains, 2010), menyatakan bahwa
Perjalanan Isra dan Mi'raj Rasulullah lebih tepat dimaknai sebagai
perjalanan antar-dimensi; karena dalam perjalanan ini ada
fenomena fisik, yang dikenal sebagai dimensi ruang-waktu, dan
fenomena non-fisik di luar dimensi ruang waktu yang kita kenal.
Dengan demikian perjalanan Rasulullah Muhammad SAW adalah
perjalanan antar-dimensi, yaitu antar dimensi ruang-waktu; dari
dimensi ruang-waktu yang satu ke yang dimensi ruang-waktu yang
lain. Untuk memahami perjalanan antar-waktu, Djamaluddin (op
cit, Tafsir Ilmi: Penciptaan Jagat Raya Dalam perspektif Al-Qur(m
dan Sains, 2010) mengibaratkan dengan suatu alam dua-dimensi
berbentuk "U" besar. Sebut saja makhluk di alam itu serupa semut.
Makhluk seperti semut (semut dua dimensi) itu untuk berpindah
dari ujung "U" yang satu ke yang lainnya harus menempuh
jarak tertentu yang cukup jauh. Manusia yang hidup di ruang
tiga dimensi dengan mudahnya mengangkat semut tersebut
dari satu ujung ke ujung yang lainnya. Jadi kita mengajak semut
tersebut keluar dari dimensi dua menuju dimensi tiga, sehingga

jarak ujung "U" yang satu ke yang lainnya menjadi lebih pendek.
Demikianlah analogi sederhana perjalanan antar dimensi, dan
demikian pulalah Rasulullah yang diperjalankan oleh Allah SWT
dari dimensi ruang waktu menuju ke dimensi-dimensi yang lebih
tinggi.
Ir. Agus Mustofa (Pakar Nuclear Engineering) dalam
bukunya: Terpesona di Sidratulmuntaha (2004, Cetakan-1),
menjelaskan bahwa Jibril as sengaja dipilih oleh Allah SWT
untuk mendampingi perjalanan Rasulullah mengarungi semesta,
melanglang "ruang" dan "waktu': karena Jibril adalah makhluk
yang berbadan cahaya. Begitu pula kendaraan yang dipakai:
Buraq, ia adalah binatang yang berbadan cahaya. Maka ketika
bersama Buraq itu, mereka bertiga melesat dengan kecepatan
cahaya, sekitar 300.000 Km/detik.
Lebih lanjut Mustofa (2005) menjelaskan bahwa kecepatan
setinggi itu tidak bisa dilakukan oleh sembarang benda. Hanya
sesuatu yang sangat ringan saja yang bisa memiliki kecepatan
sedemikian tinggi itu. Yang bisa melakukan kecepatan itu cuma
foton saja, yaitu quanta atau partikel sub-atom penyusun cahaya.
Malaikat Jibril dan Buraq merupakan makhluk cahaya, yang
badannya tersusun dari foton- foton; jadi tidak masalah mengalami
kecepatan cahaya. Namun bagaimana dengan Rasulullah? Efek
yang akan diterima oleh tubuh manusia apabila dikenakan
kecepatan cahaya, maka badan manusia akan tercerai berai
menjadi partikel-partikel sub-atom, sebelum kecepatan cahaya itu
dicapai (Mustofa, 2005). Mengapa demikian? Karena kita ketahui
susunan tubuh manusia terdiri dari jaringan-jaringan tubuh,
yang tersusun dari sel-sel. Sel-sel tersusun dari makromolekul,
dan makromolekul tersusun dari molekul-molekul yang lebih
kecil. Molekul-molekul kecil ini tersusun oleh atom-atom, dan
yang terakhir ini tersusun oleh partikel-partikel sub-atomik.
Partikel-partikel sub-atom, atom, molekul, makromolekul, selsel dan jaringan bisa tersusun dan menyatu, karena adanya
binding energy (energi ikat). Ketika tubuh/raga dipercepat dengan
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kecepatan sangat tinggi, maka akan muncul gaya yang berlawanan
dengan energi ikat tersebut, semakin tinggi kecepatan yang
diberikan, maka semakin besar energi yang melawan binding
energy tersebut, dan suatu ketika apabila kecepatan dinaikkan
terus-menerus, maka tubuh manusia itu akan buyar menjadi
partikel-partikel kecil (Mustofa, 2005). Dr. Agus Purwanto (Pakar
Fisika Quantum) dalam bukunya: Ayat-Ayat Semesta; Sisi-Sisi
Al Qur{m Yang Terlupakan (2008), juga menjelaskan hal yang
sama. Dalam Teori Relativitas Khusus Einstein, hanya materi
yang tidak bermassa saja yang bisa bergerak dengan laju cahaya.
Materi tersebut adalah foton atau cahaya yang tidak lain adalah
gelombang elektromagetik. Oleh karena itu jika Peristiwa Isra
dan Mi'raj dikaji berbasiskan dengan Teori Relativitas Khusus,
maka akan mendorong pada kesimpulan bahwa dalam peristiwa
itu, hanya ruh dari Rasulullah yang ikut dalam Peristiwa Isra dan
Mi'raj itu (Purwanto, 2008). Lebih lanjut dijelaskan pula bahwa
andai Nabi Muhammad SAW benar bergerak dengan kecepatan
mendekati cahaya, maka tubuh Beliau akan "meledak" sesuai
dengan hasil perhitungan Teori Relativitas Khusus
Untuk menjawab masalah ketahanan tubuh dalam
kecepatan cahaya ini, Mustofa (2005) memberikan "Skenario
Rekonstruksi" dengan menggunakan Teori Annihilasi. Teori ini
dikenal dalam Fisika Inti/Quantum; yaitu apabila suatu materi
bertumbukkan dengan anti-materi akan akan terjadi fenomena
annihilasi (saling menghilangkan), dan timbul dua berkas sinar
dilewatkan medan
gamma ( D ). Sebaliknya jika sinar - D
inti atom, sinar tersebut lenyap, dan berubah kembalai menjadi
pasangan materi dan anti materi.
Mustofa kemudian menjelaskan proses perjalanan
Rasulullah dari al Masjidil Haram ke al Masjidil Aqsha dengan
Teori Annihilasi ini. Agar Rasulullah dapat mengikuti kecepatan
Jibril dan Buraq, maka badan wadag/tubuh-materi Rasulullah
diubah menjadi badan cahaya. Hal ini dimaksudkan untuk
mengimbangkan kualitas badan Nabi dengan Jibril dan Buraq
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menjadi kawan seperjalanan Beliau. Dalam Peristiwa Isra dan
Mi'raj, sebelum Beliau mengalami Perjalanan Malam, Beliau
mengalami pembedahan oleh Malaikat Jibril (lihat Hadits, riwayat
Bukhari-Muslim diatas), dan mensucikannya dengan Air Zamzam.
i. Proton - Antiproton Annihilation

." /

(proto~

y

(electron)

e."'.~/

_/'

~

P•/'

(altiproton)

ii. Electron- Positron Annihilation

e.
Y

(positron or antielectron)

y

y

Skema annihilasi antara materi dan anti-materi..Contoh antara proton
dan antiproton serta elektron dan antielektron (positron)

Pada saat inilah, seluruh tubuh materi Rasulullah
dimanipulasi oleh Jibril, yaitu di-annihilasi menjadi badan cahaya.
Dengan cara seperti ini, yaitu badan Rasulullah berubah menjadi
substansi cahaya, maka kecepatan yang bagaimanapun dihadapi
Rasulullah SAW tidak menjadi masalah. Setelah Rasulullah
berubah tubuhnya menjadi substansi cahaya, maka ketiganya:
Rasulullah, Jibril dan Buraq siap untuk berangkat, serta segera
melesat dengan kecepatan sangat tinggi, yaitu kecepatan cahaya
sekitar 300.000 Km/detik. Jadi jarak antara Makkah dengan
Palestina yang sekitar 1200 Km itu akan dapat ditempuh dalam
waktu hanya sekitar 0.005 detik. Namun demikian Rasulullah SAW
melakukannya dengan kesadaran penuh. Adanya relatifitas waktu
antara "dunia manusia" dengan "dunia malaikat': menyebabkan
Rasulullah merasakan sepenuhnya perjalanan itu. Beliau bisa
melihat dengan gamblang penampakan-penampakan pada waktu
Isra, serta mendiskusikannya dengan Jibril as. Beliau mampu pula
untuk mengingat dan menceritakannya kembali (Mustofa,2005).
Wallahu'alam bish showab!
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Tentang pengertian "langit" dalam peristiwa Mi'raj, hampir
para ilmuwan/fisikawan berpendapat sama. Baiquni(1994,1996)
menyebut sebagai '1\.lam Lain/Ghaib"; Djamaluddin (op cit Tafsir
Ilmi: Penciptaan fagat Raya Dalam perspektifAl-Qur(m dan Sains,
2010) menyebut sebagai "Dimensi': Mustofa (2005) menyebutnya
sebagai "Dimensi': begitu pula Purwanto (2008) menyebut sebagai
"Ruang-ekstra" atau "Dimensi".
Dalam fisika-quantum dikenal Kaluza-Klein Theory
(KKT); teori ini menyatakan adanya tujuh dimensi ruangwaktu (time-space dimensions) yang lain, disamping dimensi
ruang-waktu yang kita berada di dalamnya sekarang ini.
Dengan demikian bersama empat dimensi yang sudah dikenal,
yaitu: garis, bidang, ruang dan waktu; maka total dimensi ada
sebelas dimensi (11 dimensi). Pernyataan ini berbasiskan pada
perhitungan Matematika-Fisika. Kaluza-Klein Theory telah
memberikan gambaran adanya Tujuh Dimensi Ruang-Waktu,
yang kesemuanya ini akan mengokohkan geometri jagad-raya
dengan empat gaya-gaya fundamentalnya. Mungkinkah tujuh
langit yang kokoh tersebut adalah tujuh dimensi ruang-waktu
menurut Kaluza-Klein Theory?, Mungkinkah dimensi-dimensi
ini yang dilalui Rasulullah pada waktu Isra dan Mi'raj? Wallahu
a'lam bi showab!

Bapak Wakil Presiden dan hadirin yang berbahagia,

Sebagai penutup, perkenankanlah saya menyampaikan
rangkumannya. Bahwa peristiwa Isra dan Mi'raj yang berlangsung
pada diri junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW 15 abad
yang lalu, telah memperkuat keimanan Rasulullah SAW maupun
kita semua ummat Islam, akan ke-Maha Kuasaan Allah SWT.
Apapun yang dikehendaki-Nya, bukanlah sesuatu yang mustahil
untuk terjadi; karena memang ilmu Allah sangat luas dibanding
kekuatan nalar manusia untuk memahaminya. Bandingan ilmu
Allah dengan ilmu yang telah dikuasai oleh peradaban manusia

sampai saat ini, hanya seperti perbandingan samudera dengan
setetes air di ujungjari. Namun demikian, Peristiwa Isra dan Mi'raj
memberikan tantangan sekaligus inspirasi kepada para ilmuwan,
untuk melakukan "penalaran/pemahaman" tentang peristiwa itu.
Khazanah ilmu pengetahuan telah terakumulasi begitu banyak,
tidak ada salahnya para ilmuwan menambah dan memperkuat
keimanannya dengan mencoba menalar secara saintifik semua
fenomena-fenomena alam ciptaan Allah SWT ini, termasuk
fenomena-fenomena yang ada di balik Peristiwa Isra-Miraj ini.
Akhir kata mohon maaf jika ada kesalahan dan tutur kata yang
salah dan tidak menjadi perkenan hadirin.

Wassalamu'alaikum wa Rahmatullahi wa Barakatuh

05 Sya'ban 1433H/25 Juni 2012 M
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SHALAT MENCEGAH KEMUNGKARAN DAN
MEMBANGUN HARMONI SOSIAL
Oleh:
Prof. Dr. H.E. Syibli Syarjaya, LML,M.M.
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Yth. Bapak Presiden R.I. beserta Ibu Hj. Ani Bambang Yudhoyono;
Yth. Bapak Wakil Presiden R.I. beserta Ibu Herawati Boediono;
Yth. Bapak-bapak para Pimpinan Lembaga Negara;
Yang Mulia, para Duta Besar Negara sahabat;
Yth. Para Menteri Kabinet Indonesia Bersatu ke dua;
Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin-hadirat rohimakumullah.
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Marilah kita panjatkan puji dan syukur ke hadirat Allah
Rabbun Gafur, yang telah memberikan nikmat kesehatan dan
kesempatan kepada kita, sehingga pada malam hari ini, kita dapat
berkumpul di tempat ini, dalam rangka memperingati Isra dan
Mi'raj Rasulullah SAW. Shalawat dan salam semoga dilimpahkan
kepada junjungan alam, Nabi Muhammad SAW, berserta
keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan para pengikutnya sampai
akhir zaman.
Bapak Presiden dan hadirin rohimakumullah;
Islam adalah agama terakhir. Dibawa oleh Nabi Besar
Muhammad SAW, sebagai penyempurna ajaran-ajaran agama
yang dibawa oleh para Nabi sebelumnya. Karena itulah, ajaran
Islam berfungsi dan berperan sebagai pelurus, pembenar, pemurni,
dan penyempurna terhadap ajaran-ajaran agama sebelumnya,
sebagaimana firman Allah dalam surat al-Maidah : 48

Islam datang, dengan membawa indahnya kesempurnaan
tatanan hidup, baik dalam kaitannya dengan hubungan manusia
dengan sang pencipta, (hablum minallah), maupun dalam tatanan
hubungan antarsesama manusia, (hablum minannas).
Di antara manifestasi hubungan antara Khaliq dengan
makhluk (hablun minanallah), adalah ibadah shalat yang
diwajibkan oleh Allah swt, pada malam Isra dan Mi'raj,
sebagaimana pernyataan Rasulullah sendiri, bahwa shalat
difardukan pada malam Isra dan Mi'raj.
Dalam al-Qur'an, ada dua kualifikasi orang-orang yang
melaksanakan shalat, yaitu: khaasyi'uun dan saahuun.
Khosyi'uun adalah orang-orang yang shalatnya khusyu',
niatnya ikhlas, kaifiyatnya atau caranya benar, sikap hidupnya
-<(: 40

:>-

tegas, suka kerja keras, benteng pertahanan dan penangkal
ma'shiyatnya handal, memiliki pengaruh bagi pencegahan
perbuatan keji dan mungkar, serta dapat menempa pribadinya,
sehingga memiliki kesalehan individual dan kesalehan sosial.
(QS. al-Baqarah: 45-46; al-Ankabut: 45; al-Mukminun: 1-11).
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Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, Yaitu
AI kitab (Al-Qur'an) 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. (Al-Ankabut: 45)

Ayat tersebut di atas memerintahkan kepada Nabi
Muhammad dan umatnya, agar berinteraksi dengan al-Qur'an,
dengan cara membaca, mentadaruskan, memahami, menghayati,
dan mengamalkan apa yang telah diwahyukan Allah kepadanya,
kemudian melaksanakan shalat secara berkesinambungan dan
khusyu', sesuai dengan syarat, rukun, dan sunnah-sunnahnya.
Karena shalat yang dilaksanakan secara berkesinambungan dan
khusyu: sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasul-Nya, pasti akan
mencegah pelakunya untuk terjerumus ke lembah kekejian dan
kemungkaran karena kemampuannya dalam mentransformasikan
nilai-nilai shalat. Karena substansi shalat adalah mengingat Allah.
Orang yang mengingat Allah hatinya akan tenang, jiwanya bersih
dan dia akan terpelihara dari kedurhakaan, kedurjanaan dan
perbuatan dosa.
Sedangkan Saahuun adalah orang-orang yang lalai dalam
shalatnya, yang selalu memamerkan kebaikan, mengharapkan
pujian dan sanjungan, tidak memiliki kepedulian, sikap hidupnya
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pemalas, menghindari kerja keras, lebih menyukai pemberian
dari pada memberi, egois dan tinggi hati (QS. Al-Ma'un: 4-7).

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.

Bapak Presiden dan hadirin yang berbahagia;

Dalam Islam, shalat merupakan salah satu media
komunikasi langsung antara seorang hamba dengan Sang Khaliq
yang tidak memerlukan perantara. Tidak ada penghalang apapun
untuk dapat didirikan, karena setiap kita memiliki dimensi
ketuhanan yang bersemayam di hati yang perlu terus disucikan
dengan berbagai ibadah, seperti shalat. Shalat adalah bentuk
hubungan universal dan integral antara gerakan hati, lisan
dan anggota badan untuk menumbuhkan sinergi positif, bagi
pelakunya dan lingkungan. Di samping itu, shalat adalah wujud
kepasrahan hati, ketundukkan pikiran dan jiwa, ungkapan lisan
dan perasaan, melalui gerak jasadi dan ruhani, untuk mengingat
Allah Robbul 'izzati.
Shalat, juga melatih diri untuk hidup selalu isti'anah
(memohon pertolongan hanya kepada Allah), istiqomah (selalu
konsisten dalam sikap, ucapan dan perbuatan) dan, istitha'ah
(mengerahkan kemampuan yang optimal untuk melaksanakan
ibadah kepada Allah). Dengan sikap isti'anah, istiqamah dan
istitha'ah yang dilatihkan di dalam shalat, maka Allah akan
menurunkan malaikat yang membimbing, memberikan petunjuk
hidup, mencabut rasa takut, menghilangkan rasa cemas, dan

terhindar dari putus asa, dengan memberi jaminan syurga kepada
hamba-Nya. Allah SWT. berfirman dalam surat Fushshilat ayat
30:
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Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan: "Tuhan
kami ialah Allah" Kemudian mereka meneguhkan pendirian
mereka, maka malaikat akan turun kepada mereka dengan
mengatakan: "fanganlah kamu takut dan janganlah merasa sedih;
dan gembirakanlah mereka dengan jannah (Syurga) yang Telah
dijanjikan Allah kepadamu".

Bapak Presiden dan hadirin yang berbahagia;

Ibadah shalat merupakan media ketundukan dan
kepasrahan total dalam Islam, sehingga shalat dalam Islam
difungsikan sebagai tiang agama, karena pada shalat terdapat
pelaksanaan empat rukun Islam yang lainnya. Di dalam shalat ada
syahadat sebagai penyaksian atas keesaan Tuhan dan kerasulan
Muhammad. Ada ajaran zakat karena shalat diakhiri dengan
salam ke kanan dan ke kiri, yang mempunyai makna kepedulian
sosial, demikian pula shaum ada pada shalat, karena orang yang
sedang shalat tidak boleh makan, minum dan berkata-kata selain
bacaan shalat, dan di dalam shalat juga ada pelaksanaan ibadah
haji, karena shalat tidak sah tanpa menghadap qiblat.
Rasulullah SAW bersabda:

J.~' r:u ~ 1+5J 0-0-' J.~' r~;i ~ tfAiji ~ J.~' ~~.e ~~~
"Shalat itu tiang agama. Barangsiapa yang mendirikan
shalat maka dia menegakkan agama. Sebaliknya barangsiapa
-<(: 43
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yang meninggalkannya berarti ia telah merobohkan agama" (HR.
Baihaqi).

Namun pada kenyataannya, banyak orang yang
melakukan shalat, tetapi mereka tidak berhenti melakukan
perbuatan keji, masih mengerjakan perbuatan yang mungkar,
dan tidak melakukan kebaikan. Akhlak mereka buruk dan gaya
bicara mereka kasar serta tidak sopan. Hal itu tiada lain karena
shalat mereka dilakukannya asal-asalan dan tidak khusyu:
sehingga belum berpengaruh positif dan berperan aktif, bagi
penanggulangan kejahatan dan sifat-sifat kejelekan, serta
perbuatan kenistaan dan kemungkaran .

.
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"Sesungguhnya shalat itu mencegah dari perbuatanperbuatan keji dan mungkar." (Al-Ankabut: 45).

Kenyataan membuktikan, bahwa orang yang menegakkan
shalat dengan benar dan khusyu: adalah orang yang paling
minim melakukan tindak kemaksiatan dan kriminal, sebaliknya
semakin jauh seseorang dari shalat, semakin terbuka peluang
berbuat maksiat dan tindakan kriminal. Sedangkan shalat yang
dapat mencegah kemungkaran dan perbuatan keji,serta akan
memperoleh kebahagian hidup, baik di dunia maupun di akhirat,
adalah shalat yang dilaksanakan dengan khusyu'. Sebagaimana
firman Allah SWT dalam surat al-Mu'minun, ayat 1-2:
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"Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman
(yaitu) orang-orang yang khusyuk dalam shalatnya".

Kemudian Allah memberikan balasan,bagi mereka yang
shalatnya khusyu', yaitu dia akan dijadikan sebagai pewaris surga
Firdaus:

-<:
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Dan orang-orang yang memelihara shalatnya, mereka
Itulah orang-orang yang akan mewarisi, (yakni) mereka yang akan
mewarisi syurga Firdaus. mereka akan kekal di dalamnya".

Di samping shalat dapat mencegah perbuatan keji dan
mungkar, serta akan mewarisi surga Firdaus, juga shalat akan
dapat melebur dan menghapus dosa, bagaikan orang yang selalu
mencuci badannya setiap hari, secara berulang-ulang. Rasulullah
SAW, bersabda;
"Tidaklah kalian perhatikan, seandainya ada sungai
di depan pintu rumahmu, dan dia mandi setiap hari lima kali,
apakah masih ada kotoranyang tersisa?" Mereka menjawab,"Tidak
ada kotoran yang tersisa sedikit pun." Rasulullah SAW bersabda,
"Begitulah perumpamaan shalat lima waktu, di mana Allah
menghapus kesalahan-kesalahannya." (HR. Tirmidzi dari Abi
Hurairah)':

Hadirin yang berbahagia;

Kehidupan umat man usia di dunia tidak akan terlepas dari
ujian dan cobaan, hal itu tiada lain adalah dalam rangka menilai
kesabaran dan ketabahan kita, apakah dia termasuk orangorang yang benar, atau termasuk ke dalam kelompok orangorang yang dusta (al-Ankabut : 2-3). Apabila diklasifikasikan,
ujian dan cobaan Allah terhadap hamba-Nya, terbagi ke dalam
dua bagian, yaitu ujian dalam bentuk kebaikan dan ujian dalam
bentuk kejelekan. Ujian dalam bentuk kebaikan yaitu dengan
diberinya nikmat, kesejahteraan, dan kebahagiaan. Sedangkan
ujian kejelekan berupa malapetaka, musibah, kesengsaraan dan
lain sebagainya, (al-Anbiya: 35).
-<¢ 45 :)>-

Dua ujian tersebut menuntut sikap berbeda, yaitu syukur
dan sabar. Akan tetapi persoalannya tidak mudah, karena man usia
memiliki kecenderungan ingkar dan sombong pada saat ia meraih
nikmat, dan berkeluh kesah pada saat ia terkena musibah, inilah
karakter manusia secara umum, kecuali orang-orang yang shalat.
Karena orang yang shalat,akan mampu menyeimbangkan sikap
pada kedua ujian dan cobaan hid up tersebut. Sebagaimana firman
Allah Swt dalam surat Al-Ma'arij: 19-23.
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"Sesungguhnya manusia diciptakan bersifat keluh kesah
lagi kikir. Apabila ia ditimpa kesusahan ia berkeluh kesah. Dan
apabila ia mendapat kebaikan ia amat kikir, kecuali orang-orang
yang mengerjakan shalat, yang mereka itu tetap mengerjakan
shalatnya."

Dari sini dapat dilihat kualitas shalat seseorang, jika
masih ada orang yang shalat tetapi ia masih suka berbuat maksiat,
sombong, angkuh, dan hidupnya tidak tenang, penuh dengan
kegundahan dan kegalauan, serta selalu berkeluh kesah, berarti
shalatnya belum berpengaruh ke dalam dirinya, dan belum
menjadi penolong baginya. Padahal Allah memerintahkan
kepada kita, agar shalat dan sabar dijadikan sebagai penolong bagi
kehidupannya. Allah SWT. berfirman:

~ ::r.:: .-u ~ ~l ~.;JJ t;;J \~,_,~~ iJ_,:~r_,
"]adikanlah sabar dan shalat sebagai penolongmu dan Sesungguhnya
yang demikian itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang
khusyw" (al-Baqarah: 45).

Bapak Presiden dan hadirin yang berbahagia;

Ibnu Khaldun seorang sosiolog muslim mengatakan,
bahwa manusia adalah mahluk sosial, yang mesti hidup
bermasyarakat dan berinteraksi dengan sesamanya, dan tidak
mungkin dapat hidup, tanpa bantuan dan pertolongan serta
partisipasi dari orang lain.
Sebagai makhluk sosial, yang saling memiliki ketergantungan
satu sama lainnya, maka shalat berjama'ah adalah cerminan dari
kehidupan bersama yang harus menumbuhkan kepedulian dan
harmoni sosial.
Harmoni sosial, dapat tumbuh dan berkembang dari
shalat yang dilakukan secara berjama'ah, karena shalat berjama'ah
lebih utama daripada shalat sendiri dengan dua puluh tujuh
derajat. Di mana nilai persaudaraan (ukhuwah), kepatuhan
kepada pimpinan, kebersamaan, dan saling mengingatkan antar
sesama, dapat di lihat dan diperaktekkan ketika shalat berjama'ah.
Perhatikan gerak gerik shalat berjama'ah, di mana ketika
imam ruku: makamakmumnya pun harus ruku:dikalaimam sujud,
makmun pun harus sujud, dan seterusnya. Walaupun mereka
(imam dan makmum) sebelumnya berselisih, tidak sefaham, atau
bahkan lawan politik sekalipun. Tetapi ketika berjamaah dia harus
tunduk dan patuh kepada imam. Tidak dibenarkan bagi seorang
makmun, yang hanya karena dia kurang harmonis dan tidak
sejalan, atau tidak sefaham dan sealirandengan imam, kemudian
makmum membuat gerakan sendiri, atau bahkan membentuk
barisan dan shaf sendiri, (mufaraqah).
Kemudian apabila imam salah, lupa,atau ada yang
tertinggal dalam sebagian kegiatan shalatnya, maka makmun
tidak boleh mufaraqah (meninggalkan berjama'ah), atau berunjuk
rasa, dengan mendirikan jama'ah sendiri, tetapi makmun harus
tetap mengikuti jama'ah tersebut, dan mengingatkan imam

dengan santun dan penuh kesopanan, yaitu dengan mengucapkan
tasbih (subhanallah), takbir, atau bacaan lain yang mengandung
pemberitahuan dan peringatan kepada imam.
Apabila praktik shalat berjama'ah ini kita implementasikan
dalam kehidupan bermasyarakat, bernegara, dan berbangsa,
sudah barang pasti kedamaian, kerukunan, ketentraman dan
kesejahteraan akan mudah terealisir, dan cita-cita kita untuk
mencapai baldatun thayyibatun warabbun gafur, (Negara yang
damai, aman, dan sejahtera), akan segera menjelma.
Hadirin yang berbahagia ;
Begitu pula halnya dalam proses pemilihan imam shalat,
kita patut mengambil contoh dan pelajaran dari proses tersebut,
di mana seorang imam harus memenuhi persyaratan dan kriteriakriteria tertentu, dia harus lebih fasih bacaannya, lebih memahami
agamanya, bahkan kematangan usiapun menjadi salah satu
pertimbangan. Kalau tidak memenuhi kriteria dan persyaratan
tersebut, maka dia harus rela menjadi makmum, bukan membuat
kelompok atau jamaah sendiri.
Demikian pula halnya dengan kerapihan dan kelurusan
shaf/barisan dalam shalat, hal ini menunjukan kepada kerapihan,
ketenangan, keharmonisan, dan kedamaian, serta kerukunan
dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Namun
sebaliknya, jika shaf/barisan shalat jama'ah tersebut tidak lurus,
bengkok, atau ada ruang yang kosong, maka hal itu menjadi salah
satu indikator kurang rapinya dalam kehidupan bermasyarakat.
Demikian besar hikmah dari shalat berjamaah, terutama
dalam menumbuhkan harmoni sosial, sehingga dalam menutup
dan mengakhiri shalatpun, kita diwajibkan untuk mengucapkan
salam, dengan menengokkan muka ke kanan dan ke kiri, hingga
terlihat jama'ah yang di belakangnya. Hal ini mengandung hikmah

dalam menumbuhkan budaya berbagi, dan peduli, serta terbiasa
memberi. Karena imam sebagai pemimpin, harus memperhatikan
kondisi makmumnya.

Bapak Presiden dan hadirin yang berbahagia;

Uraian di atas dapat memberikan pelajaran dan
pemahaman serta kesan kepada kita, bahwa :
1.

Shalat yang dikerjakan dengan khusyu', baik dan benar pada
gilirannya akan berdampak kepada munculnya kesalihan
personal dan sosial, memungkinkan pelakunya dapat
mencegah kemungkaran baik yang ditimbulkan dari dirinya
sendiri, maupun dari luar. Di samping itu, shalat akan mampu
menangkal ujian dan cobaan hidup, yang senantiasa di alami
oleh umat manusia.

2.

Shalat yang dilakukan secara berjama'ah akan melahirkan
harmoni sosial di antara sesama ummat. Di mana praktek
shalat berjama'ah memberikan contoh kepada kita baik
dalam berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat.

Demikian sekelumit uraian tentang hikmah Isra Mi'raj,
mudah-mudahan bermanfa'at dan menjadi pemicu untuk
meningkatkan kualitas shalat kita. Dengan shalat yang khusyu',
insya Allah perbuatan keji dan mungkar akan terhindar, dan
harmoni sosial akan tumbuh dan berkembang.
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AL-QUR'AN PENGGERAK ILMU
PENGETAHUAN
Oleh:

Prof. Dr. Ir. Achmad Jazidie, M.Eng
----------~~r----------

-<¢

51

>

Yang kami hormati Bapak Presiden Republik Indonesia beserta
Ibu Hj. Ani Bambang Yudhoyono;
Yang kami hormati Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia
beserta Ibu Herawati Boediono;
Yang saya hormati Para Pimpinan Lembaga Tinggi Negara;
Yang saya hormati para Menteri Kabinet Indonesia Bersatu II;
Yang Mulia Kepala Perwakilan Negara Negara Sahabat beserta
Nyonya;

Para Alim Ulama, hadirin dan hadirat yang berbahagia

Alhamdulillaah, peringatan Nuzulul Qur'an kali ini terasa
istimewa, karen a bertepatan dengan peringatan hari kemerdekaan
Republik Indonesia yang ke 66. Keistimewaan ini terasa lebih
khusus lagi, karena pada saat bangsa Indonesia memproklamirkan
kemerdekaan Indonesia ke seluruh penjuru dunia, ketika itu
ummat Islam Indonesia juga sedang menjalani ibadah puasa
ramadlan sebagaimana hari ini, pada saat kita memperingatinya
untuk yang ke 66.
Kalau kita mencoba merenungkan hikmah dari peristiwa
proklamasi kemerdekaan yang ditakdirkan Allah SWT terjadi
pada bulan ramadlan, mungkin kita bisa mengambil pelajaran
sebagai berikut: Ramadlan adalah bulan yang di dalam nya
orang beriman -sebagaimana mayoritas bangsa Indonesiadiwajibkan untuk berpuasa. Mereka sedang banyak-banyaknya
melakukan tadabbur, ihtisaab, dzikir, perenungan dan sebagainya.
Amalan-amalan seperti itu, sesungguhnya merupakan sebuah
pengkondisian yang sangat baik untuk menyambut peristiwa
besar yang akan menentukan masa depan bangsa, yang sama
sekali berbeda dengan sebelum peristiwa besar itu, yaitu
"Kemerdekaan': Dengan kata lain, insya Allah, pada saat itu, pada
saat proklamasi kemerdekaan dikumandangkan, sesungguhnya
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bangsa Indonesia juga telah memiliki modal dasar berupa kesiapan
spiritual -sebagaimana kondisi ruhaniah bulan ramadlan- dalam
menyambut dan mengisi kemerdekaan.
Bangsa Indonesia menyadari sepenuhnya, bahwa
selain ikhtiar lahiriah yang telah dilakukan untuk meraih,
memperjuangkan dan merebut kemerdekaan sebagai cita-cita
besar bersama dan luhur bangsa, kemerdekaan adalah merupakan
rahmat dan keberkahan yang luar biasa, yang diberikan oleh
Allah SWT kepada bangsa Indonesia. Maka kemudian kita
jumpai dalam teks pembukaan UUD 1945: 'iltas berkat rahmat
Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan
luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat
Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya".
Sebuah ekspresi yang merefleksikan kesadaran spiritual
yang tinggi, kesadaran akan adanya keharusan perpaduan antara
ikhtiar yang sungguh-sungguh dan ketawakkalan yang total, yang
akhirnya bermuara pada kesadaran bahwa tidak ada satupun
kejadian di muka bumi ini yang terlepas dari pengetahuan dan
kehendak Allah SWT.
Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden dan hadirin yang
berbahagia, rahimakumullah;
Menurut riwayat yang populer, pada malam ke tujuh belas
ramadlan, yang bertepatan dengan 6 Agustus 610 M, atas perintah
Allah malaikat Jibril datang menemui Muhammad SAW yang
sedang bertahannuts dan menyendiri di gua Hira. Dalam keadaan
penuh sadar, Nabi Muhammad SAW menerima wahyu al-Qur'an
pertama melalui Malaikat Agung tersebut:
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"Bacalah dengan nama Tuhanmu yang mencipta. Yang
telah menciptakan manusia dari 'alaq. Bacalah dan Tuhanmu
Maha Pemurah. Yang mengajar dengan pena, mengajar manusia
apa-apa yang belum dia ketahui". (QS. Al-'Alaq [96]: 1-5)

Wahyu yang pertama tersebut, diterima Nabi Muhammad
SAW dengan amat berat. Nabi Muhammad SAW sendiri
menuturkan, bahwa beliau dirangkul sedemikian keras oleh
Malaikat Jibril sehingga beliau mencapai puncak keletihan,
bahkan merasa mungkin itulah proses awal kematian. Beliau
diperintahkan oleh Malaikat Jibril: "Bacalah !". Nabi Muhammad
SAW menjawab: 'fiku tidak dapat membaca".
Setelah tiga kali diperintah seperti itu, barulah beliau
berucap: 'fipa yang harus aku baca ?" Lalu Malaikat Jibril
menyampaikan lima ayat pertama dari firman Allah pada surah
al-'Alaq itu.

Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden dan hadirin yang
berbahagia;
Sungguh mengherankan perintah pertama Tuhan kepada
Nabi Muhammad SAW dalam wahyu Nya yang pertama, yakni
"Iqra' (Bacalah)': padahal yang diperintah adalah seorang yang
tidak pandai baca-tulis. Namun demikian, keheranan segera
akan sirna begitu kita menyadari bahwa membaca adalah tangga
pertama menuju kebahagiaan dunia dan akhirat.
Perintah pertama itu: "Bacalah dengan nama Tuhanmu", tidak
menyebut obyek bacaan, tetapi penekanannya adalah pada
motivasi dan tujuan membaca, yaitu "Bismi Rabbika": "Dengan
atau Demi karena Tuhanmu". Di sisi lain, kata iqra' dapat
digunakan untuk obyek apapun. Dengan demikian, ayat pertama
dari wahyu pertama ini menuntut untuk membaca apa saja,
yang tertulis atau yang terhampar. Bahkan yang burukpun boleh
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dibaca selama motivasinya adalah Bismi Rabbika, karena ketika
itu, seperti kata seorang bijak:

Aku berusaha tahu yang buruk, bukan untuk melakukannya,
Tetapi untuk menghindarinya
Siapa yang tak mengenal keburukan
Dia dapat terjerumus ke dalamnya
Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden dan hadirin yang
berbahagia, rahimakumullah;
Begitulah agama Islam mengajarkan kepada kita:
Kenalilah, pelajarilah, fahamilah alam dan kehidupan ini dengan
"selalu mengingat dan demi karena Tuhanmu, Allah SWT", Tuhan
Yang Maha Esa, pencipta segala yang ada.
Maka di sini, kita mendapatkan sebuah pemahaman
bahwa hidup yang benar adalah hidup yang dimulai dengan
percaya atau iman kepada Tuhan, Allah SWT, yang dilanjutkan
dengan keinginan untuk selalu mendekat serta menumbuhkan
kecintaan kepada Nya dengan mengingat dan mengorientasikan
setiap kegiatan hanya kepada Nya semata.
Jadi, pertama-tama kita diajari untuk percaya bahwa
Tuhan itu ada, dan yang ada secara mutlak hanyalah Allah SWT.
Karena adanya sifat kemutlakan pada Tuhan, Allah SWT, dan
kenisbian man usia, maka man usia tidak dapat menjangkau sendiri
pengertian akan hakekat Tuhan yang sebenarnya. Di sisi lain, demi
kelengkapan kepercayaan kepada Allah, manusia memerlukan
pengetahuan yang cukup tentang Ketuhanan dan tata nilai yang
bersumber daripada-Nya. Oleh karena itu diperlukan sesuatu
yang lain yang lebih tinggi.
Sesuatu yang diperlukan itu adalah wahyu, yaitu
pengajaran atau pemberitahuan langsung dari Tuhan sendiri
kepada manusia. Tetapi sebagaimana kemampuan menerima
pengetahuan sampai ke tingkat yang tertinggi itu tidak dimiliki
~

55

:>--

oleh setiap orang, demikian juga wahyu tidak diberikan kepada
setiap orang. Wahyu itu diberikan kepada manusia tertentu yang
memenuhi syarat dan dipilih oleh Tuhan sendiri, yaitu para
Nabi dan Rasul. Dan kitab suci al-Qur'an adalah kumpulan dari
wahyu Tuhan, firman Allah SWT, yang diberikan kepada Nabi
Muhammad SAW, Nabi dan Rasul penghabisan.
0

0

~ ~·!I\"'";.~;
...r..;/
; .....,_r-!J

~

0

~n

~.J ~
t""'~
"'"ll;~ "'-?"
~· ;•"'
; ; l.;~
-·; ~~\
. ;
oil

Al

, .....

JJ.......

...

0/.

~ \.J~~;

-

ljJJ

"Dan Kami (Tuhan) telah menurunkan kepada engkau
(Muhammad) sebuah kitab (al-Qur'an) sebagai keterangan tentang
sesuatu serta sebagai petunjuk, rahmat dan kabar gembira bagi
orang-orang muslim". (QS. An-Nahl [16]: 89)

Dengan demikian, demi mendapatkan pengetahuan yang
cukup untuk memahami Ketuhanan Yang Maha Esa, Allah SWT,
dan ajaran-ajaran Nya, maka manusia harus berpegang kepada
al-Qur'an dengan terlebih dahulu mengimani/mempercayai
kerasulan Nabi Muhammad SAW.
Lebih lanjut, di dalam al-Qur'an kita akan menjumpai
keterangan tentang Allah SWT, antara lain:

"Katakanlah (Muhammad): Dialah Allah Yang Maha Esa,
Allah tempat meminta segala sesuatu, tempat menaruh segala
harapan, tiada Ia berputera dan tiada pula berbapa, dan tiada
sesuatupun yang setara denga Dia (Allah)". (QS. Al-Ikhlas [112]:
1-4)
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DiaDia-lah Allah, tidak ada tuhan selain Dia. Mengetahui
yang ghaib dan yang nyata, Dia-lah Yang Maha Pengasih, 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". (QS. AI-Hasyr
[59]: 22).

Dia-lah Dzat Yang Maha Adil, Maha Bijaksana, Maha
Pengampun, dan seterusnya. Allah SWT dengan segala sifat
kesempurnaan yang selayaknya bagi Yang Maha Agung, Maha
Mulia, Tuhan seru sekalian alam. "Kemanapun kamu berpaling
maka disanalah wajah Tuhan. (QS. Al-Baqarah [2]: 115)': Dan
"Dia itu bersamamu kemanapun kamu berada" (QS. AI-Hadid
[57]: 4) .
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Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden dan hadirin yang
berbahagia, rahimakumullah;

Allah menciptakan alam raya dan mengaturnya dengan
pasti (QS. Al-An'am [6]: 73).

Oleh karena itu, alam mempunyai eksistensi yang riil
dan obyektif serta berjalan mengikuti hukum-hukum yang tetap.
Maka alam dapat dijadikan obyek penyelidikan guna dimengerti
hukum-hukum Tuhan yang berlaku di dalamnya (sunnatullaah),
kemudian manusia memanfaatkan alam sesuai dengan hukumhukumnya itu. Sungguh, alam raya ini memang diciptakan
oleh Allah untuk manusia bagi keperluan perkembangan
peradabannya.
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"Tidakkah kamu memperhatikan bahwa Allah telah
menundukkan apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi
untuk (kepentingan) mu, dan menyempurnakan ni'mat Nya untuk
mu, baik yang nampak maupun yang tidak Nampak". (QS. Luqman
[31]: 20).

Oleh karena itu, kehidupan yang baik adalah kehidupan
yang disemangati oleh iman dan ilmu (pengetahuan akan
sunnatullah). Bidang iman dan pencabangannya menjadi

wewenang wahyu, sedangkan bidang ilmu pengetahuan -yang
merupakan landasan rasionalitas- menjadi wewenang manusia
untuk mengusahakan dan mengumpulkannya dalam kehidupan
di dunia ini.
Sementara itu, inti dari kemanusiaan yang suci adalah iman
dan kerja kemanusiaan atau amal sholeh. Iman dalam pengertian
kepercayaan akan adanya kebenaran mutlak yaitu Tuhan Yang
Maha Esa, Allah SWT, akan menimbulkan kecintaan tak terbatas
pada kebenaran, kesucian dan kebaikan yang mewujud dalam
sikap pri-kemanusiaan. Sikap pri-kemanusiaan tersebut pada
giliran berikutnya menghasilkan amal sholeh, artinya amal yang
bersesuaian dengan dan meningkatkan kemanusuiaan. "Sebaikbailk man usia adalah yang berguna untuk sesamanya'' (al-Hadits).
Pertanyaannya adalah: bagaimana hal itu harus dilakukan oleh
. ..
manus1a
~

Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden dan hadirin yang
berbahagia, rahimakumullah;
Karena kecintaan manusia yang tak terbatas kepada
kebenaran, maka dia senantiasa mencari kebenaran-kebenaran
selama perjalanan hidupnya. Sementara itu, semua nilai yang
benar adalah bersumber atau dijabarkan dari ketentuanketentuan/hukum-hukum Allah. Sementara itu, kebenarankebenaran tersebut menyatakan dirinya dan ditemukan di dalam
alam semesta dan dalam sejarah umat manusia.

"Kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda
(kebesaran) Kami di segala penjuru dan pada diri mereka sendiri,
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sehingga jelaslah bagi mereka bahwa al-Qurem itu adalah benar.
Tidak cukupkah (bagi kamu) bahwa Tuhan mu menjadi saksi atas
segala sesuatu?". (QS. Fushshilat [41]: 53).

Ilmu pengetahuan adalah alat manusia untuk mencari dan
menemukan kebenaran-kebenaran dalam hidupnya. Sekalipun
relative, kebenaran-kebenaran itu merupakan tonggak sejarah
yang mesti dilalui dalam perjalanan sejarah menuju kebenaran
mutlak.
Dengan demikan, dapatlah difahami bahwa ilmu
pengetahuan adalah persyaratan dari amal sholeh. Hanya mereka
yang dibimbing oleh ilmu pengetahuan, yang dapat berjalan di
atas kebenaran-kebenaran yang akan mengantarkan manusia
pada kepatuhan tanpa reserve kepada Tuhan Yang Maha Esa,
Allah SWT. Dengan iman dan kebenaran ilmu pengetahuan inilah,
manusia akan mencapai puncak kemanusiaan yang tertinggi (QS.
Ali Imron [3]: 18); (QS. Mujaadilah [58]: 11).

~J ~J '1 ~ b" ~j~ ~ti ~i!'il i))j ~~j;. ~J ~J '1 . ~i ~~ ~'+~'

Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden dan hadirin yang
berbahagia, rahimakumullah;
Dengan nilai-nilai yang dipancarkan dari al-Qur'an
seperti itulah, ummat Islam telah membangun peradaban dunia
melalui capaian-capaian yang luar biasa di bidang sains, teknologi
dan humaniora.
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Para sejarawan sains telah menyepakati bahwa para
ahli matematika muslimlah yang menemukan aljabar dan ilmu
ukur. Sementara itu, seni lukis Islam yang menekankan polapola dan bentuk geometris membantu penumbuhan minat
mengembangkan teori baru geometri. Teori Euclides (ahli
matematika sekitar 300 SM) diuji kembali dan persoalanpersoalan geometris yang selama ini tidak pernah terpecahkan
sekarang mampu diselesaikan oleh ilmuwan muslim.
Di abad pertengahan, banyak penemuan instrumeninstrumen penting astronomis. Dengan instrumen ini dan
dibarengi dengan kemajuan-kemajuan dalam ilmu ukur,
memungkinkan para ilmuwan muslim banyak menemukan
data-data baru yang membantah teori Ptolemaeus (100 - 178
M) tentang pergerakan Geosentris yang belakangan diketahui
oleh Copernicus (1473- 1543 M) dan para astronom Eropa dan
akhirnya membuka jalan bagi penerimaan teori heliosentris.
Ilmu biologi juga dengan tekun dikembangkan oleh para
ilmuwan muslim. Terdapat banyak karya tentang botani dan
zoology yang memberikan sumbangan pengetahuan luar biasa
bagi dunia tentang tumbuh-tumbuhan dan binatang. Salah satu
yang terkenal adalah Kitab al Hayawaan karya al-Jahiz.
Dan masih banyak lagi ilmuwan-ilmuwan muslim yang
telah memberikan kontribusi bagi kemajuan ilmu pengetahuan
dunia. Buku-buku tentang kedokteran yang ditulis ilmuwan
muslim, seperti Ibnu Sina (980 - 1037 M): "al-Qanun .fi at-Tibb':
dan Abu Bakar ar-Razi (865- 925 M): "at-Tibb al-Mansuri': telah
menjadi buku pegangan di Eropa dalam waktu yang lama.
Itu semua bisa terjadi karena adanya perpaduan antara
semangat yang dipancarkan oleh al-Qur'an dan sains yang ada
dari peradaban yang diwarisi Islam.
Di samping itu, bagi ummat Islam, ilmu pengetahuan itu
tidak ada batasnya.

Katakan (hai Muhammad), kalau seandainya
seluruh lautan itu menjadi tinta untuk menuliskan
ilmu pengetahuan-Ku, maka seluruh lautan
akan kering sebelum ilmu pengetahuan-Ku habis,
meskipun kami datangkan tinta sebanyak itu lagi.

Demikianlah gambaran yang sangat kuat bahwa ilmu
pengetahuan itu tidak ada batasnya, karena batasnya ada pada
Allah SWT, tetapi yang ada adalah perbatasan.
Perbatasan adalah titik terakhir yang telah dicapai manusia
dalam ilmu pengetahuan, dan setiap perbatasan dari capaian
ilmu pengetahuan selalu dapat ditembus melalui sikap kreatif
dan inovatif, yaitu kemampuan untuk menembus perbatasan
ilmu pengetahuan atau frontier. Penembusan inilah yang dikenal
sebagai kontribusi orisinal yang diberikan oleh seorang peneliti
atau ilmuwan yang datang kemudian. Inilah yang dilakukan
oleh orang-orang Islam dulu, khususnya pada abad pertengahan.
Pertanyaannya sekarang adalah: bagaimana umat Islam dapat
bangkit kembali untuk mengulang kejayaan sebagaimana telah
dicontohkan sebelumnya dan membangun kembali yang lebih
baik ?.

Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden dan hadirin yang
berbahagia;
Jawabannya antara lain adalah umat Islam harus
membangun kembali tradisi keilmuan yang didasarkan pada
prinsip prinsip obyektivitas dan keterbukaan. Disinilah pentingnya
pendidikan dalam pengertian yang seluas-luasnya, pendidikan
yang tidak mendikotomikan antara pendidikan agama dan
pendidikan umum. Dan sebagai negara berpenduduk muslim
terbesar di dunia, itu dapat kita mulai dari sini, dari Indonesia.

Sebagaimana Bapak Presiden Soesilo Bambang Yudoyono
pernah mengatakan: "Kita harus mampu membangun dan memiliki
peradaban bangsa (civilization) yang mulia. Itulah sebabnya, kita
perlu terus mempertahankan nilai, jati diri dan karakter bangsa
yang kuat dan gigih, dan bukan bangsa yang lemah dan mudah
menyerah. Kita harus membangun peradaban yang menghadirkan
persaudaraan dan kerukunan bangsa, serta peradaban yang
memperkuat tanggung jawab untuk memelihara kelestarian alam':
Maka bagi kita, pendidikan yang dimaksud adalah
pendidikan yang memberikan akses seluas-luasnya kepada
seluruh anak bangsa, tanpa kecuali termasuk mereka yang tidak
mampu. Pada saat yang bersamaan pendidikan harus mampu
menghasilkan apa yang disebut the critical mass, satu lapisan anak
bangsa yang memiliki keunggulan, yang akan menjadi lokomotif
penarik bangsa ini menuju masyarakat maju dan berpengetahuan.
Demografi deviden yang sekarang dimiliki oleh bangsa
Indonesia harus menjadi modal dan momentum yang tidak
boleh disia-siakan untuk menuju 100 tahun Indonesia merdeka,
atau 50 tahun kedua kemerdekaan Indonesia, sebagai khidmah
kepada bangsa dan negara. Tidak ada warisan yang lebih mulia,
selain mewariskan anak cucu, generasi bangsa yang siap untuk
melanjutkan dan membangun bangsa sesuai dengan zamannya.

Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden dan hadirin yang
berbahagia, rahimakumullah;
Akhirnya, manusia harus mendalami dan selalu
mempergunakan ilmu pengetahuan. Kerja manusia dan kerja
kemanusiaan tanpa ilmu tidak akan mencapai tujuannya,
sebaliknya ilmu tanpa rasa kemanusiaan dan kemuliaan
kepribadian tidak akan membawa kebahagiaan, bahkan
menghancurkan peradaban. Ilmu pengetahuan adalah karunia

Allah yang luar biasa besar artinya bagi manusia. Mendalami
ilmu pengetahuan harus didasari oleh sikap terbuka, kemudian
mengambil dan mengamalkan diantaranya yang baik.
Dengan demikian, beriman, berilmu dan beramal
seharusnya menjadi prinsip-prinsip dasar bagi setiap muslim
dalam menjalani kehidupan. Mengingat kita, umat muslim,
adalah mayoritas bangsa Indonesia, maka dengan penghayatan
yang benar terhadap nilai-nilai spiritual tersebut, insya Allah kita
akan menjadi bangsa yang beriman, rasional dengan amal-amal
yang inovatif, demi terwujudnya masyarakat yang maju, sejahtera
dan beradab.

Wabillahittaufiq wal hidaayah
Wassalamualaikum wr wb.

--------~~~------AL QUR'AN MEMBANGUN PERADABAN
Oleh:
Prof. Dr. Imam Suprayogo
----------~~r----------

Yth. Bapak Presiden Republik Indonesia Beserta Ibu Hj. Ani
Bambang Yudoyono;
Yth. Bapak Wakil Presiden Beserta Ibu Herawati Boediono;
Yth. Para Pimpinan Lembaga Tinggi Negara;
Yth. Para Menteri Kabinet Indonesia Bersatu II;
Yang Mulia Para Duta Besar dan Perwakilan Negara Negara
Sahabat;

Kaum Muslimin dan Muslimat Yang Berbahagia.

Pada kesempatan yang mulia ini, ijinkan saya bersamasama para hadirin semuanya, untuk tidak henti-hentinya
mengungkapkan rasa syukur, memuji asma Allah, yang telah
melimpahkan rahmat taufiq dan hidayah kepada kita semua.
Shalawat dan salam semoga terlimpah pada junjungan kita, nabi
besar Muhammad saw., keluarga, sahabat, kita semua dan siapa
saja yang mengikuti dan mencintainya.

Selanjutnya, saya ingin bersama-sama hadirin sekalian
mensyukuri, bangsa Indonesia ditakdirkan oleh Allah sebagai
bangsa dengan jumlah pemeluk Islam terbesar di dunia.
Bangsa yang majemuk, tetapi bersatu. Bangsa yang diwarisi
oleh pendahulunya konsep dan filosofi tentang berbangsa dan
bernegara secara kokoh dan mendasar.

Bapak Presiden, Ibu Hj. Ani Bambang Yudhoyono, dan hadirin
yang berbahagia;

Kita semua mestinya juga harus bersyukur, sebagai bangsa
yang mayoritas penduduknya beragama Islam, rakyatnya sudah
sedemikian mencintai al Qur'an. Di mana-mana telah tersedia
mushaf baik di masjid, di lembaga pendidikan dan bahkan di
rumah-rumah. Membaca al Qur'an telah menjadi kebiasaan
di mana-mana. Anak-anak sejak usia dini telah diperkenalkan
dengan bacaan kitab suci ini.
Al Qur'an juga sudah dipahami sebagai petunjuk, dan
pembeda antara yang haq dan yang bathil, sebagai peringatan,
sebagai rakhmat, sebagai penjelas, sebagai berita gembira, dan
bahkan sebagai obat bagi hati yang sedang duka dan sakit. Atas
pemahaman seperti itu, maka al Qur'an selalu dicintai dan menjadi
kitab yang dimuliakan. Lebih-lebih pada Bulan Ramadhan, suara
bacaan al Qur'an terdengar di mana-mana sehingga hampirhampir tidak pernah sepi dari bacaan al Qur'an.
Akan tetapi hal yang masih perlu direnungkan adalah,
apakah fungi-fungsi kitab suci tersebut sudah sepenuhnya
ditangkap dan dijadikan pedoman oleh umat Islam. Al Qur'an
memang telah dibaca, akan tetapi apakah kandungannya telah
dipahami sepenuhnya. Apakah al Qur'an benar-benar telah
menjadi landasan kehidupan sehari-hari bagi umatnya. Manakala
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al Qur'an telah difungsikan, semestinya terdapat pembeda yang
signifikan antara orang atau masyarakat yang dekat dengan kitab
suci ini, dan yang tidak.
Kita mesti membayangkan, atas dasar keindahan al Qur'an
itu, maka sebagaimana yang diungkapkan oleh Nabi sendiri,
bahwa manakala seseorang berpegang teguh pada dua hal, yaitu
al Qur'an dan as sunnah, maka di mana dan kapan pun tidak akan
mengalami kesesatan.
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Aku telah tinggalkan pada kamu dua perkara. Kamu tidak
akan sesat selama berpegang kepada keduanya, (yaitu) Kitab Allah
dan Sunnah Rasul-Nya. (H.R. Malik; al-Hakim, al-Baihaqi, Ibnu
Nashr, Ibnu Hazm).

Masyarakat yang dekat dengan al Qur'an, akan unggul,
berwibawa, dan menyandang derajat yang mulia di tengah-tengah
kehidupan ini.
Betapa indahnya kehidupan yang diliputi oleh al
Qur'an, telah dibuktikan oleh Nabi Muhammad sendiri, dalam
membangun masyarakat Madinah. Juga oleh beberapa dekade
setelahnya, misalnya pada masa Bani Ummayyah di Spanyol dan
Abbasiyah di Baghdad. Umat Islam ketika itu sangat berwibawa,
mencapai puncak keemasan oleh karena al Qur'an dan as sunnah
dijadikan pegangan kehidupan sehari-hari. Ilmu pengetahuan
ketika itu berkembang pesat, dan demikian pula hukum dan
keadilan berhasil ditegakkan.
Bapak Presiden,lbu Hj. Ani Bambang Yudhoyono dan hadirin
yang berbahagia

Dalam perkembangan lebih lanjut, sejarah peradaban
Islam, ternyata surut atau mengalami kemunduran. Sebagai

penyebabnya, Islam hanya dipahami dari aspek yang terbatas.
Konflik di mana-mana terjadi. Pertikaian itu tidak menyangkut hal
yang bersifat substantif atau mendasar, melainkan terkait hal yang
bersifat furuk. Muncullah berbagai madzab, aliran-aliran, yang di
antara mereka kadangkala tidak mau kompromi. Perbedaan itu
jika dikaji secara saksama, sebenarnya hanya menyangkut aspek
sederhana, ialah terkait dengan kegiatan ritual. Masing-masing
kelompok hanya berbeda dalam menjalankan thaharah, shalat
,zakat, puasa, dan haji atau yang serupa itu.
Akibatnya, Islam tampak lebih bersifat teosentris daripada
antroposentris. Orang menjalankan ibadah sebagai wujud keberIslamannya, seolah -olah bukan kepentingan kemanusiaan sendiri,
melainkan untuk kepentingan Tuhan. Selain itu, keber-Islaman
seolah -olah hanya terbatas pada hal yang terkait dengan ritual.
Pandangan seperti itu juga berpengaruh terhadap cara pandang
terhadap ilmu pengetahuan. Muncullah ilmu umum dan ilmu
agama. Seolah-olah dalam Islam terdapat pemisahan ilmu secara
dikotomik seperti itu.
Ilmu agama Islam hanya dipahami sebatas dalam ilmu
tafsir, ilmu hadits, fiqh, tauhid, akhlak, tasawwuf, tarekh, dan
Bahasa Arab sebagaimana diajarkan di sekolah-sekolah dan
lembaga pendidikan Islam pada umumnya. Demikian pula
pembidangan ilmu keislaman, sebatas meliputi ilmu ushuluddin,
syari'ah, tarbiyah, dakwah dan adab. Pembagian seperti itu
tidak salah, akan tetapi semestinya disiplin yang lain tidak
boleh dipisahkan dari pengertian Islam. Sebab al Qur'an sendiri
juga memerintahkan umat Islam, selain banyak berdzikir juga
merenungkan penciptaan langit dan bumi, dan bahkan al Qur'an
mengingatkan bahwa semua penciptaan itu tidak ada yang sia-sia.
Ditegaskan dalam al Qur'an Ali Imran, 190-191:
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Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, dan
silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi
orang-orang yang berakal, (yaitu) orang-orang yang mengingat
Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadan berbaring dan
mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi (seraya
berkata): « Ya Tuhan Kami, Tiadalah Engkau menciptakan ini
dengan sia-sia, Maha suci Engkau, Maka peliharalah Kami dari
siksa neraka. (Ali Imran, 190-191)

Kita bersyukur, pada akhir-akhir ini sudah mulai muncul
kesadaran baru. Perguruan tinggi Islam yang semula hanya
mengkaji dan mengembangkan bidang-bidang keilmuan yang
terbatas sebagaimana dikemukakan di muka, telah membuka
Iebar-lebar untuk mengembangkan disiplin ilmu lainnya.
Beberapa perguruan tinggi Islam di negara-negara Islam, tidak
terkecuali Universitas al Azhar di Mesir yang menjadi salah satu
kiblat perguruan tinggi Islam, telah membuka fakultas-fakultas
yang mengembangkan berbagai disiplin ilmu seperti teknik,
kedokteran, pertanian, pertambangan, kelautan, sosiologi,
psikologi, ekonomi, politik, pendidikan dan lain -lain.
Perkembangan seperti itu juga terjadi di Indonesia.
Beberapa perguruan tinggi Islam negeri, yang semula berbentuk
sekolah tinggi dan lAIN telah berubah menjadi Universitas
Islam Negeri. Konsep-konsep baru seperti integrasi ilmu dan
agama, interkoneksi dan integrasi ilmu dan sebagainya mulai
muncul dan dikembangkan di beberapa perguruan tinggi Islam
di Indonesia. Hasilnya, tanpa melebih-lebihkan, muncullulusan

yang memahami kitab suci al Qur'an akan tetapi juga menguasai
disiplin ilmu, baik yang tergolong keras maupun lunak, seperti
kedokteran, sains, ekonomi, politik dan lain-lain.

Bapak Presiden, Ibu Hj. Ani Bambang Yudhoyono, dan hadirin
yang berbahagia

Kiranya perlu dipahami bahwa kemunduran umat Islam
hingga dirasakan sampai akhir-akhir ini lebih banyak disebabkan
oleh faktor internal umat Islam sendiri. Di antaranya adalah
bahwa, Islam tidak dipahami lagi secara utuh, melainkan hanya
sebatas bagian dari kehidupan, yaitu hanya menyangkut di seputar
ritual hingga Islam lebih dipahami bersifat teosentris. Selain itu
terjadi pemisahan antara kepentingan duniawi dan ukhrowi,
bahkan Islam hanya dipahami sebatas untuk kepentingan akhirat.
Akibatnya, umat Islam di mana-mana tertinggal, baik terkait
ilmu pengetahuan, ekonomi, politik, teknologi dari umat lainnya.
Karena itu walaupun jumlah umat islam di dunia mencapai 1,53
miliar (23%) dari 7 miliar penduduk dunia, umat Islam tidak
dapat mengambil peran penting dalam bidang ekonomi, politik
dan ilmu pengetahuan.
Padahal, manakala al Qur'an dipahami secara mendalam
dan difungsikan sebagaimana mestinya, maka umat Islam akan
menjadi unggul dan selalu berada pada posisi terdepan. Hal itu
telah dibuktikan lewat sejarah, bahwa umat Islam pernah berhasil
membangun peradaban unggul. Kemajuan itu terjadi tatkala
ilmu pengetahuan tidak didikotomikan antara ilmu agama dan
ilmu umum. Selain itu, Islam tidak hanya dilihat dari perspektif
syari'ah, ushuluddin, dakwah, tarbiyah dan adab, melainkan juga
dilihat dari berbagai disiplin ilmu secara luas dan utuh. Lebih dari
itu, Islam juga tidak cukup dikenali sebatas dari aspek tauhid,
fiqh, akhlak, tasawwuf, dan tarekh. Islam juga tidak sebatas
menyangkut agama atau ajaran yang terkait dengan kegiatan
ritual, tetapi juga peradaban secara luas.
-<¢ 70 :)>-

Melalui kajian dan perenungan yang lama dan mendalam,
dalam waktu yang cukup lama, saya mendapatkan kesimpulan
bahwa sebenarnya Islam yang dibawa oleh Muhammad saw.,
setidaknya membawa lima misi besar dalam membangun
kehidupan yang berkualitas. Ke lima misi besar itu bisa dilacak
dari isi al Qur'an dan hadits nabi secara jelas. Manakala semua itu
dipahami dan dijadikan pedoman bagi umat, maka al Qur'an akan
benar-benar menjadi kekuatan dalam membangun peradaban
unggul.
Bapak Presiden, Ibu Negara, dan hadirin yang berbahagia
Kelima misi besar yang dibawa oleh Nabi Muhammad, yang
bersumberkan dari al Qur'an, secara berturut-turut adalah sebagai
berikut : Pertama, al Qur'an menjadikan umat manusia agar kaya
ilmu pengetahuan. Pemahaman seperti itu bisa didasarkan dari
ayat yang pertama kali diterima oleh Nabi Muhammad melalui
malaikat Jibril, adalah perintah membaca. Demikian pula, misi
rasulullah yang disebutkan pertama kali di dalam al Qur'an adalah
tilawah. Kedua-duanya, baik qira'ah maupun tilawah memiliki
makna membaca. Bahkan, asma'ul husna, yakni nama-nama
Allah yang berjumlah 99, yang disebutkan pertama kali adalah al
kholiq, yang artinya adalah Maha Pencipta.
Posisi kedua kata tersebut, yaitu membaca dan mencipta,
terasa sedemikian penting. Keduanya adalah merupakan kunci
pembuka keberhasilan hidup bagi siapapun. Orang yang pandai
membaca dan mencipta gejala ekonomi, ia akan sukses di bidang
ekonomi. Orang yang pintar membaca kehidupan politik, maka
ia memahami seluk belum kekuasaan dan masyarakat yang
dipimpinnya. Orang arif tidak saja mampu membaca hal yang
tampak, tetapi juga mampu melihat tanda-tanda zaman. Para
pemimpin pada level apapun diharapkan memiliki kemampuan
itu, dan bahkan juga mampu membaca nurani yang dipimpinnya.

Misi kedua, adalah bahwa al Qur'an diturunkan agar
kehidupan manusia menjadi berkualitas. Sebagai ciri-ciri manusia
berkualitas setidaknya ada empat, yaitu ( 1) bertauhid, yaitu selalu
memahami dirinya sendiri sebagai bekal untuk memahami siapa
Tuhannya. Ke (2) adalah bisa dipercaya. Sedemikian penting
kepercayaan atau trust itu, sehingga Muhammad sebelum
diangkat sebagai rasul, ia dikaruniai sifat al amien yang artinya
adalah bisa dipercaya. Ciri ke (3) sebagai manusia berkualitas,
adalah kemauan untuk selalu melakukan tazkiyatunnafs,
atau mensucikan diri. Seorang disebut unggul ketika yang
bersangkutan mau menyucikan jiwanya, pikirannya dan bahkan
juga raganya lf,lj ~
li . Orang yang melakukan tazkiyatun
nafs tidak akan mau mengotori hatinya, berpikir buruk, dan
juga mengonsumsi apa saja yang tidak baik dan juga tidak halal.
Selanjutnya, ciri ke (4) sebagai manusia ungggul adalah selalu
berpikir di luar batas-batas kepentingan dirinya, atau menjadi
seorang yang selalu memberi manfaat bagi lainnya.

t:Ui

Sedangkan misi al Qur'an ketiga, adalah membangun
tatanan sosial yang berkeadilan. Adil dalam Islam sedemikian
penting. Masyarakat Quraisy, sebelum Muhammad diutus
sebagai rasul, disebut sebagai masyarakat jahiliyah. Masyarakat
jahiliyah dikenal banyak konflik, mereka berebut ekonomi dan
kekuasaan, tidak peduli sesama, penuh tipu muslihat, menindas,
saling mengalahkan, saling curiga mencurigai, dan selalu
mengedepankan diri sendiri dan kabilahnya. Itulah di antara ciriciri masyarakat jahiliyah. Masyarakat yang demikian itu melalui
al Qur'an diubah menjadi masyarakat, yang saling berbagi kasih
sayang dan tolong menolong, membela yang lemah, yatim dan
miskin, mereka selalu berpikir dan berbuat dalam bingkai kitab

suci dan ajaran rasulullah, berkeadilan dan berakhlak luhur,
serta mencerahkan. Masyarakat dengan ciri -ciri seperti itu yang
dibangun oleh Islam melalui al Qur'an.
Misi Islam yang ke empat adalah, memberi tuntunan
kepada man usia, yaitu cara menjalankan ritual untuk membangun
spiritual. Al Qur'an diturunkan ke muka bumi agar umat manusia
banyak berdzikir atau mengingat Allah, dengan bertasbih,
bertahlil, bertakbir, melakukan shalat lima waktu, berzakat, puasa
di bulan ramadhan seperti sekarang ini, dan haji.
Tugas-tugas religius yang berkait dengan ritual itu
semestinyasegerasajadijalankan.Namunanehnya,kaummuslimin
lebih menyukai untuk mendiskusikan, memperdebatkan, dan
bahkan tata cara melakukan ritual dijadikan sebagai bahan
berkonflik. Akibatnya, masyarakat terpecah belah dan bercerai
berai. Perbedaan dalam menjalankan ritual seringkali dicarikan
legitimasi dengan mengatakan bahwa, perbedaan itu adalah
rahmat. Padahal kenyataannya perbedaan dalam hal ritual
selalu melahirkan perpecahan umat hingga lebih pantas disebut
musibah. Perbedaan yang membawa rahmat sebenarnya terletak
pada misi yang pertama. Perbedaan itu menguntungkan adalah
tatkala berada pada wilayah ilmu dan bukan pada wilayah kegiatan
ritual.
Sedangkan misi diturunkan al Qur'an yang ke lima, adalah
mengajak umat manusia beramal saleh. Secara sederhana amal
artinya adalah bekerja, sedangkan saleh artinya adalah benar,
tepat, lurus dan sesuai. Semestinya, amal saleh artinya adalah
bekerja secara profesional. Tugas-tugas kesehatan seharusnya
diserahkan kepada dokter, pertanian diserahkan kepada ahli
pertanian, ekonomi diserahkan kepada ahli ekonomi, dan
seterusnya. Sebenarnya, itulah yang disebut sebagai amal saleh.
Namun sayang sekali, arti kata yang sedemikian indah itu di
masyarakat disalah artikan, yaitu beramal sekedar menyumbang
atau berderma dengan ukuran yang amat kecil.
-<¢:
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Sedemikian penting kata amal saleh itu, sehingga kata
amal saleh dalam al Qur'an, selalu dipadukan dengan kata
iman. Yaitu iman dan amal saleh. Islam sangat menghargai
orang bekerja, dan lebih-lebih manakala pekerjaan itu ditangani
sesuai dengan keahliannya. Nabi Muhammad mengingatkan
dengan kalimat yang amat keras, yaitu bahwa manakala pekerjaan
diserahkan kepada seseorang yang bukan ahlinya maka tunggulah
kerusakannya.

Bapak Presiden, Ibu Hj. Ani Bambang Yudhoyono, hadirin
yang berbahagia
Berdasarkan uraian di muka, maka ijinkan saya
menyimpulkan, bahwa manakala ke lima misi al Qur'an itu
ditangkap, hingga umat Islam melalui kitab suci dan Sunnah
Rasul menjadi (1) kaya ilmu pengetahuan, (2) berhasil menjadi
manusia berkualitas dengan ciri-ciri tersebut, {3) berada pada
tatanan sosial yang adil, (4) selalu menjalankan ritual untuk
membangun spiritual, dan (5) selalu bekerja secara profesional,
maka saya yakin, umat Islam atau penduduk Indonesia terbesar
di negeri ini akan meraih kemajuan. Islam dengan kitab suci al
Qur'an dan assunah, akan mampu membangun peradaban unggul
di tengah-tengah masyarakat dunia.
Sebaliknya jika Islam hanya ditangkap dari aspek ritualnya,
dan apalagi tugas-tugas ritual itu diperdebatkan, maka Islam
seperti itu tidak akan memberi sesuatu yang terlalu penting bagi
kehidupan ini. Mestinya, berangkat dari kerangka pemaknaan
misi al Qur'an seperti itu, umat Islam seharusnya selalu berpikir
bagaimana membangun pus at-pusat riset untuk mendapatkan
ilmu pengetahuan baru. Berbicara Islam adalah selalu berbicara
tentang ilmu pengetahuan dan temuan-temuan baru untuk
selanjutnya dimanfaatkan bagi kehidupannya.
-<(:
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Selain itu, untuk membangun manusia unggul, keadilan,
dan kerja profesional, maka umat Islam seharusnya mampu
menawarkan konsep dan sekaligus menjadi pelopor dalam
mengembangkan pendidikan unggul. Manusia berkualitas tidak
akan mungkin lahir dari lembaga pendidikan yang tidak memiliki
konsep yang jelas, serta dikelola dan dipimpin sekedarnya. AI
Qur'an memberikan petunjuk bagaimana pendidikan yang utuh
dan berkualitas itu bisa diraih. Menurut al Qur'an, pendidikan
itu meliputi empat aspek, yaitu tilawah, tazkiyah, taklim dan
hikmah. Tilawah artinya adalah membaca, yaitu membaca alam
semesta. Sebagai implementasi dari petunjuk al Qur'an, yaitu agar
memikirkan penciptaan langit dan bumi, tidak ada lain kecuali
umat Islam harus mempelajari ilmu alam, sosial, dan humaniora.
Tegasnya bahwa, mempelajari fisika, kimia, biologi, matematika,
sosiologi, psikologi, ekonomi dan lain -lain adalah bagian dari
kegiatan memenuhi perintah al Qur'an. Namun tatkala mengkaji
ilmu-ilmu dimaksud harus memulainya dengan menyebut asma
Tuhan, sebagaimana diperintahkan iqra' bismirabika hingga
sampai pada puncak religious ialah warabbuka al akram, bertasbih
sebagai pengakuan secara jujur dan tulus terhadap keagungan dan
kemuliaan Tuhan yang Maha Kuasa.

Bapak Presiden, Ibu Hj. Ani Bambang Yudhoyono dan hadirin
yang berbahagia,
Akhirnya kepada Allah swt., kita bersama-sama memohon
ridha dan pertolongan-Nya, agar para pemimpin bangsa dan
negara ini selalu dikaruniai kesehatan, kekuatan dan petunjuk
untuk mengantarkan bangs a ini meraih cita -citanya, yaitu menjadi
bangsa yang adil, makmur dan sejahtera serta berperadaban maju.
amien
Wassalamu 'alaikum wr. Wb.
~
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KONTEKSTUALISASI AL-QUR'AN DALAM
HUKUM DAN KEBEBASAN
Oleh:

Prof. Dr. Achmad Gunaryo, MSocSc
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Yth. Bapak Presiden Republik Indonesia beserta Ibu Negara Hj.
Ani Bambang Yudoyono
Yth. Bapak Wakil Presiden beserta ibu Herawati Boediono
Yth. Para Pimpinan Lembaga Tinggi Negara
Yang Mulia para Duta Besar dan Perwakilan Negara-Negara
Sahabat
Yth. Para Menteri Kabinet Indonesia Bersatu ke II
Kaum Muslimin wal Muslimat rahimakumullah
Pada malam yang membahagiakan ini, izinkan saya
mengajak kepada kita semua untuk memanjatkan rasa syukur
kehadlirat Allah SWT, atas nikmat yang diberikan kepada kita.

Sampai hari ini, kita masih diberi kesempatan oleh Nya untuk
berpuasa di bulan yang penuh berkah dan ampunan. Berkah
itu terasa begitu besar mengingat pada bulan Ramadhanlah alQunin diturunkan, tidak hanya sebagai bacaan tetapi juga sebagai
petunjuk dan pembeda. Kita, bersama-sama dengan jutaan
ummat Islam lainnya di seluruh tanah air, memperingati turunnya
Petunjuk Agung itu. Shalawat dan Salam semoga tercurah kepada
Nabiyullah Muhammad SAW, keluarga, sahabat, kita semua, dan
seluruh pengikutnya sampai hari akhir nanti.
Bapak Presiden dan hadirin yang saya hormati
Sudah 15 tahun reformasi berjalan. Telah banyak
kemajuan yang kita capai. Salah satu kemajuan fundamental
itu adalah konsistensi kita untuk tetap menerapkan demokrasi
dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Konsistensi ini,
telah menempatkan Indonesia dalam posisi yang unik. Indonesia
adalah satu-satunya negara yang mengapresiasi agama dan
demokrasi secara bersama-sama dalam kehidupan bernegara
dan berbangsa. Ini tentu saja merupakan pengejawantahan dari
paradigma "Indonesia bukan negara agama, bukan pula negara
sekular:' melainkan negara Pancasila.
Menyandingkan agama dan demokrasi adalah sebuah
eksperimen yang besar dan penuh resiko. Sampai hari ini nilai
kompatibilitas diantara keduanya masih dalam proses pencarian
yang didalamnya terkadang diwarnai dengan sejumlahketegangan.
Tidak ada model dalam hal ini. Karena itulah kita mesti menjadi
model bagi diri kita sendiri. Seluruh dunia menyaksikan dan
menunggu hasil eksperimen ini.
Meski ada yang memandangnya sebagai musibah,
keberhasilan menyandingkan agama dan demokrasi patut kita
syukuri bersama. Kita perlu mengembangkan pemikiran bahwa
demokrasi adalah sebuah nikmat lain dari Allah SWT. Dengan

demokrasi kita boleh berharap bahwa partisipasi masyarakat
dalam kehidupan berbangsa dan bernegara meningkat. Janganlah
nikmat yang telah kita terima ini kita sia-siakan. Kita tak ingin
nikmat itu tercabut gara-gara kita tak mensyukurinya. 'Lain
Syakartum La Aziidannakum Wala in Kafartum Inna Azaabi
Lasyadiid; "Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti Kami akan
menambah (ni' mat) kepadamu, dan jika kamu mengingkari
(ni'mat-Ku), maka sesungguhnya azab-Ku sangat pedih:' (
QS.Ibrahim: 14; 7 )
Memperhatikan ayat di atas kita tak memiliki pilihan lain
kecuali menumbuhkembangkan demokrasi sebagai wujud rasa
syukur kita kepada sang Khaliq. Kita tidak ingin kembali ke masa
lalu dimana kebebasan begitu terkekang, dan partisipasi rakyat
terkebiri. Namun tampaknya kita juga perlu untuk merenung dan
bertanya kepada diri sendiri apakah cara-cara kita berdemokrasi
dan memaknai demokrasi sudah benar atau paling tidak
mendekati nilai-nilai ideal demokrasi. Apakah demokrasi yang
kita persepsikan dan praktekkan sudah mampu menghadirkan
apa yang kita nilai sebagai penyelesaian fundamental bagi problem
kebangsaan kita.
Rasanya masih sangat jauh. Kita tampaknya tergopohgopoh menyambut demokrasi yang datang bagaikan air bah.
Penegakan hukum belum bisa mendampingi derap demokrasi,
sehingga bagi sementara orang demokrasi dirasa sebagai musibah
katimbang berkah. Ekspresi kebebasan yang tidak terkendali
justeru memupuk perilaku yang tidak bertanggung jawab.
Kebebasan yang tidak dibarengi dengan penegakan hukum
justeru melahirkan perilaku-perilaku yang kontraproduktif bagi
terwujudnya cita-cita reformasi.
Sebagai pemeluk Islam terbesar di dunia, Muslim Indonesia
dituntut menjadi garda terdepan bagi pelaksanaan demokrasi
yang baik. Ummat Islam sebagai ummat yang dibimbing oleh
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wahyu al-Qur'an harus senantiasa berupaya untuk membuktikan
sebagai umat terbaik. Bukankah al-Qur'an telah memberitakan
bahwa ummat Islam adalah khaira ummah.
Bila benar klaim dalam Al-Qur'an bahwa kita adalah umat
terbaik (khaira ummah) sementara pada tataran faktual kita masih
jauh dari itu, maka kita layak mempertanyakan akar persoalan
ini. Tentu bukan agama kita yang menjadi sumber masalah, tetapi
tampaknya cara beragama kitalah yang bermasalah (laisa al- aib
fi dinina wa lakinna al- aib fi tadayyunina). Sudah pasti bukan alQur'an-nya yang bermasalah, melainkan cara kita memperlakukan
al-Qur'an yang sarat dengan masalah. Renungan mengenai hal ini
terasa sangat penting, terlebih ketika kita memperingati peristiwa
Nuzulul Qur{m seperti sekarang ini.
Bapak Presiden dan hadirin yang saya hormati
Rasanya tidak berlebihan jika kita mengatakan bahwa
dinamika kehidupan berdemokrasi di Indonesia masih terlihat
memprihatinkan. Dalam banyak kasus kita bisa melihat bahwa
kebebasan berekspresi dan ekspresi kebebasan telah banyak
menabrak sendi-sendi demokrasi itu sendiri. Demokrasi yang
sebenarnya dimaksudkan sebagai advokasi terhadap kepentingan
rakyat justeru terbelokkan menjadi penindasan terhadap
kesadaran rakyat. Negara memang memberikan ruang yang
sangat luas bagi publik untuk menyuarakan aspirasinya. Akan
tetapi, pemahaman rakyat tentang demokrasi yang masih terbatas
sering diambil alih oleh sementara kalangan sebagai permainan
untuk membelokkan kesadaran rakyat yang tidak memahami
haknya untuk berdemokrasi.
Pembelokan kesadaran publikke arah yang dikehendaki oleh
sekelompok orang ini menjadi demikian efektif karena didukung
oleh perangkat-perangkat media yang dikuasainya. Tidak bisa
dipungkiri bahwa media dengan segala pemberitaannya telah
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banyak menguasai opini publik. Media merupakan kekuatan
penopang demokrasi yang sangat efekti, khususnya dalam
mewujudkan transparasi publik tentang kondisi bangsa secara
utuh serta tidak memihak kelompok-kelompok tertentu sehingga
masyarakat secara sadar mengetahui apa yang sebenar-benarnya
terjadi. Namun sebaliknya, media juga bisa kontributif bagi
pembusukan demokrasi itu sendiri.
Banyaknya media yang memberitakan sisi-sisi kekurangan
di pemerintahan telah menjadikan publik membentuk opini
mereka sendiri tanpa tahu arti dibalik itu. Publik dibuat selalu
setuju jika kiranya ada pemberitaan yang dirasakan pro rakyat,
tapi tidak tahu bahwa mereka sedang dipermainkan. Pendek kata,
media bisa menjadi sarana yang sangat efektif untuk membesarkan
sekaligus menghancurkan reputasi seseorang dalam pentas
demokrasi tanpa mempertimbangkan nilai-nilai luhur akhlakul
karimah yang diajarkan dalam Al-Qur'an.
Pembelokan kesadaran rakyat inilah yang mengakibatkan
demokrasi kerapkali diterjemahkan sebagai kebebasan tanpa
batas. Praktek-praktek berdemokrasi seringkali mengarah pada
kebebasan berekspresi yang tanpa batas sehingga mengabaikan
hukum dan lepas dari sinaran nilai-nilai luhur demokrasi itu
sendiri. Maka, sebagai orang beragama, kita layak bertanya:
adakah kebebasan tanpa batas? Bagaimana Al-Qur'an berbicara
tentang hukum dan kebebasan?
Bapak Presiden dan hadirin yang saya hormati
Al-Qur'an tidak diwahyukan dalam situasi yang hampa
budaya dan kedap dari problem kemanusiaan. Ia diwahyukan
dalam kontek sejarah masyarakat semenanjung Arabia pada abad
ke-7 M yang penuh dengan ketimpangan: monopoli sumbersumber ekonomi oleh kelompok-kelompok tertentu, otoritas
sosial-politik yang memusat di tangan klan-klan yang dominan,
-<(:

81

>-

pengabaian hukum dan pranata sosial, penggunaan kebebasan
tanpa batas yang menabrak hak dan kebebasan orang lain, dan
peminggiran terhadap kelompok-kelompok minoritas. Kondisi
sosial yang timpang inilah yang mendorong Nabi Muhammad
Saw, berkontemplasi (tahannus) di gua Hira, yang kemudian
mengantarkan dirinya memperoleh pengalaman agungmenerima wahyu dari Tuhan untuk kali pertama. Kontemplasi
yang dilakukan Nabi Muhammad Saw tersebut pada hakikatnya
merupakan upaya untuk refleksi transendental atas realitas sosial
yang timpang tersebut.
Dengan melihat latar sosiologis ini, maka dapat dipastikan
bahwa pewahyuan Al-Qur'an kepada Nabi Muhammad Saw
memiliki tujuan yang jelas. Secara praksis, scriptio sacra paling
berpengaruh sepanjang sejarah umat manusia tersebut menjadi
inspirasi etik pembebasan yang menyinari kesadaran dan
gerakan sosial dalam membangun masyarakat yang sejahtera,
adil dan manusiawi. Ajaran-ajaran yang termaktub di dalamnya
memberikan arah bagi upaya perwujudan visi dan misi
kemanusian.
Al-Qur'an mengajarkan bahwa syari'at Islam tidak memiliki
basis lain kecuali kemaslahatan umat manusia. Pensyari'atan
hukum selalu bermuara pada kemaslahatan dan rahmat bagi
seluruh umat man usia.
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"Dan Tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk
(menjadi) rahmat bagi semesta alam:' ( QS. Al-Anbiyaa;107)

Demikian pula dengan hukum. Ia tidak memiliki basis lain
kecuali kemaslahatan dan rahmatan li al-'alamin. Perumusan
hukum dan penerapannya dalam dataran praksis harus bertumpu
pada basis kemaslahatan tersebut. Pertimbangan kemaslahatan
yang mengharuskan negara menindak siapa pun yang bersalah

tanpa melihat jabatan yang disandangnya. Rasulullah pun
berujar akan memotong sendiri tangan putrinya, Fatimah, jika ia
kedapatan mencuri.
Pertimbangan kemaslahatan pula yang mengharuskan
negara dan kita semua untuk melindungi hak-hak hukum setiap
orang yang diduga bersalah. Ia tidak boleh diadili dengan opini
publik sebelum pengadilan menjatuhkan putusan bersalah. Ia harus dijaga dan dilindungi martabatnya, bukan dicelebrasi dugaan
kesalahannya. Al-ashlu bara'atuadz-dzimmah:
~Jjl ~~~ ~\11
- hukum asal setiap man usia itu adalah bebas dari tuduhan. Hanya
pengadilan yang berhak menjatuhkan apakah seseorang bersalah
atau tidak. Demikian pula seorang hakim tidak boleh menetapkan hukum di antara dua orang, ketika dia sedang marah (Shahih
al-Muslim, No. 3241).
Bapak. Presiden dan hadirin yang saya hormati
Al-Qur'an juga memberikan perhatian yang sangat
memadai dalam perlindungan hak asasi manusia. Meskipun
belum terumuskan secara sistematis, Al-Qur'an mengakui hak
asasi manusia sebagai hak yang tidak bisa dikebiri. Al-Qur'an
menempatkan manusia sebagai makhluk terhormat dan mulia
(QS al-Isra': 70), yang karenanya, perlindungan dan perhormatan
terhadap setiap manusia tanpa terkecuali menjadi tuntutan AlQur'an yang harus dilaksanakan. Islam memandang bahwa
hak asasi manusia (human rights) merupakan hak kodrati yang
dianugerahkan Tuhan kepada setiap manusia yang tidak dicabut
atau dikurangi oleh siapapun. Hak tersebut bersifat permanen,
kekal dan tidak boleh diubah atau dimodifikasi (al-Maududi,
1998).

Pengakuan hak hidup manusia tanpa terkecuali ditegaskan
oleh Al-Qur'an yang menyatakan bahwa pembunuhan terhadap
seorang manusia merupakan kejahatan atas kemanusian, dan
penyelamatan atas satu nyawa manusia merupakan penyelamatan

atas seluruh umat manusia (QS al-Ma'idah: 32). Pengakuan akan
kebebasan beragama ditegaskan oleh Al-Qur'an yang menyatakan
bahwa tidak ada paksaan dalam beragama (QS al-Baqarah: 256).
Al-Qur'an juga mengajarkan agar setiap individu dan
bahkan juga negara memberikan jaminan hak-hak privat.
Seorang muslim tidak diperkenankan untuk melanggar hak-hak
privat tersebut. Hal ini terungkap dalam QS An-Nur: 27-28 yang
berbunyi:
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"Hai orang-orangyang beriman, janganlah kamu memasuki
rumah yang bukan rumahmu sebelum meminta izin dan memberi
salam kepada penghuninya. yang demikian itu lebih baik bagimu,
agar kamu (selalu) ingat. 28. jika kamu tidak menemui seorangpun
didalamnya, Maka janganlah kamu masuk sebelum kamu
mendapat izin. dan jika dikatakan kepadamu: "Kembali (saja)lah,
Maka hendaklah kamu kembali. itu bersih bagimu dan Allah Maha
mengetahui apa yang kamu kerjakan."

Begitu pentingnya jaminan atas hak-hak individu tersebut,
maka ketika menjelaskan ayat tersebut, Muhammad ibn Ahmad
ibn Salim as-Safarini dalam Syarah Tsulatsiyah Musnad Imam
Ahmad menjelaskan bahwa orang yang melihat melalui celahcelah pintu atau melalui lubang tembok atau sejenisnya selain
membuka pintu, lalu tuan rumah melempar atau memukul hingga
mencederai matanya, maka tidak ada hukuman apapun baginya,

meskipun ia mampu memhayar denda. Pesan yang disampaikan
dalam penjelasan ulama Hanahilah tersehut tentu hukanlah ajaran
kekerasan, melainkan hahwa hak-hak privat haruslah dihormati.
Hak dan kehehasan untuk menyampaikan pendapat di
depan umum sehagai prasyarat hagi tegaknya demokrasi pun
diakui dalam Islam. Pengakuan tersehut tersirat dalam hadits
riwayat al-Bukhary:
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Siapapun yang heriman pada Allah dan hari akhir maka
hendaklah dia mengatakan hal yang haik atau diam. Sumher
ajaran kedua setelah Al-Qur'an tersehut menyiratkan hahwa
kehehasan herekspresi dan menyatakan pendapat dijamin dan
hahkan dianjurkan dalam Islam. Setiap orang dianjurkan untuk
menyuarakan kehenaran sesuai dengan peran yang dimainkan
dan jahatan yang disandang.
Meskipun demikian, kehehasan dalam Islam hukan tanpa
hatas. Dalam menjelaskan hadits di atas al-Imam an-Nawawi
dalam Syarh al-Arba'iin an-Nawawiyyah fii al-Ahaadiits ashShahiihah an-Nawawiyyah menyatakan hahwa hila seseorang
hendak menyatakan gagasan atau informasi yang haik dan yakin
hahwa hal tersehut akan herimplikasi positif hagi masyarakat,
maka hendaklah dia menyatakannya. Namun hila dia tidak yakin
hahwa hal yang akan disampaikannya akan herimplikasi positif,
maka hendaklah dia menahan diri.
Penjelasan al-Imam an-Nawawi tersehut menyiratkan
adanya kode etik dalam kehehasan herpendapat. Kehehasan
menyatakan pendapat yang diajarkan dalam Islam adalah
kehehasan yang hertanggung jawah.
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"Tiada suatu ucapanpun yang diucapkannya melainkan ada
di dekatnya malaikat Pengawas yang selalu hadir."(QS. Qaaf 18)

Ayat Al-Qur'an di atas mengajarkan bahwa hak dan
kebebasan mengekspresikan gagasan dan menyatakan pendapat
dibatasi oleh hak dan kebebasan orang lain. Setiap ucapan yang
disampaikan di hadapan publik akan senantiasa dicatat dan
dipertanggungjwabkan bukan hanya di hadapan publik itu sendiri,
melainkan juga di hadapan Allah. Semakin besar kebebasan yang
kita nikmati, semakin besar pertanggungjawabannya.
Konsep Al-Amr bi Al-Ma'ruf wa Al-Nahyu an Al-Munkar
yang secara eksplisit diilustrasikan oleh Al-Quran menunjukkan
bahwa Islam mempunyai perhatian yang sangat dalam terhadap
moralitas manusia. Membatasi kebebasan berpendapat seorang
individu dibenarkan demi menjaga kehidupan masyarakat dari
hal-hal yang bisa mendegradasi status kemanusiaannya.
Disinilah konsep kebebasan memiliki pertautan dengan
hukum dan juga moralitas. Dalam konteks kehidupan nasional
kita, masing-masing elemen bangsa ini harus benar-benar
menyadari bahwa di atas kebebasan ada hukum dan di atas itu
semua ada etika. Kebebasan dan hukum akan memperkokoh
semangat kebangsaan dan kerakyatan, sedangkan etika
merupakan pesan ketuhanan dan kemanusiaan. Itulah sebabnya,
dalam kehidupan berdemokrasi dan berpolitik orang tidak saja
harus berpegang pada kaidah hukum, tetapi lebih dari itu, orang
harus berpegangan pada kesadaran dan kepantasan moral (moral
decency).
Jelas dalam hal ini bahwa konsep kebebasan manusia
secara mutlak tidak ditemukan referensinya dalam Al-Qur'an.
Kebebasan manusia harus selalu dihubungkan dengan fungsinya
sebagai wakil Tuhan di muka bumi ini yang mengemban missi
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pembangunan sebagai wujud dari penghambaannya kepada Allah
Swt. Kebebasan yang dimiliki menusia dibatasi oleh dan harus
bisa dipertanggungjawabkan di hadapan hukum dalam rangka
melahirkan ketertiban dan keseimbangan kehidupan sosial.

Bapak Presiden dan hadirin yang saya hormati
Akhirnya, mari kita memohon ridho Allah, agar kehidupan berbangsa dan bernegara kita kian membaik. Para pemimpin
dan rakyatnya mendapat berkah dan selalu dalam lindungan Allah SWT dalam membangun Indonesia yang maju dan damai.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

--------~~~------1

RAMADLAN MENSUCIKAN JIWA
DAN MEMBANGUN MASYARAKAT UNGGUL
Oleh:

Prof. Dr. H. Muhibbin, M.Ag
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Kaum muslimin dan muslimat jamaah shalat 'Id yang
berbahagia dan dimulyakan oleh Allah SWT.
Allahu akbar, Allah Maha Besar, Allah Maha Agung,
Allah Maha Mulia dan Maha segala galanya. Segala puji hanya
pantas untuk Allah semata. Allahu Akbar. Pada hari ini, hari yang
agung, suci dan mulia, yakni Hari Raya Idul Fithri, Allah SWT.
menghalalkan makan dan minum serta mengharamkan berpuasa
bagi kita, kiranya amat sangat terpuji apabila kita senantiasa

tetap bersyukur kepada Allah SWT. Karena Allah lah yang
telah melimpahkan karunia kenikmatan, taufiq, kasih sayang,
pertolongan dan hidayah-Nya kepada kita, sehingga sampai
detik ini kita tetap istiqamah dan mantap untuk memeluk dan
mengembangkan ajaran syariat Islam. Rasa syukur tersebut perlu
terus kita tumbuh-kembangkan mengingat meskipun masalah
dan tantangan serta cobaan yang menghadang dihadapan kita
masih banyak dan bervariasi, namun Allah SWT masih tetap
memberikan kemudahan, kesehatan dan kekuatan iman, serta
kasih sayang kepada kita untuk menyempurnakan ibadah
Ramadlan tahun 1433 H. ini.
Karena itu sekali lagi kita wajib bersyukur atas kemurahan
Allah SWT kepada kita, dan senantiasa berusaha untuk
meningkatkan kualitas taqwa yang kita miliki dengan berusaha
secara sungguh-sungguh melaksanakan perintah Allah dan
sekaligus menjauhkan diri dari larangan-Nya, sehingga di hari
yang fitri ini kita benar-benar menjadi muttaqin sejati yang tulus
ikhlas dan berbudi luhur sesuai dengan identitas ketakwaan itu
sendiri..

Kaum muslimin jamaah shalat 'Id yang dimuliakan Allah

Satu bulan lamanya kita menjalankan ibadah puasa
dengan segala romantikanya, tentu setelah menyelesaikan tugas
suci tersebut kita mempunyai harapan akan menjadi manusia
luhur, yakni manusia suci dan mempunyai sifat terpuji. Kesucian
tersebut diharapkan akan didapatkan dari ampunan Allah SWT,
karena kita sangat yakin bahwa dalam menjalankan ibadah puasa
kemarin itu telah kita lambari dengan iman yang benar dan kokoh
serta tidak ada satupun tujuan dan pengharapan, melainkan
hanya keridlaan Tuhan semata. Keyakinan tersebut didasarkan
kepada janji Nabi Muhammad SAW, yakni melalui sabda beliau:
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"Barang siapa yang menjalankan puasa dengan didasari
oleh iman dan hanya berpengharapan serta ikhlas karena Allah,
maka seluruh dosanya akan diampuni oleh Allah."

Disamping ampunan tersebut yang menjadikan kita
benar-benar fitri ialah keyakinan kita bahwa di hari nan fitri ini
kita juga telah menghiasi diri dengan berbagai sifat terpuji yang
memungkinkan kita akan dapat memerankan diri sebagai pionir
dalam membangun masyarakat madani, sebuah masyarakat yang
sadar dan taat terhadap segala peraturan yang ada. Sebagai manusia
dengan sifat sifat terpuji tersebut, kita harus membuktikan bahwa
kita sesungguhnya telah lulus diklat Ramadlan dan mendapatkan
serta mencapai tujuan utama ibadah puasa itu sendiri, yakni
ketakwaan yang tinggi dan sempurna, seperti yang tertulis
dengan jelas dalam surat al-Baqarah ayat 183 .
.J_,A::; ~ ~ .y J..UI
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"Wahai orang-orang yang beriman diwajibkan kepada
kalian untuk berpuasa sebagimana telah juga diwajibkan kepada
umat sebelum kalian agar kalian menjadi taqwa."

Artinya kita harus dapat mewujudkan katakwaan tersebut
dalam diri kita, dalam kehidupan sehari-hari dan dalam setiap
langkah serta perilaku kita bahkan dalam setiap detak jangtung
dan nafas kita, karena sesungguhnya itulah buah dari puasa yang
kita laksanakan. Untuk itu dalam bulan Syawwal ini kita harus
tunjukkan kepada siapapun bahwa puasa Ramadlan yang kita
laksanakan itu benar-benar telah memberikan dampak positif
bagi kita.

-<(:
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Kita harus buktikan bahwa sifat sifat positif sudah benarbenar melekat dalam diri kita dan menghiasi setiap langkah kita.
Pendeknya saat ini kita harus tunjukkan bahwa kita benar-benar
telah menjadi manusia yang bertakwa yang terhiasi oleh sifatsifat terpuji, seperti taat hukum, sabar, tabah, tangguh, berdisiplin
tinggi, kreatif, mempunyai etos kerja tinggi, peka terhadap
lingkungan, berbudi pekerti baik, santun, dan jauh dari sifat
sombong suka pamer, hid up hedonis, serta sifat jelek lainnya.

Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar wa lillahil hamd
Jamaah shalat 'Id yang dimuliakan oleh Allah
Dengan demikian puasa yang kita lakukan selama satu
bulan penuh tersebut akan dapat menjadikan kita taqwa dengan
segala sifat positif yang melekat di dalamnya. Karena pada
prinsipnya puasa itu tidak hanya sekedar menahan diri dari makan
dan minum, melainkan juga menahan diri dari segala sifat buruk
dan nafsu yang hanya akan merendahkan martabat kemanusiaan.
Ustadz Ali Ahmad al-Jurjawi dalam bukunya Hikmatut
tasyri' wa falsafatuh telah merumuskan berbagai hikmah puasa
yang sangat luar biasa dan menguntungkan bagi umat manusia.
Salah satu yang dapat disampaikan di sini ialah bahwa dengan
berpuasa akan diperoleh sifat sifat baik dan kasih kepada umat
manusia, serta terjauhkan dari sifat tercela. Puasa juga akan dapat
menjernihkan pikiran dan hati sehingga tidak akan terpengaruh
kepada hal hal rendah dan menyengsarakan.
Bahkan secara tegas Dr Hamid al-Hauli menyimpulkan
bahwa puasa itu dapat membentuk dua kekuatan pada manusia
yang menjalankannya, yakni kekuatan ruhiyyah dan jasadiyah,
atau kekuatan yang bersifat spirit dan kekuatan yang bersifat
jasmaniah. Sangat banyak argumentasi yang disampaikan untuk
mendukung kesimpulan tersebut, karena sesungguhynya secara

teoritik hal tersebut memang disepakati oleh para ahli. Hanya
saja memang harus kita akui bahwa tidak secara otomatis orang
yang menjalankan puasa tersebut akan menjadi sosok ideal yang
diinginkan atau menjadi muttaqin sejati.
Itulah kenapa Nabi Muhammad saw jauh jauh hari telah
mengingatkan bahwa ada banyak umat yang menjalankan puasa
tetapi mereka tidak mendapatkan apa apa terkecuali hanyalah
lapar dan dahaga.

J-kJIJ t__,.J:-1 ~~if .J2>. ~~
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Pendek kata puasa yang kita jalankan dengan penuh
keimanan dan kesungguhan serta keikhlasan, akan dapat
menumbuhkan berbagai sifat positif dan terpuji serta
menghilangkan berbagai sifat tercela. Sehingga dengan berbagai
sifat terpuji tersebut akan juga sekaligus menjernihkan jiwa, hati
dan pikiran kita dari sifat sifat rendah dan merugikan.

Jarnaah shalat 'Id yang dimuliakan oleh Allah
Sementara itu meskipun pada saat ini kondisi kita sudah
jauh lebih baik apabila dibandingkan dengan beberapa tahun yang
lalu, tetapi kita harus yakin bahwa di negeri kita tercinta ini masih
ada bermacam persoalan yang harus mendapatkan penanganan
secara serius, yakni persoalan moralitas bangsa, disamping
persoalan kemiskinan, pengangguran dan kebodohan. Persoalan
moral di negeri ini ternyata masih sangat memprihatinkan.
Bagaimana tidak, Banyak diantara warga bangsa yang saat ini
telah kehilangan karakter sebagai warga bangsa yang santun,
suka damai, suka menolong, suka bermusyawarah dan lebih
mengutamakan kepentingan hers am a, sehingga dengan hilangnya
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karakter tersebut, mereka sangat mudah marah, mudah merusak,
memfitnah, berburuk sangka, berlaku anarkhis, dan tidak mau
dinasehati.
Merebaknya kasus-kasus korupsi dinegeri kita yang
sempat terungkap akhir akhir ini juga semakin memebelalakkan
mata kita bahwa ternyata sebagian anak bangsa dinegeri tercinta
ini masih sakit secara moral.
Persoalan moral memang menjadi persoalan serius,
karena sesungguhnya kebesaran dan kekokohan suatu bangsa,
hakekatnya terletak pada akhlak dan moral bangsanya. Selama
moral suatu bangsa itu tinggi dan mulia serta terjaga secara baik,
maka bangsa tersebut akan tetap kokoh, disegani, dan mulia
dimata bangsa lain, tetapi sebaliknya kalau akhlak sudah tidak
lagi diindahkan dan kerusakan telah merebak dimana-mana,
maka akan lemah dan bahkan hancurlah bangsa tersebut.

~~~ ~')l.;.:.i ~~ I~ 0lJ ~ L. J')l.;.:. ~I ~ ~IVlJ
Kita semua tahu dan sangat paham bahwa Rasullulah
Muhammad SAW sendiri diutus oleh Allah SWT kepada umat
manusia ini dengan fungsi utamanya untuk menyelamatkan dan
memperbaiki akhlak umat manusia itu sendiri, sebagimana yang
beliau sampaikan:

Aku diutus (kepada umat manusia) untuk memperbaiki
dan menyempurnakan budi pekerti atau akhlak.

Jadi persoalan moral ini memang menjadi perhatian
utama Islam, karena dari akhlak itulah suatu bangsa akan dapat
maju dan berkembang, dan begitu pula sebaliknya, bahwa suatu
bangsa akan dapat hancur dan terpuruk juga disebabkan oleh
akhlak yang bobrok.
~
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Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar wa lillahil hamd
Kaum muslimin Jamaah shalat 'Id yang dimuliakan Allah

Disamping persoalan akhlak dan karakter bangsa
sebagaimana tersebut, kemiskinan dan pengangguran yang masih
tampak ada di hampir semua daerah, juga menjadi persoalan kita
semua yang memerlukan penanganan serius dan komprehensip.
Meskipun usaha-usaha untuk mengatasi dan mengentaskan
mereka terus diupayakan, namun pemandangan semakin
merebaknya pengemis jalanan dan gelandangan di sudut -sudut
kota, setidaknya menjadi bukti dan sekaligus justifikasi bahwa
persoalan kemiskinan dan pengangguran ternyata masih menjadi
persoalan krusial dan harus ditangani secara serius, bukan saja
menjadi urusan pememerintah sebagaimana diamanatkan oleh
UUD kita, tetapi juga oleh kita semua sebagai manusia-manusia
beriman dan mempunyai kepedulian tinggi terhadap sesama dan
lingkungan.
Sementara itu dipihaklain, meskipun anggaran pendidikan
sudah ditingkatkan hingga 20 % dari total APBN, namun dalam
realisasinya di lapangan, ternyata masih ada anak usia sekolah
yang tidak dapat mengeyam dan menikmati pendidikan dan
terpaksa harus bekerja. Akibatnya kebodohan masih harus
terus berlangsung di negeri kita tercinta ini. Kisah-kisah pilu
menyangkut terpuruknya anak-anak usia sekolah yang harus
berjuang untuk mencari ekonomi dan menjadi tulang punggung
sebuah keluarga dan sejenisnya ternyata terus silih berganti
menghiasi mas media kita. ltu semua tentu merupakan persoalan
kita bersama yang harus terus kita upayakan pemecahannya,
terutama dalam merealisasikan program wajib belajar dan upaya
menatap masa depan yang lebih cerah.

-<:
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Kaum muslimin Jamaah shalat 'Id yang dimuliakan Allah

Persoalan-persoalan tersebut yang sampai saat ini masih
menjadi pekerjaan rumah bagi kita semua, kiranya akan menjadi
teratasi manakala kita dapat memerankan diri kita sesuai dengan
fungsi dan tanggungjawab masing-masing. Buah puasa Ramadlan
tahun ini, yang menjernihkan jiwa, hati dan pikiran tersebut,
diharapkan akan mampu memberikan kesadaran total kepada
setiap muslim untuk kemudian dapat memerankan diri masingmas~ng dalam upaya mewujudkan keadilan dan kesejahteraan
umat manusia secara keseluruhan.
Hasil puasa yang berupa takwa seharusnya meniscayakan
kondisi ideal bagi setiap individu dalam memerankan hidupnya
di dunia, bukan saja untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk
lingkungan dan bangsanya. Sifat-sifat muttaqin yang melekat
dalam diri seseorang, seperti disiplin, etos kerja tinggi, kreatif,
sabar dan tabah dalam menghadapi persoalan, tidak mudah
marah, berbudi luhur, tidak sombong, tidak menyimpan dendam
kepada siapapun, tepo seliro dan suka musyawarah dan lainnya,
akan dapat mengantarkannya kepada suatu kondisi yang
memungkinkan setiap orang mendapatkan manfaat yang besar
dari setiap langkah dan kebijakan yang dibuatnya.
Pendeknya dengan kejernihan dan kesucian jiwa, hati
dan pikiran yang menjadi buah ketaqwaan itu sesungguhnya
kita dapat membangun masyarakat yang unggul dalam berbagai
hal. Unggul dalam akhlak, unggul dalam ilmu pengetahuan dan
teknologi, unggul dalam spirit dan semangat membangun, unggul
dalam produktifitas, dan unggul dalam segala yang positif dan
bermanfaat.
Dengan pribadi pribadi unggul tersebut tentu diharapkan
akan dapat tersusun kekuatan untuk dapat memerankan diri
dalam menyelesaikan persoalan-persoalan so sial umat, termasuk

bagaimana cara mengatasi bobroknya moral, kebodohan,
kemiskinan, pengangguran, dan berbagai penyakit sosiallainnya.

Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar wa lillahil hamd
Kaum muslimin, jamaah shalat 'Id yang dimuliakan Allah
Islam sangat jelas memerintahkan agar umatnya menjadi
manusia yang unggul dalam berbagai hal. Keungulan tersebut
ditunjukkan dengan senantiasa berlaku santun kepada siapapun,
baik yang sudah dikenal maupun yang belum, bahkan banyak
teks teks sud sangat mengecam perilau anarkhis, kejam, dendam,
berperangai buruk, dan berbagai sifat jelek lainnya. Dan sebaliknya
Islam sangat menganjurkan kepada pemeluknya untuk menjadi
pribadi ungggul yang selalu berbuat baik dan dapat memberikan
manfaat kepada sesama dan lingkungan serta bangsanya.
Nabi Muammad SAW sendiri pernah mengatakan bahwa
sebaik-baik manusia ialah mereka yang dapat memberikan
manfaat bagi manusia lainnya.
J' l..:..lJ~i
\" ~
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Sebagai wujud dari manusia unggul tersebut, tentu
berbagai sifat baik akan senantiasa menghiasi kesehariannya
seperti menghargai manusia lain, menghormati yang lebih tua
dan juga menyayangi yang lebih muda, menghormati tamu yang
datang, berlaku baik terhadap tetangga, memelihara lingkungan,
tidak merusak, tidak menyakiti pihak lain dan lainnya. Dan bagi
setiap orang yang bertakwa dan unggul tersebut, lebih-lebih yang
baru saja mentas dari diklat Ramadlan, tentunya akan dapat
diharapkan menjadi pionir dan teladan dalam hal perbaikan
moral dan karakter bangsa.
Islam juga sangat peduli dan bahkan mewajibkan
kepada pemeluknya untuk terus mencari ilmu dalam rangka
mengolah bumi dengan baik menuju kedamaian, kemaslahatan,
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dan keharmonisan sejati. Banyak teks-teks sud, baik al-Qur'an
maupun hadis Nabi SAW. yang mengisyaratkan tentang hal ini.
Bahkan sangat tidak pantas bagi manusia yang diberikan akal
pikiran oleh Allah SWT, tetapi tidak menggunakannya untuk
mencari ilmu dan berpikir positif dalam upaya kesejahteraan
kehidupan umat manusia. Hanya orang-orang yang pandai dan
bijak atau man usia unggul sajalah yang akan mendapatkan karunia
Allah secara maksimal, bukan orang-orang bodoh, berperangai
rendah, dan malas.
Islam jugasangat peduli danmenganjurkan pemberantasan
kemiskinan dan sangat membenci pengangguran. Perintah Allah
SWT. Untuk berzakat, berderma, bersedekah, wakaf, dan lainnya
menjadi bukti bahwa Allah SWT sesungguhnya menghendaki agar
umat Islam selalu berusaha mencari karunia Allah yang digelar
di atas bumi dengan penuh ketulusan, yakni dengan kesungguhan
yang luar biasa sampai mendapatkannya. Dan dengan karunia
yang didapatkannya tersebut mereka akan mampu menunaikan
kewajiban zakat, mampu menolong saudaranya yang lemah
dan berkekurangan, serta dapat menyantuni anak-anak yatim,
sehingga tidak akan terlantar.
Pendeknya dengan melaksanakan kewajiban zakat dan
anjuran bersedekah, infak, wakaf dan amalan baik lainnya tersebut
sesungguhnya merupakan salah satu cara menuju diwujudkannya
kesejahteraan yang merata diantara umat manusia.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar wa lillahil hamd
Kaum muslimin, Jamaah shalat' Id yang dimuliakan Allah
Sebagai bukti bahwa Islam sangat peduli terhadap
pengentasan kemiskinan dan persoalan persoalan sosial, kiranya
sangat patut untuk kita renungkan firman Allah SWT. dalam surat
al-Ma' un, yang berbunyi:

..~~ rW:. Js- ~ ':1) ~~ t. --4 (.Slll .!ll.t; -:r-..l.l'-1 y~ (.Sill ~i)
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"Tahukah kalian siapakah yang mendustakan agama itu,
ialah mereka yang kasar dan membiarkan anak yatim dan tidak
menganjurkan untuk memberi makan kepada orang miskin ... "

Menurut Allah SWT. sebagaimana diisyaratkan dalam
ayat-ayat tersebut bahwa pendusta agama itu bukanlah hanya
semata orang -orang yang memang tidak percaya kepada Tuhan,
tidak beriman, dan kafir. Tetapi pendusta agama itu ialah
termasuk mereka yang secara lahir tampak beriman, tetapi
mereka membiarkan dan berlaku keras kepada anak-anak yatim
dan tidak peduli terhadap nasib para fakir dan miskin, tidak
mau mengeluarkan zakat sebagai kewajiban atas harta yang
dimilikinya, tidak mau berbagi rizki dengan sesama, bahkan
mereka justru seringkali memamerkan kekayaan yang dimilikinya,
menyombongkan diri dan lainnya. Sungguh mereka itulah yang
dianggap sebagai pembohong dan pecundang agama serta akan
mendapatkan hukuman yang berat dari Tuhan, walaupun mereka
itu melaksanakan shalat lima waktu, pergi hajji setiap tahun dan
bahkan berangkat umrah setiap bulan.
Pernyataan Allah SWT ini sungguh menyentuh nurani
kita, terutama setelah selesai menjalankan puasa selama satu
bulan dan mendapatkan predikat sebagai muttaqin serta sekaligus
mengajak kita untuk peduli kepada mereka yang lemah, tertindas,
terdhalimi, tergusur, dan tidak berdaya. Mereka itulah yang harus
menjadi prioritas perhatian kita, dan bukan kepentingan pribadi,
meskipun berbentuk ibadah, seperti haji dan umrah.
Karena itu di hari kemenangan nan fitri dan mulia ini,
dimana ketakwaan yang dicerminkan dalam kesucian jiwa
serta terpaterinya sifat sifat terpuji dalam diri kita memegang
peranan dan sekaligus mejadi driver kita, mari kita renungkan
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dan sekaligus kita bulatkan tekad dan niat untuk berbuat
kebaikan dan bermanfaat bagi sesama, terutama mereka yang
sangat membutuhkan uluran tangan kita. Kita yakin bahwa
hanya dengan berbuat seperti itulah kita akan meraih kefitrahan,
kesucian, kesejahteraan, kebahagiaan dan kemuliaan sejati yang
kita cari dan harapkan selama ini.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar wa lillahil hamd
Kaum muslimin, jamaah shalat 'Id yang dimuliakan Allah
Rangkaian ketentuan Islam untuk berakhlak dan berbudi
luhur, untuk menuntut ilmu demi kemaslahatan umat manusia
dan peduli terhadap sesama, baik dalam hal menyantuni anakanak jalanan, anak-anak yatim dan lainnya, maupun dalam hal
membantu mereka yang sedang dalam kesulitan, ditambah lagi
ajaran tentang larangan berbuat dhalim, dan ancaman berat
bagi pelanggaran norma dan ketentuan Allah, sesungguhnya
merupakan akhlak mulia yang harus melekat dalam diri setiap
muslim yang baik dan taqwa. Karena dengan mengapresiasi dan
memanifestasikan sifat-sifat mulia tersebut dalam kehidupan
nyata, pada hakekatnya seseorang telah melengkapi dan menghiasi
dirinya dengan akhlak mulia yang merupakan ciri bagi orangorang yang bertqwa.
Dengan merealisasikan ketentuan Islam pada kehidupan
kita, utamanya dengan menunaikan zakat bagi yang mampu dan
menjalankan kewajiban kita sebagai warga negara yang baik, tentu
berbagai persoalan umat sebagaimana tersebut akan sedikit demi
sedikit bisa diatasi. Kita yakin bahwa ajaran Islam dan juga seluruh
aturan yang ada, sesungguhnya telah dirancang sedemikian baik
dan hebat, dan akan dapat mengantarkan bangsa ini menjadi
bangsa yang unggul serta mencapai kebahagiaan dan kemuliaan
sejati dunia dan akhirat, dengan catatan dilaksanakan secara
konsisten dan dikelola dengan baik.
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Karena itu pada hari yang mulia dan penuh rahmat dan
berkah serta ampunan, serta dalam suasana memperingati HUT
kemerdekaan RI ini, mari kita bulatkan komitmen kita untuk
melaksanakan ajaran dan syari'at Islam dan seluruh peraturan
yang ada dengan benar dan sekaligus membuktikan diri bahwa
kita telah lulus dari diklat Ramadlan dengan nilai cum laude.
Mari buktikan bahwa kita bisa menjadi pelopor dan pionir
dalam pembentukan masyarakat unggul dan berkualitas dengan
berbekal ketaqwaan dan sifat sifat terpuji yang menyertainya.

Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar wa lillahil hamd
Kaum muslimin, jamaah shalat 'Id yang dimuliakan Allah
Pada akhirnya marilah dengan kemuliaan taqwa yang
melekat dalam jiwa, hati, pikiran dan tindakan, kita berdo'a
kepada Allah SWT. Agar diberi petunjuk, kemampuan dan
kekuatan untuk dapat memerankan diri kita di tengah-tengah
kehidupam umat, sebagai teladan dalam upaya-upaya positif
menuju kesejahteraan yang hakiki. Dengan peran seperti itulah
kita juga berharap akan dapat segera mengatasi permasalahan
yang menimpa umat dan mewujudkan masyarakat unggul yang
sepenuhnya menyadari posisinya serta taat terhadap segala
aturan yang ada, sekaligus dengan rendah hati kita dijadikan
sebagai orang mukmin yang taqwa, tulus dan mulia baik di dunia
maupun di akhirat. Amin.
Sebelum mengakhiri khotbah 1m saya perlu
mengingatkan kepada kita semua bahwa apapun yang kita
lakukan untuk membangun masyarakat unggul dan juga dalam
rangka kesejahteraan bangsa ini adalah semata-mata dalam
upaya pengabdian kita kepada Tuhan, karena hanya Tuhanlah
sesungguhnya yang dapat mewujudkan semua keinginan
kita. Untuk itu sekali lagi marilah kita berdoa bersama dengan
kesungguhan hati agar kita senantiasa diberikan ketetapan
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iman dan peningkatan taqwa, diberikan kesucian jiwa, hati dan
pikiran, diberikan ampunan, diberikan karunia, serta diberikan
kemampuan untuk mengabdikan diri kita secara tulus bagi
kesejahteraan umat, bangsa dan Negara yang sangat kita cintai ini.
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Ma' asyiral Muslimin wal Muslimat Rahimakumullah
Puji dan syukur marilah senantiasa kita ucapkan kehadirat
Allah SWT yang selalu melimpahkan ni' mat dan karuniaNya
bagi kita dalam setiap saat, tidak ada satu detikpun hidup yang
kita jalani kecuali pada saat itu ada ni' mat Allah yang menyertai
kita, udara yang sedang kita hirup, darah yang masih mengalir
di tubuh kita, denyut jantung yang tak pernah berhenti, serta
ni' mat-ni' mat yang lainnya yang takkan pernah bisa kita hitung
jumlahnya.
Shalawat dan salam juga haruslah selalu kita perbanyak
untuk Rasulullah SAW yang telah berjuang dan mengorbankan
segala-galanya untuk kemaslahatan dan kebahagiaan ummatnya,
baik di dunia maupun di akhirat. Semoga saja kecintaan kita
kepada Beliau selalu bertambah dan tak pernah pudar, dan kita
berharap semoga ungkapan shalawat yang selalu membasahi lidah
kita itu membuat kita menjadi orang yang berhak mendapatkan
syafa' atnya di Yaumil Mahsyar nanti. Amin
Jzll .u1'
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Ma' asyiral Hadirin wal Hadirat Rahimakumullah
Pada hari yang mulia ini umat Islam di berbagai belahan
dunia beramai-ramai melantunkan kata-kata Takbir, Tahmid
dan Tahlil sebagai wujud rasa bahagia dalam menyambut hari
-<(: 104 :)>-

kemenangan. Orang yang berbahagia sesungguhnya adalah
mereka yang telah mendapatkan ampunan dan maghfirah
Allah SWT karena telah memanfaatkan detik-detik di bulan
Ramadhan secara maksimal dalam berbagai bentuk kebaikan
yang dilaksanakan atas dasar iman dan penuh harapan. Sesuai
dengan sabda Nabi SAW:
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«Siapa yang melaksanakan puasa Ramadhan dengan penuh
iman dan mengharapkan pahala dan ampunan maka diampuni
dosa-dosanya yang telah berlalu" (H.R. Al-Bukhari dan Muslim)

Kaum Muslimin, Muslimat Jama'ah Shalat 'Id yang Berbahagia

Idul Fitri pada hakikatnya memberikan pesan kepada kita,
bahwa syari'at Islam mengajarkan kepada kesucian, keindahan,
kebersamaan dan mengarahkan umatnya memiliki kepedulian
so sial yang tinggi. Berat sama dipikul, ringan sama dijinjing, duduk
sama rendah berdiri sama tinggi, rukun dalam kebersamaan dan
bersama dalam kerukunan. Segala kelebihan yang melekat dalam
diri manusia dalam bentuk apapun, hendaknya disadari bahwa
selain merupakan nikmat, ia juga sekaligus sebagai amanat.
Perbuatan dan amal baik yang sudah menjadi kebiasaan
umat Islam untuk dilakukan selama Ramadhan diharapkan
mampu membentuk karakter dan tabi' at mereka untuk berbuat
hal yang sama setelah Ramadhan berlalu, janganlah menjadikan
Ramadhan sebagai topeng dalam kehidupan kita, tapi jadikanlah
sebagai wajah asli kita dalam menjalani sebelas bulan kehidupan
berikutnya.
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Apabila selama Ramadhan kita selalu menyempatkan
diri untuk membaca al-Qur'an, mendatangi masjid untuk shalat
berjama' ah, ban gun di sepertiga malam untuk sahur dan tahajjud,
berempati terhadap fakir miskin, meneteskan air mata saat
bermunajat dan bersimpuh di hadapan Allah SWT, serta berbagai
kebaikan lainnya, maka janganlah sampai kebaikan-kebaikan
tersebut menjadi wajah indah kita yang bersifat sesaat, akan tetapi
jadikanlah ia sebagai perhiasan jiwa yang tetap bertahan dan
terlaksana setelah Ramadhan meninggalkan kita. Barangkali kita
menyadari bahwa fitrah manusia dapat berubah dari waktu ke
waktu yaitu berubah karena pergaulan, karena pengaruh budaya
dan lingkungan, karena latar belakang pendidikan dan karena
faktor-faktor lain. Oleh karena itu, agar fitrah itu tetap terpelihara
kesuciannya, hendaknya kita selalu mengacu pada pola kehidupan
Islami yang berlandaskan al-Qur'an, as-Sunnah dan teladan para
ulama, pola kehidupan yang bersendikan nilai-nilai agama dan
akhlak mulia, sehingga darinya diharapkan mampu membangun
manusia seutuhnya, sebagai insan kamil yang memiliki keteguhan
iman, keluasan ilmu pengetahuan, ketajaman rasa sosial serta
tangguh menjawab berbagai peluang dan tantangan kehidupan.
Oleh karena itu hari raya idul fitri yang dijadikan sebagai
stasion atau agenda terakhir dari seluruh rangkaian ibadah
Ramadhan pada hakikatnya bukanlah saat -saat berakhirnya
peluang untuk mendulang kebaikan, tapi justru sebaliknya bahwa
idul fitri adalah saat awal memulai kehidupan baru dengan hati
yang baru dan semangat yang baru pula.

Imam Hasan AI-Bashri berkata: "setiap hari yang di
dalamnya tidak ada kedurhakaan kepada Allah SWT maka hari
itu adalah hari raya, dan setiap hari di mana seorang mukmin
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tetap berada dalam ketaatan Rabnya serta berzikir dan bersyukur
kepadaNya maka bagi dia hari itu adalah hari raya".

Inilah hakikat Idul Fitri yang sesungguhnya, kembali
kepada kesucian, meraih kemenangan dengan prestasi taqwa
serta mempertahankan kesucian dan kemenangan tersebut di
masa yang akan datang.
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Kaum Muslimin yang dirahmati Allah SWT.

Hari ini kita merayakan hari kemenangan itu, rahim
Ramadhan telah melahirkan sosok-sosok dan pribadi muslim
yang menang dan sukses, namun kemenangan seperti apakah
yang akan diraih oleh umat Islam melalui ibadah Ramadhan?.
Ada tiga bentuk kemenangan bagi umat Islam yang
didapat dicapai dengan kehadiran bulan ramadhan
Pertama, Kemenangan Spritual.

Kemenangan spiritual adalah kemenangan jiwa, jiwa yang
menang adalah jiwa yang selalu bersih dan suci dari berbagai
noda dan penyakit seperti syirik, sombong, hasad dan dengki,
dan berbagai penyakit hati lainnya.Allah SWT berfirman:
<, • - '\ :~ 1 o_;y )
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"Sungguh telah menang dan beruntung orang yang
mensucikan jiwanya, dan sungguh merugi orangyangmengotorinya"
(Q.S. Asy-Syams: 9-10)

Jiwa yang menang adalah jiwa yang selalu berupaya untuk
membentengi diri dari berbagai bentuk penyimpangan dan
penodaan terhadap aturan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT,
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dan itu adalah hakikat taqwa sesungguhnya yang ingin dicapai
melalui ibadah puasa. Sesuai dengan firman Allah SWT:

"Hai orang-orang yang beriman diwajibkan bagi kalian
untuk berpuasa sebagaimana yang telah diwajibkan kepada orangorang sebelum kalian, semoga kalian menjadi orang yang bertaqwa"
(Q.S. Al-Baqarah: 183).
Taqwa adalah suatu kondisi iman dan semangat
spiritual yang harus selalu terpatri dalam jiwa seseorang, agar
secara berkesinambungan ia selalu merasakan kehadiran dan
pengawasan Allah dalam setiap gerak langkah aktifitas yang
dilakukannya, sehingga dengannya ia termotivasi untuk tetap taat
dan memperbanyak ibadah kepada Allah SWT. Sebagaimana ia
juga akan selalu berusaha untuk menghindari duri-duri di jalan
kehidupan. Betapa indahnya perumpamaan yang diberikan oleh
Ubay bin Ka'ab ketika beliau ditanya oleh Umar bin Khattab
tentang hakekat taqwa. Ketika itu Ubay balik bertanya: "wahai
Amirul mukminin, apa yang anda lakukan di saat anda melewati
jalanan yang penuh duri? Umar manjawab: saya akan meneguhkan
pandangan agar langkah kakiku tidak menginjak duri, lalu Ubay
berkata: wahai amirulmukminin itulah taqwa."
Apabila sifat taqwa itu sudah tumbuh subur dalam jiwa
seseorang maka ia akan selalu rela dan senang hati untuk menerima
dan melaksanakan aturan Allah, apapun konsekwensi yang akan
dihadapinya, meskipun akan mengorbankan sesuatu yang paling
dia cintai, atas nama cinta kepada Allah dan Rasulnya. Jika itu
berhasil ia lakukan maka saat itu ia sedang merayakan puncak
kemenangan spritualnya.
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Semangat ketaqwaan seperti itulah yang diciptakan
oleh ibadah puasa, karena dengan berpuasa seseorang dituntut
untuk selalu dalam suasana jiwa yang dekat kepada Allah SWT,
sebagaimana ia dituntut untuk menghargai waktu agar bisa
meraih sekecil apapun peluang ibadah, serta menghindari sekecil
apapun peluang dosa yang akan bisa mengurangi atau merusak
nilai-nilai puasa. Bahkan dari yang mubah sekalipun ia akan
menjauh jika tidak mendatangkan manfaat apa apa. Oleh karena
itulah Rasulullah membahasakan bahwa "puasa adalah sebagai
perisai, (Al-Saumu fannatun)"

Kaum Muslimin yang dirahmati Allah
Kedua: Kemenangan Emosional

Ibadah Ramadhan akan membimbing umat Islam menuju
kemenangan emosional. Emosi adalah sifat perilaku dan kondisi
perasaan yang terdapat dalam diri seseorang. Ia bisa berupa rasa
ingin marah, rasa takut, rasa cinta atau keinginan yang kuat
untuk mencintai dan membenci, rasa cemas, rasa minder dan lain
sebagainya. Emosi yang menang adalah apabila ia terkendali, yang
dalam istilah agama disebut dengan sabar. Jika kita perhatikan
teori tentang kecerdasan emosi yang dijelaskan oleh para ahli
psikologi, ternyata konsep kecerdasan emosi ini berbanding
sama dengan konsep kesabaran dalam Islam. Sabar dalam Islam
bukanlah satu kelemahan, tetapi sabar justru merupakan satu
kekuatan. Di dalam Al-Quran dijelaskan bahwa satu orang yang
sabar mampu mengalahkan sepuluh lawan dalam pertempuran,
atau setidaknya mereka mampu menghadapi lawan sebanyak dua
kali jumlah mereka sebagaimana firman Allah:

~ 109

:>

.,,.,

J .... .,

~AI

""

,~ '(

•

~,.,

'.... ....

,::,£ • '

.,

II.....

'

'

J!,JI :~~: ~~ ~ i~ ~~ l_,fi ~;u1:; WI I>.~·:; ~t.; ~ ~ u_lj

<-: ·

(j
'-.·;;L. j_'t::~- I'_~\.:-'-='-:
- r----; ~ u~
~ - ~ 'J;._

c._

~ i .::!~'~.c.~ ~~--;.~r.._
<:1~:_b ~<-a
-r-~ ~ r _, r--

·~ ::r.r._· ~~~ E ~~j ..~1 -?1):! ~i i;~~:;:..Ji ~ ~ u_lj
"Hai nabi, Kobarkanlah semangat para mukmin untuk
berperang. jika ada dua puluh orang yang sabar diantaramu,
niscaya mereka akan dapat mengalahkan dua ratus orang musuh.
dan jika ada seratus orang yang sabar diantaramu, niscaya mereka
akan dapat mengalahkan seribu dari pada orang kafir, disebabkan
orang-orang kafir itu kaum yang tidak mengerti. Sekarang Allah
Telah meringankan kepadamu dan dia Telah mengetahui bahwa
padamu ada kelemahan. Maka jika ada diantaramu seratus orang
yang sabar, niscaya mereka akan dapat mengalahkan dua ratus
orang kafir; dan jika diantaramu ada seribu orang (yang sabar),
niscaya mereka akan dapat mengalahkan dua ribu orang, dengan
seizin Allah. dan Allah beserta orang-orang yang sabar." (QS alAnfal: 65-66).

Ketika seorang bersabar dan dapat menahan amarahnya
dalam menghadapi satu perkara maka dia bukanlah orang yang
lemah, akan tetapi justru dia adalah orang kuat yang memiliki
kecerdasan emosional yang tinggi. Dalam sebuah ungkapannya
Rasulullah SAW bersabda: "orang yang kuat bukanlah orang yang
selalu menang dalam berkelahi, akan tetapi orang kuat adalah
orang yang dapat menahan diri saat dia marah" (H.R Imam AlBukhari).
Kesabaran merupakan karakter yang sangat mulia
dan ia bisa diraih dengan cara melatih dan membiasakan diri
dengannya. Maka bulan Ramadhan merupakan kesempatan
yang besar bagi seorang Muslim untuk melatih kesabaran itu. Ia
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dilatih untuk mengontrol jiwanya dari pengaruh hawa nafsunya.
Dengan begitu ia bisa keluar dari bulan Ramadhan sebagai pribadi
yang kuat dan pandai mengendalikan diri dan emosinya. Islam
mengajarkan umatnya bersikap santun atau penuh hikmah dalam
menyelesaikan problema yang muncul di kalangan masyarakat
yang dalam bahasa al-Qur'an disebut ruhama' sebagaimana
firman Allah

"Muhammad itu adalah utusan Allah dan orang-orang
yang bersama dengan dia adalah keras terhadap orang-orang kafir,
tetapi berkasih sayang sesama mereka ... (QS. Al-Fath; 29).

Keterkaitan antara puasa dengan membangun kecerdasan
emosional begitu terlihat dalam penjelasan Rasulullah SAW yang
mengatakan: ''apabila seseorang sedang berpuasa lalu ada yang
menghina dia atau mengajaknya untuk berkelahi maka hendaklah
ia mengatakan: saya sedang berpuasa, saya sedang berpuasa" (H.R.
Al-Bukhari dan Muslim). Dengan arti kata kondisi seseorang
yang sedang berpuasa akan dapat menahan emosinya agar tidak
membalas cacian dan dendam dengan perbuatan yang sama.
Ibadah puasa akan selalu membimbing umat Islam untuk
dapat mengendalikan jiwa dan nafsunya dengan cara zikir dan
syukur kepada Allah SWT. Jika seseorang sudah mampu untuk
selalu berzikir dan bersyukur, apalagi jika hal itu sudah menjadi
bagian yang tak terpisah dari diri dan kehidupannya, maka
itu adalah indikasi dari emosional yang terkendali, sehingga
dengannya ia akan selalu menghadapi berbagai persoalan
hidup dengan tenang dan percaya diri, dan itu adalah puncak
kemenangan emosional. Bandingkan dengan seseorang yang
selalu lupa kepada Allah serta tidak mau bersyukur terhadap
karunia yang didapatkannya dari Allah, maka ia akan selalu
dihimpit oleh berbagai problem kehidupan, khususnya problem
-<¢
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kejiwaan yang tak jarang mereka selesaikan dengan cara mereka
sendiri. Ada yang dengan cara bunuh diri, ada lagi dengan cara
menelan obat-obat atau pil yang mereka anggap akan mampu
menenangkan jiwa mereka, dan lain sebagainya. Maka ibadah
puasa akan selalu berusaha untuk menutup rapat rapat pintu yang
akan membawa seseorang menuju kekacauan emosional dengan
cara zikir dan syukur tersebut.
Berkaitan dengan kemenangan emosional, ibadah puasa
juga dapat mempertajam rasa solidaritas dan kebersamaan
dalam bingkai interaksi sosial, menghapus sekat-sekat pemisah
antara yang kaya dengan yang miskin. Semua mereka sama di
hadapan Allah SWT, apa yang dirasakan oleh orang-orang miskin
selama ini, itu jugalah yang dapat dirasakan oleh yang kaya saat
ia berpuasa, maka puasa akan membangun jembatan untuk
menyatukan perasaan antar sesama umat Islam tanpa memandang
status sosial untuk saling mencintai, saling membantu, dan saling
berbagi. Mungkin ini jugalah salah satu dari rahasianya kenapa
zakat fitrah itu diwajibkan kepada semua orang, sehingga bagi
yang miskin sekalipun. Supaya semua kita, dan juga mereka yang
biasa meminta-minta, pernah merasakan nikmatnya memberi,
minimal sekali dalam setahun. Inilah salah satu bentuk didikan
emosional dan rasa sosial yang kita dapatkan dari ibadah puasa.
Solidaritas atau rasa sosial tidak hanya dirasa tetapi harus
diwujudkan dalam kehidupan keseharian seperti saling menolong
dalam kebaikan (wataawanu 'alal birri... ), saling menyayangi
(ruhama ubaiynahum ... ) berkaitan dengan hal itu, Nabi Saw
bersabda: "Khairunnas min anfa' linnas ..." (sebaik-baik manusia
adalah yang lebih banyak menolong yang lainnya)
Tentu barangkali tidak salah kalau kita saling berlombalomba dalam menabur kebajikan. ''jastabiqun khairaat"
(berlomba-lombalah dalam melakukan kebajikan). Hal ]azalu
ikhsan illa ikhsan (kebajikan akan dibalas dengan kebajikan)
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Kaum Muslimin yang dirahmati Allah SWT
Ketiga: Kemenangan Intelektual

Ibadah Ramadhan juga akan melahirkan sosok-sosok
pribadi muslim yang menang secara intelektual. Kemenangan
intelektual ditandai dengan kecerdasannya dalam memahami
realita yang selalu dapat memberikan keseimbangan pada diri
dan pemikiran.
Namun ada satu hal yang harus kita pahami bahwa
terminologi kecerdasan intelektual dalam Islam tidak berbanding
sama dengan teori kecerdasan yang dipahami oleh banyak orang.
Selama ini banyak orang yang mengukur kecerdasan lewat
pencapaian-pencapaian angka dalam batas tertentu. Sehingga
seorang anak dikatakan cerdas apabila nilai rata-ratanya di sekolah
sembilan atau sepuluh. Seorang mahasiswa dianggap cerdas ketika
ia sudah mampu menguasai banyak teori/materi perkuliahannya
lalu menghasilkan nilai IPK tertinggi, begitu seterusnya.
Sementara di dalam Islam kesuksesan dan kecerdasan diukur
secara proporsional antara kualitas dan kuantitas. Kecerdasan ada
pada mereka yang menempatkan ilmu di hati bukan sekedar di
lidah dan retorika saat berdiskusi tapi tidak disertai dengan aksi.
Rasulullah SAW bersabda:
(l,).i..pl oiJJ) ..;.>;.Ji
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"Orang yang berakal (cerdas secara intelektual) adalah
orang memperbudak dirinya sendiri dan selalu berbuat untuk
kepentingan akhirat" (H.R. At-Tirmizi)

Dengan demikian seoarang anak dianggap cerdas bukan
semata-mata karena ia telah meraih angka 9 atau 10, akan tetapi
diukur sejauhmana pelajaran-pelajaran itu berpengaruh positif
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dalam kehidupannya. Seorang dianggap cerdas bukan sekedar
sudah mengetahui bahwa 1 kg itu sama dengan 10 ons, akan
tetapi dianggap cerdas ketika pengetahuan itu diterapkannya di
saat ia menjadi seorang pedagang. Sistem pendidikan seperti
inilah yang diterapkan oleh Rasulullah SAW dalam mendidik
para sahabatnya, sehingga beliau memutuskan untuk mengirim
Mush'ab bin 'Umar menjadi duta dakwah ke Madinah, padahal
Mush'ab ketika itu bukanlah orang yang paling banyak hafalan alQurannya.
Kecerdasan intelektual dalam perspektif Islam ditandai
dengan apabila:
1) Selalu bisa membedakan mana yang halal dan mana yang
haram
2) Selalu mempertimbangkan antara manfaat dan mudharat
3) Selalu mengerti akan hak dan kewaiban.
Kecerdasan seperti inilah yang selalu ingin dibina oleh
ibadah puasa pada setiap peribadi muslim. Karenanya puasa
selalu menuntut kita untuk selalu hati-hati dalam bertindak,
bersikap dan berucap, agar tidak menodai nilai-nilai puasa yang
sedang dikerjakan. Kalau tidak mampu menjaga batas-batas
mana yang boleh dan yang tidak boleh maka seseorang tidak akan
mendapatkan apa-apa dari puasanya selain menahan lapar dan
haus saja.
Inilah tiga kemenangan besar yang diharapkan dapat diraih
secara nyata dalam setiap pribadi muslim melalui pelaksanaan
ibadah puasa. Sebagai seorang muslim yang setiap tahun
melaksanakan ibadah Ramadhan harus selalu menginstropeksi
dirinya di setiap penghujung hari ramadhan, agar ia tahu apakah
ia hari ini benar-benar mendapat kemenangan. Instropeksi itu
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menjadi penting untuk dilakukan agar Ramadhan tidak sebatas
rutinitas tahunan, melainkan untuk meraih kemenangan,
kesucian dan kebersamaan.
Demikianlah khutbah ini disampaikan, semoga bermanfaat.

KHUTBAH KEDUA
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Ma' asyiral Muslimin Rahimakumullah
Di akhir khutbah ini khatib ingin mengajak kita bersama
untuk mempertahankan kemenangan yang sudah dicapai selama
Ramadhan, ibarat sebuah bangunan ia bagaikan sebuah istana
megah yang mengagumkan maka janganlah diruntuhkan kembali,
ibarat sebuah tenunan ia sudah menjadi pakaian yang sangat
indah dipandang mata maka janganlah diurai kembali benang
yang sudah ditenun itu ketika Ramadhan berlalu meninggalkan
kita. Inilah makna dari ayat yang terdapat dalam surat An-Nahl
ayat 92 di atas: "janganlah kalian seperti seorang perempuan yang
menenun pakaian di pagi hari lalu sorenya diurai kembali" betapa
sia-sianya, betapa ruginya bahkan betapa celakanya kalau itu yang
dilakukan.
Akhirnya marilah kita sambut hari kemenangan ini
sebagai sandaran untuk memulai kehidupan baru dengan hati dan
semangat yang baru, maafkanlah segala kesalahan lupakan segala
kekhilafan agar semua kita mendapatkan ridha dan maghfirah
dari Allah SWT, semoga kita semua diizinkan kembali untuk
menikmati indahnya Ramdhan pada masa yang akan datang.
Am in ya rabbal ·alamin.
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PUASA, PEMBINAAN AKHLAK, DAN
SIKAPUMAT
Oleh:

Prof. Dr. Muhammad Quraish Shihab, MA.
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Allalm Akbar, Allahu Akbar, wa Lillahil Hamd
Dengan takbir dan tah.mid, mengagungkan dan memuji
Allah, kita melepas Ramadhan, yang semoga telah mampu
menempa hati, mengasuh jiwa, serta mengasah nalar kita sebulan
lamanya.
Hari demi hari, selama bulan Ramadhan, kita berupaya
membentuk kepribadian kita agar menjadi insan berakhlak
mulia melalui pembiasaan meneladani sifat -sifat Allah, karena
dalam pandangan Islam, bahkan agama-agama samawi, tolok
ukur keluhuran akhlak adalah sifat-sifat Allah Swt. yang tecermin
dalam al-Asmcf al-Husna.
Man usia diciptakan Tuhan sesuai dengan peta-Nya,
demikian termaktub dalam Perjanjian Lama (Kejadian: 26-27).
Sedang dalam bahasa hadits Nabi Muhammad saw.:

~~ ~ f~T ~ iili ~l
"Sesungguhnya Allah menciptakan Adam atas peta-Nya:'

Keduanya berarti man usia dianugerahi Allah potensi, yang
hila diasah dan diasuh dengan baik, akan menjadikannya berhasil
meneladani sifat-sifat Tuhan sesuai dengan kedudukannya sebagai
makhluk.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, wa Lillahil Hamd

Saudara! Cara yang paling ampuh guna pembentukan
akhlak adalah pembiasaan. Dengan berpuasa itu kita berusaha
membiasakan diri melakukan kegiatan-kegiatan yang dapat
mengantar kita merealisasikan pesan Nabi Saw.:

"Berakhlaklah dengan akhlak Allah:'

-<:
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Itu kita lakukan bermula dengan pengendalian diri dalam
pemenuhan kebutuhan fa ali; tidak makan, tidak minurn, dan tidak
melakukan hubungan suami istri pada waktu tertentu, bahkan
memberi pangan; karena Allah tidak makan dan tidak minum
--tapi memberi pangan --dan tidak juga memiliki pasangan. Lalu,
upaya itu ditingkatkan dengan meneladani sifat -sifat-Nya yang
lain melalui pembiasaan hati dan pikiran menghindari segala
sesuatu yang berdampak negatif, seperti angkuh, iri hati, culas,
dan marah bukan pada tempatnya, sekaligus membiasakan diri
melakukan hal-hal positif, hingga pada akhirnya pembiasaanpembiasaan tersebut melahirkan kecerdasan intelektual,
kecerdasan emosional, kecerdasan spiritual, bahkan kecerdasankecerdasan lainnya, seperti kecerdasan memahami diri, orang
lain, dan lingkungan. Puncaknya adalah kecerdasan memahami
wujud dan keesaan Allah, lalu menemukan dan menaati serta
mengagumi-Nya. Demikian itu syariah puasa, yang hila dilakukan
dengan baik dan benar dapat membentuk manusia utuh yang
berpadu dalam dirinya sifat-sifat terpuji sejalan dengan al-Asmcf
al- Husna, yakni sifat -sifat Allah yang Mahaindah dan Maha Terpuji.
Memang, akhlak terbentuk melalui pembiasaan. Ia
dibangun oleh pengetahuan, pengalaman, serta penilaian terhadap
pengalaman itu. Kepribadian dan karakter yang baik merupakan
interaksi seluruh totalitas manusia. Karakter terpuji merupakan
hasil internalisasi nilai-nilai agama dan moral pada diri seseorang
yang ditandai oleh sikap dan perilaku positif. Karena itu, ia
berkaitan sangat erat dengan kalbu. Bisa saja seseorang memiliki
pengetahuan yang dalam, tetapi tidak memiliki karakter dan
akhlak terpuji, sebaliknya bisa juga seseorang yang amat terbatas
pengetahuannya, namun karakternya amat terpuji.
,r; ,f.v' - - i
- .
- - ,f.v' - - i '
. '
- . . . - -i
)\ 6,b ~\ .i.;.j ..::_,.i.;.j
j 6,b ~\ ~ ~
~ ~\ ~ ~l

bl

l.)l

<j~il
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"Sesungguhnya dalam diri manusia ada suatu "gumpalan",
baik, baiklah seluruh (kegiatan) jasad, dan kalau buruk,
ia
kalau
buruk pula seluruh (kegiatan) jasad. Gumpalan itu adalah hati."

Memang, ilmu tidak mampu menciptakan akhlak atau
iman, ia hanya mampu mengukuhkannya. Karena itu, mengasuh
kalbu sambil mengasah nalar akan memperkukuh karakter
seseorang, apalagi jika didukung oleh pembiasaan sebagaimana
pembiasaan berpuasa.

Allahu Akbar, Allahu Akbar, wa Lillahil Hamd
Kita diperintahkan untuk mengumandangkan takbir
pada hari Raya Idul Fithri, hari Kelahiran kembali fithrah kita.
Bukan saja karena Keyakinan akan Ketuhanan yang Mahaesa
adalah fithrah manusia, tetapi juga karena Keyakinan itu adalah
AI-Mabda' dan Al-Maad adalah pangkalan tempat bertolak dan
pelabuhan tempat bersauh. Para nabi - kesemuanya tanpa kecuali
membangkitkan kesadaran manusia tentang asal usul dan
tujuan mereka. Dari mana mereka datang dan ke mana kesudahan
(Hayatilah "La ilaha Illa Allah"
~ .&1 'jl .Ji 'j ~_,.;
mereka,
kalian akan memeroleh keberuntungan)

&i ~ .&1 ~ ~ ~~ 'j J~ '-?~ J"\ JS'

yang
aktivitas
(Segala
tidak dimulai dengan "Basmalah", maka aktivitas itu buntung).
Memang, ilmuan pun berpesan, "Mulailah aktivitas Anda dengan
menghadirkan dalam benak tujuan akhir Anda': demikian antara
lain Stephen R. Covey dalam tujuh kunci suksesnya.

Perhatian utama yang dihunjamkan oleh para Nabi adalah
tannggungjawab atas seluruh wujud yang terjangkau oleh man usia.
Tanggungjawab kemasyarakatan hanyalah sebagian darinya, agama
pun memberi tolok ukur baik dan buruk.
Saudara! Tolok ukur akhlak mulia adalah sifat-sifat Allah
Yang Mahaesa itu yang hendaknya diteladani oleh manusia sesuai
kemampuan dan kapasitasnya sebagai mahkluk. Itu agaknya salah
-<(: 12 2 :)>-

satu sebab mengapa kita diperintahkan untuk melepas Ramadhan
dan menyambut 'Idul Fithri dengan bertakbir dan bertahmid,
yakni menghunjamkan dalam lubuk hati dan pikiran kita yang
terdalam tentang Allah dan sifat-sifat-Nya, seperti Mahakasih,
Maha Pemaaf, Mahadamai, Mahaadil, Maha Mengetahui yang
"setiap saat dalam urlfsan melayani kepentingan penghuni semua
(QS. Ar-Rahman [55]: 29).
langit dan bumi'', 0L;. ~ j.k i~

J5'

Saudara! masyarakat yang pandangan hidupnya adalah
Ketuhanan Yang Maha Esa tidak dapat menjadikan kekuatan
"si kuat" sebagai tolok ukur kebajikan dan akhlak mulia, karena
Tuhan Yang Maha Esa itu, bukan hanya Tuhan buat mereka yang
kuat, tetapi juga Tuhan bagi mereka yang lemah. Memang, boleh
jadi pembela pandangan ini akan berkata bahwa kekuatan nurani
harus dapat menghancurkan tirani, dan dari sini kekuatan tetap
menjadi tolok ukur akhlak mulia. Namun demikian, mereka lupa
bahwa membela orang sakit berbeda dengan membela penyakit,
dan bahwa memelihara yang sakit adalah sekaligus memelihara
yang sehat, memelihara yang lemah justru merupakan pembelaan
bagi yang kuat. Di sisi lain, agama tidak memuji kelicikan untuk
meraih kekuatan atau kemenangan, bahkan agama menilai yang
kalah dalam persaingan dan menerimanya secara ksatria lebih
terpuji daripada yang menang dan meraih kekuatan dengan cara
licik dan tidak sportif.

Allalm Akbar, Allahu Akbar, wa Lillahil Hamd

Nilai yang dikandung oleh kalimat takbir yang kita
kumandangkan ini merupakan satu prinsip lengkap menembus
semua dimensi yang mengatur seluruh khazanah fundamental
keimanan dan aktivitas manusia. Dia adalah pusat yang beredar
di sekelilingnya sejumlah orbit unisentris. Ia serupa dengan
matahari yang beredar di sekelilingnya planet-planet tata surya.

-<(: 123
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Di sekeliling Tauhid itu beredar kesatuan-kesatuan yang tidak
boleh berpisah atau memisahkan diri darinya, sebagaimana
halnya planet-planet tata surya itu.
Saudara! Kenyataan membuktikan bahwa kesadaran akan
kehadiran Allah selalu berdampingan dengan keadilan, yakni
penempatan segala sesuatu pada tempatnya. Apabila keadilan
telah terpenuhi, maka tidak ada lagi seseorang yang lebih kuat
daripada yang lain, karena semua telah menjadi kuat dengan dan
bersama Allah:
~lJ.:l-1 _,) ~ 1.$j ~ ~~ ~ J.:l-1 .1>-T ~ ~ ~ 1.$~1

"Yang kuat di antara kamu lemah, sampai aku merebut
kembali hak pihak lain yang dirampasnya dan yang lemah menjadi
kuat sampai haknya yang dirampas kembali kepadanya."

Demikian antara lain ucap Sayyidina Abu Bakar ashShiddiq ketika menerima tanggung jawab menerima jabatan
Khalifah.
Saudara! Allah berpesan:
0
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"Janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada
Allah, lalu Allah atau kelupaannya menjadikan mereka lupa diri
mereka sendiri. Mereka itulah orang-orang yang fasik" (QS. alHasyr [59]: 19).

Ini juga menjadi sebab mengapa dalam 'Idul Fithri
-- "hari kembali kepada jati diri" -- kita diperintahkan untuk
mengumandangkan kalimat takbir agar kita tidak melupakan
jati diri kita sebagai makhluk yang menyatu dalam dirinya debu
tanah dan ruh Ilahi.
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Dengan menyatunya jiwa dan raga, menyatu pula ucapan
dengan hisikan hati, kata dengan perhuatan dan langkah menuju
tujuan. Perpaduan ruh dan jasad dalam diri man usia mengantarnya
menjadi manusia utuh, sehingga tidak terjadi pemisahan antara
keimanan dan pengamalan agama, tidak juga antara perasaan
dan perilaku, perhuatan dengan moral, idealitas dengan realitas,
dunia dengan akhirat. Akan tetapi, masing-masing merupakan
hagian yang tak terpisahkan dan saling melengkapi. Jasad tidak
mengalahkan ruh dan ruh pun tidak merintangi kehutuhan jasad.
Kecenderungan individu memperkukuh keutuhan kolektif dan
kesatuan kolektif mendukung kepentingan individu. Pandangan
tidak hanya terpaku di humi dan tidak juga hanya mengawangawang di angkasa.
Man usia yang her-'Idul Fithri, atau dengan kata lain,
yang menyatu keprihadiannya akan ditemukan teguh dalan
keyakinan. Teguh tetapi hijaksana, senantiasa hersih menarik
walau miskin, selalu hemat dan sederhana walau kaya, murah
hati dan murah tangan, tidak menghina dan tidak mengejek,
tidak herjalan menyeharkan fitnah, tidak menghahiskan waktu
dalam permainan, tidak menuntut yang hukan haknya dan tidak
menahan hak orang lain. Ucapannya melipur lara, memhawa
manfaat. Diamnya pertanda tafakkur dan pandangannya alamat
i'tibar. Bila heruntung ia hersyukur, hila diuji ia hersahar, hila
hersalah ia istighfar, kalau ditegur ia menyesal, dan kalau dimaki ia
herucap: "Bila makian Anda henar, semoga Allah mengampuniku,
dan hila keliru, maka kumohon Tuhan mengampuni': Demikian
menyatu seluruh tuntunan kehaikan menyatu dalam dirinya, lahir
dan hatin!
Kesadaran akan Wujud dan Keesaan Allah itulah yang
menghasilkan "Kemanusiaan yang Adil dan Beradah': dan
yang menurut filosof dan ulama Islam kenamaan, Muthahary,
merupakan peringkat kedua ajaran Islam. Manusia hukanlah
hewan yang yang memertahankan hidupnya secara licik dan
memusnahkan yang lain dalam perjuangan hidup. Ia adalah
~ 125
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makhluk yang tercipta dari ruh Ilahi yang memiliki kesadaran
tentang wujud Tuhan Yang Mahaesa, sehingga walau ia tercipta
dari debu tanah yang mengantarnya cenderung untuk berlezatlezat jasmani, bahkan merusak atau berbuat kejahatan, tetapi
ia dikarunia juga kesucian yang sungguh bertentangan dengan
pertumpahan darah, kepalsuan, kekejian, dan kehinaan.
"Kemanusian yang adil dan beradab" itulah yang
mendorong Persatuan, menumbuhsuburkan Kerakyatan, dan
membuahkan Keadilan Sosial. Kesadaran tentang nilai-nilai
tersebut merupakan salah satu sebab mengapa dalam rangkaian
'Idul Fithri, setiap Muslim -- kecil atau besar, kaya atau miskin
-- berkewajiban menunaikan Zakat Fithrah, yang merupakan
simbol dan pertanda kepedulian sosial dan lambang kesediaan
memberi hidup bagi orang lain.
Saudara! nilai-nilai agama dan moral memiliki aneka
fungsi. Pertama, menjadi pendorong bagi peningkatan kualitas
sumber daya manusia. Kedua, ia merupakan kekuatan penunjang
bagi peningkatan partisipasi dan kreasi anggota masyarakat, dan
Ketiga, menjadi isolator yang membendung dan/atau menyeleksi
ide dan paham yang dibawa masuk oleh era globalisasi. Ketiga
hal ini kait-berkait. Bila diibaratkan dengan listrik, yang pertama
adalah penambahan daya, yang kedua adalah kesinambungan
cahaya, sedang yang ketiga adalah pemeliharaannya.
Nilai-nilai moral dan kepercayaan itu juga mengundang
kepercayaan pihak lain, yang pada gilirannya membuahkan
integritas pelaku, trust (kepercayaan) pihak lain, bahkan reputasi
masyarakat bangsa. Itulah yang kini populer dinamai modal
so sial.

Allahu Akbar, Allahu Akbar, wa Lillahil Hamd
Saudara! Kalau dalam menetapkan kewajiban puasa -hari demi hari -- al-Qur'an menyatakan bahwa tujuannya adalah
~ 126
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dalam arti agar kita
menghindari segala yang berpotensi membawa bencana duniawi
dan ukhrawi, maka dalam konteks penyelesaian kewajiban puasa
sebulan penuh dan hadirnya Idul Fithri, dinyatakan-Nya: "Wa
La'allakum TasykurCm"
( ;:,_,~ ~j )
, yakni "dengan
harapan kamu bersyukur" (QS. al-Baqarah [2]: 185).

"La'allakum TattaqCm"

Syukur pada mulanya digunakan oleh bahasa aslinya
(baca: bahasa Arab) untuk menunjuk tumbuhan yang hanya
memperoleh sedikit air namun tum huh subur mempersembahkan
yang banyak. Dari sini syukur dipahami dalam arti sikap batin
seseorang, yang hila menerima sesuatu dari siapapun, kendati
sedikit, namun ia menganggapnya banyak, dan hila memberi
sesuatu, kendati banyak, ia masih menganggapnya sedikit. Sikap
ini pada gilirannya menjadikannya beraktivitas positif untuk
memanfaatkan semua nikmat yang diperolehnya sesuai dengan
tujuan penganugerahan nikmat itu. Karena itu, para pakar
berkata: "Setiap jengkal tanah yang terhampar di bumi, setiap
hembusan angin yang bertiup di udara, setiap tetes hujan yang
tercurah dari langit, semua harus disyukuri dan dimanfaatkan
sebisa mungkin, karena semua akan dipertanggungjawabkan
kelak di Hari Kemudian"; "Tsumma latus'alunna yauma'idzin 'anin
na'fm': 1~}11 si &Y- jt:.g? (QS. al-Takatsur [102]: 8).

Allahu Akbar, Allahu Akbar, wa Lillahil Hamd
Kalau kita pandai bersyukur, kita akan giat bekerja
menanggulangi problema kita sesuai dengan hakikat makna
syukur, sehingga kesejahteraan dapat me rata dan bertambah sesuai
~~/l {'r<;;. .:;1
,"]ika
janjiAllah yangdiumumkan-Nya;
kamu bersyukur pasti Kutambah nikmat-Ku" (QS. Ibrahim [14]:
7). Ini pada gilirannya akan mengurangi keluhan yang kita dengar
atau cetuskan.
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Kalau kita pandai bersyukur, kita akan mengakui
persembahan pihak lain walau persembahan itu sedikit, bukan
menafikannya dan menilainya nihil, atau sedikit karena,
.ill~ 'd ._,...UI ~ 'd .y

"Siapa yang tidak pandai bersyukur
kepada manusia, maka dia tidak dinilai bersyukur kepada Allah:'

Itulah sebagian nilai-nilai yang digarisbawahi al-Qur'an
dalam konteks puasa dan 'Idul Fithri. Nilai-nilai yang hila
diindahkan tidak hanya membuahkan budi pekerti luhur, tetapi
juga kesejahteraan lahir dan batin.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, wa Lillahil Hamd

Saudara! Kemajuan ekonomi sangat penting, tetapi
yang harus didahulukan serta selalu berbarengan dengan upaya
peningkatannya adalah nilai-nila agama dan moral. Fandangan
ini bukan hanya dicetuskan oleh sekian banyak ulama dan pakar
Muslim, tetapi juga telah diteriakkan oleh pakar-pakar filsafat
Barat dan pemerhati sosial.
Auguste Comte ( 1798-1798 M ), filosof Francis, bersama
sekian banyak pemikir lainnya, ketika menyadari betapa
materialisme dan kebebasan pribadi telah sedemikian merasuk
dalam masyarakat Francis setelah revolusi, menyatakan bahwa:
"Sekian banyak kekuatan, selain kekuatan ekonomi dan
politik, yang harus mendapat perhatian; bahkan, perbaikan di
bidang ekonomi dan politik bergantung pada perbaikan di bidang
akhlak. Karena itu pula, yang terlebih dahulu harus diperbaiki -sebelum yang lain --adalah akhlak."

Nilai-nilai akhlak dan moral melahirkan modal sosial
yang akan mampu memfungsikan ekonomi modern dan
membentuk institusi politik yang bersih dan benar. Sebaliknya,
mengabaikannya merupakan benih kehancuran masyarakat:

-<:(: 12 8 :)>-

~~ ~")).;.:.i ~~yo 0~ ~ L.. J")G:.\'1 r\'1 L.Cl

"Kelanjutan eksistensi satu masyarakat ditentukan oleh
tegaknya moral anggota masyarakat itu dan kepunahannya terjadi
pada saat keruntuhan moralnya:'

Kalau nilai-nilai moral terabaikan, maka yang menonjol
adalah ego masing-masing, dan ketika itu bagi masyakarat
tersebut akan terjadi apa yang diistilahkan oleh al-Qur'an dengan
(~L...s-i ..:..h.:>-)
"Habithat A'maluhum': yakni terjadi
"pembengkakan'' pada sosok masyarakat, yang secara lahiriah
didugasebagai tandakesehatan/kemajuan, padahal pembengkakan
itu adalah tumor ganas yang mengantar kematiannya.

AllaJm Akbar, Allahu Akbar, wa Lillahil Hamd
Saudara-saudara para 'A'idfn dan 'A'idat! Persoalan yang
kita hadapi bukannya ketiadaan nilai yang dapat menyejahateraan
kita, tetapi ketidak atau kekurang mampuan kita merekat nilainilai tersebut dalam diri dan kehidupan bermasyarakat. Memang
masyarakat bukan sekadar kumpulan sekian banyak individu,
tetapi masyarakat adalah kumpulan sekian banyak individu yang
terbentuk berdasar tujuan bersama. Ini karena setiap individu
lahir dalam keadaan hampa budaya, lalu masyarakatnya yang
membentuk budayanya. Budayanya itu lahir dari nilai-nilai yang
mereka anut.
Nilai-nilai itulah yang membentuk kepribadian anggota
masyarakat; semakin matang dan dewasa masyarakat, semakin
mantap pula pengejawantahan nilai-nilai tersebut. Masyarakat
yang belum dewasa adalah yang belum berhasil dalam
pengejewantahan nilai-nilainya, sedang masyarakat yang sakit
adalah yang mengabaikan nilai-nilai tersebut.
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Untuk menyukseskan misi Nation and Character Building,
kita tidak harus memulai dari sesuatu yang besar dan luas. Kita
juga tidak harus memulai langkah kita dengan merambah ke dan
di dalam wilayah yang bukan wilayah kita. Kita dapat memulainya
dari diri kita masing-masing, lalu keluarga kita, serta apa yang
berada dalam wewenang dan tanggung jawab kita. Itu pun kita
lakukan dengan pembiasaan, sehingga tanpa terasa ia menjadi
kebiasaan dan ketika itu akan kalah bisa oleh biasa.
Salah satu kekurangan -- kalau enggan berkata kekeliruan
-- kita dewasa ini adalah melakukan pemisahan antara dimensi
jasadiah manusia dan dimensi ruhaniahnya, sehingga lahir
manusia-manusia yang terpecah kepribadiannya. Bahkan, tidak
jarang masyarakat kita melakukan pembiasaan-pembiasaan yang
menciptakan dorongan bagi lahirnya karakter yang tidak sejalan
dengan jati diri kita sebagai bangsa yang religius dan berfalsafah
Pancasila.
Saudara! Ada orang, bahkan ada masyarakat, yang sakit
tetapi sadar bahwa mereka sakit. Ada juga yang sakit, tetapi tidak
menyadari penyakitnya. Yang lebih parah lagi adalah mereka
sakit, para dokter pun telah mendiagnosis dan memberinya
obat yang tepat, obatnya sudah di tangan mereka, tetapi mereka
enggan menelannya. Tetapi, masyarakat yang amat sangat kronis
penyakitnya adalah yang obatnya dibuang atau dia lecehkan.
Ini dikecam keras oleh Al-Quran, umat Islam diperintahkan
menghindari mereka;
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Tinggalkanlah orang-orang yang menjadikan agama/
pandangan hidup mereka sebagai bahan permainan dan sendagurau. Mereka telah ditipu oleh kehidupan dunia. (QS. al-An'am
[6]: 70)
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Semoga masyarakat kita tidak termasuk yang dimaksud
oleh ayat ini. Namun bagaimanapun, keadaan satu masyarakat
-- kronis penyakitnya atau ringan --yang pasti adalah kita harus
yakin dan optimis bahwa kebenaran dan kebaikan adalah poros
sistem wujud dan masyarakat manusia, dan bahwa kejahatan,
kepalsuan, dan kemunkaran tidak memiliki kenyataan mendasar
dan tidak memiliki topangan internal. Tokoh-tokohnya
kemunafikan diibaratkan oleh Al-Quran bagaikan ~..L:.....,.. ~
(khusyubun musannnadah), kayu yang tegak karena ditopang
oleh faktor eksternal. Ia adalah pohon tanpa akar, sehingga
kalau ia wujud, wujudnya kebetulan dan bersifat sementara. Ia
diibaratkan oleh Al-Quran sebagai buih yang menyertai arus;
~. ~..:..A:!
·-- ~it.lf >.j'.J
..~~\'j ~·~ ~• J'
'~\ ~
'~~- ~ ~r-') ?ill,.
ub
~t
~
.
. l;~ll
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j8\il tul
Adapun buih, maka ia akan hilang sebagai sesuatu yang
tak ada harganya; sedangkan yang memberi manfaat kepada
manusia, maka ia tetap di bumi. Demikianlah Allah membuat
perumpamaan-perumpamaan (QS. ar-Ra'd [13]: 17).

Karena itu, kita semua masyarakat luas, lebih -lebih
pemimpin formal dan nonformal, harus dapat menanamkan
optimisme dengan bekerja keras menjelaskan nilai-nilai luhur
yang kita anut, an tara lain melalui keteladanan serta pembiasaanpembiasaan positif. Dalam pandangan agama, "Tuhan memberi
kemampuan kepada Pemerintah untuk meluruskan yang keliru
serta mendorong kepada kebenaran melebihi kemampuan
tuntunan-tuntunan-Nya yang termaktub dalam kitab suci':
0 T_;J ~

tJ- ':1

L. 0\.k.LJ ~
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"Sesungguhnya Allah mencegah melalui penguasa apa yang
tidak tercegah melalui al-Qur'an:'
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Yakni, melalui kekuasaan yang bijaksana dan kekuatan
yang berada dalam wewenang mereka, sekian banyak hal dapat
tercapai atau tertanggulangi. Karena itu, kata orang-orang bijak:
~~ l-1! \.j_y..U ~~ oy-~

u ..:-;IS' _,.1

"Seandainya kami tahu persis bahwa ada satu doa kami
yang pasti dikabulkan Allah, maka itu akan kami gunakan untuk
mendoakan pemimpin-pemimpin-kami:'

Saudara! Mari kita berdoa semoga para pemimpin kita
selalu mendapat bimbingan dan kekuatan dari Allah Swt, sehingga
diperlihatkan kepada mereka kebenaran dan diberi kemampuan
untuk melaksanakannya, serta diperlihatkan juga keburukan dan
diberi kemampuan untuk menghindarinya dan menghindarkan
masyarakat darinya.

Allahu Akbar, Allahu Akbar, wa Lillahil Hamd
Saudara! Nabi Muhammad Saw. bersabda:
~I ~..UI

"Agama adalah ketulusan:' Ketika Beliau
ditanya: "Terhadap siapa tertuju ketulusan itu?" Beliau menjawab:
"Kepada Allah, kepada Kitab-Nya, kepada Rasul-Nya, kepada
pemimpin-pemimpin, dan kepada masyarakat luas:'

Saudara! Mari bersikap tulus kepada pemimpin -pemimpin
kita, sebagaimana kita mengharap agar mereka pun tulus kepada
kita masyarakat luas. Mari kita dukung mereka dengan tulus
dalam kebenaran dan menegur mereka dengan halus hila mereka
keliru.
yl:JI ~ LA ~_,ll ~

"Keharmonisan hubungan akan tetap terjalin selama masih
ada kritik membangun yang sopan dan halus."
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Mari kita jadikan bulan Ramadhan dan 'Idul Fithri sebagai
momentum untuk membina dan memperkukuh ikatan kesatuan
dan persatuan kita, menyatupadukan hubungan kasih sayang antara
kita semua, sebangsa dan setanah air.
Saudara! hidup di dunia ini hanya sementara. kita tak tahu
kapan kita dipanggil Allah. Mari kita mengukir nama baik kita
dan nama baik bangsa kita agar langgeng sepanjang masa, bahkan
langeng dalam kehidupan di akhirat. Marilah dengan hati terbuka,
dengan dada yang lapang, dan dengan muka yang jernih, serta
dengan tangan terulurkan, kita saling maaf-memaafkan, sambil
mengibarkan bendera as-Salam, bendera kedamaian di tanah air
tercinta, bahkan di seluruh penjuru dunia.

iJLJ~ ~,) ~ iJLJI ~Y'!- ~1 J iJLJI ~J iJLJI ..:,...ji ~I
iiJ''j~

JJIJ:-1

1~4 ~WJ ~,) ~~

iJLJI )~ a..J;.I \..;.L.:.~IJ

"Ya Allah, Engkaulah as-Salam (kedamaian), dariMu bersumber as-Salam, dan kepada-Mu pula kembalinya.
Hidupkanlah kami, Ya Allah, di dunia ini dengan as-Salam, dengan
aman dan damai, dan masukkanlah kami kelak di negeri as-Salam
(surga) yang penuh kedamaian. Mahasuci Engkau, Mahamulia
Engkau, Ya Dzal Jalali wal Ikram':
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DENGAN SEMANGAT IBADAH HAJI
DAN QURBAN KITA BINA PERSATUAN BANGSA
Oleh:

Prof (Emeritus) Dr. H. Halide
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Hadirin yang berbahagia,

Dengan iringan kalimat takbir ''Allahu Akbar" tahlil "Laa
ilaha illallah" dan tahmid "Walillahilhamdu':
Sejak kemaren setelah matahari terbenam, hari ini sampai
selesainya hari tasyrik, kita bersama-sama mengagungkan
asma Allah, pencipta dan pemilik seluruh alam jagat raya

ini. Dia menciptakan alam ini dengan segenap isisnya gina
menyejahterakan seluruh makhluk-Nya tanpa terkecuali. Bagi
orang yang beriman dan bertaqwa kebahagiaan dan kesejahteraan
itu akan berlanjut sampai akhirat. Bagi yang ingkar, sedang di
akhirat akan mendapatkan siksaan yang setimpal sesuai firmanNya dalam QS. Al-Zalzalah,
·~-~~
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"pada hari itu manusia keluar dari kuburnya dalam
keadaan bermacam-macam, supaya diperlihatkan kepada mereka
(balasan) pekerjaaan mereka. Barang siapa yang mengerjakan
kebaikan seberat zarrah pun, niscaya dia akan mendapat (balasan)
nya. Barang siapa yang mengerjakan kejahatan seberat zarrah pun,
niscaya dia mendapat (balasan)nya pula". (QS. Al-ZAlzalah: 6-8)

Hadirin yang berbahagia

Disaat kita berkumpul menunaikan shalat 'id di tempat in,
maka nun jauh disana, di Masy'aril Muqaddasah, jama'ah haji dari
seluruh penjuru dunia sedang melakukan proses ibadah haji guna
mendapatkan haji mabrur.
Setelah wukuf di Arafah, mereka kemudian melakukan
perjalanan menuju Muzdalifah untuk mabit, kemudian melempar
jumroh dan menginap di Mina. Sesudah itu mereka kembali
ke Makkah melakukan tawaf ifadhah dan di akhiri dengan
tahallul tsani. Tentu kita semua mengaharaokan agar mereka
dapat melaksanakan ibadah haji sesuai syarat dan rukunnya.
Semoga mereka memperoleh "haji mabrur" seperti yang selalu
didambakan setiap jama'ah haji. Bukankah Rasulullah bersabda:

.. ..
a.J:-1

)11 ~1):-1
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': ... dan haji mabrur, tidak mempunyai pahala selain sorga".
(Muttafaqun Alaih)

Semoga mereka selamat dan kembali ke tanah air untuk
membangun masyarakat kea rah yang lebih baik.
Allahu Akbar walillahilhamd
Hadirin yang berbahagia

Ibadah haji sebagai rukun Islam yang kelima wajib
dilakukan bagi yang mampu sekurang-kurangnya sekali seumur
hidup. Hal ini sesuai dengan firman Allah:
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''Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap
Allah, yaitu bagi orang-orang yang sanggup mengadakan perjalanan
ke Baitullah. Barang siapa yang mengingkari (kewajiban haji),
maka sesungguhnya Allah Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu)
dari semesta alam". (QS. Ali Imran : 97)

Dari pengalaman dan pengamatan saya, dengan
perhitungan cermat dan rasional, setiap orang akan mampu
menunaikan ibadah haji asal dilaksanakan mulai dari niat yang
ikhlas disertai upaya menabung sebagian (sekurang-kurangnya
sepertiga) dari jumlah pendapatannya secara teratur dan disiplin.
Upaya menabung sepertiga dan penghasilan yang halal ditarik
dari makna hadis Rasulullah SAW yang berbunyi:
~ ~J ~L..ll
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"Untuk sekedar menegakkan tulang sulbi (mempertahankan
hidup) anak cucu adam, cukup (dengan) beberapa suap nasi. Bila
mau ditambah jangan terlalu banyak (Hendaklah perut itu dibagi
tiga), sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk minuman dan
sepertiga lagi untuk bernafas (untuk tabungan)". (HR. Ibnu Majah
dan Ibnu Hibban)

Rasulullah juga menegaskan bahwa dalam mengatur
konsumsi, disamping hanya mengonsumsi barang yang "halal
dan bersih/suci" (halalan thayyibah), beliau menegaskan "kami
adalam kaum yang tidak makan hila tidak lapar dan kalau makan
tidak sampai kenyang".
~~ w--i '~lJ ~~

J>- JS'G rj .:J-

Perhitungan menunjukkan bahwa asal yang bersangkutan
memiliki sumher penghasilan (tidak tergolong fakaru wal
masakin) dan rajin serta teratur menabung sepertiganya, insya
Allah dalam waktu dua puluh sampai duapuluh lima tahun ia
dapat melakukan ibadah haji. Apabila tabungan disimpan pada
bank syari'ah yang akan diinvestasikan kembali atas dasar bagi
hasil/mudharabah, tentu waktunya bisa lebih percepat, insya
Allah!
Kebiasaan ini yang mengatur marginal propensity to
consume (MPC) minimal 2/3 dari pendapatannya dan marginal
propensity to save (MPS) 1/3 memberi efek ganda (multiplier)
terhadap pertumbuhan ekonomi.

Allahu Akbar Walillahilhamd
Hadirin yang berbahagia
Prosesi ibadah haji menempati urutan terakhir dari
rukun Islam, selain sebagai pelengkap dan penyempurnaan/
perngakum dari rukun-rukun sebelumnya, juga sebagai upaya
untuk menampak-tilasi tokoh penemu dan pendiri agama tauhid

"(Monoteisme)" yaitu Nabi Ibrahim a.s. yang kemudian oleh
Rasulullah SAW agama tauhid tersebut diteruskan, diaplikasikan
dan disebarkan sebagai "millat Ibrahim- hanifa". Begitu melihat
Ka'bah teringatlah kita bagaimana rumah Allah itu dibangun oleh
Nabi Ibrahim a.s bersama putranya Ismail a.s sebagai 'awwala
baitin wudhi'a linnas", rumah ibadat pertama dibangun ummat
manusia untuk menyembah Allah Yang Maha Esa.
Di tempat ini pulalah Nabi Ibrahim menyeru ummat
manusia untuk berhaji atas perintah Allah.

"Seluruh manusia itu, agar menunaikan haji, pasti mereka
mendatangi tanah suci dengan berjalan kaki dan berkendaraan,
berdatangan dari berbagai penjuru dan ternpat yang jauh." (QS.
Al-Hajj: 27).

Di sini juga ia memproklamirkan dan menyebarkan
agama "Hanifan Musliman': suatu keyakinan yang harus hanya
menyembah kepada Allah semata, tempat kita menyerahkan
diri bulat-bulat. Itulah agama "Tauhid" yang di teruskan oleh
Rasulullah Muhammad SAW ditunjukkan kepada "seluruh
ummat manusia'' (Kaffatun Linnas) dengan menciptakan
kesejahteraan pada isi alam: manusia, flora dan fauna (rahmatan
lil alamin) melalui sifat/karakter/budi pekerti/akhlak yang mulia
(al akhlaqul karimah).
Dienul Islam mengajarkan bahwa seluruh usaha/aktivitas
kita harus ditransformasi menjadi "ibadah" didasari oleh "iman
(keyakinan), ikhlas (tanpa pamrih) dan ikhsan (terbaik)".
Ibadah ritual menjadi jiwa atau pengarah setiap usaha. Artinya
amal saleh kita adalah aplikasi ibadah ritual yang dilaksanakan
secara konsisten (istiqomah), teratur (regular, sistematis) dan
berkesinambungan.
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Allahu Akbar Walillahilhamd
Hadirin yang berbahagia
Ibadah ritual yang kita lakukan ini akan mengingatkan
kita bagaimana para perilaku sejarah itu menjalani suatu ujian
kehidupan yang sangat berat atas perintah Allah. Namun karena
mereka melakukannya dengan penuh pengorbanan yang ikhlas,
pada akhirnya mereka memperoleh kemenangan yang gemilang.
Pada hari ini kita teringat kembali atas peristiwa besar
dan berat antara seorang ayah yang dituntut mengorbankan
putera tunggalnya yang sangat dicintainya dan didambakan
sebagai penerus generasinya. Tetapi Karena itu adalah perintah
Allah, maka baik anak maupun ayah dengan rela dan ikhlas
melaksanakan walaupun berbagai usaha syaitan untuk mencegah.
(QS. Al-Syaffat: 103-107).

"Tatkala keduanya telah berserah diri dan Ibrahim
membaringkan anaknya atas pelipisnya (nyatakanlah kesabaran
keduanya). Dan Kami panggillah dia "Hai Ibrahim sesungguhnya
kamu telah membenarkan mimpi itu. Sesungguhnya demikianlah
Kami memberikan balasan kepada orang-orang yang berbuat baik.
Dan Kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar".
(QS. Al-Syaffat: 103-107)

Hadirin yang berbahagia
Di dalam Al-Qur'an ada dua figure yang dijadikan "teladan
ummat manusia" masing-masing Rasulullah SAW (QS. Al-Ahzab
ayat 21) dan Nabi Ibrahim a.s (QS. Al-Mumtahanah ayat 5 dan 6).
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Nabi Ibrahim dalam menemukan sang pencipta Tunggal
yang wajib disembah dilakukan secara empiris dan rasional.
Bagaimana prosesnya ikutilah kisah berikut seperti yang
disampaikan oleh Al-Qur'an.
tenggelamnya bintang, bulan dan matahari
karena peredaran sesuai sunnah/perintah Allah, dengan
penuh pertimbangan rasional menyebabkan ia tak mau
menyembahnya, karena menurut dia yang patut disembah
adalah zat yang mengatur peredaran itu (QS. Al-An'am:
74-79).

1. .Kisah

2. Setelah ia berdialog dengan ayahnya tidak tidak
bermanfaatnya menyembah patung hasil ciptaan manusia
(QS. Maryam: 41-49) dan (QS. Anbiya: 52-56), maka ia
mengahancurkan seluruh patung kecuali yang terbesar
(QS. Al-Anbiya : 57-68) dan Ibrahim meminta agar
mereka menanyai patung induk hila ia mampu berbicara
(QS. Al-Anbiya: 63). Walaupun mereka sadar telah
menganiaya diri sendiri, namun demi gengsi dan harga
diri akhirnya mereka tetap menghukum Ibrahim. Nammi
atas perlindungan Allah, walaupun dibakar ternyata
Ibrahim selamat, bebas dari jilatan api bahkan api menjadi
dingin atas perintah Allah (QS. Al-Anbiya: 69).
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3. Bukti empiric lainnya adalah ketika Ibrahim memohon
kepada Tuhannya untuk membuktikan bagaimana cara
menghidupkan orang mati, agar lebih mantap imannya.
Lalu Allah menunjukkan membuat eksperiman dengan
menyembelih empat ekor burung, dan menempatkannya
secara terpisah di atas bukit. Setelah ia memanggilnya,
ternya keempat burung tersebut hidup dan utuh kembali,
atas takdir Allah SWT (QS. Al-BAqarah: 260).
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4. Juga ia berdialog dengan Raja Namrud, dengan alas an
yang rasional dan tepat, meneyebabkan Raja tersebut
heran terdiam dan kalah telak (QS. Al-Baqarah: 258).
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''Tatkala Ibrahim mengatakan: "Tuhan ialah yang
menghidupkan dan mematikan" orang itu berkata ''saya
dapat menghidupkan dan mematikan". Ibrahim berkata
"Sesungguhnya Allah telah menerbitkan matahari dari
timur, cobalah terbitkan dari barat. Orang itu terperengah
keheranan dan Allah tidak member petunjuk kepada orang
zalim".

Demikianlah Ibrahim anak cerdas peletak dasar agama
tauhid membina keyakinan secara jernih dan rasional sehingga
mantap aplikasinya. Karena itu ia menegaskan:

''Apakah kamu hendak membeantahku tentang Allah
padaku. Sesungguhnya Allah telah member petunjuk kepadaku.
Dan aku tidak takut kepada (malapetaka dari ) sembahan~ 142 :)

sembahan yang kamu persekutukan dengan Allah, kecuali dikala
Tuhanku menghendaki sesuatu (dari malapetaka) itu. Pengetahuan
Tuhanku meliputi segala sesuatu. Maka apakah kamu tidak dapat
mengambil pelajaran (dari padanya)". (QS. Al-An'am: 80)

Allahu Akbar Walillahilhamd
Dalam melaksanakan ibadah qurban, selain jenis qurban
harus memenuhi syarat, harus pula diantisipasi bahwa tidak semua
quran diterima oleh Allah SWT, tetapi ada juga yang tertolak.
Bukankah Al-Qur'an telah mengisahkan bagaimana ibadah
qurban yang dilaksanakan oleh dua putera Adam yaitu (Habil dan
Qabil) dalm QS. Al-Maidah: 27-32? Ayat 27 menyampaikan:
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"Ceritakanlah kepada mereka kisah dua putera 'Adam
(Habil dan Qabil) menurut yang sebenarnya. Ketika keduanya
mempersembahkan qurban, maka diterima salah seorang dari
mereka berdua (Habil) dan tidak diterima dari yang lain (Qabil).
Ia berkata (Qabil): ''aku pasti membunuhmu". Berkata Habil
"sesungguhnya Allah hanya menerima (qurban) dari orang-orang
yang Taqwa".

Begitulah marahnya Qabil terhadap Habil, maka ia tega
membubuh saudaranya (QS. Al-MAidah : 28-30). Peristiwa
membunuh pertama oleh ummat manusia ini yang menyebabkan
Allah menurubkan hukumnya kepada ummat manusia.
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"Barang siapa yang membunuh seorang manusia, bukan
karena orang itu membunuh orang lain, atau bukan membuat
kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh
manusia seluruhnya. Dan barang siapa memelihara kehidupan
manusia semuanya ..." (QS. Al-Maidah: 32).

Semoga ayat 1m menyadarkan manusia agar
menghindarkan diri dari sifat brutal dan paranoid yang gemar
memprakarsai dan melakukan pembunuhan sesama manusia.
Perlu pula diingatkan bahwa fisik qurban bukan yang mejadi
penilaian akhir, tetapi pada realisasi "taqwallah" yang ingin diraih
sesuai firman Allah:
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"Daging-daging unta dan darahnya itu sekali-kali tidak
dapat mencapai keridhaan Allah, tetapi ketaqwaan kamulah
yang dapat mencapainya. Demikian Allah telah mendudukannya
kepadamu supaya kamu mengagungkan Allah terhadap hidayahNya. Dan berilah kabar gembira pada orang-orang yang berbuat
baik". (QS. Al-Hajj: 37).

Islam yang hakiki mengajarkan ummatnya untuk selalu
bersatu menjaga kesatuan dengan memegang teguh tali Allah dan
menghindarkan diri dari perpecahan (QS. Ali Imran: 103)
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Merayakan dua hari kemenangan (Idul Fitri dan Idul
Adha/Qurban) tidaklah dilakukan dengan pesta pora. Kita tutup
dengan ibadah shalat disertai kegiatan social sebagai tanda rasa
-<¢ 144 :)>

syukur, dalam rangka memupuk solidaritas social, meningkatkan
kesejahteraan masyarakat. Sebelum shalat Idul Fitri kita
diwajibkan membayar dan menyalurkan zakat fitrah untuk
meratakan konsumsi karbohidrat dan distribusi zakat mal guna
meningkatkan kemampuan kaum dhuafa. Pada hari raya Idul
Adha ini kita diwajibkan menyembelih dan mendistribusikan
daging hewan qurban, sehingga meratalah distribusi protein
hewan kemasyarakat. Aplikasi ritual ini mengingatkan sabda
Rasulullah: "Bukanlah ia dari golongan ummatku orang yang
enak makan dan kenyang, sedang tetangga disebelah rumahnya
mengalami kelaparan''.
Amaliah tersebut diarahkan untuk mengeratkan
silaturrahmi memperkuat rasa persatuan dan kesatuan dalam
menjada integritas bangsa. Meningkatkan solidaritas nasional,
akan mengurangi/menghilangkan "kecemburuan sosial" sebagai
unsure/ elemen perpecahan yang dapat menggoyahkan integritas
bangsa.
Sifat solidaritas sosial (social solidarity) inilah yang harus
kita tingkatkan dan pelihara terus apalagi dalam menghadapi
situasi/kondisi ekonomi dewasa ini yang masih terus mengalami
krisi. Pemimpin dan pengambilan kebijakan belum mampu
mengatasi secara tuntas, karena mereka masih dalam tahapan
susunan saling menghujat dan belum memperoleh solusi yang
mampu mengatasi inti persoalan secara subtansia.
Mulai hari ini mari kita hentikan saling menghujat dan
saling menuding. Etika dalam mengajak sesuatu di jalan Allah
hndaknya dengan bijak (hikmah), dan dengan nasihat yang baik
(mau'izhatul hasanah) dan tidak emosional apalagi yang narkis.
Bila berdiskusi ajukan reasoning (nalar) yang lebih baik. Allah
berfirman dalam surat An-Nahl: 125,
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Hai pemimpin bangsa, duduklah bersama memikirkan
dan menata kehidupan dalam perumusan kebijaksanaan untuk
menyelesaikan persoalan ekonomi dan sumber perpecahan
(disintegrasi) bangsa ini.
Rumuskanlah politik perekonomian bangsa yang memihak
pada pemberdayaan masyarakat banyak, karena kalangan
konglomerat yang selama ini dipercaya untuk mengembangkan
sebagai lokomotif pembangunan dengan berbagai pemberian
fasilitas ternyata masih tidak berhasil, bahkan telah membuktikan
dirinya sebagai pengusaha lemah dan hutangnya bertumpuk.
Mereka tak punya malu bahkan tega berbuat zalim, menipu
dan menyebabkan masyarakat menderita dalam bentuk krisis
ekonomi yang sampai sekarang belum sempat terselesaikan.
Wahai para penghutang besar selesaikanlah hutang-hutang
anda sebelum mengahadap kehadirat Ilahi. Bila tidak, anda harus
siap menerima kehinaan dan dihukum didunia dan tidak akan
mendapatkan ampunan dari Allah SWT. Ingatlah sabda Nabi:
~~ljb.

"Orang yang mampu membayar hutang, tetapi menunda
pembayarannya, maka ia berlaku zalim."
<~:.! ~J ~/
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"Orang-orang yang mengundur-undur pembayaran utang
bagi orang yang mampu membayar, maka sesungguhnya ia telah
mengahalalkan dirinya dihina dan dihukum."

-<(: 146

>-

Orang syahid saja, utangnya yang belum terlunasi tidak
diampuni Allah.

. .1JI \'I• '-:-'..) .r
.. ,<"" ~II

:.1-

I ....

..

.;AA!.

Rasulullah SAW memang menyatakan :
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"Sesungguhnya jika seorang terlilit utang, kalau berbicara
ia dusta dan kalau berjanji akan inkar."

Allahu Akbar Walillahilhamd
Hadirin yang berbahagia

Akhirnya hikamah utama dari peristiwa haji dan qurban
tersebut yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari kita
adalah sebagai berikut:
1. Bila Allah yang menghendaki, maka segala perintahnya
kita akan laksanakan dengan penuh keikhlasan. Jiwapun
rela dikorbankan karena Allah semata. Tetapi karena Allah
sebagai pemelihara harkat dan martabat manusia, ia tidak
rela mengorbankan jiwa manusia/kemanusiaan apalagi
terhadap hambanya yang saleh, ikhlas dan muttaqin.
Karena itu ia menggantinya dengan hewan qibas yang
besar.
2. Sifat hewaniyah seperti egois, rakus/tamak, mencuri/
korupsi, memakan harta orang secara tidak sah/ sewenangwe nang dan lain -lain, yang sering melekat pada diri
manusia, sifat itulah yang wajib disembelih/disingkirkan
dari diri manusia sebagai alat untuk mensucikan diri.
3. Dengan kewajiban menyembelih hewan qurban bagi
orang yang mampu, melengkapi kesetiakawanan social
umat Islam dengan membagikan daging qurban agar dapat
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meningkatkan nilai gizi masyarakat yang mengandung
protein hewani, setelah pada bulan Ramadhan lalu kita
membagikan beras/zakat fitrah yang banyak mengandung
karbo hidrat, ini unsure utama menghilangkan
kecemburuan sosial.
4. Pengorbanan yang kita lakukan adalah karena ketaqwaan
semata kepada Allah yang mendorong keberpihakan
kepada kaum dhuafa dalam membagi kasih dan hikmat
serta anugrah Allah, akan menumpuk persatuan dan
kesatuan bangsa.
5. Marilah hidup sebagai lembah penyebar kebaikan dan
obat. Jauhilah hidup sebagai lalat penyebar penyakit dan
keonaran.
Allahumma, ya Allah, sungguh makin terasa keteraturan
agama yang engkau turunkan kepada Rasul-Mu Muhammad
SAW sebagai agama sempurna pembawa rahmat bagi seluruh isi
alam seperti yang Engkau firmankan pada ayat terakhir-Mu:
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·<'·I;:..'- ~'fl,~ ~,
·<"~ ..:l r·<'I~ ir'!'il
-, i'')\.:..~1
t r
-, 'JJ ~

.::::; G.:l

"Hari ini Aku (Allah) sempurnakan bagimu agamamu dan
Aku lengkapkan untukmu nikmat-Ku dan Aku ridhakan Islam
sebagai agamamu". (QS. Al-Maidah: 3).

Ya Allah, berikanlah kepada kami anugrah iaman yang
kuat, hati yang khusyu dan niat yang ikhlas dalam menjalankan
perintah-perintah-Mu. Ridhailah segala aktivitas kami sebagai
bentuk pengabdian kepada-Mu, ya Allah.
Ya Allah, berikanlah kepada kami kesabaran yang
cukup untuk melaksanakan perintah-perintah-Mu, disertai dan
ketekunan yang penuh dalam menunaikan tugas kami.
Ya Allah, tunjukkanlah kami jalan yang benar, jalan
mereka yang Engkau beri nikmat dan hikmat.
~ 148

:>-

Ya Allah, hindarkanlah bangsa dan Negara kami dsegala
macam cobaan yang Engkau timpakan kepada kami adalah
sebagai akibat dosa-dosa kami, ampunilah kami ya Allah karena
tanpa kasih saying dan ampunan-Mu kami akan tetap menderita
dan tak mampu keluar dari azab-Mu. Karen a itu Ya Rahman dan
Rahim limpahkanlah Rahmat dan Maghfirah-Mu, ya Allah.
Ya Allah, tunjukkanlah para pemimpin kami pada jalanMu yang lurus dan sadarkanlah mereka agar lebih teliti, cermat dan
konsisten (istiqomah) dalam segala tindak tanduknya. Karunialah
mereka kesadaran agara memiliki sifat siddiq (jujur ), amanah
(arif dan bijaksana), tabligh (transparan dalam berkomusikasi)
dan fathomah (professional dan meiliki komitmen yang tinggi)
sebagaimana Engkau sifatkan kepada Rasul-Mu dan para
sahabatnya dalam mengayomi ummat.
Ya Allah, singkirkanlah sifat zalim dengki, khianat, dusta,
munafik dan membangkang dari penguasa dan masyarakat kami.
Gantikanlah dengan sifat adil, kasih saying, hormat menghormati,
tumbuhkanlah sifat amanah, jujur dan disiplin, taat pada aturan
yang telah digariskan oleh-Mu dan Rasul-Mu.
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Terimalah segala amal ibadah kami, karena semuanya
kami serahkan secara bulat kepada-Mu, ya Allah.
Ampunilah kesalahan kami dan kedua orang tua kami
serta seluruh kaum muslimin dan muslimat yang telah wafat dan
yang masih hidup. Sebab kalau kamu tidak mengampuni, kami
akan terus celaka dan menderita, ya Allah.
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SEMANGAT BERQURBAN DAN PENGABDIAN
BAGINEGERI
Oleh:

Prof. Dr. AG.H. M. Faried Wadjedy, MA.
--------~~~--------
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Allahu Akbar 3x wa Lillahil Hamd
Ma'asyiral Muslimin Rahimakumullah

Pada pagi hari ini, kita semua berkumpul di masjid yang
bersejarah dan berberkah ini untuk melaksanakan sebuah ritual
tahunan, yaitu Idul Adha. Adalah kesempatan, kemampuan,
kondisi, serta keinginan tulus yang menjadi modal kita untuk
dapat berpartisipasi pada pelaksanaan ibadah ini. Kesemuanya
merupakan limpahan karunia Allah SWT yang harus senantiasa
kita syukuri. Salam dan shalawat kita curahkan kepada Nabi
Muhammad SAW selaku pemimpin segenap rasul dan nabi,
teladan sejati umat Islam yang dengan Sunnahnya telah menuntun
umatnya ke arah khayru ummah (sebaik-baiknya umat).

Allahu Akbar 3x wa Lillahil Hamd

Kemarin, tepatnya 9 Zulhijjah, saudara-saudara kita
seiman yang tengah berhaji di Tanah Suci Mekkah telah
datang dan berkumpul di Padang Arafah seraya bertalbiyah
labbaykallahumma labbayk, labbayka la syarika laka labbayk
(Ya Allah, kudatang penuhi panggilan-Mu, Engkau Esa tiada
sekutu). Mereka mengenakan pakaian yang sama yaitu pakaian
ihram, mengucapkan kata yang sama yaitu talbiyah. Kesemuanya
merupakan simbol kesamaan kedudukan di hadapan Allah SWT
dan simbol kebersamaan tanpa diskriminasi. Mereka berthawaf
mengitari Ka'bah selaku arah yang dituju ketika umat Islam shalat.
Tujuan utamanya adalah pemurnian keimanan dan ketauhidan
kepada Allah SWT, dan diharapkan berimplikasi positif terhadap
realitas sosial keumatan.
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Allahu Akbar 3x wa Lillahil Hamd

Ma'asyiral Muslimin wal Muslimat Rahimakumullah
Idul Adha identik dengan qurban. Penyebutan al-Qur'an
untuk kata qurban ini mengandung arti "upaya pendekatan kepada
Tuhan': Sejatinya, berqurban memiliki cakupan makna yang luas,
sehingga apa pun yang kita lakukan, baik yang bersifat material
maupun non-material dapat terkategorikan sebagai implementasi
qurban. Pada hari ini, 10 Zulhijjah, umat Islam bersama-sama
menunaikan shalat sunnat Idul Adha. Di hari Idul Adha ini juga
dan tiga hari tasyriq setelahnya, yaitu 11, 12, dan 13 Zulhijjah,
umat Islam dianjurkan untuk menyembelih hewan qurban dan
didistribusikan dua pertiga dagingnya kepada yang mustadh'a.fin.
Bukanlah takaran material dari hewan qurban tersebut yang
menjadi tolok ukur, melainkan ketulusan untuk memupuk
kedekatan kepada Sang Pencipta yang juga termanifestasi
dalam jalinan silaturahmi yang erat antarsesama umat manusia.
Begitulah hakikat dari ketakwaan yang diawali dengan niat suci
dan berkorelasi konstruktif pada ranah sosial keseharian.
/ .£U.1r·k~. ,..~:~11 ~8 ~C\/ V.~LA~ ~/~~~·~~I
r k1 Lk:;;·
~
/ ("""'"""': <..;;lr-- - ~J
/ J '1!-'"'.r
•

~\

-/ /

~

j8- u~~
~

'
.. 2"!1
"'~ / ~<ti.~ t; / \;._~\I~
rJ
r
-.s'-' ~ /

Tidak dapat mencapai Allah daging dan darah hewan yang
disembelih, tetapi yang dapat mencapai adalah ketakwaan kamu.
Demikianlah Allah telah menundukkannya untuk kamu supaya
kamu mengagungkan Allah atas hidayah-Nya kepadamu. Dan
berilah kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik."
(QS. al-Hajj [22]: 37)

Ketulusan dalam berqurban telah dicontohkan oleh
Khalilullah Nabi Ibrahim As ketika diperintahkan untuk
mengorbankan putra tersayangnya, Ismail As. Pelaksanaan
perintah tersebut merupakan sesuatu yang sangat berat secara
psikologis, tetapi perasaan itu terkalahkan oleh ketundukan
-<(: 153 :)>-

dan ketulusan menjalankan perintah Allah SWT. Sikap Nabi
Ibrahim As tersebut mengisyaratkan sebuah pesan penting bahwa
kecintaan kepada Allah SWT mengatasi kecintaan kepada yang
lain, sehingga mensyaratkan kesediaan mengorbankan sesuatu
yang sangat dicintai demi menggapai cinta yang lebih tinggi,
mahabbatullah.

Allahu Akbar 3x wa Lillahil Hamd
Ma'asyiral Muslimin wal Muslimat Rahimakumullah

Pelajaran dari Idul Qurban ini dapat menjadi spirit
pengabdian kepada bangsa dan negara kita, Indonesia tercinta.
Paling tidak, ada tiga hikmah yang tersirat dari peristiwa qurban
Nabi Ibrahim As:
Pertama, tanggung jawab sebagai pondasi aktivitas. Nabi
Ibrahim As mencontohkan tingginya rasa tanggung jawab itu
dalam menunaikan tugasnya. Ia berupaya mengabaikan egoisme
individunya dan istiqamah terhadap amanah yang diembannya.
Ia gigih menjalankan perintah Allah, kendati tidak sejalan
dengan harapannya. Begitulah sejatinya kita menanamkan rasa
tanggung jawab dalam keseharian, sehingga berimplikasi positif
terhadap bangsa dan negara. Egoisme pribadi dan kelompok
harus ditepikan untuk memprioritaskan kepentingan bersama
yang lebih utama. Ketika rasa tanggung jawab ini tertancap kokoh
dalam sanubari dan terpatri dalam segenap dimensi keseharian,
maka profesionalisme akan terbangun secara konstruktif.
Dimensi konkret dari tanggung jawab ini adalah senantiasa
memberikan yang terbaik berdasarkan kapasitas dan kapabilitas
masing-masing. Terbuka varian jalan dan tersedia aneka cara
untuk mempersembahkan yang terbaik bagi negeri tercinta ini,
sepanjang rasa tanggung jawab itu senantiasa menyertainya.
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Dan katakanlah: "Bekerjalah kamu, niscaya Allah dan
Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat amal kamu
itu, dan kamu akan dikembalikan kepada Yang Maha Mengetahui
yang gaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa
yang telah kamu kerjakan". (QS. at-Taubah [9]: 105)

Hikmah kedua, optimisme sebagai penopang kreativitas.
Nabi Ibrahim As mencontohkan betapa tinggi optimismenya
ketika ia beserta istri dan anaknya, Hajar dan Ismail, meninggalkan
negeri Palestina yang tanahnya subur menuju Mekkah yang tandus.
Sebuah pengorbanan besar karena harus merelakan buah hatinya
itu tinggal di kawasan Mekkah yang masih tak berpenduduk
saat itu. Peristiwa ini mengisyaratkan bahwa keberanian untuk
mengambil risiko demi menghadapi tantangan merupakan
salah satu cara yang harus ditempuh untuk meraih kemajuan.
Meninggalkan zona yang nyaman (comfort zone) yang dibarengi
dengan optimisme akan keluasan rezeki yang Allah SWT sediakan
akan memacu dalam meningkatkan prestasi. Nabi Muhammad
SAW berhijrah dari Mekkah ke Madinah menjadi babak baru
dalam peradaban Islam. Mekkah yang sangat dicintainya harus
ia tinggalkan demi menggapai harapan yang lebih tinggi. Kita
teringat ucapan beliau ketika meninggalkan tanah kelahirannya
menuju Madinah:
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"Demi Allah, sesungguhnya engkau (wahai kota Mekkah)
adalah bumi Allah yang paling aku cintai. Seandainya yang bukan
bertempat tinggal di sini mengusirku, niscaya aku tidak akan keluar
meninggalkanmu".

--<:

155

:>-

Seseorang yang optimis pasti akan menjadi pribadi
tangguh. Ia akan siap menghadapi kondisi baik dan buruk. Kalau
kondisi baik yang diperoleh, segera ia bersyukur; tetapi jika
kondisi buruk yang dijumpai, maka ia sikapi dengan bersabar.
Tidak ada keluh kesah yang terlontar dari lisannya. Atas dasar itu,
berkreasi dan berinovasi merupakan manifestasi dari optimisme
itu. Pengabdian kepada bangsa dan negara dapat terejawantah
dengan semangat optimisme itu, yaitu dengan berupaya seoptimal
mungkin menghadirkan kreasi dan inovasi yang mengakomodasi
tuntutan kekinian namun tetap berpijak pada lokalitas budaya
sendiri yang terbilang kaya.
Allahu Akbar 3x wa Lillahil Hamd
Ma'asyiral Muslimin wal Muslimat Rahimakumullah
Hikmah yang ketiga adalah kemampuan bekerja sama
dengan pihak lain sebagai pemelihara kreativitas. Nabi Ibrahim
As dan Nabi Ismail As mencontohkan kerja sama yang apik di
saat mengutarakan maksudnya hendak mengorbankan putranya
karena menjalankan perintah Allah SWT. Bak gayung bersambut,
Nabi Ismail dengan lapang dada merespons dengan baik maksud
ayahnya. Kendati yang disembelih ternyata seekor domba
(qibasy) karena Allah SWT tidaklah menghendaki qurban dalam
bentuk manusia, tetapi dalam bentuk hewan. Antara ayah dan
anak tercipta relasi harmonis sehingga tercipta saling pengertian
dalam menjalankan perintah Allah SWT. Nabi Ibrahim As dapat
dijadikan teladan bagi seorang bapak, sedangkan Nabi Ismail As
dapat dijadikan teladan bagi seorang anak.
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Maka tatkala anak itu (Ismail) telah sampai usianya dapat
membantu Ibrahim, maka Ibrahim berkata; "Wahai anakku, saya
bermimpi bahwa saya disuruh menyembelihmu, maka bagaimana
pendapatmu" Ismail menjawab: "wahai ayahku, lakukanlah apa
yang diperintahkan kepadamu, insya Allah aku termasuk orang
yang sabar. Tatkala keduanya telah terbukti berserah diri dengan
membaringkan atas pelipisnya, maka Allah memanggil Ibrahim;
Wahai Ibrahim, sungguh engkau telah membuktikan ketaatanmu
atas perintah dalam mimpi itu. Sungguh demikianlah, kami
memberi balasan kepada orang berbuat baik. Ini sebenarnya hanya
ujian saja. Dan kami tebus anak kamu dengan seekor binatang
sembelihan yang besar. (QS. as-Shaffat [37]: 102-107)

Pengabdian untukbangsadannegara tidakdapatmenihilkan
peran kerja sama. Kebersamaan dan jalinan kekompakan untuk
padu dalam keseharian juga menjadi prasyarat kesuksesan. Kita
harus saling mendukung berdasarkan kapabilitas dan kapasitas
masing-masing. Seorang anak harus patuh dan sayang kepada
kedua orang tuanya, seorang siswa harus menghormati gurunya,
seorang pegawai harus menghargai atasannya, seorang warga
negara yang baik harus taat pada pemimpin, dan sebagainya. Di
era kekinian, dibutuhkan kemitraan untuk dapat menggapai hasil
yang maksimal. Sistem dan perangkat kehidupan menghendaki
jalinan kebersamaan yang saling berinteraksi harmonis. Tentu
saja, kerja sama hanya akan terejawantah dengan baik jika
ditanamkan rasa saling percaya satu sama lain, yang didasari oleh
prinsip amanah.
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Allahu Akbar 3x wa Lillahil Hamd
Ma'asyiral Muslimin wal Muslimat Rahimakumullah

Kerelaan berkorban meniscayakan semakin terasahnya
emosional kita yang bermuara pada kemampuan mengatasi
masalah secara cermat. Semakin besar pengorbanan kepada
bangsa, maka semakin besar pula kemajuan bangsa ini. Kita
berharap, sekecil apa pun pengorbanan itu pasti berkontribusi
bagi bangsa.
Semoga hikmah Idul Adha ini akan meningkatkan
kualitas keimanan dan ketakwaan serta akhlak. Dengan semangat
berqurban, pengabdian tiada henti untuk bangsa ini dapat kita
berikan sesuai kapasitas dan kapabilitas kita.
Mengakhiri khotbah ini, marilah kita bermunajat
kepada Allah SWT dengan tulus memohon ampunan atas dosa
dan kesalahan kita, serta menerima segala amal kebajikan kita.
Semoga Allah senantiasa menunjuki kita jalan yang lurus dan
menghindarkan kita dari kesesatan. Ya Allah, berilah kemampuan
kepada kami untuk senantiasa memberi yang terbaik buat bangsa
dan negara tercinta ini. Ya Allah, jadikanlah Idul Adha ini sebagai
titik tolak semangat berqurban kami dan semangat pengabdian
kami kepada negara ini. Ya Allah, limpahkanlah kedamaian dan
ketenteraman bagi bangsa ini. Berkahkanlah rezeki yang Engkau
senantiasa limpahkan kepada kami.
.!.Lei_;>- (f'

.!ll~ ~i '~J~J \.: ~.) \.: ~ \.: t.s~

\.: ~ \.: ~ \.:

,!.11_,..., ~ ~J ~

(f' ~~J

4..ib:J.IJ j _r--JIJ ~\J JS:.~.t\J ~~IJ ~~}IJ ~~\ ~ e:t~\ ~\

i f J a..,pl,:. I~ li~ i f ~ L.. J

'..r...U

~

4-:--

~ L.. -.Jti.liJ ~\J ..UI..l.!JIJ

J5' Js- ..:11

4,...~ ~I 01~

~1.,.-\'IJ ~ ~L:>-\'1 ~L:...eJliJ ~JliJ ~w...J.IJ 0:.•1 .II p i ~I
,~L:..-lJ.-1 ~li ~ ~l_y..lll ~ ~}

C7" .!.lil

_;1..:.11 yl~ LaJ ~ o_;>-')/I ~ J ~ ~..lll ~ l;,jl ~J

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

~

159 )or

~ 160 ~

