
hi . r

■I
□

i -

"■r 
i

■

r- -
•<>;. - ■

/L ■■/•■■ ...t, .

-Pi-■
■ ■

Wj
Vv

■ *< 7

r

■

■

A .

!
: 4.

-

■

■ ' “iJ i - P, ' ■ ’

■

■ »'• . • . -•/ ■ I *' .

DITJEN BIMAS ISLAM DAN URUSAN HAJI 
PROYEK BIMBINGAN DAN DAKWAH AGAMA ISLAM 

(PUSAT)
TAHUN 1996/1997

- • • * - ’ ■ . . ’ • “

<

i
I

■■ **‘^**> J

■

ISLAM
' 1

■

■

’ ■ . ■ ' ■ '

\':.P

IN PRA

- - ■ r

I 
I K

-





TIM PENYUSUN 

Pengarah Drs. H. Subagjo 

Ketua H. Maftuh lkhsan 

Sekretaris Zulkifli, S.E. 

Anggota I. Drs. H. M. Noorhilal P. 

2. Drs. H. Sudinnan Kamil 

3. Drs. H. Hafid Wajdy 

4. Drs. Sarmidin 

5. Erma Suryati 

Editor Drs. H. Makmun Razak 

Sekretariat I. H. Sumingat 

2. H. Yos Runiza 

Ill 





KATA PENGANTAR 

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah sw1 bahwa Proyek 
Bimbingan dan Dakwah Agama Islam (Pusat) tahun anggaran 1996/1997 
telah dapat menerbitkan sebuah buku berupa tuntunan praktis yaitu 
'"Tuntunan Prak tis Agama Islam'". Buku ini dimaksudkan untuk 
memherikan bekal kepada umat agar memiliki pengetahuan dasar tentang 
Iman, Islam dan Ihsan. 

Buku ini kiranya dapat menjadi pegangan agar kondisi iman, islam 
dan ihsan tersebut tetap tegar dalam jiwa seseorang sehingga dalam 
menghadapi tantangan dan ujiun hidup, ia tidak goyah dan luluh kedalam 
kondisi dan situasi yang jauh dari ajaran dan tuntunan agama. 

Selamat membaca dan berguna. Amin, ya rabbal alamin. 
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KATA SAMBUTAN 

Bismillahirrahmanirrahim 
Dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara telah mengamanatkan bah

wa hakekat Pembangunan Nasional adalah pembangunan manusia Indo
nesia seutuhnya yang berarti dalam pelaksanaan pembangunan fisik 
hendaknya tidak terlepas dari jalur yang mengarah kepada ketinggian 
harkat dan martabat manusia. Manusia seutuhnya berarti pula yang men
cerminkan keselarasan hubungan dengan Allah dan alam lingkungannya. 
Manusia seutuhnya adalah manusia yang memiliki sumber daya guna 
dan berhasilguna. 

Untuk mewujudkan manusia-manusia yang berdayaguna dan berha
silguna tersebut diperlukan upaya-upaya serta teknik dan strategi pende
katan dakwah yang lebih efektif dan mengena kepada sasaran. Namun 
diakui bahwa perkembangan masyarakat yang semakin dinamis serta 
beragamnya watak dan corak sasaran dakwah, maka pelaksanaan dak
wah dihadapkan kepada yang semakin kompleks. Untuk itu diperlukan 
sarana dakwah berupa buku pedoman yang memuat methode, materi 
serta teknik yang tepat sesuai sasaran dakwah. 

Karena itu salah satu upaya nyata yaitu penerbitan buku •vruntunan 
Praktis Agama Islam" yang memberikan arah da'iar-dasar agama kepada 
golongan yang dapat dikatakan masih awam terhadap agama. Selain itu, 
juga agar dapat dimanfaatkan oleh para Muballigh-muballigah sebagai 
bahan dan referensi guna kekayaan serta pengembangan dakwah. 

Demikian dan semoga dengan hadin1ya buku ini, akan bermanfaat 
bagi semua pihak yang bergerak di bidang dakwah. 

Jakartcl, September 1996 
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BAB I 
PENDAHULUAN 

A. LATAR BELA KANG 

Pembinaan iman dan taqwa harus tetap menJadi fokus perhatian 
para Ulama. Kyai, Ustadz serta tokoh masyarakal. Karena faktor 
iman adalah laksana setir sebuah kendaraan. Tanpa setir maka 
jalannya sebuah kendaraan akan menjadi tidak jelas arahnya bahkan 
bisa terjadi oleng dan lain-lain. Tentu akan terjadi sesmuu yang tidak 
di inginkan, seper1i menabrak apa saja yang ada dihadapannya. 
Bahkan jika terjadi demikian tidak saja merusak dan mengganggu 
apa yang ada dihadapannya, akan tetapi juga, akan merusak dirinya 
atau mobil yang dikendarainya. 

Demikian pula kadar iman seseorang, terkadang naik, terkadang 
turun, pasang sumt selalu ada dan bahkan sering terjadi pada diri 
seseorang. Karena itu betapa pentingnya pengendalian, peningkatan 
dan pengamalan iman dalam bentuk amaliah nyata. Iman adalah 
pengendali. arah serta tujuan dan langkah seseorang. Apakah ia akan 
melangkah kepada hal-hal yang terpuji atau tidak terpuji (negatif). 
Dua pilihan inilah yang selalu datang kepada kita. Manukah yang 
akan kita ambil dan kita pilih. Pilihan kita akan sangat tergantung 
kepada kekuatan dan dorongan iman tadi. 

Kehidupan kita di zaman globalisasi segala sesuatu serba ter
buka, transfaran, tidak ada batas antara anak, remaja. dewasa ter
hadap sesua1u yang boleh dan tidak boleh dilihat. Keadaan seperti 
ini sudah menjadi kenyataan dan akan berlanjut terus. senang dan 
tidak senang. setuju dan tidak setuju. perubahan akan terus 
berkembang. 

Karena itu untuk mengurangi dan kalau bisa menghilangkan 
kemungkinan negatif ini, agama tetap relevan untuk membenlengi 
diri, membekali serta menjaga diri secara maksimal agar tetap berpe
gang teguh kepada tuntunan agama. agar tidak mudah tergoda oleh 
rongrongan kiri kanan. depan belakang dan situasi yang tidak me-



nguntungkan. Se hi ngga jati diri k ita tetap akan tangguh atau dalam 
bahasa agama disebut "lstiqomah" dalam menghadapi situasi dan 
kondisi apapun dan bagaimanapun. la bagaikan batu karang di pantai, 
walaupun ombak berdebur setiap saat menerjang pantai, batu karang 
tersebut tetap tegar, tak lekang oleh panas dan tak lapuk oleh hujan. 

IniJah sekelumit •itibar yang melatar beJakangi konsep 
pemikiran lahimya sebuah buku sederhana yaitu .. Tuntunan Praklis 
agama Islam". 

B. TUJUAN 

Setiap karya atau sebuah tulisan, sudah tentu mempunyai tujuan 
tertentu yang ingin dicapai baik tersurat maupun tersirat. 
Adapun tujuan penulisan ini adalah : 
I. Agar umat Islam senantiasa tersedia fasilitas, sarana berupa 

petunjuk, bimbingan, arahan terhadap ajaran Islam yang pal
ing mendasar dan pokok-pokok yaitu : aqidah - keimanan -
keyakinan yang mantap sehingga setiap langkah seorang muslim 
senantiasa dinafasi oleh nilai-nilai iman dan Islam. 

2. Setidak-tidaknya jika seseorang telah tersentuh hatinya oleh 
niJai-nilai iman dan islam, walaupun satu saat seseorang telah 
mencapai puncak kebrutaJan prilakunya, akan tetapi ada pula 
saat-saat menunm, saat tibanya kesadaran atas jati dirinya 
bahwa ia akan kembali kepada khaliknya Allah SWT. Dengan 
kata lain akan taubat, menempuh jalan yang benar, yang diridhai 
Tuhannya. 

C. TARGET 

2 

Proses pembentukan perilaku atau lazimnya disebut Akhlakul 
Karimah tidak dapat dibentuk daJam waktu singkat dan sekali jadi. 
Akan tetapi ia harus berproses mulai dari lingkungan keluarga -
lingkungan sekitar/masyarakat - teman sepermainan dan lingkungan 
seperguruan. 

Lingkungan tersebut akan selalu di alami oleh setiap manusia 
di alam dunia yang fana ini. Dalam proses perjalanan hidup ini ada 



titik-titik yang menenlukan pembentukan watak dan pribadi sese
orang. Karena ilu proses perjalanan tersebut perlu dimanraatkan 
sebaik-baiknya, agar semua pintu-pintu itu dapal meninggalkan 
kesan agama atau akhlakul karimah yang berguna bagi dirinya. 
Kalaupun tidak, mudah-mudahan dari salah satu alau dua unsur tadi 
akan dapat mempengaruhi perilakunya dimasa dewasanya. 

Inilah target yang diharapkan agar setiap celah-celah kehidupan 
senantiasa mendapatkan nilai-nilai serta sentuhan rohani - agama -
keimanan walupun sehesar Zarrah. Apalagi menjelang akhir hayat
nya ia yakin benar akan wujudnya Allah SWT, sehingga nafas yang 
akan meninggalkan lubuh kasarnya ia baca kalimat Tauhid 0 La 
ilaha illallahu", ia pasti akan masuk surga, demikian salah satu sabda 
nabi Muhammad SAW. 

3 



BAB II 
AQIDAH 

A. PENGERTIAN AQIDAH DAN SYAHADAH 

4 

Yang dimaksud dengan aqidah yaitu iman alau kepercayaan/ 
keyakinan. Sumbemya adalah Al Qur' an. Hakikat iman sebagai
mana diterangkan oleh Rasul SAW kepada para sahabalnya, ketika 
nabi didatangi oleh seorang laki-laki dan temyala Malaikat Jibril 
yang menanyakan: 
Apakah iman itu? 
Nabi menjawab : 

_/ ~!. / ,J J / ,_, ~ ~ / // l / , ~ , ,, J /1 :: 
~J'.J ~.; ·~ • eN~.u\J~"..,u' uli ~' ';' ,/'..I'):;.-...,,,,,"' -"/ ~,,.J .,,.,,, 

• 'f/, 

'~_,cS,,~101_,,,). ~~~ 

"Iman ialah engkau percaya, membenarkan dcm mengakui Allah 
dan ma/aikat-Nya, kitab-kitab-Nya, para Rasul-Nya clan percaya 
akcm hari kebangkitan (HR Bukhari Muslim"). 

Kemudian nabi menjelaskan tentang Islam 

~i; ! " ~~/ -C "~' -l ,, ,.. · (' : -! .$"" ! I / 1' ~ • " 1 ~ ' · :f, ~Y-'" o ~' 9\.1 ~ ..:...,_, ..1 • 4U k &) ul ~~ ;J_ 
-,, -/ t ~ ~ 'J • I 7 

; :. ::J~e_~.: ... ,if~i~.;.f,1~tr.;;£;~~_:,r, 
.ti•./ 

'~.Jc:.5/~ ''~.I).~ 
"Islam ialah engkau menyembah Allah dan tidak menyekutukan
Nya, engkau me11dirika11 Sha/at, menge/uarkan Zakar, puasa 
Ramadlum dan memmaikan ibadah haji bagi yang mampu ". 

Dengan demikian antara iman dan islam adalah satu kesatuan 
yang saling terkait satu sama lain. Abul A'la Al Maududi mengata
kan: Hubungan antara iman dan islam. laksana hubungan pohon 



dengan akarnya. Sebatang pohon tak akan tumbuh tanpa akar. 
Mustahil seseorang yang tidak men1iliki iman untuk memulai dirinya 
menjadi seorang muslim. 

Aqidah adalah hal yang amat fundamental. Aqidah menjadi mo
tor penggerak bagi seorang muslim. Aktivitas keislaman tergantung 
kepada kualitas iman. Iman bersifat teoritis dan ideal sedang Islam 
adalah manifestasi keimanan seseorang. 

Ajaran kepercayaan dalam Islam mudah dimengerti sesuai 
dengan tingkat intelektual manusia sejak dari kelas awam sampai 
sarjana. Karena ajaran Islam tentang aqidah sangat rasional sesuai 
dengan fitrah manusia. Islam memberikan ajaran yang sangat praktis, 
in~aniah dan rasional. George Barnard Shaw, meramalkan masa 
depan agama di Barat; "The Future religion of the Educated. Cul
tural and enlightned people, will be Islam". Agama masa depan 
bagi orang-orang yang berpendidikan, berbudaya dan berpikiran 
maju ialah Islam. 

Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa aqidah, kepercayaan 
harus menjadi keyakinan yang mutlak dan bulat. Keyakinan yang 
mutlak kepada Allah dengan membenarkan dan mengakui wujud 
(existensi) Allah, Sifat atau Atribut Allah, hukum-hukum Allah, 
kekuasaannya, hidayah dan taufik Allah. 

Kepercayaan kepada Allah, termasuk kepercayaan kepada 
malaikat, Rasul-rasulnya, Kitabnya, Hari kemudian dan Taqdir. 
Unsur tersebut dalam Islamologi disebut "Arkanul Iman". 

Firman Allah dalam surat An Nisa ayat 162 : 

5 
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··H~·llwi orC111g-ora11g yang berimcm, teraplah berimcm kepada Al
lah clan Rasul-Nya dcm kepC1da kitab _vC111g ditunmkcm kepadCI Rasul
Nya. serta kitab Allah yang diturunkcm sebelunmya. l:JC1ra11g siapa 
ycmg kajir kepcula Allah. Ras11/-ras11/-Nya, Hari kemudicm, maka 
ses1111gg11/mya orang itu tela/J sesat sejauh-jaulmyl_l ".(An Nisa 162) 

Penger1ian Syahadah berarli penyaksian. yaitu mengucapkan 
dua kalimat syahadat mengandung konsekwensi bahwa seorang 
menjadi muslim dan diperlakukan kepadanya semua hukum-hukum 
Islam. Dengan mengucapkan dua kalimal syahadat ia harus mening
galkan perbuatan yang dilarang dan mengamalkan segala yang 
diperinlah-Nya. Berarti dia hijrah dari alum kafir ke alam Islam. 

Dua kalimat syahadat laksana anak kunci yang akan membawa 
ke alam keselamatan. Syahadat pertama menegaskan existensi Tuhan 
sebagai satu-satunya Zat yaitu Allah SWT. Kata Allah dari kata 
.. llah .. yang berarti .. Ma'bud" yang disembah sesuatu yang berkuasa 
dan patut disembah dan ditaati sepenuh hati. 

Kata .. Ilah"' diberi awalan alif dan lam sehingga berbunyi Al 
Ilah. Menurut lata bahasa arab kata llah disebut nakirah sedang Allah 
disebut makrifat. Selanjutnya huruf hamzah dalam kata Al-II ah dihi
langkan, kemudian huruf lam digabungkan dan waktu mengucap
kannya tebal sehingga menjadi Allah. Dengan demikian kalimat 
Allah berarti : satu-satunya Tuhan yang patut disembah dan tempat 
bergantung seluruh mahluk kepadaNya. 

Kalimat "Lailaha illallahu" dimulai dengan peniadaan 11tiada 
Tuhan" kemudian disusul dengan pengesaan selain Allah. lni berarti 
se1iap muslim dalam hidupnya harus membersihkan segala macam 
kepercayaan, keyakinan. aqidah, dan lain-lain terlebih dahulu. Yang 
ada dalam kalbunya hanya salu Tuhan. satu kepercayaan, satu 
keyakinan, satu aqidah,hanya kepada Allah SWT. 

Syahadat kedua : 

dimaksudkan bahwa dia tumJuk dan patuh menjadi pengikutnya serta 
m~ngikuti sunnahnya. 



Dari syahadat ini ada liga hal yang pokok dan asasi, yaitu: 
a. Bahwa Muhammad adalah nabi/Nabi Allah. 
b. Bahwa Muhammad adalah nabi terakhir. 
c. Bahwa Muhammad adalah penghulu dari seluruh Nabi dan 

Rasul. 

B. IMAN KEPADA ALLAH 

Rukun iman yang pertama ialah beriman kepada Allah. Iman 
kepada Allah adalah hal yang paling pokok dan mendasar dari 
seluruh ajaran islam dan hams diyakini dengan ilmu yang pasti. 

Al Qur'an sebagai pokok dan sumber ajaran Islam telah 
memberikan pedoman dalam mengenal (makrifat) kepada Allah. 
Dikemukakan bukti-bukti yang pasti tentang kekuasaannya serta sifat 
keagungannya. Allah SWT adalah Zat Yang Maha Suci, suci dari 
sifat yang serupa dengan alam. 

Konsep Al Qur' an, tentang ketuhanan, dalam surat Al Ikhlas: 

~p5. ~p~ ~rS -~1~1. ki~~ji 
~ // ~ -!'t'"' " c t - \ ~>-¥'' . ..L>-1~ il 

"Katakanlah, Dia/ah Allah Yang Maha Esa. Allah adalah Tuhan 
yang bergcmtung kepada-Nya segala sesuaru " (Al lkhlas I -4) 

Al Qur'an telah menjelaskan bahwa manusia telah menyatakan 
imannya kepada Allah sejak di alam arwah, sebagaimana finnan 
Allah : 
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'"Dan ingat/a/, ketika Ti1hanmu mengeluarkan keturuna11 anak-anak. 
Adam cle1ri Su/bi mereka dan Allah mengambil kesaksia11 terhadap 
jiwa mereka seraya berfirman : •• Bukankah aku ini Tuhanmu?" Me
l"eka 111e11jawt1h : "'Betul engkau Tuhan Kami. Kami menjadi saksi. 
Kami lak11ka11 yang demikicm itu agar di hari kiamat kamu tidak. 
me11gc1taka11 : ses11ngguh11ya kami (Bani Adam) adalah orang-orang 
yang lengah terhac/ap ini ( Keesaan Tuhan). (Al 'Ara/ 176) 

lslam mengajarkan Tauhid sebagai sumber hidup dan kehidupan 
yang benar. Dalam menyembah dan berdoa harus langsung kepada 
Allah : 

"A11abila lwmba-hambak11 bertanya tentang aku, maka jalvablah 
aku sangat dekat ....... " (Al Baqarah 186). 

Untuk membuktikan wujud Allah, Al Qur'an menunjukkan agar 
menyelidiki kejadian alam semesta. Alam ini bukti kebenaran wujud
nya Allah SWT. Al Qur'an menganjurkan kepada manusia agar 
memikirkan kejadian alam semesta dengan segala isinya. Langit 
yang tak terbatas, perjalanan bintang dan planet yang be1jalan serba 
teratur, peqmtaran dan pergantian musim, angin berhembus, awan 
berarak tak henti-hentinya. 

Di bumi terhampar kekayaan alam, gunung-gunung, makhluk 
nabati dan hewani diciptakan secara berjodohan. Manusia dijadikan/ 
diciptakan hanya dari setetes air mani (spem1a) kemudian dibentuk 
segumpal darah menjadi segumpal daging, terbentuklah kerangka 
dan tulang belulang. Dari proses yang unik ini, lahirlah manusia 
yang amat sempuma. 

. "' ,,,,, / ,,,,,. / /. . /' //. //, 
C \. ~,) • ~:LI~IJu~~,l·:t,._.:ul° - ~ -~ ;;.' /' ,, 

''Ses1111ggulmya Kami telah menciptakan manusia dalam bentllk 
yang sebaik-baiknya." (At Tiin 4). 



Semua itu sebagai existensi/wujud, kekuasaan dan keagungan 
Allah. Al Qur'an menegaskan bahwa Allah satu-satunya Zat yang 
menciptakan alam jagat raya dan Dial ah yang memberikan hukum, 
mengatur dan memeliharanya. Jika ada Tuhan lain selain Allah, maka 
pasti langit dan bumi akan hancur. 

Menurut ajaran islam wujud terbagi dua, yaitu Allah dan alam. 
Allah ialah Al Khalik, Pencipta alam. Dia sendiri tidak diciptakan. 
Wujudnya Allah adalah wajib, bahkan wajibul Wujud, mustahil tidak 
ada. Dia suci dan berbeda dengan alam dalam segala hal. 

Alam ialah makhluk. Exisistensinya mungkin saja. Artinya 
boleh ada boleh tidak (Mukminul Wujud). Akan tetapi kenyataan 
ada, maka disebut baharu yakni dari tiada kepada ada (wujud). 
Kenyataan alam ini ada, maka alam berpermulaan dan takluk sepe
nuhnya kepada yang menciptakan dan menyebabkan wujud. Dialah 
Allah Rabbul alamin, Wajibul Wujud. 

Alam adalah sesuatu yang dapat ditangkap oleh indera atau 
perasaan atau pikiran. Demikian partikel-partikel atom sampai 
kepada bintang-bintang raksasa, yang organis kepada anorganis, 
jagat raya, dengan segala isinya, ruang dan waktu adalah alam. 

Alam ini mempunyai keadaan dan sifat-sifat khusus : 

a. Si fat alam takluk kepada hukum gerak, berubah dan berkembang 
dan tiada kepada ada, dari keci I kepada besar, dari lemah kepada 
kuat dan kembali lemah. Kebenaran itu nisbi. 

b. Sifat alam dapat disusun atau tersusun (Murakkab), karena ia 
adalah materi (maddah) dari susunan atom dan molekul. 

c. Sifat alam itu takluk kepada ruang dan waktu. (walau ruang 
dan waktu alam juga) 

d. Sifat alam dapat ditanggap dengan panca indera, perasaan dan 
pikiran. 

Semua keadaan dan sifat-sifat tersebut, Allah SWT suci dari 
keempat sifat di atas. 

Dengan demikian Allah itu Esa dalam Zatnya. sifatnya dan 
afa' Ian ya. Dari pengetahuan tentang keesaan Allah, manusia tidak 
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boleh menyembah dan bertuhan selain Allah. Hanya Allah yang 
memiliki kekuasaan dan kehendak yang tertinggi atas seluruh alam 
dan manusia. Dia berkuasa yang memuliakan dan yang menghinakan 
kepada siapa yang dikendaki. Dia berkuasa memakmurkan dan 
menghancurkan suatu negeri. Tidak ada satu kekuatan yang mengha
langi dan mencegah kehendak-Nya karena Dia Maha Kuasa dan 
Maha Perkasa. 

Untuk mempertinggi dan mempertebal iman kepada Allah, 
manusia diperintahkan merenungkan alam semesta. Alam. laksana 
kitab yang penuh khazanah dan hikmah yang terbuka dihadapan 
kita, menjadi "Ayatun bayyinah", bukti-bukti yang terang benderang 
tentang Keesaan Allah SWT. Kita tidak diperkenankan memikirkan 
hakikat substansi Tuhan, untuk menghindari kesesatan. Masalah 
substansi Tuhan diluar batas kemampuan akal manusia. 

Jika manusia ingin menyelidiki hakikat Tuhan, diperingatkan 
agar lebih dahulu mempelajari diri sendiri sebagai obyek yang 
terdekat yang masih penuh rahasia dan tanda tanya besar. 

Beberapa petunjuk Al Qur'an dan Al Hadits menjelaskan 

"'Dan dalam dirimu, apakah kamu tidak diperhatika11?" (Adz 
Dzariytll, 2 I J 

'"Mereka bertanya kepada e11gkau te11ta11g ruh. Jawablah, ruh iru 
ternuuuk 11rusa11 Tuhanku dan kepada kamu hanya diberi 
pe11gerahua11 sedikir ". (A I I sra, 85) 



11 Renungkanlah ten tang ciptaan Allah dan janganlah kamu 
memikirkan Zatnya, nisc:aya kcmw akcm celaka ". 

C. IMAN KEPADA MALAIKAT 

Rukun iman yang kedua ialah beriman kepada Malaikat, sesu
dah iman kepada Allah. Pengetahuan tentang irnan kepada Malaikat 
hanya berdasarkan Al Qur'an dan Al Hadist. Para malaikat termasuk 
alam gaib, akan tetapi dapat menjelma ke alam materiil. 

Dalam hal hakikat substansinya termasuk hal tersembunyi dan 
Allah tidak memerintahkan untuk menyelidikinya. Tegasnya bahwa 
Malaikat adalah makhluk gaib yang tidak mungkio manusia 
mengenal secara hakiki. Hanya imanlah yang menetapk.an bahwa 
Malaikat itu ada, sebab Allah melalui perantaraan Al Qur'an dan 

' 
Al Hadist menerangkan tentang adanya dan sifat-sifatnya. 

Malaikat sebagai hamba Allah yang mulia tak pemah durh.aka, 
maksiat tidak pernah menentang perintah Allah, tidak makan minum, 
ia selalu taat terhadap segala perintah-Nya. 

Para Malaikat mendapat tugas sesuai dengan irodah Allah 
seperti Jibril menyampaikan wahyu kepada Nabi dan Rasul dan lain
lain. Iman kepada Malaikat sangat besar artinya bagi manusia karena 
dalam menghadapi berbagai macam cobaan baik sendiri maupun 
bersama-sama selalu mendapal pertolongan Tuhan melalui Malaikat
nya. 

Malaikat mempunyai kekuatan luar biasa, memiliki sayap yang 
banyak sehingga memungkinkan melakukan gerakan yang amat 
cepal. Al Qur'an menjelaskan bahwa malaikat mempunyai kecepatan 
sehari bagi Malaikat sama dengan 50.000 tahun lamanya di dunia. 

Dalam kaitannya dengan ilmu pengetahuan dan teknologi 
(Iptek) bahwa ki!capatan cahaya kurang lebih 300.000 km per second. 

I I 



Maka logislah Malaikat yang bertugus mt!ngurus alam ini dan 
menyampaikan perintah Allah kepada mahkluknya mempunyai 
kekuatan dan kecepatan yang luar biasa alas kudrat dan irodat Al
lah SWT. 

Iptek menjelaskan bahwa yang diperlukan oleh cahaya matahari 
untuk sampai ke bumi memerlukan waktu 8 menit. Menurut ahli 
Astronomi bahwa bintang yang paling dekat dengan bumi adalah 
Alpha:sentauri. Jarak bintang dengan bumi empat tahun perjalanan 
cahaya. Prof. Dr. Hazairin menjelaskan bahwa Malaikat itu lebih 
dari 17 kali lebih cepat dari cahaya. 

Dengan demikian kita dapat memahami bahwa perjalanan Isra 
Mikraj Nabi Muhammad SAW dari bumi ke Sidratul Muntaha 
pulang pergi kurnng lebih hanya 9 jam sehingga masuk akal dan 
rasional. 

D. IMAN KEPADA PARA RASUL 
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Seperti diketahui bahwa Malaikat adalah mahluk tertinggi untuk 
menyampaikan wahyu kepada Rasul untuk diteruskan kepada umat 
manusia. Dengan kata lain, bahwa Rasul wajib menyampaikan 
risalah dan wahyu tersebut kepada manusia. Iman kepada Rasul yaitu 
mempercayai bahwa Allah telah memilih diantara manusia menjadi 
utusan-Nya agar manusia menempuh jalan yang lurus untuk kese
lamatan di dunia dan akhirat. 

Para Rasul Allah adalah manusia biasa seperti makan, minum, 
tidur dan lain-lain: Dan Allah tidak pemah mengutus Rasul kepada 
manusia dari jenis Malaikat atau Jin. Hanya saja para Rasul itu dibe
rikan sifat khas dan keistimewaan melebihi dari pada manusia biasa. 

Sepanjang sejarah umat manusia dari segala bangsa Allah telah 
mengutus Rasul untuk memimpin umat manusia ke padajalan yang 
benar. 
Finnan Allah : 



"Dan tidak ada suatu umatpwz melai11ka11 telah ada pada1J)'a 
seora11g pemberi peri11gata11 ". ( Fathir 24) 

Dari generasi ke generasi. Allah telah mengirim Rasul-rasul 
hingga Rasul terakhir Nabi Muhammad SAW. Para Rasul membe
narkan salu dengan yang lain, saling hormat menghormali atas dasar 
kesamaan risalah, karena itu tidak boleh mengingkari diantara para 
Rasul. 

Tugas Rasul adalah tugas rohaniah, missi spiritual agar umat 
mengenal Tuhannya dengan pengetahuan yang hak, mengajarkan 
aqidah dan ibadah mensucikan Tuhannya, bebas dari perbudakan 
hawa nafsu. Pada dasarnya para Rasul membawa missi untuk me
mimpin dan mengantarkan umat manusia sejahtera dan bahagia di 
dunia dan akhiral. 

Para Rasul Allah memiliki sifat istimewa sebagai kelebihan 
dari manusia lainnya, yaitu : 
I. Sifat jujur = Benar = Shidiq, mustahil dusta. 
2. Sifat terpercaya = amanah, mustahil khianat. 
3. Sifat menyampaikan = tabligh. mustahil menyembunyikan. 
4. Sifat cerdas = fathonah, mustahil lemah = bodoh. 

Dari sekian banyak sifat khas para rasul tersebut, ialah mukjizat. 
Mukjizat adalah kejadian yang mejalahi kebiasaan. Mukjizat tak 
dapat ditiru, ditandingi, dipela:jari. Dengan demikian akan mudah 
diketahui mana Rasul yang benar dan mana pula yang palsu. Sebagai 
contoh, misalnya : 
I. Nabi Ibrahim. tidak terbakar api ketika dibakar oleh Raja 

Namrud. 
2. Nabi Musa dapat membelah laut merah dengan tongkatnya. 
3. Nabi Sulaeman dapat memahami bahasa binatang. 
4. Nabi Isa dapat menyembuhkan penyakit yang sulit disem

buhkan. 
5. Nabi Muhammad SAW menerima Al Qur'an sebagai mukjizat 

yang paling agung. 
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Ada tiga hal. kelahiran Nabi Muhammad berada di alam dunia: 
I. Ajaran para Rasul terdahulu tidak sempurna, perlu ada per

baikan dan penyempurnaan yang mampu mengatur secara uni
versal dan langgeng. 

2. Ajaran para Rasul terdahulu telah banyak- hilang/dihilangkan 
dan telah terjadi kecurangan 

3. Para Rasul terdahulu diutus hanya untuk bangsa/suku/daerah 
tertentu maka perlu seorang Rasul yang risalahnya untuk umat 
manusm. 

Kedatangan Muhammad telah ada nubuatnya dalam kitab 
Taurat. Muhammad yang lahir 12 Rabiul Awwal tahun Gajah 20 
April 571 M di kota Makkah. Muhammad lahir sudah yatim karena 
ayahnya telah wafat 7 bulan sebelum beliau lahir yaitu bemama 
Abdullah dan ibunya wafat 6 tahun ketika masih anak-anak yaitu 
Si ti Aminah. Muhammad lahir sebagai Rasul terakhir datang sesuai 
janji Allah. Kebenarannya dapat dibuktikan dari segala segi dan 
perjalanan sejarah sebagai bukti autentik. 

Tiga keistimewaan Nabi Muhammad SAW: 
Beliau sebagai nabi/Rasul terakhir. 
Beliau nabi/Rasul untuk seluruh umat manusia (Kaffah/univer
sal). 
Beliau semulia nabi/Rasul dari nabi terdahulu. 

Dan diantara 25 Rasul ada lima nabi/Rasul yang disebut Ulul 
Azmi, yaitu yang terkenal keras kemauannya dalam cita-citanya, 
yaitu : Nabi Muhammad SAW - Nabi Ibrahim - Nabi Musa - Nabi 
Isa dan Nabi Nuh Alaihimasalam. 

E. ll\1AN KEPADA KITAB-KITABNYA 
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Iman kepada para Malaikat dan para Rasul merupakan dua unsur 
iman yang saling berkaitan. Keduanya adalah ujung dari dua jalan 
risalah Tuhan kepada manusia dan mahluknya. malaikat adalah 



pembawa risalah Allah kepada Rasulnya sebagai penerima yang 
kemudian menjadi h1dayah dan rahmat bagi manusia. 

Para Rasul menerima wahyu sebagai manusia pilihan diantara 
kelompok manusia karena memiliki ciri khas dan karakteristik dalam 
segi rohaniah dan jasmaniah. Wahyu yang diterima yang berwujud 
'"Suhur· atau .. Kitab". Setiap Rasul diutus Allah diberi bekal kitab. 
Kitab inilah yang menjadi pedoman dalam memimpin umat. Karena 
itu kita wajib beriman kepada kitab-kitab Allah sebagai salah satu 
Rukun Iman. Mengingkari salah satu kitab Allah sama dengan 
mengingkari kepada Rasul, Malaikat dan kepada Allah SWT. 

Karena itu kita wajib beriman kepada kitab Taurat yang diturun
kan kepada Musa, Zabur kepada Nabi Daud. Injil kepada nabi l~a 
dan kitab ~uci Al Qur'an kepada nabi Muhammad SAW. Kitab
kitab yang pemah diturunkan kepada Rasul serta risalahnya sampai 
kepada Nabi Muhammad SAW laksana anak sungai yang mengalir 
menuju ke suatu aliran sungai besar kemudian menuju ke samudera 
raya. ltulah kitab suci Al Qur'an sebagai mukjizal nabi Muhammad 
SAW yang paling agung. 

Al Qur'an menjelaskan bahwa kitab-kitab Taurat, Zabur, dan 
lnjil tidak ada lagi di atas dunia ini. Dan yang ada sekarang tidak 
asli, sudah banyak tertukar dengan alam pikiran mereka sendiri. 
Sebagai contoh kitab Injil yang terbagi dalam empat karangan yaitu 
lnjil Matius, Injil Markus, lnjil Lukas dan Injil Yahya. Dari keempat 
lnjil itu terdapat banyak pertentangan dan perselisihan salu sama 
lain. Perselisihan bukan saja bersifat redaksional juga bersifat 
materiil dan pemberitaannya. Menurut Al Qur'an, bahwa Injil itu 
benar wahyu Tuhan yang diberikan kepada nabi Isa hanya untuk 
tuntunan kaum Bani Israil. Dan dalam banyak hal lnjil yang sekarang 
ini tidak dapat dipahami lagi isinya. 

Ada beberapa perbedaan antara Kitab Suci Al Qur'an dengan 
Kitab suci lainnya, antara lain yaitu: 

1. Kitab suci terdahulu hanya untuk golongan manusia tertentu. 
lsinya hanya untuk waktu tertentu pula. Sedangkan Al Qur' an, 
isinya dapat diamalkan untuk segala zaman dan univesal. 
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2. Kitab suci terdahulu sudah hilang sama sekali. Yang ada seka
rang hanya salinan. Sedangkan Al Qur'an sampai saat ini sesuai 
dengan yang telah diturunkan kepada nabi Muhammad 14 abad 
yang lalu dan tak pemah berubah sampai satu hurufpun. 

3. Kitab suci terdahulu dalam bahasa yang telah mati, tak ada 
bangsa manapun yang menggunakan bahasa tersebut. Namun 
Al Qur'an sampai saat ini masih dipergunakan sebagai bahasa 
intemasional dan sebagai bahasa kelima di Forum Internasional 
(PBB). 

4. Kitab terdahulu telah bercampur dengan perkataan manusia. 
Sedangkan Al Qur'an tetap mun1i dan terjaga. 

5. Kitab suci terdahulu sejarah penulisannya telah kabur. la tidak 
mengandung penulisan yang memiliki dasar-dasar yang kuat. 
Sedangkan Al Qur'an demikian jelas dimana, kapan serta asbab 
nuzulnya dan lain-lain. 

Oleh karena itu Kitab suci Al Qur'an sebagai kunci dari seluruh 
kitab-kitab langit (Samawi) berfungsi sebagai berikut : 
I. Al Qur' an membenarkan segala apa yang terdapat dalam kitab 

suci yang lain. 
2. Al Qur'an sebagai korektor terhadap kitab-kitab suci terdahulu. 
3. Al Qur' an sebagai penyempurna. Kitab suci terdahulu tidak 

universal ajarannya, hanya berlaku untuk waktu dan tempat 
tertentu. 

Firman Allah dalam surat Al Maidah, ayat 3 : 

~ , • // -/• • .)~:;..-'/"" ·"".!/\/~ '· ~' .) •/:4/·~·"', ' - '*..i-e-'. ~. ,-~,I.. . .) ..;:.J,~T,. 
- y "../ :i" / - .J -,,, '. -

,J ,,, / "'•..;'~~ c. 'f ,......,~,' -~J,a~~,_, -.,, ' / 

.. Pada hari itu telah kusempuniakan untuk kamu, czgamamu da11 
telah kucukupkan kepadamu nikmatku, dan telah kuridhoi Islam 
menjadi agamamu ". 
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F. IMAN KEPADA HARi AKHIRAT 

Iman kepada hari akhirat adalah masalah yang paling berat dari 
segala macam aqidah dan kepercayaan manusia. Sejak zaman dahulu 
sampai zaman modem ini manusia mendiskusikannya. Para ahli pikir 
dan filosofi menempatkannya sebagai hal yang paling pokok. Sebab 
iman kepada hari akhirat membawa kepada keyakinan adanya 
kehidupan sesudah alam dunia ini. 

Karena itu ayat-ayat Al Qur'an maupun Al Hadits selalu mene
kankan kepada iman dan islam. tegasnya kepada masalah iman 
kepada Allah dan iman kepada hari akhirat. 

Membicarakan masalah hari akhirul, berarti membicarakan 
hakikat kehidupan manusia sesudah rohnya berpisah dangan 
jasadnya. Dalam hal ini, ada tiga pola keyakinan : 
I. Pola kepercayaan menganggap bahwajika manusia telah mati, 

maka sejarah hidupnya telah tamat pula. Hidup sesudah mati 
tidak ada. Paham ini dikenal dengan paham Atheis - Mulhid. 
Keyakinannya kepada idiologi materialisme, bahwa roh itu tidak 
ada. Roh itu adalah semata-mata bekas dari materi. Seperti hal
nya pikiran adalah bekas dari produksi otak yang sehat. 

2. Pola kepercayaan bahwa jika manusia sudah mati, maka ia 
mengalami kehidupan baru (Reinkarnasi). Reinkarnasi adalah 
perubahan hidup dan bentuk seseorang yang telah mati berdasar 
seluruh akibat kehidupan/kelakuan seseorang. Jika perilakunya 
jahat, maka ia akan lahir dalam bentuk mahkluk yang lebih 
rendah. Dan jika kehidupannya baik, maka ia akan dilahirkan 
kembali menjadi manusia yang lebih mulia. lnilah paham agama 
lain, yang bukan agama samawi. 

3. Pola kepercayaan tentang adanya hari akhirat. Ia adalah alam 
kedua sesudah alam dunia dan kekal sifatnya (Baqa). Dunia 
artinya dekal atau fana. Jadi dunia dengan segala isinya fana -
binasa - hancur. Dan dalam waktu yang telah ditentukan akan 
dibangkitkan kembali dari mali menjadi hidup kembali untuk 
mempertanggung jawabkan perbuatannya dihadapan Mahka
mah Yang Maha Kuasa Adil dan Bijaksana, Allah SWT. 
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Betapa banyak masalah yang tak dapat dijangkau oleh akal 
manusia; seperti alam kubur. hari berbangkit, hari pengadilan, hari 
pembalasan sebagai satu rangkaian akhirat termasuk persoalan gaib. 
Karena itu. ilmu yang mampu memecahkannya adalah ilmu yang 
sumbernya dari Yang Maha Gaib, Allah SWT. 

Ilmu yang dimiliki manusia ada dua macam. Ada yang ber
sumber dari dirinya sendiri dan dari luar dirinya sendiri. Yang berasal 
dari dirinya sendiri. melalui penginderaan, pengalaman, penelitian 
dan renungan filosofis. Nilai ilmu bersifat nisbi. Kebenarannya 
sepanjang pengalaman dan pemikiran manusia. Sedang jenis ilmu 
yang kedua berasal dari luar manusia adalah wahyu yang bersumber 
dari Yang Maha Pencipta, Allah SWT. Nilai ilmu ini bersifat mutlak, 
tidak 1nengandung keraguan, kekeliruan dan kebodohan. Inilah pola 
keyakinan yang dapat meletakkan nilai, arti dan tujuan hidup 
manusia di dunia yaitu percaya kapada hari akhirat, yang menjadi 
keyakinan islam dan Kaum muslimin. 

Pola iman kepada hari akhirat sebagai berikut : 
I. Alain jagat raya dengan isinya akan hancur. Kehancurannya 

akan terjadi gempa besar, gunung-gunung beterbangan, air laut 
mendidih, bintang berguguran, langit digulung, manusia ke
bingungan dan panik. Kemudian musnahlah seluruh yang mau
jud. Hanya Allah sajalah Yang Perkasa, tetap hidup. Inilah yang 
disebut dengan Yaumul Qiyamah . 

. \~L,~i'" J~\1 -':,~/i;:' ,,.~_..,. · lil/~~/-'--J--
~...r ,..!J / • .!.) ,,'..) .. ~ ~..,, ~ _._ (.)Ac? 

( (V- r1 c)l..)l) 

'"Segala sesuatu di alamjagat raya akan binasa. hanya Tuhan
mu yang memiliki kebesaran dan kemuliaan akmz kekal". (Ar 
Rahman, 26) 

2. Setelah semua mahkluk musnah, tibalah pembangkitan. Semua 
manusia dibangkitkan kembali dari kuburnya dan dihidupkan 
kembali dari keniatiannya sejak manusia pertama sampai ma
nusia paling akhir. lnilah yang disebut "Yaumul Baals" - Hari 
kebangkitan. Kemudian manusia dikumpulkan semuanya di 
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padang Mahsyar atau disebul .. Yau mu I Mahsyar ... 
3. Setelah berkumpul atau dibangkitkan kembali. Diperlihatkannya 

seluruh amal dan perbuatannya ketika didunia. Segala rahasia 
selama ini akan terbuka dengan jelas, yang baik maupun yang 
buruk, walau sebesar zarrah atau atom. 
Dan semua manusia akan melihal atau dipertontonkan amalan 
orang yang lain dengan jelas dan terbuka. Inilah yang disebut, 
hari pertontonan (Yaumul A'rdh). 

4. Setelah diperlihatkan selm11h amal manusia, tibalah saatnya 
untuk memperhitungkan secara adil di hadapan Mahkamah 
Yang Maha Adil. lnilah yang disebut "Yaumul Hisab'' atau Yau
mul Wazn. 

5. Fase keputusan. Setelah anak Adam dan cucu Hawa melalui 
proses pengadilan dari Yang Maha Adil maka akan menerima 
balasan atau jaza sesuai amal perbuatannya ketika hidup di dunia 
yang fana ini. Kini adalah kehidupan akhirat yang abadi. segala 
rahasia telah terbuka, dahulu di dunia dijanjikan tujuan hidup 
manusia yang hakiki. Mereka akan berbondong-bondong me
nuju dua jalan ada yang ke Syurga Firdaus yang pen uh dengan 
nikmat dan ada yang ke neraka yang penuh dengan azab dan 
siksanya. Inilah fase terakhir, yang dinamakan dengan Yaumul 
Fash I a tau Yau mu I J aza. 

Hari Akhirat erat kaitannya dengan hari kiamat, selalu terjadi 
pada diri kita yaitu kematian. Kematian adalah kiamat shugra. Dan 
berikutnya akan terjadi kiamat kubra. Kiamat Kubra adalah saiu 
saat padamnya matahari yang membawa akibat musnahnya seluruh 
makhluk di bumi, karena seluruh mahkluk tergantung kepada 
matahari. Matahari adalah bola api gas yang a mat pan as. Cahaya 
memancarkan ke humi. maka ter:jadilah kdangsungan hidup selun1h 
makhluk di bumi. Dengan cahaya matahari, terjadilah angin, per
gantian musim, turunnya hujan dan lain-lain. 

Matahari satu saat akan padam karena kehilangan zat-zatnya 
terbakar sebesar 4 jut a ton per det ik. Matahari sebagai sumber energi 
dan tenaga, ia padam. Karena itu muka t:!nergi pun sudah tidak ada 
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lagi. Akhirnya. semua jadi beku, tak ada lagi angin yang bertiup, 
mk ada hujan, tak ada penguapan, semua berhenti dan mati dan 
tamatlah seluruh kehidupan di bumi ini. 

G. IMAN KEPADA QADHA DAN QADAR (TAKDIR) 

20 

Iman kepada Qadha dan Qadar (Takdir) adalah ketentuan baik 
dan buruk berasal dari Tuhan terhadap setiap makhluknya, namun 
hmus diiringi dengan segala daya upaya atau ikhtiar secara maksimal. 
Jika upaya tersebut tidak berhasi I. maka kita harus menerima kepu
tusan Yang Maha Kuasa atas diri k ita. ltulah apa yang disebut dengan 
"'Tawakkal" = pasrah kepada takdir Tuhan. 

Penge11ian Qadha dalam Al Qur'an terdapal beberapa perbe
daan, antara lain, yaitu: 
I. Berarti hukum (An Nisa. 65) 
2. Berarti Perintah (Al lsra, 23) 
3. Berarti memberitakan (Al lsra, 4) 
4. Berarti menghendaki (Ali Imran, 47) 
5. Berarti menjadikan (Fushshilat. 12) 

Kemudian pengertian Qadar berarti : peraturan umum yang telah 
diciptakan Allah untuk menjadikan dasar alam ini. akan terjadi ka
rena hubungan sebab akibat sebagai undang-undang alam (Sun
natullah) yang abadi bahwa manusiapun terikat dengan Sunnatullah 
terse but. 

Karena itu secara sederhana pengertian Qadar = ketentuan, 
aturan atau takdir. Sebagai umat Islam kita wajib beriman kepada 
takdir yang memberikan pengertian bahwa segala sesuatu yang 
terjadi di alam ini baik diri kita maupun kejadian alam ini, adalah 
menurut ketentuan hukum Tuhan yang berlaku secara universal. 

Iman kepada takdir memberikan sikap seimbang, tidak berputus 
asajika gagal dan tidak sombongjika berhasil. Sebab segala sesuatu 
tidak hanya tergantung kepada dirinya sendiri, akan tetapi juga atas 
bimbingan, petunjuk serta ridho. Allah SWT. 



Iman kepada takdir, juga akan mendorong kita kepada ketak
waan. Sebab segula usaha, gagal atau sukses adalah semata-mata 
ujian Tuhan. Emas yang sangat diperlukan bagi wanita, karena ia 
telah siap ditempa, dibakar lalu menjadi sebentuk cincin, kalung, 
gelang dan lain-lain. Karena itu setiap mukmin, setiap saat datang 
ujian dan cobaan untuk mempertinggi kadar - kualitas keimanan 
dan ketakwaan seseorang. 
Dalam Al Qur'an, Allah berfirman: 

/. •-! ~ ~.1 ~' "/ ~'1 1,'"t .,!./ 't,1'0 ! 1 
: ..... , " ~ """ """'1 • ~~ ~ ~J ...:.? _,a:\:) .!Y ....r-: 0 ~ ''-=~~ 

( r 0~1) 
11Apakah 11u111usia itu mengira bahwa mereka dibiarkan mengata
kcm: kami telah berimcm, sedcmg mereka tidak alum diuji la~i". 

Jadi manusia hendaklah hidup dengan ikhtiar, yakni bekerja 
sesuai dengan syarat tertentu sambil tawakkal dan berdoa. Tawakkal 
artinya mewakilkan nasib diri dan nasib usaha kita kepada Allah, 
dibarengi usaha serta upaya secara maksimal. Kemudian kita yakin 
benar, ketentuan akhir berada dibawah kekuasaan Allah, karena Dia 
Maha Kuasa. Rentetan usaha - doa dan tawakkal akan berakhir 
dengan .. takdir., Tuhan. 

Allah telah memberikan dua jalan terbenlang luas yaitu yang 
hak dan bathil, Islam dan kafir. Tuhan tidak memaksakan dari salah 
satu jalan itu. Namun Allah mengajak dan menghendaki manusia 
kepadajalan yang hak dan benar yakni jalan islam. Dengan demikian 
manusia akan memperoleh balasan serta pahala sesuai dengan amal 
perbuatannya. 
Finnan Allah: 

••Maka siapa men~~hendaki iman, 11u1ka berimcmlah dia. Dem siapa 
menghendaki kafl1; maka kafirlah dia".(Al Kahji,2<)) 
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BAB III 
TUNTUNANIBADAH 

A. ARTI DAN l\'IAKNA ISLAM 
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Sebelum menjelaskan arti dan makna islam,_kiranya perlu dije
laskan istilah serta penyebutan agama-agama lain di dunia. Pada 
umumnya penyebutan agama disandarkan alau dinisbahkan kepada 
pendirinya atau kepada suku bangsa dimana agama itu lahir. 
Agama-agama didunia dapat diungkap sebagai berikut: 
I. Agama Zoroaster, di Parsi yang disandarkan kepada pendirinya 

yaitu Zoroasler yang wafal tahun 583 SM. 
2. Agama Budha atau Budhisme di~andarkan kepada Sidharta 

Gautama yang lahir di India pada tahun 560 SM. Sidharta Gau
tama diberi gelar Bud ha karena ia telah memperoleh penerangan 
yang agung. 

3. Agama Kristen adalah nama dari pengajarnya yaitu Yesus 
Kristus dan pengikut Yesus Kristus disebut Kristen. 
Umat Islam menyebut agama Kristen adalah agama Nasrani 
karena disandarkan kepada kelahiran Yesus Kristus yaitu di 
Nazaareth. Karena itu orang Barnt biasanya menyebut Islam 
dengan Mohammedanism atau Mohammaden. Ini berarti meng
ikuti paham Muhammad atau pemujaan terhadap Muhammad. 

4. Agama Islam sangat berbeda dengan agama-agama sebelumnya. 
Penyebutan islam tidak ada sama sekali kaitannya dengan orang 
tertentu atau golongan manusia atau suatu negeri tertentu pula. 
Penyebutan atau nama kata "Islam" diberikan oleh Allah SWT 
itu sendiri. 

Hal ini dapat dibuktikan dalam beberapa firman Allah melalui 
Al Qur'an Karim, antara lain: 
Firman Allah: 



.. Sesungguhnya agama (ycmg diridhai) di sisi Allah hanyalah 
Islam". (Ali lmran, 19) 

Firman Allah yang lain: 

r/ • lJ.',_\ /.I/ J, //:,.~ 0U" /( C / • ..t',J,~ /,/, /./ 
g ~~-~~l:-n· ·.>~:;1\' ·-~ :.,,~· ,,,.u-:--;; ..,./ ~ /~Bu---' 

., ,,,, ,,, 
' /\ ~ c::;J 1J=rc.)' ) • ~--~tA ~ 

/""// ,,. 
"Barcmg siapa mencari agama selain agama Islam, maka sekali
kali tidaklah akcm diterima ( agama itu) dari pculcmya, dan dia di 
akhirat termasuk orcmg-orcmg yang rugi ". (Ali Im ran, 85) 

Firman Allah yang lain: 

.. -!. ±t"5-'~}?~~·~t;·~~~~C«"t~ 
c r oJ,v.1 >-~;fb~iJf3 

"Pac/a hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan 
telah Ku cukupkcm kepadamu ni 'mat-Ku, dan re/ah Ku ridhCli Islam 
itu menjadi agama bagimu ". (Al Maidah, 3) 

Menurut asal-usul kata atau Etimologi, kata Islam berasal dari 
bahasa Arab yang berasal dari akar kata "salima" berarti: selamat, 
sentosa, sejahtera. Kemudian bergeser menjadi "aslama" yang berarti 
memelihara akan keselamatan dan kesentosaan, berserah diri, tun
duk, patuh dan taat. Kata "aslama" inilah yang menjadi akar kata 
[slam yang mengandung pengertian dari arti kata itu sendiri. karena 
itu orang yang mengamalkan ajaran Islam disebut "Muslim". Berarti, 
seseorang yang telah menyatakan dirinya muslim, maka ia telah 
siap untuk selalu taat, berserah diri, tunduk dan patuh kepada ajaran 
Ilahiyah. 

Dan satu hal .yang patut direnungkan bahwa, jika seseorang 
telah "muslim", maka ia dijamin keselamatannya sejak di dunia 
sampai ke alam akhiral. 
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Karena Allah sendiri lelah menyalakan dengan finnannya, yailu 
dalam sural Al Baqarah ayal 112: 

4"" • .: ~ ~.l'/\~ff !_ L~.i /~ ...... ~' /., / .,,i.::f ~/ )~ 
L' ~t--;...-~ /er- ...,_~_,,.~,,,,,~Jr- ~~ 

/•..J / / • /. J /.J Ill / 

c Hr W•' ·u~~F-A"lj.,~~ 
.. (Tidak demikia11) be1'1ka11 barangsiapa ya11g menyerahkan diri 
kepada Allah. sedang ia berbuat kebajikan, maka bagi11ye1 pa/iala 
pada sisi Tuhannya dan ticlak ada kekhawatircm terluulap mereka 
da11 tidak (pula) mereka hersedih hati". (Al Baqarah, 112) 

Keberadaan Islam di muka bumi bersamaan dengan keberadaan 
umat manusia itu sendiri, yang telah diutus oleh Allah kepada para 
Nabi dan Rasul kepada bangsa dan kelompok-kelompok manusia. 
Jadi Islam adalah agama bagi Adam As, Ibrahim, Ya'kub, Musa, 
Daud, Sulaiman dan Nabi Isa As. 

Hal ini terbukti, penjelasan Al Qur' an surat Al Haj ayat 78. 
firmannya: 

/ ~" / .M ,"'~\1/~ -\~ // • • • • ,ll\. i !~<'~ _"( ~~~/ __, r- ~..,..~/ / ~~ 9!-,, ~ ~,_,_.,. ~ 
~I .I\ 9 ~ 9 /'I •-' • !("''!.. ,/ 

(VA o''····u-:-~~\~ 
··va11 sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama sualll 
kesempitan. ( lkutilah) agama ora11g tuamu Ibrahim. Dia (Allah) 
telah me11a111ai kam11 sekalian orang-orang mus/im dari dahulu ". 
(Al Haj. 78) 

Firmannya yang lain: 
, "' , I / l \ ~ \ " • "' ' ' • ! ., ""/ • • /.I • ,/• \ \/'"° ' ""/ J..>J U ~~ ~__,- Ala..l .~ ~'...J -~J.• "/ ~ -;--. . _...;,, /='/. \ ~ V"t / ;,~· • _, 

C \ 'f'r o -; ~. ). (. '!;. •.!:."~:)./~I~-! 7~ ~ ~ • :ij\ J~ 
~ O...,r/- ~:.} / \:..>-''-" C>: ~ T'J 

.. Da11 Ibrahim telah mewasiatkan ucapcm itu kepada a11ak-cmak11ya, 
demikian pula Ya 'kub. Ibrahim berkata: Hai anak-anakku, seswzg
guhnya Allah telah memilih agama ini bagimu. maka ja11gan/ah 
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kcmw mati kecuali dalum memeluk aL~cmm Islam'". (A/ Baqarah, 
132) 

Firman yang lain: 

~~~\.f~~,.,b,~4/~.)·"'"J ~ ,"·,(~ ,,,, •/ u ~J ... ~ ~-~~,..o 
• (4~~~J•/ /.M~,.. c 'v ~1i°cJ'' -~,. - '~u~ ~,.,,. - '/ '/ 

"Ibrahim bukcm seorang Yalmcli elem bukan pula seorcmg Nasrani, 
akcm tetapi elia adalah seorcmg yang lurus lagi berserah eliri ( kepaela 
Allah J dem sekali-kclii bukemlah diet termasuk golongem orang-orang 
musyrik ". (Ali lmrcm, 67) 

Doa Nabi Yusuf (putera Yakub)~ 

'M 
( . , / ~' . ~.:'., ,,,,.~,,,,/ ,J, ti' ,.,.,.,, ./ ti' 
li ~.)~~I~. G~ -~ --u._,cl\..l.\.· ... ~\~~' 

/ ti' - ,,, / -'1- ,, ~--:. ,, ...,.,,,, ~-- - ;,..._, 
~ . "',,,,,,,, 's'" "' J. .J ,./' ti' , ~ .J ,,, ,,..j • .,, • - _,.,. \ 1· •." ., :- !. ' / , • ' • ~,, ~,"' 
\..(\~-·· ~~ 0 ,,,,_ !.J~JJ ~~~~ '~ ~...)~~~' 
. ..,., ~- V-/ - ,, ,,r ti' / 

,,. / . , """' c , ., c.• .... ..>! >. \:~u ·-~ _,,. - .,,,,,,,....-;.~-~ 

"Ya Tulumku, sesungguh11ya Engkau tel ah me11ga11ugeralrka11 
kepadaku sebahagicwn kerajaem elem telah mengajarkan sebaha
giaem tabir 111im11i .(Ya Tuha11) pencipta lemgit dcm bumi, Engkaulah 
Pelindungku di dunia dan akhirat, wafatkanlah aku elalam keadaan 
Islam dan gelbungkanlah aku clengan orang-orang yang saleh ". 
(Yusuf IOI) 

Akhirnya Islam juga agama Nabi Isa As. (Yesus) sebagaimana 
fim1annya: 

// ' ~ ,,., /~.I.. • ., ~ ~~ 'J \i ii'',~\ ,.., /. ' ? / J\i ti'. '.1 J • , , '• /ti', .. ,.:. -- fJJ ~~'5_;,,~ VA ~~c,r>I~ 

. /.:!A•!.,~(, •/l \/ ~\,,~\ ..11'1?~-!.•_i ~ ,t ("ij 
~ _,-,,-- ~ ~ !J / '/ "' !J ~ ~-:t !r 

' oc c:::.:,J\ >cl' ) J 
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"Maka wrkala Isa me11gett1hui keingkara11 merekt1 ( Ba11i Israel) 
berkatalah tlia: .. Siapakah ya11g akcm me11jadi pe110/011g- pe110/011g
k11 1111t11k me11egakka11 agama Allcth ? "pctra He1·wariyyi11 ( sahabat
sahabat setia) menjawab: Kamilah pe11oln11g-peno/011g (agama Al
lah). Kami berima11 kepada Allah da11 saksika11/ah balrn-·a sesu11g
gu/111ya kami at/a/ah senra11g ycmg berserah diri ". (Al imrtm, 52) 

Islam adalah agama Allah yang diwahyukan kepada para Ra~ul
nya agar diteruskan kepada umat manusia. Islam dibawa secara 
e.stafet dnri generasi ke generasi selanjutnya. Ia adalah rahmat, hida
yah sena petunjuk sebagai rahman rahimNya. 

B. RUKUN ISLAM 
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1. .l\1embaca dua kalimat syahadat 

Syahadat berarti pengakuan ata.s kesaksian. Dikatakan dua 
kalimal syahadal karena pengakuan itu meliputi dua hal yang 
merupakan suatu kesatuan. Pertama pengakuan itu terhadap 
Allah Yang Maha Esa, dan kedua pengakuan bahwa Muham
mad itu utusan Allah atau syahadat tauhid dan syahadat Rasul. 

Kewajiban utama dan pertama untuk memasuki Islam 
adalah meyakini atau beriman kepada Allah dan RasulNya. 

Firman Allah : 



·· Kataka11/ah: .. Hai manusia ses1.1ngguh11_va ak11 adalah ut11san 
Allah kepadt111u1 se11111a. _vaitu Allah Yang me111p1111_yai kerajaan 
langit dan bm11i; tidak ada Tuhan selain Dia. Yang me11ghidup
kan da11111e111atikan, maka heri111anlah kanut kepada Allah dan 
RasulNya. Nabi yang 1.1m111i yang beriman kepada Allah dan 
kepada kali111at-kali111atN_va (kitab-kitabNya) da11 ikutilah dia. 
supaya ka111u 111endapat petunjuk ". (Q.S. Al A 'raj: 158) 

Dua kalimat syahadat itu berbunyi sebagai berikut: 

l J .,,,/ l~/.I ~/J/t!/"'Jl,, ~ .,.., / ..... ,,,,:,.-' 
•/A....»'-::J ~ '.l. + 14. ~\-\AS""~ ~I A) ;uJ iv'.......,._., 

.. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan se/ain Allah dan aku bersaksi 
Muha111111ad itu 1.1t11sa11 Allah". 

Dengan mengucapkan dua kalimat syahadat menunjukkan 
bahwa seseorang menyatakan menjadi muslim dan diperlakukan 
kepadanya semua hukum-hukum yang berlaku dalam ajaran 
agama Islam. Dalam ucapannya itu terkandung makna bahwa 
ia memiliki kesediaan untuk mematuhi segala perintah dan men
jauhi segala larangan Allah yang di wahyukan kepada Nabi 
Muhmnmad SAW. Dalam perbuatannya itu ia telah melakukan 
hijrah dari alam kafir ke alam Islam. 

Firman Allah: 

.. (Tidak de111ikian) bahkan barangsiapc.! ya11g me11yerahk.an diri 
kepada Allah, sedang ia berbuat kel•!1jika11, 111aka bagi11ya 
pahala pada sisi Tuht1nn_va dan tidak ada keklzawatiran 
terhadap 111ereka da1z ticlak (pula) 111ereka bersedih hati". (Q.S. 
Al Baqarah; I 12) 
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a. Makna pengakuan perta111a. 
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Pengakuan pertama menegaskan keberadaan Allah 
Yang Maha Esa sebagai satu-satunya Tuhan yang patut 
disembah dan tempat bergantung seluruh mahkluk. 

Kalimat "'La ilaaha illallaah" dimulai dengan ungkapan 
mcniadakan, yaitu tiada Tuhan, ken1udian diikuti d~ngan 
suatu penegasan: "Selain Allah". Susunan yang den1ikian 
itu n1engandung makna yang jelas dan tegas bahwa sebagai 
seorang muslim. 

Pertama-tmna harus membersihkan hati dan melurus
kan pikirannya bahwa tidak satu kekuatanpun baik di langit 
maupun dibumi yang menymnai Allah dan patut disembah. 

Dengan demikian dijernihkan hati dan pikirannya dari 
bermacam-macam Tuhan yang disangkanya dapat mem
berikan manfaat dan dijadikannya sembahan tempat ber
gantung. 

Kcmudian dengan kejemihan itu dimantapkannya hati 
dan pikirannya bahwa hanya ada satu Tuhan yaitu Allah 
saja tempat mengabdi dan menyembah 

Dari pengakuan terhadap keesaan Allah sebagai satu
satunya Tuhan tercermin bahwa hanya Allah sajalah yang 
n1enciptakan. 1nemel ihara, dan mengatur pe1jalanan alam 
sen1esta ini dengan seluruh isinya. Sebagai akibat daripa
danya. maka hanya zat Allah sajalah yang wajib disembah 
dan di mohon pertolonganNya. 

Pengakuan demikian wajar dan merupakan fitrah 
n1anusia yang menjadi bagian dari alam semesta yang dicip
takan, dipe.lihara, dan diatur oleh Allah. 

Cobalah anda perhatikan. Segala sesuatu yang berada 
di langit berjalan menurut suatu aturan tertentu. Matahari. 
bumi. bulan dan bintang-bintang ada karena diciptakan olt:h 
Yang Maha Pencipta. Benda-benda langit itu bergerak de
ngan tepac dan teratur mengikuti undang-undang Maha 
Pengatur, sehingga satu sama lain tidak saling bertabrakan. 



Manusia. binatang dan tumbuh-tumhuhan. dari yang 
paling besar hingga yang sekecil-kecilnya. men1punyai 
irama hidup tertentu. Keberadaannya, hidup dan matinya. 
ditentukan Allah. Manusia tidak kuasa menciptakan yang 
tiada menjadi ada atau membunuh sesuatu yang semestinya 
hidup. Setiap 111ahluk di bumi masing-masing memiliki per
tumbuhan dan perkembangannya sendiri-sendiri yang 
tunduk kepada undang-undang Allah. 

Kita amati apa yang ada di langit dan apa yang ada di 
bumi. perhatikanlah tidak satupun mahkluk di langit 
maupun dibumi yang ingkar, menentang dan terlepas dari 
pengaturan dan penga\vasan Allah. Semuanya tunduk, taat 
dan patuh kepada undang-undang Allah Maha Pencipta. 
Maha Pengatur segala yang ada. Ini berarti bahwa seluruh 
isi alam semesta ini adalah Islam, yaitu berserah diri, taat 
dan patuh kepada kehendak Allah, ketundukan dan 
ketergantungan kepada Allah adalah menjadi kudrat alam 
dan fitrah manusia. 

Orang yang tidak mengakui ke Esaan dan kekuasaan 
Allah berarti 1nenyalahi kudrat alam dan melawan fitrah 
yang tersimpan didalam lubuk hatinya yang dalam, yang 
senantiasa bersen1 dan mengaku bahwa diatas segalanya 
ini ada Maha Pencipta dan Maha Pengatur segala yang ada. 
Orang yang demikian itu dinamakan kafir, karena telah 
menutup hati dan pikirannya sendiri untuk mengakui dan 
mempercayai bahwa tiada Tuhan selain Allah. Kekafiran 
itu akan membawanya kepada berbagai kehinaan dan keru
gian dalam kehidupannya di dunia maupun di akhirar. 

Orang yang n1engingkari Allah menunjukkan kebo
dohan dan aniaya terhadap dirinya sendiri yang berakibat 
menjadi hilang pula sifat kemanusiaannya, tidak pandai 
berterima kasih kepada Allah yang telah memberinya 
nikmat hidup. 

Dikatakan bodoh. karenajika ia mau sedikit saja mem
bukakan pintu hati dan akal budinya menghadapi kenyataan 
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alan1 ini secara wajar niscaya iu akan san1pai kepada peng
etahuan bahwa Allah ilu ada. Akibat dari ketertutupan hali 
dan kebekuan akal itu, maka tidak dimungkinkan lagi bagi
nya untuk menerima pengetahuan, bimbingan dan petunjuk 
agama Islam. Alangkah celaka dan merugi orang-orang 
yang demikian itu. 

Di samping bodoh merekajuga aniaya terhadap dirinya 
sendiri, karena disadari atau tidak bahwa seluruh isi alam 
ini tunduk, taat dan patuh kepada Allah, sedangkan 1nereka 
berlindak aneh, yaitu telah memaksa dirinya untuk meng
ingkariNya dan menundukkan kepala mereka kepada yang 
selain dari Allah. Hal itu menunjukan bahwa mereka tidak 
jujur terhadap dirinya sendiri terhadap kenyalaan yang 
jelas-jelas tidak bisa dipungkiri bahwa Allah itu ada dan 
Maha Kuasa. Dengan demikian selama hidupnya mereka 
tidak mungkin akan memperoleh ketenangan dan keten
traman, karena ketidak juju ran, tipu dan dusta menganiaya 
diri mereka sendiri. 

b. Makna pengakuan kedua. 
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Syahadat kedua ini merupakan pengakuan bahwa ia 
menyatakan dirinya tunduk, percaya dan menjadi pengikut 
Nabi Muhammad SAW. Dengan pengakuan itu berarti 
bahwa ia memiliki kesediaan dan berjanji kepada dirinya 
sendiri untuk mengikuti kepemimpinan dan Sunnahnya. 

Dalam pengakuan itu terdapat tiga hal pokok yang 
harus menjadi pengakuan orang yang mengucapkannya, 
yaitu: 

Perta111a, bahwa Nabi Muhammad itu adalah Nabi/ 
Rasul Allah untuk seluruh umat manusia hingga ke akhir 
zaman. 

Kedua, bahwa Nabi Muhammad itu Nabi/Rasul Al
lah yang terakhir, sesudah beliau, tidak akan datang lagi 



seorang Nabi/Rasul pun ke dunia ini. Sebab itu Al Qur'an 
adalah wahyu yang terakhir, tidak akan ada lagi wahyu 
yang akan diturunkan Allah sesudah Al Qur'an ini. Dengan 
demikian Al Qur'an menjadi kitab suci yang terakhir, yang 
merupakan pengganti dan penyempurna kitab-kitab suci 
terdahulu. 

Ketiga, Muhammad adalah penghulu seluruh Nabi dan 
Rasul yang pernah diutus Allah ke dunia. 

Pengakuan terhadap Muhammad sebagai utusan Al
lah itu merupakan akibat langsung dari pengakuan kita 
terhadap Allah, karena jika kita mengakui adanya Allah 
kitapun wajib mengakui adanya utusan Allah. Rasul Allah 
yang diturunkan Allah kepada bangsa-bangsa menurut tem
pat dan waktu yang dikehendakiNya dan berakhir pada 
Rasul/Nabi Muhammad adalah sen1ata-mata karena kasih 
sayang Allah jua terhadap umat manusia. 

Allah Yang Maha Pengasih dan Penyayang menge
tahui keterbatasan manusia dalam memahami keberadaan 
Allah dan cita-cita Islam. Keterbatasan manusia itu membe
rikan kesadaran kepada kita bahwa pemahaman pengeta
huan tentang keberadaan Allah dan cita-cita Islam. Keter
batasan manusia itu memberikan kesadaran kepada kita 
bahwa pemahaman pengetahuan tentang keberadaan Al
lah dan cita-cita Islam itu tidak mungkin dapat dicapai 
semata-mata oleh akal budi manusia tanpa bantuan wahyu 
Illahi. Karenanya, Allah telah mengutus para Nabi dan 
Rasul agar manusia mengetahui jalan yang lurus dalam 
Islam. 

Adalah menjadi tanggung jawab manusia untuk 
mengetahui dan mengakui kebenaran Muhammad sebagai 
utusan Allah. Dengan pengakuan itu maka menjadi kewa
jiban manusia untuk me1npercayai semua ajarannya, me
ngakui dan mentaati semua perintahnya sebagai pedoman 
hidup di dunia. 

Bila anda memahami bahwa jalan yang benar untuk 
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taat dan patuh kepada Allah ialah apa yang tel ah diterang
kan oleh utusan Allah. Pengakuan. kepercayaan, ketaatan 
dan kepatuhan kepadaNya adalah mutlak diperlukan. 
Mereka yang tidak memperdulikan dan mengikuti ajaran 
Rasul dan mereka-reka .sendiri dengan pikirannya untuk 
mencapai jalan kebenaran adalah orang-orang yang sesat 
dan kafir. 

Nabi dan Rasul itu diutus Allah untuk menyampaikan 
seruan kebenaran bagi kebahagiaan umat manusia. Perintah 
Allah bah'\va utusannya itu harus dipercayai dan ditaati oleh 
manusia. Kalau anda dengan sebenar-benamya mengakui 
tiada Tuhan selain Allah niscaya anda mentaati perintahNya 
untuk mengakui, mempercayai, mentaati dan mematuhi 
utusan Allah. Bila anda tidak mengakui dan tidak mem
percayai Rasul Allah berarti anda menentangNya dan 
tergelincir dari jalan Islam. Orang yang berpaling dari Rasul 
Allah, dinamakan kafir, meskipun ia mempercayai Allah. 

Muhammad adalah Nabi dan Rasul bagi seluruh umat 
manusia. Semua garis kenabian berhenti pada diri Muham
mad. Segala ajaran yang disampaikan Allah kepada n1anu
sia disampaikan disampaikan dengan perantaraan Muham
mad. Muhamn1ad adalah utusan Allah terakhir dan sesu
dahnya tidak ada lagi Nabi hingga kiamat. Maka barang 
siapa ingin mencari kebenaran dan ingin menjadi musli1n 
sejati .. harus mengakui dan mempercayai Muhammad 
Rasulullah, menerima segala ajarannya, mengikuti jalan 
yang lurus dan benar yang telah dicontohkannya. 

Kalam Allah yang telah termaktub dalam Al Qur'an 
yang dibawa oleh Muhammad masih tetap terpelihara, 
terjaga dan te1jamin keasliannya sampai hari kiamat. Ajaran 
dan petunjuknya lengkap dan se1npuma serta tetap hidup 
sampai hari ini dan nanti. Riwayal hidupnya, perkataan 
dan amalannya tertulis dalam sejarah yang terang, jelas, 
dan lengkap, seolah-olah beliau masih hidup dihadapan 
kita, walaupun telah lebih dari 14 abad berlalu. Dalan1 
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segala bidang kehidupan kita dapat mengambil pt:lajaran 
dari padanya. Dialah conloh dan suri tauladan yang tetap 
hid up dalam hati umatnya. sepanjang perjalanan St!jarah 
manusia. ltulah dia Nabi akhir zaman dan tidak perlu lagi 
diturunkan Nabi sesudahnya, karena semuanya terang. 
jelas, sempurna dan terpel ihara. 

"Dem Ka11Ji tidak 111e11g11111s ka111u, 111elainka11 kepada 11111a1 

11u11111sia seluruhnya pe111btU\"t4 berita ge111bira da11 sebagai 
pe111/Jeri peri11gata11. tetapi kebanyakan 11u111usia tiada 
111e11getahui: (Q.S. Saba : 28) 

Firman Allah yang lain: 

.. Muha111111ad itu sekali-kali bukanlah bapak dari seorang 
laki-laki diantara ka111u, tetapi dia adalah Ras11/ul/ah dan 
penutup nahi-nabi. Dan adalah Allah Maha Mengetahui 
segala sesuatu ". (Q.S. Al Ahzab : 40) 
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2. l\'lcndirikan Shalat 
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a. Turunnya perintah shalat 

Perintah shalal yaitu pada tahun ke 12 dari kerasulan 
Muhammad atau setahun sebelum Nabi hijrah ke Madinah. 
Perintah shalat merupakan hasil terpenting dari perjalanan Nabi 
di malam hari. yang dikenal dengan peristiwa Isra Mi'raj. yang 
terjadi kelika beliau di kola Makkah menjelang hijrah ke Madi
nah. 

Selama masa 12 tahun kerasulan, dakwah Islam ditujukan 
untuk menanamkan aqidah atau keimanan. Ajaran berupa sya
ri' at, peraturan dan perundang-undangan yang menyangkut 
kehidupan masyarakat belum ditekankan oleh beliau. Barn 
ketika para pengikutnya telah berhasil membersihkan jiwa 
mereka dari kemusyrikan dan telah memiliki keyakinan tauhid 
serta keimanan yang sempurna terhadap Allah (sebagaimana 
yang telah disebutkan dalam rukun iman), Allah menurunkan 
rukun Islam yang kedua, yaitu kewajiban mengerjakan shalat 
lima kali sehari semalam. 

Pada tahun ke 12 kerasulan nabi Muhammad, menjelang 
peristiwa Isra Mi'raj itu, dinamakan tahun duka cita. Pada saat 
itu Rasulullah mendapat cobaan dan pukulan yang berat secara 
bertubi-tubi. Pada masa itulah wafat Abu Thal ib, paman Ra
sulullah, yang mengasuhnya ketika masih kecil dan membelanya 
dari setiap serangan musuh-musuh. Beberapa hari kemudian 
wafat pula Siti Khadijah, istri Rasulullah, yang setia, rela ber
korban. selalu mendorong dan menghibur Rasulullah dalam 
menghadapi pasang naik dan pasang surut perjuangan beliau 
untuk menegakkan Islam. Bel iau memutuskan untuk pindah ke 
Thaif. Tetapi di kota itupun bukan sambutan baik yang beliau 
terima, melainkan pengusiran dan lemparan batu sehingga 
beliau mendapat Iuka-Iuka di tubuhnya. 

Dalam situasi menyedihkan yang demikian itulah terjadi 
Isra Mi'raj, yang memperlihatkan kepada Nabi tanda-tanda 
kebesaran Ilahi dengan membawa hasil yang teramat penting 



kembali ke bumi. yaitu kewajiban mendirikan shalat lima waktu. 

b. Arti dan tujuan shalat 

Kata shalat menurut bahasa Arab berarti do'a atau per
mohonan kepada Allah. Menurut istilah, sha1at ia1ah suatu 
ibadah yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam 
menurut syarat-syarat dan rukun-rukun yang ditetapkan. 

Tujuan utama atau sasaran pokok dari pada shalat ialah 
agar manusia yang melakukannya senantiasa mengingat Al1ah. 
Dengan mengingat Allah akan terbayang dan terlukis dalam 
hati sanubarinya segala sifat-sifat Allah Yang Maha Esa dan 
Maha Sempurna itu. 

Firman A11ah: 

;')/ /.11 • • ,.,///~ , 7..1t ............ _,-:: 
( \S. qj.).~ .:Ji~'-~\\,.l\_,,(,j~l;b'~'~~i~lvl~I 

"'""~'"""'"' 7 • .,,. 7;' 

"Sesunggu/11zya Aku ini adalah Allah. tidak ada Tuhan selain 
Aku, 1naka se111bahlah Aku dan dirikanlah shalat untuk 1neng
i11gat A.ku ... (Q.S. Thaahaa: 14) 

Ingat terhadap Allah itu membuat 1nanusia waspada dan 
dengan kewaspadaan itu ia akan senantiasa menghindarkan diri 
dari segala macam perbuatan kej i dan tercela. 

Dengan itu berarti ia terhindar dari pelanggaran-pelang
garan hukum yang akan menjerumuskan ke lembah kehinaan 
dan kesengsaraan di dunia maupun di akhirat. 

Firman Allah: 
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·· Bac:alah yang tel ah cli wahyukan kapada11J11. ·yaitu Al kitab 
(Al Qur "an) dan dirikanlah shalat. Sesungguhnya shalat i111 
1111.~ncegah clari (perbuaran-perbuaran) keji dan 11Jungkc11: Dan 
se.\·ungg11hnya 11Jengingat Allah ( shalat) adalah lebih be.w11· ( ke-
11tt1111cu111 dari ibadat-ibadar yang lain). Dan Allah 1nengetah11i 
apa yang kan111 kerjakan." (Q.S. Al Ankabuut: 45). 

Palut dican1kan bahwa shalat ini meningkatkan kadar iman 
dan islam. Ia ten1s menerus mempersiapkan diri untuk letap 
beribadat, yaitu dorongan dan keinginan hati untuk terns mene
rus mendapatkan keridhaan Ilahi. Ia selalu men1perbaharui dan 
menyebarkan semua kepercayaan, ten1pat bergantungnya kesu
cian pribadi, upaya untuk perbaikan jiwa, ketaatan dan moral 
serta meluruskan semua tingkah laku. 

c. Kedudukan shalat. 

Marilah kita memperhatikan apa yang diajarkan Nabi 
sehubungan dengan pentingnya kedudukan shalat dengan 
mengemukakan beberapa Hadits dan komentar ulama. 

I). Hadits riwayat Ahmad, Muslim dan Abu Dawud: 
"Perbedaan antara seorang 11111 '111in ( percaya kepada 
A I/ah) dan yang tidak 11u1 '111in adalah 1ne11inggalkan 
shalat." 

2). Hadits riwayat Thabrani : 
"Siapa yang 1neni11ggalkc111 shalatfardhu den.ga1z sengaja. 
111aka ia telah ingkar (kajir) dengan nyata-nyata." 

3). Hadits riwayat Thabrani : 
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"Pe111eriksaa11 yang 1nula-11utla dilakukan atas seseorang 
111anusia di hari kia111at, adalah pelaksanaan shalatn)1a. 
Manakala pelaksanaan shalatnya baik, baik pulalah selu
ruh a1nal11ya. Sebaliknya 111a11akala pelaksanaan shalatnya 
rusak (tidak baik) niaka akan rusak (tidak baik) pulalah 
se/uruh a111al11va. " 



Dengan memperhatikan ketiga hadits yang disebutkan di 
atas, Imam Al Munziry, salah seorang penyusun hadits menge
mukakan sebagai berikut : 
.. Kese1npurnaan pelaksanaan shalat seseorang sesuai dengan 
ketentuan dan cara yang digariskan Allah dan RasulNya, pasti 
akan mempunyai pengaruh baik atas segala pekerjaannya. 
Sebaliknya apabila pelaksanaan shalat itu tidak baik. tidak sesuai 
dengan cara yang ditentukan Allah dan RasulNya maka shalat
nya itu tidak akan memberikan pengaruh yang baik atas segala 
amal dan tindak tanduknya. Tidak akan mencapai sasaran yang 
dikendaki Allah dengan kewajiban shalat itu". 

Ibnu Hazmin. seorang ulama Andalusia berkata: .. Telah 
menjadi pengetahuan umum (mashur) bahwa Umar bin Khatab 
r.a., Abdurrahman bin Auf. Mu"az bin Jabal, Abu Hurairah 
dengan banyak sahabat-sahabat Nabi terdekat, semuanya mene
rangkan bahwa siapa meninggalkan satu shalat Fardhu dengan 
sengaja. maka dia telah ingkar (kafir) terang-terangan. murtad 
dan menolak agama Islam itun. 

Kalau Nabi mengatakan bahwa shalat itulah yang membe
dakan antara seorang mu'min (muslim) dengan yang bukan 
mu'min. maka lbnu Hazmin menegaskan: 0 'Siapa yang de11ga11 
se11gt1jt1 meninggalkan satu shalat Jard/Ju. 111aka dia telah 
berarti ingka1~ 111urtad dan keluar dari padt1 aga111a11ya "'. 

d. Pelaksanaan shalat. 

Dalam melaksanakan shalat kita harus menjaga waktu dan 
memelihara shalat kita. sebagaimana dikemukakan dalam 
Hadits riwayat Imam Thabrani dari Anas bin Malik .. Siapa yang 
menunaikan shalat tepat pada waktunya. dan dia telah menyem
purnakan wudhunya, menyempurnakan tegaknya. khusu'nya, 
ruku dan sujudnya. maka shalat itu k~luar (selesai) merupakan 
(seperti) sesuatu yang putih bersih sambil berkata : .. Mudah
nuult1lu111 Allllh 111emelihara111u sebt1gai111a11a engkau telah 
memeliht1raku ". (maksudnya berhasil mencapai maksud dan 
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tujuan shalat itu). 
Sebaliknya siapu yang melakukan shalat di luar waktunya, 

dan dia tidak menyempurnakan wudhunya, tegaknya. khusu'
nya. ruku dan sujudnya. 1naka shalatnya itu akan keluar (selesai) 
merupakan (seolah-olah) sesuatu yang hitam pekat sambil 
berkata: .. Mudah-11111daha11 Allah 111ensia-siakan11111 sebagai-
111a11a engkau 111e11sia-siakank11 ". Kemudian shalat itu digmn
barkan seperti secarik pakaian yang sudah tua lantas dicelupkan 
dan dicambukkan ke mukanya··. 

Dari Hadits tersebut diatas dapat ditarik beberapa pelajaran 
dalam rangka mencapai tujuan, rnaksud dan hikmah yang 
terkandung di dalam shalat : 

I). Waktu shalat. 
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Shalat wajib dilakukan lima kali sehari se1nalam itu harus 
dilaksanakan dalam waktu-waktu yang telah ditentukan. 
Waktu-waktu shalat yang diwajibkan itu adalah sebagai 
berikut: 

a). Shalat lsya. 
Shalat lsya terdiri dari empat raka'at. Waktu menger
jakannya ialah mulai hilang mega merah sampai terbit 
fa jar. 

b). Shalat Subuh. 
Shalat Subuh terdiri dari dua raka'at. Waktu mengerja
kannya ialah mulai terbit fajar sampai terbit matahari. 

c). Shalat Zhuhur. 
Shalat Zhuhur terdiri dari empat raka"at. Waktu 
mengerjakannya ialah mulai tergelincir matahari 
sampai panjang bayang-bayang suatu benda sama 
dengan tinggi benda yang bersangkutan. 

d). Shalat 'Ashar. 
Shalat Ashar terdiri dari empat raka"at. Waktu menger
jakannya ialah mulai habis waktu zhuhur sampai 
terbenam matahari. 



e). Shalat Magrib. 
Shalat Magrib terdiri dari tiga raka·at. Waktu menger
jakannya ialah mulai terbenam matahari sampai 
hilangnnya mega merah. 

2). Berwudhu sebelum shalat. 

Sebelum melakukan shalat diwajibkan berwudhu atau 
mengambil air wudhu terlebih dahulu. Berwudhu ialah 
bersuci dengan air sebagai alat bersuci dengan membasuh 
atau mengusap anggota badan tertentu 1nenurut cara-cara 
yang telah ditentukan dalam agama lslain. 

Firman Allah : 

.. Hai orang-orang yang beri111a11, apabila ka111u he11dak 
111e11ge1jakan shalat, 111aka basuhlah 1nukl1111u dan ta11ga11-
111u sa111pai di siku, dan sapulah kepala111u da11 (basuh) 
kaki11111 sa111pai de11gan ke dua 111ata kaki '' ( QS. S. Al 
Maaidah : 6). 

Berwudhu merupakan ibadah dari serangkaian shalat dan 
menjadi syarat sahnya shalat. Untuk sahnya shalat diisyarat
kan rnengambil air wudhu, sehingga berwudhu sebelum 
melakukan shalat menjadi wajib pula hukumnya sebagai
mana shalat itu sendiri. Had its Nabi '"Sesu11ggu/111ya Allah 
tiada 111e11erilna shalar salah seora11g di a11rara111u jika ia 
berhadats, sehi11gga la benn.1dhu ". CH.R. Bukhari Mus
lim dari Abu Hurairah). 

Dengan demikian sebelum mengerjakan shalat, munajat 
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kepada Allah yang Mahn Suci itu. terlebih dahulu han1s 
mernbersihkan bagian-bagian tubuh yang biasanya terbuka 
dan mengandung koloran. Hal itu berarti sebelmn 111eng
hadap dan berbicara dengan Zat yang Maha Suci itu. 
seseorang harus me111bersihkan dan mensucikan diri 
terlebih dahulu. 

Allah Maha Suci dan tidak suka menerin1a kecuali yang 
suci pula. 

Dalam cara-cara pembersihan diri atau berwudhu hendak
nya diperhatikan dan dipelihara maksud-muksud yang 
ter!'iirat di dalarnnya, yaitu hahwa setiap petnbersihan harus 
dimulai dari bagian atas (muka yang melambangkan kese
lun1han diri seseorang) haru kemudian berangsur-angsur 
ke bawah. Hal ini mengisyaratkan bahwa menakala pem
bersihan itu dimulai dari bawah sedang bagian atasnya 
masih kotor. maka niscaya kotoran yang berada di alas itu 
mengalir turun ke bawah. sehingga sia-sialah pembersihan 
bagian bawah itu. 

Dipahami pula bahwa pembersihan muka (bagian atas) itu 
mulai dengan pen1bersihan kedua telapak tangan yang akan 
merupakan alat pembersih bagian-bagian tubuh itu ~endiri. 
Hal ini mengandung makna bahwa sebelum pembersihan 
itu dilakukan, maka alat pembersih itu sendiri harus diber
sihkan terlebih dahulu, sebagaimana yang diajarkan oleh 
Nabi. Hadits Nabi : 
.,Ses1111gguh11ya Allah tidak mensucikan yllng kotordengan 
a/lit yang kotor. telapi ia mensucikan yllng kotor de11gcm 
a/lit yllng bersih. Karena yllng kotor itu tidak dapc11 mem
bersihkan yang kotor". (H.R. Ahmad). 

3). Memelihara shalat. 
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Shalat itu harus dipelihara agar mencapai sasaran atau 
tujuan dari shalat. Karena shalat yang terpelihara itu akan 
menjamin kemenangan dan kebahagiaan bagi pelakunya, 



baik di dunia maupun di akhirat. Hanya shalat yang terpe
liharanya yang 1ne1nbt=dakan alau menjadi pe1nisah antan.1 
Mu"111in dan kafir, 1nenjadi tonggak agasna dan alat penilai 
pertama bagi setiap Muslim di hari kiamat 

Pra syarat agar shalat kila itu terpelihara ialah denganjalan: 

(a). Menunaikan shaJat secara teru~ menerus pada setiap 
waktunya yang lelah dilentukan dalam keadaan dan 
suasana yang bagaimanapun juga. Artinya, shalal itu 
wajib diketjakan olt=h setiap Muslim yang dewasa 
dimanapun ia berada, baik dalam keadaan sehal mau
pun sakil, susah maupun senang, di rumah maupun 
dalmn perjaJanan. Jadi lidak ada suatu afosanpun yang 
dapat membebaskan ia dari shalat. bi la waktu dan 
panggilan sha1al itu datang. 

(b). MeJakukan shalal seperti cara-cara yang dicontohkan 
dan diajarkan oleh Nabi. 

Hadits Nabi: 
'"Sha/at ka11111 sehagaimcma kamu ketahuilliluu aku 
shalat ". (H.R. Bukhari Mus]im) 

MeJaksanakan shalat itu seperti apa yang diajarkan 
oleh Nabi, baik ucapan maupun keterangan dan per
contohannya, demikian pula gerak gerik dan bacaan 
serta do· a-do· any a. 

Hadits Nabi : 
.. Siapa yang 111e/C1k11kc111 sua111 am a/an ( ibadah) tidak 
sesuai de11ga11 peri11rah kami, maka ia ditolak ". (H.R. 
Bukhari Muslim). 

Jadi ibadah shalat, yang tidak sesuai dengan perintah 
seperti yang dicontohkan Nabi.itu akan ditolak. 

Hadits Nabi: 
•• Hindarilah da11 jauhilah dari kamu 111e11ciptaka11 
(me11gada-culakcm J ha/-hal haru dala111 segala peker
jaa11 ( ibaclah ), karetm tiap-tiap penciptacm bar11 i111 
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adalah s11at11 kesesatan ". ( H.R Iman Abu Daud dan 
Tarmuzy) 
Berdasarkan hadics-Hadits tersebut di atas, kita men
dapat peringatan keras dari beliau bahwa shalat itu 
harus dilaksanakan persis diajarkannya, dicontoh
kannya. 
Ajaran dan contoh itu mel iputi semua perilaku sh al at 
yang diperlihatkan Nabi, baik gerak-gerik, bacaan 
maupun do'a-do'a, serta dilakukan pada waktu -waktu 
yang telah ditetapkannya pula. Tidak boleh sedikitpun 
ditambah, dikurangi atau diubah-ubah. Jadi kita harus 
melaksanakan shalat sesuai dengan cara dan bahasa 
yang dipakai oleh Nabi. Tidak boleh dan tidak bisa 
lain. 

(c). Mengerjakan shalat itu hendaknya dengan khusyu'. 

Firman Allah : 

"'Sesunggulmya beruntunglah orang-orang yang 
beriman, (yaitu) orang-orang yang khusyu' dalam 
shalatnya ". (Q.S. Al Mu 'minmm : 1-2). 

Khusyu' adalah kesatuan dari tiga unsur kejiwaan. 
yaitu : kesadaran, pengertian dan pemusatan perhatian. 

e. Hikmah shalat 
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Shalat menjadi salah satu hasil yang terpenting dari lsra' 
dan Mi'raj itu mengandung hikmah dan rahasia-rahasia yang 
dapat mendatangkan kebahagian bagi manusia di dunia dan di 
akhirat. 



Dengan kata lain. bila kita memperhatikan dan menghayati 
dengan seksama terhadap segala makna ucapan dan bacaan 
shalat. kita akan melihat dan merasakan bahwa disamping tujuan 
atau sasaran pokok terdapat pula berpuluh macam sasaran 
sampingan yang memperlengkapi dan memperindah tujuan 
sh a lat. 

Kabahagian di dunia itu mengandung tiga unsur. yaitu : 
ketenangan hidup, kekayaan dan kemuliaan. Sedangkan kebe
runtungan di akhirat itu mengandung empat unsur. yaitu: hidup 
yang abadi. kekayaan tanpa suatu kekurangan, kemuliaan yang 
sejati dan ilmu yang mutlak. 

Kedua macam keberuntungan itu yang ditemukan di dalam 
kehidupan di dunia dan akan dinikmati dalam kehidupan di akhi
rat kelak, hanyalah berhak dimiliki oleh orang-orang yang dina
makan Muflihun. 

Sebagaimana firman Allah: 

.I' ~·{t' J J / 'T.' J / • - ~ ,, - ~ 1 , / ~, 
Cb -~,.>.u / 'r-4~.J'-'f",_.~..;~~.a~ • ;~1 

"M ereka itulah yang tetap 111e11dapatka11 petu11j11k da ri 
T11ha11nya, dan 111ereka orang-orang yang beruntung ". (Q.S. 
Al Baqarah: 5). 

Dilihat dari sudut hubungan manusia dengan Allah yang 
menciptakannya. maka mengerjakan shalat itu adalah suatu 
tanda atau pemyataan terimakasih manusia kepada Allah yang 
telah menganugerahkan kepadanya nikmat yang melimpah ruah. 
Lebih dari pada itu untuk keberuntungan hidup manusia di 
akhirat kelak. shalat itu merupakan simpanan (penanaman 
modal), yaitu hasilnya akan diterima sendiri oleh orang yang 
melaksanakannya. 

Hikmah shalat itu dapat dilihat dari beberapa segi. antara 
lain : 
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I ) Segi kejiwaan. 
Shalal ilu melaLih manusia unluk memusatkan seluruh daya 
jiwanya kepada satu litik. Apabila seorang yang sedang 
mengerjakan shalat itu sudah mengangkat takbir, maka 
pada saal itu juga diputuskan segala hubungannya dengan 
dunia luar. Semua hal d ipandangnya tidak ada. Yang ada 
hanyalah Allah yang Maha Besar yang sedang disembah
nya. 
Selama mengerjakan shalat itu, manusia berusaha mele
paskan diri dari segala macam pemikiran, melupakan segala 
macam pemikiran, melupakan segala macam kesenangan 
atau kesusahan. melepaskan ingalan kepada harta, anak 
isteri, dan lain-lain. 
Seluruh pikiran dan perhatian hanya dipusatkan kepada 
salu hal. yailu menyembah dengan menghadapkan muka 
(tawajjuh) kepada Yang Maha Agung. 
Pemusatan daya jiwa yang demikian itu dilakukan oleh 
orang yang mengerjakan shalat sekurang-kurangnya lima 
kali sehari semalam, sehingga lama kelamaan tingkah laku 
yang demikian itu menjadi suatu watak yang tetap baginya. 
Dalam setiap pekerjaan, pemusatan daya jiwa ilu menjadi 
unsur yang penling untuk mencapai keberhasilan kerja alau 
usaha. Tiap cita-cita akan berhasil bila seluruh perhatian 
dipusatkan untuk mencapainya. Tiap-tiap perjuangan akan 
menang jika dihadapi dengan seluruh kekuatan. Tiap-tiap 
kesulitan dapat diatasi kalau dihadapi dengan pikiran yang 
bu lat. 

2). Segi jasmaniah. 
Dipandang dari segi jasmaniah shalat itu membentuk dan 
melatih diri manusia supaya sehat dan bersih. Tata cara 
shalat itu dengan gerakan badan dalam berbagai keadaan. 
Sejak dari berdiri tegak, sampai kepada membungkuk, terns 
meletakkan kening ke atas lantai dan duduk antara dua 
sujud dengan lipatan kaki yang khas serta gerakan-gerakan 



lainnya. semuanya itu merupakan semacam senam (gcrak 
badan) untuk menyehatkan badan. Hal itu dilakukan dengan 
lelap lima kali sehari semalam oleh segala orang yang ber
iman laki-laki, perempuan, orang tua maupun muda. 
Selain pemeliharaan kesehatan. shalatjuga melatih manusia 
supaya selalu bersih atau memelihara kebersihan. Sebelum 
melakukan shalat diharuskan mengambil wudhu. Muka, 
tangan. kaki dan anggota tubuh lainnya harus dicuci. Tanpa 
berwudhu shalat tidak sah. Ini merupakan perlambang 
bahwa Islam itu mementingkan kebersihan. Kebersihan 
adalah sebagian dari iman. 

]). Segi kemasyarakatan. 
Dilihat dari segi kema!iiyrakatan, shalat itu (khususnya 
shalat berjamaah) melatih manusia untuk membentuk 
kesatuan umat. Ke~atuan umat, yang di dalam Al Qur·an 
dilukiskan dengan istilah "ummatan wahidah'", yaitu satu 
keluarga besar yang didalamnya tidak terdapat perbedaan, 
baik kedudukan sosial maupun ekonomi, diantara anggota
nya. Semuanya sama di mata Allah dan perbedaan tingkat 
ketaqwaannya saja kepadaNya. 
Tengoklah mereka yang melakukan shalat bersama di 
masjid, tidak ada perbedaan antara si kaya dengan si miskin, 
rakyat jelata dengan orang-orang besar, semuanya mem
punyai kedudukan dan derajat yang sama. Siapa yang lebih 
dahulu datang ke masjid, ia duduk di baris (shaf) pertama, 
meskipun ia seorang tukang becak dan siapa yang datang 
belakangan, ia duduk di shaf belakangjika shaf depan telah 
penuh. Melalui tertib shaf terbina rasa persamaan yang 
tidak membedakan kedudukan dan pangkat manusia. 
Anjuran supaya mengutamakan mengerjakan shalat berja
maah merupakan suatu petunjuk, bahwa dalam masyara
kat perlu ada imamah. yaitu pimpinan. lmam dan makmum 
adalah lambang dari keharusan adanya pemimpin dan yang 
dipimpin (umat) dalam masyarakal. Makmum boleh berge-
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rak sebelum imam 1nengerjakan sesuatunya. Hal ini me
ngandung pengertian pula bahwa pemimpin (imam) harus
lah terlebih dahulu memberi contoh, sedang yang dipimpin 
harus patuh mengikutinya selama imam itu tidak menye
Ieweng dari peraturan-peraturan yang b~rlaku itu. Disini 
terdapat aturan permainan, kesetiaan, solidaritas, disiplin 
dan segala perangkat yang dibutuhkan untuk mewujudkan 
kesatuan umat. 

3. Puasa Ramadhan 
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a) Turunnya perintah ibadah puasa. 

Fim1an Allah: 

/~~-l((P, ,,.. __ 1if<-"~6~1~· ~,(j:\~ 
~- ·"' ,,.~ r~ ·/ v;,, - -

J / / ~ ~ / , ,,. /~ }// J. ;' • /' • ' c '",.. -; -;.,,) ·u_;i. ._;;. ., '"" ~-·J~' 
:...-:"" "" . '/ ~ .... 

"Hai orang-orang beriman., diwajibkan atas kamu ber
puasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelt1111 
kanm agarkamu bertaqwa". (Q.S. Al Baqarah: 183) 

Dari ayat tersebut di atas dapat dipahami bahwa kewajiban 
puasa telah diperintahkan Allah kepada umat-umat terdahulu. 
Sesungguhnya puasa itu sama tuanya dengan sejarah manusia 
itu sendiri, karena kewajiban itu telah ada sejak zaman Nabi 
Adam. 

Bangsa-bangsa purba juga mengenal dan mempunyai ke
biasaan puasa, seperti bangsa Mesir kuno, Yunani Purba, Hindu 
Purba dan masyarakat Cina sampai kini masih mengenal puasa. 

Dalam sejarah agama-agama besar, puasa adalah meru
pakan salah satu ibadah yang penting. Karena memang Allah 
telah mewajibkan puasa itu kepada umat-umal terdahulu yang 
kapadanya diulus Rasul-rasul Allah. Perbedaannya terletak pada 
maksud, sebab-sebab dan tata cara melakukannya saja. 



Dalam Islam puasa itu mulai disyari'atkan pada tahun ke 
dua Hijriah, sesudah turunnya perintah shalat dan zakat. Pelak
sanaannya dilakukan pada bulan Ramadhan, selama sebulan 
penuh. 

Puasa ditetapkan pada bulan Ramdahan yang penuh dengan 
nilai-nilai sejarah, seperti peristiwa turunnya Al Qur'an, Perang 
Badar, direbutnya kembali kota Makkah, dan bahkan menurut 
tafsir lbnu Katsir, berdasarkan had its riwayat Abu Sa' id. kitab
kitab suci Nabi Ibrahim, Nabi Musa. Nabi Daud, Nabi Isajuga 
diturunkan pada bulan Ramadhan. 

b) Arti dan Tujuan Puasa 

Puasa itu dalam bahasa Arab disebut as shaum atau as 
shiyam, yang berarti .. menahan", yailu menahan d1ri dari sesuatu 
perbuatan, seperti menahan diri dari berbicara, tidur, makan 
dan sebagainya. 

Pengertian puasa menurut syari' ah ialah : menahan diri dari 
makan. minum dan bersetubuh (dengan istri). sejak terbit fajar 
sampai terbenam matahari, karena mengharapkan ridha Allah 
dan menyiapkan diri untuk bertaqwa kepadaNya dengan jalan 
mentaati Allah dan melatih kemauan dari godaan hawa nafsu. 

Adapun tujuan utama ibadah puasa ialah untuk mening
katkan orang-orang yang beriman menjadi orang-orang yang 
taqwa ( muttaqien). 

Untuk sampai kepada muttaqien, diperlukan lima tahap atau 
tingkat yang harus dilalui seseorang, yaitu : 

(I). Tahap Muslim, yaitu tahapan orang yang tel ah menerima 
dan mengikrarkan Islam sebagai agamanya dengan meng
ucapkan dua kalimah syahadat. Pada tahap ini orang telah 
mempunyai kesediaan menerima segala kewajiban dan hak 
yang telah digariskan Islam. 

(2). Tahap mu'min, yaitu tahapan di mana seorang muslim tidak 
cukup hanya dengan pengakuan saja. melainkan ia harus 
membuktikan keimanannya dengan amal, perbuatan dan 
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tindakan yang diperintahkan oleh agama yang dianutnya. 
Dengan kata lain, dia melakukan yang disuruh dan meng
henlikan yang dilarang menurut ajaran agamanya. 

(3). Tahap muhsin, yaitu 1ahapan dimana ia mampu menger
jakan perbuatan kebajikan atau yang dinamakan ihsan, 
yaitu meliputi segala perbuatan yang baik terhadap diri 
sendiri maupun terhadap orang lain. 

(4). Tahap mukhlis, yaitu tahapan dimana ia mengerjakan ihsan 
itu semata-mata karena Allah dan untuk hanya berbakti 
kepadaNya, bukan karena lain-lain, seperti ingin dipuji 
orang, ria dan sebagainya. 

(5). Tahap Muttaqien, yaitu dengan memiliki atau setelah 
melalui proses yang empat itu maka akan tibalah ia pada 
1ingkat muttaqien. 

Ciri-ciri umum dari seorang muttaqien atau yang bertaqwa 
mengandung tiga unsur, yaitu: 

(I). Menjauhkan diri dari perbuatan-perbuatan yang dimurkai 
Allah; 

(2). Menghindarkan perbuatan-perbuatan yang merugikan atau 
merusak diri sendiri; 

(3). Menjauhkan perbuatan-perbuatan yang merugikan maupun 
merusak orang lain. 

c) Kedudukan Puasa 

Puasa adalah ibadah pokok dan merupakan rukun Islam 
ketiga. Hukumnya fardhu ain (wajib perorangan) atas setiap 
muslim yang sudah baligh. Kewajiban ini dibebankan kepada 
orang-orang yang beriman. Orang-orang yang kufur tidak dibe
bankan kewajiban puasa. 

Kewajiban puasa harus dilaksanakan bu Ian Ramadhan yang 
memiliki keistimewaan, sebagaimana firman Allah dalam surat 
Al Baqarah ayat 1 85 : 

/., // ~ .. 'J ) ., • .. /. ,, _, ~ -( 
~~.J~l:Auu i,-~\,b_J•.:,\~.:J, s~~.'d 

,, .,... / _, :.,,,- /•/ ~ ;' J 



"( Beherapa 11llri yang dite11111kt.111 itu ialah) bu/an Rmnadhcm, 
bu/cm yang di dala11111ya diturunkan (permulaa11 J Al Qur 'cm 
sebe1gai petimjuk bagi manusia dcm pe11je/ascm-f'enje/e1scm 
mengenai petunjuk illl dan pembeda ( amare1ye111g11llk dcm yt1ng 
bathil). Karena itu, hart.mg siapa di alllara kamu /1C1dir ( di 
negeri tempat ti11ggalnya) di bu/cm itu, maka hendak/ah ia 
berpuasa pada bu/cm iw ". 

d) Pelaksanaan Puasa 

Puasa tidaklah dimaksudkan untuk menyiksa badan 
maupun rohani manusia. Bagi yang berhalangan diberikan 
keringanan atau rukhsah, bahkan ada yang dibebaskan dari 
kewajiban puasa dengan membayar fidyah, 

Firman AIJah : 

~l '1:._" "~J, .~ (., -'-U ~,, ~,,,., "', ~ ~ ~~ ,,, .~: ~~ ~..Jf ,.~, ~ o .,A,JJ, _, :1J ... , • or. v-".. / / ~ ~ / 

·-~ .J. ~/..,,, •• '/ ·' ., J /'I •.t ( l Ait o ';.l,) • ~ ,. ~..U A__'"-1.:A.~ .•"'·~fl 
~ , .. _,, ,,. I • _,,~ ~-~_,, 

"Maka jika diantara kamu ada yang sakit atau da/am 
pe1ja/ana11 (laht ia terb11ka ), ma/ca (wajib/ah baginya he1puasa) 
sebanyak hari yang ditin~Ralkan itu pada hari-hari lain. Dan 
wajib bagi orang-orang yang berat menja/ankmmya (jika 
mereka tidak berpuasa) membayar Jidyah, (yaitll) : memberi 
makan seorang miskin". (Q.S. Al Baqarah: 184) 
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(IA& ~1) • .:'.,j~~J~~~~~~ 
"A I lah menghenclak; kemudahcm hag;mu, dan ticlak menghen
daki kes11karc111 bagim11. Dan he11daklah kamu me11cukupka11 
bilangmmya dcm hendaklah kamu 111e11gangungkan Allah atas 
petunjukNya yang cliberikan kepadamu, supaya kamu 
bersyukur". (Q.S Al Baqarah: 185) 

Syarat waj ib mengerjakan ibadah puasa dalam garis besar 
terdiri atas dua hal, yaitu : 

Pertama. telah mencapai umur baligh dan berakal. Jadi ti
dak diwajibkan puasa k~pada anak-anak dan orang yang gila. 

Kedua. keadaan badan (kesehatan) sanggup untuk menger
jakan puasa itu dan tidak dalam keadaan terlarang mengerjakan. 

Berdasarkan ayat-ayat tersebut di atas dan beberapa hadits 
Nabi. terdapat beberapa golongan yang mendapat keringanan 
dan bebas dari wajib puasa, yaitu : 
(I) Orang sakit dan orang dalam perjalanan (bepergian). Go

longan ini dibebaskan atau mendapat keringanan menja
lankan puasa selama sakit atau selama bepergian. Akan 
tetapi mereka waj ib mengganti puasa pada hari-hari lain 
sebanyak hari-hari yang dilinggalkannya. 

(2) Perempuan yang sedang haidh, hamil dan yang menyusui 
anak. Untuk wanita haidh diwajibkan menggantikannya 
pada hari-hari lain sebanyak hari ia tidak puasa, sedangkan 
bagi yang hamil dan menyusui anak wajib membayar 
fidyah. 

(3) Orang tua yang sudah lanjut usia dan tidak sanggup lagi 
berpuasa, diwajibkan membayar fidyah. 

( 4) Orang yang sakit menahun dan tidak ada harapan sembuh 
lagi, diwajibkan membayar fidyah. 

(5) Mereka yang bekerja berat, yang tidak ada jalan lain tidak 
dari pekerjaaan itu sehingga karena berat kerjanya tidak 
kuasa puasa, juga diwajibkan membayar fidyah. 



Dengan demikian pembayaran fidyah dilakukan oleh 
mereka yang tidak mungkin atau tidak kuasa menjalankan puasa 
pada hari-hari lain. Pembayaran fidyah itu dilakukan dengan 
memberi sedekah makanan atau memberi makan kepada orang 
miskin untuk hari-hari yang ia tidak mempuasakannya dan setiap 
harinya sebanyak tiga perempat liter beras atau dengan uang 
seharga beras lersebut. 

Adapun bagi orang-orang yang meninggalkan puasa di 
bulan Ramadhan dengan sengaja tanpa halangan atau bukan 
termasuk golongan orang-orang yang mendapat keringanan se
perti yang disebutkan di atas dipandang melakukan pelanggaran 
besar atau berm1i memikul dosa yang berat kepada Allah. 

Sabda Nabi: 

"Ba rang siapa 1ide1k puasa dengan sengaja dcm tcmpa 11z.11r pada 
hari-hari di bu/cm Ramadhan, maka puasa yang diri11gge1/kcm 
iru ridak dapat diganri oleh qadlm, sepcmjang masa ". ( H.R. 
Abu Dcmd, An Nasa ·; dan lbnu Klmzaimah) 

e) Hikmah puasa 

Puasa mengandung nilai-nilai dan hikmah yang luhur dalam 
pembentukkan kepribadian manusia muslim. Secara ringkas 
hikmah-hikmah yang terkandung di dalamnya, dapatlah 
dikemukakan sebagai berikut: 
(I). Puasa melatih manusia untuk memiliki jiwa, watak dan 

akhlak mulia serta menanam tumbuhkan sifat-sifat kepriba
dian yang luhur, seperti amanah, jujur, dapat dipercaya dan 
sifat-sifal baik lainnya. Hal itu dimungkinkan karena ketika 
puasa bukan saja melatih menahan makan, minum dan 
hubungan seksual, melainkan juga diharuskan menjauhkan 
diri dari perbuatan keji, maksiat dan yang mengakibatkan 
dosa bagi dirinya. Selain itu perbuatan menahan diri itu 
dilakukan dengan sebenar-benarnya dan sejujur-jujurnya 
terhadap diri sendiri dan Tuhannya tanpa harus diawasi 
oleh siapapun juga selain Allah. 
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(2). Puasa mendidik manusia mengekang dan mengendalikan 
hawa nafsunya. Islam tidak menghendaki membunuh hawa 
nafsu. walaupun ia cenderung menjerumuskan dan membi
nasakan. Islam mengajarkan agar hawa nafsu dikuasai dan 
dikendalikan karena di dalamnya terkandung dorongan 
untuk manusia dalam melakukan segala kegiataannya. 
Manusia akan terjerumus bila dikuasai oleh hawa nafsu 
dan manusia akan menjadi lurus bila ia mampu menguasai 
dan mengendalikannya. 

(3). Dengan puasa dilatih untuk memiliki jiwa sabar, tahan 
menderita. berkemauan keras dan setia kepada cita-cita. 
Puasa dapat mendatangkan rasa lapar dan berkurangnya 
kekuatan jasmani, namun bagi orang yang beriman itulah 
ujian dan latihan. Padanya hanya ada satu tekad, pantang 
menyerah hingga sampai waktunya berbuka. yang dilaku
kannya semata-mata demi mencari ridha Allah. 

(4). Puasa memberikan pengalaman langsung tentang keadaan 
dan penderitaan yang dialami oleh kaum fakir miskin, atau 
mereka yang menderita musibah dan kelaparan dan seba
gainya. Melalui puasa semua orang dapat merasakan pende
ritaan itu, karena mereka tahu apa arti derita yang dialami
nya selama menahan diri dari haus dan lapar sehari penuh. 

(5). Perasaan senasib sepenanggungan yang diperoleh dalam 
puasa itu menumbuh kembangkan rasa cinta dan kasih 
sayang terhadap sesama manusia, khusus terhadap yang 
melarat. Rasa itu pulalah yang mendidik dan mendorong 
kita semua untuk mengeluarkan zakat fitrah menjelang hari 
Raya ldul Fitri, agar tidak seorangpun yang melarat dan 
terhina tidak merasakan kebahagian dan persaudaraan, 
sekurang-kurangnya di hari itu. 

(6). Dengan puasa manusia dilatih mengendalikan diri dan 
mengekang naluri kehewanannya. Hidup ini bukan semata
mata untuk makan, minum dan pemenuhan hawa nafsu seks 
saja seperti hewan, melainkan mempunyai tujuan memper
hambakan diri kepada Allah dengan mengikuti semua 



ajaranNya dan menjauhi laranganNya. Dengan mempergu
nakan akalnya yang tidak dimiliki oleh hewan, ia menge
tahui melalui latihan puasa bah~a manusia itu dihiasi de
ngan sifat-sifat keutamaan dan kemanusiaan yang tinggi, 
menopang sualu peradapan menurut petunjuk llahi. 

(7). Puasa memberikan kepada manusia kekuasaan Jahir dan 
batin. kesehatan rohani dan jasmani, baik secard perorangan 
maupun secara kelompok keluarga dan masyarakat. Dalam 
segi inilah Rasulullah pernah bersabda : 
"Berptmsalah agar ktmm sehat ". (Al had its) 

4. Mengeluarkan Zakat 

a. Turunnya perintah zakat 

Ketika Rasulullah masih berada di Makkah. perintah zakat 
telah diwahyukan Allah. Hanya saja pada waktu itu belum 
diterangkan macam-macam harta yang harus dizakatkan, berapa 
jumlah zakatnya, dan lain-lain sebagainya. Mengenai besar 
kecilnya zakat yang harus dikeluarkan oleh seseorang, pada 
waktu itu, boleh dikatakan tergantung atas kemauan dan kere
laan pemilik harta yang bersangkutan. Sedang yang menerima 
zakat, pada waktu itu, hanyalah fakir miskin saja. 

Sesudah Rasulullah hijrah ke Madinah, yaitu di tahun ke 
dua Hijrah, barulah ditetapkan harta-harta apa yang dizakatkan, 
ketentuan, jumlah yang harus dizakatkan menurut jenis-jenis 
hartanya dan lain-lain. Itulah sebabnya maka sebagian Ulama 
mengatakan bahwa perintah mengeluarkan zakat itu terjadi pada 
tahun ke dua Hijrah. Namun yang wajib menerima zakat, pada 
waktu itu, masih terbatas kepada dua golongan saja, yaitu fakir 
dan miskin. Hal itu berlaku sampai tahun ke sembilan Hijrah, 
ketika sudah turun ayat yang menerangkan batasan mengenai 
siapa-siapa orang yang berhak menerima zakat, sebagaimana 
yang disebutkan dalam ayat 60 Surat At Taubah : 
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Firman Allah : 

"Sesunggulmya zakat-z.akat itu. hanyalah 1111tuk orang-orang 
.faki1; orang-oranR miskin, pengurus-pengurus zakat, para 
11111 'al/a/ yang t.libujuk lwtinya un111k ( memerdekakan) budak, 
orang-orang yang berlwtang, untuk jala11 Allah dan orang
orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesualll kete
taptm yang diwajihkan Allah ; dan Allah Maha Mengetalmi 
lagi Maha Bijaksana ". (Q.S. At Taubah: 60). 

b. Arti dan tujuan Zakat 

Zakat adalah bahasa Arab, yang terambil dari akar kata 
"Zak.ka" dan mempunyai dua arti, yaitu mensucikan dan ber
tumbuh. Menurut istilah atau pengertian syari'ah, Zakat ialah 
nama sesuatu (harta) yang dikeluarkan oleh manusia menurut 
ukuran tertentu dan diberikan kepada yang berhak (mustahik) 
tertentu". 

Dinamakan zakat karena didalamnya mengandung unsur 
mengharapkan karunia, mensucikanjiwadan menumbuhkannya 
dengan bermacam-macam kebajikan. Jadi zakat berarti menge
luarkan atau memisahkan suatu bagian tertentu dan harta ter
tentu setelah memenuhi syarat-syarat tertentu, kemudian dibe
rikan atau disampaikan kepada yang berhak menerimanya. 

Tentang kadar atau ukuran yang wajib dikeluarkan dari 
harta atau jenis harta yang waj ib kita zakati, syarat-syarat 
diwajibkan mengeluarkan zakat, yang berhak menerima zakat 
dan sebagainya diatur di dalam hukum Islam. 



Zakat bertujuan memperbaiki keadaan masyarakat dari 
kemiskinan dan kebodohan. Dengan kata lain agar terangkat 
kehidupannya dari kondisi yang kurang kepada kondisi yang 
layak sebagai manusia oleh kaum hartawan dengan zakat terse
but dan sebagai wujud iman dan tolong menolong sesamanya. 

Zakat bertujuan pula untuk memelihara kesehatan mental 
seseorang. Mereka yang membayarkan zakat itu memberi saham 
bagi kelangsungan hidup masyrakat. Kecerahan hati dan 
keringanan beban derita dari penerimaan zakat tergambar pada 
wajah-wajah mereka dan ini menyejukkan hati, menenteramkan 
jiwa dan melapangkan dada bukan saja bagi sipenerima 
melainkan juga bagi si pemberi. Dengan demikian kedua belah 
pihak hidup dalam alam yang penuh dengan rasa kasih sayang. 
rasa berperikemanusiaan, yang menghindarkan dirinya dari rasa 
khawatir akan ancaman, malapetaka dan kesengsaraan baik lahir 
maupun batin. 

c. Kedudukan zakat 

Mengeluarkan zakat termasuk rukun atau pokok agama 
Islam yang lima, yang berarti menegakkan pelaksanaan zakat 
termasuk menegakkan agama Islam dan melalaikan pelaksanan 
zakat termasuk melalaikan agama Islam. Mengeluarkan zakat 
merupakan suatu ibadah yang wajib ditunaikan oleh setiap orang 
Islam yang memenuhi syarat-syaral. Zakat adalah hak orang
orang yang tidak berpunya atas orang-orang kaya. 

Mengeluarkan zakal hendaknya dimaksudkan untuk 
melaksanakan perintah Allah, beribadah kepadaNya, beramal 
semata-mata karena Allah, mengharap pahalaNya dan meng
hindarkan ancaman neraka. Seorang Muslim yang mampu tidak 
boleh menangguhkan membayarkan zakatnya. Zakal yang 
semestinya dikeluarkan itu adalah bukan haknya lagi, tetapi 
-adalah hak Allah yang wajib dia sampaikan kepada yang berhak 
menerimanya. Menahan zakat berarti menahan hak orang lain, 
sehingga memakan harta yang wajib dikeluarkannya itu berarti 
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memakan hak orang lain atau memakan barang haram. Men
campurkan kembali harta zakat dengan hartanya sendiri sama 
dengan mencampurkan hartanya dengan barang haram. 

Kebanyakan perintah zakat yang tertera dalam Al Qur'an 
sejalan dengan perintah melakukan shalat. Kedua ibadah itu 
demikian erat hubungannya. seolah-olah dua sisi dari sebuah 
mata uang. Keadaan itu dilukiskan Nabi dalam wasiatnya 
sebagai berikut : 
"Hai 111c11111sia. Ses11ngguhnya aku didaumgi wahyu clalam 
mimpi. Allah berkaw : "Hai Mulwmmad, tidaklah diterima 
s/wlat mereka yang tidak menmraikcm zakat. Dem ticlaklah 
cliterima zakat mereka yang tidak menclirikcm slwlat. Orcmg 
yang memhwrgkcmg tidak mcm menerima perimah zakllf itu 
sama clengcm tidak mau memmaikannya ", 

d. Pelaksanaan Zakat. 

Pelaksanaan zakat didasarkan berbagai ayat Al Qur'an, 
diantaranya : 

Firman Allah : 
/ 

~ •/ 7 /~/A /.. / •' 11 "''11/\ / • - /J. /\l/ ~----·---!/ .. I~ " ... • ~CJ(~ '- .. ~ I ~ .. "' ' \ .. \ • "lltll h,, 
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"" /. / !~ 
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.. Hai orang-orang yang beriman, nafkahkcmlah (di jalan Al
lah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian 
dari apa yang kami ke/uarkan dari bumi untuk kamu ". (Q.S. 
Al Baqarah .· 267). 
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"Dem orang-orang yang menyimpcm emus dan perak dem tidak 
menafkalrkannya pada jalun Allah. maka beritalzukanlah 
kepacla mereka, ( bahwe1 mereka ukem mendapat) siksa yang 
pedih". (Q.S. At Taubah: 34J. 

"Amhillah zakat dari sebagicm harta mereka, dengem zakat illl 
kemm memhersihka11 elem mensucikem mereka, dan mendo 'a/ah 
111r111k mereka. Sesunggulmya clo 'a ka11111 itu 111e1~iadi keten
traman jiwa bagi mereka ". (Q.S. At Tcmbah : I 03.1 

Ayat-ayat tersebut diatas dan beberapa ayat yang telah pula 
disebutkan terdahulu dipakai sebagai dasar dalam menetapkan 
pelaksanaan zakal yang diatur menurut hukum Islam, yang 
ditetapkan dalam peraturan pelaksanaan secara garis besar 
meliputi : 
I ). Bentuk dan macam zakat. 

Menurut bentuk dalam agama Islam dikenal duajenis zakat, 
yaitu : (a) Zakat harta atau zakat mal dan (b) zakat badan 
atau yang biasa disebut zakat fitrah. 
Zakat harta terdiri dari atas harta benda yang wajib dizakati 
atau dibayarkan zakatnya, yang lerdiri atas lima macam, 
yaitu : (a) ema~ dan perak. Cb) barang perniagaan, (c) 
binatang ternak, (d) hasil tanam tanaman (pertanian), dan 
(e) hasil pepohonan (buah-buahan). 
Zakat fitrah merupakan zakat badan yang dikeluarkan atau 
dibayarakan menjelang hari Raya ldul Fitri sebagai tanda 
terimakasih atas keselamatan badan kita yang telah 
dipelihara oleh Allah selama setahun. 

2). Syarat-syaral wajib mengeluarkan zakat. 
Adapun syarat-syarat wajih mengeluarkan zakat harta 
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bcnda yanl! disl·lmtk:m iii al:is, pmla urnumnya ada tiga 
macam, yaitu : 
a) Marla ilu adalah milik scmliri sccara penuh. 

Arlinya, hcrada di dalam umgan dan kekuasaannya 
sendiri, 1idak campur tangun orang lain. 

b) Hurla itu haruslah mcncapai nishab, yaitu batas atau 
ukuran jumlah alau harga sc~uatu benda <hana) yang 
wajib atau harga sesualu benda (hallaJ yang diwajib
kan mengeluarkan zakatnya. Masing-ma~ing jenis/ 
macam harta ilu ada ukuran/ batasnya tersendiri. 

c) Jumlah nishab hm1a ilU sudah dimiliki seseorang dalam 
waktu satu tahun. yang disebut haul. Kecuali mengenai 
hasil tanaman, buah-buahan, dan hasil tambang atau 
logam yang disyaratkan bagi haulnya tatkala meng
ambil hasilnya. Artinya. harus dibayarkan zakarnya 
ketika diambil hasilnya,jika telah mencukupi ukuran
nya (nishabnya). 

Sedangkan zakat fitrah wajib dikeluarkan oleh setiap 
orang Islam. Pembayarannya tidak didasarkan kepada besar 
atau kecilnya orang atau jenisnya laki-laki dan perempuan), 
melainkan berdasarkan jumlah k~pala. Zakat fitrah 
merupakan zakat per kepala dan untuk setiap kepJla harus 
dikeluarakan selambat-lambatnya menjelang shalat ldul 
Fitri dan dapat dikeluarkan pada bulan Ramadhan yang 
bersangkutan. 

3) Penerima Zakat (Mu~tahikl 
Sebagaimunn Lelah dikemukakan dabm sur.u At Taubah 
ayal 60 yung tel ah disebutk;.m di~ua~. " ... r..mg ~:.mg berhak 
mencrima zakat itu tcrdiri ams dd:1r;ln g0l0ngan. atau 
disebut Ashm1f Tsamaniyah. ynitu : 
al Ornng. fokir. ialah orang yang mn:u ~en~~arj hidupnya. 

1i<lak nwmpuny~1i lmna dan k'n~1~~1 tmmk memenuhi 
kchidupannya. 

b) Oran~ miskin, ialah omn!! y~mg. ti,fak ~u"up kehidup-



annya dan dalam keadaan kekurangan. 
c) Pengurus zakat, ialah orang yang diberi tugas untuk 

mengumpulkan dan membagikan harta zakat. 
d) Mu al laf, ialah orang yang barn masuk Islam yang 

imannya masih lemah. 
e) Memerdekakan budak: mencakup juga untuk mele

paskan orang muslim yang ditawan oleh orang-orang 
kafir. 

0 Orang-orang yang berhutang; orang yang berhutang 
karena untuk kepentingan yang bukan ma'siat dan 
tidak sanggup membayarnya. Adapun orang yang ber
hutang untuk memelihara persatuan umat Islam diba
yar hutangnya itu dengan zakat, walaupun ia mampu 
membayamya. 

g) Pada jalan Allah (sabilillah). Yaitu untuk keperluan 
pertahanan Islam dan kaum muslimin. Termasuk juga 
untuk kepentingan umum, seperti mendirikan sekolah, 
rumah-rumah sakit dan lain-lain. 

h) Orang yang sedang dalam perjalanan yang bukan 
ma 'siat mengalami kesengsaraan dalam perjalanannya. 

Walaupun kedelapan golongan itu berhak menerima zakat, 
namun dalam pelaksanaannya tidaklah harus dipahamkan, bah
wa zakat itu mesti dibagikan kepada tiap-tiap golongan itu. 
Pembagiannya dapat dilakukan kepada satu atau dua golongan 
diantaranya, yang terdapat di dalam masyarakat dan dianggap 
sangat memerlukan pada saat membagikannya. Cara yang demi
kian itu dilnkukan oleh Rasulullah sendiri maupun oleh khalifah 
s~sudah beliau. 

e. Hikmah Zakat 

Zakat mengandung berbagai hikmah atau faedah bagi 
manusia. Dengan ringkas, di antara hikmah itu dapat dikemu
kakan sebagai berikut : 
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I ). Zakat sebagai pemyataan rasa syukur dan tanda terimakasih 
hamba kepada khalik yang telah menganugerahkan rahmal 
dengan nikmatNya berupa kekayaan. Dengan demikian 
mengduarkan zakat berarti mendidik manusia untuk selalu 
bersyukur dun berterimakasih kepada sang pemberi. 

2). Zakat mendidik manusia membersihkan rohani dan jiwanya 
dari sifat bakhil. kikir, loba dan rakus. Hal itu berarti mena
namkan kepada manusia untuk memiliki sifat-sifat yang 
mulia, seperti dermawan, pemurah, disiplin dalam menu
naikan kewajiban dan amanah. 

3 ). Melalui zakat ditunjukkan bahwa kita sebagai muslim harus 
menaruh perhatian terhadap kaum yang lemah atau yang 
tertindas dan terhina. 

Firman Allah. 
// I / ,, 

., /. __,, • "' • 1J • • • 1 • .J ., / , •. ~ __, __, ':, J -: ';' ' • I "' 
~-' Uf _;~I~ ~~_.,\Q!~\~ &' ul ~--t-' 

~.. • /..\'J J ;'/.( ;'" ;'. ~ 
Co ~1).~.J.!,-l~~.Jbl .. ,,,, , ,- --. . "' 

.. Dan Kami hendak memberi karunia kepada orang-orang 
yang tertindas di bumi (Mesir) itu dan hendak menjadikan 
mereka pemimpin dan menjadikan mereka orang-orang 
yang mewarisi (bumi) ". (Q.S. Al Qashash : 5) 

4). Ajaran zakat menunjukkan bahwa kemiskinan adalah 
musuh yang harus dilenyapkan. Islam memandang kemis
kinan sebagai sumber kajahatan dan kekufuran, sebab itu 
kemiskinan harus dihapuskan. Kemiskinan dan kemela
ralan sebagai akibat tekanan ekonomi dapat mendatangkan 
berbagai kejahatan dan menjadi sumber kejatuhan manusia 
apalagi kalau diikuti dengan kelemahan iman. 

Firman Allah : 
/ /'J.,J_ • ~ ' ;" "'~ ~ " ··r •1 "'"',, ~ t' {,,,.. , ~., , . .1 jJ / ,__,__,/., 
(" -1, l,,.il Y~ '5.AJ ~ .,l9 • .• ..t.>JU~ t$ \\,::,"1 S. - /• \....... / / Y-/ ,... • "' - ,, .. 'J 



"Tahukah kcunu (orang) yanR mendustakan agcuna? ltulali 
orcm~ yang 111enghardik anak yatim dan tidak 111engan
jurkan memberi 111akan orang miskin ". (Q.S. Al Maa 'mm: 
1-3) 

Sabda Nabi: 
• 

"K emelaratan 111e11dekatkan kepada kekufuran ... ( H.R. 
Abu Na 'aim) 

Zakat merupakan alat unluk menghilangkan atau mengu
rangi jurang pemisah antara si kaya dan si miskin, dan antara si 
kuat dan si lemah. Dengan demikian dapat dihilangkan perbe
daan sosial yang amat menyolok. Selain dari itu melalui zakat 
terjalin pula hubungan kasih sayang di antara orang yang berke
cukupan dengan orang yang kondisi ekonominya lemah. Dengan 
ajaran zakat maka dimungkinkan terwujudnya tatanan masya
rakat Islam sebagaimana yang dilukiskan Rasulullah. 

Sabda Nabi: 

"Orang mu 'min terhadap orang 11u1 '111in tak t1bahnya seperti 
satu bangunan yang bagian-bagiannya saling kt1at 111engua1-
kan ". ( H.R. Bukhari). 
"Orang-orang mu '111in itu a111at snyang menyayangi dan sant1m 
menyantuni, tak ubahnya bagaikc111 satu tubt1h yang apabila 
menderita salah satu anggota dari anggota dari tubuh itu akan 
menderita pula seluruh tubuh itu dengan tidak dapat tidur 
dan de111a111 ". ( H. R. M usli111 ). 
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S. Menunaikan lbadah Haji 

lbadah haji termasuk rukun Islam yang kelima. yang dipe
rintahkan setelah disyariatkan ketiga ibadah sebelumnya. 

lbadah haji mengandung nilai-nilai sejarah para nabi ter
dahu1u yang kemudian disyariatkan pula oleh Nabi Muhammad 
SAW. 

a. Beberapa Pengertian 

I) lbadah haji ialah berkunjung ke Baitullah (ka'bah) 
untuk melakukan beberapa p~rbualan antara lain: wa
kuf. Tawaf dan amalan lainnya pada masa tertentu, 
demi memenuhi panggilan Allah SWT. dan meghadap 
rida-Nya. 

2) Umrah ialah berkunjung ke Baitullah. melakukan 
tawaf. sa'i dan bercukur, hanya mengharap rida Al
lah. 

3) lstita'ah artinya mampu. 
Yang dimaksud dengan istita'ah disini ialah mampu 
melaksanakan ibadah haji/ umrah ditinjau dari segi :. 
(a) Jasmani : 

Sehat dan kuat, agar tidak sulit melakukan ibadah 
haji/umrah. 

Cb). Rohani : 
( 1) Mengetahui manasik haji/umrah. 
(2) Berakal sehat dan kesiapan mental untuk me

lakukan ibadah haji/umrah dengan perjalanan 
yangjauh. 

(c). Ekonomi : 

(I) Mampu membayar ongkos naik haji CONH) 
(2) Bukan hasil penjualan dari satu-satunya sum

ber kehidupan yang apabila dijual menyebab
kan kemadaratan bagi diri dan keluarganya. 

(3) Memiliki biaya hidup bagi keluarga yang 
ditinggalkan. 



(d). Kt:amanan : 
(I) Aman dalam perjalanan dan pelaksanaan 

ibadah haji/umrah. 
(2) Aman bagi keluarga dan harta benda serta 

tugas dan tangung jawab yang ditinggalkan. 
4) Rukun Haji ialah rangkaian perbuatan yang harus 

dilakukan dalam ibadah haji yang tidak dapal diganti 
dengan yang lain, walupun dengan Dam (denda). 

5) Wajib haji ialah rangkaian perbuatan yang harus diker
jakan dalam ibadah haji, bi la tidak dikerjakan didenda 
dengan membayar Dam (denda). 

6) Miqm Zamani ialah batas waktu musim haji. Menurut 
Jumhur Ulama muali tanggal I Syawal sampai terbit 
fajar langgal I 0 Zulhijjah. 

7) Miqat makani ialah batas tempal untuk mulai ihram 
haji/ umrah. 

Adapun macam-macam Miqat Makani adalah sbb: 

(a) Bagi yang dalang ke Makkah melalui Madinah, 
maka miqat Makaninya suatu tempat yang dina
makan Zuhulaifah/Bir Ali. 

(b) Bagi yang ke Makkah dari arah Syam. Masir dan 
Magribi, maka Miqat Makaninya suatu tempat 
dinamakan Juhfah. 

(c) Bagi yang datang ke Makkah dari arah Tihamatil 
Yaman, maka Miqat Makaninya suatu bukit yang 
dinamakan Yalamlam. 

(d) Bagi yang datang ke Makkah dari arah Najidil 
Yaman dan Hijjaz, maka Miqat Makaninya suatu 
bukit yang dinamakan Qom. 

(e) Bagi yang datang ke Makkah dari arah Masyrik 
(arah Timur) termasuk dari Irak, maka Miqat 
Makaninya suatu tempat yang dinamakan Zatu 
Irqin. 

(f) Bagi yang datangnya ke Makkah tidak tepat me-
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lalui arah yang discbut pada huruf a, b, c. d dan e 
di ams. akan telapi memJekali salah satunya, maka 
Miqat yang berdekatan ilu. Jika hal itu tidak 
mungkin, maka letapi mendekati salah satunya, 
maka Miqat Makaninya mengikuti miqal yang 
berdeka1an itu. Jika hal itu 1idak mungkin, maka 
boleh menenlukan miqal sendiri asal jarak jauh
nya ada dua marhalah (± 80 km) dari Makkah 
(l"natut Tablibin juz II hal. 303). 
Bagi calon haji Indonesia Gelombang II. Miqat 
Makaninya ialah Bandar udara King Abdul Aziz 
Jeddah ( keputusan MUI tanggal 29 Maret 1980/ 
12 Jumadi I Awai 1404 H dan Fatwa Syekh 
Abdullah bin Zaid Al Mahmud, Ketua Mahkamah 
Syar' iyah negara Qatar). 

8) Ihmm ialah niat mulai mengerjakan haji/ umrah dengan 
memakai pakaian ihram. 

9) Tawaf ialah mengelilingi ka'bah sebanyak 7 kali 
(Ka'bah selalu berada disebelah kiri) dimulai dan 
diakhiri pada garis lurus berwarna coklat yang ada di 
depan Hajar Aswad. 

I 0) Sa'i ialah berjalan dari bukit Safa ke bukit Marwah, 
kemudian sebaliknya, sebanyak 7 kali yang dimulai 
dari bukit Safa dan berakhir di bukit Marwah. Per
jalanan dari bukit safa ke bukit Marwah a1au sebalik
nya masing-masing dihituhg I kali. 

11) Wukuf ialah keberadaan diri walaupun sejenak di 
Padang Arafah dalam waklu antara tergelincir matahari 
tanggal 9 Zulhijjah (hari Arafah) sampai terbit fajar 
hari Nahar tanggal I 0 Zulhijjah. 

12) Mabit di Muzdalifah ialah bermalam/berhenti walau
pun sejenak di Muzdalifah sampai lewat tengah malam 
pada tanggal 10 Zulhijjah. 

13) Lontar Jamrah ialah melontar marma (dasar bawah 
tugu) di Mina dengan batu kerikil dengan cara tertentu. 



14) Tahallul ialah keadaan seseorang telah dihalalkan 
(dibolehkan) melakukan perbuatan yang dilarang 
selama c.lalam keadaan ihram. 

Tahallul ada 2 (dua) macam: 

(a) Tahallul awal ialah keadaan seseorang yang telah 
melakukan dua diantara tiga perhuatan: melontar 
jamrah 'Aqabah dan bercukur, alau melonlar jam
rah 'Aqabah dan tawaf ifadah atau 1awaf ifadah 
dan bercukur. Sesudah tahallul awal seseorang 
boleh be11ukar pakaian biasa dan memakai wangi
wangian, letapi masih dilarang berselubuh dengan 
istri/suami. 

(b) Tahallul Sani yaitu keadaan seseorang yang Lelah 
melakukan ketiga perbuatan: melomar jamrah 
• Aqabah bercukur dan tawaf ifadah (diteruskan 
sa' i bagi yang be I um melakukannya setelah Tawaf 
Qudum). Sesudah tahallul sani seorang jamaah 
boleh bersetubuh dengan istri/suami sekalipun 
belum nafar. 

15) Dam ialah menyembelih hewan karena: 
(a) meninggalkan salah satu wajib haji/umrah, yang 

terdiri dari: 
(I) tidak nial ihram dari miqat. 
(2) tidak mabit di Muzdalifah. 
(3) tidak mabit di Mina. 
(4) tidak melontar jamrah. 
(5) tidak tawaf wada'. 

(b) melanggar larangan ihram haji/umrah. 
(c) mengerjakan haji dengan cara tamattu' atau qiran. 
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b. lbadah Haji 

(a) Hukum lbadah Haji 

lbadah haji diwajibkan Allah kepada kaum Muslimin yang 
lelah mencukupi syarat-syaratnya. Menunaikan ibadah haji 
diwajibkan hanya sekali seumur hidup. Selanjulnya yang 
kedua kali dan seterusnya hukumnya sunat. 
Barang siapa yang bemazar haji, wajib melaksanakannya. 

(b) Syarat, Rukun dan \i\'ajib Haji 

(I) Syarat haji adalah: 
a) Islam 
b) Balig (dewasa) 
c) Aqil (berakal sehat) 
d) Merdeka (bukan budak) 
e) lstita'ah (mampu) 

(2) Rukun Haji adalah: 
a) Ihram 

• b) Wukuf di Arafah 
c) Tawaf Ifadah 
d) Sa'i 
e) Cukur 
f) Tertib 

Rukun haji tidak dapat ditinggalkan. Apabila tidak 
dipenuhi, maka haj~nya tidak sah. 

(3) Wajib Haji adalah: 
a) Nial Ihram dari Miqat 
b) Mabit di Muzdalifah 
c) Mabit di Mina 
d) Melontar Jamrah Ula, Wusta, dan 'Aqabah 
e) Tidak melakukan perbuatan yang diharamkan 

pada waktu melakukan ibadah haji. 
f) Tawaf Wada. 

Wajib haji ini adalah ketentuan yang apabila 



dilanggar maka hajinya letap sah, tetapi wajib 
membayar dam. 

(c) Waktu Mengerjakan Haji 

Menurul Jumhur Ulama waktu mengerjakan haji dimulai 
dari tanggal I Syawwa1 sampai terbit fajar tanggal I 0 
Zulhijah. 

(d) Pelaksanaan lbadah Haji 

Cara mdaksanakannya dapat dilakukan dengan salah satu 
dari tiga cara. ialah: 
(I) 1 frad ialah mengerjakan haji lebih dahu1u, baru 

mengerjakan umrah. Cara ini tidak wajib membayar 
dam. 

(2) Tamattu' ialah mengerjakan umrah lebih dahulu, baru 
mengerjakan haji. Cara ini wajib membayar dam. 

(3) Qiran ialah mengerjakan haji dan umrah di dalam satu 
nial dan satu pekerjaan sekaligus. Cara ini juga wajib 
membayar dam nusuk (ibadah). 

Bagi jamaah yang mengambi1 Haji lfrad atau Haji qiran 
disunatkan mengerjakan Tawaf Qudum. 
Tawaf Qudum bukan tawaf umrah dan bukan tawaf haji. 
Tawaf Qudum ini bo1eh disambung dengan sa' i atau tidak 
disambung dengan sa'i. Tetapi apabila disambung dengan 
sa'i, maka sa'inya sudah termasuk sa'i haji. 01eh sebab 
itu, waktu tawaf I fad ah dia tidak perlu 1agi me1akukan sa' i. 

(e) lhram 

Ihram ia1ah niat mu1ai mengerjakan haji/umrah dengan 
memakai kain ihram. 
( 1) Nial dari Miqat 

Tempat niat ihram haji/umrah di miqat yang telah 
ditentukan. Boleh juga dilakukan sebe1um sampai 
miqal. 
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Apubila melewati miqal yang. telah ditentukan dun 
lidak niat ihram maka dia wajib membayar dam yaitu 
ml!motong seekor kambing utau mengambil cara lain 
sebagai berikut: 
(;,1) Kembali lagi ke miqal yang dilewati tadi, sebelum 

melaksanakan salah satu kegiatan haji/umrah. 
(b) Mengambil miqat lerdekal dengan tanah haram 

(minimal 2 marhalah 80 km). Calon haji yang akun 
memulai ihram dengan miqat Bir Ali dibolehkan 
berniat ihram dari kola Madinah. Demikian 
keterangan dalam Kilab Syarah Al Muhazzab 
halaman 200-202. 

(2) Pakaian Ihram 
(a) Bagi pria, memakai dua helai kain yang tidak 

terjahit sebagaimana pakaian biasa, satu diselan
dangkan dan satu disan.mgkan. Disunatkan yang 
berwarna putih. Tidak boleh memakai baju mau
pun celana dalam. 

(b) Bagi wanita, memakai pakaian yang menutupi 
seluruh tubuh kecuali muka dan telapak tangan. 

(3) Larangan selama Ihram 
(a) Bagi pria dilarang: 

( I ) Memakai pakaian/bertangkup/pakaian biasa. 
(2) Memakai sepatu yang menutupi mata kaki. 
(3) Menutup kepala yang melekat seperti topi. 

Kalau tidak melekat boleh seperti payung. 
Cb) Bagi wanita dilarang: 

(I) Berkaus tangan. 
(2) Menutup muka (memakai cadar). 

(c) Bagi pria dan wanita dilarang: 
( 1) Memakai wangi-wangian kecuali yang sudah 

dipakai sebelum ihram. 
(2) Memotong kuku dan mencukur atau menca

but rambut badan. 
(3) Memburu atau menganiaya/membunuh bina-



tang dengan cara apapun (kecuali binatang 
yang. membahayakan boleh dibunuh). 

(4) Kaw in, mengawinkan atau meminang wanita 
untuk dinikahi. 

(5) Bercumbu atau bersetubuh. 
(6) Mencaci, bertengkar atau mengucapkan kata

kala kotor. 
(7) Memolong pepohonan di Tanah Haram. 

(f) Wukuf di A rafah 

Wukuf di Amfah tennmmk salah satu rukun haji yang sangat 
utama. Haji 1idak sah lanpa wukuf di Arafah. Calon haji 
yang tidak melaksanakan wukuf di Arafah tidak menger
jakan haji. 

Nabi bersabda: 

Artinya: 
.. Haji itu lwdi r di Ara/ah. Ba rang siapa yang datang pacla 
mlllllm 10 Zulhijjllh sehelum terhit ft~jllr. sesunggulmyll ia 
mllsih mendapatktm /Jaji", ( Diriwayatka11 o/eh 5 orang llhli 
lwdis). 

Wukuf dilakukan setelah shalat jama' taqdim zuhur dan 
asar. Wukuf dapat dilaksanakan dengan berjamaah atau 
sendiri-sendiri, dengan memperbanyak zikir, istigfar dan 
do'a. Sesuai dengan sunah Rasul. wukuf dilaksanakan de
ngan berjamaah kemudian diberikan khutbah. 
Untuk wukuf, jamaah haji tidak disyaratkan suci dari hadas. 
Karena itu wanila yang sedang haid atau nifas boleh mela
kukan wukuf. Sedangkan bagi jamaah sakit, berdasar fatwa 
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Mitjlis Ulama Indonesia adalah sah. 
Pelaksanaan wukuf jamaah sakit dilakukan dengan 
pelayanan khusus sesuai dengan kondisi kesehatannya. 

(g) Mabit di Muzdalifah 

Mabit dilaksanakan dengan cara berhenti walaupun sejenak 
dalam kendaraan atau lurun dari kendaraan. Pada saat mabit 
hendaknya bertalbiyah, berzikir atau membaca Al Qur'an 
sdanjutnya mencari kerikil sebanyak 7 atau 49 butir atau 
70 butir. Kerikil dapat diambil dari mana saja, namun disu
natkan dari Muzdalifah. Jamaah haji yang tidak melakukan 
mabit di Muzdalifah diwajibkan membayar dam, dengan 
urutan sebagai berikut: 
Menyembelih seekor kambing, atau kalau tidak mampu 
berpuasa l 0 hari yaitu 3 hari semasa haji di Tanah Suci 
dan 7 hari dilakukan di Tanah Air. (Al Qur'an S. 2: I). Apa
bila tidak mampu melaksanakan puasa 3 hari semasa haj i 
maka harus melaksanakan puasa 10 hari di Tanah Air (yang 
3 hari) dengan niat qada Berdasar Fatwa MUI mabit di 
Muzdalifah hukumnya wajib, kecuali bagi jamaah uzur ser
ta petugas tertentu. Mereka ini gugur kewajiban mabitnya 
sehingga tidak wajib membayar dam. 

(h) Melontar Jamrah 

I) Hukum melontar Jamrah 
Melontar Jamrah adalah salah satu wajib haji. Jamaah 
yang tidak melontar selama tiga hari wajib membayar 
dam dan apabila meninggalkan sebagian lontaran maka 
harus bayar fidyah. 
Pembayaran dam dengan tertib sebagai berikut: 
a) Menyembelih seekor kambing 
b) Kalau tidak mampu menyembelih kambing boleh 

berpuasa I 0 hari yaitu 3 hari dimasa haji di tanah 
suci dan 7 hari bila sudah sampai di tanah air. 



c) Jika tidak sanggup menyembelih kambing dan 
puasa, memberi makan kepada beberapa orang 
miskin seharga seekor kambing. 

(2) Waktu melontar Jamrah 
a) Pada tanggal I 0 Zulhijjah yang dilontar hanya 

jamrah · Aqabah saja. Waktunya melontar mulai 
setelah lewat tengah malam sampai subuh tanggal 
11 Zulhijjah. 

b) Pada hari-hari Tasyrik yaitu tanggal 11, l 2 dan 13 
Zulhijjah yang dilontar adalah ketiga-tiganya 
yaitu Jamrah Ula, Wusta dan 'Aqabah waktunya 
melontar mulai masuk waktu zuhur sampai subuh. 
Untuk menghindari panas terik matahari, pelontar 
hendaknya dilaksanakan pada sore atau malam 
hari. 

3) Cara melontarkan Jamrah . 
. a) Bagi jamaah haji yang melakukan nafar awal 

persiapan kerikil sebanyak 49 butir: 7 butir untuk 
melontar Jamrah • Aqabah di Nahar, 21 butir untuk 
melon tar tiga jamrah ( Ula, Wusta dan 06 Aqabah) 
masing-masing 7 butir pada tanggal 11 Zulhijjah, 
21 butir untuk melon tar tiga jamrah pada tanggal 
12 Zulhijjah. 
Bagi jamaah haji yang melakukan nafar sani me
lontar seperti tersebut di atas, dan 21 butir lagi 
untuk tanggal 13 Zulhijjah. 

b) Melontar jamrah yang dilakukan secar jama'. 
Menurut fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) 
melontar jamrah sekaligus pada hari-hari tasyrik 
untuk nafar awal atau nafar sani dibolehkan. Hal 
tersebut didasarkan pada keterangan Imam Na
wawi dalam Syarah Al-Muhazzab Juz VII 
halaman 240. Hal tersebut dijelaskan juga dalam 
kitab Al- Mahalli Juz II halaman 123 dan Kitab 
Khasyiah lbnu Hajar'ala Syarhil ldah fi Manasikil 
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Haji halaman 407. 
Adapun cara melontar sebagai berikul : 
Jika seseorang tidak melontarkan pada hari 
pertama, dapal dilakukan pada hari kedua atau 
ketiga. 
Caranya, dimulai dari jamrah Ula, Wusla dan 
• Aqabah secara sempuma sebagai lontaran unluk 
hari perlama. Kemudian mulai lagi dari Jamrah 
Ula, Wusta hingga 'Aqabah untuk lontaran hari 
kedua, demikian pula jika lontaran dijamak 
sampai hari yang ketiga. Jika pada hari Nahar 
belum sempat melontar jamrah 'Aqabah. maka 
melontarnya didahulukan sebelum melontar 
jamrah yang lain. 

c) Tertunda melontar jamrah • Aqabah. 
Waktu melontar jamrah 'Aqabah tanggal I 0 Zul
hijjah boleh diakhirkan sampai malam hari atau 
keesokan harinya (tanggal 11 Zulhijjah). Batas 
akhir melontarkan jamrah 'aqabah pada hari 
tasyrik terakhir. dengan cara harus disempumakan 
lontarannya salU persatu secara beruntun. Demi
kianlah diterangkan oleh Imam Nawawi dalam 
kitab Al ldah halaman 407. 

d) Mewakilkan meloptar jamrah. 
Bagi yang berhalangan boleh mewakilkan kewa
jiban melontar jamrah kepada orang lain. 
Caranya dilakukan dengan mendahulukan melon
tar jamrah Ula untuk dirinya, kemudian melontar 
untuk yang diwakili. Demikianlah seterusnya 
untuk melontar jamrah Wusta dan 'Aqabah. 

(i) Mabit di Mina 

Mabit di Mina pada hari tasyrik hukumnya wajib. Apahila 
tidak mabit pada hari-hari tasyrik diwajibkan membayar 



dam, yang demikian itu adalah pendapat Imam Syafi'i. 
Tetapi Imam Syafi' i juga berpendapat lain bahwa mabit di 
Mina pada hari-hari tasyrik hukumnya sunat . 
. Waktunya mabit dapat dilakukan mulai sore hari sampai 
dengan fajar atau berada di Mina paling sedikit 2/3 (dua 
pertiga) malam. Jamaah haji yang uzur dan petugas yang 
ditunjuk untuk kelancaran haji. boleh tidak mabit. Yang 
bersangkutan tidak wajib membayar dam. 
Menurut fatwa MUijamaah haji yang tidak mabit di Mina 
tanpa ada uzur syar"i wajib membayar dam. Jika tidak ber
malam satu malam dendanya satu mud (3/4 kg beras). kalau 
tidak bermalam 2 malam maka denda~ya 2 mud 11/ 2 kg 
beras), kalau tidak bermalam tiga malam, maka dendanya 
I ekor kambing. 

(j) Tawaf 

Tawaf ada 4 macam yaitu : tawaf ifadah, tawaf qudum, 
tawaf wada' dan tawaf sunat. 

I) Tawaf Ifadah 
Tawaf If adah adalah salah satu rukun dari beberapa 
n1kun haji. Tawaf ini juga disebut tawaf ziarah atau 
tawaf rukun. 
Apabila orang yang berhaji belum mengerjakan tawaf 
lfadah, maka hajinya belum selesai. 
Jamaah haji yang sakit, tawaf Ifadahnya dengan 
pelayanan khusus dan sah tawafnya. 
Adapun mengenai waktu pelaksanaan tawaf Ifadah, 
adalah sebagai berikut : 

a) Menurut Imam Syafi'i dan Imam Ahmad Ibnu 
Hanbal waktu untuk melaksanakan tawaf ifadah 
dapat dimulai sesudah lewat tengah malam dari 
malam nahar (tanggal I 0 Zulhijjah) dan tak ada 
batas akhirnya. namun demikian kalau ada kesem
patan agar segera melakukan. Sebelum melakukan 
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tawaf ifadah belumlah halal berselubuh antara 
suami dan istri. 

b) Menurut Farwa MUI melakukan tawaf ifadah dan 
boleh dilakukan sebelum melontar jamrah 
'Aqabah. 

2) Tawaf Qudum. 
Tawaf Qudum merupakan penghormatan kepada 
Baitullah. Tawaf Qudum tidak termasuk rukun atau 
wajib haji. Waktu melakukan lawaf qudum pada hari 
pertama kedatangan di Mekkah. 
Hukum melakukan tawaf qudum adalah sunnah bagi 
calon haji yang melakukan haji lfrad dan Qiran. 
Wanita yang haid atau nifas tidak boleh melakukan 
tawar qudum. 

3) Tawaf Wada' 
TawafWada' merupakan penghonnatan akhir kepada 
Baitullah. 
Waktu melaksanakan tawaf wada' ialah setelah ada 
ketentuan dari petugas untuk meninggalkan Makkah. 
Hukum tawaf wada' adalah wajib. Bagi jamaah yang 
tidak mengerjakan tawaf wada' diwajibkan membayar 
dam (menyembelih kambing). Bagi wanita yang se
dang haid/nifas tidak diwajibkan tawaf wada'. Peng
hormatannya kepada Baitullah cukup dengan meman
dangnya dari pintu Masjid. 
Dalam hadis dijelaskan bahwa orang yang hendak be
rangkat keluar dari Makkah, belum boleh meninggal
kan Makkah sebelum melakukan tawaf wada' lebih 
dahulu. Tawaf wada' tidak perlu berlari-lari, cukup 
dengan berjalan kaki biasa sebagaimana tawafQudum. 

4) Tawaf Sunat adalah tawaf yang dapat dikerjakan pada 
setiap kesempatan dan setiap tawaf tidak harus diikuti 
dengan sa'i. 



(k) Sa'i 

Menun1t Jumhur Fuqaha (mayoritas ahli hukum Islam), 
Sa' i antara buki1 Safa dan bu kit Marwah termasuk salah 
satu dari beberapa rukun haji/umrah. Sedang menurut 
ulama Hanafiah termasuk wajib haji. Jadi tidak ada sa'i 
sunat. 
Waktu mengerjakan sa'i setelah melaksanakan tawaf ifa
dah/umrah. Menurut kebanyakan ulama tidak disyaratkan 
suci pad a waktu mengerjakan sa • i. 

(I) Mencukur /menggunting rambut 

Mencukur/menggunling rambut paling sedikit 3 helai 
adalah salah satu amalan ibadah dalam Manasik Haji dan 
Umrah. 
Beberapa pendapat Ulama tentang hukum mencukur/meng
gunting rambut adalah sebagai berikut: 

(I) Jumhur Ulama (mayoritas Ulama) menyatakan bahwa 
amalan tersebul wajib haji, sehingga apabila ditinggal
kan wajib membayar Dam. 

(2) Ulama Syafi' iyah menyatakan bahwa amalan tersebut 
termasuk rukun haji, sehingga apabila ditinggalkan 
hajinya tidak sah. 

Pelaksanaan mencukur/menggunting rambut, adalah 
sebagai berikut: 
(I) Dalam ibadah haji, menurut: 

(a) Ulama mazhab Syafi'i dilaksanakan pada hari 
Nahar sesudah melontar jamrah 'Aqabah. dan 
bagi yang mendahulukan tawaf Ifadah dari pada 
melonlar jamrah 'Aqabah, maka boleh setelah 
tawaf I fad ah, at au sesudah Sa' i. 

(b) Ulama mazhab Hambali, pelaksanaannya boleh 
diundur sampai pada hari-hari tasyrik. 

(2) Dalam ibadah umrah, mencukur/menggunting rambut 
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dilaksanakan pada waktu selesai sa' i. 

(m) Dam/Fidyah 

Kelentuan dam/fidyah bagi yang melanggar larangan ihram 
adalah sbb: 
(I) Apabila melanggar larangan ihram berupa mencukur 

rambut, memotong kuku, atau memakai pakaian yang 
bertangkup bagi laki-laki, dan menutup muka atau 
memakai sarung tangan bagi wanita dan wangi
wangian bagi laki-laki/wanita wajib membayar dam/ 
fidyah dengan jalan memilih diantara menyembelih 
seekor kambing, bersedekah setengah sha' (= 2 mud 
± 1 1/~ kg beras/makanan yang mengenyangkan) atau 
berpuasa 3 hari. 

(2) Apabila melanggar larangan ihram berupa membunuh 
hewan kecuali ular, kala, tikus dan lain-lain yang mem
bahayakan, maka wajib membayar dam/fidyah atau 
bersedekah dengan makanan seharga hewan tersebut. 
Apabila tidak mampu boleh diganti dengan puasa. 
Bilangan puasanya disesuaikan menurut banyaknya 
makanan yang mesti disediakan, yaitu satu hari puasa 
sama dengan satu mud makanan ( kurang lebih 3/4 kg). 

(3) Apabila suami istri melanggar larangan ihram dengan 
bersetubuh sebelum tahaJlul awal, maka batal hajinya 
dan wajib membayar kifarat menyembelih seekor unta 
atau sapi. 

(4) Apabila suami istri melanggar larangan ihram dengan 
bersetubuh setelah tahallul awal, maka tidak batal 
hajinya tetapi wajib membayar dam yaitu menyem
belih seekor unta atau sapi. 

(5) Apabila mengadakan akad nikah di waktu ihram, maka 
pernikahannya itu batal, tetapi yang bersangkutan tidak 
membayar dam. 



(n) Haj·i Amanah 

Menghajikan orang lain hukumnya boleh dengan ketentuan 
bahwa orang yang menjadi wakil harus sudah melakukan 
haji wajib bagi dirinya, dan yang diwakilkan (dihajikan 
itu) telah mampu untuk pergi haji tetapi dia tidak dapat 
melaksanakan sendiri karena sakit yang tidak dapat diha
rapkan kesembuhannya/uzur yang menghilangkan isti
ta'ahnya (kemampuannya) atau karena meninggal dunia 
setelah ia bemiat haji. Orang laki-laki boleh mengerjakan 
untuk laki-laki dan perempuan, demikian pula sebaliknya. 
Diutamakan orang yang mengerjakan itu adalah keluarga
nya dan berangkat dari kampung halamannya. 

C. Hikmah Ibadah Haji 

Dengan singkat dapat dikatakan, hikmah ibadah haj i antara 
lain: 
I). Menumbuhkan semangat Tauhid yang tinggi. 
2). Membentuk sikap mental, tabah, sabar, terpuji dan 

akhlak mulia. 
3). Sebagai sarana persatuan umat sedunia (ummatan 

Wahidah) yang dilandasi nilai iman dan aqidah. 
4). Mengambil hikmah perjalanan serta perjuangan nabi 

Muhammad dalam membentuk ketangguhan per
juangan dan pengembangan islam. 

5). Mendorong umatnya untuk saling mengenal sesa
manya (Taaruf) walau berbeda bahasa, adat istiadat 
bahkan mungkin faham yang dianutnya. 
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BAB IV 
TUNTUNANIHSAN 

A. PENGERTIAN IHSAN 
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Di dalam hadits. Rasulullah SAW menjelaskan pengertian Ihsan 
sebagai berikut : 

,/ ,, ~ ~ /_ ,, ""' \ ,, ...-: '\"/ J .- p•_ J \/"., ~(.] ., I: J I//...:_\•~~/"' /J,. • "t 
·.....:J~~"" o~ • ... u\;I o.!P~ ~ 4-UI ~~ 

~ ~ . 
Arti11ya : ·· Engkau menyembah Allah seolah-olah engkau melihat
Nya. danjika engkcm ticlak clapat melihat-Nya, maka sesunggulmya 
Dia melihat engkau ". 

Dari hadits tersebut dapat dipahami bahwa Ihsan adalah ajaran 
tentang penghayatan yang mendalam akan hadirnya Allah dalam 
hidup dan kehidupan manusia. Dalam hubungan ini. lhsan adalah 
merupakan puncak tertinggi dari keimanan seseorang. karena wujud 
Allah SWT tidak mungkin dapat dijangkau oleh panca indera sebagai 
dinyatakan dalam Al Qur'an: 

Artinya: '"Dia tidak dapat dicapai oleh penglihatan mata, sedang 
Dia dapat melihat segala yang kelihatan, dan Dia Yang Maha Ha/us 
lagi Maha Mengetahui". (Q.S. Al An 'am, 103) 

Kata Ihsan itu sendiri secara harfiah bermakna "berbuat baik". 
dan seseorang yang melakukan lhsan disebut "Muhsin". Dari Makna 
tersebut maka lhsan diidentikkan dengan "Akhlaqul Karimah". atau 
akhlak yang mulia. 



B. PEl\tlBAGIAN IHSAN 

Sikap Jhsan terbagi dalam tiga bagian, yaitu : (I) lhsan kepada 
Allah, (2) lhsan kepada manusia dan (3) lhsan kepada semua 
makhluk dan alam sekitan1ya. 

I. lhsan kepada Allah, antara lain : 
a. Muraqabah, yaitu senantiasa menyadari meyakini bahwa 

Allah senanLiasa dekaL dan mengawasi manusia. 
Hal ini berdasarkan firman Allah : 

' 

\ ) ·-~·.'(I/ ,, • "'1 !6,,,,",, " ~....,, . F ~ ~ 'J'JA .JA .J 

.. Dan ic1 (Allah) besena kamu. dimcmapun bercu/a". ( Q.S 
Al Hadicl, 4 ). 

, /, /.'-" ,, 
' '1 ~ ) • ~.J. ":t1~~4\.::h ~ :t' ~~..Lj 

/ ... ~""" ~· .,, / - ,, • "J" ....,--

"Dan kami (Allah) lebih dekat kepadcmya daripada urat 
nadi/lehemya ". (Q.S. Qaaf, 16) 

"'Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan menga·wasi 
kamu ". (Q.S An Nisa, I). 

"Tiada suatu ucapan pun yang diucapkan melainkan ada 
didekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir". (Q.S 
Qaaf, 18). 

Dengan sikap MURAQABAH ini akan membawa 1nanusia 
kepada ketaatan dalam melaksanakan segala perintah dan 
menjauhkan semua larangan Allah SWT, serta rasa yakin 
akan pertolongan Allah terhadap segala urusannya. 
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b. Roja. yaitu sikap senantiasa optimis karena keyakinannya 
terhadap karunia rahmal Allah SWT. Sikap Roja ini akan 
mendorong manusia untuk mengerjakan kebaikan yang 
terns menerus karena keyakinan akan mendapat ridha dari 
Allah SWT, Demikianjuga akan mendorong manusia untuk 
senantiasa mendekatkan diri dan bertawakkal kepada Al
lah karena keyakinan akan limpahan karunia rahmatNya. 

c. Sikap Khauf, yaitu rasa khawatir dan takut kepada Allah. 
Maksudnya khawatir dan takut kalau-kalau ibadah dan amal 
shalehnya belum memadai sampai kemudian dipanggil 
menghadap Allah. Demikian juga rasa takut dan khawatir 
kalau-kalau ajalnya datang pelaksanaan hablumminallah 
dan habluminannas atau kewajiban terhadap Allah dan ter
hadap sesama manusia masih banyak kekurangannya. 
Sikap Khauf ini akan mendorong manusia kepada ketaatan 
dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban agamanya 
dengan sebaik-baiknya. 

d. Syukur, yaitu senantiasa bersyukur kepada Allah atas segala 
karunia rahmatNya walaupun dalam keadaan yang kurang 
menyenangkan baginya, seperti, sakit, rugi, dan lain seba
gamya. 

e. Sikap Husnu Zhan, yaitu senantiasa berprasangka baik 
kepada Allah dalam segala kenyataan, situasi dan kondisi 
yang dihadapinya. 

2. Ihsan terhadap manusia. 
a. Berbuat baik terhadap diri sendiri, seperti : memelihara 

kehormatan dan martabat diri sebagai mahluk yang mulia. 
Memelihara kesehatan, kebersihan, kedisiplinan, kejujuran 
dan lain sebagainya. 

b. Berbakti kepada orang tua. 
c. Berbuat baik kepada semua anggota keluarga dan ahli 

famili. 
d. Berbuat baik terhadap kaum Dhu'afa: anak yatim, fakir 

miskin dan lain sebagainya. 



3. lhsan kepada semua makhluk dan alam sekitan1ya, antara lain: 
a. Mencintai dan menyayangi serta tidak berbuat aniaya 

terhadap semua makhluk. 
b. Menjaga dan memelihara se11a melestarikan alam sekitar

nya. 
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BABV 
PENUTUP 

Uraian singkat dalam bab-bab terdahulu adalah hal-hal yang pokok 
dan mendasar bagi setiap muslim yaitu Iman. Islam dan Ihsan ( tiga I) 
yang keseharian han1s mendasari perilakunya dalam setiap ucapan, per
buatan dan tingkah laku. 

Iman adalah perilaku yang bersifat sirran hal-hal yang tak nampak 
dalam mata zohir. la hanya dapat dirasakan oleh mata batin. Karena itu 
iman saja tidak cukup, ia han1s dimanifestasikan dalam bentuk dan per
buamn nyata amaliah yang dapat dilihat oleh pihak luar seperti ibadah 
shalat. puasa. haji dan lain-lain. 

Peringkat yang lebih tinggi adalah perilaku "lhsan" yang maknanya 
adalah ajaran yang menekankan tentang pentingnya penghayatan yang 
mendalam akan hadimya Allah SWT dalam setiap gerak dan langkah 
sepanjang hidup dan kehidupan umat manusia. 

Sen1oga bermanfaat adanya. Amin. 
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LAMPIRAN I 

INSTRUKSI 
DIREKTUR JENDRAL BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM 

Nomor : D/INS/63ns 

Tentang 

PEDOMAN PEMBINAAN PENGAJIAN KANAK-KANAK 
DIREKTUR JENDRAL BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM 

Memperhatikan : I. Kenyataan bahwa pengajian anak-anak di masjid
masjid, mushalla-mushalla/langgar-langgar dan 
rumah-rumah pribadi di seluruh tanah air, sudah 
banyak memberikan andil terhadap pertumbuhan 
kehidupan bangsa Indonesia yang religious; 

Menimbang 

2. Kenyataan bahwa pengajian anak-anak merupa
kan tempat yang efektifuntuk menyampaikan dan 
menumbuhkan agama dalam taraf pertama dalam 
kehidupan anak-anak; 

3. Kenyataan bahwa agama merupakan benteng 
yang paling ampuh dalam menghadapi komu
msme. 

4. Kenyataan bahwa pengajian anak-anak yang 
sudah banyak berjalan itu belum sempuma penge
lolaan nya baik dari segi pengorganisasiannya 
materi/kurikulum, guru/ murid maupun tempat 
dan pembiayaannya; 

I. Bahwa corak dan bentuk generasi yang akan 
datang perlu ditentukan dengan cara menentukan 
corak dan bentuk pendidikan dan pengajaran yang 
diterima anak-anak masa kini; 

2. Bahwa pengajian anak-anak merupakan suatu 
bentuk pendidikan non formil sebagai tambahan 
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Mengingat 

pendidikan di luar sekolah perlu ditingkatknn 
dalam rangka mempersiapkan generasi-generasi 
penerus bangsa selaku manusia-manusia pemba
ngunan yang kreatip dan cinta Agama dan Tanah 
Air; 

3. Bahwa untuk itu semua dipandang perlu menge
luarkan pedoman PEMB INAAN PENGAJIAN 
ANAK-ANAK", guna mengarahkan pengajian 
anak-anak tersebut sesuai dengan tuntunan masa 
pembangunan dewasa ini; 

I. Undang-Undang Dasar l 945 pasal 29; 
2. TAP MPR NO. IV/MPR/1073 tentang GBHN; 
3. KEPRES NO : 44 dan 45 tahun 1974. 

MEIVIUTUSKAN: 

Menginstruksikan : 

Kepada seluruh Kepala Bidang Penerangan Agama Islam, Kepala Bidang 
Pendidikan Agama Islam, Kepala Bidang Urusan Agama Islam Tingkat 
Propinsi, Kabupaten/Kotamadya termasuk K.U.A Kecamatan, Penyuluh 
Agama Kecamatan, Guru Agama Honorair (GAH) seluruh Indonesia, 
untuk: 

Pertama 

Kedua 
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Menggerakkan, menggairahkan, membimbing 
dan menimbang pengajian anak-anak di dalam 
wilayah jurisdiksinya masing-masing sesuai de
ngan pedoman terlampir. 
Dalam pelaksanaan angka PERTAMA di atas, 
agar selalu berkonsultasi dengan Kepala Kantor 
Wi lay ah Dep. Agama dan bekerjasama dengan 
Pemerintah Daerah setempat, segenap unsur
unsur masyarakat termasuk para Ulama, para Mu
balligh serta tokoh-tokoh masyarakat pada umum
nya. 



Ketiga Kepala 8 idang Penerangan Agama Islam se
tempat bertanggung jawab dan melaporkan hasil 
pelaksanaan intrusksi ini kepada atasan. 

Dikeluarkan di Jakarta 
pada tanggal 2 Mei 197 5 

DIREKTUR JENDRAL 
BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM 

ttd 

(Drs. H. KAFRAWI M.A.) 

Tembusan kepada Yth : 

I. Bapak Menteri Agama RI 
2. Bapak Menteri Dalam Negeri RI 
3. Bapak Menteri P & K RI 
4. Bapak Menteri Sosial RI 
5. Bapak Menteri Hankam/Pangab RI 
6. Bapak Sekjen Departemen Agama 
7. Bapak Irjen Departeman Agama RI 
8. Sdr. Disroh Islam Angkatan-Angkatan 
9. Sdr. Para Gubernur/KDH di seluruh Indonesia 
I 0. Para Bupati/Walikota/KDH di seluruh lndonesia 
11. Para Pembina RO HIS Departemen-Departemen/Lembaga Tertinggi 

Negara/ Lembaga Pemerintah Non Departemen. 
12. Sdr. Para Direktur Pada Ditjen Bimas Islam 
13. Lembaga-lembaga Da'wah dan pendidikan tingkat pusat 
14. Kantor-kantor Wilayah Departeman Agama seluruh Indonesia 
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LAl\tlPIRAN INSTRUKSI 
DIREKTUR JENDRAL Bll\tlBINGAN J\llASYARAKAT ISLAM 

Non1or : D/lnsU63/75 

Tentang 

PEDOMAN PEl\'IBINAAN PENGAJIAN KANAK-KANAK 

Tidak dapal disangkal bahwa pengajian di masjid-masjid Musholla
Musholla/Langgar-langgar dan rumah-rumah pribadi merupakan suatu 
wadah yang paling efektif pada tarafpertama dalam menumbuhkan insan
insan Pancasilais dan manusia-manusia pemhangunan yang bertaqwa 
kepada Allah sekaligus merupakan warganegara yang cinta kepada Tanah 
Air dan Bangsanya. 

Namun harus diakui bahwa pengelolaan pengajian anak-anak ter
sebut, belumlah sesuai dengan apa yang kila cita-citakan dari segi peng
organisasiannya, materi/kurikulum. guru/murid maupun dari segi wadah 
dan pembiayaanya. 

Untuk meningkatkan pengelolaan semuanya itu perlu dikeluarkan 
pedoman sebagai berikut: 

1. PENGERTIAN PENGAJIAN ANAK-ANAK : 

Pengajian anak-anak adalah suatu bentuk kegiatan pendidikan non 
formil khusus bagi anak-anak (putra dan atau putri) antara umur 5 
sampai l 5 tahun dalam mempelajari agama Islam yang wujudnya 
belajar membaca Al-Qur'an, teori dan praktek ibadah, belajar 
mengenal Allah dan Rasul melalui cerita-cerita dan lain-lain, biasa 
dilakukan di Masjid-Masjid, Musholla-musholla, Langgar-langgar, 
rumah-rumah pribadi dan lain-lain di bawah bimbingan seorang 
guru/U st adz. 

2. TUJUAN: 
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Tujuan pengajian anak-anak ialah : untuk mempersiapkan generasi 
yang akan datang sebagai insan-insan yang ber TUHAN yang 



mencintui Agama, Negara dan Bung.sanya, yang berbudi luhur dan 
pc::nuh dedikasi dalam pembangumm Negara dan Agamunya serta 
masyarakat seluruhnya. 

3. PENGORGANISASIAN : 

3.1 Setiap Rukun Tetangga, dan atau setiap Masjid, setiap Musholla 
langgar atau setiap tempat yang memungkinkan, hendaknya ada 
satu kelompok pengajian anak-anak ; 

3.2 Setiap pengajian anak-anak harus punya pengurus. paling tidak 
terdiri dari ketua, Sekretaris, Bendahara. 

3.3 Pengurus dimaksud bertugas untuk mencari dana, mencari guru, 
melengkapi alat-alat pengajian. mengawasi jalannya pengajian, 
dan lain-lain. 

3.4 Guru Agama Honorair (GAH Penerangan Agama) di setiap 
kelurahan bertindak selaku koordinator pengajian anak-anak 
dalam wilayah kelurahan tersebut dan sekaligus melakukan 
pengawasan untuk dipertanggungjawabkan lebih lanjut kepada 
Penyuluh Agama Kecamatan untuk diteruskan pula kepada 
atasannya; 

3.5 Sebaiknya pengajian anak-anak diberi nama, misalnya : 
Pengajian anak-anak "MUSHOLLA AL MUSTAQIEM" 
Pengajian anak-anak "AL.KHAIRIYAH" RT. 12; 
Pengajian anak-anak "AL HIKMAH" Masjid An Nurr; 
Pengajian anak-anak "TAMAN INDAH" dan Lain-lain. 

4. GURU : 

4.1 Guru Pengajian itu haruslah : 

4.1.1 Orang yang pandai membac;a Al-Qur'an, pandai teori 
& praktek ibadah: 

4.1.2. Tidak buta huruf; 
4.1.3. Senang kepada dan disenangi oleh anak-anak; 
4.1.4. Berakhlaq baik sehingga patut dijadikan contoh. 
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S. MURID 

5. I Murid pengajian anak-anak lerdiri dari semua anak-anak baik 
laki-laki maupun perempuan yang berumur antara 5 sampai 15 
tahun yang tinggal disekitar lempat pengaj ian tersebut; 

6. KURIKULUM 

6.1 Kurikulum terdiri dari : 
6.1.1. tulis baca huruf Al-Qur'an; 
6.1.2. menghafal Juz ·A mma; 
6.1.3. membaca Al-Qur'an; 
6.1.4. teori dan praktek ibadah shalat seperti : cara wudlu, 

adzan. iqamat, kaifiah shalat; 
6.1.5. nyanyian-nyanyian keagamaan; 
6.1 .6. cerita Nabi-nabi; 
6.1.7. akhlaqulkarimah dalam kehidupan sehari-hari seperti : 

do' a waktu akan tidur, bangun tidur, mulai makan, sesu
dah makan, membiasakan ucapan salam, dan lain-lain ; 

6.1.8. perlombaan pada waktu-waktu tertentu; 
6. I .9. peringatan/perayaan hari-hari besar Islam; 
6.1. I 0. kunjungan ke tempat-tempat yang bisa menimbulkan 

rasa cinta agama dan tanah air; 
6.1. I I. membiasakan pelaksanaan amaliah sosial seperti se

dekah, qurban, fitrah. melihat orang sakit, melawat dan 
lain-lain; 

7. WAKTU MENGAJI : 

Waktu mengaji boleh ba'da magrib, ba'da shubuh, ba'da zhuhur, 
ba'da Ashar, dan sebagainya paling lama 2 jam. 

8. METHODE: 
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Methode pengajian anak-anak dapat berwujud : 
8.1. hafalan; 
8.2. membaca; 



3.3. cerita; 
3.4. percontohan; 
8.5. kunjungan dan lain-lain. 

9. ALAT-ALAT: 

Alat-alat pengajian anak-anak dapat berupa : 
9.1. papan tulis, kapur dan buku tulis untuk mencatat; 
9.2. meja tulis dan ruangan yang memadai; 
9.3. lampu penerangan (jika malam hari); 
9.4. Al-Qur'an Juz Amma; 
9.5. gambar-gambar bila diperlukan dan lain-lain. 

10. PEMBIAYAAN: 

Pembiayaan untuk pengaj ian anak-anak hams dicari, diusahakan 
oleh pengurus tersebut pun 3 dari sumber: 

I 0.1. iuran anak; 
I 0.2. para dermawan, donatur tetap/tidak tetap; 
10.3. zakat,infaq; 
10.4. sumbangan lain-lain yang halal; 

Tersebut 1.2.3.4. merupakan pemasukan, sedang 
pengeluaran terdiri dari : 

I 0.5. honorarium guru; 
I 0.6. membeli alat-alat/perlengkapan yang diperlukan dan 

lain-lain ; 
Kedua-duanya, pemasukan dan pengeluaran harus dengan pem
bukaan yang rapi. 

11. DUKUNGAN MASYARAKAT 

Karena yang dididik adalah anak-anak masyarakat itu sendiri, maka 
masyarakat sekitamya sebanyak mungkin harus diikut sertakan 
dalam membina pengajian tersebut. 
Hal ini dapat dilakukan dengan jalan : 
11.1. dihubungi/dikumpulkan untuk berunding; 

89 



I 1.2. diundang waklu peresmiannya; 
11.3. diundang waktu diadakan hari-hari besar Islam; 
11.4. dan lain-lain. 

12. PENG-INVENTARISASIAN : 
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Guru Agama Honorair Kelurahan sepe11i lersebut punt 3 di alas, 
berkewajiban melakukan peng-inventarisasian anak-anak ini, dengan 
jalan mencatat : 
12.1. jumlah tempat-tempat pengajian anak-anak yang ada berikut 

nama pengajian tersebut; 
12.2. jumlah murid laki-laki alau perempuan ; 
12.3. jumlah guru berikut nama-namanya juga pendidikannya; 
12.4. susunan lengkap pengurus pengajian; 
12.5. alat-alallperlengkapan yang dimiliki; 
12.6. waktu dan lamanya belajar serta frekwensi belajar tiap ming

gunya. 

Hasil penginventarisasian itu harus dilaporkan oleh GAH Kelurahan 
kepada Penyuluh Agama Kecamatan/Koordinator GAH untuk di1e
ruskan kepada atasan. 

Jakarta, 2 Mei I 975 

DIREKTUR JENDRAL 
BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM 

ltd. 

(Drs. H. KAFRAWI M.A.) 



LAMPIRAN II 

INSTRUKSI 
DIREKTUR JENDRAL BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM 

Nomor : D/lns/186n4 
TENTANG 

AMALIAH RAI\'IADLAN TAHUN 1394 H/1974 M 
DIREKTUR JENDRAL BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM 

Memperhatikan 

Menimbang 

Bahwa bulan Ramdlan adalah bulan suci bagi 
ummat Islam, diwajibkan melaksanakan ibadah 
puasa sebulan penuh disertai dengan segala amal
an kebajikan sebanyak-banyaknya dalam rangka 
mensucikan diri dan melatih diri dan melatih 
ummat untuk mewujudkan keluhuran budi dan ke
ikhlasan hati dalam berkarya nyata untuk sukses
nya pembangunan bangsa dalam segala bidang. 
Bahwa untuk maksud tersebut,agar mencapai 
manfaat yang sebesar-besarnya perlu adanya pe
ngarahan segala kegiatan amaliah Ramadlan 
dengan sebaik-baiknya. 

MENGINSTRUKSIKAN : 

Kepada semua Kepala-kepala Inspeksi Penerangan Agama, Kepala
Kepala Inspeksi Pendidikan Agama, Kepala-Kepala Inspeksi Urusan 
Agama Tingkat Propinsi, Kabupaten/Kotamadya, Para Rektor IAIN dan 
Dekan serta para Kepala Kantor urusan Agama Kecamatan dan Penyuluh 
Penerangan Agama Kecamatan seluruh Indonesia, dengan koordinasi 
Kepala Perwakilan Departemen Agama masing-masing: 
PERTAMA Menggugah dan mendorong serta membimbing· 

segenap ummat Islam agar melaksanakan 
Amaliah Ramadlan 1394 H/ 1974 M dengan 
berpedoman kepada lampiran SK ini; 
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KEDUA Melaksanakan lnstruksi ini dengan sebaik
baiknya. 

KETIGA Melaporkan ha~il Instruksi ini kepada atasan. 

TEMBUSAN KEPADA: 

I. Menteri Agama RI 

Dikeluarkan di : Jakarta 
pada tanggal 23 Agustus 1974 

DIREKTUR JENDRAL 
BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM 

ttd. 

(Drs. H.M.KAFRAWI M.A) 

2. Menteri Dalam Negeri RI 
3. Menteri P & K RI 
4. Menteri Sosial RI 
5. Menteri Hankam/Pangab 
6. lrjen. Dep. Agama 
7. Para Gubernur/KDH 
8. Para Bupati Walikota/KDH dengan harapan untuk diteruskan kepada 

Pejabat-pejabat bawahan wewenangnya. 
9. Para Pembina Rohis Islam Dep., Lembaga Tertinggi Negara/ Lem

baga Pemerintah Non Departemen. 
I 0. Para Direktur pada Ditjen Bimas Islam. 
I I . Lembaga-lembaga Da' wah. 
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LAMPIRAN INSTRUKSI 
DIREKTUR JENDRAL BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM 

Nomor : D/lnsU186/74 

TENTANG 

AMALIAH RAMADLAN TAHUN 1394H/197M 

BULAN RAMADLAN adalah bulan suci, bulan kewajiban bagi 
setiap ummat Islam untuk melaksanakan ibadah puasa sebulan penuh 
yang mencakup di dalamnya bulan amalan, bulan kesempalan yang 
dianugerahkan AUah S.W.T. kepada mereka yang beriman dan taqwa 
untuk berbuat sebanyak-banyaknya. 

Di dalam bulan Ramadlan itu pula terbuka kesempalan untuk ber
taubat dan bemunajat seluas-luasnya sebab pada bu Jan Ramadlan tersebut 
pintu magrifah terbuka se)uas-luasnya. 

Amalan pada bulan Ramadlan berfungsi sebagai penebus dosa, pe
nempa dan pembersih jiwa menuju kepada INSAN KAMlL yang 
berintikan tiga unsur : 

PERTAMA : Perintah puasa sebagai penyucian lahir batin dan se
bagai alat perenungan kehidupan sosial secara hori
zontal antar manusia sebagai kholifah di bumi. 

KEDUA Turunnya Al-Qur'an wahyu llahi sebagai Pedoman 
hidup dan kehidupan antar manusia sebagai kholifah 
di bumi dengan MAHAKHALIQ-NYA. 

KETIGA IDUL FITRI, kembalinya manusia sebagai makhluk 
fitrah yang telah dibersihkan oleh Allah dari segala 
macam noda dan dosa dalam kehidupan. 

Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, sangatlah tepat, kesucian 
bulan Ramadlan perlu dimanfaatkan seefektif mungkin dalam bentuk 
amalan nyata sebagai manifestasi kebulatan tekad dan niat ikhlas disertai 
semangat karja yang giat untuk mensukseskan PELITA. 

Oleh karena itu dengan ini disusunlah, gerakan Amaliah Ramadlan 
l.394H/l 974M sebagai berikut: 
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A. THEMA: 

Puasa menciptakan manusia taqwa yang aktip dan kreatip untuk 
meningkatkan p~mhangunan Bangsa dan Negara. 

B. TUJUAN: 

Meningkatkan ibadah/Amaliah Ramadlan mendambakan keridlaan 
Allah demi suksesnya PELITA. 

C. PELAKSANA : 

I. Instansi-instansi sipil/ABRI mulai tingkal atas sampai yang 
terendah. 

2. Sekolah-sekolah, Madrasah-madrasah. Pesantren-pesantren. 
Univesitas-universitas. 

3. Asrama-asrama, Komplek-komplek. Pelajar/Mahasiswa/Kar
yawan. 

4. Rumah-rumah sakit. Lembaga-lembaga Pemasyarakatan, Peru
sahaan-perusahaan. 

5. Masjid-masjid, Musholah/langgar-langgar Majilis Ta'lim & 
Pengajian. 

6. Kecamatan-Kecamatan. Kelurahan-Kelurahan, RW-RW dan 
RT-RT. 

7. Kelompok-kelnmpok masyarakat. keluarga dan lain-lain. 

D. KEGIATAN AMALIAH RAMADLAN 
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I. Persiapan phisik dan mental : 

I. Pembersihan tempat-tempat ibadah. 
2. Padusan/mandi persiapan puasa. 
3. Pembersihan rohaniah dengan saling mt!maafkan dan lain

lain. 
4. S ikap mental. merasa gembira dan bersyukur atas datang

nya bulan Ramadlan. 



II. PUASA: 
I. Puasa bukanlah hanya sekedar tidak makan atau minum 

tetapi juga mempuasakan pancaindera dari segala per
buatan yang di larang Allah. 

2. Hari permulaan dan berakhirnya Puasa Ramadlan ikutilah 
pengumuman pemerintah cq. Departeman Agama. 

III. Shalal Tarawih : 
I. lbu-ibu, para remaja dan anak-anak di ikut sertakan dengan 

catatan hendaknya anak-anak diatur yang tertib. 
2. Penyelenggaraan shalat tarawih, selain di Masjid-Masjid 

hendaknya juga dilakukan di Aula-aula, Kantor-Kantor, 
Balai Pertemuan, Rumah-rumah pejabat dan lain-lain. 

IV. Santapan Rohani : 
I. Disamping santapanjasmani (kalau ada) yang lebih penting 

hendaknya diadakan santapan rohani yang lazimnya dilaku
kan sesudah shalat Tarawih tetapi boleh juga dilakukan 
sebelumnya atau di tengah-tengah. 

2. Judul-judul untuk santapan Rohani hendaknya sudah diren
canakan/diarahkan sejak awal-awal oleh pengurus/Panitia. 
Diutamakan tuntunan-tuntunan yang praktis untuk diamal
kan, serta hal-hal yang penting, sebaiknya singkat tetapi 
pad at. 

V. Tadarus: 
l. Banyak-banyak membaca Al-Qur'an pada bulan Ramadlan 

sangat diseyogiakan baik secara perorangan maupun secara 
bergiliran dalam rombongan. 

2. Sangat baik apabila sekaligus mempelajari isi kandungan
nya. 

VI. Kuliah Subuh : 
I. Ba'da shubuh hendaknya diisi dengan kuliah shubuh. 
2. Judul-judul/isinya hendaknya sudah direncanak.an/diarah-
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kan sejak semula oleh Panitia/Pengurus menuju kepada : 
a. Kesucian lahir bathin. 
b. Pendekatan diri kepada Allah. 
c. Menggairahkan amal saleh. 
d. Peningkatan aktivitas dan kreatifitas. 

VII. Peringatan Hari Besar Islam Nuzulul Qur'an : 
I. Penyelenggaraan Peringatan Nuzulul Qur'an diarahkan 

agar ummat menjadi lebih cinta kepada Al-Qur"an untuk: 
a. Membacanya. 
b. Melagukannya. 
c. Mempelajari isinya. 
d. Mengamalkannya Cempal unsur). 

2. Perayaan Nuzulul Qur' an hendaknya berisi 4 : 
a. Usaha-usaha yang mempunyai nilai historis yang tidak 

habis begitu saja. Tandailah dengan peresmian Mu
shalla baru, Madrasah. Klinik, Perpustakaan, Kum
pulan Sosial, Kursus-kursus dan lain-lain. 

b. Usaha-usaha yang mempunyai nilai sosial, membagi
bagikan pakaian untuk anak-anak Yatim, orang miskin, 
bingkisan pangan, beasiswa, alat-alat sekolah, mukena, 
sarung, pici kerudung dan lain-lain. 
Gotong royong perbaikan/pembersihan tempat-tempat 
ibadah jalan-jalan, jembatan, selokan, kamar kecil, ka
mar mandi/wudu, sumu~ umum, penghijauan kampung 
dan lain-lain. 

c. Usaha-usaha untuk meningkatkan aktivitas dan kreati
fitas. Perlombaan karang-mengarang (sajak/sandiwara/ 
langen suara) bagi remaja lomba Masjid/Mushola 
Teladan (karena bagusnya, kebersihannya, kegiatan 
peribatannya, kegiatan pendidikannya, kegiatan 
amaliah sosialnya). 
Perlombaan kerajinan mengikuti shalat Terawih dan 
jema' ah shubuh bagi anak-anak dan remaja. 
Musabaqah Tilawatil Qur'an dan lain-lain. 



Untuk hal-hal tersebut supaya disediakan hadiah
hadiah sebagai perangsang. 

VIII.l'tikaf. 
Hendaknya dihidup-hidupkan soal l'tikaf; berikan penerangan 
dan tuntunannya. 

IX. Membayar Fitrah : 
I. Hendaknya ditentukan wilayah obyeknya serta diorganisir . . 

yang rap1 mengena1 : 
a. Pengumpulan fitrah. 
b. Pendistribusian Fitrah 

2. Yang berhak menerima utamakanlah fakir miskin. 

X. Takbiran : 
I. Syi'ar takbiran di malam Lebaran hendaknya dilakukan 

semeriah-meriah baik di tempat maupun keliling. 
2. Cegahlah perbuatan-perbuatan yang menyalahi ajaran 

Islam yang justru mengotori kesucian malam lebaran 
seperti; kebut-kebutan, mabok-mabokan, tiup-tiupan te
rompet dan teriak-teriakan yang bukan-bukan, bahkan 
membunyikan petasanpun sebenamya bukanlah ajaran 
agama Islam: 

3. Semarakkanlah malam lebaran semeriah mungkin untuk 
mengagungkan Nama Allah, mensukuri nikmatnya, meng
harapkan ampunan dan ridla-Nya agar kita digolongkan 
menjadi orang yang aaidien dan faa-izien. 

XI. Shalat ldul Fitri : 
I. Pengurus/Panitia berkewajiban mempersiapkan segala

galanya dengan rapih : 
a. Pemberitahuan/s iaran/spanduk-spanduk. 
b. Tempat shalat (Lapangan /Masjid) dan Mimbar. 
c. Pengeras suara. 
d. Garis-garis Shaf. 
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e. Batas-batas pria dan wanita. 
f. Tempat parkir. 
g. Keamanan dan ketertiban. 
h. Pengumpulan dan penggunaan amal. 

2. Penuhilah tuntunan Rasulullah s.a.w tentang tata cara me
laksanakan shalat Idul Fitri. 

XII. Silaturrahmi : 
I. Dianjurkan adanya kunjungan secara perorangan antara 

sesama muslim dalam rangka silatun·ahmi dan saling maaf 
memaafkan. 

2. Pengiriman kartu lebaran karena jauh sebagai pengganti 
silaturrahmi. 

3. Men·yelenggarakan pertemuan Halal bi halal bagi Rt, RW/ 
RK, Kelurahan-kelurahan, Kecamatan-Kecamatan. Instan
si-Instansi, Departeman-Departeman dan lain-lain, dime
riahkan dengan hiburan-hiburan yang religius untuk saling 
memaafkan dan menciptakan iklim persaudaraan yang 
akrab. 

4. Mengadakan kunjungan kepada : 
a. Pasien-pasien Rumah-rumah Sakit. 
b. Panti-Panti Asuhan/Yatim piatu. 
c. Nara Pidana dalam Lembaga Pemasyarakatan. 
d. Tahpol dan lain-lain. 

dengan membawa bin_gkisan sandang/pangan. 

E. PEMBIAYAAN 

Segala pembiayaan dan fasilitas yang diperlukan untuk 12 macam 
kegiatan di atas supaya dibicarakan dengan fihak atasan/pimpinan 
instansi serta digali dari masyarakat setempat dan bantuan dari 
berbagai pihak. 

F. PERHATIAN 

I. Segala kegiatan di atas hendaknya dilakukan dengan sungguh-
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sungguh disertai niat yang ikhlas karena Allah. 
2. Segala kegiatan tersebul hendaknya dilakukan dengan penga

yoman/bantuan/kerjasama dengan pemda. lnstansi-lnstansi 
yang diperlukan serta para Alim Ulama, masyarakat dan lain
lain. 

Jakarta, 23 Agustus 1974 
DIREKTUR JENDRAL BIMAS ISLAM 

ud. 

{Drs. H.M. KAFRAWI M.A) 
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LAMPIRAN Ill 

INSTRUKSI 
DIREKTUR JENDRAL 

BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM 

NOMOR : D/INST/146/75 

TENTANG 

TUNTUNANBERLEBARAN 

DIREKTUR JENDRAL 
BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM 

Memperhatikan : I. Bahwa berlebaran merupakan rangkaian amaliah 
Ramadlan dan sudah menjadi suatu kebiasaan di 
seluruh penjuru Tanah Air. 

Menimbang 

Mengingat 
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2. Bahwa amaliah-amaliah seperti membayar zakat 
fitrah, takbiran, shalat l'dul Fitri dan Halal Bi halal 
merupakan kegiatan yang tidak terpisah sena 
merupakan satu kesatuan dengan kegiatan berle
baran. 

3. Bahwa kegiatan-kegitan tersebut angka 2 di atas, 
sudah biasa dilakukan oleh seluruh lapisan masya
rakat di seluruh Indonesia. 

I. Bahwa kegiatan-kegiatan yang sudah melembaga 
di dalam masyarakat itu, masih perlu diarahkan, 
agar tercapai sasaran yang sebenamya; 

2. Bahwa untuk itu dipandang perlu mengeluarkan 
"TUNTUNAN BERLEBARAN" . . 

I. Undang-undang Dasar 1945 pasal 29; 
2. TAP MPR No.: IV/MPR/1973 tentang GBHN. 
3. KEPPRES No. 44 dan 45 tahun 1974. 
4. Kep. Menag No. 18 tahun 1975. 
5. lnstruksi Dirjen Bimas Islam No.D/lnstll 86/74. 
6. Instruksi Dirjen Bimas Islam No. D/lnst/124175. 



MEMUTUSKAN 

Menginstruksikan : 
Kepada semua Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama, semua 
Kepala Kantor Depanemen Agama Tingkat Kabupaten/Kotamadya, para 
Reklor dan Dekan IAIN, para Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan 
serta Penyuluh Agama Kecamatan di seluruh Indonesia untuk : 

PERTAMA : 

KEDUA 

KETIGA 

Menggerakkan, menggairahkan, membimbing dan 
meningkatkan kegiatan-kegiatan yang berkaitan de
ngan BERLEBARAN di dalam wilayah jurisdiksinya 
masing-masing sesuai dengan tuntunan terlampir; 
Dalam melaksanakan amzka PERTAMA di atas; harus .... 
bekerja sama dengan Pemerintah Daerah setempat 
serta segenap unsur-unsur masyarakat yang ada di 
bawah koordinasi Kantor Wilayah dan atau Kantor 
Departemen Agama setempat. 
Melaporkan hasil instruksi ini kepada atasan; 

Dikeluarkan di Jakana 
Pada tanggal 16 September 1975 

DIREKTUR JENDRAL 
BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM 

ud 

(Drs. H.M. KAFRAWI M.A.) 
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TEMBUSAN: 

I. Yth. Bp. Memag RI. 
2. Yth. Bp. Mendagri RI. 
3. Yth. Bp. Menteri P & K Rl. 
4. Yth. Bp. Mensos RI. 
5. Yth. Bp. Menhankam/Pangab. 
6. Yth. Bp. lrjen Depag RI. 
7. Yth. Bp. Sekjen Dep. Agama RI. 
8. Yth. Pusbintal Hankam. 
9. Yth. Disroh Islam Angkatan-Angkalan/Polri. 
10. Yth. Para Bupati/Walikota Kepala Daerah di seluruh Indonesia. 
I J. Yth. Sdr. Gubemur KDH di seluruh Indonesia. 
12. Yth. Sdr. Para Pemb. Rohis Dep.2/Legatri/Lemb. Pem. Non. Dep. 
13. Yth. Majlis Ulama Indonesia. 
14. Yth. Sdr. Para Direktur di lingkungan Ditjen Bimas Islam. 
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LAMPIRAN INSTRUKSI 
DIREKTUR JENDRAL 

BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM 
NOMOR : D/INST/146/1975 

TENTANG 

PETUNJUK PELAKSANAAN (JUKLAK) 
BERLEBARAN 

Berlebaran yang benar menurut tumunan agama Islam ialah, mt:lak
sanakan empal perkara dengan baik, yakni : 

A. Membayar Zakat Fitrah 
B. Takbiran. 
C. Shalat "ldul Fitri 
D. Bersilaturrahmi/halalbihalal 

Agar supaya empat perkara tersebut dapat dilakukan oleh masya
rakat dengan sebaik-baiknya, maka di bawah ini diuraikan Tuntunan 
Pelaksanaannya. 

A. MEMBAYAR ZAKAT FITRAH 
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"Ras11/ullah saw meu·ajibkan memhayar Zakat Fitrah seba!(ai 
pembersih bagi orang yang berp11cua clari Perbuatcm yang sia-sia 
dan t11t11r katll yang keji, dcm sebagai pcmgan bagi si miskin, barcmg 
siapa yang memhayar z.akat fit rah sebe/11111 slwlat I ED, diterima 
oleh Allah zakat fitrahnya, da11 yang membayar sesudah shalat 
/ED. ter11ms11k sadaqah biasa ", (diriwayatkan oleh Ab11 Daud da11 
lb1111 lvlcz~c1/1). 

II. Tujuan tuntunan ini : 

Agar ummal Islam suka melakukan ibadah Fitrah ini sesuai dengan 
kehendak Rasulullah saw. Sekaligus untuk mewujudkan keadilan 
Sosial Pancasila kita. 

III. Penyelenggara/' Amil : 

I. Penyelenggaraan Fitrah hendaknya dilakukan oleh suatu Badan/ 
Lembaga/Kepanitiaan suatu Masjid/Mushala/Perkumpulan/RT/ 
RK/RW/Kampung dan lain sebagainya yang mewilayahi suatu 
daerah/kampung tertentu, sehingga tidak ada suatu wilayah/ 
kampung yang tidak tergarap. 

2. Badan/Lembaga/Kepanitiaan itu dilengkapi sedemikian rupa 
sehingga selidak-tidaknya melaksanakan fungsi-fungsi : 
a) Ketua. 
b) Sekretaris. 
c) Bendahara. 
d) Seksi-seksi : 

pengumpulan. 
distribusi. 
perlengka pan. 

IV. Publikasi : 
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Beberapa Minggu sebelum Lebaran. perlu diberitahukan/diingatkan 
kepada masyarakat dengan selebaran tertulis yang memuat antara 
lain : 



I. Dasar hukum Fitrah dan fad I ilahnya. 
2. Ujud Fitrah (Badan pangan pokok/uang berikut ukuran/jumlah-

nya) untuk setiap jiwa/orang. 
3. Tempat penyerahan/pengumpulan. 
4. Batas-batas waktu penyerahan. 
5. Rencana distribusi pengumpulan. 

V. Ujud barang Fitrah : 

Fitrah yang diserahklan oleh wajib Fitrah kepada Panitia boleh 
bemjud bahan pangan pokok setempat seperti bcras misalnya 2 I /2 
kg atau 3 1/3 liter untuk Liap jiwa/orang atau berujud uang yang se
harga dengan beras (yang baik) di waktu itu. Adapun sewaktu Panitia 
menyerahkannya kepada Mustahiq/Penerima haruslah berujud bahan 
pangan pokok (jangan berujud uang). 

VI. Waktu Pengumpulan: 

Waktu pengumpulan harus dimulai jauh-jauh sebelum Lebaran. Agar 
Seksi distribusi dapat merencanakan pendistribusiaannya dengan 
matang, yakni dengan memperhitungkan ju ml ah Fitrah yang masuk 
dan jumlah fakir miskin yang menjadi mustahiq. 

VII. Penerima/mustahiq : 

Penerima Zakat Fitrah hendaknya didahulukan bagi fakir miskin 
setempat yang sudah didaftar sebelumnya oleh seksi pembagian. 
Kemudian baru ashnaf yang lain jika ada. Sedangkan bagi Amil 
yang keadaannya tidak tergolong fakir miskin, diserahkan kepada 
fakir miskin. 

V Ill. Waktu pembagian : 

Pada dasarnya waktu pembagian haruslah sejak magrib malam 
lebaran sampai sebelum shalat IED. 
Tetapi untuk praktisnya boleh dibagi sehari sebelum lebaran. 
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IX. Cara Pen1bagian : 

I. Bagi para mustahih yang telah didaftarkan diberikan kupon-oleh 
panitia yang sebaiknya di dalamnya tercantum tempal dan waktu 
pengambilan. 

2. Panitia telah memperhitungkan bahwa tiap kupon bernilai 
sekian kg/liter, sehingga setiap rumah fakir miskin tidak selalu 
sama kupon yang diterima, sebab bergantung kepada banyaknya 
jumlah jiwa dalam rumah itu. 

3. Sewaktu pembagian, ciptakan suasana religious,seperti dide
ngungkan bacaan Qur'an/Shalawat dan lain-lain dan atau dipa
sang gambar/spanduk-spanduk yang religious dan lain-lain. 
Hal itu semua dimaksudkan agar suasana religious tersebut 
dapat meresap dalam hati sanubari fakir miskin tersebut. 

X. Pembiayaan : 

Sebaiknya pembiayaan kegiatan fitrah diambil dari luar Fitrah ter
sehut, seperti sodaqah, infaq dan lain-lain agar fakir mi skin mendapat 
pembagian secara maksimal. 
Tetapi apabila tidak mungkin, dapat dibiayai dari hasil Fitrah itu 
dengan secara ma' ruf. 

XI. Laporan dan Evaluasi : 
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Setelah penyelenggaraan Fitrah selesai. maka Badan/Lembaga/Pani
tia tersebut harus segera membuat laporan terbuka dan evaluasi 
kepada masyarakat yang memuat hal : 
J. Beberapa jiwa/orang fitrah yang terkumpul, berujud uang 

berapa, berujud pangan berapa. 
2. Dibagikan kepada mustahiq berapa orang dan berapa kg/liter 

untuk tiap fakir miskin. 
3. Pembiayaan dan lain-lain. 
4. Di lampirkan grafik perbandingan dengan hasil pengumpulan 

di tahun-tahun sebelumnya. 



Xll.Perhatian : 

Hal-hal yang harus diperhatikan ialah : 
I. Pelaksanaan Fitrah tidak boleh menyimpang dari kentutuan 

(feqih) yang ada. 
2. Dalam rangka penyelenggaraan Fitrah baik juga dibarengkan 

usaha pengumpulan zakat (maal), infaq, shadaqah dan lain-lain. 

I. Dasar-Dasar 

Hadits Nabi : 

B. TAKBIRAN 

I. Hiasilah dua rayamu dengan tahliel, takbir, tahmid dan taqdies 
(H. diriwayatkan oleh Jabir dari Anas r.a) 

2. Hiasilah hari-hari Rayamu dengan takbir (H. diriwayatkan oleh 
Atb Thabrany dari Anas). 

II. Tujuan tuntunan ini : 

Agar ibadah Takbiran ini dilakukan oleh ummat secara syiar. 

III. Penyelenggaraan : 

Untuk penyelenggaraan ibadat Takbiran ini hendaknya diurus oleh 
suatu badan (Lembaga/Panitia/Seksi) yang setidaknya meliputi 
fungsi-fungsi : 
I. Ketua/Pimpinan 
2. Sekretaris 
3. Bendahara 
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4. Seksi-seksi : 
a. Publikasi 
b. Perlengkapan 
c. Pimpinan Takbir (yang suaranya bagus). 
d. Ketert iban 
e. Lampu/obor 
f. Pengeras suara 
h. Komandan barisan 
1. PPPK Uika ujud pawai). 

IV. Publikasi : 

Sedikitnya Seminggu sebelum Lebaran hendaknya sudah dilakukan 
publikasi kepada masyarakat, tentang akan diselenggarakannya 
Takbiran tersebut yang meliputi : 
I. Dasar hukum dan fadlillah Takbiran. 
2. Waktu. 
3. Tempat. 
4. Cara (ditempat atau pawai darimana start, rule, (ketentuan

ketentuan) 

V. Waktu Takbiran : 

Sesuai dengan ketentuan hukumnya, sejak Magrib malam Lebaran 
sampai dengan sebelum didirikan shalat ldul Fitri dan sebaiknya 
secara terus menerus dengan memperhatikan saat orang beristirahat. 

VI. Tempat: 

Di rumah-rumah Mushalla-Mushalla, Masjid-Masjid, Kanlor
Kantor, Asrama-Asrama tempat umum, Studio-Studio RadiofrVRI 
dan lain-lain. 

VII.Cara: 
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Cara takbiran boleh secara perorangan, berkt:lompok dengan di
pimpin seseorang pawai jalan kaki, pawai berkendaraan, melalui 



Radio Pemancar/TV, melalui kaset Pengeras suam, selang seling 
anlarajama'ah dengan kaset. Boleh secara lerus menerus boleh dise
lingi dengan pengumuman-pengumuman shalal led atau diselingi 
terjemahannya. 

VIII. Alat-alat : 

Alat-alac yang diperlukan untuk keperluan Takbiran tersebut hendak
nya dilengkapi dengan sebaik-baiknya, seperti : 
I. Unit Pengeras suara yang baik. 
2. Alat-alal penerangan lampu. 
3. Kendaraan-kendaraan (jika perlu). 
4. Minuman 
5. Tape Recorder (jika perlu). 
6. Spanduk (jika perlu). 
7. Regu PPPK. 

IX. Ijin : 

Khusus Takbiran dengan pawai, perlu berkonsuhasi dengan fihak 
penguasa keamanan apakah perlu ijin. 

X. Pembiayaan : 

Agar dicari, supaya biaya diperlukan cukup. 

XI. Perhatian : 

I. Kesucian malam lebaran yang harus diisi dengan bacaan takbir 
tahlil dan tahmid itu harus dijaga jangan dikotori dengan per
buatan-perbuatan ugal-ugalan sepeni : kebut-kebutan, mabuk
mabukan teriak-teriakan dan lain-lain. 

2. Kebiasaan-kebiasaan masyarakat untuk mensyi'arkan Lebaran 
boleh diteruskan memukul bedug/tabuh-tabuh selamatan dan 
lain-lain. 

3. Ketenluan waktu lebaran : supaya memperhatikan pengumuman 
Pemerintah (Departemen Agama). 
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C. SHA LAT IDUL FITRI 

I. Dasar: 

Hadits Nabi : 

Dari Ibnu Abbas : 
"Sesw1gg11/mya Nabi saw, sembahyang hari Raya 2 ( dua) raka'at, 
beliau tidak sembahyang sebelum dan sesudalmya ". ( Riwayat 
Bukhari-Muslim). 

II. Tujuan: 

Tujuan Tuntunan ini dimaksudkan agar ummat bergairah melakukan 
ibadat shalat idul Fitri secar benar dan syi'ar. 

III. Penyelenggara 
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Untuk menyelenggarakan ibadat shalat ldul fitri ini hendaknya diurus 
oleh suatu pengurus/badan/lembaga/Panitia yang setidaknya meliputi 
fungsi-fungsi : 
I. Ketua 
2. Sekretaris 
3. Bendahara 
4. Seksi-seksi : 

a) Peribadatan (mengurus Imam, khatib, Pimpinan Takbir dan 
lain-lain. 

b) Perlengkapan. 
c) Tempat 
d) Ketertiban & Parkir (jika perlu) 
e) Transportasi (jika perlu) 
f) Pengerahan massa 



JV. Publikasi 

Agak jauh Lebarc111 tiba hendaknya sudah dilakukan Publikasi kepada 
masyarakat tentang akan diselenggarakannya shalat Fitrah tersebut 
yang meliputi : 
I. Dasar hukum dan fadlillah shalat ldul Fitri. 
2. Waktu 
3. Tempat 
~- Khatib dan imam 
5. kententuan-ketentuan yang perlu seperti ; 

a) Membawa sajadah dan alat-alat ibadah lain dari rumah. 
b) Sudah wudlu dari rumah 
c) Makan dulu dari rumah sebelum berangkat ke tempat 

shalat. 
d) Bertakbir sejak dari rumah secara berombongan 
e) Ketentuan-ketentuan pakaian Cpria, wanita) 
f) Membawa uang infaq/sumbangan 
g) Berangkat dan pulang supaya menempuh rute yang 

berbeda. 

V. Waktu: 

Diberikan ancer-ancer waktu, sambil menunggu pengumuman peme
rintah (Departemen Agama). 

VI. Tempat: 

I. Di lapangan-lapangan yang strategis dengan diberi hiasan
hiasan bendera-bendera dan lain-lain serta spanduk yang menan
dakan bahwa di tempat tersebut shalat IED. 

2. Hendaknya di lengkapi : 
a. Sebuah mimbar yang tinggi. 
b. Garis-garis tali shaf yang rapi 
c. Sound system yang sempuma 
d. Batas yang jelas antara pria dan wanita 
e. Tikar-tikar setidaknya untuk shaf-shaf awal 
f. Kebersihan yang terjamin. 
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g. A lat perekaman yang sempurna. 
h. Channel relay rndio yang baik Uika perlu) begitu juga 

instalasi listrik yang cukup Uika perlu). 
3. Bagi mereka yang ingin shalat IED di Masjid-Masjid atau 

Mushalla-Mushalla tentu saja boleh berlangsung. 

VII. Khatib, Imam dan pimpinan Takbir : 

I. Untuk khatib hendaknya dipilih yang tepat, cakap dan berwi
bawa jangan dipilih orang yang bacaannya tidak fasih. 

2. Untuk Imam, hendaknya dipilih yang fasih dan usianya 
tergolong tua. 

3. Pimpinan Takbir, terdiri dari beberapa orang yang suaranya baik. 

VIII. Untuk kepentingan keamanan dan ketertiban, hendaknya 
diatur mengenai hal-hal di bawah ini : 

I. Parkir kendaraan. 
2. Pintu-pintu dan petunjuk arus pengunjung. 
3. Petugas-petugas yang mengatur datangnya pengunjung dan 

menempatkannya rapat ke dapan, sehingga shaf-shaf rapat, lurus 
dan jalan masuk tidak tertutup. 

4. Pemisahan tempat bagi pria dan wanita harus tegas. 
5. Pengaturan lalu lintas kendaraan. 

IX. Inf a q: 

Di semua gerbang-gerbang masuk ditempatkan kotak-kotak besar 
dengan lubang-lubang besar disertai petugas-petugas/pramuka-pra
muka untuk menampung infaq, shadaqah, sumbangan para pengun
jung. Hasilnya dipergunakan untuk kepentingan ke Islaman yang 
monumental dan sebagainya untuk penyelenggaraan idul Fitri. 

X. Perhatian : 

Hal-hal di bawah ini harus diperhatikan : 
I. Jika dirasa perlu benar dipikirkan lransportasi bagi pengunjung-
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pengunjung yang terpencil tempat tinggalnya. 
2. Naskah khutbah sebaiknya sudah tercetak sebelumnya untuk 

dibagi-bagikan kepada pengunjung, walaupun dengan ongkos 
cetak. 

D. SILATURAHMl/HALAL BIHALAL 

I. Dasar : 

I. Hadits Nabi : 

, /'t ,, /. '"'=~·// -.. ,, 1//•J•/J//•/ ~ ~ J_,o .. :._.,~ :.J v!.,,~.;.J~ 41 ~ -"'~0\ o.-_.,v- ·' 
7 .. /~ 7 - //V·-,,, '1 ;..J 

!·~ J. / / C c::.SA,~ i ,,_,.., > • ~J 

~ '}/ ' " /.< ///~ /. ,,.,,, ,, J 
/L ''.J l/'.t/• • ~I • y_t ,,,.••.Ju\: ~l; .·~ ·' ~ .( 
v . ~# ,,g "'"r - ,,~,,, -r-7 ~ 

/ .,,,,,,,,.,., 
(. O\f:\,C1.'.1c.S;.,.)J''"''' .r.' •• ,,.,) .. u ~~ ~' 

a). 11Bara11g siapa ingin diba11yakka11 rizki11ya dan dipa11ja11g
ka11 umur11ya, maka he11dak11ya me11geratka11 tali Silatur
rahmi ". ( Diriwayatka11 oleh Bukhari). 

b). ..Bahwa dua-orang Islam yang bertemu satu sama lain 
dan saling berjabatan ta11gan, maka diampwzi dosa11ya 
lcedua orang tersebut, sebelum mereka berpisah ". ( Diri
wayatka11 oleh Abu "Daud, Tarmuzy dan lbnu Majab). 

2. Walaupun dasar ini tidak langsung tepat mengenai silaturrahmi 
di hari Lebaran, tetapi nyata bahwa kebiasaan ber-Silatirrahmi 
dan Halal Bihalal di hari Lebaran adalah kebiasaan yang baik 
sekali dalam rangka merealisir dalil di atas. 

II. Tujuan: 

Tuntunan Silaturrahmi ini dimaksudkan agar· ajaran Silaturrahmi 
yang sudah berujud dalam bentuk adat yang bemama HUjung" "Halal 
Bi Halal" dan lain-lain dapat dihidupkan dan diarahkan sesuai de-
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ngan ajaran Islam untuk mencip1akan iklim persaudaraan yang akrab 
sesuai dengan jiwa Pancasila. 

Ill. Ujud Kegiatan : 

Silalurrahmi di hari Lebaran dapal berujud dua macam : 
I. Perorangan, yakni saling kunjung mengunjungi biasanya dengan 

berpakaian rapi dan disediakan jamuan makan. 
2. Secara kelompok, yang biasa dilakukan dengan Halal Bi Halal, 

Silaturrahmi dan lain-lain. Biasanya dilakukan dalam kelompok 
instansi, perkumpulan, kampung, sekolah/universitas dan lain
lain disertai hiburan dan jamuan. 

IV. Penyelenggaraan : 

Halalbihalal yang dilakukan kelompok haruslah diselenggarakan 
oleh suatu Badan/Panitia yang setidaknya melaksanakan fungsi
fungsi di bawah ini : 
I. Ketua 
2. Sekretaris (mengurus undangan surat izin dan lain-lain) 
3. Bendahara 
4. Seksi-seksi : 

a) perlengkapan dan tempat 
b) Jamuan 
c) hiburan 
d) 

V. Waktu: 

Waktu Halalbihalal dapat dilakukan dalam bulan syawal, baik pagi, 
siang. sore maupun malam, bahkan kadang-kadang lewat dari bulan 
Syawal. 

VI. Tempat: 
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Tempal penyelenggaraan Halalbihalal dapat dilakukan di gedung
gedung penemuan, aula kantor, Lapangan/halaman dan lain-lain. 



Vll.Acara dan Pewarnaanya: 

I. Acara Halalbihalal hendaknya disusun sebagai berikut : 
a) Pembukaan dengan pembacaan Al Qur' an berikut ter

jemahan (seluruhnya kurang lebih 10 menit) 
b) Uraian Hikmat Halalbihalal oleh seorang Muballigh

Muballighah (sepanjang-panjangnya 30 menit) 
c) Sambutan Pimpinan lnstansi/kampung/kelompok/perkum

pulan tersebut (sepanjang-panjangnya 20 menit) 
d) Do'a selamat (berbahasa Arab dengan terjemahannya 

bahasa Indonesia sedikit 5 menit). 
e) Berjabatan tangan dengan pimpinan instansi/perkumpulan 

itu dan antar anggota hadirin. 
Sebaiknya pria dengan pria dan wanita dengan wanita. 
Kalaupun dilakukan antara pria dan wanita hendaknya di
usahakan dengan cara yang bijaksana, dengan menggu
nakan cara/model jabatan tangan sunda tidak saling ber
smggung. 

f) Dilanjutkan dengan cara ramah tamah yang diisi dengan 
jamuan dan hiburan yang meriah tetapi sehat yakni tetap 
dalam garis-garis agama/tidak menyimpang. 

g) PE NUTU P. 

2. Oleh karena Halalbihalal itu merupakan acara keagamaan 
(Islam) maka acara-acara Halalbihalal haruslah diwamai dengan 
warna keagamaan Islam jangan dicampur dengan upacara 
keagamaan lain, untuk menjaga agar jangan sampai tercampur 
satu sama lain. 

VIII. Pemo1ayaan : 

Jangan sampai memberati anggota/pegawai/warga 

IX. Hal-hal di bawah ini perlu diperhatikan : 

1. Hendaknya diusahakan agar sedapat mungkin disemua instansi 
baik sipil maupun ABRI, Pemerintah maupun Swasta, per-
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kumpulan katnpung-kampung. kelompok-kelompok dan lain
lain, menyelenggarakan Halal Bihalal tersebut. 

2. Demikian juga adal kebiasaan ··ujung" kunjung mengunjungi 
secara perorangan dihidup-hidupkan. 
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Jakarta, 7 September 1975 

DIREKTUR JENDHRAL 
BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM 

ttd 

(DRS. H. KAFRAWI M'A.) 



■


	Tuntunan Praktis Agama Islam_001
	Tuntunan Praktis Agama Islam_002
	Tuntunan Praktis Agama Islam_003
	Tuntunan Praktis Agama Islam_004
	Tuntunan Praktis Agama Islam_005
	Tuntunan Praktis Agama Islam_006
	Tuntunan Praktis Agama Islam_007
	Tuntunan Praktis Agama Islam_008
	Tuntunan Praktis Agama Islam_009
	Tuntunan Praktis Agama Islam_010
	Tuntunan Praktis Agama Islam_011
	Tuntunan Praktis Agama Islam_012
	Tuntunan Praktis Agama Islam_013
	Tuntunan Praktis Agama Islam_014
	Tuntunan Praktis Agama Islam_015
	Tuntunan Praktis Agama Islam_016
	Tuntunan Praktis Agama Islam_017
	Tuntunan Praktis Agama Islam_018
	Tuntunan Praktis Agama Islam_019
	Tuntunan Praktis Agama Islam_020
	Tuntunan Praktis Agama Islam_021
	Tuntunan Praktis Agama Islam_022
	Tuntunan Praktis Agama Islam_023
	Tuntunan Praktis Agama Islam_024
	Tuntunan Praktis Agama Islam_025
	Tuntunan Praktis Agama Islam_026
	Tuntunan Praktis Agama Islam_027
	Tuntunan Praktis Agama Islam_028
	Tuntunan Praktis Agama Islam_029
	Tuntunan Praktis Agama Islam_030
	Tuntunan Praktis Agama Islam_031
	Tuntunan Praktis Agama Islam_032
	Tuntunan Praktis Agama Islam_033
	Tuntunan Praktis Agama Islam_034
	Tuntunan Praktis Agama Islam_035
	Tuntunan Praktis Agama Islam_036
	Tuntunan Praktis Agama Islam_037
	Tuntunan Praktis Agama Islam_038
	Tuntunan Praktis Agama Islam_039
	Tuntunan Praktis Agama Islam_040
	Tuntunan Praktis Agama Islam_041
	Tuntunan Praktis Agama Islam_042
	Tuntunan Praktis Agama Islam_043
	Tuntunan Praktis Agama Islam_044
	Tuntunan Praktis Agama Islam_045
	Tuntunan Praktis Agama Islam_046
	Tuntunan Praktis Agama Islam_047
	Tuntunan Praktis Agama Islam_048
	Tuntunan Praktis Agama Islam_049
	Tuntunan Praktis Agama Islam_050
	Tuntunan Praktis Agama Islam_051
	Tuntunan Praktis Agama Islam_052
	Tuntunan Praktis Agama Islam_053
	Tuntunan Praktis Agama Islam_054
	Tuntunan Praktis Agama Islam_055
	Tuntunan Praktis Agama Islam_056
	Tuntunan Praktis Agama Islam_057
	Tuntunan Praktis Agama Islam_058
	Tuntunan Praktis Agama Islam_059
	Tuntunan Praktis Agama Islam_060
	Tuntunan Praktis Agama Islam_061
	Tuntunan Praktis Agama Islam_062
	Tuntunan Praktis Agama Islam_063
	Tuntunan Praktis Agama Islam_064
	Tuntunan Praktis Agama Islam_065
	Tuntunan Praktis Agama Islam_066
	Tuntunan Praktis Agama Islam_067
	Tuntunan Praktis Agama Islam_068
	Tuntunan Praktis Agama Islam_069
	Tuntunan Praktis Agama Islam_070
	Tuntunan Praktis Agama Islam_071
	Tuntunan Praktis Agama Islam_072
	Tuntunan Praktis Agama Islam_073
	Tuntunan Praktis Agama Islam_074
	Tuntunan Praktis Agama Islam_075
	Tuntunan Praktis Agama Islam_076
	Tuntunan Praktis Agama Islam_077
	Tuntunan Praktis Agama Islam_078
	Tuntunan Praktis Agama Islam_079
	Tuntunan Praktis Agama Islam_080
	Tuntunan Praktis Agama Islam_081
	Tuntunan Praktis Agama Islam_082
	Tuntunan Praktis Agama Islam_083
	Tuntunan Praktis Agama Islam_084
	Tuntunan Praktis Agama Islam_085
	Tuntunan Praktis Agama Islam_086
	Tuntunan Praktis Agama Islam_087
	Tuntunan Praktis Agama Islam_088
	Tuntunan Praktis Agama Islam_089
	Tuntunan Praktis Agama Islam_090
	Tuntunan Praktis Agama Islam_091
	Tuntunan Praktis Agama Islam_092
	Tuntunan Praktis Agama Islam_093
	Tuntunan Praktis Agama Islam_094
	Tuntunan Praktis Agama Islam_095
	Tuntunan Praktis Agama Islam_096
	Tuntunan Praktis Agama Islam_097
	Tuntunan Praktis Agama Islam_098
	Tuntunan Praktis Agama Islam_099
	Tuntunan Praktis Agama Islam_100
	Tuntunan Praktis Agama Islam_101
	Tuntunan Praktis Agama Islam_102
	Tuntunan Praktis Agama Islam_103
	Tuntunan Praktis Agama Islam_104
	Tuntunan Praktis Agama Islam_105
	Tuntunan Praktis Agama Islam_106
	Tuntunan Praktis Agama Islam_107
	Tuntunan Praktis Agama Islam_108
	Tuntunan Praktis Agama Islam_109
	Tuntunan Praktis Agama Islam_110
	Tuntunan Praktis Agama Islam_111
	Tuntunan Praktis Agama Islam_112
	Tuntunan Praktis Agama Islam_113
	Tuntunan Praktis Agama Islam_114
	Tuntunan Praktis Agama Islam_115
	Tuntunan Praktis Agama Islam_116
	Tuntunan Praktis Agama Islam_117
	Tuntunan Praktis Agama Islam_118
	Tuntunan Praktis Agama Islam_119
	Tuntunan Praktis Agama Islam_120
	Tuntunan Praktis Agama Islam_121
	Tuntunan Praktis Agama Islam_122
	Tuntunan Praktis Agama Islam_123
	Tuntunan Praktis Agama Islam_124
	Tuntunan Praktis Agama Islam_125
	Tuntunan Praktis Agama Islam_126
	Tuntunan Praktis Agama Islam_127

