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Kata Pengantar 

Direktur Penerangan Agama Islam 

Assalamu'alaikum wr. wb. 

Penyelenggaraan Hari Besar Islam (HBI) tingkat 
kenegaraan merupakan salah satu syiar Islam. Hal ini 
penting guna terbangun kesadaran sejarah pada diri umat 
Islam, sehingga mereka bisa meneladani nilai-nilai yang 
terkandung di dalamnya. 

Maulid Nabi Muhammad saw. adalah satu di antara 
peristiwa yang tercatat dalam sejarah umat Islam. Maulid 
yang dirayakan merupakan momentum penting untuk 
mengingatkan kembali pentingnya nilai-nilai kenabian 
yang harus selalu dipegang dan diteladani. 

Melalui kumpulan ceramah Maulid Nabi Tingkat 
Kenegaraan ini diharapkan proses perenungan akan 
kemuliaan Nabi saw bisa berjalan dengan baik. Semoga kita 
semua bisa meneladani Rasulullah saw sehingga kita bisa 
menjadi pengikutnya yang setia. Amin. 

Wassalam, 
Jakarta, Juli 2009 
Direktur Penerangan Agama Islam 

Drs. H. Ahmad Jauhari, M.Si 
NIP. 195308171976121001 
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MAULID NABI 

DAN PENINGKATAN SOLIDARITAS UMAT 
MENUJU ISLAM RAHMATAN LIL 'ALAMIN 

Oleh: 
Prof. Dr. H. Abdul Djamii,MA. 

Rektor lAIN Walisongo Semarang 

Assalamu'alaikum wr. wb. 

Yang kami hormati Bapak Presiden Republik Indonesia 
beserta lbu negara Hj. Ani Bambang Yudhoyono; 
Yang saya hormati, Bapak wakil presiden RI beserta ibu Hj. 
Mufidah Yusuf Kalla; 
Yang saya hormati para Menteri Kabinet Indonesia bersatu; 
Yang say a hormati perwakilan negara sahabat; 
Hadirin hadirat yang tidak dapat saya sebutkan satu 
persatu yang saya hormati. 

Marilah senantiasa kita panjatkan syukur kehadirat 
Allah SWT. yang telah memberi karunia begitu banyak, 
malam ini kita dapat hadir di Istana Merdeka untuk 
bersama-sama memperingati maulid nabi besar 
Muhammad saw. Salawat dan salam marilah kita 
senantiasa kita haturkan kepada Rasulullah saw, keluarga 
dan sahabatnya, mudah-mudahan kita tergolong orang 
yang memperoleh syafaatnya kelak, amin. 

Tanpa terasa hari-hari yang kita lalui, kembali 
menghantarkan kita pada peringatan maulid nabi 
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Muhammad saw. dan kembali kita merenung sejenak untuk 
mencari makna dibalik peringatan ini sebagai ibrah atau 
pitutur dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan 
berne gar a. 

Pada momen maulid seperti ini ingatan kita segera 
menerawang jauh ke belakang pada akhir abad enam 
masehi ketika di kawasan tandus semenanjung Arabia lahir 
seorang anak manusia dari pasangan suami istri bemama 
Abdullah bin Abdul Muthalib dan Aminah binti Wahab, 
bertepatan dengan momentum hadirnya pasukan gajah dari 
Habsyi. Mereka hadir dengan tujuan menghancurkan 
kakbah karena ingin mengubah kiblat dari Mekah ke negeri 
Yaman. Tentu ada hikmah dibalik peristiwa monumental 
yang melingkupi awal kehidupan utusan Allah ini. Ka'bah 
yang begitu perkasa menjadi tempat suci semenjak 
didirikan Ibrahim beratus tahun sebelumnya, terancam oleh 
ambisi seorang raja Habsyi karena ingin popularitas. 

Demikianlah sejarah memberi pelajaran pada kita, 
pada setiap sukses selalu saja ada tantangan di depan yang 
perlu disikapi dengan penuh kearifan sebagaimana kearifan 
sikap Abdul Muthalib yang tidak reaksioner tidak 
emosional ketika berada dalam situasi kritis seperti ini. 
Waktu itu mengatakan : 

Ya Tuhan, tak ada yang kami harapkan dariMu 
Ya, Tuhan, selamatkanlah rumahMu dari serangan mereka 
Sesungguhnya musuh rumahMu ialah mereka yang 
memusuhi-Mu 
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Bapak Presiden, hadirin dan hadirat rahimakumulah, 

Terlalu banyak cerita mengenai pernik-pernik sikap 
dan perilaku Rasul yang dapat menjadi teladan bagi kita 
semua yang tidak mungkin disampaikan pada kesempatan 
terbatas seperti ini. Beberapa peristiwa memberi gambaran 
bahwa sejak fase awal, ia telah mendapat julukan sebagai 
al-Amin (yang dapat dipercaya) karena kejujuran dan 
ketulusannya. Kasus penyelesaian sengketa kabilah Arab 
mengenai hajar aswad oleh nabi memberikan sinyal bahwa 
sejak awal ia memperoleh kepercayaan secara alami sebagai 
pemimpin umat. Ini hanyalah sebagian contoh dari sekian 
banyak keteladanan seorang nabi yang diberi julukan Al
Qur' an dengan sebutan uswah hasanah, 

r;,;i') ilJ, ;:-;. ~IS- ~ ~:-. ~ a~f ~~ J;.,) J ~ ~IS- ~ 
, . 
~ ilJ, 'j~j £~1 

Sungguh telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan 
yang baik bagimu (yaitu) bagi ora11g yang menglzarap 
(rahmat) Alah dan (kedatangan) hari Kiamat yang banyak 
mengingat Allah. (Q.S. al-Ahzab: 21) 

Spirit yang diperlihatkan oleh nabi Muhammad saw 
dalam bentuk kesungguhan menghadapi pahit getirnya 
hidup di awal masa perjuangan, dapat dijadikan sebagai 
inspirasi dan elan vital untuk berbuat yang terbaik tatkala 
berhadapan dengan masalah bersama seperti musibah yang 
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datang silih berganti, egoisme sektoral, pelanggaran 
hukum, ketidak pedulian pada kepatutan sosial, kece
robohan terhadap lingkungan dan lain-lain. 

Bersama-sama kita kaum muslim di seantero negeri 
ini, mungkin juga memperingati maulid nabi dengan aneka 
kegiatan yang kesemuanya mengacu pada utusan Allah 
yang sekaligus juga negarawan yang menjadi figur 
panutan, kaca benggala atau keteladanan bagi 1.5 milyar 
lebih umat Islam di seluruh dunia dewasa ini yang ikut 
mengubah jalannya sejarah secara signifikan. 

Meski demikian, kita tak boleh lupa bahwa dalam 
rentangan sejarah panjang selalu saja ada antagonisme 
dengan aneka tujuan. Pencitraan buruk terhadap nabi 
selalu saja ada semenjak ia melakukan reformasi total 
terhadap kepercayaan bangsa Arab yang bersifat paganistis 
menuju tauhid, kebiasaan mengunggulkan superioritas ras 
menuju kesamaan derajat dan kehidupan yang egaliter. 
Mereka yang merasa terusik oleh kehadiran sang reformer 
merasa telah diinjak-injak tradisi dan martabatnya sehingga 
menjadikan Muhammad saw sebagai ancaman serius. 

Pada abad sembilan belas dan awal abad dua puluh 
kita dapat membaca deretan panjang orientalis atau 
pengamat soal-soal ketimuran yang bersuara lantang 
mencibir, mengejek atas nama kebebasan berekspresi, 
kajian ilmiah tanpa melihat secara fenomenologis bahwa 
sosok Muhammad saw menjadi ikon spritual dunia Timur 
yang berkembang begitu pesat dan mencengangkan. 

Tidak berhenti sampai di situ, ketika era moderenpun 
masih saja ada yang mencibirkannya meledeknya atas 
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nama kebebasan berekspresi dalam dunia sastra seperti 
Salman Rushdie yang menulis The Satanic Verses (Ayat-ayat 
Setan), lalu karikatur Jylland Posten yang heboh lalu 
sejumlah orang yang mengaku menerima wahyu dan 
menjadi nabi di abad moderen ini, lalu apalagi jawabnya 
adalah sejarah yang selalu berulang. 

Demikianlah sejarah dalam banyak hal adalah repetisi 
peristiwa sehingga bagi mereka yang arif dan bijak tak 
lekas merasa heran dan kaget manakala melihat peristiwa 
yang terjadi secara berulang-ulang. Al-Qur' an sendiri 
menyatakan perlunya melihat peristiwa sebagai pitutur 
untuk masa depan : 

Scsu nggulmya pad a kisah-kisah mcrcka i tu terdapat 
pcngajarmz bagi ora11g-orang yang memplllzyai aka/. (Q.S. 
Yusuf: 111) 

Cicero, filosof Romawi abad 2 SM. Pernah menyatakan 
sejarah sebagai guru dalam kehidupan (Magistra Vitae) 
yakni sebagai pelajaran berharga dalam menyikapi hidup. 
Muhammad saw, semakin dibenci menjadikan orang 
semakin penasaran ingin tahu siapa sesunggunya dia, 
semakin dihujat semakin banyak yang membelanya. 

Umar bin Khattab yang terkenal punya pribadi yang 
keras di kalangan orang Arab begitu gregetan ingin 
membunuh Muhammad saw yang memporak porandakan 
kepercayaan nenek moyangnya. Ketika keinginan ini 
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mencapai antiklimaks yang muncul justru ia masuk Islam 
karena pengelihatan obyektifnya terhadap ayat Al-Qur' an 
yang memiliki ketinggian sastra yang tak tertandingi. 

Bapak Presiden, hadirin dan hadirat rahimakumulah. 

Pada sisi yang lain dibalik suara nyinyir terhadap nabi 
Muhammad saw sejumlah ilmuwan dan tokoh besar dunia 
memberikan pengakuannya. Napoleon Bonaparte yang 
sama-sama kita kenai, pernah mengatakan "Muhammad 
saw adalah pemimpin yang bekerja keras bersama para 
sahabatnya dan dalam beberapa tahun menguasai separo 
dunia. Mereka mengoreksi pemikiran ketuhanan 
sebelumnya, menghancurkan berhala dan membasmi 
paganisme dalam kurun. waktu lima belas tahun sementara 
pengikut Musa dan Isa melakukannya dalam kurun waktu 
lima belas abad. Sungguh Muhammad saw adalah orang 
besar". George Bernard Shaw peraih hadiah nobel th 1925 
menyatakan "Muhammad adalah juru selamat 
kemanusiaan, menebarkan kasih sayang sepanjang masa, 
anugerah bagi manusia dan menjadi contoh dari waktu ke 
waktu". 

Amat masuk akal manakala seorang Michael Hart 
dalam buku yang dianggap kontroversial tahun 1978, The 
100, a Ranking of the Most Influential Persons in History, 
(Seratus Tokoh Paling Berpengaruh dalam Sejarah) 
menempatkan Nabi Muhammad saw pada ranking 
pertama dari seratus tokoh terkemuka di dunia 
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Jika di surau-surau perdesaan orang membaca maulid 

mengagumi pribadi Muhammad saw lalu berusaha 
menginternalisasi nilai melalui pembacaan biografi dari 
karya al-Barzanji, orang lain juga bisa melihatnya dari 
sudut pandang lain, termasuk melihatnya sebagai rasul 
pembawa misi rahmatan lili alamin sebagaimana dilukiskan 
dalam Al-Qur'an surat al-Anbiya 107: 

.; 0 ... fS ;;. 0 ,; 

.~IA.U ~- ~\ !}8.:.," i ~-~- ' ) • ) J 

Dan Kami tidak mengutus engkau (Muhammad) 
melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam. 
(Q.S. al-Anbiya: 107) 

Apa maksud rahmat bagi alam semesta? Al-Thabari 
dalam Tafsir al-Thabari menyitir satu pandangan yang 
menyatakan bahwa rahmat bagi alam semesta tersebut 
berlaku universal untuk siapa saja tak terbatas kaum 
muslimin saja. 

Label sebagai utusan yang membawa rahmat inilah 
yang didakwahkan nabi kepada lingkungannya dengan 
segala suka dan duka dan sekaligus memberikan penegasan 
kedudukan Islam yang menyejarah semenjak didakwahkan 
dari semenanjung Arabia ke wilayah sekitar dan akhirnya 
sampai ke negeri kita melalui rute perdagangan. 

Terjadinya proses dialog dan akulturasi budaya 
dengan wilayah penyebaran Islam di berbagai belahan 
dunia memperlihatkan elastisitas ekspresi sosiologis dan 
antropologis agama Islam yang tidak kaku. Saudara kita 



------------~()~--------------
yang ada di India, Mesir, Iran, Turki, India, Pakistan dalam 
beberapa hal memperlihatkan ekspresi keagamaan yang 
tidak sama persis dengan kita atau saudara kita yang ada di 
tanah Arab meski semuanya mengacu kepada kesaksian 
tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad saw 
adalah utusanNya. 

Dalam konteks Indonesia Islam yang datang dibawa 
para pedagang melalui kawasan pestsu juga 
memperlihatkan adanya persinggungan dengan budaya 
lokal yang ada. Ini yang dapat kita lihat misalnya pada 
bentuk arsitektur masjid khas Jawa sebagaimana 
digambarkan oleh GF. Pijper dalam bukunya, Studien over 
de Geschiedenis van de Islam in Indonesia 1900- 1950,. yang 
memberi kejelasan akan corak khas identitas masjid Jawa. 
Selain itu juga terlihat dalam segi-segi kehidupan sehari
hari seperti dalam tembang-tembang Jawa berisikan ajaran 
Islam dengan aransemen lokal. gubahan para penyebar 
Islam yang sering dikenal dengan Walisongo. 

Bapak Presiden, hadirin dan hadirat rahimakumullah. 

Ruang gerak berdialog dengan kebudayaan lokal yang 
cukup Iebar inilah yang antara lain menjadikan 
pertumbuhan pemeluk Islam begitu cepat sejak dari 
semenanjung Arabia ke wilayah sekitar dan akhimya ke 
kawasan Timur jauh seperti negeri kita ini. Dewasa ini 
pemeluk Islam berkembang secara signifikan hingga 
mencapai 1,5 milyar lebih dan mengalami pertumbuhan 
pesat baik melalui kelahiran maupun konversi. 

!lD5 
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Mungkin saja ada pertanyaan apakah memang 

dalam realitas empirik kita telah mampu menjadikan 
konsep rahmatan lil alamin sebagai kata kunci yang 
melandasi peradaban Islam yang peduli pada perdamaian, 
keadilan, kebebasan, keseimbangan, toleransi, dan 
persamaan? Sebuah pertanyaan yang tidak hanya cukup 
dijawab dengan tulisan di atas kertas dan orasi di mimbar 
pidato seperti ini, tetapi harus dijawab dengan kenyataan 
yang menyejarah dalam bentuk sepak terjang umat Islam 
yang benar-benar mampu menjadi teladan sebagai 
pengayom tatkala besar dan mampu menjadi minoritas 
kreatif serta santun tatkala kecil. Jika memang belum, maka 
inilah agenda mendesak yang perlu disebarkan sebagai 
spirit yang melandasi dakwah dan perjuangan menuju 
Islam rahmatan lil 'alamin di tengah-tengah abad milenium 
ketiga. 

Ketika nilai-nilai seringkali hanya berhenti pada 
tataran kertas dan orasi, mungkin saja ada sesuatu yang 
hilang yakni keteladanan sebagaimana diperlihatkan oleh 
nabi Muhammad saw. Di antara kesuksesannya dalam 
menjalin komunikasi publik adalah kemampuannya 
menjadi contoh teladan sehingga mampu menjadikan 
pengikutnya termotivasi untuk berbuat sesuai dengan nilai
nilai yang diharapkan bahkan lebih dari yang diharapkan. 
Di sinilah ia menjadi seorang pemimpin transformasional 
(transformational leader) dengan ciri mampu menjadikan 
pengikut mengubah orientasi pada kepentingan dirinya 
sendiri menjadi kepentingan kelompok 
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Ikon Islam Rahmatan lil alamin m1 menjadi 

sedemikian strategis ditilik dari perkembangan peradaban 
dewasa ini yang di sana sini masih saja ada ketimpangan 
menyangkut pengentasan kemiskinan, pendidikan, jender, 
kesehatan, lingkungan, ketidakadilan, kemiraan global dll. 

Artikulasi tokoh sentral seperti nabi Muhammad saw 
mungkin saja hanya dianggap sebagai ikon panutan di 
kalangan umat Islam saja, tetapi tanpa kita sadari secara 
perlahan tapi pasti ia telah menyadarkan akan arti penting 
sopan santun dan etika universal di tengah-tengah arus 
deras ideologi bernama demokrasi. Kasus Jylland Posten 
yang heboh adalah contoh kongkrit bahwa kebebasan yang 
biasanya dikaitkan dengan semangat berdemokrasi 
ternyata perlu juga menghargai kearifan dari belahan dunia 
lain (dunia Timur) yang sarat akan nilai-nilai substansial 
seperti penghargaan terhadap nabi utusan Allah, keyakinan 
fundamental pada agama yang menjadi hak setiap orang. 

Apapun alasannya entah itu kritik atau kebebasan 
berekspresi dan menyatakan pendapat, manakala tidak 
peduli terhadap ranah tradisi dan budaya orang lain akan 
berakibat buruk. Apalagi kalau kritik itu disampaikan 
dalam ekspresi yang tidak lumrah dalam ukuran-ukuran 
kepatutan umum. Kiranya tepat kalau dikatakan bahwa 
kritik itu ibarat obat mujarab hila diminum sesuai petunjuk, 
mengikuti dosis yang ditentukan akan menjadi penawar 
segala penyakit. Sebaliknya ia menjadi racun apabila 
menyalahi kepatutan dan salah dalam penggunaannya. 
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Bapak Presiden, hadirin dan hadirat rahimakumullah. 

Secara sosiologis pemeluk agama hakekatnya adalah 
sekelompok orang yang memiliki kesamaan pengalaman 
terhadap Tuhan yang diyakini sebagai pencipta alam 
semesta, pengendali dan penentu peruntungan nasib 
manusia. Konsekuensi logis dari situasi ini adalah 
rnunculnya solidaritas antar sesama pemeluk suatu agama 
sehingga seringkali memperlihatkan perilaku bersama. 
Konsep ummat pada hakekatnya adalah pengejawantahan 
dari pengalarnan religi akan kedudukan rnanusia sebagai 
hamba yang merniliki kuajiban untuk rnengabdi 
kepadaNya dalarn bentuk ibadah berupa ritual ataupun 
amal soleh terhadap sesarna. 

Pada sisi yang lain secara norrnatif ditemukan adanya 
ajakan untuk rnenciptakan solidaritas dan persudaraan di 
antara sesama perneluk suatu agarna. Dalam Islam terdapat 
ayat yang memberikan penegasan akan arti pentingnya 
solidaritas internal yang seringkali disebut dengan 
ukhuwwah. Al-Qur' an menyatakan : 

Sesungguhnya orang-orang nwkmin itu bersaudara 
karena itu damaikanlalz antara kedua sudaramu dan 
bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat 
rahmat.(Q.S. al-Hujurat: 10) 
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Konsep ummat ini telah melembaga menjadi institusi 

sosial yang memiliki daya ikat luar biasa antara satu 
anggota dengan lainnya, suatu kekuatan potensial yang 
bisa digerakkan untuk kepentingan yang positif bagi 
kemanusiaan seperti kepedulian terhadap sesama ketika 
sedang menghadapi musibah, termasuk kepedulian 
terhadap sesama dalam rangka mengatasi kemiskinan dan 
ketimpangan hid up, penegakkan hukum dan lain-lain. 

Pada sudut pandang yang lain solidaritas internal 
agama yang belebihan tak jarang menimbulkan potensi 
konflik Iaten yang dapat mengancam kemanusiaan itu 
sendiri jika berhadapan dengan solidaritas internal agama 
lain. Agama memang tidak menyuruh umatnya untuk 
menyakiti sesama, berbuat kejahatan terhadap sesama, akan 
tetapi acapkali solidaritas yang terlalu eksesif dan 
penafsiran yang terlalu eksklusif bisa mengabaikan 
keharusan menjaga perdamaian dan harmoni dalam 
kehidupan. Inilah konflik yang oleh sementara peneliti 
dikatakan bernuansa keagamaan yang sering terjadi secara 
siklis dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa, 
berpotensi selalu terjadi pada negara dengan kebhinekaan 
latar belakangnya seperti kita ini. 

Tentu saja kita merasa prihatin melihat saudara
saudara kita sebangsa setanah air merasa berhadap
hadapan akibat rasa solidaritas keagamaan yang terlalu 
berlebihan tadi. Konflik Situbondo 1996, konflik Ambon, 
konflik Poso, konflik Maluku hanyalah contoh peristiwa 
menonjol di samping insiden kecil yang bisa terjadi 
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sewaktu-waktu dan berpotensi mengganggu harmoni anak
anak manusia yang rindu akan kedamaian di negeri ini. 

Dalam perspektif kehadiran Nabi Muhammad saw 
sebagai rahmatan lil alamin, Islam mengajarkan nilai-nilai 
universal dan menjunjung tinggi toleransi, keragaman dan 
kebhinekaan, moderat, dan perdamaian. Penekanan pada 
semangat ajaran ini perlu mendapat dukungan dari kita 
semua apalagi kita hidup dalam negara yang memiliki 
keragaman di satu sisi dan berhubungan dengan bangsa 
lain yang juga beragam. 

Bapak Presiden, hadirin dan hadirat rahimakumullah. 

Perjalanan hidup Rasulullah saw secara garis besar 
dapat dibedakan menjadi dua fase yakni fase Mekah dan 
fase Madinah dengan karakteristiknya masing-masing. 
Pada fase Mekah perhatian lebih banyak diberikan pada 
upaya konsolidasi membangun fondasi aqidah yang kuat 
berupa seruan kepada ajaran tauhid pada kalangan 
Quraisy. Dinamika seruan atau dakwah tak selamanya 
memberi kegembiraan, sebaliknya banyak memberinya 
pengalaman pahit tatkala muncul reaksi penolakan dari 
kalangan Quraisy terhadap ajakannya dalam bentuk 
gangguan keamanan mulai dari yang ringan hingga 
mencapai titik kulminasi dalam bentuk konspirasi yang 
membahayakan keselamatan Rasul. Inilah yang 
membawanya untuk eksodus bersama sahabat-sahabatnya 
atau hijrah ke Yatsrib (Madinah) meninggalkan rumah 
kelahiran dan segala hal yang dimiliki di Mekkah. 

LDI:fl 



------------~()~-------------
Fase kedua tatkala ada di Madinah membangun 

masyarakat baru bermodalkan empat pilar utama yakni : 

1. Mendirikan masjid, merupakan langkah awal yang 

ditempuh Rasul di Madinah yang bukan saja 

berfungsi sebagai tempat ibadah tetapi sekaligus 

pusat kebudayaan, yakni tempat berkiprah kaum 

muslimin dalam membangun masyarakat Islam. 

Masjid sekaligus menjadi alat pemersatu umat yang 

mungkin saja dalam kesehariannya punya latar 
belakang etnik, tradisi dan budaya yang berbeda

beda. 
2. Mempererat pesudaraan antara kaum pendatang 

dengan penduduk asli Madinah (Ansar dan 

Muhajirin). Ini juga merupakan masalah penting 
dilihat dari sudut pentingnya membangun 
solidaritas ummat. Secara psikologis antara Ansar 
dan Muhajirin bisa saling mengklaim akan 

signifikansinya masing dalam perjuangan bersama 
Rasul. Yang satu merasa menjadi penolong dan 
berjasa terhadap Rasul dan sahabatnya ketika 
mereka berbondong-bondong hijrah dari Mekah ke 
Madinah. Kelompok yang lain (Muhajirin) juga 
merasa paling berjasa karena menyertai Rasul dalam 
suka dan duka menempuh perjalanan dari Mekah ke 
Madinah. Potensi konflik semacam ini bisa saja 
terjadi secara berulang karena munculnya sikap 
merasa paling hebat dibanding dengan orang lain. 
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3. Menciptakan kerjasama bahu membahu antara 

muslim dengan non muslim melalui Piagam 
Madinah yang menjadi landasan bersama dalam 
bermasyarakat dan bemegara pada waktu itu. 
Kesadaran akan kebienekaan dan keragaman 
masyarakat yang telah dicontohkan oleh nabi waktu 
menjadi sebuah keniscayaan dalam rangka 
memperkokoh bangunan masyarakat Madinah 
melalui penanaman tanggung jawab secara 
proporsional. Inilah sebuah kecerdasan mencandra 
potensi konflik Iaten yang memang sering terjadi 
akibat orientasi etnik dan kelompok yang berlebih
lebihan, khususnya di Madinah sebelum kedat(!ngan 
Rasulullah saw. 

4. Membuat pondasi untuk kehidupan politik, ekonomi 
dan sosial. Ini dilakukannya sebagai penegasan 
untuk mengartikulasikan hubungan antara Islam 
dan negara yang merupakan kebutuhan mendesak 
pada saat itu. Ayat-ayat yang turun pada waktu 
banyak berhubungan dengan soal-soal hukum dan 
Rasul senantiasa memberikan penjelasan-penjelasan 
dan tindakan nyata. Dalam kehidupan bernegara 
sangat dibutuhkan mekanisme pemecahan masalah 
berdasarkan prinsip musyawarah sebagaimana 
dinyatakan Al-Qur'an : 
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Dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu 
kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka 
bertawakallah kepada Allah, sungguh Allah mencintai orang 
yang bertawakal kepadaNya. (Q.S. Ali Imran: 159) 

Empat pilar yang menjadi landasan bagi pembinaan 
masyarakat Madinah ini dapat dipandang sebagai miniatur 
dari dinamika suatu bangsa dalam mencapai cita-cita 
bersama. Ada ruang publik yang perlu disediakan sebagai 
tempat berkiprah dan berkomunikasi antar warga, sebagai 
tempat untuk bermusyawarah memecahkan suatu masalah 
dan sebagai lambang persatuan. Ada kebutuhan untuk 
menciptakan kohesi sosial yang merupakan unsur penguat 
suatu bangsa dalam menghadapi masalah bersama serta 
mempertahankan kedaulatan dari ancaman separatisme. 
Tentu saja entitas etnik dan budaya masih saja dipelihara 
sebagai wujud kekuatan untuk menumbuh-kembangkan 
demokrasi atas dasar prinsip musyawarah yang dijelaskan 
Al-Qur' an di atas. 

Perubahan besar dalam sejarah peradaban tidak selalu 
terjadi akibat dari keputusan politik tetapi lebih banyak 
diwarnai oleh orientasi nilai-nilai yang melandasi cara 
bersikap dan bertindak. Ketaatan para sahabat nabi dan 
para pelanjutnya pada hakekatnya berpangkal pada tingkat 
apresiasi mereka terhadap sosok Nabi Muhammad saw 
yang membawa nilai-nilai perubahan dalam kehidupan 
beragama, bermasyarakat dan bernegara waktu itu. Nilai
nilai inilah yang dalam banyak hal masih saja relevan untuk 
dipergunakan bagi masyarakat Timur seperti kita ini. 
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Sebagai bangsa yang secara geografis mendiami 

kawasan Timur tentu saja memiliki dinamika sejarah 
pemikiran yang tidak sama dengan bangsa lain di Barat. 
Agama menjadi nafas dalam kehidupan sehari-hari dalam 
bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Di sini agama 
dan negara puny a jati diri masing-masing namun keduanya 
saling membutuhkan satu dengan lain. Agama memerlukan 
negara sebagai alat untuk mengakomodasi kepentingan 
pemeluknya dalam melaksanakan ajaran baik dalam 
peribadatan dan kehidupan bermasyarakat. Sebaliknya 
negara juga memerlukan agama, karena agama juga 
membantu negara dalam pembinaan moral, etika, dan 
spiritualitas. 

Konsekuensi logis dari identitas pemikiran yang tidak 
sama inilah yang seharusnya membuat pihak lain dapat 
memberikan pengakuan dan penghargaan terutama 
menyangkut kehidupan keagamaan dalam ranah publik 
sehari-hari. Dunia menjadi ramai justru karena adanya 
perbedaan cara pandang dan pemikiran epistemologis yang 
bervariasi. Jadi, tidak pas kalau kita yang punya entitas 
sebagai bangsa Timur Indonesia asli tak mengembangkan 
cara berpikir dengan spirit Timur yang boleh jadi akan 
menjadi pandangan hidup alternatif di tengah-tengah 
kegalauan bangsa-bangsa di dunia akan kecemasan 
universal akibat kerusakan moral dan kerusakan alam yang 
semakin memprihatinkan. 

Ucapan, sikap dan perilaku Rasulullah saw tak akan 
ada habisnya memberi inspirasi bagi kita dan tidak cukup 
hanya ditulis dan disampaikan di mimbar tetapi dalam 
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tindakan nyata sebagai wujud Islam benar-benar rnenjadi 
rahrnat bagi sernesta alarn. 

Dernikianlah, terirna kasih atas segala perhatian, 
rnohon rnaaf atas segala kekurangan. 

Wallahul muwaffiqu ila aqwamithariq 
Wassalamu'alaikum wr. wb. 
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IMPLEMENTASI KERASULAN MUHAMMAD SAW 
MENUJU INDONESIA BARU 

Oleh: 
Prof. Dr. H. Syamsuddin Mahmud 
Gubernur Daerah lstimewa Aceh 

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 

Alhamdulillahi Rabbil'Alam 'In, Wash Shaliitu Was Saliimu 
'Ala Asyrafil Mursalin, Wa 'Alii A.Lihi Wa Ashhiibihi 
Ajnza'ln, Qiilallahu Ta'ala Fil Qur'anil Karim; Wa Mli 
Arsalaka iliia Rahmatan Lil'Alamln; Wa Imzaka 'La'alii 
Khuluqin 'Azhlm. 

Yth. Presiden Republik Indonesia beserta Bapak H. Taufiq 
Kiemas, 
Yth. Para Pejabat Tertinggi dan Tinggi Negara beserta lbu, 
Yang Mulia Duta Besar dan Kepala Perwakila11 Ncgara 
Sahabat beserta Ibu, 
Yth. Para Alim Ulama, 
Para Undangan, hadirin dan hadirat yang berbahagia, 
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Memperingati kelahiran Nabi Besar Muhammad saw 

mengingatkan kita akan perjuangan beliau bersama 
sahabatnya membangun masyarakat baru dan 
berperadaban, yang lebih dikenal dengan masyarakat 
madani. Perubahan yang dilakukan beliau bukan tak 
mendapat tantangan dari pihak-pihak yang terusik 
pola hidup mereka yang telah berlangsung ratusan dan 
ribuan tahun silam. Keberhasilan Muhammad saw. 
merubah masyarakat Arab telah menggoncang seluruh 
dunia. 

Malam ini merupakan peringatan riwayat 
kelahiran beliau yang ke 1474 tahun. Dalam masa hidupnya, 
Muhammad saw. telah melihat berbagai ketimpangan 
sosial yang terjadi dalam masyarakat Arab. Paganisme, 
pembunuhan, peperangan antar suku, pelecehan seksual, 
penindasan terhadap wanita dan tindakan-tindakan 
amoral serta asosial lainnya telah menjadi pola hidup 
mereka. 

Allah berfirman dalam surat al-Jumuah ayat 2, 

Dialah yang mengutus seorang rasul kepada kaum yang 
buta huruf dari kalangmz mereka sendiri, yang 
membacakmz kepada mercka ayat-ayat-Nya, menyuciktlll 
mereka dan mengajarkan kepada mereka Kitab dan 
Hikmah (As-Sunalz), 111eskipzuz sebelumnya men:k benar
bcnar dalmn kesL'satan yang nyata. (Q.S. Al-Jumu'ah: 2) 
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A yat di atas mengisyarat tiga hal yang dilakukan 

Nabi untuk membawa masyarakat yang baik dan memiliki 
jati diri, yaitu membangun moral, memperhatikan alam 
kehidupan, berfikir rasional dan bijaksana. Ketiga 
semangat ini telah mendorong Nabi membawa perubahan 
yang luar biasa dalam kehidupan masyarakatnya secara 
totalitas. 

Dengan semangat ini maka kita mengangkat tema 
"Melalui Hikmah Peringatan Maulid Nabi Muhammad. Kita 
Tingkatkan Akhlakul Karimah Menuju Indonesia Baru. ''Tema 
tersebut mendorong kita untuk berfikir bagaimana 
membangun bangsa menjadi bangsa yang bermartabat dan 
terhormat. 

Kita sadar bahwa pergantian abad, memasuki 
millenium baru, bangsa Indonesia menghadapi pertarungan 
global dalam semua aspek kehidupan. Perubahan demi 
perubahan yang terus terjadi dan berlangsung, khususnya 
setelah pelaksnaaan Pemilu 1999, telah mempercepat 
tumbuhnya kesadaran jati diri bangsa Indonesia dalam 
bernegara dan berbangsa serta membuat kita semakin 
berdaya dan semakin dewasa dalam menghadapi berbagai 
persaingan. Kiranya awal tahun 2000, tonggak sejarah baru 
bangsa Indonesia dipancangkan sebagai titik awal 
memasuki abad baru menuju Indonesia Baru yang 
bermartabat dan berkeadilan. 

Gagasan membangun Indonesia Baru yang diprakarsai 
oleh kekuatan reformis merupakan fakta adanya 
kesungguhan untuk melakukan reformasi internal. 
Persoalannya adalah sampai sejauh manakah daya 
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memformat pola lama ke dalam Indonesia Baru dengan tetap 
konsisten pada cita-cita reformasi internal yang telah kita 
gulirkan bersama. Reformasi internal merupakan usaha 
untuk mengubah ideologi, pola dan prilaku politik yang 
dianut selama ini. 

Untuk meletakkan reformasi internal hendaknya 
masyarakat dilihat dari sisi; struktur sosial, struktur politik 
dan struktur kebudayaan. Ketiga struktur m1 

dilingkupi oleh simbol ekonomi, sistem kerja dan 
pembagian kekuasaan. Reorientasi ini mengindikasikan 
perluasan interaksi antara organisasi dengan semua 
komponen yang ada dalam masyarakat. 

Untuk menuju Indonesia baru, kondisi pluralitas harus 
diakui dan diciptakan sebagai budaya yang tumbuh sejalan 
dengan perkembangan masyarakat. Kehadiran 
ajaran Muhammad saw adalah membangun 
hubungan yang harmonis dalam masyarakat yang 
pluralitas. 

Melalui pluralitas yang tercermin dalam 
Bhinneka Tunggal Ika, bangsa Indonesia akan mampu 
menemukan jati dirinya. Landasan Indonesia Baru 
adalah terbangunnya hubungan keterbukaan, saling 
menghormati dan bukan sating membenci. Allah SWT 
berfirman, 
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Wahai orang-orang yang beriman! Jauhilah banyak dari 
prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. 
Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain 
dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing 
orang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka 
memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu 
kamu merasa jijik. Dan bertakwalah kepada Allah, 
szmgguh Allah Maha penerinza tobat, Mahapenyayang 
(Q.S. al-Hujadtt: 12). 

Persaudaraan dan keterbukaan yang diikat 
oleh silaturrahrni adalah pilihan untuk rnencip
takan tatanan rnasyarakat Indonesia yang plural. 
Persaudaraan yang dernikian adalah aktualitas 
universalitas ketaqwaan. Allah berfirrnan (ayat 13 Surat 
al-Hujurat). 

Wahai sekalian manusia! sungguh kami telah ciptakan 
kalian dari seorang /aki-/aki dan perempuan, kenwdimz 
kami jadikan kamu berbangsa-bangsa da11 bersuku-suku 
agar kamu saling mengenal. Swzgguh yang paling mulia si 
sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Swzgguh 
Allah maha mengetahui dan memantau segala kegiatan 
yang dilakukan oleh setiap orang. (Q.S. Al-Hujurat: 13). 
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Keterbukaan mestilah ada dalam berbagai 

kebijakan politik, hukum, pemberdayaan ekonomi 
kerakyatan, dan pengembangan kualitas sumber daya 
manusia. Semuanya sudah harus berlandaskan 
keadilan. Paling kurang ada beberapa hal yang perlu 
diperhatikan untuk membangun keterbukaan dan 
persaudaraan yang berintikan keadilan sebagai 
aktualiasi Indonesia Baru, yakni : 

1. Lembaga-lembaga masyarakat, yang terdiri dari 
ulama, cendikiawan, elite politik, pemerintah, 
pemuda, kaum terpelajar dan para tokoh masyarakat 
hendaknya mampu bersikap saling mengisi di 
antara satu dengan lainnya. Artinya, setiap 
komponen masyarakat menjadi semakin 
akomodatif dan mampu memproses segala 
bentuk gagasan untuk menemukan 
penyelesaian yang tepat terhadap 
perbarulahan yang dihadapi oleh bangsa 
melalui pemikiran yang jernih dan mewakili semua 
pihak; 

2. Daya kritis masyarakat untuk mengkaji 
berbagai kebijakan hendaknya terbangun 
at as 1 and as an kedewasaan berfikir dan 
kematangan sikap dari semua komponen 
masyarakat. Kedewasaan intelektual dan 
kematangan sikap sekarang ini nyaris 
sirna dari kehidupan kita. 

3. Mampu bertanggung jawab dalam menyebarkan 
segala bentuk informasi yang didukung oleh 
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akurasi data, jujur dan bukan untuk mengeruk 
keuntungan pribadi dan material belaka. 
Tanggung jawab yang demikian melahirkan 
keterbukaan dalam keselarasan dan 
keharmonisan. Semangatnya adalah produktifitas dan 
sekali-kali bukan berpura-pura menyuarakan 
aspirasi dan hati nurani rakyat. 

Ibu Presiden dan undangan yang terhormat. 

Yang menjadi keniscayaan untuk disadari adalah 
bahwa keterbukaan dalam persaudaraan merupakan 
sebuah proses menuju Indonesia Baru. Kini kita berada 
dalam proses menelusuri akar Indonesia Baru dalam 
sistem sosial, politik dan ekonomi yang sedang dan 
akan tumbuh dalam masyarakat kita. Yang perlu 
dikembangkan adalah pemberdayaan Konsep Indonesia 
Baru bagi terciptanya keterbukaan yang ber
tanggung jawab dalam berbagai sisi kehidupan bangsa kita. 

Secara kritis dapat diamati, keterbukaan telah 
mendorong lahirnya komitmen kebangsaan kita semakin 
kuat, tetapi juga tak dapat dipungkiri bahwa kematangan 
kebangsaan kita terlihat masih dalam kerentanan. 
Kerentanan boleh jadi disebabkan oleh bentuk ikatan-ikatan 
primordialistik yang ingin memperjuangkan peran dan 
kepentingan sendiri. 

Secara kasat mata kita memperhatikan telah dan 
sedang terjadi gejala menguatnya fenomena primordialistik 
moderen, misalnya dalam masyarakat sipil timbul 
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ikatan-ikatan organisasi lokal seperti ikatan alumni 
universitas, ikatan-ikatan keluarga besar suatu masyarakat, 
ikatan-ikatan satuan tugas atau professi dan lain sebagainya. 

Kecenderungan ini juga akan memberikan nilai negatif 
bagi kesa~uan dan persatuan manakala komitmennya telah 
disehmuti oleh format-format ekslusivisme golonganisme 
yang berlebihan. Sikap-sikap semacam ini pada awalnya 
hanyalah ekspresi kecenderungan mengkuantifikasi 
fenomena kehidupan. Tetapi hal ini akan menjadi 
berbahaya manakala menjurus kepada faksisasi yang 
berlebihan. 

Kini, kita harus berani menciptakan realitas baru yang 
responsif dan akomodatis terhadap aspirasi keterbukaan 
dan berani pula memulai menciptakan tatanan keh~dupan, di 
mana orang dinilai berdasarkan akhlak kepribadian dan 
profesionalitasnya. Saat ini pula adalah moment yang tepat 
bagi kita untuk menciptakan peran yang lebih kreatif. 
Karena, era keterbukaan dan informatif mendorong 
kita untuk lebih optimis berperan lebih besar. Allah 
berfirman (Ali 'Imran 110), 
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Kamu (umat Islam) adalah umat terbaik yang dilahirkan 
untuk manusia, (karena kamu) menyuruh berbuat yang 
makruf, dan mencegah dari yang rmmgkar, dan berimmz 
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kepada Allah. Sekiranya Ahli Kitab beriman, tentulah itu 
lebih baik bagi mereka; di antara mereka ada yang beriman, 
dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik. 
(Q.S. Ali Imran: 110). 

Kesadaran itu membangkitkan optimisme dan 
kreatifitas melakukan kebaikan. Keduanya berwujud 
manakala keadilan dan tatanan hukum tegak dalam seluruh 
tatanan kehidupan. Keadilan, hukum dan demokratisasi 
bukan lagi menjadi komoditi untuk kelompok tertentu, 
tetapi menjadi hak dan kebutuhan semua pihak tanpa 
terkecuali. 

Hak-hak asasi manusia sebagai kebutuhan 
dasar manusia dituntut untuk ditegakkan. Islam memiliki 
konsep penegakan Hak Asasi Manusia. Landasan 
filosofisnya dalam ajaran Islam adalah kemaafan. Islam tak 
mengenal penegakan Hak Asasi Manusia atas landasan 
intiqam atau dendam yang berkepanjangan. Riwayat 
tentang Nabi memaafkan seorang pemuda yang 
mengancamnya dan pelaksanaan hukum qisas yang 
diakhiri oleh kemaafan adalah salah satu surf teladan 
penegakan HAM dalam nuansa Islam. 

Penegakan HAM atas landasan kemaafan terbangun 
oleh kematangan kepribadian setiap komponen bangsa. Untuk 
itu, sosialisasi HAM yang berwawasan kemaafan melalui 
jalur pendidikan formal dan informal kiranya menjadi 
agenda bangsa kita kini dan akan datang. Sementara 
sosialisasi HAM dalam nuansa intiqam atau dendam 
hendaklah diwaspadai dan ditinggalkan. Karena 



------------~()~-------------
bangsa kita yang mayoritas beragama Islam dan plural 
bukanlah bangsa yang senang berbalas dendam. 

HAM yang bernuansa kemaafan dan berwujud atas 
kematangan kemanusiaan, kedewasaan intelektual dan 
spiritual dalam dinamika pluralitas. Konsep HAM 
semacam ini akan berjalan sesuai dengan fitrah 
manusia dan beriring pula dengan perkembangan zaman 
demi tercapainya kemashlahatan umat, bangsa dan tanah 
air. Daya aktualisasinya adalah kearifan. Kearifan adalah 
sikap hidup setiap individu untuk mampu menempatkan 
dirinya meraih kembali kebenaran dengan keluar dari 
berbagai penyimpangan dan kebohongan. Kebohongan 
hanya mampu menguak kesalahan pihak lain dan tak 
berani membuka kelemahan diri sendiri. Kini, banyak 
orang berusaha menyembunyikan kebobrokan diri dan 
senang membuka 'aib lawan dengan mendatangkan 
berbagai argumentasi. 

Presiden dan undangan yang terhormat. 

Informasi-informasi yang tampil pada berbagai media 
elektronika dan media cetak pada zaman sekarang nyaris 
tak kosong dari berbagai gugatan dan celaan yang 
dikatakan sebagai kontrol sosial. Kontrol sosial 
semacam itu sudah menjadi senjata ampuh dan nyaris 
menembak semua pihak bahkan pemiliknya manakala 
keinginannya belum terpenuhi Pertanyaan nurani kita 
adalah sudahkah kontrol sosial yang demikian memberi 
makna bahwa kita menjadi bangsa berperadaban 
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sebagai bangsa yang baru. 

Harapan · kita sebagai umat yang setia kepada 
kebenaran adalah bahwa model kontrol sosial hendaknya 
tercermin atas konsep asah, asih dan asuh dan bukan 
cerminan haws nafsu, interest pribadi dan interest group 
yang kadang-kadang tidak membawa kesejukan bahkan 
dapat memancing suhu panas dalam kehidupan 
berbangsa dan bemegara. 

Landasan konsep asah, asih dan asuh adalah keimanan, 
keislaman dan keihsanan. Ketiga komitmen itu 
dicerminkan oleh kejujuran, keikhlasan dan 
keterbukaan yang bersandarkan silaturrahmi, 
keadilan dan tegak hukum. Allah berfirman; kabura 
maqtan ~an taqUlu ma la tafalUn. Substansinya adalah 
kematangan intelektual sekaligus kematangan 
sikap suatu bangsa. Pada saat ini sudahkah bangsa. 
Indonesia yang besar jumlah penduduknya muslim 
menjadi bangsa yang besar dan berperadaban. 

Bangsa yang berperadaban mampu 
memberikan kesejukan dan kebenaran. bangsa, 
semacam inilah yang mampu menggairahkan 
kehidupan yang telah sirna siraman kebenaran, 
keadilan dan penghormatan hak-hak asasi 
manusia. Jeda kemanusiaan antara Republik Indonesia dan 
Gerakan Aceh Merdeka, sebagai contoh merupakan 
isyarat masyarakat yang berperadaban. Melalui jeda 
kemanusiaan itu marilah kita bangun kebersamaan untuk 
menemukan ketentraman bagi semua komponen bangsa 
Indonesia. 
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Yang mampu menegakkan ketentraman adalah 

mereka yang dicirikan oleh firman Allah (surat al-Furqan 
ayat 63-74), yang disimpulkan sebagai rukun tiga belas 
masyarakat yang berperadaban, yaitu : 1) Rendah hati 
dalam berbicara dan berbuat; 2) Kenali situasi akan 
kelemahan diri sendiri di dalam berbagai percaturan 
kehidupan; 3) Senantiasa mengabdi kepada Allah; 4.) 
Memiliki kematangan rasional dan kedewasaan sikap; 5) 
Tidak melakukan kemusyirikan; 6) Hidup bermoral; 7) 
Tidak berbuat demi popularitas; 8) Menjaga kehormatan 
dari berbagia rayuan dan bujukan, 9) Tidak menciptakan 
kepalsuan; 10) Kritis dan tidak mencari-cari kesalahan 
pihak lain dengan berbagai alasan; 11) Bersikap transparan 
dan terbuka; 12) Siap menciptakan kebahagiaan untuk 
semua lapisan; 13) Berada di garis terdepan dalam 
menegakkan kebenaran. 

Oleh karena itu, melalui peringatan kelahiran Nabi 
Muhammad saw sekali ini, marilah kita jadikan 
Indonesia baru sebagai konsep bangsa yang mampu 
mewartakan ketentraman dan merekonsiliasikan 
uma t dalam persaudaraan. Justru itu, Bangsa Indonesia 
hendaklah berani membangkitkan dirinya menapak 
jalan-jalan baru menyongsong baru depan. 

Dalam pada itu, kita harus menjadi aktif dan 
arif mengambil peranan untuk meneruskan reformasi di 
tengah kekinian sejarah kita. Tekad itu antara lain tercermin 
dalam beberapa hal, yaitu : 

1. Kita sebagai bangsa yang baru hendaknya mampu 
memupuk persaudaraan dengan mengem-
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bangkan wawasan kebangsaan dengan mencip
takan iklim dan suasana yang kondusif menyong
song abad selanjutnya. 

2 Kita sebagai bangsa yang baru hendaknya dapat 
memberikan tanggung jawab untuk 
menanamkan 15 

3. kebenaran pada pembaharuan tatanan moral, 
sosial politik, ekonomi, hokum dan selainnya. 

4. Kita sebagai bangsa yang baru hendaknya 
dapat memupuk silaturrahmi dengan 
mengakhiri sikap ekslusivisme yang berlebihan. 

5. Kita sebagai bangsa yang baru hendaknya mampu 
mengembangkan kemajemukan atas dasar 
saling menghargai, terbuka, damai, tentram dan 
aman. 

Akhirul kalam, semuanya kita 
persembahkan kepada Allah SWT agar kita semua 
barada dalam lindungan dan pengayoman-Nya. 
Amien Ya Rabbal Alamin. Wabillahi Tawfiq Wal Hidayah. 
Assalamu 'Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. 
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NILAI PERSAUDARAAN DAN HAK ASASI MANUSIA 
DALAM AJARAN ISLAM 

Oleh: 
Prof. Dr. Yusril lhza Mahendra 

Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Rl 

Assalamualaikum Wr. Wb. 
lbu Presiden dan Bapak Wakil Presiden; 
Saudara-saudara Pimpinan Lembaga Tertinggi dan Tinggi 
Negara; 
Saudara-saudara Menteri Kabinet Gotong Royong; 
Yang Mulia para Duta Besar Negara-negara sahabat; 
Hadirin-hadirat kaum Muslimin yang berbahagia; 

Malam ini, sebagaimana tahun-tahun yang lampau, 
kita kembali memperingati Maulid Nabi Besar Muhammad 
saw di Istana Negara Jakarta. Sungguhpun peristiwa ini 
secara rutin kita peringati setiap tahun, hal itu tidaklah 
membuat kita merasa jemu untuk menghadirinya. Dari 
tahun ke tahun usia kita, baik sebagai pribadi, sebagai 
kelompok sosial maupun sebagai bangsa akan terus 
bertambah. Pengalaman-pengalaman hidup kitapun kian 
beragam. Pengetahuan kitapun makin meningkat. 
Pertambahan usia, pengalaman dan pengetahuan seperti ini 
akan mempengaruhi cara pandang dan cara pemahaman 
kita terhadap peristiwa sosial yang terjadi, demikian pula 
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halnya dengan peringatan Maulud Nabi. Kita berharap, 
perubahan cara pandang dan cara pemahaman itu akan 
membuka perspektif-perspektif baru yang akan 
memperkaya dan memperluas cakrawala pemikiran kita 
dalam memahami perjalanan hidup Rasulullah saw . Sebab, 
bagi kita kaum Muslimin sebagaimana dikatakan al-Qur'an, 
pada diri Rasulullah saw itu telah ada contoh-contoh 
terbaik yang dapat kita jadikan sebagai suri-tauladan dalam 
menjalani kehidupan kita. 

Nabi Muhammad saw adalah manusia sejarah yang 
hidup pada zaman yang jaraknya demikian jauh dengan 
masa kita hidup sekarang ini. Beliau lahir pada tahun 571 
dan wafat pada tahun 632 Masehi. Dengan demikian, 
terdapat rentang waktu empat belas abad antara masa 
kehidupan beliau dengan zaman di mana kita hidup 
sekarang ini. Namun jarak waktu yang demikian panjang 
itu, tidaklah mengurangi kecintaan kita kepada beliau dan 
kesetiaan kita kepada ajaran yang ditinggalkannya. 
Seringkali ungkapan kecintaan itu dituangkan dalam 
berbagai bentuk syair dan puisi yang memang dari segi 
pengungkapan bahasanya, lebih mampu mengungkapkan 
sesuatu yang tidak tertuangkan dalam bahasa prosa. Malam 
ini, kita tidak akan memasuki dunia kesusasteraan seperti 
itu, namun berusaha untuk memahami perikehidupan dan 
risalah yang disampaikan Nabi kepada kita dalam salah 
satu perspektif kontemporer, yakni perspektif pemahaman 
tentang hak asasi manusia. Mudahmudahan cara pandang 
dan cara pemahaman dari sudut ini bukan saja akan 
memperkaya khazanah pemahaman keagamaan itu, namun 
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mampu pula memberikan motifasi kepada kita untuk 
berfikir, berbuat dan bertindak sejalan dengan tuntunan 
ajaran Islam yang diwariskan oleh Nabi Muhammad saw 
kepada manusia dan generasi kita sekarang ini. 

Masalah hak asasi manusia menjadi salah satu pusat 
perhatian manusia sejagat sejak pertengahan abad ke dua 
puluh, dan hingga kini tetap menjadi isyu aktual dalam 
berbagai peristiwa sosial, politik dan ekonomi, di tingkat 
nasional maupun internasional. Kaum Muslimin di seluruh 
dunia sebagai bagian integral dari masyarakat 
internasional, mempunyai perhatian yang sungguh
sungguh terhadap isyu global ini. 

Sebagai kelompok masyarakat yang memiliki warisan 
tradisi peradaban yang sangat kaya, kaum Muslimin tidak 
akan pernah diam dalam memberikan respons terhadap 
setiap isyu penting yang berkembang dalam setiap zaman. 
Islam, seperti kita ketahui bersama, adalah ajaran yang 
dinamis. Ia selalu mendorong umatnya untuk menemukan 
hal-hal baru dan mencari pemecahanpemecahan baru demi 
kemajuan umat manusia. Sepanjang keberadaannnya, Islam 
telah membangun peradaban besar yang telah memberikan 
sumbangan sangat menentukan dalam sejarah peradaban 
umat manusia hingga ke zaman kita sekarang ini. Demikian 
pula sumbangannya dalam rangka mengakui dan 
menghormati harkat dan martabat manusia. Tidaklah 
berlebihan kiranya, jika kita mengatakan bahwa Islam 
adalah agama kemanusiaan (religion of humanity). 
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lbu Presiden dan Bapak Wakil Presiden, 
Hadirin-hadirat kaum Muslimin yang berbahagia, 

Ketika kita melangkah untuk memahami Islam dalam 
perspektif hak asasi manusia, kita selalu akan dihadapkan 
pada pertanyaan akademis, apakah Islam memang 
memberikan pengajaran di bidang ini? Secara umum kita 
tentu dapat menjawab, bahwa Islam pada dasamya adalah 
ajaran yang komprehensif karena al-Qur'an yang 
merupakan himpunan wahyu Ilahi yang disampaikan 
kepada Nabi Muhammad saw adalah kitab yang berfungsi 
"memberikan petunjuk, penjelasan atas petunjuk itu dan 
pembeda" antara kebenaran dengan kesalahan. Ajaran
ajaran Islam yang disampaikan oleh Nabi Muhammad saw 
s.a.w mencakupi keseluruhan aspek kehidupan manusia, 
walaupun untuk bidang-bidang tertentu, Ia hanya 
memberikan rumusanrumusan umum yang senantiasa 
dapat difikirkan, direnungkan dan diformulasikan untuk 
menghadapi tantangan perubahan zaman. 

Selain daripada itu, corak rasionalitas dari ajaran 
Islam yang senantiasa mendorong umatnya untuk berfikir 
kreatif dengan berlandaskan kepada dua sumber ajaran 
Islam al-Qur'an dan al-Hadits akan senantiasa mendorong 
umatnya untuk menemukan gagasan baru dan konsepsi 
baru untuk menjawab tantangan zaman. Al-Qur'an sendiri 
mengatakan "barangsiapa berusaha dengan sungguh
sungguh di jalan Kami, maka Kami akan menunjukinya. 
jalan-jalan Kami". 
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Persoalan hak asasi manusia berkaitan erat dengan 

konsepsi filosofis suatu aliran pemikiran tentang manusia. 
Perbedaan pandangan metafisik terhadap manusia inilah 
yang melahirkan perbedaan konsepsi tentang kehidupan 
pribadi dan sosial. manusia. Meskipun perdebatan 
metafisik ini telah dimulai sejak ribuan tahun yang lalu, 
namun masalah itu belum sepenuhnya dapat terjawab 
dengan memuaskan. Manusia tetap saja merupakan misteri 
terbesar di antara semua eksistensi. Hingga sekarang, 
ironisnya, manusia sebenarnya belum mempunyai 
pemahaman yang utuh dan komprehensif tentang dirinya 
sendiri. Ajaran Islam juga memberikan dasar-dasar 
pemahaman tentangmanusia, yang sampai sekarang 
menjadi sumber yang tidak pernah kering dalam 
membahas manusia baik dari sudut pandangan filsafat 
ataupun ilmu-pengetahuan. 

Hal-hal pokok yang ditegaskan oleh al-Qur'an ialah 
bahwasanya Allah adalah Tuhan Yang Esa dan man usia 
pada dasarnya adalah "umat yang satu" ummatan 
wahidah). Allah bukan saja pencipta, pemelihara dan 
tempat bergantung segala sesuatu tetapi juga tempat 
kembalinya segala yang ada. Manusia bukanlah makhluk 
independen, dalam arti bebas menentukan segala-galanya, 
karena, secara fisik manusia adalah bagian dari alam 
semesta dan karena itu tunduk kepada sunnatullah (the 
laws of nature) yang di lihat dari suclut ilmu kalam adalah 
ketentuan-ketentuan universal yang mengatur jagad raga 
dengan penuh kepastian. Dunia adalah fana, bukan sesuatu 
yang kekal untuk selamanya. Hidup manusia akan berakhir 
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dan setiap diri akan mempertanggungjawabkan segala 
amalnya di hadapan Tuhan Yang Maha Adil. 

Manusia dengan sengaja diciptakan Allah untuk 
menjadi khalifahnya di muka bum£ dalam rangka untuk 
mengabdikan diri kepadaNya. Manusia diberikan 
kemampuan berfikir secara kategoris dan kemampuan 
membuat simbol-simbol untuk mengabstraksikan dunia 
nyata, sebagaimana dilambangkan dalam kisah penciptaan 
Nabi Adam yang "sanggup memberi nama kepada benda
benda". Kemampuan seperti itu tidak ada pada makhluk 
yang lain, termasuk para malaikat. Dengan kemampuan 
berfikir secara abstrak, konsepsional dan kategoris itulah al
Qur'an mengatakan bahwa manusia itu adalah .1 
sesempuma-sempuma penciptaan". Bahkan dalam hadits 
Qudsi dikatakan bahwa Allah SWT tidak menciptakan 
makhluk yang lebih mulia daripada akal-fikiran yang 
diberikannya kepada manusia. Namun dibalik itu, jika 
manusia tidak sungguh-sungguh memahami eksistensi 
dirinya, bukan mustahil suatu ketika mereka akan jatuh ke 
dalam posisi "yang lebih rendah dari segala yang rendah". 
Al-Qur'an telah mengisahkan kehancuran bangsa-bangsa 
sepanjang sejarah umat manusia, karena mereka berlaku 
"zalim, melampaui batas dan tidak mau kembali ke jalan 
yang benar". Pengajaran seperti ini sangat penting untuk 
menjadi bahan renungan bagi manusia modem sekarang, 
yang memang cenderung sewenang-wenang, melakukan 
pengrusakan yang menimbulkan malapetaka bagi umat 
manusia, bumi serta alam semesta tempat kita menjalani 
kehidupan. 



--------------~()~--------------
Ajaran Islam pada prinsipnya menegaskan bahwa 

manusia haruslah menundukkan diri kepada Tuhan dan 
memandang manusia dalam perspektif persamaan derajat. 
Ketaatan manusia yang tutus dan tanpa batas. kepada 
Tuhan, bermakna ketaatan manusia kepada kesadaran hati
nuraninya sendiri. Hati nurani, sebagaimana dikatakan Ali 
bin Abi Thalib, adalah sesuatu yang tidak dapat berbuat 
dusta. Landasan manusia dalam berhubungan dengan 
manusia lain, menurut Islam, harus dibangun di atas 
perspektif keadilan. prinsip ini mendapatkan nuansa 
demikian kuatnya di dalam al-Qur'an dan hadits Nabi. Kita 
dapat memetik ayat al-Qur'an yang menekankan tema 
tentang keadilan. 

Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu orang
orang yang benar-benar menegakkan keadilan, menjadi saksi 
karena Allah walaupun terhadap dirimu sendiri, ibu bapak 
dan kaum kerabatmu. Jika dia (yang terdakwa) kaya atau 
miskin, maka Allah lebih mengetahui kemaslahatannya. 
Maka janganlah kalian mengikuti hawa nafsu dan berpaling 
dari kebenaran. Dan jika kalian memutar-balikkan kata-kata 
atau enggan memberikan kesaksian yang benar, maka Allah 
Allah Maha Mengetahui apa yang kalian kerjakan. (Q.S. 
an-Nisa :135). 
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Para ahli hukum Islam sepakat untuk menyatakan 

bahwa keadilan adalah jiwa atau prinsip dasar dari syari'ah 
Islam. Tidak akan ada norma hukum yang akan ditaati oleh 
manusia jika kaidah hukum itu jauh dari nilai dasar 
keadilan. Keadilan pulalah yang secara normatif dan 
imperatif harus dijadikan sebagai landasan dalam kita 
berbuat dan bersikap terhadap sesama manusia. Suatu 
ketika seseorang bertanya kepada Nabi Muhammad saw 
tentang apakah yang dimaksud dengan adil. Rasulullah 
saw menjawab, adil itu ialah memberikan kepada seseorang 
apa yang menjadi haknya, dan mencabut dari seseorang 
apa yang bukan menjadi haknya. Sikap keadilan adalah 
dasar untuk membangun hubungan yang harmonis dan 
dinamis antar sesama manusia. Keadilan harus dimulai 
dalam kerangka berpikir kita, baik menilai diri sendiri 
maupun menilai orang lain. Rasa bend atau tidak suka 
kepada seseorang, sebagaimana dikatakan al-Qur'an, tidak 
boleh menyebabkan seseorang berlaku tidak adil 
terhadapnya. 

Ibu Presiden dan Bapak Wakil Presiden. 
Hadirin-hadirat kaum Muslimin yang berbahagia, 

Dalam kesempatan ini, kami ingin menukilkan teks 
Pidato Nabi Muhammad saw di hadapan kaum Muslimin 
yang sedang wukuf di Padang Arafah; pada 9, 10 dan 11 
Zulhijjah 13 Hijrah yang bertepatan dengan 9, 10 dan 11 
Maret 632 Masehi, yang dikenal dalam sejarah Islam 
sebagai Khutbah Hajjatul Wada'. Dalam pidato yang sangat 
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bersejarah dan diucapkan hanya beberapa bulan sebelum 
Rasulullah saw wafat itu, beliau antara lain berkata :" Hai 
sekalian manusia, dengarkanlah kata-kataku ini, sebab 
tiadalah aku mengetahui apakah aku masih mempunyai 
kesempatan berjumpa dengan kalian di tempat ini pada 
kesempatan yang lain di tahun-tahun mendatang. Tahukah 
kalian, bulan apakah sekarang ini? Inilah bulan yang 
disucikan. Dan tahukah kalian tempat apakah tempat ini? 
Inilah tempat yang disucikan. Maka dengan itu, aku 
permaklumkan kepada kalian semua bahwa darah kalian 
dan harta-benda milik kalian adalah sud sampai dengan 
kalian menjumpai Tuhan di hari akhirat nanti. Hendaklah 
apa-apa yang kukatakan ini, disampaikan oleh mereka 
yang hadir kepada mereka yang tidak hadir. Suatu saat 
nanti kalian akan menjumpai Tuhan dan Dia akan meminta 
pertanggungjawaban kalian terhadap apa-apa yang telah 
kalian lakukan selama hidup kalian di dunia ini. Aku 
berpesan kepada kalian, barangsiapa yang diserahi amanat 
maka hendaklah dia menunaikan amanat itu kepada yang 
berhak menerimanya. 

Aku permaklumkan pula kepada kalian bahwa semua 
bentuk riba [yakni salah satu bentuk eksploitasi manusia 
atas man usia] adalah terlarang dan dinyatakan tidak 
berlaku lagi. Tetapi kalian tetap berhak untuk memperoleh 
kembali modal atau pinjaman yang telah kalian pinjamkan 
kepada seseorang. Janganlah kalian berbuat aniaya dan 
berlaku sewenang-wenang terhadap orang lain, dan jangan 
pula kalian dianiaya dan diperlakukan sewenang-wenang 
oleh orang lain. Sesungguhnya Allah telah menetapkan 
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bahwa segala bentuk penindasan dan kekejaman adalah 
terlarang ... Aku permaklumkan pula bahwa semua dendam 
dan tuntutan darah atas pembunuhan yang terjadi pada 
masa Jahiliyah semuanya tidak berlaku lagi. Dan tuntutan 
darah yang pertama kah aku hapuskan ialah darah lbnu 
Rabi'a bin Harith bin Abdul Muttalib 

Kemudian daripada itu, wahai manusia, sebagaimana 
kalian mempunyai hak atas isteri kalian, maka isteri 
kalianpun mempunyai hak yang sama atas diri kalian ... 
Berlaku baiklah terhadap isteri kalian, karena kalian telah 
mengambil kehormatan mereka atas nama Tuhan dan 
kehormatan mereka dihalalkan kepadamu atas nama Tuhan 
pula. Perhatikanlan kata-kataku ini wahai manusia. Ada 
dua pusaka yang aku tinggalkan kepada kalian [yakni al
Qur'an dan as-Sunnah] yang jika kalian berpegang teguh 
pada keduanya, niscaya kalian tidak akan tersesat untuk 
selamalamanya. W ahai man usia sekalian, aku nyatakan 
kepada kalian bahwa setiap Muslim adalah bersaudara. 
Seseorang tidak dibenarkan mengambil sesuatu dari 
saudaranya, terkecuali dia vela untuk memberikannya. 
Keesokan harinya tanggal 10 Zulhijjah 13 Hijrah (10 Maret 
632 Masehi), Nabi Muhammad saw kembali menegaskan isi 
pidatonya sehari sebelumnya. 

Akhirnya pada tanggal 11 Zulhijjah 13 Hjriah (11 
Maret 632 Masehi), Nabi Muhammad saw menegaskan 
prinsip penting persamaan antara semua manusia. 
Berkatalah Rasulullah saw "Wahai manusia, sesungguhnya 
Tuhan kalian adalah Tuhan Yang Esa dan nenek moyang 
kalian adalah satu. Semua manusia adalah keturunan Nabi 
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Adam Alaihissalam; dan Adam telah diciptakan Tuhan dari 
tanah. Karena itu [aku permaklumkan kepada kalian] tidak 
ada kelebihan dan keunggulan orang-orang Arab dengan 
orangorang yang bukan Arab. Begitu pula tidak ada 
kelebihan apapun dari orang-orang kulit putih dengan kulit 
merah [berwarna ], demikian pula sebaliknya. Semua 
man usia adalah sama. Yang membedakan mereka hanyalah 
derajat ketakwaanya kepada Allah. 

Sesudah mengucapkan kata-kata itu Rasulullah saw 
mengangkat mukanya ke arah langit dan berseru : Y a Allah, 
sudahkah aku sampaikan semua risalah ini kepada 
manusia. Dan sudahkah aku menyampaikannya kepada 
mereka?. Maka ribuan prang yang Nadir itupun semuanya 
berteriak : Sudah ya Rasulullah. Sungguh Engkau telah 
menyampaikan semuanya kepada kami. Maka berkatalah 
Rasulullah saw: Ya Allah, aku bersyukur kepadaMu. Maka 
limpahkanlah segala karuniaMu pada semua ini. Para ahli 
sejarah Islam mencatat, beberapa saat setelah mengucapkan 
pidato terakhir di depan publik itu, datanglah malaikat 
Jibril menyampaikan firman Allah "Pada hari ini telah aku 
sempurnakan bagimu agamamu dan telah aku cukupkan 
segala nikmatKu kepadamu, dan telah Aku ridhoi Islam 
menjadi agama bagimu" (AI-Maidah ayat 3). 

Setelah membaca ayat itu, segenap kaum Muslimin 
bersuka cita,.namun menangislah beberapa sahabat Nabi, 
antara lain Abu Bakar asShiddiq. Sahabat ini seolah 
menyadari dengan turunnya ayat itu, maka ini merupakan 
ayat terakhir dari wahyu yang dihimpun dalam kitab sud 
al-Qur'an yang diturunkan selama lebih dari 22 tahun. Ini 
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menjadi tanda bahwa risalah kenabian Muhammad saw 
akan segera berakhir. Sejarahpun mencatat, hanya sekitar 
tiga bulan setelah diterimanya wahyu terakhir itu, maka 
Rasulullah saw wafat dan meninggalkan dunia fang ini 
untuk selama-lamanya. Khutbah Nabi Muhammad saw di 
Padang Arafah yang dikemukakan tadi, suatu pemyataan 
Yang di dalamnya carat dengan rumusan-rumusan yang di 
masa sekarang disebut dengan hak asasi manusia itu. 
Dengan wafatnya Rasulullah saw , tidak akan ada lagi nabi 
baru sesudah beliau, karma al-Qur'an telah menegaskan 
bahwa Nabi Muhammad saw adalah "penutup dari segala 
nabi". Dengan demikian, nasib masa depan umat 
manusiadan khususnya kita kaum Muslimin, adalah 
tergantung pada kesungguhan perjuangan kita sendiri. 
"Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib sesuatu 
kaum, sebelum kaum itu berjuang keras untuk mengubah 
nasibnya sendiri" (Surah ar-Raad ayat 11). Kaum Muslimin 
tidak dalam posisi menunggu kedatangan seorang nabi, 
seorang penyelamat ataupun ratu adil untuk mengubah 
nasib mereka. 

Ibu Presiden dan Bapak Wakil Presiden, 
Hadirin yang berbahagia, 

Selain dari konsep kemuliaan harkat dan martabat 
manusia yang selama ini telah dikenal luas oleh kaum 
Muslimin sebagaima termaktub di dalam al-Qur'an dan 
hadits, dalam kesempatan yang berbahagia ini, ingin pula 
kami singgung sedikit prinsip-prinsip hak asasi manusia 
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Yang termaktub di dalam Piagam Nabi (Kitab an-Nabi] 
yang oleh beberapa ahli hukum tata Negara dianggap 
sebagai konstitusi tertulis pertama di dunia yakni dokumen 
historic tentang aturan-aturan dasar penyelenggaraan 
Madinah sebagai sebuah komunitas di bawah 
kepemimpinan Nabi Muhammad saw. Ketika hijrah ke 
Y atsrib yang kemudian berubah menjadi Madinah, 
penduduk kota itu tidaklah homogen. Paling tidak terdapat 
kelompok kaum Muslimin Yang terdiri dari dua bagian, 
yakni Muhajjirin dan Anshan, kelompok keagamaan 
Yahudi dan kelompok masyarakat Arab penganut 
Paganisme. Setibanya di Yatsrib, Nabi segera mengadakan 
pakta kesepakatan bersama dengan kelompokkelompok 
masyarakat yang heterogen itu untuk menyatukan mereka 
ke dalam satu komunitas baru, yang dinamakan dengan 
Madinah. Sekarang, setelah beberapa sarjana melakukan 
studi yang mendalam terhadap teks piagam ini, mereka 
dengan mudah mensistematikkan piagam ini menjadi 10 
Bab dan 47 pasal, yang di dalamnya memuat rumusan
rumusan penting tentang hak asasi manusia. 

Penegasan terpenting yang termaktub dalam Piagam 
Madinah yaitu pengakuan terhadap pluralisme masyarakat, 
yang dalam hak-hak dan kewajiban adalah sama tanpa 
membedakan asal-usul dan agama. Tiap-tiap kelompok 
masyarakat memiliki semacam otonomi ke dalam, tetapi 
tidak mempunyai kewenangan melakukan hubungan ke 
luar yang harus dilakukan atas nama Madinah di bawah 
kepemimpinan Rasulullah saw sebagai suatu kesatuan 
komunitas. Nabi Muhammad saw diangkat menjadi 

LiEJ:\ 



--------------~()~--------------
pemimpin komunitas ini, tetapi beliau tidaklah menjadi 
seorang autokrat karena hukum Tuhan berada di atas 
segala-galanya dan setiap pengambilan keputusan 
dilakukan dengan prinsip musyawarah. Karena 
masyarakatnya majemuk, maka dalam komunitas Madinah 
diberlakukan berbagai subsistem hukum. Dalam arti kaum 
Muslimin tunduk kepada hukum Islam, sementara kaum 
Yahudi tunduk kepada hukum Taurat dan kaum penganut 
Paganisme tunduk kepada hukum Adat mereka. 

Kebebasan menjalankan ibadah keagamaan dengan 
sendirinya dijamin di dalam teks Piagam Madinah. Hal ini 
disebabkan karena pads prinsipnya Islam menegaskan 
bahwa keyakinan keagamaan tidak dapat dipaksakan 
terhadap seseorang, meskipun dakwah wajib dijalankan. 
Hak milik, hak kebebasan pribadi, hak untuk mendapatkan 
jaminan keselamatan pribadi dan kelompok semuanya 
dijamin dalam Piagam, demikian pula hak untuk ikut serta 
dalam pembelaan komunitas jika diserang oleh kelompok 
di luamya. Dengan demikian, partispasi dalam 
penyelenggaraan kehidupan ekonomi, sosial dan politik 
terbuka bagi semua orang. 

Dengan menyimak pidato Nabi Muhammad saw pada 
saat Hajjatul Wada' dan isi Piagam Madinah, dengan 
mudah kita dapat menarik kesimpulan bahwa prinsip
prinsip yang sekarang disebut sebagai hak asasi manusia, 
sebenarnya telah dikemukakan dalam khazanah ajaran 
Islam. Bukanlah suatu sikap "apologetik" sebagaimana 
Bering dituduhkan oleh kaum Orientatis jika kita 
mengatakan bahwa dokumen historis yang ditinggalkan 
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Nabi Muhammad saw, jauh mendahului dokumen serupa 
yang dikenal dalam sejarah modem dan abad pertengahan 
bumf belahan barat, seperti tertuang dalam Magna Charta 
di Inggeris (Tahun 1215 Masehi), Konstitusi Amerika 
Serikat dan Pernyataan Tentang Hak-Hak Manusia di 
Perancis, hingga munculnya Deklarasi Universal Hak Asasi 
Manusia dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (1948) dan 
berbagai kovenan hak-hak sipil, sosial dan politik yang 
menyertainya, serta berbagai dokumen dan konvensi 
internasional yang muncul di mass kemudian. 

Meskipun dokumen-dokumen yang diwariskan oleh 
Islam tetap ada dan terpelihara hingga sekarang dan dibaca 
oleh jutaan kaum Muslimin di seluruh dunia, namun masih 
Baja terdapat anggapan bahwa persoalan hak asasi 
manusia, dianggap seolah-olah sesuatu yang asing dari 
khazanah peradaban kaum Muslimin. Anggapan seperti ini 
patut kita sesali, mengingat rujuan akademis dan 
intelektual di banyak masyarakat Timur hingga sekarang 
tetap mengacu ke dunia Barat. Sehingga tidak 
mengherankan jika timbul kritik terhadap kaum intelektual 
di Asia dan Afrika, dimana mereka dituduh sebagai "orang 
Barat di negeri Timur". 

Namun perkembangan yang terjadi dalam masyarakat 
Islam sekarang ini telah memberikan harapan bam untuk 
menilai warisan tradisi sejarah peradaban umat manusia 
secara jujur dan berimbang. Penilaian seperti itu tentu 
bukan dimaksudkan sekedar memenuhi dahaga intelektual 
kaum cendikiawan, karena langkah selanjutnya adalah 
bagaimana menyerap dan mengimplementasikan nilai-nilai 
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ajaran Islam itu ke dalam kehidupan umat manusia dalam 
menghadapi tantangan zaman. 

Sebagai bangsa kita patut bersyukur bahwa nilai-nilai 
Islam yang diwariskan Nabi Muhammad saw itu telah, 
sedang dan akan terus mempengaruhi kehidupan bangsa 
kita. Tak seorangpun yang akan menyangkal fakta sejarah, 
bahwa semangat Islam telah mendorong suku bangsa di 
kepulauan Nusantara untuk bersatu. Peradaban Islam di 
kawasan ini dengan sengaja memilih bahasa Melayu 
sebagai bahasa intelektual keagamaan dan sekaligus 
sebagai bahasa penghubung antar suku, yang kemudian 
berkembang menjadi bahasa Indonesia. Semangat Islamn 
yang menghormati harkat dan martabat manusia dan 
keyakinan bahwa membebaskan diri dari segala bentuk 
penindasan adalah salah satu perjuangan yang diajarkan 
agama, telah mendorong semangat bangsa kita untuk 
merdeka. Tidak ada ideologi apapun juga yang dapat 
berkembang di tanah air kita ini tanpa mencari 
persentuhannya dengan Islam, baik itu Nasionalisme 
ataupun Sosialisme. Termasuk pula kaum Komunis yang 
diawal abad ke dua puluh yang lalu, telah menggunakan 
idiom-idiom Islam untuk memperkenalkan gagasan
gagasan mereka ke tengah-tengah masyarakat. Tentu saja 
ajaran Islam yang sejati akan menentang doktrin 
Komunisme itu. 

Penghormatan Islam yang demikian teguh kepada 
harkat dan martabat manusia, tercermin dengan sungguh
sungguh ke dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 
1945. Adalah Haji Agus Salim, yang dapat kita anggap 
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sebagai Bapak Cendikiawan Muslim di tanah air, yang 
memberikan pengaruh yang sangat signifikan dalam 
merumuskan kalimat-kalimat dalam pembukaan undang
undang dasaritu. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 
itu telah memuat seluruh elemen-elemen dasar hak asasi 
manusia di bidang social, politik dan ekonomi, bahkan 
menegaskan hak kolektif sebuah bangsa untuk merdeka 
dan bebas dari segala bentuk penjajahan dan penindasan. 

Namun di Era Reformasi sekarang ini, perubahan 
yang radikal telah terjadi. Kini kita telah mempunyai 
Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat tentang Hak 
Asasi Manusia, demikian pula undang-undangnya, serta 
kita telah pula mengesahkan Undang-Undang Tentang 
Pengadilan Hak Asasi Manusia, yang sedemikian jauh 
mengadopsi gagasan-gagasan yang dikemukakan dalam 
hokum Islam serta berbagai statuta dan konvensi 
intemasional yang memuat delik "kejahatan kemanusiaan" 
(crime against humanity). Bahkan lebih jauh lagi, dua kali 
amandemen terhadap Undang-Undang Dasar 1945, telah 
pula melengkapi kekurangan pawl-pawl tentang hak asasi 
manusia yang ada dalam teks asli undang-undang dasar 
itu. Kita juga telah membentuk berbagai institusi resmi 
pemerintah maupun institusi independen dalam upaya 
untuk memajukan dan melindungi hak asasi manusia. Kita 
juga terus-menerus melatih aparatur pemerintah, 
khususnya aparatur penegak hokum agar mereka benar
benar menerapkan nilai-nilai dan ketentuan-ketentuan hak 
asasi manusia dalam menjalankan tugasnya. Kitapun 
berusaha pula untuk memasukkan kurikulum pendidikan 
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hak asasi manusia sejak sekolah dasar hingga perguruan 
tinggi. 

Kita ingin menunjukkan kepada masyarakat 
intemasional, bahwa sebagai bangsa yang pemah dijajah 
dan ditindas selama lebih dari tiga abad lamanya, kita 
mempunyai komitmen yang teguh untuk menghormati hak 
asasi manusia. Setidaknya pada tingkat normatif komitmen 
itu telah kita tunjukkan. Namun kita harus pula menyadari 
bahwa masih banyak kekurangan dalam penerapannya, 
yang tentunya tidak dapat dibangun dalam masa yang 
singkat. Kesadaran akan hak asasi manusia masih 
memerlukan sosialisasi yang lugs di masyarakat, terlebih 
terhadap aparatur penyelenggara Negara dan seluruh 
jajaran penegak hokum dan birokrasi pemerintahan. Tidak 
ada pilihan lain menghadapi semua ini, kecuali kesabaran, 
tekad yang kuat dan kerja keras yang tak mengenal Ielah 
dari seluruh warga bangsa. Nabi Muhammad saw telah 
mencontohkan kepada kita, bahwa perjuangan untuk 
menegakkan kebenaran dan menghancurkan kebatilan 
memang memerlukan waktu dan kesabaran. Karma itu 
setiap penilaian terhadap pelaksanaan hak asasi manusia di 
suatu negara, hendaknya dilakukan secara jujur dan 
proporsional serta dilandasi oleh iktikad baik, dengan 
kesadaran bahwa masalah ini adalah perjuangan 
kemanusiaan yang sangat panjang. 

Tetapi, adalah tidak jujur dan tidak adil jika 
menjadikan isyu hak asasi sebagai alat untuk melakukan 
penekanan politik terhadap negara-negara berkembang dan 
negara bare khususnya di Asia dan Afrika, untuk 
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kepentingan diri sendiri, apalagi dilakukan dengan standar 
ganda. Lebih buruk lagi jika isyu hak asasi manusia 
dijadikan sebagai " offensif propaganda" untuk menyerang 
dan memojokkan suatu bangsa, sambil menyembunyikan 
dan menutupi kesalahan yang mereka lakukan agar tidak 
diserang terlebih dahulu. 

Kebanyakan kaum Muslimin kini merasakan akibat 
penerapan standar ganda di biding hak asasi manusia, sejak 
terjadinya peristiwa yang disebut sebagai serangan kaum 
teroris terhadap Gedung World Trade Center di New York 
pada tanggal 11 September 2001. Kita dapat memahami 
penegasan berbagai pihak bahwa perang melawan 
terorismebukanlah ditujukan kepada kaum Muslimin, 
karena terorisme dapat. dilakukan oleh pemeluk agama apa 
saja di muka bum£ ini. N amun ekses negatif perang 
terhadap terorisme yang dicanangkan Amerika Serikat itu 
kini lebih banyak dirasakan oleh kaum Muslimin 
dibandingkan dengan pemeluk agarna lain. Akibatnya, 
tidak jarang hak asasi manusia mereka diabaikan, bahkan 
dilanggar secara sewenang-wenang. Berbagai bentuk sikap 
prejudis, rasialis, xenophobia dan Islamophobia kini seakan 
muncul lagi dalam percaturan politik antarabangsa. 
Fenomena ini sangat ironis terjadi di tengah abad yang 
justru di awal kelahirannya memberikan banyak harapan 
terhadap penghormatan dan penegakan hak asasi manusia. 
Dominasi pemberitaan media massa seringkali pula 
dimanfaatkan untuk membangun persepsi buruk terhadap 
umat Islam yang tidak berdaya melakukan bantahan dan 
klarifikasi atas berita-berita seperti itu. 
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Bagi kita Muslimin Indonesia, adalah togas dan 

kewajiban kita untuk menunjukkan kepada dunia, bahwa 
Islam adalah agama cinta damai dan agama yang 
menghormati hak asasi manusia, betapapun kini kita 
menghadapi kenyataan-kenyataan pahit yang menyesakkan 
dada. Kita berkewajiban untuk merealisasikan apa yang 
ditegaskan oleh alQuran bahwa "Kalian adalah sebaik-baik 
umat (khaira ummah) yang Kami tonjolkan kepada semua 
umat manusia, karena kalian selalu mengajak manusia ke 
arah kebajikan dan mencegah kemungkaran dan kalian 
beriman kepada Allah". Perjuangan ke arah itu memang 
tidak mudah, panjang dan berliku-liku. Namun kaum 
Muslimin tetap tidak boleh berputus asa menghadapi 
segala kenyataan. Di tengah kita memperingati Maulud 
Nabi tahun ini, masih ada secercah harapan untuk 
membangun hari depan yang lebih baik. 

lbu Presiden dan Bapak Wakil Presiden, 
Hadirin-hadirat yang kami muliakan, 

Kami ingin mengakhiri uraian hikmah maulud malam 
ini dengan mengutip firman Allah di dalam al-Qur'an surah 
Az-Zumar ayat 17 dan 18, 
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"Malca sampaikanlah kabar gembira kepada hmnlJt1-
hambaKu, yaitu mereka yang mau mendengarkan pcndapat 
dan mengikuti mana jalan yang terbaik. Mercka itulalz 
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orang-orang yang mendapat petunjuk Tuhan dan merekalah 
orang-orang yang mempunyai akal fikiran ". 

Demikianlah uraian yang dapat kami sampaikan. Atas 
perhatian lbu Presiden dan Bapak Wakil Presiden serta 
hadirin-hadirat, kami mengucapkan terima kasih. 

Wabillahi taufiq wal hidayah, 
Wassalamu'alaikam Wr, Wb. 
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MENELADANI RASULULLAH SAW 
MENUJU CITA-CITA MASYARAKAT MADANI 

Yth. lbu Presiden RI; 

Oleh: 
H. M. Rusll Zalnal 
Gubernur Riau 

Yth. Bpk Wakil Presiden Rl; 
Yth. Ketua Lembaga Tertinggi dan Tinggi Negara; 
Yth. Bpk-bpk para Mentri Kabinet Gotog Royong; 
Yml. Para Duta Besar Negara Sahabat; 
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Muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat yang 
berbahagia. 

Tiada pernah cukup untaian kalimat dan kata untuk 
menuturkan nikmat dan rahmat Allah SWT, tiada pernah 
tersedia cukup tinta untuk menuliskannya, dan tiada 
deretan angka dapat menghitungnya; sementara itu 
nikmatNya terus akan bertambah dan tercurah melimpah, 
lebih banyak dari permintaan yang dimohonkan para 
hamba. Sebagaimana dilukiskan melalui firmanNya: 

Dia telah memberikan segala yang kamu mohon kepadaNya; 
dan jika kamu ingin menghitung nikmat Allah, niscaya 
tidaklah mungkin kamu dapat menghitungnya, 
sesungguhnya manusia itu sangat zalim dan sangat 
mengingkari (nikmat Allah). (Q.S. Ibrahim: 34). 

Oleh sebab itu, marilah kita senantiasa dan tidak 
sedetikpun alga untuk mensyukuri semua nikmat Allah, 
yang telah dan terus akan tercurah melimpah, termasuk 
nikmat terselenggaranya pertemuan akbar malam ini, 
dalam acara peringatan maulid Nabi Besar Junjungan 
Alam, Muhammad saw. Jasa dan ketulusan Berita 
kegigihan perjuangan beliau senantiasa kita ingat dengan 
ucapan shalawat, allahumma shalli 'ala sayidind Muhammad 
wa 'ala alibi wa ash-habihi ajma'in. 
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Semoga dengan sikap dan perilaku mau serta ikhlas 

bersyukur ini, nikmat dan rahmat Allah senantiasa 
bertambah dan kita tcrhindar dari ancaman siksaNya. 
Seperti janji dan ancamanNya yang tertuang di dalam ayat 
berikut ini: 

Dan (ingatlah), ketika Tuhanmu memaklumkan: 

Sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya Aku akan 
menambah (nikmat) kepadamu tetapi jika kamu 
mengingkari (nikmatku), maka pasti azabku sangat berat. 
(Q.S. Ibrahim: 7) 

lbu Presiden, Bpk Wakil Presiden, 
Para hadirin yang saga hormati. 

Peringatan ini sangat penting artinya untuk dilakukan, 
bukan dimaksudkan untuk mendewa kultus-individualkan 
Rasulullah saw sebagai manusia, rnelainkan karena kita 
menyadari ada seribu warisan contoh teladan dari 
kepribadian dan perjalanan hidup insan kamll atau 
manusia paripurna ini, yang dapat dan seyogianya 
dijadikan pedoman dalam meng1s1 dan mengatur 
kehidupan bermasyarakat, berbangs~, dan bernegara. 
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Memang demikian seharusnya kita lakukan, 

menjadikan Rasulullah saw sebagai panutan dan teladan, 
sebagaimana Allah SW telah berfirman: 
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Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan 
yang baik bagimu, (yaitu) bagi orang-orang yang 
mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat 
dan yang banyak nmengingat Allah. (Q.S. al-Ahzab:21). 

Bila niat tulus telah tertanam di dalam dada, maka 
kmungkinan mencontoh-teladani manusia paling ideal ini 
niscaya akan terbuka. Semua kepribadian dan lika-liku ke
hidupan beliau tercatat dalam rekaman sejarah, dari 
kelahiran sampai akhir hayatnya. Tidak ada manusia yang 
catatan hidupnya selengkap dan sesempurna Muhammad 
saw, dan insya Allah akan tetap terpelihara sepanjang umur 
dunia fana. 

lbu Presiden, Bpk Wlakil Presiden, 
dan Para hadirin yang yang saya hormati. 

Di awal perjuangan menyampalkan agama Allah di 
kampung halamannya, kota Mekkah, Rasulullah saw 
sungguh sebagai sosok pejuang sejati, tidak minder oleh 
celaan prang-prang yang belum slap menerima kebenaran, 
tidak gentar oleh ancaman, dcm selalu sabar menghadapi 
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segala penderitaan. Setapak pantang mundur ke belakang, 
perjuangan dan usaha terus behau lakukan, walau 
penerima ajakan dakwahnya tidak seimbang dcngan resiko 
yang menghadang. Namun perjuangan melelahkan yang 
sarat penderitaan ini beliau lakukan dengan penuh 
kesabaran, karcna tujuannya bukan untuk kepentingan diri 
pribadi; melainkan untuk misi mcnyebarkan rahmat bagi 
seluruh isi dunia ini. Sesuai dengan firman Allah di dalam 
al-Qur'an: 
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Dan Kami tidak mengutus engkau (Muhammad) melainkan 
untuk (menjadi) rahmat bagi seluruh alam. (Q.S. al
Anbiya: 107) 

Kegigihan perjuangan Rasulullah saw, ketegarannya 
melintasi berbagai rintangan, dan ketabahan beliau 
menghadapi penderitaan, telah teruji sudah. Pertolongan 
Allah segera menjelang, suasana kondusif akan datang, 
potret kebcrhasilan sudah terbayang, ketika beliau 
mengikuti perintah Ilahiyah untuk berhijrah ke Madinah, 
setelah kurang Iebih 13 tahun berjuang berselimut duka di 
kota Mekkah tempat kelahirannya. 

Berbeda dengan suasana ketika berada di Mekkah, di 
Madinah Rasulullah saw tidak- lagi semata-mata sebagal 
Nabi pemimpin spiritual, melainkan sekaligus sebagai 
pemimpin sosial. Tidak seperti di Mekkah, di kota hijrah ini 
Rasulullah saw segera memegang kekuasaan politik yang 
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memiliki legalitas yang diakui dan ditaati oleh penduduk 
Madinah, yang berlatar belakang ragam budaya, etnis, dan 
agama. 

Kota tempat hijrah yang semula bernama Yatsrib, oleh 
Rasulullah saw, segera diganti dengan nama Madinah. 
Sesuai dengan arti kebahasaannya, di batik nama Madinah 
ini, tersirat tekad dan cita-cita beliau untuk membangun 
negara dan rakyat yang "berperadaban" dan "berbudaya". 

Negara Madinah yang dibangun dan dipimpin oleh 
Rasulullah saw, demikian tercatat dalam sejarah, segera 
berkembang sebagai negara yang aman, adil, dan makmur; 
yang sampai sekarang tetap menjadi referensi negara 
modern dengan program membangun masyarakat madani 
a tau civil society. 

Kunci sukses Rasulullah saw dalam membangun se
buah negara dengan karakter masyarakat madani tersebut, 
amat penting direnungkan untuk dicontoh-teladani dan di
aplikasikan dalam konteks kekinian negara kita, -Negara 
Kesatuan Republik Indonesia tercinta. 

lbu Presiden, Bpk Wakil Presiden, 
dan para hadirin yang saya hormati. 

Ketika kekuasaan politik diamanatkan kepada beliau, 
maka langkah pembangunan yang dilakukan oleh 
Rasulullah saw, yang pertama dan utama, adalah 
membangun komunitas nationhood dalam persatuan dan 
kesatuan. Kaum Anshar, sebagai penduduk tempatan, 
dipersaudarakan dengan kaum Muhajirin yang rela 
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berhijrah meninggalkan kampung halaman dengan hanya 
bermodal iman. Warga Madinah yang majemuk-pluralistik, 
dengan Tatar belakang multi etnis dan agama, dipersatukan 
di bawah visi dan misi untuk mencapai kepentingan 
bersama sebagai satu bangsa dan negara. 

Dengan persatuan dan kesatuan, masyarakat Madinah 
di bawah. kepemimpinan Rasulullah saw telah memper
lihatkan diri sebagai masyarakat yang hidup dalam suasana 
kebhinnekaan, mendahulukan kepentingan nasional di 
depan kepentingan sektarian, mengutamakan kepentingan 
bangsa di atas kepentingan kelompok dan golongan. 
Kekayaan pluralisme atau heterogenitas masyarakat 
Madinah, telah tcrbuhul kuat olch semangat kebersamaan, 
menjadi kekuatan sinerjik untuk meraih keberhasilan 
pembangunan di berbagai bidang kehidupan berbangsa 
dan bemegara. 

Demikian, masyarakat Madinah yang semula terkotak
kotak dalam lingkaran primordial sempit, kini semuanya 
bersatu dan bernaung di bawah payung negara Madinah, 
dipimpin oleh seorang Kepala Negara yang mencintai dan 
dicintai oleh rakyatnya. 

Persatuan dan kesatuan, tidak disangsikan lagi, adalah 
prasyarat atau keniscayaan mutlak bagi kelancaran dan kc
berhasilan pembangunan suatu bangsa. Adalah suatu ke
benaran, bahwa tidak ada bangsa dan negara di dunia ini 
dapat tegak kokoh dan mampu memacu derap 
pembangunan, tanpa persatuan dan kesatuan. 

Suasana kondusif yang berupa stabilitas keamanan 
dan sejuknya suhu politik, berkat berurat-berakarnya rasa 
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persatuan dan kesatuan, adalah modal dasar bagi 
Rasulullah saw untuk membawa negara dan masyarakat 
menuju kesejahteraan. 

Warga Madinah terus berupaya meningkatkan 
aktivitas ekonomi dengan etos kerja yang tinggi. lbadah 
dan kerja adalah dua jenis aktivitas ukhrawi dan duniawi 
yang menghiasi hari-hari mereka silih berganti. Beribadah 
adalah kewajiban vertikal dan bekerja adalah kewajiban 
horizontal. Allah, misalnya, menyebut ibadah shalat paralel 
dengan perintah bekerja mencari rezeki, seperti tersurat di 
dalam ayat berikut ini: 
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Apabila telah ditunaikan sembahyang, maka bertebaranlah 
kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah 
Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung. (Q.S. al
Jumu'ah: 10) 

Usaha dan kerja keras muslimin, umat dan sahabat 
Rasulullah saw, telah berhasil dengan gemilang. Dalam 
waktu yang relatif singkat, ekonomi mcreka berkembang 
dan mcningkat. Kurang lebih satu tahun usia negara 
Madinah, umat Islam, termasuk kaum Muhajdrin yang 
datang tanpa membawa harta, kini telah mempunyai 
penghasilan lebih dari sekadar memenuhi kebutuhan hidup 
konsumtif, melainkan sudah mampu untuk memberi dan 
mengembangkan usaha produktif. 

~ 
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Sebagaimana diketahui, pada awal tahun kedua 

Hijrah, Allah SWT sudah mewajibkan muslimin ii
menunaikan ibadah zakat. Tentu saja, ibadah zakat 
diwaijibkan olch Allah hanya kepada para hambaNya yang 
telah hidup di atas garis kemiskinan. 

Ibu Presiden, Bpk Wakil Presiden, 
dan para hadirin saya hormati. 

Sejuknya kondisi sosial-politik- dan sejahteranya 
kehidupan ekonomi negara Madinah, karena ditopang oleh 
pilar keadilan. Keadilan adalah syarat dan ciri lain yang 
mesti dimiliki oleh suatu bangsa dan negara yang ingin 
maju sebagai bangsa berperadaban dan berbudaya. 

Visi dan mini keadilan inilah yang sangat menonjol 

dan menjadi salah satu prioritas kebijakan pohtik 
Rasulullah saw di dalam mcmimpin dan membangun 

negara. Apa yang dewasa ini dibahasa-populerkan dengan 
istilah Supremasi Hukum, oleh Rasulullah saw telah 

dicontoh-praktekkan sejak empat bolas abad silam. 
Di dalam sebuah hadits, diriwayatkan kasus seorang 

wanita keturunan bangan yang melakukan tindak pen

curian. Sebagian sahabat berharap, karena 
mempertimbangkan status sosialnya, agar wanita ini tidak 

diberi sanksi atau cukup diberi hukuman ringan. Seorang 
sahabat dekat dan kesayangan Rasulullah saw, Usamah bin 

Laid, menghadap behau dengan kahmat tersusun rapi 
disampaikan dengan bahasa lembut memohon amnesti. 

Namun dengan bahasa yang lebih lembut tetapi sangat 

ruQ\ 
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tajam, Rasulullah saw menjawab seraya bersabda: 

"Sesungguhnya bangsa-bangsa sebelum kalian telab 
hancur, karena kalau ada orang terhomat yang mencuri, 
maka mereka biarkan begitu saja. Tetapi kalau yank 
menculi itu rakyat kecil, maka hukuman berat pasti mereka 
kenakan. Demi Allah, seandainya Fatimah putri 

Muhammad saw mencuri, niscaya aku sendiri yang akan 

memotong tangannya. (H.R. Bukhari). 
Keadilan adalah mini ilahiyah dan merupakan rukun 

yang paling asasi bagi kehidupan sosial politik, yang harus 
diberlakukan oleh, dan diberikan kepada seluruh umat 
manusia. Di dalam al-Qur'an tidak sedikit ayat yang 
menyuruh kita untuk berbuat adil, tanpa pandang bulu, 
bebas dari suasana batin suka atau tidak suka. Allah SWT 
berfirman: 

Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kanzujadi orang
orang yang selalu menegakkan kebenaran karena Allah, 
(ketika) menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali 
kebencianmu terhadap suatu golongan, mendorong kamu 
untuk berlaku tidak adil Berlaku adillah, karena adil itu 
lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, 
sesungguhnya Allah Mahateliti apa yang kamu kerjakarz. 
(Q.S. al-Maidah: 8). 
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Prinsip Keadilan, yang mengaktual dalam konteks pe
negakan supremasi hukum, sungguh mempunyai korelasi 
signifikan bagi terwujudnya kesejahteraan suatu bangsa 
dan negara. Telah terbukti secara empiric, bahwa negara
negara yang peduh terhadap keadilan dan supremasi 
hukum, relatif kehidupan ekonominya akan berkembang ke 
arah yang lebih baik. Sebaliknya, negara-negara yang 
kurang menghormati Wibawa hukum, dapat diprediksi 
akan kehilangan sebagian potensi ekonomi yang menjadi 
impian kesejahteraan bangsa dan rakyatnya. 

Ibu Presiden, Bpk Wakil Presiden, dan para hadirin yang 
. saya hormati. 

Di balik sukses gemilang Rasulutlah membangun 
negara Madinah dengan karakter madaniahnya tersebut, 
sesungguhnya terhampar landasan pacu yang kokoh dan 
sangat substansial, yaitu landasan iman dan takwa. Prinsip 
persaudaraan dan persatuan dalam kemajemukan, per
samaan dan kesetaraan dalam perbedaan, keseimbangan 
dan Baling pengertian dalam keanekaragaman, keadilan 
sosial politik dalam segala kebijakan, dan keadilan ekonomi 
dalam pendistribusian, Berta kemauan dan ketegasan 
dalam penegakan supremasi hukum, pada hakikatnya 
adalah aktualisasi dari pancaran cahaya iman dan takwa. 

Ketika segala upaya pembangunan atas dasar keadilan 
telah dilakukan, nilai-nilai iman dan takwa dijadikan pe-
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doman, niscaya ridha dan janji Allah tentang kesejahteraan 
akan terwujud bagi bangsa ini. Allah berfirman: 
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Dan sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, 
pasti Kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari 
langit dan bumi, tetapi ternyata mereka mendustakan (ayat
ayat Kami), maka Kami siksa mereka sesuai dengan apa 
yang telah mereka perbuat. (Q.S. al-A'raf- 96) 

Ibu Presiden, Bpk Wakil Presiden, 
dan Para hadirin yang saya hormati. 

Maulid atau kelahiran Nabi Besar Muhammad saw 
telah kita peringati malam ini. Semoga kebijaksanaan dan 
strategi beliau, terutama dalam konteks membangun 
negara, dapat kita teladani. Dengan persatuan dan kesatuan 
kita, pertahankan NKRI; dengan stabilitas keamanan dan 
keharmonisan politik, kita bangun kehidupan ekonomi; 
dengan keadaan dan supremasi hokum yang, ditegakkan, 
kita gapai cita-cita masyarakat madam, suatu masyarakat 
berperadaban, berbudaya Berta memiliki kualitas hidup 
dan kehidupan yang tinggi, tetapi tidak pernah terlepas 
dari ikatan bingkai agama, seperti tcrtuang dalam Sila 
Pertama dari Dasar Negara Pancasila, Ketuhanan Yang 
Maha Esa. 
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Mudah-mudahan negara dan bangsa kita Indonesia 

tetap dalam suasana aman dan damai, adil dan makmur, 
gemah ripah loh jinawi, baldatun thayyibatun warabbun 
ghafur. 

Lancang kuning berlayar malam, 
Menuju samudera dada bertepi. 
dan mulia Nabi Muhammad saw, 
Ajaran dan teladan beliau haruslah diikuti. 

Pekanbaru kola bertuah, 
jakarta kola beriman. 
Bila ada keliru dan salah, 
mohon kiranya dapat dimaafkan. 

Wassalamu'alaikum wr.wb. 
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MISI KENABIAN MUHAMMAD SAW SEBAGAI PEMBAWA 
PERDAMAIAN 

Oleh: 
PROF. DR. H. Yusny Sa by, MA 

Rektor lAIN ar-Raniry Nangroe Aceh Darussalam 

Yth. Bapak Presiden Republik Indonesia beserta Ibu Hj. Ani 

Susilo Bambang Yudhoyono; 

Yth. Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia beserta Ibu 

Hj. Mufidah Yusuf Kalla; 

Yth. Para Pemimpin Lembaga Negara; 
Yth. Para Menteri Kabinet Indonesia Bersatu; 

Yang Mulia para Duta Besar Negara Sahabat; 

Kaum Muslimin dan Muslimat yang berbahagia. 
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Pada malam ini di tempat yang sangat terhormat ini, 

kita dengan hati tulus ikhlas berkumpul di sini untuk satu 
tujuan yaitu untuk bertafakkur mengingatkan diri kita 
masing-masing dan bangsa kita kepada satu kejadian besar 
lahimya Nabi yang sangat kita cintai dan muliakan, 
Muhammad saw ibn 'Abdillah.1 Kelahiran itu sendiri 
adalah peristiwa sejarah, bukan dongeng, yang tercatat 
dalam buku sejarah dunia, yang terkena1 dengan Sirah 
Rasulillah, paling kurang ada tahun lahir, masa hidup, 
perjuangan dan akhimya wafat. Tahun kelahiran tercatat 
571 M, dan tahun wafat 632 M. Di antara rentang waktu 
itulah berbagai jenis usaha dan perjuangan telah ditempuh 
untuk menjadikan manusia berbudi luhur berakhlak mulia. 
Dalam mengenang masa kelahiran itulah kita sekarang 
berkontemplasi seraya memohon iradah Allah agar kita 
sadar betapa misi dan perjuangan Nabi Muhammad saw 
telah mampu merubah pola hidup dan perilaku umat 
manusia yang kita warisi sampai sekarang ini. Semua 
model dan perilaku itu tersimpul dalam istilah uswah 

1 Catatan tentang tahun kelahiran Nabi ada sedikit variasi. Ada 
yang mengatakan tahun 569, atau 570, atau 571 Masehi. Namun yang 
Jelas Muhammad ibn 'Abdillah lahir pada tanggal 12 Rabi'ul Awwa1 
tahun Gajah, yaitu tahun penyerangan Ka'ban oleh Raja Abrahah, 
pengt!asa Yaman yang berasal dari Abysinia. Perayaan umum maulid 
Nabt baru dimulat abad ke 12 Masehi. Sultan Ya'qub memperkenalkan 
perayaan maulid Nabi di Maroko tahun 1291. Oi Mestr perayaan 
semacam ini baru dimulai satu abad sesudahnya. Tata cara perayaan 
maulid ini biasanya sejalan dengan adat setempat. Namun umumnya 
pada perayaan maulid tnl dlikuh dengan pembacaan sya'ir-sya'ir yang 
memuji Rasulullah seperti yang terhimpun dalam Barzanfl dan Burdali. 
Di Indonesiapun demikian juga halnya, upacara ini dlperingati secara 
bervariasi pula mengikuti zaman dan adat setempat. 
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hasanah, contoh teladan, yang terjabarkan dalam realitas 
hidup beliau, baik lewat ucapan atau perbuatan dengan 
tujuan: AKHLAK MULIA. 

Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden 
Para Hadirin yang saya hormati. 

Pada kesempatan yang bersahaja ini kita hanya akan 
mengungkapkan sekelumit saja dari prinsip dan 
perjuangan Nabi Muhammad saw khusus yang berkaitan 
dengan perdamaian. Kita mengetahui bahwa peran utama 
Nabi Muhammad saw adalah pembawa perdamaian. 
Dengan demikian maka logikanya adalah bahwa pengikut 
Nabi Muhammad saw-pun harus menjadi pelopor 
perdamaian. Hal ini perlu diungkapkan mengingat 
keberadaan sejumlah masyarakat kita, bangsa Indonesia ini, 
bahkan di luar Indonesia, yang mengaku dirinya sebagai 
pengikut Nabi Muhammad saw, namun nyatanya telah 
terseret, baik sadar atau tidak ke dalam kancah yang 
merusak prinsip dan suasana DAMAI. Di antara kegiatan 
tersebut adalah: kekacauan, kerusuhan, pemboman di 
tempat umum, unjuk rasa yang merusak, mencederakan 
bahkan menghilangkan nyawa, pungli, korupsi, kolusi, 
sogok, kronisme dan nepotisme. Semua perilaku negatif ini 
telah menjadi akar penderitaan dan sangat merugikan 
bangsa kita. Lebih dari itu ia telah merusak kehidupan 
damai yang kita semua cita-citakan dan perjuangkan. 
Melihat kenyataan masyarakat kita marilah kita ungkapkan 
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perjuangan Nabi Muhammad saw dalam mengusahakan 
damai ini, antara lain: 

1. Islam adalah damai. 
Bahwa pesan Allah, sebagai ajaran pokok yang 

diemban oleh Nabi Muhammad saw untuk disampaikan 
kepada umat manusia adalah DAMAI. Ini dibuktikan oleh 
kenyataan bahwa ajaran yang dibawakan beliau bukanlah 
dinamakan dengan Muhammadanisme, Arabisme, 
Qureisyme, atau isme-isme lain, yang biasa disebarkan oleh 
pembesar-pembesar kaliber dunia. Ajaran yang beliau 
bawakan kepada umat manusia yang juga sampai kepada 
kita ini adalah ISLAM, yang berarti selamat, sejahtera, 
tentram, DAMAI. Ini bermakna bahwa ajaran yang 
dibawakan beliau intinya damai. Dengan demikian 
siapapun yang mengatakan bahwa dirinya sedang 
mengembangkan ajaran Nabi Muhammad saw yaitu Islam, 
harus mengutamakan prinsip damai, bukan sebaliknya. 
Prinsip damai ini harus tertuang dalam setiap langkah, 
mulai dari perencanaan sampai kepada pelaksanaan, dari 
sikap individu sampai kepada kebijakan negara, baik antara 
sesama atau dengan bangsa lain. 

Secara kelembagaan Nabi telah merumuskan beberapa 
pakta perdamaian dalam kebijakannya. Di antara yang 
terkena] adalah Perjanjian Hudaybiyah (bahkan 2 termin), 
sampai kepada Piagam Madinah yang mencakup seluruh 
elemen masyarakat, dan kemudian menjalankannya dengan 
setia. Sejumlah ayat dan hadits telah mengungkapkannya 
dengan jelas. Oleh karena itu kalau ada kegiatan yang 
nyata-nyata merusak kedamaian, siapapun yang 

~ 
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melakukannya atau apapun alasannya sudah pasti itu 
bukan bersumber dari ajaran Islam. Sangat mungkin itu 
adalah ekspresi emosi perorangan atau kelompok yang 
mengatasnamakan Islam, karena ia bertentangan dengan 
misi Nabi Muhammad saw yang sebenamya membawa 
perdamaian dan kesejahteraan. 

Oleh karena itulah sejumlah prinsip dan kegiatan lain 
yang beliau lakukan ditujukan untuk mendukung DAMAI, 
mendukung ISLAM, antara lain: pema'af, kerja keras, 
toleransi, jujur, tidak ada diskriminasi, setia kawan, tidak 
putus asa, berorientasi ke depan, penuh perhitungan, tegas, 
setia kepada sistem, patuh pada hukum, sayang kepada 
yang lebih muda, hormat kepada yang lebih tua, dan 
sebagainya. Semua itu adalah prinsip dan kebijakan yang 
dimaksudkan untuk menunjang tercipta dan terpeliharanya 
kedamaian untuk seluruh umat manusia sebagai inti misi 
kerasulan yang beliau emban. 

2. Sikap Pemaaf. 
Bahwa tata cara penyiaran agama atau yang 

dinamakan dengan kegiatan dakwah yang diemban oleh 
Nabi Muhammad saw adalah ISLAM, DAMAI, tanpa 
paksaan, walau perlakuan tidak pantas yang dialami 
terhadap diri dan pengikutnya telah sangat menyakitkan. 
Masa tiga belas tahun di Mekah adalah masa yang sangat 
genting antara hidup dan mati. Penguasa dan masyarakat 
Qureisy Mekah telah mengeluarkan putusan dan tindakan 
yang sangat menyakitkan Nabi Muhammad saw dan 
pengikut beliau. Kalaulah kemudian kekerasan dibalas juga 

~ 
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dengan kekerasan pada masa itu, apa jadinya agama mulia 
yang diajarkannya. Jangan-jangan ia hanya bisa bertahan 
sebagai satu sekte sempalan saja di sana. Tidak usah 
mengharap agama mulia ini akan sampai ke negeri kita dan 
kepada kita, apalagi ke seluruh pelosok dunia, seperti 
sekarang ini. Ajaran toleransi dan pemaaf ini adalah sendi 
bertahannya kedamaian. Cobalah kalau bangsa kita, 
terutama para pemimpinnya dapat saling memaafkan 
setelah selesainya "upacara pertarungan" yang seolah saling 
bermusuhan. Mereka dapat saling berangkulan, akan 
sangat menjadi contoh teladan bagi rakyat pengikut 
mereka. Rakyat juga akan saling memaafkan dan akan 
hid up dalam kedamaian yang berkepanjangan. Pengalaman 
menunjukan bahwa ketegangan yang berkesinambungan 
yang terjadi dalam masyarakat tumbuh dan berakar dari 
perseteruan para pemimpin mereka, yang sebagiannya dari 
sisa-sisa masa pemilihan yang terlalu berorientasi kepada 
"meraih kekuasaan," bukan kepada kedamaian · an tar 
sesama. 

3. Tidak Diskriminatif. 
Ungkapan Nabi Muhammad saw yang terkenal 

mengenai ini adalah: "tidak ada bedanya antara orang 'Arab 
dengan orang 'ajam (asing) kecuali kualitas taqwanya." 
Untuk memahami ajaran ini dalam budaya kita dapat 
dijelaskan bahwa penunjukan/pengangkatan untuk suatu 
jabatan atau penerimaan untuk satu formasi yang 
dibutuhkan bukanlah karena hubungan sanak saudara, 
atau suku bangsa, atau karena suka tidak suka, tetapi 

?1li2\ 
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karena potensi/profesionalitas yang dimiliki oleh orang itu 
untuk jabatan dan formasi tertentu. Potensi dapat 
dijabarkan dalam kekuatan fisik (sehat wal 'afiat), potensi 
intelektual, dibuktikan dengan kualifikasi ijazah dan test 
khusus, bahkan proper test, potensi pengalaman, 
ketrampilan, dan sebagainya, dan di atas segalanya tentu 
akhlak mulia, atau dalam bahasa damai: bertakwa kepada 
Allah SWT. Ciri utama orang bertaqwa adalah budi 
pekertinya yang mulia. Ini dapat diuji dan diketahui 
dengan berbagai cara. Sejarah telah membuktikan bahwa 
kerusuhan muncul dari masa ke masa karena sebahagian 
rakyat kita merasakan perbedaan perlakuan dalam 
memperoleh kesempatan menikmati buah pembangunan di 
Republik ini. 

4. Pengakuan Kepada Kesetaraan. 
Bahwa sebelum kebangkitan Nabi Muhammad saw, 

masyarakat hidup dalam suasana pendewaan laki-laki, 
sedangkan perempuan hanya dianggap sebagai pelengkap 
saja. Perempuan berstatus sebagai objek untuk dikuasai, 
bahkan adakalanya dapat diwarisi, tak ubahnya sebagai 
benda belaka. Nabi Muhammad saw-lah yang telah 
mengajarkan manusia bahwa perempuan dapat menjadi 
tiang negara, perempuan adalah ibu dan guru utama 
manusia, para ibu adalah pintu menuju ke syurga bagi 
anak-anaknya. Sejak itulah orang perempuan diberi hak 
untuk memiliki harta, dan tidak dapat diganggu gugat 
haknya oleh siapa-pun tanpa alasan yang benar. Pengakuan 
kepada kesetaraan ini telah berdampak sangat besar kepada 



--------------~()~-------------
kehidupan kedamaian manusia khususnya antara laki-laki 
dan perempuan dan anak-anak yang mereka lahirkan. 

Ketika seseorang bertanya kepada 'Aisyah, isteri Nabi, 
tentang apa saja kegiatan Nabi di rumah, 'Aisyah 
menjawab: "Beliau bekerja juga membantu kegiatan rumah 
tangga dan keluarga." Nabi Muhammad saw bukanlah 
layaknya seorang raja di rumahnya yang selalu menuntut 
untuk dilayani, tetapi beliau juga bersedia melayani dan 
melakukan pekerjaan rutin rumah tangga. 

Ketika suatu saat Nabi telah membuka kelas untuk 
mengajar di masjid Madinah khusus untuk laki-laki, kaum 
perempuan pun kemudian menuntut haknya untuk 
diajarkan oleh Nabi. Nabipun kemudian memenuhinya. 
Kesetaraan hak untuk memperoleh pendidikan telah 
dimulai oleh Nabi Muhammad saw lima belas abad yang 
lalu. Karena itulah ketika Ummi Waraqah dipercayakan 
Nabi untuk memimpin kegiatan keagamaan di kompleknya 
adalah karena dia dianggap telah tinggi ilmunya dan 
menguasai dalam bidangnya. Kalau masih saja ada anggota 
atau kelompok masyarakat yang tidak memberi peluang 
sama dalam masalah pendidikan ini berarti mereka 
melakukan ketidakbijakan dan ini bertentangan dengan 
ajaran Nabi Muhammad saw . 

Lebih dari itu ketidaksetaraan adalah pangkal 
kesenjangan, dan ini menjadi penyebab timbulnya 
ketegangan, .yang akan mengganggu keDAMAian yang 
diajarkan agama. 
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5. Sikap Toleransi. 
Toleransi atau tasamuh adalah di antara prilaku dan 

misi Nabi Muhammad saw kepada umat manusia. 
Toleransi ini telah dipraktikkan dan kemudian 
dipromosikan di mana dan kapan saja. Sikap toleransi 
berarti juga tanpa memaksakan kehendak pribadi atas 
orang lain. Toleransi ini dianjurkan dalam segala bidang 
kehidupan, terutama sekali dalam bidang kehidupan 
keagamaan. Toleransi bukanlah tukar menukar atau jula 
beli antara yang satu dengan yang lain. Tetapi ia sebagai 
sikap menghormati dan memberi peluang kepada orang 
lain untuk berpendapat, bersikap, dan bahkan berbuat yang 
mungkin tidak sesuai dengan apa yang kita pahami atau 
anut, sejauh tidak menyalahi hukum yang berlaku. Firman 
Allah dalam al-Qur'an: 

~? 'J_j ~? (Jj 
Untukmu agamu, dan untukku agamaku. (Q.S. al-Kiifinln: 
6) 

memberi pelajaran kepada kita betapa toleransi Nabt 
kepada orang di luar kelompoknya telah menjadi modal 
bagi perdamaian dunia. Bahwa toleransi adalah modal 
dalam melaksanakan dan memelihara suasana DAMAI 
dalam skala yang lebih luas. Alangkah bahagianya kita 
sebagai sebuah bangsa besar Indonesia yang terdiri dari 
berbagai suku, bahasa, budaya, adat istiadat dan agama 
kalau dapat mengamalkan perilaku toleransi sebagaimana 
yang diajarkan oleh Nabi Muhammad saw. Kita 
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mengetahui ketika Nabi dan pengikutnya kembali ke 
Mekah, ketika segala kewenangan berada di tangannya, 
beliau tidak melakukan paksaan atas tradisi dan agama 
masyarakat, bahkan sikap toleransi lah yang 
dipertunjukkan. Masing-masing jamaah hidup dalam 
naungan saling menghormati dan menghargai. 

Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden 
Para Hadirin yang saya hormati 

6. Tegas dalam penegakan hukum. 
Nabi Muhammad saw pernah mengatakan; "Apabila 

ada dua Muslim berhadapan satu sama lain dalam siaga 
berkelahi/ bertempur, maka keduanya (baik yang kalah 
atau yang menang) masuk neraka. Ada yang bertanya, 
mengapa demikian ya Rasulullah saw? Yang masuk neraka 
kan cuma orang yang menang saja, sedangkan yang kalah 
tidak? Yang kalahpun sama saja, karena dia juga yang telah 
memprovokasi rivalnya untuk berkelahi dengannya." Dari 
ungkapan ini dapat kita pahami bahwa perkelahian antar 
umat apalagi yang mengakibatkan kematian, apapun 
alasannya, tidak dapat dibenarkan sama sekali. Dengan 
kata lain tidak ada satupun yang berhasil, yang kalah dan 
yang menang akan sama mendapat hukuman Allah, tentu 
di samping hukuman dunia sebagaimana ketentuan. 

Nabi Muhammad saw bahkan pernah mengatakan 
bahwa kalaulah anak beliau yang bernama Fatimah 
melakukan kesalahan, diapun akan diberi hukuman yang 
sama dengan yang lainnya juga. 

~ 
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7. Berjuang dengan istiqamah. 
Apa yang diyakini benar, atau yang telah 

dimusyawarahkan dan diputuskan bersama sebagai 
kebijakan yang dianggap benar maka akan diperjuangkan 
terus secara bersama-sama. Perjuangan sering dikatakan 
dengan jihad. Jihad kecil melibatkan fisik, sedangkan jihad 
besar melibatkan aspek psikis, jiwa, diri, nafsu, godaan. 
Inilah yang benar-benar jihad yang harus diperjuangkan 
oleh manusia beriman. Seharusnya sebelum melakukan 
jihad ke luar berjuanglah lebih dahulu untuk menguasai 
nafsu murka, nafsu kuasa, nafsu kaya pada diri masing
masing yang biasanya susah terkendali. Namun ada lagi 
jihad utama yang berkaitan dengan kehidupan bersama 
dalam satu negara yaitu mengingatkan secara benar kepada 
pemimpin yang dianggap telah melakukan kebijakan yang 
salah. 

Kesediannya memberi ingat kepada pemimpin sesuai 
dengan prosedurnya adalah jihad yang paling utama dan 
akan menghilangkan kecurigaan kepada pemimpin, yang 
ujungnya akan membuahkan perseteruan. Dalam 
keseharian Nabi adakalanya diingatkan oleh para sahabat 
yang paham akan sikap Nabi. Dalam hal ini seharusnya 
pemimpinpun bersedia diingatkan akan kesalahan atau 
kekeliruan yang telah terjadi atau mungkin akan terjadi 
karena kebijakan tertentu. Inilah pemimpin yang berjiwa 
besar. Kita sebagai bangsa besar tentu sangat berbangga 
kepada pemimpin kita yang sabar dan tidak pernah emosi 
karena koreksi-koreksi yang beliau terima tentu dalam 
beragam bentuknya, dari yang lembut, santun, sampai yang 
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tidak pantas diungkapkan. Inilah pemimpin yang berjiwa 
besar yang telah meneladani perilaku Nabi Muhammad 
saw. 

Dari uraian di atas dapat disimpulkan sebagai berikut: 
Pertama, bahwa inti ajaran agama Islam yang 

dibawakan Nabi Muhammad saw adalah untuk 
menciptakan damai, selamat, sejahtera, yang perlu 
direalisasikan baik dengan pribadi, dalam keluarga, 
masyarakat, bangsa maupun dengan komunitas dunia. 

Kedua, bahwa siapapun yang mengaku dirinya sebagai 
pengikut Nabi Muhammad saw , apakah raja, kepala 
negara, menteri, gubernur, bupati, konglomerat, dan lain 
sebagainya, haruslah ia berpikiran dan bersikap yang 
menghasilkan damai. Kalau tidak demikian maka 
sebenarnya yang bersangkutan bukan pengikut Nabi 
Muhammad saw yang sejati, walau ia tidak mengakuinya. 
(Kita mengucapkan selamat kepada pemimpin negeri ini 
yang telah dengan tulus dan susah payah mengusahakan 
terciptanya kedamaian di negeri ini, dari Aceh sampai 
Papua, walaupun tentu saja belum seluruh pelosok negeri 
dapat merasakannya). 

Ketiga, bahwa tindakan-tindakan seseorang atau 
sekelompok orang yang menimbulkan kerusuhan, 
kerugian, bahkan kematian adalah perbuatan yang anti 
damai, dan sekaligus bertentangan dengan ajaran yang 
dibawakan Nabi Muhammad saw. Untuk itu perlu 
ditangani dengan segera agar tidak berkernbang dan 
meluas, yang kerugian nya tidak bisa kita ramalkan. 
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Keempat, bahwa usaha-usaha menegakkan kedamaian 

sebagaimana yang telah diusahakan oleh pemerintah 
selama ini perlu mendapat dukungan penuh dari semua 
pihak. Usaha penegakan supremasi hukum serta 
pemberantasan korupsi, pungli, dan nepotisme yang telah 
berlangsung lama, benar-benar telah merusakkan sendi
sendi kehidupan normal, dan telah menjadi akar kerusuhan 
yang menyengsarakan. 

Kelima, bahwa pemimpin dan cendekia, dalam setiap 
tingkatan adalah pewaris Nabi. Beliau semua adalah model 
panutan masyarakat dan bangsa masa kini. Bagi yang 
belum siap menjadi teladan dan model hendaknya jangan 
berusaha jadi pemimpin. Bagi yang telah menjadi 
pemimpin atau umara dan tidak bersedia menjadi teladan 
hendaknya bersedia mundur dengan terhormat. Negeri kita 
yang penduduk 220 juta jiwa masih mempunyai putra-putri 
yang mampu menjadi teladan dalam fikiran dan perbuatan; 

Keenam, bahwa rakyat dan masyarakat dalam memilih 
pemimpin hendaklah bertindak sangat hati-hati, jangan 
sampai salah pilih. Pilihlah yang Anda yakini akan dapat 
menjadi panutan, yang akan mau dan mampu menciptakan 
damai, tentram, sejahtera, bukan sebaliknya. Sekali salah 
pilih dampak buruknya akan berlangsung lama. Janganlah 
pilih pemimpin yang hanya pandai membuat janji, atau 
karena sudah terlanjur berhutang budi, dan sejenisnya. 
Siapapun yang terpilih, dukunglah dengan sepenuh hati, 
dan siap mengoreksi ketika ada kekeliruan dalam 
kebijakannya. 
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Demikianlah renungan dan tafakkur kita malam ini 

dalam rangka mengenang kelahiran dan perjuangan Nabi 
Muhammad saw dalam usahanya memperbaiki perilaku 
umat manusia menjadi makhluk mulia. Kita sadar, bahwa 
kita yang hadir di sini bukanlah sekedar bersukaria 
merayakan ulang tahun Yang Mulia, tetapi untuk siap sedia 
berjanji pada diri sendiri, disaksikan Allah SWT untuk 

mengikuti ajarannya dengan tekad untuk menciptakan 
rahmat, sejahtera dan damai bagi umat manusia terutama 

untuk masyarakat dan bangsa Indonesia yang kita cintai ini. 

Seraya juga kita berdoa agar para pemimpin kita mampu 
menjadi teladan dalam mengemban amanah Allah dan 
tuntutan umat ini. Amin ya Rabbal'alamin. 
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Lebih dan kurang say a mohon ma'af. 

Wassalamu'alikum wr.wb. 
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SOLUSI KENABIAN 
DALAM MEMECAHKAN PERMASALAHAN BANGSA 

Oleh: 
Prof. Dr. H. M. Amin Abdullah 

Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) 
Sunan Kalijaga Yogyakarta 

Assalarnu'alaikurn wr. wb. 

Bapak Presiden Republik Indonesia dan Ibu yang saya 
muliakan; 
Bapak Wakil Presiden dan Ibu yang saya muliakan; 
Yth. Bapak-Bapak Ketua Pimpinan Lembaga Tertinggi dan 
Tinggi Negara beserta ibu; 
Yth. Menteri Kabinet Indonesia Bersatu beserta ibu; 
Yang Mulia Para Duta Besar dan Kepala Perwakilan 
Negara-
Negara Sahabat beserta ibu; 
Para undangan, hadirin-hadirat yang berbahagia. 
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Malam ini, kita kembali memperingati Maulid Nabi 

Besar Muhammad saw di Istana Negara Jakarta. 
Sungguhpun peristiwa ini secara rutin kita peringati setiap 
tahun, hal itu tidaktah membuat kita merasa jemu untuk 
menghadirinya. Dari tahun ke tahun usia kita, baik sebagai 
pribadi, kelompok sosial maupun sebagai bangsa, akan 
terus bertambah. Pengalaman-pengalaman hidup kitapun 
kian kaya dan beragam- beragam. Pengetahuan kitapun 
makin meningkat. Pertambahan usia, pengalaman dan 
pengetahuan seperti ini akan mempengaruhi cara pandang 
dan cara pemahaman kita terhadap peristiwa sosial yang 
terjadi, demikian pula halnya dengan peringatan Maulid 
Nabi. Kita berharap, perubahan cara pandang dan cara 
pemahaman itu akan membuka perspektif-perspektif baru 
yang akan memperkaya dan memperluas cakrawala 
pemikiran kita dalam memahami perjalanan hidup Nabi 
Muhammad saw dan relevansinya untuk situasi kekinian. 
Sebab, bagi kita kaum Muslimin sebagaimana dikatakan al
Qur'an, pada diri Rasulullah saw itu telah ada contoh
contoh terbaik yang dapat kita jadikan sebagai suri
tauladan dalam menjalani kehidupan pribadi dan sosial 
kita. Seperti yang tersurat dalam surat al-Ahzab ayat 21: 
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Sungguh telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan 
yang baik bagimu, (yaitu) bagi orang yang mengharap 
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(rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan yang 
banyak menyebut Allah. (Q.S. Al-Ahzab:21) 

Banyak penulis Timur maupun Barat yang 
mengagumi sejarah hidup Nabi Muhammad saw dan 
menuangkannya dalam karya tulis, antara lain seperti 
Muhammad ibn Ishaq, Sirah Rasul Allah, yang 
diterjemahkan ke bahasa Inggris oleh H. Guillaume, The 
Life of Muhammad saw, London, 1955; Ibn Hisham, al
Sirah al-Nabawiyyah, terjemahan Inggris oleh Mohammad 
Mahdi al-Sharif, The Prophet's Biography, Beyrouth, 2001; 
Muhammad Husain Haikal, Hayat Muhammad saw, Abbas 
Mahmud al-'Aqqad, Abqariyya Muhammad, Cairo, 1969; 
Khalid M. Khalid, Kama Tahaddatha al-Rasul, Beirut, 1974;, 
Muhammad ibn Umar al-Waqidi, Kitab al-Maghazi, W. 
Montgomery Watt, Muhammad at Medina, Oxford, 1956; 
juga Muhammad's Mecca: History in the Qur'an (Edinburg: 
1988);. Martin Lings, Muhammad saw: His life Based on the 
Easliest Sources, London, 1983; Maxime Rodinson, 
Mohammed, London 1961 dan yang terbaru Karen 
Armstrong, Muhammad : A Biography of the Prophet, New 
York, 1992. 

Nabi Muhammad saw adalah manusia sejarah yang 
hidup pada zaman yang jaraknya demikian jauh dari masa 
kita hidup sekarang ini. Beliau lahir pada tahun 571 dan 
wafat pada tahun 632 Masehi. Dengan demikian, terdapat 
rentang waktu empat belas abad antara masa kehidupan 
beliau dengan zaman di mana kita hidup sekarang. Namun 
jarak waktu yang demikian panjang itu tidaklah 
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mengurangi kecintaan kita kepada beliau dan kesetiaan kita 
kepada ajaran yang ditinggalkannya. Seringkali ungkapan 
kecintaan itu dituangkan dalam berbagai bentuk syair dan 
puisi yang memang dari segi pengungkapan bahasanya 
lebih mampu mengungkapkan sesuatu yang tidak 
tertuangkan dalam bahasa prosa. 

Malam hari ini kita tidak akan memasuki dunia 
kesusasteraan seperti itu, namun berusaha untuk 
memahami perikehidupan, risalah, the core message, yang 
disampaikan oleh Nabi Muhammad saw kepada kita dalam 
salah satu perspektif kontemporer, yakni perspektif 
pemecahan permasalahan kebangsaan yang sedang kita 
alarm" sekarang m1. Lebih-lebih, menurut Karen 
Armstrong, bahwa Nabi Muhammad saw adalah sedikit 
dari sekian banyak nabi yang mempunyai kesuksesan 
dalam bidang mana gem en · pemerintahan dan politik di 
pertengahan abad ke 7 Masehi. 

Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden, 
Para hadirin yang saya hormati. 

Selama 23 tahun karir kenabian, 13 tahun di Mekah 
dan 10 tahun di Madinah, para penulis biograpi nabi 
menandainya dengan 3 hal pokok: 

Pertama, penegasan identitas ummat atau nation 
building. Keahlian nabi Muhammad saw dalam mengambil 
langkah-langkah strategis-konstruktif untuk menghimpun 
dan menyatukan suku-suku atau kabilah-kabilah Arab yang 
bercerai berai era jahiliyah, tanpa bermaksud melakukan 
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politik uniformitas dikagumi banyak pengamat. Di bawah 
pengaruh Integritas pribadi yang istiqamah dan 
kepemimpinan nabi yang kuat, masyarakat Arab jahiliyah 
·mampu melakukan perubahan. Beliau mampu melakukan 
perubahan yang sangat signifikan dalam pembinaan umat 
atau apa yang disebut era sekarang dengan istilah nation 
building. Dari suku-suku yang berserakan, lemah dan tidak 
diperhitungkan oleh sejarah peradaban umat manusia saat 
itu menjadi kekuatan besar yang cukup disegani dan 
diperhitungkan baik oleh kawan maupun lawan, baik di 
Barat maupun di Timur. Nabi mampu menyemaikan benih, 
yang kemudian tumbuh subur dan berkembang selama 
hampir kurang lebih 7 abad sepeninggalnya dan terus 
berkesinambungan hingga sekarang. 

Sebelum Nabi Muham;nad saw lahir, disebelah Timur 
jazirah Arab berdiri megah kerajaan Persia sedang di 
sebelah Barat berdiri kokoh kekaisaran Romawi. Keduanya 
saling berebut pengaruh dan selalu melintasi jazirah 
Arabia. Perebutan pengaruh, pergumulan antar keduanya 
sempat direkam oleh al-Qur'an dalam surat ar-Rum, ayat 1-
4. 
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Alif Lam Mfm. Bangsa Romawi telah dikalahkan, di negeri 
yang terdekat dan mereka setelah kekalahannya itu akan 
menang, dalam beberapa tahun (lagi). Bagi Allah-lah 
urusan sebelum dan sesudah (mereka menang). Dan pada 
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hari (kemenangan bangsa Romawi) itu bergembiralah 
orang-orang yang beriman. (Q.S. ar-Rum:l-4) 

Di tengah himpitan dua kekuatan besar, kekuatan 
Romawi di Barat dan Persia di Timur, Nabi Muhammad 
saw mampu membangkitkan kekuatan baru dari 
sekelompok suku yang tidak diperhitungkan sama sekali 
saat itu, menjadi bangsa Arab yang kuat, yang akhirnya 
dikemudian hari dapat menerobos batas-batas geografis 
sampai ujung utara, tengah, timur dan selatan benua 
Afrika, daratan Asia Tengah, Asia Selatan dan Asia 
Tenggara serta sebagian Eropa. Sebuah kekuatan barn yang 
cukup disegani selama 7 abad pertama setelah 
kelahirannya. 

Kedua, managemen penselolaan konflik. Sebagai umat 
dan bangsa yang baru lahir, beliau berhasil mengatasi 
konflik-konflik baik internal maupun ekstemal dengan 
penuh kebesaran jiwa, kesabaran dan keuletan. Seperti 
halnya perjuangan kemanusiaan yang lain, beliau kadang 
kalah dan kadang menang. Peristiwa Badr dan peristiwa 
uhud dapat dijadikan saksi sejarah tentang menang dan 
kalah dalam perjuangan kemanusiaan. Sedikit demi sedikit, 
tanpa pantang menyerah dan putus asa. Beliau terus 
menyemaikan dan menanamkan benih-benih ajaran tauhid 
di tengah masyarakat Badui Arab dan bangan Quraisy. 
Masyarakat mayoritas Quraisy tidak bisa menerima ajaran 
baru yang akan diperkirakan mengganggu status sosial dan 
privilege mereka. Dari waktu ke waktu tekanan masyarakat 
Quraisy dirasa semakin kuat. Resiko perjuangan itu 
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mengantarkannya pada pilihan yang amat sulit. Apakah 
beliau masih harus terus berada di tanah kelahirannya 
sendiri, Mekah, atau harus berpindah sementara ke tempat 
lain yang lebih aman. 

Secara simbolik, Peristiwa hijrah nabi ke Madinah 
adalah salah satu model solusi kenabian ketika dihadapkan 
pada pilihan yang sangat sulit dalam perjuangan 
menawarkan nilai-nilai kemanusiaan dan keagamaan yang 
baru, yang belum dapat dimengerti dan dipahami oleh 
generasi sezamannya. Peristiwa hijrah ini sangatlah kaya 
nuansa, sumber inspirasi yang tak pemah padam bagi para 
tokoh-tokoh pergerakan dan aktivis sosial keagamaan, 
namun sering kali telah dilupakan nilai dasar yang 
terkandung didalamnya meskipun hari kejadiannya 
diperingati setiap tahun. 

Strategi kebudayaan yang dipilih nabi adalah dengan 
cara damai, menghindari bentrok pisik, mengalah 
sementara untuk kemenangan jangka panjang, mundur 
sedikit ke belakang, tidak frontal-konfrontatif, tidak radikal 
dalam menghadapi kelompok yang tidak sepaham. Strategi 
ini menjadi inspirasi model perjuangan bagi kaum moderat 
dalam proses panjang perjuangan penegakan nilai-nilai 
keadilan dan cita-cita besar untuk mensejahterakan rakyat. 

Setelah berhasil menghimpun kekuatan di Madinah 
selama 10 tahun dan kembali ke Mekah pun beliau dan 
para sahabat tidak pernah terbesit untuk melakukan 
tindakan balas dendam terhadap aristokrat Quraisy, yang 
dulu pernah mengusirnya. Hak hid up (cultural right) 
kelompok suku Quraisy dan suku-suku lainnya tetap 
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dijamin seperti sediakala tanpa ada upaya untuk 
mengeliminir dan menegaskannya sama sekali. Dengan 
demikian, proses penyebaran Islam berlangsung damai. 
Sebuah pengalaman keagamaan yang sulit diulang kembali 
sekarang ini. Suatu model strategi resolusi konflik atau 
managemen konflik antar berbagai perbedaan paham dan 
keyakinan, agama, suku dan etnis yang dirindukan oleh 
para pengikutnya sekarang. Model resolusi konflik yang 
hampir tak dapat diulang dan dilakukan kembali oleh para 
pimpinan agama dan kepala pemerintahan pada setiap 
levelnya, ketika mereka berhadapan dengan sekelompok 
umat beragama yang sedang berselisih atau berhadapan 
dengan kekuatan kelompok sosial atau agama lain baik di 
kalangan internal maupun ekstemal dalam era globalisasi 
seperti saat sekarang ini. 

Ketiga, prinsip etik, ketaqwaan dan keadilan 
(universal spirituality and equality). Misi dan risalah 
kenabian yang paling pokok adalah landasan etika dan 
acuan nilai dasar sebagai landasan pijak perjuangan 
kemanusiaan. Seperti halnya misi para nabi terdahulu, nabi 
Muhammad saw memperjuangkan tegaknya dan 
dikukuhkannya dua nilai dasar keagamaan yaitu 
ketaqwaan dan keadilan. Dengan prinsip ketaqwaan, 
manusia beragama yang hidup di era majemuk secara 
keagamaan, sosial dan kebudayaan hendaklah dipandu, 
dibimbing dan ditarik ke arah dataran nilai yang lebih 
tinggi, wilayah yang lebih mulia, lebih agung, lebih 
merengkuh (unitive religion). Dengan prinsip dasar itu, 
diharapkan umat beragama dapat mengatasi ekses negatif 
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dari instink sosial manusia untuk bersilang pendapat, 
berbeda, berebut dan berseberangan antara satu kelompok 
dan kelompok yang lain (divisive religion). 

Secara historis dan sosio geografis, Nabi Muhammad 
saw memang tidak bisa tidak harus bertemu, berhadapan 
dan berkomunikasi dengan golongan Ahli Kitab, baik 
dengan Yahudi rnaupun Nasrani. Ketika berhadapan 
dengan para Ahli Kitab seruan untuk bersama-sama 
mernasuki dataran nilai yang lebih tinggi, dataran nilai 
yang lebih substansial, tegas-tegas ditawarkan oleh Nabi, 
seperti yang diungkap dalam al-Qur'an surat Ali Imran, 
ayat 64. 

"' ;;. ;;. ;;. ... , ,. " " 0 ,. "" 0 .I 

~- ilJI ~I ~ ~i ·~ ~:·:- G.:;~~-' 415" Jl I".ILAJ ~G.S::JI l~i t li J • . ~J -· ~ • ' . .}' . ' IT" " ..r ,. ~ "" ... 
, ,... ;;. 0 ... ;;. ... " "" " r$ 

I .I -· 1"-":: !J\! ill I 1J ~ •. ~IJ'" i ~ ,:'a_;.; ~ ~- 1•"':;, "-' :!.\ ·~! Y .JAS Y Y . - - J ~ . . ) . . - - J - -. r 
' ' ' 

~ -~ ,. ~ uL 1· ~~.,1 ~ .) 

Katakanlah (Muhammad): "Wahai Ahli Kitab! marilah 
(kita) menuju kepada suatu kalimat (pegangan) yang sama 
antara kami dan kamu, bahwa kita tidak menyembah kecuali 
Allah dan kita tidak mempersekutukan-Nya dengan 
sesuatupun dan tidak (pula) sebagian kita menjadikan 
sebagian yang lain sebagai tuhan selain Allah. Jika mereka 
berpaling maka katakanlah kepada mereka: "Saksikanlah, 
bahwa kami adalah orang muslim". (Q.S. Ali Imran: 64) 

Sedangkan prinsip keadilan masuk pada wilayah 
politik praktis, yaitu wilayah praxis sosial sehari-ha.ri. 
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Dalam upaya · melaksanakan nilai ketaqwaan yang lebih 
tinggi pada wilayah sosial ekonomi, sosial politik dan sosial 
budaya, prinsip keadilan perlu selalu harus 
dipertimbangkan. "Berbuatlah adil dalam segala bidang 
kehidupan, karena hal demikian adalah tindakan dan 
upaya manusia yang paling dapat mendekati dataran nilai 
yang paling tinggi, yaitu derajat taqwa," begitu al-Qur'an 
menegaskannya dalam surat Al-Maidah, ayat 8. 
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Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamujadi orang
orang yang selalu menegakkan kebenaran karena Allah, 
(ketika) menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali 
kebencianmu terhadap suatu golongan, mendorong kamu 
untuk berlaku tidak adil Berlaku adillah, karena adil itu 
lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, 
sesungguhnya Allah Mahateliti apa ya11g kamu kerjakan. 
(Q.S. al-Maidah: 8). 

Para hadirin yang suya muliakan 

Bangsa Indonesia adalah bangsa yang religius. Hal ini 
dapat dibuktikan dari latar belakang sejarah bangsa 
Indonesia, yang senantiasa mempercayai adanya sesuatu 
dzat yang tidak dapat diinstitusionalisasikan dan tidak 
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dapat dipersonifikasikan yaitu Tuhan Yang Maha Kuasa. 

Sikap keberagamaan itu dapat pula dilihat dari sisi 

konstitusi kenegaraan sebagaimana dimaksudkan dalam 

Pembukaan dan batang tubuh pasal 29 Undang-undang 
Dasar 1945, yang dinyatakan secara tegas bahwa negara 

menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk 

memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut 

agama dan kepercayaan itu. Negara tidak hanya 

melindungi dan memberikan kebebasan dalam kehidupan 

beragama, tetapi juga memberikan bantuan dan dorongan 
kepada pemeluk agama untuk memajukan agamanya 

masing-masing. 
Bangsa Indonesia yang terbingkai dalam Negara 

Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) merupakan bangsa 

majemuk dan multikultural. Bangsa yang terdiri dari lebih 

300 suku, yang tinggal di kepulauan yang terpencar-pencar, 
dipisah oleh laut, teluk, selat, gunung dan sungai memiliki 
latar belakang perbedaan adat istiadat, bahasa, agama 
maupun keyakinan. Lebih kompleks dan lebih rumit 

dibanding semenanjung Arabia, bahkan Eropa Kontinental 
dan Amerika Serikat pun. 

Bangsa yang terdiri dari keanekaragaman suku, etnis, 
budaya dan agama memiliki tantangan yang sangat berat 
untuk menciptakan persatuan dan kesatuan. Tetapi dengan 
lima titik temu, yaitu satu bangsa, satu bahasa, satu negara, 
satu ideologi dan satu pemerintahan, maka persatuan dan 
kesatuan bangsa dapat diwujudkan. 

Perbedaan latar belakang budaya dan agama (cultural 
and religious differences) yang melekat pada bangsa 

~ 
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Indonesia, disatu pihak memang dapat merupakan potensi 
bagi penguatan bangsa, namun dipihak lain justru dapat 
menjadi faktor disintegratif bangsa itu sendiri, jikalau tidak 
dimanage atau dikelola secara tepat dan cermat. 
Keragaman dalam kehidupan keagamaan dan kepercayaan 
yang dipeluk, selain dapat menumbuhkan dinamika 
kehidupan juga dapat menimbulkan permasalahan rumit 
yang berhubungan dengan kerukunan hidup bersama. 
Lebih-lebih, keadaan tersebut dapat dipertajam lagi oleh 
akumulasi permasalahan sosial, ekonomi, budaya dan 
politik, atau sebaliknya gangguan terhadap kerukunan 
hidup beragama merupakan dampak digunakannya agama 
sebagai alat untuk mencapai tujuan kelompok kepentingan 
tertentu. 

Jika keadaan tersebut dibiarkan berlarut-larut dapat 
menimbulkan kekerasan dalam masyarakat, mengganggu 
kerukunan hid up · umat beragama dan kehidupan sosial 
lainnya, yang pada gilirannya akan mengganggu stabilitas 
pembangunan ekonomi, dan mengancam persatuan dan 
kesatuan bangsa. 

Karena berbagai sebab dan alasan, umat beragama 
dimanapun, termasukdi Indonesia, akan selalu memiliki 
benih-benih dan akar-akar persoalan konflik dan 
ketidakrukunan. Konflik ini bisa kecil dan juga bisa besar, 
bisa terbuka dan bisa tertutup. Namun masyarakat atau 
umat beragama pasti tidak akan bisa hidup terus menerus 
dalam konflik dan ketidakrukunan dan akan selalu mencari 
modus kerukunan agar kehidupan dapat berjalan normal. 
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Kerukunan hidup beragama hanya dapat dicapai 

apabila masing-masing pengikut agama bersikap "lapang 
dada" (munsyarihu al-sadr) satu sama lainnya, berpikiran 
luas (broad minded) untuk menciptakan kerukunan. Begitu 
sama halnya, dalam hal kerukunan hidup antar etnis, antar 
suku dan antar ras. Dalam kehidupan multikultural, 
bukanlah semangat untuk menang sendiri yang perlu 
dikembangkan, melainkan prinsip "setuju dalam 
perbedaan" (agree la disagreement). Artinya, orang atau 
kelompok mau menerima dan menghormati orang lain dan 
kelompok lain agama, lain etnis, lain ras, lain bahasa 
dengan seluruh keutuhannya, sejak dari aspirasi, 
keyakinan, identitas, tradisi, kebiasaan sampai pola 
hidupnya, dengan kebebasannya untuk menganut 
keyakinan dan memajukan agamanya. 

Sebenamya, menurut hasil-hasil kajian ilmuan agama 
dan ilmuan sosial, berbagai konflik yang terjadi di tanah air 
sebenamya bukan semata-mata karena faktor internal 
agama itu sendiri, melainkan oleh berbagai sebab yang 
saling terkait: (1) Krisis diberbagai bidang yang terjadi di 
tanah air beberapa tahun yang lalu, pada akhimya 
menciptakan menipisnya kepercayaan masyarakat terhadap 
aparat penyelenggara negara dan pemerintahan (birokrasi, 
polisi dan militer) yang selama bertahun-tahun terlanjur 
memperlihatkan sikap yang kurang mendapat simpati 
sebagian masyarakat, juga memunculkan sikap saling 
curiga yang tinggi antar berbagai kelompok masyarakat; (2) 
Pada waktu yang bersamaan berkembang pula 
propaganda-propaganda keagamaan yang semakin 
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menciptakan dan menekankan esklusifitas, rigiditas dan 
mengagung-agungkan kepentingan kelompok. Hal ini bisa 
dilakukan lewat forum-forum khutbah, pengajian, majlis 
taklim, kebaktian, misi agama yang eksklusif dan 
sebagainya; (3) Keadilan dan kesejahteraan sosial, ekonomi 
dan politik baik pada level internasional maupun lokal
nasional. Kesenjangan dalam berbagai bidang m1 

mempermudah pengikut agama terjebak dan terseret dalam 
arus persaingan lokal dan global, pertentangan dan bahkan 
permusuhan antar kelompok. 

Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden 
para hadirin yang saya hormati. 

Kabinet pemerintahan sekarang disebut Kabinet 
Indonesia Bersatu. Sebuah istilah yang menunjukkan 
perlunya penyegaran terus menerus dan pembaharuan 
ingatan kolektif berbangsa dan bernegara secara 
berkesinambungan. Istilah itu juga mengindikasikan 
adanya titik-titik rawan yang perlu segera diidentifikasi dan 
diwaspadai tanpa lengah sedikitpun oleh para 
penyelenggara negara khususnya dan masyarakat pada 
umumnya. 

Solusi kenabian (prophetic religious polities) untuk 
permasalahan bangsa yang kompleks dan rumit dapat 
direnungkan dan dirancang kembali dengan modifikasi dan 
improvisasi disana-sini, lantaran situasi, kondisi serta 
konteks zaman yang sangat berbeda. Kecanggihan sains 
dan tekhnologi, pengaruh media cetak dan elektronik, 
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munculnya lembaga-lembaga swadaya masyarakat, 
kekuatan lembaga-lembaga keuangan multinasional 
menjadikan dunia yang kita hum' sekarang lebih pelik 
daripada masa-masa sebelumnya. Mengutamakan 
kelompok sendiri dan menomorduakan apalagi 
menegasikan kelompok yang lain bukanlah solusi kenabian. 
Cara berpikir dan solusi seperti itu biasa disebut sebagai 
politik keberagamaan fatwa klergi-ulama (priestly religious 
politics), yang seringkali tidak sejalan dan seirama dengan 
solusi kenabian. 

Untuk mempertahankan dan memperkuat Negara 
Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) bangsa Indonesia, 
khususnya para pemimpin dan penyelenggara negara perlu 
memiliki cita-cita besar dan kepekaan yang lebih dari rata
rata untuk menjaga semangat multikulturalisme dalam 
segala hal. Berpikir homogenitas-singularitas dalam 
memecahkan persoalan pendidikan, ekonomi, sosial, 
budaya, agama, pertahanan-keamanan adalah bertentangan 
dengan arus kuat realitas sosial yang hidup di tengah
tengah bangsa Indonesia. Kemampuan social skill, 
leadership yang kuat, kecanggihan bernegosiasi, tawaran 
konsesi dan kompromi amat diperlukan dalam masyarakat 
multikultural. 

Memenuhi rasa keadilan masyarakat dan 
mendahulukan kepentingan publik merupakan agenda 
pokok yang cukup mendesak bagi bangsa yang sedang 
bergulat untuk keluar dari jeratan tali kemiskinan. Upaya 
hukum untuk mengurangi tingkat korupsi, kolusi dan 
nepotisme yang menjadi penyakit kronis bangsa Indonesia 
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merupakan prioritas yang tidak bisa ditawar-tawar. Belum 
lagi situasi intemasional yang menunjukkan ketidakadilan 
global mendorong munculnya 1armgan terorisme 
international. Sebuah isu baru yang sedang hangat 
dibicarakan dalam forum-forum internasional. 
Ketidakadilan global pada gilirannya juga berakibat pada 
keadilan lokal regional yang perlu dipecahkan secara 
struktural. 

Untuk itu, masyarakat dan bangsa Indonesia perlu 
secara terns menerus mencari berbagai cara pemecahan 
untuk memenuhi berbagai tuntutan secara berimbang. 
Keseimbangan antara fungsi penyelenggara negara sebagai 
"state building" dan fungsi "state criticizing"; tuntutan 
kesatuan dan persatuan Indonesia serta keanekaragaman 
etnis, agama, ras, suku. Bagaimana dapat mencapai 
kesatuan politik yang kokoh, tanpa harus menyeragamkan 
kultur dan agama warganya, hams dapat berprilaku 
inklusif tanpa hams melumatkan (asimilasi) berbagai aneka 
ragam budaya dan agama warganya menjadi satu, mampu 
menanamkan rasa kebangsaan dan keindonesiaan namun 
tetap mampu menjunjung tinggi hak-hak dan perbedaan 
kultural yang sah, menghargai dengan sepenuh hati 
identitas kultural dan identitas reliji warganya, tanpa 
melemahkan identitas bersama yang dijunjung tinggi para 
warganya dalam payung atau tenda besar kerangka pikir 
berbangsa dan bernegara. 

Sejauh ini tidak ada masyarakat multikultural yang 
dapat dikatakan sungguh-sungguh berhasil menangani 
persoalan rumit tersebut secara tuntas. Banyak masyarakat 
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multikultural yang tidak berhasil menangani tuntutan pelik 
di atas, antara lain dapat disebut Uni Sovyet dan 
Yugoslavia. Keduanya harus berakhir dengan cerai berai 
penuh kekerasan. Kanada hidup dalam bayang-bayang 
tuntutan pemisahan propinsi Quebec; India, jika tidak hati
hati tidak dapat terhindar dari pemisahan negara yang 
kedua setelah dulu pernah pecah dan menjadi Pakistan. 
Sudan dan Nigeria tercabik-cabik oleh konflik etnis yang 
penuh kekerasan dan banyak cerita sedih lain yang bisa 
berulang kali terjadi di berbagai belahan dunia. 

Negara-negara besar yang kaya pengalaman dalam 
menjalankan demokrasi dan relatif cukup stabil seperti 
Amerika Serikat, Perancis, Inggris menampakkan tanda
tanda disorientasi secara moral dan emosi ketika mereka 
harus menghadapi tuntutan-tuntutan yang semakin kuat 
tentang perlunya keadilan global, kesetaraan dan 
pengakuan yang sama dalam tuntutan dunia baru era post 
kolonial. Meskipun masyarakat multireligi dan 
multikultural sangat sulit diurus dan dibenahi, namun 
masyarakat yang hidup dalam negara tersebut tetap 
mendambakan dan sangat berharap agar kesulitan ini tidak 
berakhir dengan mimpi buruk politik yang sangat 
menakutkan. Masyarakat pada umumnya masih berharap 
bagaimana dapat merubah potensi yang teramat sulit 
tersebut berubah dan diubah menjadi "kekuatan" yang 
menjanjikan dan menyenangkan. 

Jika masyarakat mampu mengkoreksi dan menggali 
kembali pengalaman panjang yang telah berurat berakar 
dalam homogenitas kultural dan secara ketat membangun 
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kembali kebijakan baru yang lebih memberi kesempatan 
yang sama untuk lebih menumbuhkembangkan bentuk
bentuk institusi kelembagaan mereka sendiri secara otonom 
maka harapan baru akan terbit menyingsing. Model-model 
pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel serta 
nilai-nilai moral, agama dan politik yang lebih mereka 
akrabi sejak lama, seperti halnya pengalaman kenabian era 
silam dalam menghadapi isu yang sama, maka kiranya kita 
tidak boleh terlalu pesimis dalam menghadapi Indonesia di 
masa depan. 

Semoga dengan hikmah memperingati maulid nabi 
besar Muhammad saw , kita semua bangsa Indonesia dapat 
meneladani, mengingat kembali merekonstruksi ulang, 
mengkoreksi langkah dan kebijakan yang tidak tepat, serta 
mendiseminasikan nilai-nilai agung kenabian dalam 
berbangsa dan bemegara. Amin ya rabbal 'alamin. 

Wabillahi at-taufiq wa al-hidayah 
Assalamu'alaikum wr.wb. 
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MENGIMPLEMENTASIKAN 
KETELADANAN DAN MASYARAKAT IDEAL NABI 

UNTUK MENGHINDARI MUSIBAH DAN BENCANA 

Oleh: 
Dr. H. Wahidln Puarada, M.SI 

Bupati Kabupaten Fak Fak 

Yth. Bapak Presiden Republik Indonesia beserta 
lbu Hj Ani Susilo Bambang Yudhoyono 
Yth. Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia beserta 
lbu Hj. Mufidah Yusuf Kalla 
Yth. Para Pemimpin lembaga Negara 
Yth. Para Menteri Kabinet Indonesia Bersatu 
Yang Mulia Para Duta Besar N~'garJ. S.:~.hab.:~.t, 
Kaum Muslimin dan Muslimat yang bt>rb.1hagia 
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Segala puji bagi Allah SWT tumpuan pinta dan 

permohonan ampun dari kekhilafan dan kesalahan. 
Shalawat dan salam hendaknya senantiasa kita 

kirimkan keharibaan junjungan Muhammad saw, nabi dan 
pemimpin revolusi umat manusia. Pembawa ajaran 
kedamaian dan rahmat bagi sekalian alam. 

Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden dan Para Hadirin 
yang berbahagia 

Alhamdulillah, malam ini merupakan malam yang 
berbahagia bagi kita semua, di tempat terhormat Istana 
Negara ini kita memperingati perstiwa besar dan mulia 
kelahiran (Maulid Nabi Muhammad saw) pemimpin 
revolusi umat manusia yang agung. Keagungan 
Muhammad saw tidak mungkin dapat dipaparkan dalam 
uraian singkat. Namun ketakberdayaan kita merangkum 
keagungan Rasulullah saw dalam uraian singkat dan 
sederhana justru semakin menampak keagungannya. 

Sebagai seorang Nabi dan Rasul keagungan yang 
melekat adalah ketinggian dan keluhuran budi pekerti. 
Itulah yang ditegaskan oleh Allah dalam Al-Qur'an surat 
al-Qalam; 

Sesungguhnya engkau benar-benar berbudi pekerti yang 
luhur. (Q.S. al-Qolam: 4) 
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Penegasan itu kita temukan pula dalam surat al-Ahzab 

ayat 21: 
,Ill , "' , ""' "' .,.. ""' ... 
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Sesungguhnya pada diri Rasulullah (Muhammad) teladan yang 
baik bagi kamu ... (Q.S. al-Ahzab: 21) 

Atas dasar itulah Nabi Muhammad saw mengaskan 
risalah kerasulannya untuk menyempurnakan budi pekerti 
dan akhlak ~bl ~j.~ ~t) :~ LJ) (Sesungguhnya aku 
diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia). Budi 
pekerti dan keteladanan Rasulullah saw yang merupakan 
bagian penting risalahnya menjadi rahmat bagi sekalian 
alam, u!J~ ~j Yl ~ut....:) L.j (Kami tidak mengutus engkau 
(wahai Muhammad saw) kecuali membawa rahmat bagi 
seluruh alam). Kehidupan Rasulullah saw dipandang 
sebagai rahmat paling tidak dapat ditinjau dari dua faktor 
penting; Pertama, masyarakat manusia sudah kehilangan 
personifikasi panutan yang dapat ditiru dan dijadikan 
contoh. Kedua, masyarakat manusia telah kehilangan 
orientasi nilai moralitas kehidupan dalam bimbingan dan 
tuntunan agama. Oleh karena itu Nabi Muhammad saw 
tampil sebagai sosok moral sempurna dengan substansi 
pendidikan moral ilahiyah, moralitas dibawah petunjuk 
Allah. Hal ini diakui sendiri oleh Nabi sebagaimana 
sabdanya: 

0 !,..... .... _., 0 ~: ~-- ,...:;. ~ 
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"Tuhan yang mendidikku, sehingga hasilnya teramat baik". 
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Ketinggian pekerti yang dimiliki dan pengaruh 

keteladannya inilah yang mendapat pengakuan para ahli 
dalam berbagai tulisan dan karya mereka bahwa 
Muhammad saw adalah manusia yang agung. Antara lain 
para ahli itu adalah Marcus Dodds dalam bukunya 
Muhammad, Buddha and Christ, melihat keagungan 
Muhammad saw dalam tolok ukur keberanian moral. 
Nazme Luke dalam Muhammad al-Rasiil wa al-Risiilah, 
dengan tolok ukur pembuktian ajaran. Will Durant dalam 
History of Civilization on the World dengan tolok ukur hasil 
karya dan Michael Hart pengarang Buku 100 Tokoh yang 
Paling Berpengaruh di Dunia, menempatkan Nabi 
Muhammad saw pada posisi pertama sebagai pemimpin 
yang paling berpengaruh di dunia. Annie Besant dalam 
kaitan keagungan Nabi Muhammad saw memaparkan 
dalam bukunya The Life and Teaching of Muhammad bahwa 
mustahil bagi seorang yang mempelajari kehidupan dan 
kepribadian Nabi Muhammad saw hanya mempunyai rasa 
hormat saja terhadap Nabi yang mulia, akan tetapi lebih 
dari itu dia akan meyakini bahwa Rasulullah saw adalah 
salah seorang Nabi terbesar dari Sang Pencipta. 

Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden 
Para Hadirin yang berbahagia 

Keagungan Nabi Muhammad saw dengan budi 
pekerti luhur, akhlak mulia, serta keteladanan, dalam 
perspektif sejarah tampak jelas telah memberi pengaruh 
yang luar biasa terhadap dinamika dan pembangunan 
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masyarakat di masanya dan di masa khulafaurrasyidin. 
Masyarakat era Nabi dan khulafaurrasyidin digelari Allah 
sebagai "masyarakat ideal" (t..l .») (Q.S Ali Imran; 110). 
Predikat "masyarakat ideal" itu dicapai dengan tiga 
kriteria. Pertama, melakukan dan menyerukan kebaikan. 
Kedua, menghindari dan mencegah kemungkaran, dan 
Ketiga, memperkokoh keimanan dan ketaqwaan kepada 
AllahSWT. 

Masyarakat masa Nabi dan khulafaurasyidin yang 
menjalankan tiga langkah itu yang kemudian disebut 
"masyarakat ideal", agaknya termasuk dalam kategori 
masyarakat atau negara yang difirmankan oleh Allah 
"Negeri yang sejahtera dan mendapat ampunan Allah 
SWT" •-. ~ - - t{J,. ":ll! 

0 .)_JJ&. y .).J O# 0 O 

Tugas kita sebagai umat Muhammad saw berupaya 
terus menerus melakukan identifikasi aspek-aspek 
kehidupan Nabi dan corak dinamika masyarakat di masa 
beliau serta mengimplementasikan dalam kehidupan 
bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dewasa ini, 
sehingga menjadi masyarakat, bangsa, dan negara yang 
sejahtera lahir dan batin serta senantiasa dalam bimbingan 
dan ampunan Allah Rabbal' alamin, dijauhkan dari segala 
musibah dan mara bahaya. 

Sebagai bangsa, akhir-akhir ini kita dirundung 
berbagai musibah, Ibu Pertiwi berduka. Musibah menerpa 
secara beruntun; gempa bumi, banjir, tanah longsor, 
semburan lumpur panas, kecelakaan transportasi udara, 
darat, dan laut kita. Undangan Tuhan berupa kenikmatan 
tidak mampu menghadirkan ketaatan kita kehadirat-Nya. 
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Dengan musibah agaknya Tuhan ingin menyadarkan kita 
untuk kembali kepada ajaran petunjuk-Nya melalui 
keteladanan yang diberikan oleh rasul-Nya yang telah 
melahirkan "masyarakat ideal" dimasanya. 

Sebagai kriteria pertama masyarakat ideal adalah 
melakukan dan menyerukan kebajikan. Mari kita lakukan 
introspeksi diri. Dewasa ini banyak di antara kita pandai 
bicara tapi tidak berbuat apa-apa untuk kebajikan bangsa. 
Bisa dan biasa mengkritik tapi tidak memberikan solusi dan 
alternatif. Di depan sebagai penganjur kebajikan, di 
belakang memprovokasi untuk menghalangi orang kearah 
kebaikan. Berbuat dilatari oleh berbagai kepentingan 
pribadi, jauh dari ketulusan untuk membangun negeri. 
Perilaku demikian bertentangan dengan ajaran dan 
perintah Rasulullah saw dan tidak menutup kemungkinan 
hal demikian dapat mendekatkan kita dengan musibah dan 
bencana. Allah berfirman dalam surat an-Niir ayat 63: 

,. "" , , ,. • , , " , .0 ... • .. 
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"Maka hendaklah orang-orang yang menyalahi perintah 
rasulnya takut akan mendapat cobaan atau ditimpa azab 
yang pedih" . (Q.S. an-Niir: 63) 

Semakin jauh suatu masyarakat dari ajaran para rasul 
semakin dekat mereka dengan musibah dan bencana. Kasus 
kaum 'Aad dan kaum Saba' merupakan bukti yang 
diceritakan dalam Al-Qur'an dalam surat al-Fajr ayat 6 
sampai 14, disebutkan kaum 'A'ad yang memiliki tanah 
yang subur dan kaya raya, namun melakukan 
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penyimpangan akidah dan menantang ajaran Nabi Hud 
ditimpa kemarau panjang yang kemudian disusul dengan 
terpaan "angin kencang" yang memporak-porandakan 
bangunan dan membinasakan ternak-ternak mereka. 

Hal yang sama juga terjadi terhadap kaum Saba', 
merka melakukan penyimpangan tauhid serta kufur nikmat 
dan sombong, sehingga banjir besar pun menerjang mereka. 
Dalam Al-Qur'an surat Saba' ayat 15 sampai 17 Allah 
berfirman: 
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"Sesungguhnya bagi kaum Saba' ada tanda kebesaran 
(Allah) di tempat kediaman mereka yaitu dua buah kebun di 
sebelah kanan dan di sebelah kiri, (kepada mereka dikatakan) 
"Makanlah olehmu dari rezki yang (dianugerahkan) 
Tuhanmu dan bersyukurlah kepada-Nya. (Negerimu) adalah 
negeri yang baik, sedang (Tuhanmu) adalah Tuhan Yang 
Maha Pengampun. Tetapi mereka berpaling, maka Kami 
datangkan kepada mereka banjir yang besar dan Kami ganti 
kedua kebun mereka dengan dua kebun yang ditumbuhi 
(pohon-pohon) yang berbuah pahit, pohon Atsl dan sedikit 
dari pohon Sidr. Demikianlah Kami memberi balasan kepada 
mereka karena kekafiran mereka. Dan Kami tidak 
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menjatuhkan azab (yang demikian itu), melainkan hanya 
kepada orang-orang yang sangat kafir". (Q.S. as-Saba': 15-
17). 

Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden 
Para Hadirin yang berbahagia. 

Kriteria kedua "masyarakat ideal" adalah mengindari 
dan mencegah kemungkaran. Kemungkaran yang terjadi 
pada masa Nabi dan para sahabat dirasakan sebagai beban 
yang amat berat baik secara individual maupun komunitas. 
Seorang pelaku kejahatan selalu datang kepada Nabi dan 
sahabat besar untuk mendapat posisi hukum dan bebas 
psikis dan beban sosial. Dalam masyarakat kita dewasa ini 
keadaannya belum sedemikian itu, memang sudah banyak 
kemajuan tetapi disana-sini masih banyak yang perlu 
dibenahi. Seseorang sudah jelas melanggar hukum saja 
masih terns berupaya terbebas dari jeratan hukum, 
eksploitasi hak rakyat dan kekayaan negara seperti korupsi, 
penebangan hutan secara liar (illegal logging), 
penyelundupan, judi, dan narkoba masih banyak terjadi. 
Penyimpangan seksual dan perselingkuhan tak kalah 
hebatnya, mulai dari remaja sampai kaum tua dalam rumah 
tangga, mulai dari rakyat jelata sampai anggota masyarakat 
kelas atas. Ironisnya sebagian mereka tidak merasa malu 
megekspos ke publik. Kita semakin jauh dari kriteria kedua 
"masyarakat ideal Nabi" yaitu men~?hindari dan mencegah 
kemungkaran. 
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Lalu bagaimana dengan kriteria ketiga "masyarakat 

ideal" yaitu penguatan keimanan dan ketaqwaan kepada 
Allah SWT. Keimanan dan ketaqwaan, kepada Tuhan pada 
masa Nabi dan sahabat menjadi pondasi yang amat kokoh 
bagi semua ibadah dan aktifitas kehidupan individual dan 
komunitas, baik dalam membangun duniawi maupun 
ukhrawi. Amal, keimanan dan ketulusan berbuat atau ihsan 
tampak sangat melekat. Iman dan ihsan menjadi lokomotif 
yang menggerakkan amal dan aktifitas umat berpacu untuk 
kebajikan dan pembangunan. 

Dalam kehidupan kita dewasa ini, amal, iman, dan 
ihsan seakan-akan tidak memiliki hubungan organik yang 
saling melandasi satu sama lain. Masyarakat dalam segala 
level, dari awam sampai elit negeri sebagian besar terjebak 
ke dalam formalisme agama, labelitas agama. Bahkan 
agama menjadi labelitas kehidupan politik. Dalam birokrasi 
pun formalisme agama ini amat terasa. Sebagai contohnya, 
sumpah sebagai pegawai negeri dan sumpah jabatan 
seakan-akan terlepas begitu saja tanpa pengaruh yang 
signifikan dalam tugas dan tanggung jawab seorang 
pegawai atau pejabat. Apalagi kalangan swasta yang tak 
pemah diambil sumpahnya. Pembangunan sarana ibadah 
dan pelaksanaan ibadah di lembaga dan instansi, temyata 
belum banyak berpengaruh untuk mencegah berbuat hal
hal yang bertentangan dengan agama. Keterjebakan dalam 
formalisme agama juga tampak pada upaya pembangunan 
sarana ibadah, yang tidak jarang menelan biaya sangat 
tinggi, tanpa mempertimbangkan sentuhan subtansi agama 
yang ingin dicapai. 
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Masyarakat pada umunya juga terjebak formalisme 

agama dalam kehidupan mereka. Mereka ingin 
mendapatkan legalitas agama dalam kehidupan, tetapi 
mereka tidak memegang dan melaksanakan ajaran agama 
dengan konsisten. Akad nikah adalah sesuatu yang sakral 
sebagai legalitas agama terhadap hubungan anak manusia 
dalam rumah tangga, tetapi kehidupan rumah tangga itu 
sendiri kemudian berjalan di luar rei ajaran agama. 
Perselingkuhan dan kekerasan dalam rumah tangga adalah 
bukti terlepasnya kehidupan rumah tangga dari komitmen 
awal yang dilandasi agama, berintikan keimanan dan 
ketaqwaan kepada Allah SWT, yang pada masa Nabi 
menjadi landasan ketiga pembangunan masyarakat binaan 
beliau ( ~i ~ ). 

Dalam hal ini menarik untuk diperhatikan bahwa di 
dalam Al-Qur' an, Allah SWT tidak ban yak berbicara 
tentang pembinaan bangsa dan negara, tetapi lebih banyak 
berbicara tentang pembinaan pribadi dan keluarga. Ini amat 
wajar karena masyarakat, bangsa, atau negara yang ideal 
hanya bisa diwujudkan di dalam pribadi dan keluarga 
sakinah. Dengan kata lain, sulit membayangkan masyarakat 
ideal di atas rumah tangga yang berantakan. 

Dalam keyakinan kita, tercabutnya umat dari subtansi 
agama yakni keimanan, dan ketaqwaan agaknya 
mempunyai andil, di samping faktor alam dan human error 
terhadap berbagai musibah dan bencana yang terus 
menerus menimpa kita. Secara matematis memang sulit 
membuktikan hubungan pengaruh ini, akan tetapi petunjuk 
agama harus diyakini. Dalam banyak hadis Rasulullah saw 

~ 
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yang kita peringati kelahirannya malam ini, menyebutkan 
indikasi demikian. Jika masalah rumah tangga sudah 
menjadi fenomena dimana-mana seperti kaum Nabi Nuh, 
jika kejahatan dan penyimpangan seksual menjadi 
fenomena dimana-mana seperti kaum Nabi Luth, dan jika 
kejahatan ekonomi dan kecurangan bi~nis menjadi 
fenomenal dimana-mana seperti kaum Nabi Syu'aib, maka 
kita harus banyak berzikir dan bertaubat nashuha agar kita 
terhindar dari berbagai musibah dan bencana. Musibah dan 
bencana amat berdekatan dengan kemungkaran dan 
kemaksiatan yang kita lakukan. 

Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden 
Para Hadirin yang berbahagia. 

Dalam konteks agama dan dalam rangka peringatan 
maulid Nabi ini, untuk menghadapi berbagai musibah dan 
bencana yang menimpa, mari kita meneladani Rasulullah 
saw dan masyarakat di masa beliau dengan sungguh
sungguh penuh kecintaan dan ketaatan. 

Sambil kita kembali pada potret sejarah keteladanan 
Nabi dan masyarakat binaan beliau, sebagai umat muslim, 
kita harus meyakini bahwa: 

Pertama: Musibah dan bencana alam berbanding lurus 
antara perilaku makro kosmos alam raya dan perilaku 
mikro kosmos manusia. Dalam Al-Qur' an surat ar-Rum 
ayat 30 Allah berfirman: 

~~ ~f ·- -- ;.. ,-_. :...-i,- ") -i, · ~WI -:.1:.. 
~ 4$,-~ ..-._ ~ .J .}"!' ..J J"'r 

~ 
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"Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan 

karena perbuatan tangan manusia". (Q.S. ar-Rum :30) 

Ayat ini mengisyaratkan hal sebaliknya yaitu 
mengharuskan kita senantiasa melakukan harmonisasi 
hubungan tidak hanya dengan sesama manusia akan tetapi 
dengan alam dan segala isinya, memanfaatkan sumber 
daya lam tanpa merusak kelestriannya untuk generasi
generasi mendatang. 

Kedua: Kalau kemungkaran berdekatan dengan 
bencana dan musibah maka perilaku sebaliknya yakin 
kebajikan yang hams dilakukan. Dalam hadis Nabi 
disebutkan bahwa amal kebajikan dapat berfungsi sebagai 
penolak bala'. Kebajikan mengandung pengertian yang 
amat luas baik dalam kaitan dengan individu, komunitas, 

dan negara. Dalam kaitan proses bernegara pembangunan 
yang berkeadilan adalah kebaikan hakiki di negeri yang 

luas ini. Pemihakan pembangunan pada daerah tertinggal 
terutama di Indonesia Bagian Timur adalah contoh 

kebaikan yang harus ditebarkan. Hal ini untuk mengatasi 
ketertinggalan pada semua sector pembangunan. Do' a dan 

pinta kita kiranya di hari-hari mendatang kucuran rahmat 

Tuhan menyertai bangsa kita dan kita di jauhkan dari 
segala malapetaka. 

Ketiga: Sebagai mu'jizat besar Nabi Muhammad saw , 

Al-Qur' an memberikan tuntunan yang arif dan bijaksana 

dalam menyikapi musibah yakni kembali menyerahkan diri 

kepada Allah sembari menegakkan ajaran-ajaran agama. 

Allah berjanji dalam Al-Qur'an surat al-A'raf ayat 96: 

!1lWE 
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Dan sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, 
pastilah Kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dqri 
langit dan bumi .. (Q.S. al-A'raf: 96) 

Sikap arif dan bijaksana dalam menghadapi musibah 
bagi seorang muslim sejati adalah tidak mencari kambing 
hitam atau menyalahkan orang lain. Akan lebih salah jika 
sebagai muslim kita memistikkan musibah itu. Secara fisik 
kita sudah menderita, jangan lagi menambah dengan 
menisak akidah sendiri. Kita harus mengupayakan 
bagaimana keadaan menjadi lebih baik sembari 
berkeyakinan bahwa fenomena alam tidak lepas dari 
cobaan Allah yang harus dilihat dengan baik sangka pada 
Sang Pencipta. 

Demikianlah uraian yang dapat saya sampaikan dalam 
peringatan Maulid Nabi Besar Muhammad saw ini. Banyak 
kekurangan dari kelebihan. Kelebihan adalah milik Allah 
dan kekurangan adalah dari kami sendiri. Atas segala 
kekurangan itu mohon dimaafkan. 
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