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Kata Pengantar

Bismillahirrahmanirrahim

Innalhamdalillah, segala untaian puja dan puji hanya pantas dipersembahkan
kepada Allah s.w.t., Pemilik segala ilmu pengetahuan, yang mengajarkan kepada
manusia apa yang tiada diketahuinya. Shalawat dan salam semoga senantiasa
tercurahkan kepada Nabi Muhammad s.a.w. yang menunjukkan ketinggian derajat
ilmu pengetahuan dan kemuliaan orang-orang yang berjuang di dalamnya.

Islam adalah sebuah sistem ajaran yang komprehensif, universal, aplikatif,
rasional, sesuai dengan fitrah kemanusiaan, dan sarat dengan hikmah demi
kebahagian hidup manusia di dunia kini (the current world) dan di akhirat kelak (the
hereafter). Ajaran Islam pada hakikatnya tidak hanya ditujukan kepada umat Islam,
tetapi lebih dari itu, ia adalah sebuah sistem ajaran yang rahmatan lil’alamin,
menjadi rahmat bagi seluruh alam semesta. Namun sayangnya, kesempurnaan Islam
itu tidak jarang justru tertutupi oleh umat Islam sendiri yang menunjukkan perilaku
dan sikap hidup yang tidak Islami, bahkan terkadang justru bertentangan dengannya.

Oleh karena itu, mempelajari Islam dengan benar merupakan langkah awal
untuk mengamalkan Islam secara total (kaffah), tidak hanya pada aspek kulitnya
saja, tetapi sampai pada isinya, tidak hanya terhenti pada aspek-aspek ritualitasnya
belaka, melainkan mampu menangkap aspek-aspek yang lebih substansial dari ajaran
ini. Islam bukanlah agama yang hanya menawarkan teori, tetapi sekaligus juga
menghadirkan solusi bagi problematika kehidupan manusia. Inilah yang melatari
munculnya berbagai kajian disiplin ilmu keislaman, seperti ekonomi Islam, politik
Islam, kebudayaan Islam, dan berbagai kajian keislaman lainnya yang semuanya
berusaha menawarkan solusi terhadap problematika kehidupan manusia dengan
bersandar pada sumber pokok ajaran ini, yaitu Al-Qur’an dan As-Sunnah.

Buku ajar ini merupakan bahan pengantar untuk mempelajari ajaran Islam
yang diperuntukkan bagi para mahasiswa. Buku ajar ini berisi tuntunan dari agama
Islam yang mencakup berbagai spektrum kehidupan secara luas, namun disajikan
secara ringkas dan padat agar dapat lebih mudah dipahami oleh mahasiswa.

Penulis menyadari bahwa buku ajar ini jauh dari sempurna, sehingga kritik
dan saran demi penyempurnaannya di kemudian hari akan penulis terima dengan
senang hati disertai ucapan terima kasih yang tak terhingga. Semoga karya yang
tidak seberapa ini bermanfaat bagi para pembaca dan menjadi ‘amal jariah bagi
penulis. Hanya kepada Allah-lah kita berserah diri dan hanya kepada-Nyalah kita
memohon pertolongan.

Banjarmasin, 1 September 2017

Mochammad Arif Budiman
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BAB I

AGAMA DAN MANUSIA

Pengertian Agama Islam

Kata “agama” pada mulanya berasal dari bahasa Sansekerta untuk menunjuk

kepada kepercayaan agama Hindu dan Budha. Dalam perkembangannya, kata ini

diserap ke dalam bahasa Indonesia dan dipakai untuk menyebut kepercayaan yang

ada di Indonesia secara umum.

Begitu banyak definisi tentang agama yang telah dikemukakan para ahli,

namun disini hanya akan ditampilkan sebuah defnisi mengenai agama (religion)

yang terdapat dalam Oxford Student Dictionary (1978), yaitu “the belief in the

existence of supranatural rulling power, the creator and controller of the universe”

(suatu kepercayaan kepada keberadaan suatu kekuatan pengatur supranatural yang

menciptakan dan mengendalikan alam semesta). Pengertian seperti inilah yang

umumnya tampak dari sekian banyak definisi tentang agama. Namun demikian,

cakupan agama Islam sesungguhnya lebih luas dari definisi ini. Sebab Islam tidak

hanya mengatur hubungan manusia dengan Tuhan (hablum minallah) semata,

melainkan juga mengatur hubungan manusia dengan sesamanya dan alam sekitarnya

(hablum minannas).

Dalam bahasa Al-Qur’an, agama disebut dengan “din” yang berarti keadaan

berhutang, kepatuhan, kecenderungan atau tendensi alamiah, dan kekuasaan yang

bijaksana. Pengertian din ini dapat dijelaskan sebagai berikut. Manusia pada

hakikatnya berhutang kepada Allah karena Allah telah menciptakan dan memberikan

kehidupan kepadanya. Kesadaran akan hal ini kemudian melahirkan kepatuhan dan

ketundukan kepada sang Pencipta dimana kepatuhan dan ketundukan itu pada

dasarnya memang merupakan suatu kecenderungan alamiah (fitrah) sejak manusia

dilahirkan. Dengan kepatuhan dan ketundukan kepada Allah, manusia akan hidup

selamat dan bahagia karena selalu berada di bawah bimbingan dan perlindungan dari

Allah, Tuhan Yang Maha Kuasa dan Maha Bijaksana.

Hampir semua nama agama di dunia ini lazimnya disandarkan kepada nama

pendirinya atau nama suku bangsa tempat agama itu dilahirkan. Agama Zoroaster
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disandarkan kepada pendirinya, Zoroaster (meninggal tahun 583 SM). Agama

Kristen disandarkan kepada pembawanya, Yesus Kristus. Agama Budha disandarkan

kepada Sidharta Gautama Budha. Demikian pula Konfusianisme yang disandarkan

kepada Konfusius (Kong Hucu), pendirinya. Sementara agama Hindu dan Yahudi,

masing-masing disandarkan kepada suku bangsa India dan Yahudi (Jews). Atas dasar

kelaziman ini, sebagian orang Barat menyebut agama Islam dengan

Mohammedanism. Istilah ini diartikan bahwa Islam adalah agama yang dibuat oleh

Muhammad atau bahwa Islam adalah agama yang berisi pemujaan terhadap

Muhammad. Istilah ini tentu saja sangat tidak tepat untuk agama Islam.

Berbeda dengan semua agama di atas, nama agama Islam sama sekali tidak

dihubungkan kepada orang atau bangsa tertentu. Islam adalah nama yang diberikan

oleh Allah sendiri untuk seluruh umat manusia (lihat QS 3:19; 3:85; 5:3). Islam

adalah agama sepanjang sejarah. Agama dari seluruh nabi dan rasul yang pernah

diutus Allah, sejak Nabi Adam hingga Nabi Muhammad.

Islam berasal dari bahasa Arab “aslama” yang berarti menyerahkan diri,

tunduk, patuh, taat, selamat, aman dan sejahtera. Dengan demikian, Islam

mengandung arti penyerahan diri, ketundukan, kepatuhan dan ketaatan sepenuhnya

kepada Allah yang selanjutnya melahirkan keselamatan, keamanan dan kesejahteraan

bagi manusia dan lingkungannya. Islam adalah “agama yang diturunkan Allah yang

terdapat dalam Al-Qur’an dan As-Sunnah, berisi perintah, larangan dan petunjuk

untuk kesejahteraan dan kebahagiaan hidup manusia di dunia dan akhirat.” Orang

yang memeluk agama Islam disebut muslim.

Ruang Lingkup Agama Islam

Ajaran Islam berintikan dua hal. Pertama, ajaran yang mengatur hubungan

manusia dengan Allah (hablum minallah) yang meliputi kepercayaan dan

penyembahan sehingga Islam secara jelas mengajarkan sistem iman dan sistem

ibadah. Yang pertama disebut rukun iman, sedangkan yang kedua disebut rukun

Islam. Kedua, ajaran yang mengatur hubungan manusia dengan sesamanya (hablum

minannas) dan juga dengan makhluk lainnya dan alam semesta. Karena itu, Islam

mempunyai ajaran tentang dimensi politik, ekonomi, sosial, budaya, ilmu

pengetahuan, teknologi, seni, lingkungan dan lain sebagainya.
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Islam adalah agama yang komprehensif dan berlaku universal.

Komprehensitas Islam tampak dari ajarannya yang tidak hanya berdimensi

keakhiratan (ukhrawi), melainkan juga berdimensi keduniaan (dunyawi). Tidak ada

persoalan manusia yang tidak tersentuh oleh agama Islam. Islam adalah solusi bagi

segenap persoalan umat manusia. Disinilah pengertian agama sebagai way of life

tampak dengan jelas. Namun kiranya perlu ditekankan bahwa hal ini bukan berarti

bahwa umat Islam lantas cukup hanya dengan diam dan berpangku tangan

menghadapi kehidupan karena merasa semuanya sudah disediakan oleh agamanya,

tetapi umat Islam dituntut untuk terus bekerja keras mencari jawaban atas segenap

problematika kehidupan dari sumber pokok ajarannya (Al-Qur’an dan As-Sunnah)

melalui proses ijtihad yang tiada henti. Dalam ijtihad itulah terletak vitalitas agama

Islam. Oleh karena itu, tidaklah mengherankan jika H.A.R. Gibb menyatakan, “Islam

is indeed much more than a system of theology, it is a complete civilization” (Islam

sesungguhnya lebih dari sekadar sistem agama, ia adalah sebuah kebudayaan yang

lengkap).

Sedangkan universalitas Islam tampak dari ajarannya yang tidak hanya

diperuntukkan bagi bangsa atau kawasan tertentu saja, melainkan untuk semua

bangsa dan kawasan yang ada di semua penjuru bumi ini. Selain itu, Islam bukan

hanya untuk umat terdahulu, melainkan juga untuk umat saat ini dan yang akan

datang. Islam adalah agama sepanjang sejarah umat manusia sejak Nabi Adam

hingga akhir zaman kelak.

Hubungan Manusia dengan Agama

Kebutuhan manusia terdiri atas dua bagian, yaitu kebutuhan alamiah dan

kebutuhan bukan alamiah. Kebutuhan alamiah (fitrah) adalah hal-hal yang

dibutuhkan manusia sebagai manusia yang tidak bisa diganti dengan hal yang lain,

misalnya kebutuhan agama, harga diri, kasih sayang, rasa aman, berkeluarga,

berkeindahan, aktualisasi diri dan lain-lain.

Sedangkan kebutuhan bukan alamiah adalah kebiasaan atau adat istiadat yang

dilakukan manusia, akan tetapi mereka memiliki kemampuan untuk melepaskannya

dan menggantikannya dengan yang lain, misalnya minum teh, suatu saat bisa diganti
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dengan minum air putih atau merokok yang dapat digantikan dengan gula-gula dan

seterusnya.

Agama memiliki kedudukan yang penting dan senantiasa dibutuhkan dalam

kehidupan manusia dengan sejumlah alasan antara lain sebagai berikut.

Tuntutan fitrah manusia

Secara alami manusia memiliki potensi dasar mengakui Tuhan atau beragama.

Fitrah perasaan keagamaan pada diri manusia itu ada dalam perasaan batin atau

nuraninya. Fitrah ini tidak bisa digantikan dengan kebutuhan yang lain. Fitrah agama

inilah yang membedakan manusia dengan hewan atau makhluk lainnya. Kenyataan

ditemukannya berbagai macam agama dalam masyarakat sejak dahulu hingga kini

membuktikan bahwa hidup di bawah sistem keyakinan tertentu adalah tabiat yang

merata pada manusia. Tabiat ini telah ada sejak manusia dilahirkan.

Sementara itu, susunan jagat raya dan alam semesta yang sangat

mengagumkan juga telah menggiring manusia kepada keberadaan Sang Pencipta

yang Maha Sempurna. Pendapat bahwa kemunculan alam ini sebagai suatu proses

kebetulan sangat tidak memuaskan pikiran manusia dari masa ke masa. Keyakinan

akan keberadaan Sang Pencipta di balik semua fenomena alam ternyata lebih

mendatangkan ketentraman pada pikiran manusia.

Kemerdekaan manusia

Manusia tidak dapat hidup sendiri, ia ditakdirkan hidup di tengah masyarakat.

Karena itu, manusia disebut makhluk sosial. Hidup bermasyarakat bagaikan lalu

lintas dimana setiap orang ingin berjalan dengan selamat sekaligus cepat sampai di

tempat tujuan. Namun karena kepentingan mereka berlainan, maka apabila tidak ada

peraturan lalu lintas kehidupan, maka pasti terjadi benturan dan tabrakan satu sama

lain. Rambu-rambu lalu lintas itu sangat penting karena dapat memberi petunjuk

kapan harus berhenti, kapan harus hati-hati, dan kapan harus berjalan. Timbul suatu

pertanyaan, siapakah yang mengatur lalu lintas itu? Manusia sendirikah?

Manusia tidak mungkin mampu mengatur kehidupannya secara menyeluruh

dan memuaskan sebab manusia punya dua kelemahan, yaitu keterbatasan

kemampuan dan sifat egoisme (ingin mendahulukan kepentingan diri sendiri). Akal
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manusia sangat terbatas dan bersifat nisbi. Apa yang dianggap benar pada suatu saat

dapat berubah menjadi tidak benar pada saat yang lain. Akal juga tidak mampu

menjangkau hal-hal yang gaib. Jika demikian, yang mengatur jalannya kehidupan

seharusnya adalah zat yang menciptakan kehidupan itu sendiri. Dia-lah yang paling

mengetahui, paling adil dan bijak, yang tidak mempunyai kepentingan sedikit pun

terhadap ciptaan-Nya. Dia-lah Allah s.w.t. yang menetapkan peraturan kehidupan

yang disebut dengan agama.

Obat kegelisahan hati

Dalam kurun waktu terakhir ini, proses perubahan masyarakat berlangsung

begitu cepat terjadi tanpa diimbangi dengan kesiapan mental yang kuat sehingga

banyak orang mengalami dislokasi, tidak lagi tahu dimana posisinya dalam tatanan

masyarakat yang terus berubah. Dalam situasi seperti ini, orang bisa kehilangan

orientasi hidup, kehilangan makna hidup (darimana dia berasal, untuk apa dia ada,

dan kemana dia akan pergi).

Situasi di atas timbul karena manusia memiliki daya nalar dan daya pikir.

Bahwa manusia hidup tidak cukup dipenuhi dengan hal-hal yang bersifat

materialistik semata. Manusia membutuhkan makanan rohani yang hanya dapat

diberikan oleh keyakinan beragama. Zakiah Darajat menyatakan bahwa kesehatan

mental yang terganggu dapat mempengaruhi keseluruhan hidup seseorang. Gangguan

kesehatan mental tersebut dapat mendorong manusia untuk berbuat hal-hal yang

tidak baik, seperti mengganggu ketenangan dan hak orang lain, mencuri, menyakiti,

dan sebagainya. Obat dari penyakit seperti ini tentu saja bukan tempat-tempat

hiburan, karena tempat-tempat itu hanya menjanjikan kesenangan sesaat. Obat

menghilangkan kegelisahan adalah melalui agama yang akan memberikan

ketenangan dan kebahagiaan hakiki.

Mempertahankan martabat manusia

Manusia merupakan puncak ciptaan Allah sekaligus makhluk yang paling

mulia. Manusia dibekali Allah dengan akal dan hawa nafsu. Jika akalnya mampu

mengendalikan hawa nafsunya, maka manusia menjadi lebih mulia dari malaikat.

Namun, jika hawa nafsunya yang mengendalikan akalnya, maka manusia menjadi
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lebih hina dari binatang ternak (QS 25:43-44). Hal-hal yang dapat menghancurkan

martabat manusia di antaranya adalah kekafiran, kebodohan manusia,

memperturutkan hawa nafsu, mengikuti godaan setan, dan mengerjakan hal yang

buruk. Dengan bimbingan agama, manusia akan mencapai kemuliaannya. Agar

martabat manusia tidak jatuh, maka manusia harus beriman dan beramal saleh.

Gambar 1. Kedudukan manusia

Manusia Menurut Islam

Manusia adalah makhluk yang sangat menarik untuk dibicarakan.

Membicarakan manusia berarti bertanya kepada diri kita sendiri, siapa sesungguhnya

kita, dari mana kita berasal, untuk apa kita diciptakan dan hendak kemana kita nanti

pergi. Mengenal diri sendiri sangat penting dilakukan karena dengan mengenal diri

sendiri maka seseorang akan sampai kepada pengenalan terhadap Tuhan Sang

Pencipta sebagaimana sering dinyatakan para ulama dalam ungkapan man ‘arafa

nafsahu faqad ‘arafa rabbahu (barangsiapa mengenal dirinya, pasti akan mengenal

Tuhannya).

Manusia telah berupaya memahami dirinya selama beribu-ribu tahun. Tetapi

gambaran yang pasti dan meyakinkan tak mampu mereka peroleh hanya dengan

mengandalkan daya nalarnya yang subyektif. Oleh karena itu, manusia memerlukan

pengetahuan dari pihak lain yang dapat memandangnya secara utuh. Allah Sang

Pencipta telah memberikan gambaran-gambaran konkrit tentang manusia

sebagaimana tertuang dalam Al-Qur’an.
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Proses Penciptaan Manusia

Manusia pertama yang diciptakan Allah adalah Adam, namun nampaknya

Adam bukanlah makhluk pertama yang bertempat di muka bumi ini. Dalam surah

Al-Baqarah ayat 30 disebutkan:

“Dan ingatlah ketika Tuhanmu berkata kepada malaikat: Sesungguhnya Aku
akan menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Malaikat berkata: Mengapa
Engkau hendak menjadikan di muka bumi itu orang yang akan membuat
kerusakan dan pertumpahan darah? Padahal kami senantiasa bertasbih
dengan memuji dan mensucikan Engkau. Tuhan mengatakan: Sesungguhnya
Aku lebih tahu segala sesuatu yang kamu tidak mengetahuinya.”

Dalam dialog di atas, malaikat mengatakan bahwa khalifah yang akan

diciptakan Allah itu akan membuat kerusakan dan pertumpahan darah di muka bumi.

Apa dasar malaikat mengemukakan hal ini? Salah satu penafsiran yang dikemukakan

oleh Prof. Ahmad Baiquni adalah bahwa pada waktu itu sebenarnya telah ada

makhluk seperti manusia (tetapi bukan manusia) yang hidup di muka bumi. Mereka

ini mempunyai kebiasaan buruk yaitu selalu membuat kerusakan dan pertumpahan

darah di antara sesamanya. Maka, malaikat tidak setuju jika Allah menjadikan

‘makhluk itu’ sebagai khalifah di muka bumi. Tetapi ternyata malaikat salah sangka

sebab bukan makhluk itu yang dijadikan khalifah oleh Allah, melainkan Adam,

seorang manusia.

Adam memiliki karakteristik yang berbeda dengan makhluk itu. Secara fisik

keduanya memang tampak mirip, akan tetapi sangat berbeda dalam jiwa dan

kepribadiannya. Menurut Baiquni, makhluk sebelum Adam itu adalah makhluk

‘setengah manusia’ yang telah ditemukan fosil-fosilnya oleh para pakar antropologi.

Mereka adalah ‘manusia’ purbakala yang sebenarnya belum bisa disebut sebagai

manusia. Fisiknya mirip, tetapi keduanya memiliki perbedaan-perbedaan yang sangat

mendasar, yaitu Adam telah memiliki ruh yang ditiupkan Allah kepadanya saat

penciptaan. Ruh adalah potensi ‘Kesadaran’ dan ‘Akal Budi’. Inilah yang tidak

dimiliki oleh ‘makhluk setengah manusia’ tersebut.

Manusia adalah makhluk yang terdiri dari dua komponen, jasad dan ruh,

materi dan immateri, jasmani dan rohani. Komponen jasad (tubuh) manusia berasal

dari tanah, sedangkan komponen ruh berasal dari substansi immateri. Tubuh

mempunyai daya-daya fisik jasmani, yaitu mendengar, melihat, mengecap, meraba,



Buku Ajar Pendidikan Agama Islam

Politeknik Negeri Banjarmasin 8

mencium, dan bergerak. Sedangkan ruh mempunyai dua daya, yaitu daya berpikir

yang disebut akal yang berpusat di kepala dan daya rasa yang berpusat di hati.

Jika Adam adalah manusia pertama dengan proses penciptaan khusus, maka

selanjutnya, Al-Qur’an menyebutkan proses penciptaan manusia (reproduksi) secara

umum, yaitu melalui pertemuan sperma dan ovum dari sepasang laki-laki dan

perempuan. Dalam surah al-Qiyamah ayat 37 disebutkan bahwa manusia berasal dari

nuthfatam min maniyyin yumna (setetes sperma yang ditumpahkan). Nuthfah

merupakan bagian sangat kecil dari mani yang dituangkan ke dalam rahim.

Penuturan Al-Qur’an ini sejalan dengan penemuan ilmiah abad keduapuluh ini yang

menginformasikan bahwa pancaran mani yang menyembur dari alat kelamin lelaki

mengandung sekitar dua ratus juta benih manusia, sedangkan yang berhasil bertemu

dengan ovum hanya satu benih saja.

Selanjutnya, surah an-Najm ayat 45-46 menginformasikan bahwa dari setetes

nuthfah yang memancar itu Allah menciptakan kedua jenis manusia lelaki dan

perempuan. Sekali lagi Al-Qur’an memberikan informasi yang sangat akurat.

Penelitian ilmiah membuktikan adanya dua macam kandungan sperma (mani lelaki),

yaitu kromosom lelaki yang dilambangkan dengan huruf “Y” dan kromosom

perempuan yang dilambangkan dengan huruf “X”. Sedangkan ovum (milik

perempuan) hanya semacam, yaitu yang dilambangkan dengan huruf X. Apabila

yang membuahi ovum adalah sperma yang memiliki kromosom Y, maka anak yang

dikandung adalah lelaki, dan bila X bertemu X, maka anak yang dikandung adalah

perempuan. Jika demikian, yang menentukan jenis kelamin adalah nuthfah yang

dituangkan sang ayah itu.

Ayat lain yang mengisyaratkan peranan sperma dalam menentukan jenis

kelamin anak adalah QS Al-Baqarah: 223: “Isteri-isteri kamu adalah ladang

untukmu, maka garaplah ladangmu bagaimana kamu hendaki .... Apabila petani

menanam tomat di ladangnya, maka tentu jangan berharap yang tumbuh adalah buah

selain tomat, karena ladang hanya menerima benih. Ini berarti yang menentukan jenis

tanaman yang berbuah adalah petani, bukan ladangnya. Perempuan atau isteri oleh

ayat di atas diibaratkan dengan ladang. Jika demikian, bukan ibu yang menentukan

jenis kelamin anak, melainkan benih yang ‘ditanam’ sang ayah di dalam rahim.
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Nuthfah itu kemudian menjadi ‘alaqah. Pakar-pakar embriologi menegaskan

bahwa setelah terjadi pembuahan (amsyaj), maka nuthfah tersebut berdempet di

dinding rahim, dan inilah yang dimaksud oleh Al-Qur’an dengan ‘alaqah. Akar kata

‘alaqah adalah ‘aliqa yang berarti ‘tergantung/melengket”. Al-Qur’an menggunakan

arti ini dalam konteks uraiannya tentang reproduksi manusia, jadi bukan arti

“segumpal darah” sebagaimana yang sering dipahami. Menurut penyelidikan ilmiah,

proses pembentukan janin tidak berkaitan dengan komponen darah. Jadi, makna

‘alaqah adalah implantasi, yaitu bergantungnya embrio (zygote) di dinding rahim.

‘Alaqah terus berkembang sampai kira-kira dua puluh hari ketika ia mulai secara

bertahap mengambil bentuk manusia. Jaringan tulang mulai tampak dalam embrio itu

secara berurutan diliputi oleh otot-otot. Dalam surah al-Mukminun ayat 14

diterangkan:

“Kemudian kami bentuk nuthfah menjadi ‘alaqah dan Kami bentuk ‘alaqah menjadi
mudghah, dan Kami bentuk mudhgah menjadi tulang belulang kemudian Kami
bungkus tulang belulang itu dengan lahm (daging yang utuh). Kemudian Kami
jadikan dia makhluk yang (berbentuk) lain. Maka Maha Sucilah Allah, Pencipta
Yang Paling Baik”. Setelah sekitar sembilan bulan sembilan hari di dalam
kandungan, maka lahirlah sesosok manusia sempurna.

Gambar 2. Proses penciptaan manusia

Istilah Manusia dalam Al-Qur’an

Al-Qur’an menyebutkan sejumlah nama bagi manusia, di antaranya basyar,

insan, nas, dan bani Adam. Basyar mengacu pada segi fisik dan naluri manusia yang

berbeda dengan makhluk lain (QS 23:33). Insan menunjukkan manusia dengan

segala totalitasnya, jiwa dan raga; merupakan makhluk terbaik yang diberi akal

sehingga mampu menyerap ilmu pengetahuan (QS 55:3-4 dan 95:4). Nas

menunjukkan sifatnya yang berkelompok sesama jenisnya (QS 114:1). Sedangkan

Bani Adam menunjukkan pada semua manusia sebagai makhluk sosial (QS 17:70).
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Gambar 3. Istilah manusia dalam Al-Qur’an

Islam memandang manusia sebagai makhluk yang memiliki derajat tertinggi.

Dibandingkan dengan makhluk lainnya, manusia memiliki keistimewaan, yaitu:

a. Manusia adalah makhluk yang paling sempurna dari segi penciptaan (QS 95:4).

Kesempurnaan manusia dapat dilihat pada bentuk dan struktur tubuhnya, gejala-

gejala yang ditimbulkan jiwanya, mekanisme yang terjadi pada setiap organ

tubuhnya, proses pertumbuhannya yang melalui tahapan-tahapan tertentu, dan

sebagainya.

b. Manusia dianugerahi akal, perasaan dan kebebasan berbuat (free will) untuk memilih

jalan yang baik dan buruk, namun pilihannya itu kelak harus ia

pertanggungjawabkan di pengadilan akhirat.

c. Manusia diciptakan untuk mengabdi (beribadah) kepada Allah (QS 51:56).

Pengabdian manusia dilakukan melalui dua jalur, khusus dan umum. Pengabdian

melalui jalur khusus adalah dengan melaksanakan ibadah khusus yang telah

ditentukan bentuk dan waktunya, seperti shalat, puasa, zakat, dan haji. Sedangkan

pengabdian melalui jalur umum diwujudkan dengan melakukan perbuatan-perbuatan

baik (amal shaleh) yang bermanfaat bagi diri sendiri dan masyarakat dengan niat

ikhlas untuk mencari keridhaan Allah.

d. Manusia diciptakan untuk menjadi khalifatullah (wakil Allah) yang bertugas

memakmurkan kehidupan di muka bumi (QS 2:30). Untuk melaksanakan tugas

kekhalifahan, manusia diberi petunjuk suci berupa Al-Qur’an dan Hadits.

e. Kualitas manusia terletak pada kadar ketakwaannya kepada Allah. Jadi, kualitas

manusia ditentukan oleh iman dan amalnya, bukan oleh kekayaan, jabatan, ataupun

keturunannya. Manusia akan dapat melebihi kemuliaan malaikat apabila ia

Manusia

Basyar Insan

Bani Adam
Nas
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senantiasa mengikuti petunjuk Allah dan sebaliknya dapat lebih rendah dari hewan

apabila ingkar terhadap Allah.

Pada hakikatnya, manusia mempunyai potensi dasar (fitrah) yang positif (hanif).

Artinya, manusia sebenarnya selalu cenderung ke arah kebaikan dan kebenaran (QS

30:30). Apabila manusia melakukan kejahatan, maka itu adalah pengaruh yang

datang dari luar dirinya, dari setan dan nafsu yang jelek. Selain itu, dalam pandangan

Islam setiap manusia dilahirkan dalam keadaan suci. Tidak ada istilah dosa asal, dosa

keturunan ataupun dosa warisan. Manusia bertanggung jawab secara individual atas

segala perbuatannya (QS 52:21).

Rangkuman

Islam adalah agama yang diturunkan Allah yang terdapat dalam Al-Qur’an dan

As-Sunnah, berisi perintah, larangan dan petunjuk untuk kesejahteraan dan

kebahagiaan hidup manusia di dunia dan akhirat. Agama Islam tidak hanya mengatur

hubungan vertikal manusia dengan Allah, tetapi juga mengatur hubungan horisontal

manusia dengan sesamanya dan dengan alam. Islam diperuntukkan bagi semua umat

dan semua zaman.

Manusia adalah makhluk yang paling sempurna yang diciptakan Allah untuk

mengabdi kepada-Nya dan menjadi wakil-Nya di muka bumi. Manusia terdiri dari

komponen jasad dan roh dengan segala daya yang diberikan Allah kepadanya.

Penciptaan manusia yang sangat menakjubkan merupakan bukti kemahakuasaan

Allah yang seharusnya kian menambah keyakinan manusia kepada-Nya. Manusia

memiliki berbagai keistimewaan yang membedakannya dengan makhluk lain. Ia pun

selalu cenderung ke arah kebaikan karena itu merupakan potensi dasar (fitrah)-nya.

Tes Formatif

1. Jelaskan pengertian dan ruang lingkup agama Islam!

2. Uraikan bagaimana hubungan manusia dengan agama?

3. Apa akibatnya apabila manusia tidak beragama?

4. Uraikan proses terjadinya manusia pertama dan manusia selanjutnya!

5. Apa tujuan Allah menciptakan manusia?

6. Jelaskan bagaimana konsep Islam tentang fitrah manusia?
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BAB II

SUMBER AJARAN ISLAM

Al-Qur’an
Pengertian Al-Qur’an

Al-Qur’an adalah kitab suci yang diwahyukan Allah s.w.t. kepada Nabi

Muhammad s.a.w. sebagai rahmat dan petunjuk bagi manusia dalam hidup dan

kehidupannya. Al-Qur’an secara bahasa berarti bacaan. Arti ini dapat dilihat dalam

QS 75:17-18 sebagai berikut: “Sesungguhnya atas tanggungan Kamilah

mengumpulkannya (di dadamu) dan (membuatmu pandai) membacanya, maka

ikutilah bacaan itu.” Adapun pengertian yang utuh mengenai Al-Qur’an adalah

firman Allah s.w.t. yang diturunkan kepada Nabi Muhammad s.a.w. melalui

Malaikat Jibril AS dengan lafal-lafal yang berbahasa Arab untuk menjadi undang-

undang dan petunjuk bagi manusia, serta menjadi sarana pendekatan diri dan ibadah

kepada Allah dengan membacanya, yang terhimpun dalam satu mushaf diawali

dengan surat al-Fatihah dan diakhiri dengan surat an-Nas, yang disampaikan secara

mutawatir dari generasi ke generasi.

Tidak terlalu berlebihan kiranya kalau dikatakan bahwa dari seluruh buku yang

pernah ada di dunia, Al-Qur’an merupakan buku yang paling banyak dibaca oleh

manusia. Sebab bagi setiap orang Islam dari kecil hingga dewasa, laki-laki ataupun

perempuan, membaca dan mempelajari Al-Qur’an adalah sebuah kewajiban.

Proses Turunnya Al-Qur’an

Al-Qur’an yang ada sekarang ini masih murni dalam teks aslinya tanpa ada

perubahan sebagaimana Al-Qur’an yang diturunkan empatbelas abad silam. Al-

Qur’an tersusun dalam 30 juz, 114 surat, 6.236 ayat, 74.437 kalimat, dan 325.345

huruf. Semuanya adalah wahyu Allah, tanpa dicampuri sedikitpun oleh perkataan

Muhammad ataupun sahabatnya. Hal ini berbeda dengan kitab-kitab suci agama lain

yang telah hilang teks aslinya dan dimasuki oleh penafsiran dan pikiran manusia.

Proses turunnya Al-Qur’an dilakukan secara berangsur-angsur dalam waktu

lebih kurang 23 tahun. Permulaan turunnya Al-Qur’an bertepatan dengan
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dinobatkannya Muhammad sebagai Rasulullah di gua Hira pada malam Senin, 17

Ramadhan atau 6 Agustus 610 M. Peristiwa turunnya Al-Qur’an ini dinamakan

dengan “malam qadar”. Wahyu yang pertama kali turun tersebut adalah surat al-Alaq

ayat 1-5. Sedangkan wahyu yang terakhir turun adalah surat al-Ma’idah ayat 3.

Wahyu terakhir ini diturunkan ketika Nabi sedang menunaikan ibadah haji wada’ di

padang ‘Arafah pada hari Jumat, 9 Zulhijjah 10 H atau bulan Maret 632 M. Sesudah

ayat ini turun, 81 hari kemudian Nabi berpulang ke rahmatullah pada 12 Rabiul Awal

11 H, bertepatan dengan 8 Juni 632 M. Akan tetapi menurut Imam as-Suyuthi,

terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai ayat yang terakhir turun.

Pendapat terkuat, menurut beliau, adalah surat al-Baqarah ayat 281 berdasarkan

hadits riwayat an-Nasa’i. Menurut riwayat, Nabi masih hidup 9 malam sesudah ayat

ini turun. Terhadap perbedaan pendapat ini para ulama menyatakan bahwa ayat-ayat

yang berhubungan dengan hukum berakhir pada hari ‘Arafah, sedang ayat yang turun

sesudahnya tidak lagi tentang hukum. Dengan demikian, perbedaan pendapat

tersebut telah dapat dikompromikan.

Tujuan Al-Qur’an diturunkan secara berangsur-angsur adalah agar Nabi dan para

sahabatnya dapat menyimak, memahami, mengamalkan dan memeliharanya dengan

baik. Selain itu, Al-Qur’an seringkali diturunkan untuk memberikan solusi terhadap

suatu peristiwa baik bersifat individual maupun sosial sesuai dengan kebutuhan.

Al-Qur’an diturunkan dalam dua periode, Makkah dan Madinah. Periode

pertama ialah ayat-ayat yang turun ketika Nabi bermukim di Makkah sejak saat

penobatannya sebagai Rasul sampai hijrahnya ke Madinah selama 12 tahun 13 hari.

Ayat-ayat yang turun pada periode ini disebut “Makkiyah”. Periode kedua ialah ayat-

ayat yang turun sejak Nabi hijrah ke Madinah hingga beliau wafat, walaupun ayat itu

ada yang tidak turun di Madinah sendiri. Ayat-ayat tersebut dinamakan

“Madaniyah”. Ayat-ayat Makkiyah meliputi 19/30 dari isi Al-Qur’an terdiri atas 86

surat, sedangkan ayat-ayat Madaniyah meliputi 11/30 dari isi Al-Qur’an yang terdiri

atas 28 surat.

Kedudukan Al-Qur’an

Al-Qur’an menjadi sumber pertama dan utama bagi agama Islam. Al-Qur’an

adalah sumber hidayah, sumber syariah dan hukum yang wajib dijadikan pedoman
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dan diikuti oleh manusia supaya memperoleh kedamaian, ketentraman dan

kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat.

“Kitab (Al-Qur’an) ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang
bertakwa” (QS 2:2).

“Wahai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu bukti kebenaran dri
Tuhanmu (Muhammad dengan risalahnya) dan telah kami turunkan kepadamu
cahaya yang terang benderang” (QS 4:174).

“Wahai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu
dan penyembuh bagi penyakit-penyakit (yang berada) dalam dada, dan petunjuk
serta rahmat bagi orang-orang yang beriman (QS 10:57).

Al-Qur’an adalah wahyu Allah yang berfungsi sebagai:

a. Mukjizat Nabi Muhammad s.a.w. (QS 17:88; 10:38; 11:13).

b. Pedoman bagi setiap muslim (QS 4:105; 5:49-50) dalam segala aspek kehidupan

(QS 7:158).

c. Korektor atau penyempurna terhadap kitab-kitab Allah sebelumnya dan bersifat

abadi (QS 16:64-65; 5:48).

Al-Qur’an sebagai Mukjizat Terbesar

Dalam bahasa Arab, mukjizat bermakna “melemahkan atau menjadikan tidak

mampu”. Menurut terminologi agama Islam, mukjizat adalah “peristiwa luar biasa

yang terjadi melalui seorang yang mengaku nabi, sebagai bukti kenabiannya yang

ditantangkan kepada orang-orang yang ragu untuk melakukan atau mendatangkan hal

serupa, namun mereka tidak mampu melayani tantangan itu. Atas dasar ini, mukjizat

didatangkan Allah kepada suatu kaum atau bangsa dalam konteks melemahkan atau

menunjukkan ketidakmampuan kaum tersebut untuk melakukan hal yang

ditantangkan kepada mereka.

Jika kita berkata “mukjizat Al-Qur’an” maka yang dimaksudkan adalah

mukjizat yang dimiliki atau yang terdapat dalam Al-Qur’an, bukannya bukti

kebenaran yang datang dari luar Al-Qur’an. Dalam uraian tentang kemukjizatan Al-

Qur’an, maka yang dimaksud dengan “Al-Qur’an” adalah minimal satu surah walau

pendek, atau tiga ayat atau satu ayat yang panjang, seperti ayat “Al-Kursi”.

Pembatasan minimal ini dipahami dari tahapan-tahapan tantangan Allah kepada

setiap orang yang meragukan kebenaran Al-Qur’an sebagai firman-Nya.
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Pertama-tama, Allah menantang orang-orang yang meragukan Al-Qur’an untuk

membuat semacam “keseluruhan Al-Qur’an” (Ath-Thur [52]: 33-34). Selanjutnya,

karena tantangan tersebut tidak dapat mereka layani, Allah meringankan tantangan

itu dengan tantangan kedua, yaitu supaya mereka mendatangkan “sepuluh surah” saja

yang semisal Al-Qur’an (Hud [11]: 13). Namun tantangan kedua ini pun gagal

mereka penuhi sehingga Allah menantang lagi untuk ketiga kalinya supaya mereka

membuat “satu surah” saja semisal Al-Qur’an (Yunus [10]: 38). Tantangan terakhir

inipun juga tidak dapat dipenuhi. Runtutan tantangan Allah di atas sebenarnya tidak

hanya ditujukan kepada kaum musyrikin pada saat turunnya Al-Qur’an, melainkan

ditujukan kepada setiap orang yang meragukan kebenaran Al-Qur’an, kapan dan

dimana pun mereka berada.

Secara kebahasaaan, Al-Qur’an memiliki keistimewaan dan keindahan yang

tiada tara ditinjau dari segi nada dan langgamnya, pemilihan kata-kata dan

susunannya, keluasan dan kekayaan kandungan maknanya, sehingga dapat

memuaskan akal dan sekaligus jiwa, baik bagi para pemikir maupun orang awam.

Al-Qur’an juga memiliki keseimbangan redaksi yang amat mengagumkan yang

meliputi:

a. Keseimbangan antara jumlah bilangan kata dengan antonimnya. Misalnya “al-

hayah” (kehidupan) dan “al-maut (kematian) masing-masing sebanyak 145 kali.

“Ash-shalihat” (kebajikan) dan “as-syyiat” (keburukan) masing-masing 167 kali.

“Al-kufr” (kekufuran) dan “al-iman” (iman) masing-masing 17 kali.

b. Keseimbangan antara jumlah bilangan kata dengan sinonim atau makna yang

dikandungnya. Misalnya, “al-harts” (membajak sawah) dan “az-zira’ah”

(bertani) masing-masing 14 kali. “Al-jahr” (nyata) dan “al-’alaniyah” (nyata)

masing-masing 16 kali. “Al-‘ujub” (membanggakan diri) dan “al-ghurur”

(angkuh) masing-masing 27 kali.

c. Keseimbangan antara jumlah bilangan kata dengan jumlah kata yang menunjuk

kepada akibatnya. Misalnya, “al-infaq” (menafkahkan) dan “ar-ridha”

(kerelaan) masing-masing 73 kali. “Al-bukhl” (kekikiran) dan “al-hasrah’

(penyesalan) masing-masing 12 kali. “Al-kafirun” (orang-orang kafir) dan “an-

nar” (neraka/pembakaran) masing-masing 154 kali.
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d. Keseimbangan antara jumlah bilangan kata dengan kata penyebabnya. Misalnya,

“al-mau’izhah” (nasihat/petuah) dan “al-lisan” (lidah) masing-masing 25 kali.

“Al-asra” (tawanan) dan “al-harb” (perang) masing-masing 6 kali.

Di samping itu, ditemukan pula keseimbangan-keseimbangan khusus, seperti

kata “yaum” (hari) dalam bentuk tunggal berjumlah 365 kali, sebanyak jumlah hari

dalam setahun. Sedangkan kata “hari” yang berjumlah jamak (ayyam) dan dua

(yaumaini) jumlah keseluruhannya hanya tiga puluh, sejumlah hari-hari dalam

sebulan. Kemudian, Al-Qur’an menjelaskan bahwa langit ada “tujuh” dan penjelasan

ini diulangi sebanyak “tujuh kali” pula.

Isyarat Ilmiah dalam Al-Qur’an

Perlu dicatat bahwa hakaikat-hakikat ilmiah yang disinggung Al-Qur’an,

dikemukakan dalam redaksi yang singkat dan sarat makna, sekaligus memuaskan

orang kebanyakan dan para pemikir. Berikut diberikan beberapa  contoh.

a. Al-Qur’an mengisyaratkan bahwa langit dan bumi semula merupakan satu

gumpalan sebagaimana dilukiskan dalam surat Al-Anbiya ayat 30:

“Tidakkah orang-orang kafir memperhatikan bahwa langit dan bumi tadinya
merupakan satu yang padu (gumpalan), kemudian Kami memisahkannya dan
Kami jadikan dari air segala sesuatu yang hidup. Maka mengapa mereka tidak
juga beriman?”

Isyarat Al-Qur’an ini kemudian dibenarkan oleh penemuan modern. Edwin P.

Hubble (1889-1953) melalui teropong bintang raksasanya menemukan bahwa

alam semesta ternyata terus berkembang (berekspansi), dan bukannya statis

seperti dugaan Einstein. Ekspansi yang diawali oleh terjadinya sebuah ledakan

dahsyat bernama Big Bang itu melahirkan sekitar 100 miliar galaksi yang

masing-masing rata-rata memiliki 100 miliar bintang. Selanjutnya pada tahun

1925, ditemukan bahwa galaksi-galaksi tersebut di samping berotasi, juga

bergerak menjauhi bumi dengan kecepatan yang semakin meningkat. Semakin

jauh letak galaksi dari bumi, semakin cepat gerak tersebut sehingga ada yang

memiliki kecepatan 100.000 kilometer perdetik. Kenyataan mengenai “The

Expanding Universe” ini ternyata juga sejalan dengan surat adz-Dzariyat ayat
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47, “Dan langit Kami bangun dengan kekuasaan (Kami), dan sesungguhnya

Kami benar-benar meluaskan/mengem-bangkannya”.

b. Gunung-gunung di muka bumi ternyata diciptakan Allah dapat berjalan

sebagaimana dikemukakan dalam an-Naml ayat 88, “Kamu lihat gunung-

gunung, kamu sangka ia tetap di tempatnya, padahal ia berjalan sebagaimana

jalannya awan”. Dari rekaman satelit diperoleh bukti bahwa Jazirah Arab

beserta gunung-gunungnya bergerak mendekati Iran beberapa sentimeter setiap

tahunnya. Sebelumnya sekitar lima juta tahun yang lalu, Jazirah Arab bergerak

memisahkan diri dari Afrika dan membentuk Laut Merah. Sementara itu, sekitar

daerah Somalia sepanjang pantai timur ke selatan saat ini berada dalam proses

pemisahan yang lamban  dan telah membentuk “Lembah Belah” yang membujur

ke selatan melalui deretan danau Afrika.

c. Fenomena hujan ternyata menyimpan berbagai proses yang amat mengagumkan.

Dalam az-Zukhruf ayat 11, Allah berfirman, “Dan yang menurunkan air dari

langit menurut kadar (tertentu) lalu Kami hidupkan dengan air itu negeri yang

mati, seperti itulah kamu akan dikeluarkan (dari kubur)”. Dalam ayat di atas,

ditegaskan bahwa Allah mengukur kadar hujan. Pernahkah kita berpikir

seandainya hujan diturunkan secara tidak terukur ke permukaan bumi.

Dampaknya sungguh sangatlah dahsyat!

Hujan berasal dari awan. Di awan itu terkandung berjuta-juta ton air hujan.

Berjuta-juta ton air sedang bergelayutan di atas kepala kita pada ketinggian

beberapa kilometer. Di langit itu Allah mengarak jutaan ton uap air menuju

daerah yang dikehendaki dengan menggunakan kekuatan angin yang bergerak

karena perputaran bumi yang miring pada sumbunya sebesar 23,5 derajat. Cara

Allah menurunkan hujan dilakukan dengan sangat ‘santun’ dan terukur.

Bayangkan kalau Allah menghendaki air hujan yang jumlahnya jutaan ton itu

turun secara sekaligus, seperti sebuah air terjun di suatu daerah tertentu, maka

dapat dipastikan daerah itu akan hancur lebur diterjang air bah yang jatuh dari

langit.

Allah telah mengukur jatuhnya air itu, baik dalam jumlah maupun

mekanismenya. Jika suatu daerah sudah ‘dirasa’ cukup memperoleh siraman air

hujan, maka Allah menghentikannya dan mengalihkannya ke daerah lain.
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Mekanisme turunnya air hujan dalam bentuk butiran-butiran juga memunculkan

decak kagum kita. Proses pendinginan yang tidak seragam terhadap uap air telah

menyebabkan air hujan jatuh tercerai berai menjadi butiran air berukuran kecil.

Namun yang demikian pun sebenarnya tidak kalah berbahayanya dibandingkan

dengan turun sekaligus sebab butiran itu bisa berlaku bagaikan sebutir peluru

yang jatuh dari angkasa. Kecepatan butiran air hujan itu sangatlah tinggi akibat

mengalami percepatan terus menerus disebabkan gaya gravitasi Bumi.

Seandainya tidak dihambat angin dan atmosfer Bumi, butiran air hujan itu bisa

memiliki kekuatan tembus yang sangat dahsyat dan mematikan. Namun hal itu

tidak terjadi karena hambatan atmosfer Bumi yang terus bergerak seiring dengan

perputaran Bumi pada sumbunya dengan kecepatan lebih dari 1.600 kilometer

per jam. Sehingga ketika ada butiran air hujan yang jatuh, dia tidakmengalami

kecepatan terus menerus akibat tarikan Bumi, melainkan mengalami hambatan-

hambatan di dalam perjalanannya sehingga ketika sampai di permukaan Bumi

kecepatannya sangat rendah, yaitu 8 kilometer per jam saja.

d. Al-Qur’an juga mengisyaratkan tentang perbedaan perhitungan kalender

Syamsiyah dan Qamariyah, yaitu ketika menguraikan kisah Ashhabul al-Kahfi

(sekelompok pemuda yang berlindung di gua). Menurut Al-Qur’an, “Mereka

tinggal dalam gua mereka selama tiga ratus tahun dan ditambah sembilan” (Al-

Kahfi: 25). Penambahan sembilan tahun ini adalah akibat perbedaan

penanggalan Syamsiyah dan Qamariyah. Penanggalan Syamsiyah yang dikenal

dengan Gregorian Calendar yang baru ditemukan abad ke-16, berselisih sekitar

11 hari dengan kalender Qamariyah, sehingga tambahan sembilan tahun di atas

adalah hasil perkalian 300 tahun x 11 hari = 3.300 hari atau sekitar sembilan

tahun lamanya.

Selain yang disebutkan di atas, masih terdapat sederetan isyarat imiah Al-Qur’an

yang tidak mungkin diuraikan keseluruhannya secara rinci, seperti cahaya matahari

yang bersumber dari dirinya dan cahaya bulan merupakan pantulan (Yunus: 5 dan

Nuh: 16), kurangnya oksigen pada ketinggian dapat menyesakkan napas (Al-An’am:

125), perbedaan sidik jari manusia (Al-Qiyamah: 4), aroma/bau manusia berbeda-

beda (Yusuf: 94), masa penyusuan ideal dan kehamilan minimal (al-Baqarah: 233),

dan lain-lain.



Buku Ajar Pendidikan Agama Islam

Politeknik Negeri Banjarmasin 19

As-Sunnah

Pengertian As-Sunnah

Apabila Al-Qur’an sepenuhnya adalah wahyu Allah, maka As-Sunnah adalah

berasal dari Nabi Muhammad s.a.w. As-Sunnah menurut bahasa berarti jalan hidup

yang dijalani atau dibiasakan, baik jalan itu terpuji maupun tercela, baik maupun

buruk. Pengertian serupa ini sejalan dengan bunyi hadits Nabi yang artinya,

“Barangsiapa membuat sunnah yang terpuji, maka baginya pahala sunnah itu
dan pahala orang lain yang mengamalkannya, dan barangsiapa menciptakan
sunnah yang tercela, maka ia mendapat dosa sunnah buruk itu dan dosa orang
yang mengamalkannya sampai hari kiamat” (HR. Muslim).

Pengertian sunnah adalah segala sesuatu yang berasal dari Nabi Muhammad

s.a.w. yang terdiri dari ucapan, perbuatan, dan persetujuan beliau. As-Sunnah

biasanya juga disebut hadits. As-Sunnah terdiri atas tiga kategori:

a. Sunnah qauliyah, yaitu ucapan Nabi yang didengar oleh para sahabat dan

disampaikan kepada orang lain. Misalnya sahabat berkata: Nabi Muhammad s.a.w.

bersabda: “Siapa yang tidak shalat karena tidur atau karena lupa hendaklah ia

mengerjakan shalat itu ketika ia telah ingat”.

b. Sunnah fi’liyah, yaitu perbuatan yang dilakukan Nabi Muhammad s.a.w. yang dilihat

atau diketahui oleh sahabat kemudian disampaikannya kepada orang lain dengan

ucapannya. Misalnya sahabat berkata: “Saya melihat Nabi Muhammad s.a.w.

melakukan shalat sunnat dua rakaat setelah shalat Zuhur”.

c. Sunnah taqririyah, yaitu perbuatan seseorang sahabat yang dilakukan di hadapan

atau sepengetahuan Nabi, tetapi tidak ditanggapi atau tidak dicegah oleh Nabi.

Diamnya Nabi tersebut disampaikan oleh sahabat lain dengan ucapannya. Misalnya

seseorang sahabat memakan daging biawak di hadapan Nabi. Nabi mengetahui apa

yang dimakan sahabat tersebut, tetapi beliau tidak melarangnya. Kisah tersebut

kemudian disampaikan oleh sahabat yang mengetahuinya dengan ucapannya: “Saya

melihat seseorang sahabat memakan biawak di dekat Nabi, beliau mengetahui tetapi

tidak melarangnya”.
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Gambar 4. Kategori As-Sunnah

Kedudukan dan Fungsi As-Sunnah

As-Sunnah adalah sumber asasi dan sumber hukum Islam yang kedua setelah

Al-Qur’an. Kedudukannya sebagai sumber kedua setelah Al-Qur’an disebabkan

karena kedudukannya sebagai juru tafsir dan pedoman pelaksanaan yang otentik dari

Al-Qur’an. Secara umum fungsi As-Sunnah terhadap Al-Qur’an adalah sebagai

berikut:

a. Menetapkan dan menegaskan hukum-hukum yang disebutkan dalam Al-Qur’an.

Dalam bentuk ini, As-Sunnah hanya seperti mengulangi apa yang dikatakan

Allah dalam Al-Qur’an. Misalnya Allah berfirman: “Dirikanlah shalat dan

tunaikanlah zakat”. Firman ini diiringi dengan sabda Nabi: “Islam dibangun di

atas lima pilar, persaksian bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad

adalah Rasulullah, mendirikan shalat, menunaikan zakat ….”

b. Memberikan penjelasan arti terhadap ketentuan yang masih samar dalam Al-

Qur’an atau memperinci apa-apa yang dalam Al-Qur’an disebutkan secara garis

besar, membatasi apa-apa yang dalam Al-Qur’an disebut dalam bentuk umum

atau memberi batasan terhadap apa yang disampaikan Al-Qur’an secara mutlak.

Shalat disampaikan dalam Al-Qur’an dalam arti yang masih samar artinya,

karena dapat saja dipahami sebagai doa semata sebagaimana yang dikenal secara

umum pada saat itu. Kemudian Nabi melakukan perbuatan shalat secara jelas

dan menjelaskan kepada umatnya. “Inilah shalat itu dan kerjakanlah shalat itu

sebagaimana kamu melihat aku mengerjakannya”.

Dalam Al-Qur’an secara umum dijelaskan bahwa anak laki-laki dan anak

perempuan adalah ahli waris bagi orang tuanya yang meninggal (QS 4:7). As-

Sunnah membatasi hak warisan itu kepada anak-anak yang bukan menjadi

penyebab kematian orang tuanya itu dengan ucapan: “Pembunuh tidak dapat

mewarisi dari orang yang dibunuhnya”.

As-Sunnah

Qauliyah Fi’liyah Taqririyah
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Al-Qur’an menjelaskan tidak bolehnya mengawini dua orang perempuan yang

bersaudara dalam waktu yang sama (QS 4:23). As-Sunnah memperluas larangan

itu dengan ucapan: “Tidak boleh memadu seseorang dengan bibinya atau

dengan anak saudaranya”.

c. Menetapkan suatu hukum yang secara jelas tidak disebutkan dalam Al-Qur’an.

Dengan demikian jelas bahwa As-Sunnah dapat menetapkan sendiri hukum yang

tidak diatur dalam Al-Qur’an.

Sebenarnya jika diperhatikan dengan teliti akan jelas bahwa apa yang ditetapkan

tersendiri oleh As-Sunnah itu pada hakikatnya adalah penjelasan terhadap apa yang

disinggung Allah dalam Al-Qur’an atau memperluas apa yang disebutkan Allah

secara terbatas. Misalnya dalam Al-Qur’an disebutkan haramnya memakan bangkai,

darah, daging babi dan segala sesuatu yang disembelih tidak dengan nama Allah (QS

5:3). Kemudian Nabi mengatakan, “haramnya setiap binatang buas yang bertaring

dan burung yang kukunya mencekam”. Larangan ini secara lahir dapat dikatakan

sebagai hukum baru yang ditetapkan oleh Nabi, namun sebenarnya hanyalah

penjelasan terhadap larangan Allah memakan sesuatu yang kotor (QS 7:33).

Ijtihad

Pengertian dan Kedudukan Ijtihad

Ijtihad adalah derivasi dari kata jahada, artinya bersungguh-sungguh. Dalam

pengertian terminologi hukum, Mukti Ali (1990) menyebutkan bahwa ijtihad adalah

berusaha sekeras-kerasnya untuk membentuk penilaian yang bebas tentang sesuatu

masalah hukum. Ijtihad adalah pekerjaan akal dalam memahami masalah dan

menilainya berdasarkan isyarat-isyarat Al-Qur’an dan As-Sunnah kemudian

menetapkan kesimpulan mengenai hukum masalah tersebut. Dalam kata lain, ijtihad

berarti proses penelitian hukum secara ilmiah berdasarkan Al-Qur’an dan As-

Sunnah.

Obyek ijtihad adalah perbuatan yang secara eksplisit tidak terdapat dalam Al-

Qur’an dan As-Sunnah. Hal ini memberi pengertian bahwa suatu perbuatan yang

hukumnya telah ditunjuk secara tegas, jelas dan tuntas oleh ayat-ayat Al-Qur’an dan

As-Sunnah tidak termasuk dalam obyek ijtihad. Reaktualisasi hukum atas sesuatu

perbuatan yang telah diatur secara final oleh Al-Qur’an dan As-Sunnah termasuk
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kategori tahrif (pengubahan) dan tabdil (penggantian) alias penyelewengan dari Al-

Qur’an dan As-Sunnah. Keputusan ijtihad tidak boleh bertentangan dengan Al-

Qur’an dan As-Sunnah.

Ijtihad dipandang sebagai aktifitas penelitian ilmiah yang karena itu ia bersifat

relatif. Relativitas ijtihad ini menjadikannya sebagai sumber nilai yang bersifat

dinamis. Pintu ijtihad selalu terbuka, termasuk membuka kembali fiqh-fiqh yang

merupakan produk ijtihad lama. Pemutlakan terhadap produk ijtihad pada hakikatnya

merupakan pengingkaran terhadap kemutlakan Allah, karena yang sesungguhnya

mutlak hanyalah Allah.

Dalam kaitan dengan obyek ijtihad, Yusuf Qardhawi menyatakan ada dua

agenda besar ijtihad yang dituntut peradaban modern dewasa ini, yakni ijtihad di

bidang ekonomi dan keuangan serta bidang ilmu pengetahuan dan kedokteran. Satu

hal yang disepakati para ulama bahwa ijtihad tidak boleh merambah dimensi ibadah

mahdhah. Maksudnya, ijtihad tidak berlaku bagi perumusan hukum aktifitas ibadah

formal kepada Allah, seperti shalat. Sebab ibadah formal merupakan hak dan

wewenang Allah. Allah sendiri yang menentukan macam dan cara ibadah kepada-

Nya. Tata cara ibadah formal telah dicontohkan secara final oleh Nabi Muhammad

s.a.w.

Metode Ijtihad

Terdapat berbagai macam metode ijtihad yang biasa ditempuh para mujtahid.

Berikut ini adalah beberapa metode ijtihad yang dianggap valid:

a. Qiyas (reasoning by analogy), yaitu menerapkan hukum suatu perbuatan kepada

perbuatan lain yang memiliki kesamaan. Misalnya Al-Qur’an melarang jual beli

ketika shalat Jumat (QS 62:9), maka hukum perbuatan selain dagang pun juga

terlarang karena sama-sama mengganggu shalat Jumat.

b. Istihsan, yaitu menetapkan hukum suatu perbuatan berdasarkan prinsip-prinsip

umum ajaran Islam, seperti prinsip keadilan dan kasih sayang. Misalnya

seseorang harus memilih satu dari dua alternatif perbuatan yang sama-sama

buruk, maka ia mengambil salah satu yang diyakini paling ringan keburukannya.

c. Masalihul mursalah, yaitu menetapkan hukum suatu perbuatan berdasarkan

tinjauan kegunaan atau manfaatnya sesuai dengan tujuan syariat. Perbedaannya
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dengan istihsan adalah jika istihsan menggunakan konsiderasi hukum-hukum

universal dari Al-Qur’an dan As-Sunnah atau menggunakan dalil-dalil umum

dari kedua sumber tersebut, mashalihul mursalah menekankan kepada manfaat

perbuatan dan kaitannya dengan tujuan universal syariat Islam.

Rangkuman

Al-Qur’an adalah kitab suci yang diwahyukan Allah s.w.t. kepada Nabi

Muhammad s.a.w. sebagai rahmat dan petunjuk bagi manusia dalam hidup dan

kehidupannya. Al-Qur’an menjadi sumber pertama dan utama bagi agama Islam.

Proses turunnya Al-Qur’an dilakukan secara berangsur-angsur sesuai dengan

kebutuhan masyarakat. Sunnah adalah segala sesuatu yang berasal dari Nabi

Muhammad s.a.w. yang terdiri dari ucapan, perbuatan, dan persetujuan beliau. As-

Sunnah adalah sumber asasi dan sumber hukum Islam yang kedua setelah Al-Qur’an.

Ijtihad adalah proses penelitian dan pencarian hukum secara ilmiah berdasarkan Al-

Qur’an dan As-Sunnah yang dilakukan oleh orang-orang yang memenuhi syarat

(mujtahid). Ijtihad merupakan bukti vitalitas agama Islam menghadapi

perkembangan kehidupan masyarakat.

Test Formatif

1. Sebutkan pengertian Al-Qur’an?

2. Uraikan proses penurunan Al-Qur’an!

3. Jelaskan kedudukan Al-Qur’an bagi umat Islam!

4. Sebutkan pengertian As-Sunnah!

5. Jelaskan unsur-unsur As-Sunnah!

6. Uraikan fungsi As-Sunnah terhadap Al-Qur’an!

7. Jelaskan pengertian ijtihad! Mengapa ijtihad diperlukan?

8. Jelaskan metode-metode ijtihad?

9. Apa sikap kita jika menemukan sebuah ijtihad yang kontroversial?
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BAB III

KERANGKA DASAR AJARAN ISLAM

Pengertian Kerangka Dasar

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kerangka memiliki beberapa arti, di

antaranya adalah garis besar dan rancangan. Dengan demikian, kerangka dasar ajaran

Islam juga disebut garis besar ajaran Islam atau dasar ajaran Islam. Kerangka dasar

ajaran Islam terkait erat dengan tujuan ajaran Islam. Secara umum tujuan pengajaran

Islam, khususnya di perguruan tinggi adalah membina mahasiswa agar mampu

memahami, menghayati, dan mengamalkan ajaran Islam sehingga menjadi muslim

yang beriman, bertakwa kepada Allah dan berakhlak mulia. Untuk mencapai tujuan

tersebut, kerangka dasar ajaran Islam meliputi tiga konsep kajian pokok, yaitu

aqidah, syariah dan akhlak. Tiga kerangka dasar ajaran Islam sering juga disebut

dengan tiga ruang lingkup pokok ajaran Islam atau trilogi ajaran Islam.

Jika dikembalikan pada konsep dasarnya, tiga kerangka dasar ajaran Islam di

atas berasal dari tiga konsep dasar, yaitu iman, Islam, dan ihsan. Ketiga konsep dasar

ini didasarkan pada hadits Nabi Muhammad s.a.w. yang diriwayatkan dari Umar bin

Khattab. Hadits ini menceritakan dialog antara malaikat Jibril dengan Nabi. Jibril

bertanya kepada Nabi tentang ketiga konsep tersebut. Pertama tentang iman yang

dijawab oleh Nabi dengan rukun iman yang enam, yaitu iman kepada Allah s.w.t.,

malaikat-malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya, rasul-rasul-Nya, hari akhir, dan qadha-

qadar-Nya. Jibril lalu bertanya tentang Islam yang kemudian dijawab oleh Nabi

dengan rukun Islam yang lima, yaitu bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah

dan Muhammad adalah utusan-Nya, mendirikan shalat, menunaikan zakat,

melaksanakan puasa di bulan Ramadhan, dan berhaji ke Baitullah bagi yang mampu.

Selanjutnya Jibril bertanya tentang konsep ihsan yang dijawab Nabi dengan rukun

ihsan, yaitu seorang hamba beribadah kepada Allah s.w.t. seolah-olah melihat-Nya,

dan jika tidak bisa melihat Allah harus diyakini bahwa Allah selalu melihat hamba-

Nya.

Berdasarkan hadits di atas dapat dipahami bahwa rukun atau kerangka dasar

ajaran Islam itu ada tiga, yaitu iman, Islam dan ihsan. Dari ketiga konsep ini para
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ulama mengembangkannya menjadi tiga konsep kajian. Konsep iman melahirkan

konsep kajian aqidah, konsep Islam melahirkan konsep kajian syariah, dan konsep

ihsan melahirkan konsep kajian akhlak.

Hubungan Aqidah, Syariah dan Akhlak

Aqidah, syariah dan akhlak mempunyai hubungan yang sangat erat, bahkan

merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Meskipun demikian, ketiganya

dapat dibedakan satu sama lain. Aqidah sebagai sistem keyakinan yang bermuatan

elemen-elemen dasar iman menggambarkan sumber dan hakikat keberadaan agama.

Syariah sebagai sistem hukum berisi peraturan yang menggambarkan fungsi agama.

Sedangkan akhlak sebagai sistem nilai menggambarkan arah dan tujuan yang hendak

dicapai agama. Oleh karena itu, ketiga kerangka dasar tersebut harus terintegrasi

dalam diri setiap muslim. Integrasi ketiga komponen tersebut ibarat sebuah pohon,

akarnya adalah aqidah, sementara batang, dahan dan daunnya adalah syariah,

sedangkan akhlak adalah buahnya.

Gambar 6. Kerangka dasar ajaran Islam

Muslim yang baik adalah orang yang memiliki aqidah yang lurus dan kuat yang

mendorongnya untuk melaksanakan syariah yang hanya ditujukan kepada Allah

sehingga tergambar akhlak mulia dalam dirinya. Atas dasar hubungan ini pula maka

seorang yang melakukan suatu perbuatan baik, tetapi tidak dilandasi oleh aqidah atau

iman, maka ia termasuk kategori kafir. Seorang yang mengaku beriman, tetapi tidak

mau melaksanakan syariah, maka ia disebut fasik. Sedangkan seorang yang mengaku

beriman dan melaksanakan syariah, tetapi tidak dilandasi aqidah atau iman yang

lurus disebut orang munafik.
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Aqidah, syariah dan akhlak dalam Al-Qur’an disebut iman dan amal saleh. Iman

menunjukkan makna aqidah, sedangkan amal saleh menunjukkan pengertian syariah

dan akhlak.

Rangkuman

Ajaran Islam terdiri dari tiga komponen utama yang saling berkaitan dan tidak

bisa dipisahkan satu sama lain, yaitu aqidah (iman), syariah (Islam), dan akhlak

(ihsan).

Test Formatif

1. Jelaskan hubungan ketiga komponen ajaran Islam di atas!

2. Jelaskan apa yang akan terjadi apabila salah satu komponen ajaran Islam itu

tidak terdapat dalam diri seorang muslim?
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BAB IV

AQIDAH

Pengertian Aqidah

Secara etimologis, aqidah berarti ikatan atau keyakinan. Aqidah berasal dari kata

‘aqada-ya’qidu-‘aqdan yang berarti simpul dan perjanjian yang kokoh dan kuat.

Setelah terbentuk menjadi kata ‘aqidatan berarti kepercayaan atau keyakinan.

Aqidah merupakan asas tempat mendirikan seluruh bangunan (ajaran) Islam dan

menjadi pijakan semua hal dalam Islam. Makna aqidah akan lebih jelas apabila

dikaitkan dengan pengertian terminologisnya, seperti diungkapkan Hasan al-Banna

dalam Majmu’ ar-Rasail berikut: ‘Aqa’id (bentuk jamak dari aqidah) adalah

beberapa perkara yang wajib diyakini kebenarannya oleh hati, mendatangkan

ketentraman jiwa, menjadi keyakinan yang tidak bercampur sedikitpun dengan

keragu-raguan.

Sementara Abu Bakar al-Jazairi dalam kitab ‘Aqidah al-Mukmin menyatakan

bahwa aqidah adalah sejumlah kebenaran yang dapat diterima secara mudah oleh

manusia berdasarkan akal, wahyu (yang didengar) dan fitrah. Kebenaran itu

dipatrikan dalam hati dan ditolak segala sesuatu yang bertentangan dengan

kebenaran itu.

Dari dua pengertian di atas ada beberapa hal penting yang harus diperhatikan

dalam memahami aqidah secara lebih tepat dan jelas.

Pertama, setiap manusia memiliki fitrah untuk mengakui kebenaran dengan

potensi yang dimilikinya. Indera dan akal dipergunakan untuk mencari dan menguji

kebenaran, sedangkan wahyu menjadi pedoman untuk menentukan mana yang baik

dan mana yang buruk. Dalam beraqidah hendaknya manusia menempatkan fungsi

masing-masing alat tersebut pada posisi yang sebenarnya. Sejalan dengan hal ini

Allah berfirman:

“Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak
mengetahui sesuatu pun dan Dia memberi kamu pendengaran, penglihatan dan
hati agar kamu bersyukur” (QS 16:78).
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Kedua, keyakinan itu harus bulat dan penuh, tidak berbaur dengan kesamaran

dan keraguan. Oleh karena itu, untuk sampai kepada keyakinan, manusia harus

memiliki ilmu sehingga ia dapat menerima kebenaran dengan sepenuh hati setelah

mengetahui dalil-dalilnya.

Ketiga, aqidah harus mampu mendatangkan ketentraman jiwa kepada orang

yang meyakininya. Untuk itu diperlukan adanya keselarasan antara keyakinan

lahiriah dan batiniah. Pertentangan antara kedua hal tersebut akan melahirkan

kemunafikan.

Keempat, apabila seseorang telah meyakini suatu kebenaran, maka

konsekuensinya ia harus sanggup membuang jauh-jauh segala hal yang bertentangan

dengan kebenaran yang diyakininya itu.

Aqidah secara teknis juga berarti iman. Kata iman secara etimologis berarti

percaya atau membenarkan dengan hati. Sedangkan menurut istilah syara’, iman

berarti “membenarkan dengan hati, mengucapkan dengan lidah, dan melakukan

dengan anggota badan”. Ketiga hal ini harus menyatu secara integral dalam diri

seorang muslim. Jika iman hanya didasarkan pada ucapan lidah semata, maka

imannya hanya parsial atau seperti imannya orang munafik sebagaimana ditegaskan

Al-Qur’an di ayat berikut:

“Di antara manusia ada yang mengatakan, kami beriman kepada Allah dan
hari kemudian, padahal mereka itu sesungguhnya bukan orang-orang yang
beriman. Mereka hendak menipu Allah dan orang-orang yang beriman,
padahal mereka hanya menipu diri mereka sendiri, sedang mereka tidak
sadar” (QS 2: 8-9).

Iman juga tidak bisa hanya diwujudkan dengan keyakinan hati saja. Dalam hal

ini Al-Qur’an menegaskan:

“Dan mereka mengingkarinya karena kezaliman dan kesombongan (mereka)
padahal hati mereka meyakini (kebenaran)-nya. Maka perhatikanlah betapa
kesudahan orang-orang yang berbuat kebinasaan” (QS 27:14).

Dan iman juga tidak bisa sekadar ditunjukkan dalam bentuk amal (perbuatan)

saja, sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur’an:

“Sesungguhnya orang-orang munafik itu menipu Allah dan Allah akan
membalas tipuan mereka. Dan apabila mereka berdiri untuk shalat mereka
berdiri dengan malas. Mereka bermaksud riya’ dengan shalat di hadapan
manusia. Dan tidaklah mereka menyebut Allah kecuali sedikit saja” (QS
4:142).
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Dengan pengertian ini, iman kepada Allah berarti meyakini bahwa Allah itu ada,

membuktikan dengan ikrar syahadat dan mengamalkan semua perintah Allah dan

menjauhi segala larangan-Nya. Inilah makna iman yang sebenarnya, sehingga orang

yang beriman berarti orang  yang hatinya mengakui adanya Allah (zikir hati),

lidahnya selalu melafalkan kalimat-kalimat Allah (zikir lisan), dan anggota-anggota

badannya selalu mengerjakan perintah Allah dan menjauhi larangan-Nya (zikir

perbuatan).

Aqidah merupakan bentuk keseluruhan tentang diri manusia yang secara asasi

dan prinsipil membedakannya dengan makhluk-makhluk lain. “Sesungguhnya

binatang (makhluk) yang paling buruk di sisi Allah ialah orang-orang kafir karena

mereka itu tidak beriman” (QS 8:55).

Ibarat seseorang yang ingin mendirikan bangunan, maka aqidah adalah

pondasinya. Semakin tinggi bangunan yang akan didirikan, semakin kokoh pula

pondasi yang harus dibuat. Kalau pondasi lemah, bangunan akan cepat ambruk.

Aqidah juga dapat diibaratkan sebagai akar pohon yang menancap kuat ke dalam

tanah dan menjadi penyangga bagi tegaknya pohon itu.

Untuk mengembangkan konsep kajian aqidah ini, para ulama menyusun suatu

ilmu yang kemudian dikenal dengan beberapa nama, yaitu Ilmu Tauhid (karena

pembahasan pokoknya tentang keesaan Allah) atau disebut juga dengan Ilmu Kalam

(karena membahas tentang kalam Allah), atau Ushuluddin (karena membahas pokok-

pokok agama) atau Teologi Islam (karena membahas tentang ketuhanan dalam

Islam).

Aqidah yang mantap (iman) harus ditanamkan terlebih dahulu, sebelum syariah

(Islam) dan akhlak (ihsan) dibangun. Ini terlihat dari kebijaksanaan Allah sendiri

ketika menurunkan Al-Qur’an dimana ayat-ayat tentang aqidah diturunkan dalam

periode Makkah, sementara ayat-ayat tentang syariah dan akhlak diturunkan dalam

periode Madinah.

Tauhid

Inti dari aqidah adalah tauhid, yaitu mengesakan Allah dan tidak menyekutukan-

Nya dengan segala sesuatu yang lain. Oleh karena itu, Islam sering disebut sebagai

agama tauhid. Ajaran tauhid yang murni atau monoteisme inilah yang menjadi unsur

pembeda utama antara Islam dengan agama-agama yang lain. Agama Yahudi dan
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Nasrani semula juga merupakan agama tauhid, namun –pada perkembangan

selanjutnya— kitab-kitabnya diselewengkan oleh tangan-tangan yang tidak

bertanggung jawab. Sehingga kemudian, orang Yahudi mengatakan Uzair adalah

anak Allah, demikian pula dengan orang Nasrani yang meyakini bahwa Isa atau Al-

Masih itu ibnullah (anak Allah).

Formulasi atau rumusan yang paling jelas, ringkas, tetapi komprehensif, adalah

kalimah tauhid sendiri yang berbunyi “laa ilaaha illallaah”. Kemudian, bagi kita

yang hidup sebagai umat Muhammad kelanjutannya adalah Muhammadur

Rasulullah.

Arti laa ilaaha illallaah secara singkat adalah pertama, dengan mengatakan laa

ilaaha illallaah seorang muslim dituntun agamanya untuk mengatakan nein, no, la,

tidak terhadap semua fenomena, segala sumber kekuatan, dan segala keyakinan yang

non-ilahiah. Jadi, pada setiap yang bukan tauhid kita harus berani mengatakan

“tidak”, sehingga tidak ada Tuhan atau kekuatan lain kecuali Allah, la haula wa la

quwwata illa billah, laa ilaaha illallaah.

Jadi, kita terlebih dahulu harus mengingkari segala yang lain, sebelum meyakini

Allah. Dalam Al-Qur’an Surah Al-Baqarah (2): 256, disebutkan, famayyakfur

biththaghuti wayu’min billahi faqadistamsaka bil’urwatil wutsqa lan fishama laha.

Barangsiapa mengingkari dan menolak thaghut (semua obyek sesembahan) kecuali

Allah, maka ia telah  memegang tali yang kukuh. Thaghut bisa berwujud seorang

dewa yang dikhayalkan manusia, bisa berupa ideologi yang disembah manusia, dan

berupa seorang pemimpin yang menganggap dirinya sebagai Tuhan, seperti Fir’aun.

Thaghut juga bisa berupa suatu mitos yang diyakini akan menyebabkan kecelakaan

dan keselamatan seseorang atau suatu bangsa.

Seorang muslim harus berani mengatakan tidak pada kebatilan, pada segenap

manifestasi thaghut, dan pada setiap ketidakbenaran. Kalau semangat tauhid

meredup, maka keberanian untuk mengatakan tidak juga akan mengalami

kemerosotan. Padahal, orang muslim seharusnya adalah orang yang walam yakhsya

illallaah, tidak takut ada segala sesuatu kecuali kepada Allah.

Kedua, setelah meniadakan yang selain Allah, orang yang bertauhid kemudian

menegaskan keimanannya kepada Allah secara penuh. Jadi, tauhid kedua ini
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meyakini bahwa kebenaran hanyalah dari Allah. Yang menentukan segala kejadian

di muka bumi ini adalah Allah.

Orang yang sudah mempunyai komitmen utuh kepada Allah, maka ia akan

melihat dunia ini menjadi satu panggung kehidupan yang jelas, bening, mudah, dan

tidak ruwet. Perbedaan antara al-haqq dan al-bathil juga terlihat jelas. Apa yang

datangnya dari Allah dan yang datang dari Iblis atau setan juga cukup jelas walaupun

kadang-kadang dibungkus dengan hal-hal yang tampak baik. Contohnya adalah

budaya entertainment yang konon dimaksudkan untuk meningkatkan perekonomian.

Budaya-budaya animisme dan dinamisme pun kini marak dihidupkan kembali dalam

upaya menarik minat turis asing. Selain itu, pengobatan alternatif tidak jarang juga

menyimpan potensi syirik yang besar. Tetapi untuk orang yang bertauhid semuanya

sudah sangat jelas kebatilannya.

Untuk mempermudah menunjukkan posisi seorang muslim dan seorang kafir,

Muhammad Iqbal menggunakan syair berikut. The sign of of a kafir is that he is lost

in the horizon. Ciri pokok orang kafir adalah dia sesat di dalam cakrawala kehidupan.

Sebaliknya, the sign of a muslim is that the horizon is lost in him. Tanda seorang

muslim adalah bahwa cakrawala kehidupan itu lebur ke dalam dirinya. Artinya,

orang kafir tidak pernah tahu arah tujuan hidupnya. Dia mudah tergoda oleh godaan-

godaan duniawi, seperti godaan jabatan, wanita, kekayaan, dan kekuasaan.

Sementara seorang muslim kepribadiannya lebih perkasa, lebih besar, dan lebih kuat

dari kehidupan ini sehingga dia tidak akan larut dan terbawa arus kehidupan, tetapi

justru mampu mangatur dan menjaga jarak dengan kehidupan ini. Kekuatan iman

yang dilandasi nilai tauhid itulah modal utama dalam menghadapi kehidupan.

Dengan iman yang kuat, seorang muslim tidak akan takut menghadapi apapun di

dunia ini, termasuk maut. Inilah yang menyebabkan umat Islam begitu bersemangat

terjun ke berbagai medan jihad membela agama Allah karena maut justru akan

mengantarkannya berjumpa dengan Zat yang dirindukannya.

Kekuatan iman juga akan mendorong seseorang menjadi tabah dalam

menghadapi musibah, bersyukur dalam menerima nikmat, berinfak ketika berlimpah

harta, berbuat sesuatu untuk syiar Islam sesuai kesempatan dan kemampuan yang

ada. Rasulullah bertanya kepada sekelompok orang Anshar, “Apakah kamu semua

orang-orang yang beriman?” Mereka menjawab: “Ya, betul”. Rasulullah bertanya
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lagi, “Lalu apa ciri-ciri bahwa kalian itu mukmin?” Mereka menjawab, “Kami

bersyukur jika kami memperoleh kelapangan, bersabar ketika ditimpa musibah, dan

rela dengan ketetapan Allah”.

Kekuatan iman akan mendorong seseorang mampu menghadapi godaan nafsu-

setan, menahan diri dari berbuat maksiat dan yang sia-sia, menahan diri dari

perbuatan yang merugikan orang lain. Kekuatan iman akan menjadikan mukmin

berperilaku baik dalam pergaulannya. “Tidaklah seorang mukmin itu suka mencela,

dan tidak pula suka melaknat, tidak keji mulut dan tidak berkata kotor” (HR

Muslim).

Jika kekuatan iman tidak ada pada diri kita, maka kita hanya akan menjadi

permainan musuh-musuh Allah. Kita akan mudah diadu domba, tanpa sadar bahwa

musuh-musuh Allah bersorak sorai. Jika kekuatan iman tidak ada pada diri kita,

maka pertolongan Allah tidak akan hadir untuk kita, dan kita terus menjadi korban

kezaliman kaum kuffar. Jika kekuatan iman itu hilang pada diri kita, maka kita tidak

akan mampu melihat adanya tipu-daya musuh-musuh Allah di sekitar kita. Kita pun

akan celaka dunia-akhirat.

Kekuatan imanlah yang menjadikan umat Islam generasi awal menjadi mujahid

fi sabilillah yang mampu menegakkan syiar Islam di muka bumi dan membelanya

dari serbuan kaum kuffar. Ketaatan mereka dalam menjalankan perintah Allah,

ketakwaan dan kesalehan, serta keikhlasan dalam berjuang mengundang datangnya

intervensi Allah s.w.t. yang menjadi penolong mereka sesuai janji-Nya: “Wahai

orang-orang yang beriman, jika kalian menolong (agama) Allah maka Allah akan

menolong kalian dan meneguhkan kedudukan kalian (QS 47:7).

Abu Bakar menyatakan: “Kamu orang-orang Islam tidak akan dapat dikalahkan

karena jumlah yang sedikit. Tetapi kamu pasti dapat dikalahkan walaupun

mempunyai jumlah yang banyak jikalau kamu terlibat di dalam dosa-dosa”. Umar

bin Khattab juga memberikan pesan serupa kepada pasukannya yang dikirim

menaklukkan Parsi: “Saya memerintahkan kalian untuk takut pada Allah pada setiap

saat karena takwa adalah senjata terbaik menghadapi musuh dan strategi terbaik

dalam peperangan. Dan saya memerintahkan kalian untuk takut melanggar perintah

Allah lebih dari ketakutan kalian kepada musuh. Jika sebuah pasukan lebih takut
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akan berbuat dosa daripada musuh mereka, Allah akan memberikan kemenangan

kepada mereka!”

Dalam konteks ini, kita diperintahkan Rasulullah  untuk senantiasa

memperbaharui iman kita. “Perbaruilah iman kalian, dengan memperbanyak

membaca laa ilaaha illallaah” (HR Ahmad). Hal ini karena keimanan itu fluktuatif,

naik turun, dan tidak stabil. Fluktuasi iman memang merupakan kenyataan yang

tidak bisa dipungkiri. Masalahnya, bagaimana kita mampu menjaga stabilitas

keimanan dengan selalu memperbaruinya. Sehingga saat iman turun, maka

penurunannya tidak sampai melebihi batas minimal. Tidak patut bagi seorang

muslim, dengan dalih sedang turun imannya, kemudian meninggalkan amal kebaikan

apalagi melakukan maksiat.

Kita diperintahkan untuk mengesakan dan memurnikan ketaatan kepada Allah.

Dia-lah yang menciptakan dan mengendalikan alam semesta. Dia-lah satu-satunya

tempat bergantung dan meminta pertolongan. Namun sayangnya, ternyata tidak

sedikit manusia yang menyekutukan Allah dan karenanya terjatuh pada perbuatan

syirik. Syirik adalah dosa terbesar yang tak terampuni. Dewasa ini, syirik muncul

dalam beraneka ragam bentuk dan kemasan. Oleh karena itu, umat Islam harus selalu

waspada agar jangan sampai terjerumus dalam praktik-praktik syirik tersebut.

Konsekuensi Tauhid

Apabila kita telah meyakini bahwa Allah adalah satu-satunya Tuhan kita dan

bahwa Muhammad adalah utusan-Nya, maka sejak saat itu kita menjadi muslim.

Dengan mengucapkan kalimat ini, seseorang diharapkan berubah secara radikal.

Dulunya dia kafir, kini menjadi muslim. Dulunya tidak suci, kini menjadi suci. Dulu

tidak diridhai Allah, sekarang dicintai-Nya.

Pada tingkat yang lebih konkrit, dalam kehidupan sosial, kalimat ini menjadi

dasar untuk membedakan manusia yang satu dengan yang lain. Jika seorang ayah

membacanya, namun anaknya menolaknya, maka hubungan mereka dianggap

terputus. Sang anak tidak dapat mewarisi apapun dari ayahnya, ibunya, dan saudara-

saudaranya. Sebaliknya, jika ada seorang asing mengucapkan kalimat tersebut dan

menikah kemudian menjadi keluarga muslim, maka dia dan anak-anaknya berhak

menjadi ahli waris. Kekuatan kalimat ini begitu dahsyat sehingga melampaui ikatan

darah. Kalimat ini dapat menyatukan orang-orang asing ke dalam satu keluarga.



Buku Ajar Pendidikan Agama Islam

Politeknik Negeri Banjarmasin 34

Sebaliknya, kalimat ini juga dapat memutus anggota-anggota keluarga yang sama,

lepas yang satu dari yang lainnya.

Cukupkah perubahan radikal terjadi hanya dengan mengucapkan kalimat di atas?

Jawabannya tentu saja “tidak”. Jika kalimat itu tidak terhunjam dalam hati dan tidak

mempunyai pengaruh yang cukup kuat untuk membawa perubahan dalam pikiran,

moral dan tindakan kita, maka pengucapannya tidak bermakna apa-apa.

Mengucapkan laa ilaaha illallaah berarti: Pertama, kita menyadari bahwa dunia

ini tidak akan ada tanpa adanya Tuhan, dan dunia ini hanya memiliki satu Tuhan

saja. Tuhan wajib ada. Dia-lah Tuhan, dan tidak “ada” yang lain kecuali Dia yang

memiliki ketuhanan. Kedua, kita mengakui bahwa Tuhan adalah Tuhan semesta

alam. Kita sendiri, atau segala sesuatu yang kita miliki, atau yang terdapat di dunia

ini adalah milik-Nya. Dia adalah Sang Khaliq. Kehidupan dan kematian berada di

bawah kekuasaan-Nya. Kesedihan dan kebahagiaan berasal dari-Nya. Apa yang

diperoleh manusia, Dia-lah yang memberi. Apapun terlaksana melalui perintah-Nya.

Kepada-Nyalah kita meminta. Kita adalah hamba-Nya. Kewajiban kita adalah

menyembah-Nya dan berada dalam hukum-Nya.

Inilah perjanjian yang mesti kita buat bersama Allah begitu kita mengucapkan

laa ilaaha illallaah seraya menjadikan dunia sebagai saksi. Jika kita melanggar

perjanjian ini, mata dan telinga kita, tangan dan kaki kita, rambut yang menempel di

kepala kita dan semua organ tubuh kita akan memberikan kesaksian di hadapan

pengadilan Tuhan. Kita akan menemukan diri kita dalam keadaan tanpa pengharapan

dan tak satupun saksi yang mampu memberikan pembelaan. Pengadilan Allah tidak

akan membebaskan kita atas dasar pengakuan palsu. Kita bisa saja menyembunyikan

kejahatan kita di dunia, tetapi tidak bisa melakukannya di pengadilan akhirat. Di

dunia, polisi mungkin bisa disuap, saksi bisa saja memberikan kesaksian palsu,

hakim bisa saja berbuat tidak adil, atau orang yang dipenjara bisa melarikan diri,

akan tetapi di pengadilan akhirat semua itu tidak akan terjadi. Tidak ada yang bisa

lolos dari hukum Allah.

Orang yang bertauhid menjadi tidak bebas melakukan apa saja dalam hidupnya.

Ia terikat dengan hukum-hukum Allah yang terdapat dalam Al-Qur’an dan dengan

Sunnah Rasulullah. Hidupnya harus tetap berada dalam koridor keduanya sehingga ia

pun tidak akan sesat selama-lamanya. Inilah antara lain makna dari ungkapan dunia
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adalah penjara bagi kaum beriman dan surga bagi kaum kafir. Artinya, di dalam

“penjara” dunia ini kaum beriman tidak boleh melakukan apa saja sesuai

kehendaknya, melainkan harus mengindahkan perintah dan larangan Allah.

Sebaliknya, kaum kafir bebas melakukan apa saja yang mereka kehendaki di muka

bumi ini karena mereka sekarang berada di “surga” dunia.

Rangkuman

Aqidah adalah seperangkat keyakinan yang mendasari bangunan keberagaman

setiap muslim. Kekuatan aqidah terletak pada tauhid. Orang yang bertauhid terikat

dengan hukum-hukum Allah yang terdapat dalam Al-Qur’an dan dalam Sunnah

Rasulullah. Hidupnya tetap berada dalam koridor keduanya sehingga tidak akan

tersesat selama-lamanya.

Aqidah yang kuat merupakan kunci mantapnya keberagamaan seseorang. Orang

yang aqidah (iman)nya mantap maka akan menjadi seseorang yang tabah dalam

menghadapi musibah dan pandai bersyukur ketika menerima nikmat. Ia akan mampu

menghadapi godaan nafsu-setan serta menahan diri dari perbuatan yang merugikan

orang lain. Aqidah harus benar-benar murni, bulat dan utuh, tidak tercampur

sedikitpun dengan kemusyrikan. Aqidah yang kokoh akan melahirkan penerapan

syariah dan akhlak yang mantap.

Test Formatif

1. Jelaskan pengertian aqidah!

2. Apa peranan aqidah dalam kehidupan?

3. Apa yang dimaksud dengan tauhid?

4. Uraikan konsekuensi dari ajaran tauhid dalam hidup seorang muslim?

5. Jelaskan mengapa orang yang bertauhid menjadi orang yang kokoh dan

pemberani menghadapi berbagai tantangan dalam kehidupan?
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BAB V

APLIKASI AQIDAH

Rukun Iman

Aqidah tersusun atas enam hal, mengenal dan beriman kepada Allah, Malaikat,

Rasul-rasul, kitab-kitab suci, hari akhir dan takdir, sesuai dengan yang dijelaskan

Nabi Muhammad s.a.w. ketika ditanya oleh Jibril. Aqidah berawal dari keyakinan

kepada Zat Mutlak Yang Maha Esa dalam zat, sifat, perbuatan, dan wujud-Nya.

Kemahaesaan Allah dalam zat, sifat, perbuatan, dan wujud-Nya itu disebut Tauhid.

Tauhid menjadi inti rukun iman dan prima causa seluruh keyakinan Islam.

Secara sederhana, sistematika aqidah dapat dijelaskan sebagai berikut. Jika

seseorang telah menerima tauhid sebagai prima causa, yakni asal yang pertama, asal

dari segala-galanya dalam keyakinan Islam, maka rukun iman yang lain hanyalah

akibat logis saja dari penerimaan tauhid itu. Kalau seseorang yakin bahwa (1) Allah

mempunyai kehendak sebagai bagian dari sifat-Nya, maka ia akan yakin pula adanya

(2) para malaikat yang diciptakan Allah, melalui perbuatan-Nya, untuk

melaksanakan semua perintah Allah. Kehendak Allah itu selanjutnya disampaikan

kepada para Rasul-nya oleh malaikat Jibril yang kini terhimpun dalam (3) Kitab-

kitab suci. Kehendak Allah itu kemudian disampaikan kepada umat manusia melalui

manusia pilihan yang disebut (4) Rasulullah atau Utusan Allah untuk dijadikan

pedoman dalam hidup dan kehidupan. Hidup dan kehidupan ini pasti akan berakhir

pada suatu ketika, sebagaimana ia berawal, sebagaimana telah dinyatakan secara

jelas oleh kitab-kitab suci dan para rasul itu. Akibat logisnya adalah keyakinan akan

adanya (5) Hari Akhir dari kehidupan dunia ini. Setelah itu, manusia akan

dihidupkan kembali untuk mempertanggung-jawabkan segala perbuatannya selama

di dunia. Kesadaran akan adanya kehidupan yang lain sesudah kehidupan sekarang

akan membawa manusia pada keyakinan akan adanya (6) Qadha dan Qadar Allah

dalam hidup dan kehidupannya di dunia ini.

Iman kepada Allah

Esensi iman kepada Allah adalah tauhid, yaitu mengesakan Allah baik dalam

zat, asma, sifat, maupun perbuatan (af’al)-Nya. Allah berfirman: “Katakanlah,
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Dialah Allah, Yang Maha Esa (QS 112:1). Allah Maha Esa dalam zat-Nya,

maksudnya tidak ada seseuatupun yang serupa dengan-Nya. Allah Maha Esa dalam

asma-Nya, maksudnya tiada yang menyamai sebutan atas nama-nama Allah dalam

keseluruhan dan ketinggiannya. Allah Maha Esa dalam sifat-Nya, maksudnya sifat-

sifat Allah hanya dimiliki oleh Allah saja dalam kesempurnaannya. Dan Allah Maha

Esa dalam perbuatan-Nya, maksudnya perbuatan yang dilakukan Allah tidak ada

yang menyamai dan hanya Allah-lah yang mampu melakukannya.

Menurut Sayyid Sabiq, ada dua cara mengenal (ma’rifat) kepada Allah, yaitu:

1. Dengan pendekatan akal pikiran

Allah telah memberikan akal pikiran pada manusia sebagai alat untuk mengamati dan

memikirkan semua ciptaan Allah, baik yang ada di darat maupun di laut, di langit

maupun di bumi. Pengamatan dan pemikiran mendalam tentang ciptaan Allah itu

akan mengantarkan manusia kepada keyakinan akan adanya Sang Pencipta. Namun

seseorang dilarang memikirkan zat Allah karena memikirkan zat Allah sudah di luar

kemampuan akal manusia. Nabi Muhammad s.a.w. bersabda: “Pikirkanlah semua

yang diciptakan Allah, dan janganlah berpikir tentang zat Allah”.

2. Dengan cara memahami nama-nama dan sifat-sifat Allah

Nama-nama Allah (asmaul husna) yang berjumlah 99 dan sifat-sifat Allah yang

berjumlah 20 merupakan media perantara yang digunakan Allah agar makhluk

mengenal-Nya. Dengan cara inilah kita dapat mengenal Allah secara spontan dan

dengan cara ini pula cakrawala yang maha luas untuk mengenal Allah semakin

terbuka.

Iman kepada Malaikat

Pada dasarnya ciptaan Allah (makhluk) dibagi menjadi dua, yaitu makhluk gaib

dan makhluk nyata. Segala ciptaan yang tidak dapat dilihat dengan indera manusia

digolongkan pada makhluk gaib, sedangkan yang bisa dilihat digolongkan pada

makhluk nyata (syahadah). Malaikat adalah makhluk gaib. Akan tetapi dengan izin

Allah, malaikat dapat menjelmakan dirinya seperti manusia. Tentang adanya wujud

malaikat dapat diperoleh melalui pemberitaan dalli naqli, yaitu Al-Qur’an dan As-

Sunnah.

Malaikat adalah makhluk Allah yang diciptakan dari nur (cahaya) dengan wujud

dan sifat-sifat tertentu. Sifat-sifat malaikat adalah selalu taat dan patuh kepada Allah,
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selalu mengerjakan apa yang diperintahkan Allah, tidak pernah berdosa dan

bermaksiat, tidak pernah angkuh (sombong), dan selalu bertasbih kepada Allah.

Adapun tugas malaikat antara lain adalah menyampaikan wahyu Allah kepada

manusia melalui para rasul, mengukuhkan hati orang-orang beriman, memberikan

pertolongan kepada manusia, membantu perkembangan rohani manusia, mendorong

manusia untuk berbuat kebaikan, mencatat perbuatan manusia, dan melaksanakan

hukuman Allah. Dari uraian tugas para malaikat tersebut, jelaslah bahwa tugas-tugas

itu berhubungan langsung dengan penumbuhan dan pengembangan rohani manusia.

Itulah salah satu sebab mengapa kita diwajibkan mengimani keberadaan malaikat.

Iman kepada Kitab

Kitab adalah kalam (wahyu) Allah yang diturunkan kepada para nabi dan rasul

untuk dijadikan sebagai pedoman dalam hidup. Selain kitab, Allah juga menurunkan

suhuf, yaitu wahyu yang ditulis dalam  lembaran-lembaran.

Ada tiga cara wahyu diturunkan kepada para nabi. Pertama, melalui mimpi yang

benar. Hal ini pernah dialami oleh Nabi Ibrahim dalam mimpi untuk mengorbankan

putera kesayangannya, Ismail (QS 37:100-102). Kedua, melalui kalam Ilahi. Hal ini

pernah dialami Nabi Muhammad s.a.w. ketika menerima perintah shalat fardhu

dalam peristiwa Isra’ Mi’raj dan Nabi Musa di bukit Tursina (QS 20:9-13). Ketiga,

melalui perantaraan malaikat Jibril (QS 26:192-193). Dalam menyampaikan wahyu,

Jibril datang dalam tiga keadaan: (1) seperti bunyi gemerincing lonceng; (2)

menjelma seperti manusia biasa; dan (3) dengan bentuk aslinya.

Selain Al-Qur’an, ada beberapa kitab dan suhuf yang wajib diimani oleh setiap

muslim, yaitu:

 Kitab Taurat yang diturunkan untuk Nabi Musa

 Kitab Zabur yang diturunkan untuk Nabi Daud

 Kitab Injil yang diturunkan untuk Nabi Isa

 Suhuf untuk Nabi Ibrahim dan Nabi Musa

Di samping kitab dan suhuf di atas, sebenarnya Allah juga menurunkan kitab

kepada semua nabi dan rasul yang lain sebagai pedoman bagi umatnya, hanya saja

tidak ada informasi mengenai nama kitab-kitab dan suhuf tersebut.
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Kitab Allah yang diturunkan sebelum Al-Qur’an tidak bersifat universal, tetapi

hanya bersifat lokal untuk umat tertentu dan masa yang tertentu pula. Oleh karena

itu, Allah tidak memberikan jaminan terpeliharanya keaslian kitab-kitab tersebut,

berbeda dengan jaminan yang diberikan Allah kepada Al-Qur’an (QS 15:9). Al-

Qur’an adalah kitab suci terakhir yang berlaku abadi hingga akhir zaman.

Iman kepada Rasul

Secara etimologis, nabi berasal dari kata naba’ yang berarti ditinggikan atau dari

kata naba’a yang berarti berita. Dalam hal ini, nabi adalah orang yang ditinggikan

derajatnya oleh Allah dengan memberinya berita (wahyu). Sedangkan rasul berasal

dari kata arsala yang artinya mengutus. Setelah dibentuk menjadi rasul artinya

adalah yang diutus. Dalam hal ini, rasul adalah orang yang diutus oleh Allah untuk

menyampaikan misi atau pesan (risalah). Perbedaan nabi dan rasul terletak pada

kewajiban untuk menyampaikan wahyu. Nabi tidak diwajibkan, sedangkan rasul

diwajibkan menyampaikan wahyu kepada umatnya. Jadi, setiap rasul adalah nabi,

tetapi tidak setiap nabi menjadi rasul.

Sebagaimana manusia biasa, nabi dan rasul pun hidup seperti kebanyakan

manusia, yaitu makan, minum, tidur, berjalan-jalan, kawin, punya anak, merasa sakit,

senang, kuat, lemah, mati dan sifat-sifat manusiawi lainnya (QS 25:20; 21:83-84;

18:110).

Allah tidak menyebutkan berapa jumlah keseluruhan nabi dan rasul, tetapi yang

pasti Allah mengutus seorang rasul untuk setiap umat manusia, seperti yang

dinyatakan Allah berikut: “Tiap-tiap umat mempunyai rasul ….” (QS 10:47) dan

“Sesungguhnya Kami mengutus kamu dengan membawa kebenaran sebagai

pembawa berita gembira dan pemberi peringatan. Dan tidak ada satu umat pun

melainkan telah ada padanya seorang pemberi peringatan” (QS 35:24).

Adapun jumlah nabi sekaligus rasul yang disebutkan Al-Qur’an berjumlah 25

orang. Mereka adalah Adam, Idris, Nuh, Hud, Shalih, Ibrahim, Luth, Ismail, Ishaq,

Ya’qub, Yusuf, Ayyub, Syua’ib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas,

Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, dan Muhammad. Umumnya para rasul diutus di

negeri-negeri Timur Tengah. Di antara para rasul tersebut, terdapat lima orang yang

diberi gelar ulul ‘azmi, yaitu Muhammad, Isa, Musa, Ibrahim, dan Nuh. Diberi gelar

demikian karena mereka paling banyak menghadapi tantangan, paling banyak
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penderitaan, tetapi mereka tetap teguh, tabah, sabar, dan terus berjuang hingga

mereka berhasil mengemban misi risalahnya.

Gambar 7. Hubungan antara Nabi dan Rasul

Semua rasul yang diutus Allah mempunyai tugas yang sama, yaitu menegakkan

kalimat Tauhid, La ilaha illallah, mengajak umat manusia hanya beribadah kepada

Allah semata, menjauhi segala macam thagut dan menegakkan agama Islam dalam

seluruh kehidupan. Untuk membuktikan kebenaran ajaran yang dibawanya dan untuk

menjawab tantangan serta mematahkan argumentasi penentangnya, para rasul

dilengkapi Allah dengan mukjizat, yaitu kejadian luar biasa (khawariqul ‘adah) yang

terjadi atas izin Allah. Bentuk-bentuk mukjizat umumnya sesuai dengan kemahiran/

keahlian umat masing-masing atau situasi tertentu yang menghendaki. Perhatikan

misalnya mukjizat Nabi Musa yakni berubahnya tongkat menjadi ular yang

dihadapkan kepada masyarakat yang amat mengandalkan sihir. Demikian pula

dengan Nabi Isa yang umatnya merasa amat mahir dalam bidang pengobatan, tetapi

kemahiran itu tidak ada artinya dibandingkan dengan mukjizat Nabi Isa, yaitu

mampu mengembalikan penglihatan orang yang buta sejak lahir, menyembuhkan

penyakit sopak, dan bahkan menghidupkan orang mati.

Iman kepada Hari Akhir

Yang dimaksud dengan Hari Akhir adalah kehidupan yang kekal setelah

kehidupan di dunia ini berakhir, termasuk semua proses dan peristiwa yang terjadi

pada hari itu, mulai dari kehancuran alam semesta beserta seluruh isinya (qiyamah),

kebangkitan seluruh manusia dari alam kubur (ba’ats), dikumpulkannya semua

manusia di padang Mahsyar (hasyr), perhitungan amal perbuatan manusia di dunia
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(hisab), penimbangan amal baik dan buruk (wazn), sampai kepada pembalasan

dengan surga dan neraka (jaza’).

Akan tetapi, pembahasan tentang hari akhir dimulai dari pembahasan tentang

alam kubur karena peristiwa kematian sebenarnya merupakan kiamat kecil (qiyamah

sugra) dan juga karena orang yang sudah meninggal dunia telah memasuki bagian

dari proses hari akhir, yaitu proses transisi dari kehidupan dunia menuju kehidupan

akhirat. Alam transisi tersebut dinamai alam Barzakh.

Barzakh artinya yang membatasi antara dua hal. Dalam hal ini, pembatas antara

alam dunia dan alam akhirat. Setelah seseorang memasuki alam kubur, dia akan

ditanya oleh malaikat Munkar dan Nakir tentang Tuhan, agama dan nabinya. Orang

yang beriman akan menjawab: Tuhanku Allah s.w.t., agamaku Islam, dan nabiku

adalah Muhammad s.a.w. Sedangkan orang yang tidak beriman atau orang yang ragu

akan menjawab tidak tahu, lalu dia pun disiksa. Yang menentukan bisa atau tidaknya

seseorang menjawab pertanyaan malaikat semata-mata adalah iman dan amal

salehnya selama hidup di dunia. Oleh sebab itu, tidak ada persiapan untuk menjawab

itu, selain meningkatkan kualitas iman dan memperbanyak amal saleh.

Hari Kiamat dipastikan akan terjadi, tetapi tidak seorang pun yang tahu,

termasuk para nabi dan rasul, kapan terjadinya. Namun demikian, Nabi Muhammad

s.a.w. menginformasikan kepada kita beberapa tanda kiamat. Ada yang disebut

tanda-tanda kecil (alamat sughra), seperti (1) apabila adanya budak wanita

melahirkan tuannya; (2) orang berlomba-lomba dalam kemegahan bangunan; (3)

lenyapnya ilmu pengetahuan, meluasnya kebodohan; (4) perzinaan terjadi terang-

terangan; (5) jumlah perempuan jauh melebihi jumlah laki-laki; (6) perjalanan waktu

terasa semakin cepat; (7) amanah banyak yang disia-siakan; (8) banyak orang yang

ingin mati; (9) umat Islam patuh sepenuhnya pada umat lain; dan lain-lain.

Di samping itu, ada yang disebut tanda-tanda besar (‘alamat kubra),

sebagaimana dijelaskan Nabi Muhammad s.a.w. kepada para sahabat: “Kiamat tidak

akan terjadi sebelum muncul tanda-tanda yaitu keluarnya asap (dukhan), keluarnya

sejenis binatang yang aneh bentuknya (dabbah), munculnya Dajjal, terbitnya

matahari dari barat, turunnya Isa putera Maryam, munculnya Ya’juj dan Ma’juj,

terjadinya gerhana di timur, gerhana di barat, dan gerhana di Jazirah Arab dan yang

terakhir keluarnya api dari Yaman” (HR. Muslim).
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Demikianlah tanda-tanda kiamat yang disebutkan Nabi Muhammad s.a.w. Perlu

diingatkan bahwa di antara tanda-tanda tersebut ada yang bisa dipahami secara

harfiah dan ada yang harus dipahami secara simbolik sehingga memerlukan

pengkajian yang mendalam. Tetapi, yang jelas di setiap tanda yang disebutkan kita

dapat mengambil pelajaran berharga untuk kehidupan dan mengingatkan kita untuk

selalu bersiap-siap menuju kehidupan yang abadi di akhirat kelak.

Iman kepada Qadha dan Qadar (Takdir)

Secara etimologis, qadha artinya kehendak atau ketetapan hukum, dan qadar

artinya ukuran atau ketentuan. Secara terminolgis, terdapat dua pengertian, ada yang

menganggap bahwa qadha dan qadar artinya sama dan ada yang membedakannya.

Disini penulis mengutip pendapat yang menyamakan antara keduanya dan

menyebutnya dengan takdir, yaitu ketentuan-ketentuan Allah s.w.t. yang telah

direncanakan sejak zaman azali untuk ditetapkan dalam alam yang  maujud ini.

Allah adalah zat yang maha merajai seluruh alam semesta. Dia mengatur segala

sesuatu yang ada di langit dan bumi dengan kebijaksanaan dan kehendak-Nya

sendiri. “Dan tidak ada sesuatu pun melainkan pada sisi Kami-lah khazanahnya;

dan Kami tidak menurunkannya melainkan dengan ukuran (qadar) yang tertentu”

(QS 15:21). Lebih lanjut, kebebasan dan kehendak mutlak Allah dilukiskan dalam

ayat berikut: “Dan Tuhanmu menciptakan apa yang Dia kehendaki dan memilihnya;

sekali-kali tidak ada pilihan bagi mereka” (QS 28:68).

Namun kekuasaan dan kehendak Allah yang bersifat mutlak ini tidak bisa

dijadikan alasan bagi manusia untuk bersikap pasrah secara tidak pada tempatnya.

Pernah terjadi pada zaman Umar bin Khattab, ada seorang pencuri yang tertangkap

lalu ditanya oleh Umar, “Mengapa engkau mencuri?” Pencuri itu pun menjawab,

“Memang Allah sudah menakdirkan yang demikian ini atas diriku”. Mendengar

jawaban ini, Umar marah sekali, lalu memerintahkan untuk memukul orang itu

dengan cemeti sebanyak tigapuluh kali dan potong tangan. Para sahabat bertanya,

“Mengapa hukumannya diperberat?” Beliau menjawab, “Ya, itulah yang tepat, ia

wajib dipotong tangannya karena mencuri dan wajib dipukul karena berdusta atas

nama Allah”.

Dengan demikian, takdir sama sekali tidak boleh dijadikan alasan untuk

melakukan kemaksiatan atau dianggap sebagai paksaan Tuhan kepada hamba-Nya.
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Dengan akal yang ada padanya, manusia dapat menentukan pilihannya. Apakah

berbuat baik atau berbuat jahat. Bersikap rajin atau malas. Dari sini dapat pula

dinyatakan bahwa takdir itu dapat ditolak dengan takdir pula. Misalnya ialah adanya

takdir rasa lapar, maka ini dapat dilawan dengan makan, takdir sakit dilawan dengan

takdir pengobatan, dan takdir kemalasan dilawan dengan takdir kegiatan dan

kegairahan hidup. Dengan kehendak bebasnya (free will), manusia sebenarnya

menjadi pembuat nasibnya sendiri. Ini sejalan dengan firman Allah: “Allah tidak

mengubah nasib suatu kaum sebelum kaum itu mengubah nasib mereka sendiri” (QS

13:11). Oleh karena itu, apa yang disebut nasib sesungguhnya tidak lain dari

berlakunya hukum sebab akibat dalam kehidupan manusia. Bukan hukum kebetulan.

Rangkuman

Pokok-pokok tentang aqidah dirumuskan dalam konsep rukun iman yang terdiri

dari beriman kepada Allah, Malaikat, Rasul-rasul, kitab-kitab suci, hari akhir dan

qadha-qadar. Keyakinan kepada keesaan Allah (tauhid) merupakan basis utama

untuk memahami konsep rukun iman tersebut.

Test Formatif

1. Mengapa keyakinan kepada Allah menjadi basis utama memahami rukun iman?

2. Apa manfaat mengimani keberadaan Malaikat?

3. Bagaimana sikap Anda jika di zaman sekarang ini ada orang yang mengaku

sebagai nabi dan mendapatkan wahyu dari Allah?

4. Apa pelajaran yang dapat dipetik dari beriman kepada hari akhir?

5. Jelaskan konsep takdir menurut Islam!
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BAB VI

SYARIAH

Pengertian Syariah

Syariah atau syariat menurut asal katanya berarti jalan menuju mata air. Dari

asal kata itu, syariat Islam berarti jalan yang harus ditempuh seorang muslim.

Menurut istilah, syariat berarti aturan atau undang-undang yang diturunkan Allah

untuk mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya, mengatur hubungan sesama

manusia, dan hubungan antara manusia dengan alam semesta. Sesuai dengan

pengertian ini, syariah mencakup seluruh aspek kehidupan manusia sebagai individu,

warga masyarakat, dan sebagai subyek alam semesta. Mahmud Syaltut

mendefinisikan syariah sebagai aturan-aturan yang disyariatkan Allah agar manusia

menggunakannya dalam berhubungan dengan Tuhannya, dengan sesama muslim,

dengan sesama manusia, dan dengan alam semesta.

Syariah mengatur hidup manusia sebagai individu, yaitu hamba Allah yang

harus taat, tunduk dan patuh kepada Allah. Ketaatan, ketundukan, dan kepatuhan

kepada Allah ini dibuktikan dalam bentuk pelaksanaan ibadah yang tata caranya

diatur secara lengkap dan mendetail oleh syariah. Esensi ibadah adalah penghambaan

diri secara total kepada Allah sebagai pengakuan akan kelemahan dan keterbatasan

manusia di hadapan kemahakuasaan-Nya. Syariah mengatur tata hubungan antara

seseorang dengan dirinya sendiri untuk mewujudkan sosok individu yang saleh.

Kesalehan individu ini mencerminkan sosok pribadi muslim yang paripurna.

Islam mengakui manusia sebagai makhluk sosial karena itu syariat Islam

mengatur tata hubungan antara manusia dengan manusia dalam bentuk muamalah

sehingga terwujud kesalehan sosial. Kesalehan sosial merupakan bentuk hubungan

yang harmonis antara individu dengan lingkungan sosialnya sehingga dapat

melahirkan tatanan masyarakat yang marhamah atau masyarakat yang saling

memberikan perhatian dan kepedulian satu sama lain yang dilandasi oleh rasa kasih

sayang. Dalam hubungan dengan alam, syariat Islam meliputi aturan yang bertujuan

menciptakan hubungan simbiosis mutualisme antara manusia dengan alam sehingga

terwujud lingkungan alam yang nyaman dan lestari.
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Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa kajian syariah bertumpu pada masalah

pengaturan hubungan. Aturan ini menguraikan hubungan manusia dengan Tuhannya

(hablum minallah) dan hubungan manusia dengan sesamanya dan dengan

lingkungannya (hablum minannas). Kedua hubungan inilah yang merupakan ruang

lingkup syariah. Pelaksanaan kedua hubungan ini merupakan ibadah (dalam arti yang

luas). Kaidah yang mengatur hubungan manusia dengan Allah disebut kaidah ibadah

atau kaidah ‘ubudiyah yang disebut juga kaidah ibadah murni (mahdah), sedangkan

kaidah yang mengatur hubungan manusia dengan selain dengan Allah (sesama

manusia dan alam lingkungannya) disebut kaidah muamalah.

Kaidah ibadah menyatakan bahwa segala sesuatu dalam ibadah adalah dilarang

kecuali yang telah diajarkan atau dituntunkan oleh Rasulullah, sedangkan kaidah

muamalah menyatakan bahwa segala sesuatu dalam muamalah adalah dibolehkan

sepanjang tidak ada dalil yang melarangnya. Dengan demikian, ibadah tidak

mengenal asas pengembangan karena ketentuan-ketentuannya sudah diatur secara

final, detail dan ketat. Sebaliknya, muamalah mempunyai ruang pengembangan

(ijtihad) yang luas karena ketentuan-ketentuannya hanya diatur secara garis besar,

umum, dan fleksibel yang dimaksudkan agar dapat menjawab tantangan kehidupan

akibat perubahan waktu dan tempat. Inilah makna dari ungkapan Islam sebagai

agama yang shalihun likulli zaman wa makan, yaitu senantiasa relevan di semua

masa dan tempat.

Demikianlah Allah menurunkan syariat Islam kepada manusia sesuai dengan

hakikat manusia sebagai makhluk Allah yang paling sempurna. Syariat ini

diturunkan kepada manusia untuk dilaksanakan dalam kehidupan di dunia demi

mencapai kebahagiaan yang hakiki di dunia dan akhirat.

Syariah: Universalitas dan Keabadiannya

Syariat Islam diturunkan Allah sebagai pedoman hidup untuk seluruh umat

manusia. Syariat Islam memiliki karakteristik yang khas, yaitu bersifat universal dan

abadi. Hal ini karena:

a. Syariat Islam itu sesuai dengan kemampuan manusia dan mudah dilaksanakan.

Dalam Al-Qur’an disebutkan: “Allah tiada memberati diri kecuali sekadar

kemampuannya” (QS 2:286).
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b. Syariat Islam cocok dengan fitrah dan sesuai dengan akal, serta layak untuk

segala tempat dan waktu.

Syariat Islam terdiri dari dua bagian, yaitu tsawabit dan mutaghayyirat.

Tsawabit adalah komponen atau unsur syariah yang tidak terpengaruh oleh

perubahan zaman, seperti aqidah dan ibadah. Komponen  ini diterangkan secara rinci

dan jelas di dalam Al-Qur’an maupun As-Sunnah sehingga tidak memerlukan

penambahan dan/atau pengurangan. Sedangkan mutaghayyirat adalah komponen

syariah yang dapat menerima perubahan akibat perbedaan situasi dan kondisi, seperti

yang terkait dengan budaya, politik, ekonomi dan sejenisnya. Komponen ini

diterangkan secara global atau garis besarnya saja sehingga memungkinkan

terjadinya perkembangan dan/atau penyesuaian sesuai dengan kebutuhan manusia.

Untuk mengaplikasikan dan mengoperasionalkan Syariat Islam, para ulama

menyusun suatu ilmu yang kemudian dikenal dengan nama Ilmu Fiqih. Fiqih

membahas dan mengoperasionalkan hukum-hukum syariah yang dalam Al-Qur’an

dan As-Sunnah masih bersifat fundamental dan global. Sebagai hasil pemahaman

manusia, maka fiqih bentuknya tidak tetap, ia berkembang sesuai dengan

perkembangan pemikiran dan perubahan budaya dari masa ke masa. Fiqih

dipengaruhi pula oleh pola pemikiran dan metode yang digunakan oleh para

penyusunnya. Karena itu, terdapat persamaan dan perbedaan di antara para ulama

ahli fiqih dalam menetapkan hukum suatu perbuatan.

Secara garis besar, perbedaan antara Syariat Islam dan fiqih dapat dirangkum

sebagai berikut:

1. Syariat Islam terkandung dalam Al-Qur’an dan As-Sunnah (Kitab-kitab Hadits),

sedangkan fiqih dikodifikasikan dalam kitab-kitab fiqih.

2. Syariat Islam adalah ketetapan Allah dan ketentuan rasul-Nya sehingga berlaku

tetap dan abadi, sedangkan fiqih adalah pemahaman para ulama terhadap Syariat

Islam sehingga bersifat temporal atau terikat ruang dan waktu, dapat berubah

dari masa ke masa.

3. Syariat bersifat fundamental dan mempunyai ruang lingkup yang luas,

sedangkan fiqih bersifat instrumental dan ruang lingkupnya terbatas.

4. Syariat menunjukkan kesatuan dalam Islam, sedang fiqih menunjukkan

keragamannya.



Buku Ajar Pendidikan Agama Islam

Politeknik Negeri Banjarmasin 47

Ibadah

Ibadah merupakan salah satu bagian dari syariah. Ibadah yang artinya

menghambakan diri kepada Allah merupakan tugas hidup manusia di dunia. Itulah

sebabnya manusia yang beribadah kepada Allah disebut ‘abdullah atau hamba Allah.

Seorang manusia menjadi hamba atau pelayan bagi tuannya hanya jika keseluruhan

hidupnya didedikasikan untuk melayani dan mematuhi perintah tuannya itu. Hidup

seorang hamba tidak memiliki alternatif lain selain taat, patuh dan berserah diri

kepada Allah. Karena itu, yang menjadi inti dari ibadah adalah ketaatan, kepatuhan

dan penyerahan diri secara total kepada Allah.

Ibadah merupakan konsekuensi dari keyakinan kepada Allah yang tercantum

dalam kalimat syahadat, yaitu “laa ilaha illallah” (tiada tuhan yang patut disembah

selain Allah). Ini berarti seorang muslim hanya beribadah kepada Allah, tidak kepada

yang lain. Dalam QS 51:56 disebutkan bahwa Allah menciptakan jin dan manusia

agar mereka mengabdi (beribadah) kepada-Nya. Tujuan ibadah adalah

membersihkan dan mensucikan jiwa dengan mengenal dan mendekatkan diri kepada-

Nya.

Kedudukan ibadah dalam Islam menempati posisi yang paling utama dan

menjadi titik sentral dari seluruh aktifitas muslim. Seluruh kegiatan muslim pada

dasarnya merupakan bentuk ibadah kepada Allah, sehingga apa saja yang

dilakukannya memiliki nilai ganda, yaitu nilai material dan nilai spiritual. Nilai

material adalah imbalan nyata yang diterima di dunia, sedangkan nilai spiritual

adalah imbalan yang hasilnya akan diterima di akhirat. Aktifitas yang bermakna

ganda inilah yang disebut amal saleh.

Ibadah terdiri dari dua bagian, yaitu ibadah khusus (dalam arti sempit) atau

ibadah mahdah dan ibadah umum (dalam arti luas) atau ibadah ghairu mahdah.

Ibadah murni (mahdah) terwujud dalam rukun Islam yang lima. Dalam ibadah

mahdah berlaku ketentuan yang ketat (tertutup), dalam arti tidak boleh ditambah-

tambah atau dikurangi. Ketentuannya sudah pasti diatur oleh Allah dan dirinci oleh

Nabi Muhammad s.a.w. Karena sifatnya tertutup, maka berlaku asas umum, yakni

semua perbuatan ibadah dilarang (haram) dilakukan kecuali ada tuntunan untuk

melaksanakannya. Jadi, kita tidak boleh sembarangan melakukan ibadah ini jika

tidak ada ketentuan yang jelas dari Allah dan Rasulullah. Melakukan ibadah tanpa
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dasar yang jelas atau menambah-nambahnya dikategorikan sebagai bid’ah. Atas

dasar ini pula, dalam ibadah tidak berlaku pembaruan atau modernisasi, yaitu proses

yang membawa perubahan dan perombakan mengenai susunan, cara dan

ketentuannya. Macam-macam ibadah khusus adalah shalat, termasuk di dalamnya

thaharah sebagai syaratnya, zakat, puasa dan haji.

Ibadah Mahdhah

a. Shalat

Menurut bahasa, shalat berarti doa, sedangkan menurut istilah shalat adalah

bentuk ibadah yang terdiri dari atas gerakan-gerakan dan ucapan-ucapan yang

dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam dengan syarat-syarat

tertentu. Shalat dalam Islam menempati kedudukan yang tidak dapat ditandingi oleh

ibadah mana pun. Ia merupakan tiang agama yang perintahnya dijemput langsung

dari Allah tanpa perantara malaikat pada malam Isra’ Mi’raj. Rasulullah s.a.w.

bersabda, “Pokok urusan ialah Islam, tiangnya adalah shalat dan puncaknya ialah

berjuang di jalan Allah”.

Amal seorang muslim yang pertama kali diperhitungkan di akhirat adalah shalat,

sedangkan amal-amal lainnya akan memiliki makna atau tidak sangat tergantung

pada shalatnya. “Amal yang mula-mula dihisab dari seorang hamba pada hari

kiamat adalah shalat. Jika ia baik, maka baiklah seluruh amalnya, sebaliknya jika ia

jelek, maka jeleklah seluruh amalnya,” demikian sabda Rasulullah s.a.w. (HR.

Thabrani). Shalat merupakan wasiat terakhir yang diamanatkan Rasulullah s.a.w.

kepada umatnya ketika beliau hendak meninggal dunia.

Shalat merupakan satu-satunya kewajiban muslim yang tidak pernah gugur

sepanjang akalnya sehat. Karena itu, Nabi mengajarkan shalat tidak hanya dalam

kondisi biasa, tetapi juga shalat dalam kondisi khusus seperti sakit, dalam perjalanan,

bahkan dalam kondisi ketakutan atau perang. Bagi yang sedang dalam perjalanan,

shalat dapat dilakukan dengan cara jamak (menghimpun dua shalat pada satu waktu)

dan qashar (meringkas shalat yang empat rakaat menjadi dua rakaat). Shalat dalam

kendaraan dilakukan dengan cara duduk di atas kendaraan. Ruku’ dilakukan dengan

merendahkan badan ke depan dan sujud dilakukan lebih rendah dari ruku’nya. Shalat

bagi orang sakit dilakukan dengan cara duduk atau berbaring sesuai dengan

kemampuannya. Bahkan jika memang tidak memungkinkan lagi, shalat dapat
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dilakukan dengan isyarat mata. Adanya keringanan-keringanan (rukhshah) ini

membuktikan bahwa Islam tidak kaku dalam menerapkan hukumnya, melainkan

disesuaikan dengan batas kemampuan yang dimiliki penganutnya.

Setiap muslim diwajibkan mendirikan shalat lima kali sehari, yaitu Subuh,

Zuhur, ‘Ashar, Maghrib, dan ‘Isya. Demikianlah siklus hidup seorang muslim yang

mengawali hidupnya di pagi hari dengan shalat Subuh, kemudian terus mengingat

Allah di tengah kesibukannya sepanjang hari dengan shalat Zuhur, ‘Ashar, dan

Maghrib dan akhirnya menutup harinya dengan shalat ‘Isya. Selain itu, terdapat pula

kewajiban shalat Jumat sepekan sekali khusus bagi kaum laki-laki. Di samping shalat

yang wajib, terdapat banyak shalat sunnat, di antaranya shalat tahajjud, witir, dhuha,

rawatib (qabliyah dan ba’diyah), tahiyatul masjid, tarawih, istikharah, istisqa’,

shalat gerhana dan shalat hari raya.

Shalat wajib sangat dianjurkan untuk dilaksanakan secara berjamaah. Orang

yang shalat berjamaah mendapat kemuliaan duapuluh tujuh kali lipat dibandingkan

dengan yang shalat sendirian. Shalat berjamaah merupakan syiar Islam yang utama.

Karena itu, masjid perlu dibangun di setiap pemukiman umat Islam. Dengan

berjamah, maka ukhuwah (persaudaraan), soliditas, dan solidaritas sesama muslim

akan semakin kokoh.

Rasulullah suatu ketika pernah ditanya seorang sahabat yang buta, apakah ia

juga diperintahkan shalat berjamaah sebagaimana kaum muslim yang lain. Beliau

pun balik bertanya apakah ia mendengar suara azan. Sahabat itu pun mengiyakan,

maka Rasulullah pun menyuruhnya untuk memenuhi panggilan azan itu. Rasulullah

mengecam orang yang tidak shalat berjamaah tanpa uzur syar’i (alasan yang dapat

diterima oleh Syariat), apalagi jika ia memiliki fisik yang sempurna dan sehat.

Ibadah shalat mengandung hikmah yang amat dalam di antaranya adalah

menjadikan selalu ingat kepada Allah, mendidik untuk berdisiplin dan lebih

menghargai waktu, serta memberikan ketenangan dan kesehatan jasmani dan rohani.

Shalat yang baik juga akan mencegah pelakunya dari perbuatan keji dan munkar.

Mengingat kedudukan shalat yang amat penting dalam Islam, maka orang yang

meninggalkannya dihukumi berdosa besar. Bahkan dalam salah satu haditsnya,

Rasulullah bersabda, “Batas di antara seseorang dengan kekafiran itu adalah

meninggalkan shalat” (HR. Ahmad, Muslim, Abu Daud, Turmudzi dan Ibnu Majah).
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b. Zakat

Zakat adalah rukun Islam ketiga setelah syahadat dan shalat. Shalat dan zakat

merupakan ibadah yang paling fundamental dalam Islam. Shalat termasuk ibadah

ritual yang bersifat vertikal, sedangkan zakat termasuk dalam ibadah sosial yang

bersifat horisontal. Hampir semua perintah zakat dalam al-Qur'an disebutkan

beriringan dengan perintah shalat. Dari 30 buah kata zakat yang disebutkan al-

Qur'an, sebanyak 27 buah di antaranya (90%) ditemukan bergandengan dengan

shalat. Ini menunjukkan bahwa kewajiban zakat sama pentingnya dengan kewajiban

shalat. Shalat berfungsi sebagai tiang agama (‘imad ad-din) yang menopang

tegaknya agama Islam, sementara zakat berfungsi sebagai tiang masyarakat yang

menyokong/menyangga konstruksi masyarakat muslim. Jika Rasulullah menyatakan

bahwa meninggalkan shalat sama artinya dengan meruntuhkan agama, maka

mengabaikan zakat berarti menghancurkan masyarakat. Khalifah Abu Bakar ketika

ditanya mengapa memerangi kaum yang ingkar membayar zakat, beliau menjawab:

“Demi Allah, saya akan memerangi orang-orang yang membeda-bedakan
antara shalat dan zakat. Sesungguhnya, zakat itu adalah kewajiban atas harta,
dan demi Allah, seandainya mereka tidak mau menyerahkan seekor anak
kambing yang pernah mereka serahkan kepada Rasulullah, saya akan tetap
memerangi mereka.” Lebih lanjut beliau berkata, “Saya tidak memisah-
misahkan dua hal yang disatukan sendiri oleh Allah.”

Abdullah bin Mas’ud, sahabat yang terkenal penguasaannya atas al-Qur'an,

diriwayatkan pernah berkata, “Kalian diperintahkan mendirikan shalat dan

membayar zakat, siapa yang tidak berzakat maka shalatnya tidak berarti baginya.”

Artinya, shalat seseorang tidak akan diterima Allah selama ia belum membayar

zakatnya. Dengan demikian, shalat dan zakat adalah satu-paket ibadah yang harus

sama-sama dilaksanakan oleh setiap muslim yang telah memenuhi segala

persyaratannya.

Secara garis besar, zakat terbagi dua, yaitu zakat harta (zakat mal) dan zakat

fitrah. Zakat harta adalah kewajiban zakat yang dibebankan atas kepemilikan harta

kekayaan yang mencapai nilai minumum tertentu (nishab), sedangkan zakat fitrah

adalah kewajiban zakat yang dibebankan atas setiap individu muslim menjelang Idul

Fitri.
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Zakat harta diwajibkan berdasarkan nishab tertentu yang berbeda-beda

tergantung jenis hartanya dan sudah memenuhi persyaratan haul, yaitu sudah dimiliki

selama satu tahun. Dalam literatur-literatur fiqih, harta yang wajib dikeluarkan

zakatnya meliputi:

 Emas, perak dan uang. Nishab emas adalah 20 dinar atau senilai dengan 91,92

gram emas; nishab perak adalah 200 dirham atau setara dengan 642 gram perak;

sedangkan nishab uang sama dengan nishab emas. Adapun menurut Yusuf Al-

Qardhawi, nishab emas adalah senilai 85 gram emas. Kadarnya zakat yang harus

dibayarkan untuk emas, perak dan uang adalah 2,5% setiap tahun.

 Barang yang diperdagangkan. Nishab-nya sama dengan nishab emas, yaitu 91,92

gram dengan kadar zakat 2,5% setiap tahun.

 Hasil peternakan. Nishab-nya berbeda-beda tergantung pada jenis hewan yang

diternakkan. Nishab kambing/domba adalah 40-120 ekor dengan kadar zakat 1

ekor kambing/domba berumur 1 tahun, sedangkan nishab sapi/kerbau adalah 30

ekor dengan kadar zakat 1 ekor sapi/kerbau berumur 1 tahun yang dibayarkan

setiap tahun.

 Hasil pertanian. Nishabnya 1.481 kg gabah atau 815 kg beras dengan kadar

zakat 10% jika diairi dengan sistem tadah hujan dan 5% jika diairi bukan dengan

sistem tadah hujan.

 Hasil tambang dan barang temuan. Nishab dan kadar zakat untuk hasil tambang

sama dengan emas, sedangkan barang temuan tidak disyaratkan nishab dan

kadar zakatnya sebesar 20%.

Sementara itu, Yusuf Al-Qardhawi (1996) menambahkan jenis harta lain

sebagai pengembangan dari harta yang dimiliki manusia yang juga wajib dizakati,

yaitu:

 Madu dan produksi hewani. Nishabnya sama dengan nishab hasil pertanian

dengan kadar zakat sebesar 10%.

 Investasi pabrik, gedung dan lain-lain. Nishab dan kadar zakatnya sama dengan

emas.

 Mata pencaharian dan profesi. Nishab dan kadar zakatnya sama dengan emas.

Namun Didin Hafidudhin (2001) berpendapat bahwa nishab zakat profesi sama

dengan hasil pertanian, sedangkan kadarnya 2,5%.
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 Saham dan obligasi. Nishab dan kadar zakatnya sama dengan emas.

Zakat yang telah dikumpulkan selanjutnya disalurkan kepada para mustahiq

zakat sebagaimana yang diatur dalam Al-Quran surat at-Taubah (9) ayat 60 yang

terdiri dari 8 kelompok, yaitu (1) orang-orang fakir, (2) orang-orang miskin, (3) amil

(pengurus-pengurus zakat), (4) muallaf (orang-orang yang baru masuk Islam, (5)

untuk memerdekakan budak, (6) gharim (orang yang berhutang), fi sabilillah (untuk

jalan Allah), dan ibnu sabil (orang yang sedang dalam perjalanan).

Adapun pendayagunaan zakat dapat dibedakan dalam 4 kategori. Pertama,

konsumtif-tradisional, yaitu membagikan zakat kepada mustahiq-nya untuk

dimanfaatkan secara langsung oleh yang bersangkutan. Kedua, konsumtif-kreatif,

yaitu membagikan zakat kepada mustahiq-nya dalam bentu lain dari barangnya

semula, seperti diwujudkan dalam bentuk peralatan sekolah dan beasiswa. Ketiga,

produktif-tradisional, yaitu membagikan zakat kepada mustahiq-nya dalam bentuk

alat atau barnagproduktif, misalnya kambing, sapi, mesin jahit, atau alat pertukangan.

Keempat, produktif-kreatif, yaitu membagikan zakat kepada mustahiq-nya dalam

bentuk modal yang dapat dipergunakan untuk membangun proyek sosial maupun

ekonomi. Pendayagunaan zakat kategori ketiga dan keempat perlu dikembangkan

karena mendekati hakikat zakat, baik sebagai ibadah maupun jaminan sosial bagi

masyarakat.

Dalam pengelolaan zakat, amil menempati posisi yang sangat strategis. Hal ini

ditegaskan dalam surat At-Taubah ayat 60 dimana amil ditetapkan sebagai salah satu

mustahiq zakat yang berfungsi sebagai pengelola. Pada masa Rasulullah dan sahabat,

peran amil ini sangat sentral dalam pengelolaan zakat. Dengan keberadaan amil,

maka ibadah zakat dapat dilaksanakan dan dikelola secara ”berjamaah” sehingga

lebih berdayaguna bagi masyarakat. Keuntungan dari model zakat berjamaah antara

lain adalah: (1) meningkatkan kuantitas dana zakat sehingga dapat dipergunakan

untuk program-program sosial-ekonomi yang membutuhkan biaya besar, seperti

mendirikan rumah sakit, perusahaan, dan lembaga pendidikan yang diprioritaskan

untuk fakir miskin; (2) menghindari kemungkinan tumpang tindih (overlapping) di

antara penerima zakat sehingga lebih menjamin terciptanya pemerataan distribusi;
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(3) menjaga air muka mustahiq karena mereka tidak berhadapan langsung dengan

muzakki; dan (4) meningkatkan syiar Islam.

c. Puasa

Menurut istilah, puasa berarti “menahan diri dari sesuatu yang membatalkan,

mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari dengan niat dan beberapa syarat

tertentu.” Puasa merupakan ibadah yang diwajibkan atas semua penganut agama

samawi. Hanya saja, ketentuan tata cara, jumlah hari, dan waktunya berbeda-beda

antara satu umat dengan yang lain. Allah berfirman, “Hai orang-orang yang

beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada orang-

orang sebelum kamu agar kamu bertakwa” (QS 2: 183).

Semua kegiatan ibadah ritual melibatkan gerakan fisik tertentu yang kasat mata,

kecuali puasa. Puasa adalah bentuk ibadah yang benar-benar pribadi. Hanya Allah

dan orang yang bersangkutan yang mengetahuinya. Puasa adalah latihan sekaligus

ujian keimanan sehingga tidaklah berlebihan apabila Allah menyatakan bahwa puasa

itu untuk-Nya dan Dia akan menyediakan ganjaran khusus bagi orang yang berpuasa.

Puasa menguji sejauhmana iman seseorang mampu membendung keinginan dan

dorongan nafsu yang mengajak untuk melakukan perbuatan yang dilarang Allah.

Orang yang berpuasa tidak diawasi oleh siapapun kecuali Allah. Dapatkah ia terus

menghadirkan dirinya dalam pengawasan Allah dan terus melaksanakan puasanya

atau sebaliknya karena tidak ada orang yang mengawasi lalu ia membatalkan puasa

dan berpura-pura puasa. Itu semua merupakan latihan sekaligus ujian keimanan.

Puasa adalah aktifitas yang melibatkan dimensi fisik, jiwa, sosial  dan spiritual

sekaligus. Puasa yang dilakukan secara benar akan menyeimbangkan dan

menciptakan kesehatan lahir dan batin. Lapar dan dahaga dipilih sebagai cara untuk

mencapai tujuan puasa; tetapi, lapar dan dahaga itu sendiri sebenarnya bukanlah

tujuan puasa. Dalam konteks inilah, Rasulullah s.a.w. mengkritik orang yang ketika

berpuasa hanya mengendalikan lapar dan dahaganya semata. Berpuasa tidak hanya

mengendalikan fisik saja, melainkan juga mengendalikan nafsu syahwat dan

emosinya. Ibadah puasa berfungsi pula sebagai wahana memupuk dan melatih rasa

kepedulian dan perhatian terhadap sesama. Dengan berpuasa, seseorang dapat

merasakan langsung penderitaan orang-orang yang kekurangan pangan sehingga

akan lahir sikap peduli terhadap orang-orang yang menderita.
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Tujuan puasa adalah untuk meraih ketakwaan. Melalui pembinaan intensif

selama sebulan penuh diharapkan umat Islam mampu mempertinggi kualitas

keimanan dan ketakwaannya. Bertakwa adalah kemampuan mengontrol pikiran,

ucapan, dan perilaku dari perbuatan-perbuatan yang dilarang. Yang menarik, kata

bertakwa dalam Al-Baqarah: 183 di atas didahului dengan kata “mudah-mudahan”.

Artinya, tidak semua orang yang berpuasa bakal menjadi orang-orang yang

bertakwa. Hanya orang-orang yang mengikuti cara Rasulullah s.a.w. saja yang bakal

mencapai keberhasilan tujuan puasa, yaitu yang melaksanakannya secara imanan

wahtisaban —dengan penuh keimanan dan mengharapkan ganjaran dari Allah.

Menjadi bertakwa sebenarnya sebuah proses untuk kembali kepada fitrah

sebagai manusia, yaitu bertingkah laku sebagai manusia yang berbudaya tinggi.

Bukan hanya untuk diri sendiri, melainkan untuk seluruh makhluk Allah di alam

semesta, karena manusia adalah khalifah Allah di muka bumi. Oleh karena  itu,

manifestasi sifat takwa adalah berbuat baik pada diri sendiri, orang lain, dan

lingkungan dengan mengikhlaskan ketaatan hanya kepada Allah semata.

Puasa yang diwajibkan dalam Islam adalah berpuasa di bulan Ramadhan,

sedangkan di luar itu, sangat dianjurkan memperbanyak puasa sunat. Di antara puasa

sunat adalah puasa Senin dan Kamis, puasa ‘Arafah (9 Dzulhijjah), puasa ‘Asyura

(10 Muharram), puasa enam hari di bulan Syawal, puasa di bulan Sya’ban, dan puasa

tiga hari tiap bulan Qomariyah pada tanggal 13, 14 dan 15. Sedangkan puasa yang

diharamkan adalah pada hari raya (‘Idul Fitri dan ‘Idul Adha) dan hari-hari Tasyriq,

yaitu tanggal 11, 12 dan 13 Dzulhijjah.

d. Haji

Haji adalah berkunjung ke Mekkah dan daerah-daerah sekitarnya dengan

melaksanakan serangkaian ibadah tertentu pada masa tertentu demi memenuhi

panggilan Allah dan mengharap keridhaan-Nya. Allah berfirman, “Mengerjakan haji

adalah kewajiban menusia terhadap Allah, yaitu bagi orang yang sanggup

mengadakan perjalanan kesana. Barangsiapa yang kafir (terhadap kewajiban haji),

maka bahwasanya Allah Mahakaya (tidak memerlukan sesuatu) dari semesta alam”

(QS 3:97).
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Ka’bah yang telah ditetapkan menjadi kiblat umat Islam dibangun oleh Nabi

Ibrahim a.s. dan puteranya, Nabi Isma’il a.s. Disebut Ka’bah karena bangunannya

berbentuk persegi empat. Dalam bahasa Arab, muka’ab yang semakna dengan kata

Ka’bah berarti persegi empat. Bangunan ini pada zaman Nabi Ibrahim berukuran

tinggi 9 hasta, lebar bagian selatan 20 hasta, bagian utara 22 hasta, panjang sebelah

timur 32 hasta, dan panjang sebalah barat 31 hasta. Sebagaimana bangunan-

bangunan lainnya di Makkah, Ka’bah pernah mengalami beberapa kali kerusakan

antara lain akibat bencana banjir dan peperangan, namun kemudian diperbaiki hingga

menjadi seperti sekarang ini.

Ibadah haji hukumnya wajib sekali dalam seumur hidup bagi orang yang mampu

dan memenuhi syarat-syaratnya. Jika seorang muslim sudah mampu berhaji, maka

dia harus bersegera mengerjakannya. Rasulullah s.a.w. bersabda, “ta’ajjalu ilal hajji,

fainna ahadakum la yadri ma ya’ridhu lahu” (Hendaklah kamu bersegera

mengerjakan haji karena sesungguhnya seseorang tidak menyadari suatu halangan

yang akan merintanginya).

Syarat-syarat orang yang wajib berhaji adalah orang Islam yang telah baligh,

berakal sehat, mempunyai kebebasan dan kemerdekaan penuh, serta memiliki

kemampuan material yang meliputi kemampuan fisik, keuangan dan alat-alat

transportasi.

Waktu melaksanakan haji dimulai dari tanggal 1 Syawwal sampai terbit fajar

tanggal 10 Dzulhijjah. Rukun haji terdiri atas: (1) Ihram, yaitu memasang niat

mengerjakan haji atau umrah. (2) Wukuf di padang ‘Arafah pada waktu tergelincir

matahari tanggal 9 Dzulhijjah sampai terbit fajar 10 Dzulhijjah. (3) Thawaf Ifadhah,

yaitu mengelilingi Ka’bah sebanyak 7 kali putaran berlawanan dengan arah jarum

jam. (4) Sa’i, yaitu berlari-lari kecil dari bukit Shafa ke bukit Marwah sebanyak 7

kali pergi dan kembali. (5) Tahallul, yaitu mencukur dan menggunting rambut,

sekurang-kurangnya 3 helai rambut. (6) Tertib, artinya dilaksanakan secara

berurutan.

Ibadah haji mengandung banyak sekali makna yang bersifat simbolik. Ihram

dengan pakaian tanpa jahitan melambangkan kesadaran akan kematian dan hari

akhir. Disini, seorang muslim disentuh kesadarannya bahwa hidup di dunia dengan

segala atribut yang disandangnya suatu hari akan berakhir. Manakala menghadap
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Allah semua atribut itu ditanggalkan tanpa harga. Hanya ketaqwaan yang akan

dibawa menghadap Allah.

Selain itu, ibadah haji merupakan kongres akbar umat Islam sedunia. Ibadah

yang dilaksanakan secara bersama-sama di satu tempat oleh perwakilan umat Islam

dari seluruh penjuru dunia itu mengandung makna kebersamaan dan kesatuan di

kalangan umat Islam sebagai implementasi nilai Tauhid. Tidak ada lagi sekat bangsa,

ras, warna kulit, bahasa dan sebagainya karena yang ada hanyalah ikatan aqidah. Ini

semua membangkitkan rasa kesatuan dan persaudaraan di kalangan umat Islam dan

memperkokoh ikatan jamaah Islamiah.

Ibadah Ghairu Mahdhah

Di samping ibadah mahdah, terdapat ibadah ghairu mahdah. Ibadah ini meliputi

semua aktifitas muslim yang dilakukan dengan cara yang benar dan niat yang ikhlas

untuk mencapai ridha Allah. Ibadah ghairu mahdah ini dapat dikerjakan dalam

bentuk apa saja, kapan saja dan dimana saja, tanpa terikat dengan aturan-aturan

tertentu. Ibadah ghairu mahdah adalah bentuk hubungan manusia dengan manusia

atau manusia dengan alam yang memiliki makna ibadah. Syariat Islam tidak

menentukan bentuk dan macam ibadah ini, karena itu apa saja kegiatan seorang

muslim dapat bernilai ibadah asalkan kegiatan tersebut bukan perbuatan yang

dilarang Allah dan Rasul-Nya serta diniatkan hanya karena Allah. Untuk

memudahkan pemahaman, para ulama menetapkan kaidah ibadah umum ini, yaitu

semua boleh dikerjakan, kecuali yang dilarang Allah atau Rasul-Nya.

Ibadah, baik umum maupun khusus, merupakan konsekuensi dan implementasi

dari keimanan terhadap Allah yang tercantum dalam dua kalimat syahadat, asyhadu

an laa ilaha illallahu wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah. Syahadat pertama

mengandung arti tiada tuhan yang patut diibadahi selain Allah, artinya segala bentuk

ibadah hanya ditujukan kepada Allah saja. Syahadat kedua mengandung arti

pengakuan terhadap kerasulan Muhammad s.a.w. yang diutus untuk memberikan

contoh nyata kepada manusia dalam melaksanakan kehendak Allah.

Sekarang marilah kita lihat situasi berikut. Apa yang kita katakan terhadap

seorang pelayan yang tidak melaksanakan perintah tuannya, namun hanya berdiri di

depan tuannya dengan posisi tangan bersedekap dan menyebut-nyebut nama tuannya.
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Tuannya memerintahkannya untuk melaksanakan suatu perintah, tetapi ia tetap

berdiri di tempat sambil terus membaca zikir dan doa. Tuannya menyuruhnya pergi

dan membasmi kejahatan, tetapi ia tidak bergerak sedikit pun. Tuannya

menyuruhnya untuk memotong tangan pencuri, tetapi ia tetap saja berdiri sambil

menggumamkan kata-kata “potonglah tangan pencuri” tanpa pernah berusaha untuk

melakukannya. Apakah kita akan mengatakan bahwa orang ini benar-benar melayani

tuannya?

Namun sayangnya, betapa sering kita melihat orang yang menganggap diri

sebagai hamba Allah berbuat seperti kondisi di atas. Jika ada orang yang hanya tekun

melaksanakan shalat, puasa, zikir, membaca Al-Qur’an, dan naik haji, namun pada

saat yang sama justru melanggar dan mengabaikan hukum-hukum Allah dalam aspek

politik, ekonomi, budaya dan lainnya, berarti dia sesungguhnya belum lagi mengabdi

kepada Allah dalam pengertian yang sejati dan kaffah (menyeluruh).

Umat Islam harus mengikuti hukum-hukum Allah dalam setiap langkah

kehidupan dan menolak apapun yang bertentangan dengan hukum-Nya. Segalanya

harus dilaksanakan sesuai dengan tuntunan-Nya. Dengan kehidupan semacam ini,

maka segala aktifitas akan bernilai ibadah, baik tidur maupun berjaga, bekerja

maupun istirahat, diam maupun bicara, semuanya adalah ibadah. Semua tindakan ini,

yang sering dianggap sekular atau bersifat duniawi, akan bernilai religius, asalkan

dalam pelaksanaannya tidak melanggar ketentuan-ketentuan yang telah digariskan

oleh Allah.

Menyembah Allah yang sebenarnya adalah mengikuti cara-cara yang diajarkan

Allah dan menjalani hidup menurut perintah Allah, dari lahir sampai mati. Oleh

sebab itu, sebenarnya tidak ada waktu khusus untuk ibadah karena ibadah itu harus

dilakukan sepanjang waktu. Mungkin kemudian muncul pertanyaan, “Dimana posisi

ibadah-ibadah ritual, seperti shalat, zakat, puasa, haji dan lain sebagainya?” Amalan-

amalan ritual ini jelas sangat penting karena berfungsi mempersiapkan dan

menunjang kita untuk melaksanakan ibadah yang lebih luas itu. Shalat mengingatkan

kita 5 kali sehari bahwa kita adalah hamba Allah dan bahwa hanya Dia saja yang

harus disembah. Puasa menyiapkan kita selama sebulan dalam setahun untuk

pengabdian itu. Zakat menegaskan kebenaran bahwa uang yang kita peroleh adalah
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pemberian Allah dan harus dipergunakan sesuai dengan perintah-Nya. Haji

menumbuhkan dalam hati perasaan cinta dan kesadaran akan keagungan Allah.

Jika dengan melaksanakan seluruh amal ibadah ini, kita memahami makna

keruhanian yang sebenarnya, maka shalat, puasa, zakat dan haji kita menjadi ibadah

yang sesungguhnya. Ibadah-ibadah ritual ini laksana tubuh manusia yang hidup

karena memiliki jiwa. Seandainya tidak ada jiwa di dalamnya, maka tubuh itu

ibaratnya tak lebih dari mayat belaka. Mayat memiliki tangan dan kaki, mempunyai

mata dan hidung, tetapi karena tidak mempunyai jiwa kita pun menguburkannya ke

dalam tanah. Demikian pula dengan ibadah jika kosong dari makna, jika tidak

menumbuhkan cinta dan rasa takut kepada Allah, dan tidak menghasikan loyalitas

dan kepatuhan kepada-Nya, maka ibadah tersebut sungguh telah kehilangan makna

dan hakikatnya.

Muamalah

Muamalah secara bahasa artinya saling berusaha. Muamalah mengatur berbagai

bentuk aktifitas manusia dalam hubungannya dengan sesamanya. Bentuk-bentuk

hubungan itu bisa berupa hubungan perkawinan (munakahat), pembagian warisan

(mawaris), ekonomi (muamalah dalam arti khusus), politik (siyasah), pidana

(jinayah), peradilan (murafa’at), hubungan internasional (siyar), dan lain-lain.

Dalam hal muamalah, Al-Qur’an dan As-Sunnah hanya menentukan pokok-

pokoknya, sedangkan aturan teknis dan spesifiknya diserahkan kepada para ahli yang

memenuhi syarat (dalam hal ini para ulama) melalui cara yang disebut ijtihad.

Dengan demikian, ketentuan di bidang muamalah ini bersifat terbuka, dalam arti

dapat dikembangkan lebih lanjut disesuaikan dengan waktu dan tempat.

Berkebalikan dengan asas ibadah mahdah, disini berlaku asas umum bahwa pada

dasarnya semua perbuatan boleh dilakukan kecuali ada larangan dalam Al-Qur’an

dan/atau As-Sunnah.

Dalam Al-Qur’an terdapat 228 ayat muamalah. Di antara ayat-ayat tersebut ada

yang sifatnya qath’i dan ada pula yang zanni. Yang qath’i sudah jelas artinya, tidak

mungkin diartikan lain, selain dari makna yang terdapat dalam ayat itu. Contohnya

adalah syariat yang mengatur tentang perkawinan dan kewarisan. Sedangkan yang

zanni mengandung berbagai kemungkinan arti, dapat dikembangkan melalui ijtihad
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atau penalaran manusia yang memenuhi syarat. Dengan ijtihad, tidak ada masalah

dalam masyarakat yang tidak dapat dipecahkan dan ditemukan hukumnya.

Contohnya masalah bayi tabung, pencangkokan organ tubuh, perbankan atau

masalah-masalah kemasyarakatan lainnya yang timbul akibat perkembangan ilmu

pengetahuan dan teknologi.

Pembagian Muamalah

Dilihat dari klasifikasi hukum, muamalah mencakup hal-hal berikut:

a. Hukum keluarga (ahkam al-ahwal asy-syakhsiyah), yaitu hukum-hukum yang

mengatur tentang hak dan kewajiban suami, istri dan anak. Hukum ini

dimaksudkan untuk membangun dan memelihara keluarga sebagai unit

masyarakat terkecil.

b. Hukum perdata (al-ahkam al-maliyah), yaitu hukum tentang perbuatan usaha

perorangan seperti jual beli dan sewa (al-bay’ wal-ijarah), pegadaian (rahn),

penanggungan (kafalah), persyarikatan (syirkah), utang piutang (dayanah),

perjanjian (’uqud) dan lain-lain. Hukum perdata ini dimaksudkan untuk

mengatur orang dalam kaitannya dengan kekayaan dan pemeliharaan hak-

haknya.

c. Hukum pidana (al-ahkam al-jinayah), yaitu hukum yang bertalian dengan tindak

kejahatan dan sanksinya. Adanya hukum ini untuk memelihara ketentraman

hidup manusia dan harta kekayaannya, kehormatan dan hak-haknya, serta

membatasi hubungan antara pelaku kejahatan dengan korban dan masyarakat.

d. Hukum acara (al-ahkam al-murafa’ah), yaitu hukum yang berhubungan dengan

peradilan (al-qadha), persaksian (asy-syahadah), dan sumpah (al-yamin).

Hukum ini dimaksudkan untuk mengatur proses peradilan guna merealisasikan

keadilan di tengah masyarakat.

e. Hukum perundang-undangan (al-ahkam al-dusturiyah), yaitu hukum yang

berhubungan dengan perundang-undangan untuk membatasi hubungan hakim

dan terhukum serta menetapkan hak-hak perorangan dan kelompok.

f. Hukum kenegaraan (al-ahkam ad-dauliyah), yaitu hukum yang berkaitan dengan

hubungan kelompok masyarakat di dalam negara dan hubungan antara negara

dengan yang lainnya. Hukum ini dimaksudkan untuk mengatur hubungan antara
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negara dalam masa damai dan masa perang, serta mengatur hubungan antara

umat Islam dengan yang lain dalam negara.

g. Hukum ekonomi dan keuangan (al-ahkam al-iqtishadiyah wal-maliyah), yaitu

hukum yang berhubungan dengan pengaturan sumber-sumber pendapatan dan

belanja negara, hak fakir miskin dalam harta orang kaya dan aktifitas ekonomi

lainnya.

Hubungan antar manusia dalam masyarakat selalu berkembang dari waktu ke

waktu seiring dengan dinamika masyarakat. Oleh karena itu, syariat Islam dalam

muamalah tidak mengatur secara rinci jenis dan bentuknya, tetapi meletakkan

prinsip-prinsip dasar yang dijadikan acuan dasar peraturan. Selanjutnya, umat Islam

dapat menetapkan rincian hukum yang dapat dikembangkan sesuai dengan

perkembangan dan kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, rincian syariah menjadi

temporal dan lokal sifatnya. Hal ini menunjukkan bahwa muamalah dalam syariat

Islam tidak kaku, tetapi bersifat dinamis dan fleksibel.

Sebagian dari persoalan muamalah telah dirumuskan dan dikodifikasikan oleh

para ulama sebagaimana dapat dirujuk dalam kitab-kitab fikih. Tetapi karena

masyarakat dalam segala aspeknya terus berkembang, maka banyak hal baru yang

belum terkodifikasikan. Kendatipun demikian, syariat Islam secara umum telah

memberikan prinsip-prinsip dasar dan etika dalam menyikapi dan menghukumi

fenomena-fenomena baru tersebut.

Rangkuman

Syariat adalah aturan yang diturunkan Allah untuk mengatur hubungan manusia

dengan Tuhannya, mengatur hubungan sesama manusia, dan hubungan antara

manusia dengan alam semesta. Syariah bersifat universal dan abadi. Syariah terbagi

ke dalam dua wilayah, yaitu ibadah dan muamalah.

Ibadah merupakan tugas hidup manusia di dunia. Inti dari ibadah adalah

ketaatan, kepatuhan dan penyerahan diri secara total kepada Allah. Ibadah terbagi

dua, mahdhah dan ghairu mahdhah. Muamalah adalah bagian dari syariah yang

mengatur hubungan di antara sesama manusia. Ketentuan menyangkut ibadah

bersifat rinci dan final, sedangkan ketentuan terkait dengan muamalah bersifat umum

dan dinamis.
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Test Formatif

1. Jelaskan pengertian dan ruang lingkup syariah!

2. Dimana letak perbedaan antara syariah dengan fikih!

3. Mengapa aturan syariah perlu ditegakkan dalam kehidupan?

4. Jelaskan pembagian muamalah!

5. Jelaskan perbedaan antara ibadah dan muamalah dari segi kemungkinannya

mengalami perkembangan akibat perubahan zaman!
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BAB VII

DIMENSI POLITIK ISLAM

Munculnya Politik dalam Islam

Persoalan yang pertama-tama timbul dalam Islam menurut sejarah bukanlah

persoalan tentang keyakinan, melainkan persoalan politik. Siapa yang paling berhak

menjadi pengganti Nabi sebagai pemimpin sepeninggal beliau dan bagaimana cara

pengangkatannya? Itulah yang menimbulkan perbedaan paham di bidang politik

dalam Islam.

Sebagaimana diketahui, sewaktu Nabi Muhammad s.a.w. menyiarkan agama

Islam di Makkah, beliau belum dapat membentuk suatu masyarakat yang kuat dan

mandiri. Umat Islam waktu itu dalam keadaan yang lemah, tidak sanggup menentang

kekuasaan yang dipegang oleh suku Quraisy. Akhirnya, Nabi pun meninggalkan kota

itu, hijrah menuju Yatsrib yang kemudian terkenal dengan sebutan Madinah, yang

berarti Kota Nabi.

Di Madinah, keadaan Nabi dan umat Islam mengalami perubahan besar. Di kota

ini mereka mempunyai kedudukan yang baik dan merupakan umat yang kuat. Nabi

sendiri menjadi kepala dalam masyarakat yang baru dibentuk tersebut yang akhirnya

menjadi suatu negara yang disegani. Dengan kata lain, di Madinah Nabi bukan hanya

mempunyai sifat Rasul Allah, tetapi juga mempunyai sifat Kepala Negara. Jadi,

sesudah beliau wafat, beliau harus diganti oleh orang lain untuk memimpin negara

yang beliau tinggalkan, sedangkan dalam kedudukan beliau sebagai Rasul, beliau

tentu tidak dapat digantikan oleh siapapun.

Seperti diketahui, pengganti beliau berturut-turut adalah Abu Bakar ash-Shiddiq,

‘Umar bin Khattab, ‘Utsman bin ‘Affan, dan ‘Ali bin Abi Thalib. Mereka semua

bergelar khalifah yang secara harfiah berarti pengganti. Pemerintahan (khilafah)

yang timbul setelah Nabi wafat tidak berbentuk kerajaan, melainkan lebih dekat pada

bentuk republik, dalam arti kepala negara dipilih dan tidak mempunyai sifat turun-

temurun. Abu Bakar diangkat menjadi khalifah bukan atas penunjukan Nabi, karena

beliau wafat tanpa meninggalkan pesan tentang pengganti beliau sebagai kepala

negara. Abu Bakar diangkat atas dasar musyawarah para pemuka Muhajirin dan
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Anshar. Pengangkatan itu kemudian mendapat persetujuan dan pengakuan umat,

yang dalam istilah Arabnya disebut bay’ah (baiat). ‘Umar menjadi khalifah kedua

atas pencalonan Abu Bakar yang segera juga mendapat persetujuan umat. Penentuan

‘Utsman sebagai pengganti ‘Umar dirundingkan dalam rapat enam sahabat. ‘Utsman

juga segera mendapat baiat dari umat. Setelah ‘Utsman wafat, ‘Ali merupakan calon

terkuat untuk menjadi khalifah keempat. Tetapi, baiat yang diterima ‘Ali tidak lagi

sebulat baiat sebelum-sebelumnya karena ia mendapat tantangan dari Mu’awiyah di

Damaskus dan dari ‘Aisyah, Thalhah, dan Zubeir di Makkah.

Mekanisme pergantian kepala negara yang berbeda-beda pada masa

Khulafaurrasyidin seperti diuraikan di atas menunjukkan bahwa Islam pada

hakikatnya tidak menggariskan pola baku dan tunggal terkait politik, kecuali hanya

prinsip-prinsip dasarnya saja. Adapun perincian dan pengembangannya diserahkan

kepada kreatifitas manusia dan kemaslahatan mereka sesuai dengan situasi dan

kondisi.

Prinsip Dasar Politik Islam

Di dalam Al-Quran terdapat sejumlah ayat yang menjadi landasan dan pedoman

bagi manusia dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Pedoman Al-Quran

tersebut memuat prinsip-prinsip dasar politik Islam yang meliputi:

 Prinsip menunaikan amanah

“Katakanlah wahai Tuhan yang mempunyai kerajaan, Engkau berikan kerajaan
kepada orang yang Engkau kehendaki dan Engkau cabut kerajaan dari orang yang
Engkau kehendaki. Engkau muliakan orang yang Engkau kehendaki dan Engkau
hinakan orang yang Engkau kehendaki. Di tangan Engkaulah segala kebajikan.
Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu” (QS Ali Imran: 26).

“Dan Dialah yang menjadikan kalian penguasa-penguasa di bumi dan Dia
meninggikan sebagian dari kalian atas sebagian (yang lain) beberapa derajat, untuk
menguji kalian tentang apa yang Dia berikan kepada kalian. Sesungguhnya
Tuhanmu amat cepat siksaan-Nya dan sesungguhnya Dia Maha Pengampun lagi
Maha Penyayang” (QS Al-An’am: 165)

Prinsip ini menegaskan bahwa kepemimpinan adalah sebuah amanah mulia yang

diberikan Allah kepada siapa saja yang dikehendaki-Nya. Amanah tersebut pada

hakikatnya juga merupakan sebuah ujian bagi setiap pemimpin yang menuntut

pertanggungjawaban. Prinsip ini bermakna bahwa setiap orang yang mempunyai
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kedudukan fungsional dalam kehidupan politik dituntut agar melaksanakan

kewajibannya dengan sebaik-baiknya dan bahwa kelalaian terhadap kewajiban itu

akan mengakibatkan kerugian bagi dirinya sendiri dan masyarakatnya.

 Prinsip ketaatan kepada Allah, Rasul dan Ulil Amri

“Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul, dan pemimpin
di antara kalian. Kemudian apabila kalian berlainan pendapat tentang sesuatu maka
kembalikanlah ia kepada Allah dan Rasul kalau kalian benar-benar beriman kepada
Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebuh utama bagi kalian dan lebih baik
kesudahannya” (An-Nisa: 59).

Prinsip ini mengandung perintah untuk mentaati Allah, Rasul dan pemimpin.

Kewajiban mentaati Allah dan Rasul-Nya mengandung arti kewajiban mentaati Al-

Qur’an dan As-Sunnah, sedangkan ketaatan kepada pemimpin sifatnya bersyarat,

yaitu sepanjang sang pemimpin mentaati Allah dan Rasul-Nya. Selain itu ditegaskan

pula agar perselisihan yang terjadi di antara manusia diselesaikan dengan

berpedoman pada Al-Qur’an dan As-Sunnah. Ini berarti Al-Qur’an dan As-Sunnah

dijadikan pedoman dalam menjalankan kepemimpinan.

 Prinsip keadilan

“Sesungguhnya Allah menyuruh kalian berlaku adil dan berbuat kebajikan” (An-
Nahl: 90).

“Sesungguhnya Allah menyuruh kalian menyampaikan amanat kepada yang berhak
menerimanya dan apabila menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kalian
menetapkan dengan adil” (An-Nisa: 58).

Islam memandang kepemimpinan sebagai perjanjian Ilahi yang melahirkan

tanggung jawab menegakkan keadilan dan menentang kezaliman. Setiap pemimpin

dituntut berlaku adil kepada siapa saja dan menjamin agar keadilan itu ditegakkan

dalam seluruh aspek kehidupan.

 Prinsip persamaan

“Wahai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kalian dari seorang laki-laki dan
seorang perempuan dan menjadikan kalian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku
supaya kalian saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di
antara kalian di sisi Allah adalah orang yang paling taqwa di antara kalian.
Sesungguhnya Allah MAha Mengetahui lagi Maha Mengenal” (Al-Hujurat: 13).
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Prinsip ini menegaskan persamaan status dan kedudukan manusia sebagai sesama

makhluk ciptaan Allah. Adapun satu-satunya yang membedakan manusia di hadapan

Allah hanyalah tingkat ketakwaannya.

 Prinsip hubungan antara umat dari berbagai agama

“Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); sesungguhnya telah jelas
jalan yang benar daripada jalan yang salah” (Al-Baqarah: 256).

“Dan jikalau Tuhan menghendaki, tentulah (akan) beriman semua orang yang di
bumi ini seluruhnya. Maka apakah engkau (hendak) memaksa manusia agar mereka
menjadi orang-orang yang beriman semuanya?” (Yunus: 99).

Prinsip ini menegaskan bahwa agama Islam mengakui keragaman (pluralitas)

manusia dari sudut agama dan melarang terjadinya pemaksaan kepada umat agama

lain agar masuk ke dalam Islam. Ini karena kebenaran agama Islam sebenarnya sudah

jelas sehingga tidak diperlukan adanya pemaksaan untuk memasukinya.

Musyawarah (Syura)

Di samping prinsip-prinsip dasar di atas, politik Islam juga mengajarkan tradisi

musyawarah (syura) dalam memutuskan suatu perkara yang terkait dengan

kehidupan bersama. “Dan (bagi) orang-orang yang mematuhi seruan Tuhannya dan

mendirikan shalat, sedangkan urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah

antara mereka, dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang Kami berikan

kepada mereka” (Asy-Syura: 38).

Kata musyawarah merupakan bentuk masdar dari kata kerja syawara-yusyawiru

yang berarti menampakkan dan menawarkan atau mengambil sesuatu. Musyawarah

menurut Quraish Shihab bermakna “mengeluarkan madu dari sarang lebah”. Makna

ini kemudian berkembang sehingga mencakup segala sesuatu yang dapat diambil

atau dikeluarkan dari yang lain, termasuk pendapat dan pemikiran. Hal ini karena

mustasyir atau orang yang mengajak bermusyawarah seakan-akan mengambil

pendapat dari orang lain. Kata musyawarah juga sinonim dengan kata syura, yang

berarti perundingan, permusyawaratan, dan konsultasi. Secara terminologis,

musyawarah berarti saling tukar pandangan atau pendapat dengan orang lain dalam

satu tema tertentu untuk sampai pada pendapat yang paling benar.

Dalam melaksanakan musyawarah, ada empat unsur yang harus terpenuhi, yaitu

(a) mustasyir, orang yang menghendaki adanya musyawarah; (b) mustasyar, orang
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yang diajak bermusyawarah; (c) mustasyar fih, persoalan yang dijadikan obyek

musyawarah; dan (d) ra’yu, pendapat bebas yang argumentatif, tidak melanggar

syariah dan terlepas dari hawa nafsu.

Konsep bermusyawarah dalam menyelesaikan persoalan masyarakat telah

dipraktikkan Nabi Muhammad s.a.w. Memang Al-Qur’an tidak menyebutkan secara

rinci mekanisme dan tata caranya karena perintah musyawarah disampaikan secara

umum. Hal ini menunjukkan bahwa mekanisme dan proses musyawarah merupakan

sesuatu yang bisa berkembang sesuai dengan perubahan zaman, situasi dan kondisi.

Faktor Kejayaan Umat

Apakah sebenarnya kunci kejayaan umat Islam? Ketika mendapat pertanyaan

tentang penyebab kemunduran umat Islam dan kejayaan bangsa-bangsa non-Muslim

(limadza ta’akhkharal Muslimun wa limadza taqaddama ghairuhum), Syakib Arslan,

seorang cendekiawan Muslim, menjelaskan bahwa kondisi internal umat Islam saat

ini sudah jauh berbeda dibandingkan generasi pendahulunya. Itu karena mereka telah

meninggalkan atau mengabaikan faktor penyebab kejayaan para pendahulunya

tersebut, yaitu bekerja dan berjuang dengan misi tunggal untuk meninggikan agama

Allah, bukan untuk kepentingan duniawi semata.

Arslan melanjutkan, apakah pantas umat Islam saat ini berharap meraih kejayaan

yang sama dengan para pendahulunya dengan hanya mengandalkan lima persen

kadar kerja mereka sementara para pendahulu telah mengorbankan seratus persen

hidup mereka untuk kejayaan agama ini? Allah tentu saja tidak memberikan

kejayaan dan kemenangan begitu saja, tetapi Dia menuntut kesungguhan dan

pengorbanan yang sebanding dari umat Islam seperti ditegaskan dalam ayat,

“Sesungguhnya Allah membeli dari orang-orang mukmin, baik diri maupun harta

mereka, dengan memberikan surga untuk mereka” (QS 9:111).

Jadi, sesungguhnya umat Islam-lah yang telah berubah sehingga Allah pun

mengubah nasib mereka. Inilah pemahaman yang sebenarnya dari ayat,

“Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka

mengubah keadaan diri mereka sendiri” (QS 13:11). Allah berjanji bahwa sepanjang

umat Islam beriman dan bertaqwa (dengan sebenar-benarnya), maka Dia akan

menurunkan keberkahan dari langit dan bumi, namun sebaliknya jika mereka
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mendustakaan ayat-ayat-Nya, maka siksaan dan kehinaan pun akan ditimpakan

kepada mereka (QS 7: 96).

Selain itu, kecintaan kepada dunia dan takut mati (hubbuddunya wa karahiyatul

mati), juga menjadi penyakit umat yang harus disembuhkan karena hal itu

menjauhkan dari rahmat Allah. Ketika mereka cinta kepada dunia, maka Allah justru

tidak akan memberikan dunia itu kepada mereka. Sebaliknya, jika dunia bukan lagi

menjadi tujuan mereka, maka Allah akan meletakkannya di dalam genggaman

tangan dan di bawah tapak kaki mereka.

Rangkuman

Politik merupakan aspek penting dalam kehidupan yang harus diarahkan

untuk meraih kemaslahatan bersama. Islam memberikan arahan dan panduan umum

untuk kehidupan berpolitik agar seluruh aktivitas perpolitikan berjalan sesuai dengan

etika dan nilai-nilai Islam. Di antara prinsip dasar politik Islam adalah prinsip

menunaikan amanah, ketaatan kepada Allah, Rasul dan Ulil Amri, keadilan,

persamaan, dan hubungan antar umat dari berbagai agama. Islam juga mengajarkan

tradisi musyawarah (syura) untuk memutuskan suatu perkara. Adapun factor

kejayaan umat Islam terletak pada komitmen kuat disertai dengan pengorbanan total

untuk meraih ridha Allah.

Test Formatif

1. Jelaskan awal mula munculnya persoalan politik dalam Islam!

2. Jelaskan prinsip-prinsip dasar politik Islam!

3. Apakah faktor utama yang mendasari kejayaan umat Islam?

4. Politik seringkali dikonotasikan sebagai sesuatu yang kotor. Bagaimana

pandangan anda?

5. Apa yang terjadi seandainya umat Islam apatis atau menarik diri dari urusan

politik?
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BAB VIII

DIMENSI EKONOMI ISLAM

Sistem Ekonomi Islam

Ciri khas utama dari ekonomi Islam adalah ekonomi Rabbani atau ekonomi

Tauhid. Cerminan watak “ketuhanan” dalam ekonomi Islam bukan pada aspek

pelaku ekonominya, tetapi pada aspek aturan atau sistem yang harus dipedomani

oleh para pelaku ekonomi. Ini didasarkan pada keyakinan bahwa semua faktor

ekonomi, termasuk diri manusia pada dasarnya adalah kepunyaan Allah dan kepada

Allah pula dikembalikan segala urusan (QS 3:109). Melalui aktivitas ekonomi

manusia dapat mengumpulkan rezeki sebanyak mungkin, tetapi harus tetap dalam

koridor aturan main yang digariskan oleh Allah.

Sebagai ekonomi yang berketuhanan (istilah yang dipakai oleh Ismail R. Al-

Faruqi), ekonomi Islam mempunyai sumber nilai-nilai normatif-imperatif sebagai

acuan yang mengikat. Dengan mengakses kepada aturan Ilahiyah, setiap perbuatan

manusia mempunyai nilai moral dan ibadah. Dengan demikian, posisi ekonomi Islam

terhadap nilai-nilai moral adalah sarat nilai (value loaded), bukan sekadar memberi

nilai tambah (added value), apalagi bebas nilai (value neutral).

Sebuah sistem dibentuk melalui sebuah metodologi, demikian pula sistem

ekonomi Islam yang dibentuk dari dua macam metodologi. Pertama, metode deduksi

yang dikembangkan para ahli hukum Islam dengan berlandaskan pada Al-Qur’an dan

As-Sunnah. Kedua, metode retrospektif yang banyak digunakan para ekonom

muslim kontemporer yang merasakan tekanan kemiskinan dan keterbelakangan di

dunia Islam dan berusaha mencari pemecahannya.

Ekonomi Islam dapat diibaratkan satu bangunan yang terdiri atas landasan,

tiang, dan atap. Landasannya terdiri atas lima nilai universal, yaitu Tauhid (keesaan

Tuhan), ‘adl (keadilan), nubuwwah (kenabian), khilafah, dan ma’ad (hasil). Di atas

lima nilai-nilai universal tersebut dibangunlah tiga prinsip derivatif yang menjadi

tiang bagi cikal bakal sistem ekonomi Islam. Ketiga prinsip dimaksud adalah

multiple ownership, freedom to act, dan social justice. Di atas nilai dan prinsip itu
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dibangunlah konsep akhlak yang merupakan puncaknya. Akhlak inilah yang menjadi

panduan para pelaku ekonomi dan bisnis dalam melakukan aktifitasnya.

Larangan Riba

Riba adalah salah satu dosa besar (kabair) yang sangat dilarang dalam Islam.

Riba secara bahasa berarti tambahan, tumbuh dan membesar. Adapun menurut istilah

teknis, riba berarti pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara batil.

Allah berfirman, “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan

harta sesamamu dengan jalan yang batil” (QS 4:29).

Dalam kaitannya dengan pergertian al-batil dalam ayat tersebut, Ibnul Arabi

dalam kitab Ahkamul Quran menjelaskan, “pengertian riba secara bahasa adalah

tambahan, namun yang dimasud riba dalam ayat Al-Qur’an yaitu penambahan yang

diambil tanpa adanya satu transaksi pengganti atau penyeimbang yang dibenarkan

oleh syariah.” Yang dimaksud dengan transaksi pengganti atau penyeimbang adalah

transaksi bisnis atau komersial yang melegitimasi adanya penambahan tersebut

secara adil, seperti transaksi jual beli, gadai, sewa atau bagi hasil.

Dalam transaksi simpan pinjam dana secara konvensional, si pemberi pinjaman

mengambil tambahan dalam bentuk bunga tanpa adanya suatu penyeimbang yang

diterima peminjam kecuali kesempatan dan faktor waktu yang berjalan selama proses

peminjaman tersebut. Yang tidak adil disini adalah si peminjam diwajibkan untuk

selalu, tidak boleh tidak, pasti untung dalam setiap penggunaan dana tersebut.

Padahal dana itu tidak akan berkembang dengan sendirinya hanya dengan faktor

waktu semata tanpa ada faktor orang yang menjalankan dan mengusahakannya.

Bahkan, ketika ada orang yang mengusahakannya pun tidak selamanya untung pasti

bisa diraih.

Umat Islam dilarang keras mengambil riba apapun jenisnya. Larangan tersebut

terdapat baik dalam Al-Qur’an maupun As-Sunnah. Larangan riba dalam Al-Qur’an

tidak diturunkan sekaligus, melainkan dalam empat tahap sebagai berikut:

 Tahap pertama, menolak anggapan bahwa pinjaman riba sebagai suatu perbuatan

mendekati atau taqarrub kepada Allah. Riba pada zahirnya tampak seperti

menolong orang yang memerlukan, padahal justru sebaliknya, yaitu mendzalimi

dan menjatuhkan ke dalam kesulitan hidup yang berat. “Dan, sesuatu riba
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(tambahan) yang kamu berikan agar ia menambah pada harta manusia, maka

riba tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat

yang kamu maksudkan untuk mencapai keridaan Allah, maka (yang berbuat

demikian) itulah orang-orang yang melipatgandakan (pahalanya)” (QS 30:39).

 Tahap kedua, riba digambarkan sebagai sesuatu yang buruk. Allah mengancam

memberi balasan yang keras kepada orang Yahudi yang memakan riba. “Maka

disebabkan kezaliman orang-orang Yahudi, Kami haramkan atas mereka

(memakan makanan) yang baik-baik (yang dahulunya) dihalalkan bagi mereka,

dan karena mereka banyak menghalangi (manusia) dari jalan Allah. Dan

disebabkan mereka memakan riba padahal sesungguhnya mereka telah dilarang

darinya, dan karena mereka memakan harta orang dengan jalan yang batil.

Kami telah menyediakan untuk orang-orang kafir di antara mereka itu siksa

yang pedih” (QS 4:160-161).

 Tahap ketiga, riba diharamkan dengan dikaitkan kepada suatu tambahan yang

berlipat ganda. “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba

dengan berlipat gandad bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu

mendapat keberuntungan” (QS 3:130). Ayat ini turun pada tahun ke-3 Hijriah.

Secara umum ayat ini harus dipahami bahwa kriteria berlipat ganda bukanlah

merupakan syarat terjadinya riba (jikalau berlipat ganda maka riba, tetapi jikalau

kecil bukan riba), tetapi ini merupakan sifat umum dari praktik riba pada saat itu.

 Tahap keempat, Allah dengan jelas dan tegas mengharamkan apapun jenis

tambahan yang diambil dari pinjaman. “Hai orang-orang yang beriman,

bertakwalah kepada Allah dan tinggalkanlah sisa riba (yang belum dipungut)

jika kamu orang-orang yang beriman. Maka, jika kamu tidak mengerjakan

(meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah Allah dan Rasul-Nya akan

memerangimu. Dan jika kamu bertobat maka bagimu pokok hartamu; kamu

tidak menganiaya dan tidak pula dianiaya” (QS 2:278-279).

Sementara itu, larangan riba juga banyak ditemukan dalam As-Sunnah. Dalam

amanatnya yang terakhir, Rasulullah sangat menekankan sikap Islam yang melarang

riba itu. “Ingatlah bahwa kamu akan menghadap Tuhanmu dan Dia pasti akan

menghitung amalanmu. Allah telah melarang kamu mengambil riba. Oleh karena itu,
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utang akibat riba harus dihapuskan. Modal (uang pokok) kamu adalah hak kamu.

Kamu tidak akan menderita ataupun mengalami ketidakadilan”.

Al-Hakim meriwayatkan dari Ibnu Mas’ud bahwa Rasulullah bersabda, “Riba

itu mempunyai 73 pintu (tingkatan); yang paling rendah (dosanya) sama dengan

seseorang yang menyetubuhi ibunya”. Diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa

Rasulullah bersabda, “Tuhan sesungguhnya berlaku adil karena tidak membenarkan

empat golongan memasuki surga atau tidak mendapat petunjuk-Nya. (Mereka itu

adalah) peminum arak, pemakan riba, pemakan harta anak yatim, dan orang yang

menelantarkan ibu bapaknya”.

Dampak negatif penerapan riba (bunga) dalam kehidupan dapat dijelaskan

sebagai berikut.

 Dampak ekonomi

Di antara dampak ekonomi riba adalah dampak inflatoir yang diakibatkan oleh bunga

sebagai biaya uang. Hal tersebut disebabkan karena salah satu elemen dari penentuan

harga adalah suku bunga. Semakin tinggi suku bunga, semakin tinggi juga harga

yang akan ditetapkan pada suatu barang. Dampak lainnya adalah bahwa utang,

rendahnya tingkat penerimaan pinjaman dan tingginya biaya bunga, akan menjadikan

peminjam tidak pernah keluar dari ketergantungan, terlebih lagi bila bunga atas

bunga tersebut dibungakan. Contoh paling nyata adalah utang negara-negara

berkembang kepada negara-negara maju. Meskipun disebut pinjaman lunak (dengan

suku bunga rendah), pada akhirnya negara-negara pengutang harus berutang lagi

untuk membayar bunga dan pokoknya. Akibatnya, terjadilah utang yang terus

menerus. Inilah yang menjelaskan proses terjadinya kemiskinan struktural yang

menimpa lebih dari separoh masyarakat dunia.

 Dampak sosial kemasyarakatan

Riba merupakan pendapatan yang diperoleh secara tidak adil. Para pengambil riba

menggunakan uangnya untuk memerintahkan orang lain agar berusaha dan

mengembalikan pinjaman lebih banyak. Persoalannya, tidak ada yang bisa menjamin

bahwa semua usaha pasti berhasil. Dengan menetapkan bunga, orang sudah

memastikan bahwa usaha yang dikelola pasti menghasilkan untung. Selain itu, riba

menjadi penyebab kemalasan dan terciptanya sekelompok orang yang memperoleh

harta tanpa melakukan usaha ataupun pekerjaan. Ini bertentang dengan nilai Islam



Buku Ajar Pendidikan Agama Islam

Politeknik Negeri Banjarmasin 72

yang mendorong kerja keras. Praktik riba yang eksploitatif itu juga akan memicu

pertikaian di antara sesama warga masyarakat yang terlibat.

Sementara itu, Imam ar-Razi menjelaskan alasan Islam melarang riba (sistem

bunga). Hal ini karena bunga (1) merampas kekayaan orang lain, (2) merusak

moralitas, (3) melahirkan benih kebencian dan permusuhan, dan (4) menjadikan

orang yang kaya semakin kaya, sedangkan yang miskin semakin miskin.

Zakat, Shadaqah dan Wakaf

Islam memiliki kepekaan yang tinggi terhadap kehidupan sosial-ekonomi umat.

Hal ini ditunjukkan dengan begitu besarnya perhatian Islam terhadap pemerataan dan

pendistribusian kekayaan. Dalam hal ini, terdapat banyak ayat Al-Qur’an dan As-

Sunnah yang memerintahkan agar umat Islam yang berkelebihan harta menyisihkan

sebagian kekayaannya untuk saudara-saudaranya yang kekurangan. Selain itu, Islam

melarang penimbunan harta (ihtikar) karena penimbunan harta sama artinya dengan

menghambat perputaran (sirkulasi) harta kekayaan di tengah masyarakat.

Salah satu jalan yang dapat ditempuh dalam rangka pendistribusian kekayaan

adalah melalui zakat. Zakat adalah rukun Islam ketiga setelah syahadat dan shalat.

Perintah zakat seringkali berada dalam satu rangkaian dengan perintah shalat.

Keterkaitan kedua ibadah ini begitu erat. Shalat menimbulkan rasa persamaan dan

persaudaraan di antara orang kaya dan fakir-miskin (dhuafa), kemudian zakat

meneguhkan perasaan persaudaraan itu dengan menjadikan orang kaya bertanggung

jawab untuk menyantuni fakir-miskin. Nilai spiritual dan moral yang diajarkan shalat

akan kehilangan arti pentingnya apabila tidak disertai dengan penunaian zakat.

Ajaran zakat ini memang tidak terlepas dari konsep tanggung jawab sosial dalam

Islam.

Zakat bukanlah amal karitatif (kedermawanan, sukarela), melainkan sebuah

kewajiban yang bersifat otoritatif (ijbari). Ketika seorang muzakki telah tiba saatnya

menunaikan zakat, maka pada saat itu juga harta yang harus dikeluarkannya sebagai

zakat secara hukum (de jure) telah berubah statusnya menjadi hak milik para

mustahiq. Oleh karena itu, tidak ada alasan baginya untuk menahan harta yang sudah

bukan menjadi miliknya lagi itu. Orang yang menunda-nunda pelaksanaan zakat,
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apalagi sengaja tidak mengeluarkannya, sama artinya dengan mengambil hak milik

para mustahiq, suatu kezaliman yang luar biasa terhadap orang-orang yang lemah.

Itulah sebabnya mengapa Rasulullah terlihat sangat murka terhadap orang-orang

yang ingkar membayar zakat. Bahkan, Abu Bakar yang dikenal sebagai sosok yang

lemah lembut, ketika menjadi Khalifah mengambil kebijakan keras untuk memerangi

kelompok ingkar zakat tersebut.

Secara ekonomis, pengenaan zakat dalam Islam pada prinsipnya adalah untuk

menggantikan sistem ribawi yang telah berkembang luas pada masyarakat

Jahiliyyah. Dalam Surah Al-Baqarah ayat 276 disebutkan, “Allah memusnahkan riba

dan menumbuhsuburkan sedekah”. Yang dimaksud dengan “memusnahkan riba”

adalah menghancurkan harta yang diperoleh dari cara-cara riba dan menghilangkan

barakah-nya sehingga tidak dapat memberi manfaat bagi kehidupan. Sedangkan

“menumbuhsuburkan sedekah” adalah menumbuhkembangkan harta yang telah

dikeluarkan sedekahnya. Istilah sedekah dalam ayat ini, menurut Al-Mawardi,

bermakna zakat. Jadi dalam ayat ini, terkandung sebuah hukum ekonomi paradoksal,

yaitu harta akan berkurang karena riba dan akan bertambah berkat sedekah/zakat.

Hal ini sekilas tampak aneh, karena secara lahiriah riba justru akan menambah harta,

sedangkan sedekah/zakat mengurangi harta. Tetapi begitulah realitanya di lapangan.

Orang-orang yang rajin mengeluarkan zakat/sedekah biasanya akan semakin kaya

dan hidupnya semakin mudah. Sebaliknya, orang yang hidup dari riba hidupnya akan

semakin susah dan sempit, meskipun kadang-kadang kekayaannya melimpah. Inilah

yang disebut dengan konsep barakah. Dalam ungkapan Sayyid Qutub, “peringatan

Allah sangat benar... masyarakat manapun yang mempraktikkan riba, maka

masyarakat itu telah mencabut barakah, kesejahteraan dan kepuasan dari dirinya”.

Barakah atau keberkahan adalah suatu karunia yang tidak bisa dipantau

(invisible blessing). Ini adalah suatu pertumbuhan yang tidak bisa dikalkulasi secara

matematis. Konsep tentang barakah ini sebenarnya meliputi seluruh spektrum

kehidupan manusia, bukan aspek ekonominya saja. Ada tidaknya barakah sangat

tergantung pada benar tidaknya sebuah tindakan seseorang. Semakin baik perilaku

seseorang, semakin bertambah pula barakah yang ada di dalamnya. Namun semakin

bobrok perilaku seseorang, maka kian berkuranglah barakah-nya. Dengan kata lain,

perilaku yang baik akan selalu diberkahi (mendapat barakah), sedangkan perilaku
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buruk justru akan menuai petaka. Konsep tentang barakah ini ditegaskan Rasulullah

dalam haditsnya, “tidak akan berkurang harta karena sedekah, bahkan akan

bertambah, semakin bertambah, dan terus bertambah”.

Selain zakat, jalan lain yang dapat ditempuh dalam rangka pendistribusian

kekayaan adalah melalui shadaqah dan wakaf. Shadaqah dan wakaf tidak hanya

sekadar sarana mendekatkan diri dan pencarian pahala dari Allah, tetapi lebih dari

itu, shadaqah dan wakaf memiliki kontribusi yang besar terhadap perekonomian

umat. Sumbangan yang diberikan melalui shadaqah tidak hanya bernilai konsumtif,

tetapi dapat pula bernilai produktif sebagai suatu modal usaha. Disinilah arti

ekonomi dari shadaqah, betapa besar makna modal dalam suatu bidang usaha sebab

suatu usaha tidak mungkin berjalan tanpa adanya modal. Dengan semakin banyaknya

bidang usaha yang berjalan akan semakin besar pula peranannya dalam pertumbuhan

ekonomi dan pemerataan pendapatan sehingga pada akhirnya kemakmuran dan

kesejahteraan masyarakat dapat dicapai.

Sepanjang sejarah peradaban Islam, wakaf telah memainkan peran yang sangat

vital dan signifikan. Jumlah dan jenis aset wakaf sangat beragam mulai dari sarana

ibadah, lembaga pendidikan, rumah sakit, panti sosial, tempat pemakaman, jalan raya

dan lain-lain. Bahkan, wakaf juga dapat berkontribusi dalam perekonomian makro,

antara lain mendorong pertumbuhan ekonomi, mengurangi beban keuangan negara,

mencegah defisit anggaran, menekan angka kemiskinan dan meningkatkan

kesejahteraan masyarakat.

Ilmu Faraidh dan Redistribusi Kekayaan

Ilmu Faraidh (Fiqh Mawarits) adalah salah satu disiplin ilmu yang unik dan

istimewa dalam Islam yang mengatur mekanisme transfer harta dari orang yang

wafat kepada ahli warisnya. Keistimewaan ilmu ini terletak pada fakta bahwa Al-

Quran memberikan perincian yang sangat mendetail tentang pembagian warisan

kepada para ahli waris beserta bagian mereka masing-masing dalam berbagai

keadaannya (QS 4:11-12, 176). Perincian tersebut bahkan ‘mengalahkan’ ibadah-

ibadah khusus lainnya seperti shalat, puasa, zakat maupun haji karena untuk rukun-

rukun Islam ini, perinciannya dijelaskan bukan di dalam Al-Qur’an, tetapi dalam As-

Sunnah. Rasulullah s.a.w. secara khusus juga menekankan urgensi dan keistimewaan
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ilmu ini dan memerintahkan mempelajari dan mengajarkannya karena ia merupakan

ilmu yang pertama kali hilang dari umat Islam (HR. Ibnu Majah dan Addaraquthni).

Sistem kewarisan merupakan salah satu mekanisme transfer harta yang secara

khusus ditetapkan Allah untuk menghindarkan terjadinya hal-hal yang tidak

diinginkan di belakang hari. Tanpa pengaturan khusus, pembagian warisan memang

sangat berpotensi menimbulkan perselisihan di kalangan ahli waris. Allah tidak

memberikan hak prerogatif kepada orang yang akan wafat menyangkut pembagian

hartanya kecuali maksimal sepertiga yang dibolehkan untuk wasiat. Hal ini untuk

menjamin terpenuhinya hak-hak orang yang ditinggalkan, yaitu orang yang

mengutanginya (jika ada) dan ahli warisnya seperti ditegaskan Rasulullah, "lebih

baik engkau meninggalkan ahli waris yang kaya daripada meninggalkan mereka

dalam keadaan miskin, meminta-minta bantuan dari orang lain”. Hadits ini berisi

pesan moral untuk bekerja keras, gemar menabung dan berinvestasi untuk masa

depan.

Secara umum, pembagian harta warisan ditentukan oleh hubungan ahli waris

dengan orang yang wafat. Semakin dekat hubungannya, maka semakin besar

bagiannya. Dalam hal ini, Allah sangat menekankan keberadaan institusi keluarga

karena merekalah orang-orang terdekat dengan almarhum selama hidupnya. Harta

yang dimiliki almarhum selama hidupnya pun secara langsung maupun tidak

langsung diperoleh dan dikumpulkan bersama dengan anggota-anggota keluarganya.

Meski demikian, tidak ada yang bisa mengukur secara pasti siapa yang paling berjasa

di antara mereka terhadap almarhum semasa hidupnya (QS 4:11). Oleh karena itu,

untuk menjamin kepastian, Allah menjadikan hubungan nasab sebagai basis

pembagian warisan.

Namun selain hubungan nasab, aspek tanggung jawab keuangan juga dijadikan

dasar perhitungan. Mengingat laki-laki adalah pemimpin bagi perempuan (QS 4:34),

maka bagian untuk laki-laki secara umum adalah dua kali bagian perempuan sebagai

kompensasi atas tangung jawabnya menjaga dan menafkahi keluarga. Sedangkan

bagian perempuan murni menjadi hak miliknya sendiri tanpa diikuti tanggung jawab

apapun.

Sistem kewarisan yang ditetapkan Islam ini menjadi salah satu 'senjata’ untuk

memerangi konsentrasi harta di tangan segelintir orang (QS 59:7) dengan cara
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mendistribusikannya ke dalam lingkaran keluarga yang lebih luas. Dengan distribusi

tersebut, maka harta akan terus bersirkulasi sehingga mendorong pertumbuhan

perekonomian. Dengan demikian, sistem kewarisan Islam berfungsi mencegah

terjadinya penimbunan (hoarding) dan pengabaian pemanfaatan harta (idle asset).

Laksana sirkulasi darah bagi tubuh, harta harus terus berputar dalam aktivitas

perekonomian sehingga menimbulkan multiplier effects yang bermanfaat untuk

meningkatkan kemakmuran masyarakat. Ketika harta tertahan di tangan segelintir

orang (idle), maka hal ini akan menimbulkan serangkaian problem seperti

pengangguran dan kemiskinan.

Fungsi redistribusi kekayaan pada sistem kewarisan Islam memiliki kesamaan

dengan zakat. Namun perbedaannya, zakat mendistribusikan kekayaan untuk

generasi sekarang, sedangkan warisan melakukannya secara lintas generasi, sehingga

kekayaan yang semula terkonsentrasi pada satu titik selanjutnya menjadi

terdistribusi. Dalam kalkulasi Boulding sebagaimana dikutip oleh Anas Zarqa,

mekanisme kewarisan ini dapat menciptakan transfer aset hingga 4% dari total GNP

setiap tahun. Suatu jumlah yang melebihi mekanisme distribusi melalui zakat.

Selain kepada ahli waris, al-Quran juga mendorong adanya alokasi distribusi

sukarela dari harta waris kepada orang yang tidak termasuk ahli waris seperti kerabat

jauh, anak yatim, atau orang miskin yang hadir pada saat pembagian warisan (QS

4:8). Hal ini semakin menegaskan tujuan redistribusi kekayaan yang terkandung di

balik ilmu Faraidh yang mencerminkan hikmah Ilahiah dan prinsip keadilan.

Hubungan Religiusitas dan Kesejahteraan

Dalam perspektif Al-Qur’an, peran pengamalan agama atau religiusitas terhadap

pembangunan sangat besar dan bersifat kausal (berhubungan sebab-akibat). Tingkat

pembangunan dan kesejahteraan sangat dipengaruhi oleh religiusitas masyarakat dan

demikian pula sebaliknya. Hal ini ditunjukkan oleh sejumlah ayat:

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 kerjakan (QS al-A’raf: 96).

Barang siapa bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan membukakan jalan
keluar baginya. Dan Dia memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-
sangkanya. Dan barang siapa bertawakkal kepada Allah, niscaya Allah akan
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mencukupkan (keperluan)nya…. Dan barang siapa bertakwa kepada Allah,
niscaya Dia menjadikan kemudahan baginya dalam urusannya (at-Thalaq: 2-
4).

Dan sekiranya Ahli Kitab itu beriman dan bertakwa, niscaya Kami hapus
kesalahan-kesalahan mereka dan mereka tentu Kami masukkan ke dalam
surga-surga yang penuh kenikmatan. Dan sekiranya mereka sungguh-sungguh
menjalankan (hukum) Taurat dan Injil dan (al-Quran) yang diturunkan kepada
mereka dari Tuhannya, niscaya mereka akan mendapat makanan dari atas dan
dari bawah kaki mereka (al-Ma’idah: 65-66).

Ayat-ayat di atas menegaskan hubungan positif dan kausal antara religiusitas dengan

kesejahteraan atau kesuksesan pembangunan. Ibn Khaldun juga mengonfirmasi

hubungan positif tersebut dengan mengembangkan teori pembangunan yang

menempatkan pengamalan agama (Islam) sebagai faktor utama yang dapat

menggerakkan faktor-faktor pembangunan yang lain. Dengan demikian, dapat

disimpulkan bahwa pembangunan dan kesejahteraan yang hakiki dan penuh berkah

hanya dapat dicapai dengan menerapkan ajaran agama dan menegakkan hukum-

hukum Allah dalam keseluruhan aspek kehidupan. Hal ini tentunya amat berbeda

dengan konsep pembangunan konvensional dimana agama dan pengamalannya tidak

mendapat tempat dalam perumusan strategi maupun pelaksanaan pembangunan.

Rangkuman

Islam memberikan seperangkat pedoman untuk aktivitas ekonomi

berlandaskan Al-Qur’an dan As-Sunnah yang selanjutnya dikembangkan menjadi

sistem ekonomi Islam. Islam melarang dengan tegas segala bentuk riba karena

merupakan sumber kedzaliman dalam kehidupan. Untuk menjamin fungsi sirkulasi

dan redistribusi kekayaan di tengah umat, maka disyariatkan zakat, shadaqah dan

wakaf. Fungsi ini juga diperkuat dengan ilmu Faraidh yang mengatur mekanisme

transfer harta dari orang yang wafat kepada ahli warisnya. Selanjutnya, Islam

menegaskan adanya hubungan positif dan kausal antara pengamalan agama atau

religiusitas di satu sisi dan pembangunan di sisi yang lain.

Test Formatif

1. Uraikan tahap-tahap pelarangan riba dalam Al-Qur’an!

2. Tunjukkan hikmah di balik pelarangan riba/bunga!
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3. Zakat bukanlah amal karitatif (kedermawanan, sukarela), melainkan sebuah

kewajiban yang bersifat otoritatif (ijbari). Jelaskan pernyataan ini!

4. Jelaskan urgensi mempelajari ilmu Faraidh!

5. Bagaimanakah hubungan antara religiusitas dan pembangunan menurut Islam?
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BAB IX

DIMENSI SOSIAL ISLAM

Pernikahan dan Keluarga

Keluarga adalah kesatuan terkecil dari masyarakat yang anggota-anggotanya

terikat secara batiniah dan hukum karena pertalian darah dan pertalian perkawinan.

Ikatan itu memberikan kedudukan tertentu, hak dan kewajiban, serta tanggung jawab

kepada masing-masing anggota keluarga. Jika bentuk keluarga batih atau keluarga

inti (nuclear family) dalam konsep Barat terdiri dari suami, isteri dan anak, maka

menurut Islam bentuk keluarga batih lebih luas dari itu karena terdiri dari suami,

isteri, anak ditambah dengan ayah dan ibu sebab berdasarkan QS An-Nisa ayat 11,

kedudukan anak dan orang tua bagi seseorang adalah sama dekatnya. Seseorang

tidak dapat mengetahui dengan pasti siapa di antara mereka, yakni orang tua dan

anak-anaknya, yang paling berjasa dan berguna bagi dirinya.

Sistem kekeluargaan dalam Islam adalah bilateral yang berarti bahwa seorang

anak menarik asal keturunannya dari kedua belah orang tuanya, baik dari garis ayah

maupun ibunya. Ini berbeda dengan sistem patrilinial dimana seorang anak hanya

menarik asal keturunannya dari  pihak ayahnya saja, seperti di Batak dan Gayo

(Aceh), atau dengan sistem matrilinial dimana seorang anak hanya menarik asal

keturunannya dari  pihak ibunya saja, seperti di Minangkabau. Sistem bilateral

didasarkan pada surah An-Nisa ayat 4 yang menetapkan semua anak, baik laki-laki

maupun perempuan, menjadi ahli waris bagi orang tuanya (bapak dan ibunya).

Dalam sistem patrilinial, pada prinsipnya hanya anak-anak hanya berhak mewarisi

harta peninggalan ayahnya, sedangkan dalam sistem matrilinial, anak-anak hanya

mewarisi dari ibunya.

Dalam keluarga, masing-masing anggota mempunyai kedudukan tertentu

yang menimbulkan wewenang, hak, dan kewajiban. Suami, misalnya, menurut ajaran

Islam, mempunyai kedudukan sebagai kepala keluarga, sedang isteri sebagai kepala

rumah tangga (QS 4:34). Suami adalah mitra (partner) isteri dan demikian juga

sebaliknya. Karena keseimbangan kedudukannya itu, dalam hal-hal tertentu,

wewenang, hak dan kewajiban suami-isteri adalah sama.
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Setiap wanita tentu mendambakan suami idaman. Yaitu suami yang penyabar,

pemaaf, namun tegas memegang prinsip kebenaran dalam membangun kehidupan

keluarga yang sesuai tuntunan Islam. Rasulullah S.A.W. adalah sosok suami idaman.

Beliau bersabda, “Yang terbaik di antara kalian adalah yang terbaik kepada

keluarganya dan aku adalah yang terbaik kepada keluargaku di antara kalian.”

Suami idaman juga senang membantu pekerjaan istri di rumah, hangat dan akrab,

romantis, berlaku adil, dan berpenampilan bersih, rapi dan wangi. Menurut ‘Aisyah,

“Rasulullah melayani keluarga, menjahit baju, mengesol sandal, memerah susu,

mengerjakan keperluan sendiri, dan menambal timba. Begitu tiba waktu shalat,

beliau lalu shalat”.

Orang tua berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya dengan

sebaik-baiknya, sejak masih dalam kandungan, lahir sampai dewasa. Di sisi lain,

anak pun memiliki kewajiban terhadap orang tuanya. Baik orang tua maupun anak

memiliki hak dan kewajibannya masing-masing secara timbal balik.

Kedudukan keluarga sangat penting dalam ajaran Islam sebab keluarga adalah

sumbu tempat seluruh kehidupan manusia berputar. Dari 228 ayat hukum tentang

kehidupan sosial di dalam Al-Qur’an, 70 ayat di antaranya adalah ayat yang

berhubungan dengan hukum kekeluargaan. Pengaturan itu dimaksudkan agar setiap

anggota dapat melaksanakan tugasnya dengan baik, tidak hanya melaksanakan fungsi

esensial keluarga seperti melanjutkan keturunan, memelihara anak dan memenuhi

kebutuhan material lainnya, tetapi yang paling utama adalah memenuhi fungsi

spiritualnya, yakni pemenuhan harapan setiap anggota dalam memperoleh

pendidikan, cinta dan kasih sayang. Kalau fungsi keluarga telah dilaksanakan dengan

baik, maka sistem dan pranata masyarakat juga akan berjalan dengan baik.

Keharmonisan masyarakat ditentukan oleh keharmonisan keluarga-keluarga

pembentuk masyarakat itu.

Mengingat pentingnya keluarga, maka pembentukannya harus dilakukan melalui

jalan yang telah ditetapkan, yaitu pernikahan atau perkawinan. Pernikahan adalah

suatu perjanjian suci antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk

membentuk keluarga bahagia. Pada hakikatnya, pernikahan merupakan tuntutan

fitrah manusiawi dan tuntutan kebutuhan biologis manusia. Pernikahan merupakan

pengaturan bagi fitrah manusia yang membedakannya dengan jenis binatang. Islam
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secara tegas melarang pergaulan bebas antara pria dan wanita yang pada akhirnya

hanya akan mengantarkan kepada kesengsaraan dan kerugian bagi semua pihak.

Akibat pergaulan bebas, banyak wanita menjadi korban hubungan gelap, kandungan

digugurkan, anak ditelantarkan, karir berantakan, perasaan tidak tenang dan

sebagainya. Sungguh cara demikian bertentangan dengan fitrah manusia. Pernikahan

adalah satu-satunya lembaga sah dan formal untuk mewujudkan keluarga sakinah

yang menjadi cikal bakal terbentuknya masyarakat yang harmonis. Dengan

pernikahan itulah sesuatu yang semula haram menjadi halal. Rasulullah bersabda,

“Bertakwalah kepada Allah dalam urusan wanita, kamu telah mengambil mereka

(dari orang tua mereka) dengan amanat Allah dan kamu halalkan percampuran

kelamin dengan mereka dengan kalimat Allah” (HR. Muslim).

Para ulama sepakat bahwa pernikahan adalah disyariatkan dalam Islam. Namun

ditinjau dari aspek individu yang melakukannya, maka hukum pernikahan adalah

sebagai berikut:

 Wajib; bagi orang yang sudah mempunyai kemampuan menikah dan memiliki

kecenderungan sangat kuat kepada wanita yang jika tidak disalurkan dengan

tepat akan jatuh kepada perzinahan.

 Sunnah; bagi orang yang sudah mempunyai kemampuan menikah dan berniat

memperoleh keturunan, namun tidak dikhawatirkan terjerumus kepada

perzinahan.

 Mubah; bagi orang yang tidak terdesak oleh alasan-alasan yang mewajibkan

nikah atau karena alasan-alasan yang melarang nikah.

 Makruh; bagi orang yang belum siap baik jasmani, mental maupun materil.

 Haram; bagi orang yang yakin apabila ia menikah maka akan menyebabkan

isterinya sengsara dan teraniaya, sedangkan ia sendiri tidak memiliki kesiapan

materil.

Uraian di atas menunjukkan bahwa hukum pernikahan dapat berbeda antara satu

individu dengan individu yang lain tergantung pada kondisinya masing-masing

(illat hukum).
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Ukhuwah Islamiyah

Ukhuwah biasa diartikan sebagai persaudaraan. Kata ini semula bermakna

memperhatikan, sehingga memberi kesan bahwa persaudaraan mengharuskan adanya

perhatian di antar semua pihak yang merasa bersaudara.

Umat Islam mengenal istilah ukhuwah Islamiyah yang pada umumnya dipahami

sebagai persaudaraan yang dijalin sesama muslim, atau persaudaraan di antara

sesama muslim. Kata “Islamiyah” disini dimaknai sebagai pelaku ukhuwah itu.

Pemahaman seperti ini kurang tepat karena kata tersebut seharusnya dipahami

sebagai ajektif (kata sifat), sehingga ukhuwah Islamiyah seharusnya berarti

persaudaraan yang bersifat Islami atau persaudaraan yang diajarkan Islam. Dengan

demikian, kita harus senantiasa mempraktikkan ukhuwah Islamiyah itu dengan siapa

saja, baik muslim maupun kafir. Namun demikian, ukhuwah Islamiyah dengan

sesama muslim tentu berbeda dengan orang yang kafir.

Dalam Islam, persaudaraan menempati posisi yang sangat penting. Bahkan dapat

dikatakan, tegaknya bangunan Islam ini adalah karena kokoh dan solidnya

persaudaraan. Bukankah mustahil terwujud suatu kemenangan tanpa adanya soliditas

orang perorang? Dengan membangun semangat persaudaraan, maka akan tercipta

suasana saling memahami (tafahum), saling membantu (ta’awun), dan saling

menolong (takaful). Allah s.w.t. berfirman, “sesungguhnya orang-orang yang

beriman adalah bersaudara, karena itu damaikanlah antara kedua saudara kalian

dan bertakwalah kepada Allah agar kalian mendapat rahmat” (al-Hujurat: 10).

Persaudaraan di antara orang yang beriman adalah ibarat satu tubuh. Apabila satu

organnya sakit, maka seluruh tubuh akan sulit tidur dan merasa demam.

Lahirnya persaudaraan berawal dari adanya persamaan, baik dalam hal fisik,

perasaan, cita-cita ataupun yang lain. Persamaan merupakan faktor yang mendahului

terjalinnya persaudaraan hakiki. Pengertian persaudaraan dalam Islam jauh lebih kuat

dari sekadar ikatan persaudaraan karena persamaan nasab (ikatan darah). Dalam

Islam, persaudaraan dibangun di atas persamaan niat dan cita-cita, yaitu hanya

karena Allah semata dan didasari oleh semangat mengamalkan nilai-nilai Al-Qur’an

dan As-sunnah. Rasulullah S.A.W.. bersabda, “Pada hari kiamat Allah berfirman:

Dimanakah orang yang saling mencintai karena keagungan-Ku? Pada hari yang

tiada naungan selain naungan-Ku ini, Aku menaungi mereka dengan naungan-Ku”
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(HR. Muslim). Dalam hadits lain disebutkan, “barangsiapa yang bersaudara karena

Allah, niscaya Allah akan mengangkatnya ke suatu derajat di surga yang tidak bisa

diperolehnya dengan sesuatu dari amalnya” (HR. Muslim). Semangat persaudaraan

seperti ini memiliki kekuatan untuk mewujudkan perubahan.

Berikut ini adalah beberapa hak ukhuwah yang harus dijunjung oleh sesama

umat Islam: mengucapkan salam, menjawab salam, menjenguk orang sakit,

memenuhi undangan, mendoakan orang bersin, menolong orang yang dizalimi,

mengiringi jenazah, memperhatikan nasihat, melepaskan kesulitan, menutupi aib,

dan menjauhkan diri dari segala sifat yang menyakiti orang lain, seperti dengki,

benci dan sombong.

Kerukunan Umat Beragama

Pada hakikatnya seluruh umat manusia berada dalam satu bingkai “keluarga

besar kemanusiaan”. Al-Qur’an menyatakan bahwa semula umat manusia itu

merupakan satu umat, satu tujuan, satu haluan, yang berupaya hidup damai, bahagia

dan sejahtera, menegakkan keadilan, tidak saling menganiaya, dan tidak bercerai-

berai. Tetapi karena mereka banyak yang beralih haluan, berselisih satu sama lain,

maka kerusakan pun timbul. Untuk mengembalikan mereka menjadi baik, Allah

mengutus para rasul-Nya. Diutusnya rasul secara berkesinambungan, berarti bahwa

setiap terjadi penyimpangan dari ajaran kebenaran, maka Allah mengutus rasul-Nya

lagi untuk mengajak manusia kembali kepada jalan yang benar.

Terhadap seruan para rasul, reaksi manusia berbeda-beda. Ada yang menerima

(disebut mukmin) dan ada pula yang mengingkarinya (disebut kafir). Meskipun

secara keyakinan terdapat perbedaan, hubungan sosial di antara kedua kelompok di

atas seyogyanya tetap dapat terjalin dengan baik. Tidak seharusnya perbedaan

keyakinan di dalam masyarakat menyebabkan terjadinya perselisihan, disintegrasi

apalagi permusuhan satu sama lain. Sepanjang setiap kelompok menghargai dan

menghormati kelompok yang lain, tidak ada alasan untuk tidak menyelenggarakan

hubungan sosial di antara mereka.

Islam adalah agama yang mengembangkan kedamaian dan kesejahteraan seluruh

alam (rahmatan lil ‘alamin). Karena itu Islam mengajarkan umatnya untuk tidak

memaksa orang lain menganut agama Islam. Islam mendorong umatnya untuk
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memperlihatkan penampilan yang baik sehingga menyenangkan orang lain.

Rasulullah mencontohkan hubungan yang baik dengan pamannya yang bukan

muslim, memperlihatkan budi pekertinya yang mulia kepada siapa saja, termasuk

mereka yang bukan muslim sehingga karena ketinggian budi pekertinya itu banyak

orang tertarik kepada Islam.

Dalam hubungannya dengan penganut agama lain, Islam mengajarkan toleransi

(tasamuh), yaitu membiarkan dan tidak ikut campur dengan mereka dalam

melaksanakan agamanya. Islam membolehkan umatnya bekerjasama dengan

penganut agama lain di luar kegiatan ritual, seperti menjalin hubungan ekonomi, dan

perdagangan, politik, sosial, dan budaya sepanjang dapat menjamin kemurnian

aqidahnya. Sedangkan kerjasama dalam urusan ritual atau ibadah tidak

diperkenankan sama sekali. Meskipun demikian, umat Islam tetap wajib

menghormati dan memberikan kebebasan kepada mereka untuk menjalankan

agamanya. Kebebasan inilah yang dijamin negara berdasarkan UUD 1945 pasal 29

ayat (2).

Rangkuman

Islam mengatur kehidupan sosial untuk menjamin terbentuknya umat atau

masyarakat yang diridhai Allah. Unit terkecil dalam masyarakat adalah keluarga

yang pembentukannya melalui pernikahan. Ketentraman dan ketertiban sosial akan

terbangun dengan baik jika dilandasi dengan semangat ukhuwah Islamiyah. Selain

dengan sesama umat Islam, hubungan sosial dan komunikasi yang baik juga harus

dibangun dengan umat-umat beragama yang lain dengan cara yang sesuai dengan

tuntunan Islam.

Test Formatif

1. Jelaskan bagaimana hukum pernikahan?

2. Bagaimana pengaruh sistem bilateral dalam tata hubungan keluarga muslim?

3. Bagaimana peran dan pengaruh Ukhuwah Islamiyah dalam membangun

kekuatan umat Islam?

4. Uraikan konsep toleransi antarumat beragama dalam Islam!
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BAB X

DIMENSI BUDAYA ISLAM

Karakteristik Kebudayaan Islam

Kebudayaan adalah manifestasi segala akktifitas manusia sebagai upaya untuk

memenuhi kebutuhan hidupnya. Ia merupakan perwujudan dari ide, pemikiran,

gagasan, nilai-nilai, norma-norma dalam bentuk tindakan dan karya. Oleh karena itu,

kebudayaan adalah sesuatu yang spesifik manusiawi. Manusia dan akalnya mampu

menciptakan kebudayaan. Manusia dengan akalnya mampu mengubah dunia,

manusia tidak semata-mata terbenam di tangah alam semesta, tetapi ia dapat

mengutak-atik alam semesta ini dan mengubahnya menurut kemauannya.

Islam adalah agama Allah yang bersumber dari wahyu. Sebagai agama, Islam

merupakan sumber nilai yang memberikan corak kebudayaan. Karena itu,

kebudayaan Islam bukan kebudayaan yang diciptakan oleh orang Islam atau

masyarakat Islam, melainkan kebudayaan yang bersumber dari ajaran Islam, atau

kebudayaan yang bersifat Islami, baik yang muncul dari orang Islam sendiri maupun

dari orang non-muslim. Artinya, suatu kebudayaan yang muncul di luar masyarakat

Islam, tetapi apabila dilihat dari kacamata Islam sesuai dengan nilai-nilai Islam,

maka ia dapat dikatakan sebagai kebudayaan Islam. Demikian pula sebaliknya.

Islam juga memberikan perhatian pada ekspresi berkesenian. Seni merupakan

ekspresi roh dan budaya manusia yang mengandung dan mengungkapkan keindahan.

Kemampuan berseni merupakan salah satu pembeda manusia dengan makhluk lain.

Islam mendukung ekspresi kesenian selama penampilannya mendukung fitrah

manusia yang suci.

Kebudayaan Islam merupakan salah satu perwujudan dari fungsi manusia di

dunia ini, yakni sebagai hamba dan khalifah Allah. Karakteristik kebudayaan Islam

adalah:

 Rabbaniyah, bernuansa ketuhanan

 Akhlaqiyah, sangat menekankan pentingnya nilai-nilai akhlak
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 Insaniyah, menghormati manusia, memelihara fitrah, kemuliaan dan hak-hak

manusia

 ‘Alamiyah, bersifat universal dan terbuka bagi siapa saja, tidak eksklusif

 Tasamuh, bersifat toleran, tidak memaksakan orang lain untuk masuk ke dalam

lingkungan kebudayaan Islam

 Tanawwu’, memiliki berbagai variasi bentuk dan ekspresi

 Wasatiyah, bersifat moderat, mencerminkan sistem pertengahan

 Takamul, bersifat terpadu (integrated)

Etos Kerja Muslim

Bekerja adalah fitrah dan sekaligus merupakan salah satu identitas manusia.

Kerja atau amal adalah bentuk keberadaan (mode of existence) manusia. Artinya,

manusia ada karena kerja, dan kerja itulah yang membuat atau mengisi eksistensi

kemanusiaan. Jika Rene Descartes, seorang filosof Perancis, terkenal dengan

ucapannya, “Aku berpikir, maka aku ada” (cogito ergo sum)—karena berpikir

baginya adalah bentuk wujud manusia—, maka sesungguhnya dalam ajaran Islam

ungkapan itu seharusnya berbunyi, “Aku berbuat, maka aku ada”.

Menurut Al-Faruqi, manusia memang diciptakan untuk bekerja. Kerjanya adalah

ibadahnya. Tidak ada kesuksesan, kebaikan, atau perubahan dari keadaan buruk

menjadi lebih baik  kecuali dengan kerja menurut bidang masing-masing. Orang

yang enggan bekerja tidak mungkin menjadi muslim yang baik. Atas dasar ini,

manusia disebut sebagai homo faber, makhluk yang bekerja. Pandangan ini sentral

sekali dalam sistem ajaran Islam. Ditegaskan bahwa manusia tidak akan

mendapatkan sesuatu apapun kecuali yang ia usahakan sendiri.

“Apakah belum diberitakan (kepada manusia) tentang apa yang ada dalam

lembaran-lembaran (Nabi) Musa? Dan Nabi Ibrahim yang setia? Yaitu bahwa

seseorang yang berdosa tidak akan menanggung dosa orang lain. Dan bahwa

tidaklah bagi manusia itu melainkan apa yang ia usahakan. Dan bahwa usahanya itu

akan diperlihatkan (kepadanya), kemudian ia akan dibalas dengan balasan yang

setimpal. Dan bahwa kepada Tuhanmulah tujuan penghabisan” (QS An-Najm (53):

36-42) .
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Itulah yang dimaksud dengan ungkapan bahwa kerja adalah bentuk eksistensi

manusia. Yaitu bahwa harga diri manusia, yakni apa yang dimilikinya, tidak lain

ialah amal perbuatan atau kerjanya itu. Manusia ada karena amalnya, dan dengan

amalnya yang baik itu manusia mampu mencapai harkat yang setinggi-tingginya.

Dengan demikian, manusia yang enggan dan malas bekerja sebenarnya ia melawan

fitrah dirinya sendiri, menurunkan harkat kemanusiaannya untuk kemudian runtuh

dalam kedudukan yang hina.

Jadi, dalam Islam yang penting itu adalah prestasi (hasil nyata/karya), bukan

prestise (gengsi). Perbedaan antara orientasi prestasi dan orientasi prestise itu

merupakan salah satu titik perbedaan antara paham Islam dan paham Jahiliyah.

Seperti dikatakan Ibn Taymiyah, “al-i’tibar fil jahilyyah bil-anshab, wal-i’tibar fil

Islam bil-a’mal (pertimbangan dalam Jahiliyyah berdasarkan keturunan, sedangkan

dalam Islam berdasarkan perbuatan). Tinggi rendahnya manusia bukan ditentukan

oleh jenisnya (pria atau wanita), bukan oleh kebangsaan atau kesukuannya, bukan

pula oleh harta bendanya, melainkan oleh taqwanya kepada Allah. Namun karena

taqwa itu terletak dalam kedirian pribadi seseorang (“dalam dada”) sehingga tidak

ada yang mengetahuinya kecuali Allah, maka kadar ketaqwaan seseorang kemudian

diukur dari manifestasi atau pantulan taqwa itu dalam bentuk amal-amal lahiriah

yang shalih, berbudi dan berakhlak mulia.

Etos berasal dari bahasa Yunani yang berarti sesuatu yang diyakini, cara berbuat,

sikap, serta persepsi terhadap sesuatu. Dari kata ini lahirlah apa yang disebut “ethic”,

yaitu pedoman, moral dan perilaku. Dari kata ethic ini dikenallah istilah etika bisnis,

yaitu cara atau pedoman perilaku dalam menjalankan suatu usaha dan sebagainya.

Dengan demikian, yang dimaksudkan dengan etos adalah norma serta cara

dirinya mempersepsi, memandang dan meyakini sesuatu. Sedangkan etos kerja

muslim dapat didefinisikan sebagai cara pandang yang diyakini seorang muslim

bahwa bekerja itu bukan saja untuk memuliakan dirinya, menampakkan

kemanusiaannya, tetapi juga sebagai suatu manifestasi amal saleh dan oleh

karenanya mempunyai nilai ibadah yang sangat luhur. Etos kerja adalah pancaran

dari sikap hidup manusia yang mendasar terhadap kerja.

Ciri-ciri etos kerja muslim di antaranya adalah: (a) menghargai waktu; (b) kreatif

dan inovatif; (c) selalu mawas diri; (d) tidak pernah puas melakukan kebaikan; (e)
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hidup hemat dan efisien; (f) memiliki jiwa kepemimpinan; (g)  memiliki jiwa

entrepreneurship (kewirausahaan); (h) ulet, pantang menyerah; (i) selalu haus akan

ilmu; (j) dan selalu memperluas jaringan silaturrahmi.

Selain itu, setiap muslim dituntut untuk bekerja keras, bekerja cerdas dan bekerja

ikhlas. Bekerja keras berarti bekerja secara bersungguh-sungguh, tidak malas dan

pantang menyerah, bekerja cerdas berarti bekerja dengan menggunakan akal dan

pikiran, efektif dan efisien, sedangkan bekerja ikhlas berarti bekerja dengan tujuan

meraih ridha Allah.

Gambar 8. Ciri etos kerja muslim

Masjid sebagai Pusat Kebudayaan

Masjid pada umumnya dipahami oleh masyarakat sebagai tempat ibadah khusus

seperti shalat, padahal masjid berfungsi lebih luas daripada sekadar tempat shalat.

Sejak awal berdirinya, masjid di zaman Nabi berfungsi sebagai pusat peribadatan

sekaligus pusat peradaban. Bertempat di masjid, Nabi mensucikan jiwa kaum

muslimin, mengajarkan Al-Qur’an dan al-hikmah, bermusyawarah untuk

menyelesaikan berbagai persoalan masyarakat, hingga melakukan upaya-upaya

untuk meningkatkan kesejahteraan umat. Perlu dicatat bahwa kegiatan pertama yang

dilakukan Nabi Muhammad s.a.w. ketika tiba di Madinah adalah membangun

masjid.

Athiyah Al-Abrasyi menyatakan bahwa umat Islam telah memanfaatkan masjid

untuk tempat ibadah, lembaga pendidikan, tempat pengadilan, tempat pertemuan

bagi pemimpin-pemimpin militer, bahkan sebagai istana tempat menerima duta

asing. Pendek kata, masjid dijadikan sebagai pusat kehidupan umat Islam.

Selama sekitar 700 tahun sejak Nabi mendirikan masjid pertama, fungsi masjid

masih kokoh orisinal sebagai pusat peribadatan dan peradaban. Sekolah-sekolah dan

universitas-universitas pun tercatat lahir justru dari masjid. Masjid Al-Azhar di Mesir

Etos Kerja Muslim

Bekerja keras (work hard)

Bekerja cerdas (work smart)

Bekerja ikhlas (work sincere)
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merupakan salah satu contoh pengelolaan masjid yang cukup baik hingga saat ini.

Masjid ini mampu memberikan beasiswa bagi para pelajar dan mahasiswa dari

seluruh dunia, bahkan turut serta pula dalam usaha-usaha pengentasan kemiskinan.

Pada saat ini belum banyak masjid yang memiliki program nyata di bidang

pengembangan kualitas umat. Kita (mungkin) jarang  menemukan masjid yang

memiliki kurikulum terprogram dalam pembinaan keberagamaan umat, terlebih-lebih

lagi masjid yang menyediakan beasiswa, upaya pengentasan kemiskinan ataupun

pengembangan ekonomi syariah. Sebagai contoh di kota Banjarmasin, berdasarkan

hasil penelitian ditemukan bahwa peran masjid dalam upaya pengembangan ekonomi

syariah terbilang masih sangat minim. Meskipun demikian, akhir-akhir ini kita patut

bersyukur karena menyaksikan adanya peningkatan kesadaran dan kepedulian umat

untuk mengembalikan fungsi masjid seperti semula. Fenomena ini bahkan sudah

menyebar ke seluruh Dunia Islam dengan istilah dan bentuk-bentuk kegiatan yang

mungkin juga berbeda-beda. Di kalangan kaum muslimin di Barat, ide itu

diwujudkan dalam apa yang disebut “Islamic Center”, yaitu gagasan tentang masjid

sebagai pusat peradaban.

Menghidupkan kembali masjid seperti pada zaman Nabi, tak pelak lagi,

menyadarkan kita akan perlunya fasilitas-fasilitas yang relevan sesuai dengan

perkembangan zaman itu sendiri. Semua jenis fasilitas pengembangan masyarakat

beradab dan berbudaya dapat dipikirkan untuk dijadikan kelengkapan masjid. Tetapi

karena akan sulit sekali memenuhi segala fasilitas itu, maka perlu ditetapkan skala

prioritas yang tentunya akan berbeda-beda dari satu masjid ke masjid yang lain.

Tentu idealnya ialah kalau dapat diadakan pembagian dan spesialisasi antara

berbagai masjid, sehingga terjadi penghematan, efisiensi dan efektivitas kerja yang

optimal.

Rangkuman

Islam memberikan panduan dalam kehidupan budaya bagi umatnya. Pada

dasarnya Islam menghargai berbagai ekspresi kebudayaan yang dilahirkan manusia,

namun semuanya harus ditimbang berdasarkan tuntunan agama agar tidak liar dan

menyimpang. Setiap muslim dituntut memiliki etos kerja yang tinggi dan berorentasi

kepada kemajuan dengan dilandasi semangat mencapai ridha Allah. Sementara itu,
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fungsi masjid dalam Islam bukan hanya sebagai tempat ibadah saja, melainkan

sebagai pusat aktifitas kebudayaan bagi seluruh umatnya.

Test Formatif

1. Sebutkan karakteristik kebudayaan Islam!

2. Apa fungsi bekerja bagi seorang muslim?

3. Jelaskan bagaimana profil pekerja muslim yang seharusnya!

4. Uraikan keterkaitan antara bekerja cerdas, bekerja keras dan bekerja ikhlas!

5. Bandingkan fungsi masjid pada masa Rasulullah dan masa sekarang?
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BAB XI

DIMENSI IPTEK DAN LINGKUNGAN

Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Ilmu adalah pengetahuan yang sudah diklasifikasi, diorganisasi, disistematisasi,

dan diinterpretasi, menghasilkan kebenaran obyektif, sudah diuji kebenarannya dan

dapat diuji ulang secara ilmiah (International Webster Dictionary). Secara

etimologis, kata ilmu berarti kejelasan, karena itu, segala yang terbentuk dari akar

katanya mempunyai ciri kejelasan. Setiap ilmu membatasi diri pada salah satu bidang

kajian. Oleh sebab itu, orang yang memperdalam ilmu-ilmu tertentu disebut spesialis.

Dari sudut pandang filsafat, pengertian ilmu lebih khusus dibandingkan dengan

pengetahuan. Kata ilmu dengan berbagai bentuknya terulang sebanyak 854 kali

dalam Al-Qur’an.

Teknologi merupakan salah satu budaya sebagai hasil penerapan praktis ilmu

pengetahuan. Teknologi dapat membawa dampak positif berupa kemajuan dan

kesejahteraan bagi manusia, tetapi sebaliknya teknologi juga dapat membawa

dampak negatif berupa ketimpangan-ketimpangan dalam kehidupan manusia dan

alam semesta. Oleh sebab itu, teknologi bersifat netral, artinya dapat digunakan

untuk kemanfaatan kehidupan manusia tetapi dapat pula mengakibatkan kehancuran

bagi manusia.

Disini, iman berperan sebagai pengendali sikap dan perilaku manusia, di

samping sebagai landasan moral, etik dan spiritual masyarakat suatu bangsa dalam

menghadapi pembangunan di segala bidang. Realitas menunjukkan bahwa

penguasaan, pengembangan dan pendayagunaan iptek yang tidak disertai dengan

keluhuran akhlak atau budi pekerti akan membawa manusia atau suatu bangsa

kepada penderitaan dan kesengsaraan, atau bahkan kehancuran. Oleh karena itu,

penguasaan dan pendayagunaan iptek harus selalu berada di dalam jalur nilai-nilai

keimanan dan kemanusiaan yang luhur.

Penghargaan Islam terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi sangat tinggi

karena sesungguhnya hal ini merupakan cerminan penghargaan bagi kemanusiaan

sendiri. Manusia adalah satu-satunya makhluk yang secara potensial diberi
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kemampuan untuk menyerap ilmu pengetahuan. Penghargaan ini dapat terlihat

sebagai berikut. Pertama, wahyu pertama yang diturunkan kepada Rasulullah berisi

perintah menuntut ilmu (Al-‘alaq: 1-5). Kedua, dalam Al-Qur’an terdapat banyak

sekali ayat yang memerintahkan manusia untuk menggunakan akal, pikiran, dan

pemahaman (Al-Baqarah: 44; Yasin: 68; Al-An’am: 50). Ketiga, Allah s.w.t.

memandang lebih tinggi derajat orang yang berilmu dibandingkan orang-orang yang

tidak berilmu (Az-zumar: 9; Al-Mujadilah: 11). Keempat, Allah s.w.t. memandang

rendah orang-orang yang tidak mau menggunakan potensi akalnya sehingga mereka

disejajarkan dengan binatang bahkan lebih rendah lagi (Al-A’raf: 179). Kelima,

pemahaman terhadap ajaran agama harus berdasarkan ilmu. Seorang muslim tidak

boleh menerima ajaran yang tidak memiliki ladasan ilmiah yang kokoh (Ali ‘Imran:

18). Keenam, Allah s.w.t. menganjurkan kepada orang yang beriman untuk

senantiasa berdoa bagi pertambahan keluasan ilmunya (Thaha:14).

Islam memberikan dorongan yang kuat kepada umatnya untuk terus menuntut

ilmu di sepanjang hidupnya karena menuntut ilmu pada dasarnya merupakan

kewajiban bagi setiap muslim yang berlaku sepanjang hayat, dari buaian hingga liang

lahat. Tidak ada batas akhir dari kegiatan menuntut ilmu. Selain itu, kegiatan

menuntut ilmu juga tidak dibatasi dengan jenjang pendidikan formal, melainkan juga

bisa dilakukan secara informal di berbagai situasi dan keadaan.

Pelestarian Lingkungan

Planet bumi tempat umat manusia melangsungkan kehidupannya saat ini sedang

mengalami kerusakan pada tingkat yang sangat mengkhawatirkan. Suhu rata-rata

bumi semakin panas sehingga menyebabkan gunung es di daerah kutub meleleh yang

berakibat pada naiknya permukaan air laut. Iklim dan cuaca juga semakin tidak

teratur dan bencana alam kian sering terjadi.

Permasalahan lingkungan yang dihadapi umat manusia umumnya disebabkan

oleh dua hal. Pertama, karena fenomena alam sebagai sebuah proses dinamika alam

itu sendiri dan kedua, sebagai akibat dari perbuatan dan kerakusan manusia. Dari dua

penyebab ini, manusia ternyata merupakan aktor dan kontributor utama dari berbagai

kerusakan alam yang terjadi. “Telah tampak kerusakan di darat dan di laut

disebabkan karena perbuatan tangan manusia, Allah menghendaki agar mereka
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merasakan sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke

jalan yang benar)” (QS 30:41). Sungguh ironis, perusakan yang dahsyat terhadap

lingkungan justru dilakukan oleh makhluk yang seharusnya bertindak sebagai

khalifah, yaitu penjaga dan pemelihara planet ini.

Islam adalah agama yang sangat memperhatikan keseimbangan dan kelestarian

lingkungan. Banyak ayat Al-Qur’an dan As-Sunnah yang membahas tentang

lingkungan. Pesan-pesan Al-Qur’an mengenai lingkungan sangat jelas dan visioner.

Dalam pandangan Islam, manusia adalah makhluk terbaik di antara semua

ciptaan Tuhan (QS 95:4; 17:70) yang diangkat menjadi khalifah (QS 2:30) dan

memegang tanggung jawab mengelola bumi dan memakmurkannya (QS 33:72).

Sebagai khalifah di muka bumi, manusia diperintahkan beribadah kepada-Nya dan

diperintah berbuat kebajikan dan dilarang berbuat kerusakan, “Dan janganlah kamu

berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang

yang berbuat kerusakan” (QS 28:77).

Bumi dan semua yang berada di dalamnya pada hakikatnya diciptakan Allah

untuk manusia (QS 2:29). Segala yang ada di langit dan bumi, daratan dan lautan,

matahari dan bulan, malam dan siang, tanaman dan buah-buahan, binatang melata

dan binatang ternak semuanya diciptakan untuk kemaslahatan dan kebahagiaan hidup

manusia (QS 6:141).

Selain konsep berbuat kabajikan terhadap lingkungan yang disajikan al-Quran,

Rasulullah S.A.W.. memberikan teladan untuk mempraktikkannya dalam kehidupan

sehari-hari. Hal ini dapat diperhatikan dari hadist-hadist Nabi, seperti hadist tentang

pujian dan ampunan Allah kepada orang yang menyingkirkan duri dari jalan;

menyingkirkan gangguan dari jalan adalah sedekah, menyingkirkan gangguan dari

jalan adalah sebagian dari iman, dan menyingkirkan gangguan dari jalan adalah

perbuatan baik.

Di samping itu, Rasulullah melarang aktivitas perusakan lingkungan, mulai dari

perbuatan yang sangat kecil seperti membuang kotoran (manusia) di tempat yang

dapat mengganggu manusia. Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Nabi bersabda,

“Hati-hatilah terhadap dua macam kutukan”. Sahabat bertanya, “apakah dua hal itu

ya Rasulullah?” Nabi menjawab, “yaitu orang yang membuang hajat di tengah jalan
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atau di tempat orang yang berteduh”. Di dalam hadits lainnya ditambah dengan

membuang hajat di tempat sumber air.

Rasulullah juga sangat peduli terhadap kelestarian satwa, sebagaimana

diceritakan dalam hadits riwayat Abu Daud. Rasulullah menegur seorang sahabat

yang pada saat perjalanan mengambil anak burung dari sarangnya. Karena anaknya

diambil, maka sang induk burung mengikuti terus kemana rombogan itu berjalan.

Melihat yang demikian, Rasulullah mengatakan “siapakah yang telah menyusahkan

induk burung ini dan mengambil anaknya? Kembalikanlah anak-anak burung

tersebut kepada induknya!”

Abu Bakar ash-Shiddiq, khalifah pertama sepeninggal Rasulullah,

menyampaikan pesan yang monumental kepada pasukannya yang akan berangkat ke

medan perang. “Ingatlah, kalian senantiasa dalam pengawasan Allah. Bersikaplah

sebagai ksatria, jangan menumpahkan darah wanita, anak-anak atau orang tua.

Jangan menebang pohon, membakar rumah atau lahan gandum, jangan memotong

pohon buah-buahan dan sembelihlah binatang ternak hanya jika kalian

memerlukannya.” Pengarahan dari Abu Bakar ini sungguh sangat bijaksana dan

ramah lingkungan. Tidak mengherankan jika pesan tersebut kemudian dikutip di

dalam laporan akhir United Nations Special Rapporteur on Human Rights and the

Environment (Juli 1994).

Dari paparan di atas, jelaslah aturan-aturan agama Islam yang menganjurkan

untuk menjaga kelestarian lingkungan. Islam memberikan panduan yang jelas bahwa

sumber daya alam merupakan daya dukung bagi kehidupan manusia yang harus

dipelihara dengan sebaik-baiknya. Sebab jika tidak, maka rentetan bencana alam

seperti banjir, tanah longsor, kebakaran, kekeringan dan berbagai bencana alam

lainnya akan menjadi konsekuensinya.

Berdasarkan ayat-ayat Al-Qur’an dan hadits-hadits Rasulullah di atas, maka

dalam berinteraksi dan mengelola alam serta lingkungan hidup itu, manusia secara

umum mengemban tiga amanat dari Allah. Pertama, al-intifa’, yaitu mengambil

manfaat dan mendayagunakan hasil alam dengan sebaik-baiknya demi kemakmuran

dan kemaslahatan. Kedua, al-i’tibar, yaitu manusia dituntut untuk senantiasa

memikirkan dan menggali rahasia di balik ciptaan Allah seraya dapat mengambil

pelajaran dari berbagai kejadian dan peristiwa alam. Ketiga, al-islah, yaitu manusia
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diwajibkan untuk terus menjaga dan memelihara kelestarian lingkungan itu.

Allah s.w.t. telah memberikan fasilitas daya dukung lingkungan bagi kehidupan

manusia. Oleh karena itu, dalam perspektif hukum Islam dapat dinyatakan bahwa

status hukum pelestarian lingkungan adalah wajib. Dengan demikian, manusia

dituntut untuk selalu membiasakan diri bersikap ramah terhadap lingkungannya.

Rangkuman

Islam sangat menghargai ilmu pengetahuan dan memberikan keutamaan kepada

semua orang yang terlibat di dalamnya. Menuntut ilmu merupakan kewajiban setiap

mukmin yang berlangsung sepanjang hayat. Agar memberikan kemaslahatan bagi

kehidupan, penguasaan dan pendayagunaan iptek harus selalu berada di dalam jalur

nilai-nilai keimanan dan kemanusiaan yang luhur. Selain itu, Islam juga memberikan

perhatian yang tinggi terhadap aktifitas pelestarian lingkungan dan melarang dengan

keras segala bentuk aktivitas perusakan lingkungan. Sebagai khalifah, manusia

adalah makhluk yang diberi amanah oleh Allah untuk memakmurkan bumi dan

menjaga kelestariannya.

Test Formatif

1. Bagaimana tuntunan Islam dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan

teknologi?

2. Dewasa ini berbagai penemuan ilmiah yang kontroversial bermunculan,

misalnya kloning. Bagaimana pendapat Anda?

3. Mengapa manusia yang seharusnya berfungsi sebagai pemelihara lingkungan

justru menjadi aktor utama di balik terjadinya kerusakan lingkungan?

4. Bagaimana tuntunan Islam dalam pelestarian lingkungan?
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BAB XII

AKHLAK

Pengertian Akhlak

Secara etimologis, kata akhlak/akhlaq berasal dari bahasa Arab yang merupakan

bentuk jamak dari kata khuluq, artinya budi pekerti, tingkah laku, perangai, dan

tabiat. Sedangkan secara terminologis, akhlak adalah daya kekuatan jiwa yang

mendorong perbuatan dengan mudah dan spontan tanpa dipikir dan direnungkan lagi.

Ibnu Miskawaih mendefinisikan akhlak sebagai keadaan gerak jiwa yang mendorong

ke arah melakukan perbuatan dengan tidak melibatkan pikiran. Tidak jauh berbeda,

al-Ghazali mendefinisikannya dengan suatu sifat yang tetap pada jiwa yang

daripadanya timbul perbuatan-perbuatan dengan mudah, tanpa dipikirkan lagi.

Sementara dalam pandangan Ahmad Amin, ilmu akhlak adalah suatu ilmu yang

menjelaskan arti baik dan buruk, menerangkan apa yang seharusnya dilakukan oleh

manusia kepada manusia yang lain, menyatakan tujuan yang harus dituju oleh

manusia dalam perbuatan mereka dan menunjukkan jalan apa yang harus diperbuat.

Suatu perbuatan dapat disebut akhlak jika memenuhi dua persyaratan, yaitu (a)

perbuatan itu timbul dengan mudah tanpa dipikir atau diteliti lebih dahulu, dan (b)

dilakukan secara berulang-ulang sehingga benar-benar merupakan kebiasaan.

Dengan demikian, akhlak pada dasarnya adalah sikap yang melekat pada seseorang

yang diwujudkan dalam tingkah laku atau perbuatan. Apabila perbuatan spontan itu

baik menurut akal dan agama, maka perbuatan itu disebut akhlak yang baik atau

akhlaqul karimah. Sebaliknya apabila buruk disebut akhlak yang buruk atau akhlaqul

mazmumah. Baik dan buruk akhlak didasarkan pada sumber nilai, yaitu Al-Qur’an

dan As-Sunnah.

Dari pengertian di atas tampak bahwa obyek kajian akhlak adalah tingkah laku

manusia, atau lebih tepatnya nilai dari tingkah laku yang bisa bernilai baik (terpuji)

ataupun buruk (tercela). Yang dinilai disini adalah tingkah laku manusia dalam

berhubungan dengan Tuhan, yakni dalam melakukan ibadah, dalam berhubungan

dengan sesamanya, yakni dalam muamalah atau dalam berhubungan dengan

makhluk hidup yang lain seperti binatang dan tumbuh-tumbuhan, serta dalam
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berhubungan dengan lingkungan atau benda-benda mati yang juga merupakan

makhluk Tuhan. Secara singkat, hubungan akhlak ini dapat dibagi dua, yaitu akhlak

kepada Khaliq (Allah) dan akhlak kepada makhluk.

Dalam pandangan Islam, akhlak merupakan cerminan dari apa yang ada dalam

jiwa seseorang. Karena itu, akhlak yang baik merupakan dorongan keimanan

seseorang, sebab keimanan harus ditampilkan dalam perilaku nyata sehari-hari.

Inilah yang menjadi misi diutusnya Nabi Muhammad s.a.w. sebagaimana sabda

beliau, “Aku hanya diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia” (HR. Ahmad).

Puncak derajat kemanusiaan seseorang dinilai dari kualitas akhlaknya. Bahkan

kualitas keimanan pun juga diukur dari akhlak. Seluas apapun kadar keilmuan

seseorang tentang Islam, sehebat apapun dirinya ketika melakukan ibadah, atau

sekencang aapun pengakuannya tentang kuatnya iman yang dia miliki, semua itu

tidak bisa memberi jaminan. Tetap saja, alat ukur yang paling akurat untuk menilai

kemuliaan seseorang adalah kualitas akhlaknya.

Secara umum dapat dikatakan bahwa akhlak yang baik pada dasarnya adalah

akumulasi dari aqidah dan syariah yang bersatu secara utuh dalam diri seseorang.

Apabila aqidah telah mendorong pelaksanaan syariah, maka akan lahir akhlak yang

baik, atau dengan kata lain akhlak merupakan perilaku yang tampak apabila syariat

Islam telah dilaksanakan berdasarkan aqidah.

Di samping akhlak, dikenal pula istilah moral dan etika. Moral berasal dari

bahasa Latin mores yang berarti adat kebiasaan. Moral selalu dikaitkan dengan

ajaran baik-buruk yang diterima secara umum atau oleh masyarakat. Karena itu, adat

istiadat menjadi stanar dalam menentukan baik-buruknya suatu perbuatan.

Etika adalah sebuah tatanan perilaku berdasarkan sistem tata nilai suatu

masyarakat tertentu. Etika lebih banyak dikaitkan dengan ilmu atau filsafat, karena

itu yang menjadi standar baik dan buruk itu adalah akal manusia. Jika dibandingkan

dengan moral, maka etika lebih bersifat teoritis, sedangkan moral bersifat praktis.

Moral bersifat lokal atau khusus, sedangkan etika bersifat umum.

Perbedaan antara akhlak dengan moral dan etika dapat dilihat dari dasar

penentuan atau standar ukuran baik dan buruk yang digunakannya. Standar baik dan

buruk akhlak berdasarkan Al-Qur’an dan As-Sunnah, sedangkan moral dan etika

berdasarkan adat istiadat atau kesepakatan yang dibuat oleh suatu masyarakat. Jika
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masyarakat menganggap suatu perbuatan itu baik, maka baik pulalah nilai perbuatan

itu. Dengan demikian, standar nilai moral dan etika bersifat lokal dan temporal,

sedangkan standar akhlak bersifat universal dan abadi.

Sebagaimana aqidah dan syariah, di bidang akhlak ini pun terdapat ilmu yang

mempelajari dan mengembangkan ajaran akhlak yang disebut Ilmu Akhlak atau Ilmu

Tasawuf. Tujuan ilmu ini adalah mengantarkan manusia muslim agar dapat bersikap,

berbudi pekerti dan bertingkah laku seperti yang diajarkan Al-Qur’an dan As-

Sunnah.

Karakteristik Akhlak

Puncak derajat kemanusiaan seseorang dinilai dari kualitas akhlaknya. Bahkan

kualitas iman pun juga diukur dari akhlak. Seluas apapun kadar keilmuan seseorang

tentang Islam, sehebat apapun dirinya ketika melakukan ibadah, atau sekencang

apapun pengakuannya tentang kuatnya keimanan yang dia miliki, semua itu tidak

bisa menjadi jaminan. Tetap saja, alat ukur yang paling akurat untuk menilai

kemuliaan seseorang adalah kualitas akhlaknya.

Menurut Yusuf Qardhawi, akhlak dalam Islam memiliki sejumlah karakteristik,

yaitu:

a. Bersifat rasional dan argumentatif

Akhlak selalu bersandar pada penilaian yang logis dan argumentasi yang dapat

diterima oleh akal yang lurus dan naluri yang sehat, yaitu dengan menjelaskan

maslahat (kebaikan) di balik apa yang diperintahkan dan mafsadat (keruskan) di

belakang apa yang dilarang.

b. Berskala universal

Akhlak berdasarkan karakter manusiawi yang universal. Larangan bagi suatu ras

manusia, berlaku pula bagi ras yang lain, bahkan umat Islam dan umat-umat

yang lain adalah sama di hadapan Islam. Dengan demikian, akhlak dalam Islam

terbebas dari kecenderungan rasisme, kebangsaan, kesukuan, ataupun golongan.

c. Sesuai dengan fitrah manusia

Islam datang membawa apa yang sesuai dengan fitrah manusia. Islam mengakui

eksistensi manusia sebagaimana yang telah diciptakan Allah dengan segala

dorongan kejiwaannya.
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d. Realistis

Ajaran akhlak tidak diperuntukkan kepada orang-orang yang hidup di “menara

gading”, melainkan kepada manusia yang memiliki dorongan dan nafsu,

keinginan dan cita-cita, kepentingan dan kebutuhan.

e. Bersifat konstan

Akhlak tidak akan terpengaruh dengan trend negatif yang ada dalam suatu

masyarakat, justru akhlak berfungsi meluruskan dan mengarahkannya  kembali

menuju cita-cita Islam.

f. Komprehensif (menyeluruh)

Akhlak mencakup seluruh aspek kehidupan manusia.

g. Seimbang (tawazuni)

Akhlak menggabungkan sesuatu dengan penuh keserasian dan keharmonisan,

tanpa sikap berlebihan dan pengurangan.

Penerapan Akhlak dalam Kehidupan

Para ulama sering memperingatkan bahwa kejayaan suatu bangsa tergantung

pada keteguhan akhlak, budi pekerti atau moral bangsa itu. Dalam syair Arab

disebutkan, “Sesungguhnya bangsa-bangsa itu tegak selama akhlaknya tegak, dan

jika akhlaknya runtuh, maka runtuh pulalah bangsa-bangsa itu”. Dari pernyataan

tersebut terlihat jelas bahwa terdapat hubungan yang sangat erat antara kualitas

akhlak dengan kemajuan sebuah bangsa. Semakin baik akhlak sebuah bangsa,

semakin maju bangsa tersebut sehingga semakin dihormati oleh bangsa-bangsa yang

lain. Hal ini sudah terbukti dalam sejarah panjang kehidupan manusia. Akhlak suatu

bangsa pada dasarnya merupakan cerminan akhlak masyarakat dan individu dari

bangsa itu sendiri. Oleh karena itu, membangun akhlak bangsa harus dimulai dari

membangun akhlak para warga masyarakatnya.

Ibnu Miskawaih mengemukakan bahwa akhlak dapat berubah dengan kebiasaan

dan latihan serta pelajaran yang baik. Manusia dapat diperbaiki akhlaknya dengan

jalan mengosongkan dirinya dari segala sifat tercela (takhalli) dan menghiasinya

dengan sifat-sifat terpuji dan luhur (tajalli).
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Seperti diuraikan di atas, akhlak bersifat komprehensif atau meliputi seluruh

aspek kehidupan manusia. Selanjutnya, akhlak dapat dikategorisasikan ke dalam

beberapa macam, sebagai berikut:

Akhlak terhadap Allah

Akhlak yang utama dan terpenting, baik dalam bentuk perkataan maupun

perbuatan, adalah akhlak kepada Allah s.w.t. Dia-lah zat yang menghidupkan dan

mematikan, yang menciptakan dan memberi rezeki dengan segala sifat

kemahakuasaan-Nya. Oleh karena itu, hanya Dia-lah satu-satunya zat yang patut

disembah dan dimintai pertolongan. Tidak ada satu mahkluk pun yang dapat

disandingkan, ditandingkan ataupun diperserikatkan dengan-Nya.

Di antara akhlak terhadap Allah adalah: 1) Mentauhidkan Allah dan tidak

menyekutukan-Nya dengan yang lain; 2) Mencintai Allah melebihi cinta kepada

yang lain; 3) Takut, tunduk dan bergantung kepada Allah; 4) Melaksanakan segala

perintah dan menjauhi segala larangan-Nya (bertakwa); 5) Berhukum dengan Hukum

Allah dna meyakini bahwa Hukum Allah adalah hukum yang paling adil; 6)

Mensyukuri nikmat dan karunia Allah; 7) Menerima dengan ikhlas semua qadha dan

qadar-Nya setelah berikhtiar secara optimal; 8) Berbaik sangka kepada Allah; 9)

Malu di hadapan Allah; 10) Berbuat sesuai dengan nama dan sifat Allah; 11)

Memohon ampun kepada Allah (istighfar) atas segala kesalahan dan dosa; 12) Selalu

mengingat Allah (berzikir) baik dalam keadaan berdiri, duduk, maupun berbaring;

13) Bertawakkal (berserah diri) kepada Allah.

Akhlak terhadap Rasulullah

Setiap Muslim dituntut mengikuti suri teladan Rasulllah dalam seluruh

kehidupannya. Meneladani Rasululah adalah bukti kebenaran iman seseorang kepada

Allah dan hari kiamat sebagaimana firman Allah:

“Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik
bagimu, (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan)
hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah” (al-Ahzab: 21).

Selain itu, mengikuti teladan Rasulullah adalah kunci meraih kecintaan Allah.
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“Katakanlah: “Jika kamu (benar-benar) mencintai Allah, ikutilah aku, niscaya Allah
mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha
Penyayang” (Ali ‘Imran: 31).

Di antara akhlak terhadap Rasulullah  adalah: 1) Mencintai Allah dan Rasul-Nya

di atas segalanya; 2) Menjalankan apa yang disuruhnya dan meninggalkan apa yang

dilarangnya; 3) Menjadikan Rasulullah sebagai panutan dan idola; 4) Mengikuti dan

menghidupkan semua Sunnahnya; dan 5) Banyak membaca shalawat kepada

Rasulullah.

Akhlak terhadap orang tua

Di antara akhlak terhadap orang tua adalah: 1) Mencintai mereka melebihi cinta

kepada kerabat yang lain. 2) Merendahkan diri kepada keduanya diiringi sikap kasih

sayang. 3) Berbuat baik kepada mereka dengan sebaik-baiknya. 4) Bertutur kata yang

lembut dan sopan. 5) Mendoakan keselamatan dan ampunan bagi keduanya.

Akhlak terhadap diri sendiri

Di antara akhlak terhadap diri sendiri adalah: 1) Sabar. 2) Syukur. 3) Tawadhu’

(rendah hati, bukan rendah diri). 4) ‘Iffah (memelihara kesucian diri). 5) Amanah. 6)

Syaja’ah (berani karena benar). 7) Jujur dalam perkataan dan perbuatan. 8) Menutup

aurat. 9) Menjauhi dengki dan dendam. 10) Bersikap adil terhadap diri sendiri dan

orang lain. 11) Suka bekerja keras.

Akhlak terhadap tetangga dan masyarakat

Di antara akhlak terhadap tetangga dan masyarakat adalah: 1) Saling

menghormati. 2) Saling membantu dan suka bekerja sama. 3) Saling memberi. 4)

Saling mengunjungi. 5) Memuliakan tamu. 6. Menghormati nilai dan norma yang

berlaku. 7) Melakukan amar ma’ruf dan nahi munkar. 8) Menyantuni fakir miskin.

9) Bermusyawarah dalam menyelesaikan persoalan. 10) Menunaikan amanah. 11)

Menepati janji.



Buku Ajar Pendidikan Agama Islam

Politeknik Negeri Banjarmasin 102

Akhlak terhadap alam/lingkungan hidup

Di antara akhlak terhadap alam/lingkungan hidup adalah: 1) Sadar dan

memelihara kelestarian lingkungan. 2) Sayang kepada makhluk hidup. 3)

Memanfaatkan alam secara wajar dan proporsional. 4) Menjaga kebersihan. 5)

Memperhatikan dan merenungkan penciptaan alam (tadabur alam).

Manajemen Waktu

Waktu adalah momentum masa. Waktu adalah pintu menuju kesuksesan. Siapa

saja yang mampu mengisi dan mengambil momentum yang tepat di antara penggalan

masa, maka ia telah meraih kesuksesan. Orang yang memanfaatkan waktu secara

optimal tentu akan memperoleh keuntungan, sedangkan orang yang melalaikan

waktu pasti akan menuai kerugian dan kesengsaraan.

“Maka, apabila kamu telah selesai (dari suatu urusan), kerjakanlah dengan
sungguh-sungguh (urusan) yang lain. Dan hanya kepada Tuhanmulah
hendaknya kamu berharap” (Al-Insyirah: 7-8).

Rasulullah s.a.w. menyatakan, “ada dua kenikmatan yang sering membuat

manusia tertipu, yaitu kesehatan dan waktu”. Dalam pandangan manusia yang sehat,

waktu itu sangat pendek. Waktu akan terus berputar tanpa dapat dihentikan barang

sedetik pun. Orang yang menyia-nyiakan waktu pasti akan merugi selama-lamanya

karena waktu laksana pedang tajam yang akan menebas lehernya. Dalam sebuah

hadits qudsi disebutkan, “Pada setiap fajar ada dua malaikat yang berseru, Wahai

anak Adam, aku adalah hari yang baru dan aku datang untuk menyaksikan amalan

kamu. Karena itu, manfaatkanlah aku sebaik-baiknya karena aku tidak akan kembali

lagi hingga hari pengadilan” (HR. Turmudzi).

Ajaran Islam sangat menghargai waktu. Itulah sebabnya dalam Al-Qur’an

ditemukan banyak sekali sumpah Allah dengan bilangan-bilangan waktu, seperti

demi masa, demi waktu fajar, demi waktu dhuha, demi siang, dan lain-lain.
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Gambar 9. Karakteristik waktu

Berikut ini beberapa prinsip dalam manajemen waktu:

1. Waktu boleh sama tapi isi harus beda. Semua orang memiliki jatah waktu yang

sama, 24 jam sehari, tetapi karena cara memanfaatkannya berbeda, maka

berbeda pula hasilnya.

2. Tidak ada waktu yang terbuang percuma. Setiap waktu yang berlalu harus

bermakna untuk menambah iman, menambah amal, dan menambah ilmu.

3. Lakukan akselerasi (percepatan). Hal ini dapat dilakukan dengan cara masuk ke

dalam suatu sistem yang handal dan bergaul dengan orang-orang baik yang

berprestasi tinggi.

4. Buat target dan sasaran yang jelas. Setiap hari hendaknya ditetapkan agenda

yang harus dikerjakan, terget yang harus dicapai beserta deadline-nya, dan yang

terpenting harus komitmen terhadap yang sudah ditetapkan tersebut.

5. Proporsional (adil). Manusia adalah makhluk multidimensional yang memainkan

berbagai peran ganda pada saat yang bersamaan, baik sebagai pribadi,

suami/istri, orang tua, anak, atasan/bawahan, warga masyarakat, dan sebagainya.

Semua peran menuntut hak dan pertanggungjawaban masing-masing.

6. Hari ini harus lebih baik dari kemarin. Ini bermakna harus ada pebaikan dan

peningkatan terus-menerus dalam kehidupan setiap muslim.

Manajemen waktu yang baik akan membawa seseorang pada kesuksesan,

demikian pula sebaliknya. Manajemen waktu yang buruk akan menimbulkan:

1. Tertumpuknya pekerjaan

2. Sebagian besar jadwal waktunya ditentukan orang lain

3. Sering mengerjakan hal-hal yang kurang penting
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4. Sering melakukan pekerjaan dalam kondisi terdesak

5. Sering melakukan pekerjaan secara tidak efisien

6. Sering merasa terlalu sibuk dan kekurangan waktu

7. Sering merasa bersalah karena tak mampu menyelesaikan suatu pekerjaan

8. Sering bingung mengambil keputusan

9. Produktivitas kerja menurun atau tidak efektif

Untuk menghindari problem-problem di atas, maka setiap muslim dituntut selalu

waspada terhadap pencuri-pencuri waktu yang dapat berbentuk obrolan sia-sia, acara

TV dan radio, hobi yang tidak bermanfaat, keisengan dan kesenangan tiada arti,

lamunan sia-sia, dan hati yang busuk (dengki). Dengan selalu mewaspadai hal-hal

tidak bermanfaat, maka manajemen waktu kita akan menjadi semakin efektif dan

efisien yang pada gilirannya akan menyelamatkan kita dari penyesalan di kemudian

hari dan mengantarkan kita ke gerbang kebahagiaan dunia dan akhirat.

Rangkuman

Akhlak adalah daya kekuatan jiwa yang mendorong perbuatan dengan mudah

dan spontan tanpa dipikir dan direnungkan lagi. Akhlak merupakan cerminan dari

apa yang ada dalam jiwa seseorang. Perbedaan antara akhlak dengan moral dan etika

dapat dilihat dari dasar penentuan atau standar ukuran baik dan buruk yang

digunakan masing-masing. Di antara akhlak terpenting seorang muslim adalah

menghargai waktu. Pengelolaan terhadap waktu itulah yang akan sangat menentukan

kebahagiaan atau kesengsaraan seseorang.

Test Formatif

1. Jelaskan perbedaan pengertian akhlak, moral, dan etika!

2. Sebutkan karakteristik akhlak dalam Islam!

3. Kemukakan masing-masing satu contoh tentang akhlak yang baik dan buruk

terhadap Allah, Rasululah, orang tua, diri sendiri, tetangga, masyarakat, dan

alam/lingkungan hidup!

4. Bagaimana pendapat Anda terhadap orang yang rajin beribadah tetapi akhlaknya

buruk?

5. Sebutkan prinsip-prinsip dalam manajemen waktu!
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