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KATA PENGANTAR 

 

Tanggung jawab seorang penerus adalah sebuah buku yang 

akan memotivasi Anda dalam hal kehidupan. Tentu buku ini bisa 

dijadikan bahan renungan bagaimana kita bisa hidup tanpa adanya 

orang terdahulu yang sudah berjasa membantu kita menjadi sukses. 

Kita harus memiliki tanggung jawab sebagai seorang penerus. 

Maka dari itu, perlu kita sebagai penerus dalam bersikap kepada 

pendahulu untuk membalas jasa-jasanya.  Dalam buku ini akan 

menjelaskan bagaimana dalam bersikap tanggung jawab dan 

bagaimana bisa menjadi orang yang lebih baik lagi tanpa 

menyalahkan orang lain.  

Selain itu, Khususnya pada generasi muda yang sedang 

beranjak dewasa harus memiliki sikap tanggungjawab kepada 

pendahulu sebagai bayar hutang. Generasi mudalah yang mampu 

menjadi penerus dari perjuangan pendahulu.  

 Penulis juga berharap buku ini dapat menjadi panduan bagi 

siswa, mahasiswa, guru, dosen maupun pihak lain yang 

membutuhkan. Dalam buku ini dibahas mengenai banyak hal yang 

berkaitan dengan pemadam kebakaran termasuk pembinaan dan 

evaluasi pada kinerja pemadam kebakaran. Banyak sekali ilmu 
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yang akan didapatkan oleh pembaca dengan adanya buku monogrof 

ini. 

 Atas terselesainya buku ini, saya sangat bersyukur karena 

mendapat banyak bantuan dan dukungan dari orang-orang terdekat 

saya. Secara khusus, saya menyampaikan terima kasih yang 

teramat besar bagi berbagai pihak yang telah membantu saya dalam 

proses penyusunan buku ini. Tanpa dukungan dan bantuan banyak 

pihak, buku ini tentunya tidak dapat tersusun dengan baik. Terima 

kasih sekali lagi untuk semua pihak yang secara langsung maupun 

tidak langsung sudah terlibat dalam proses penyusunan hingga 

selesainya penulisan buku ini.  

 

Penulis,  

 

 

 

Dr. Ir. Hastirullah Fitrah, M.P 
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BAB 1 

KONSEP PRONSIF 

 

 

 

A. Siapaa Kita? 

Pernahkah terlintas dalam benak kita bertanya siapakah 

diri kita sebenarnya? Bila pertnyaan ini kita tanyakan kepada 

teman, saudara atau keluarga kita, tentunya respon dan 

jawabannya beraneka ragam. Mungkin ada yang tertawa 

merasa lucu dengan pertanyaan itu. Ada juga yang menanggapi 

dengan serius. 

Sangat tidak mudah untuk menemukan siapa diri kita yang 

sebenarnya. Kita hanya bisa mengenal secara tertulis saja, 

tanpa tahu yang tersirat di dalamnya. 

Sebagai salah satu contoh saya jabarkan, tentunya kita 

tahu siapa nama kita, artinya ketika orang memanggil kita, 

itulah diri kita. Seperti aku adalah Nissa, atau dia adalah 

Mawar. Jadi ketika orang yang memanggil kita dengan sebutan 
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nama itulah dirinya. Mengenal dirinya hanya yang tertulis 

saja, tanpa mengenal yang tersirat di dalamnya. 

Kebanyakann pilihan yang kita buat alam hidup, baik itu 

pilihan atau gaya hidup, dibuat berdasarkan pendapat orang 

lain, seperti anggota keluarga dan teman. Semua keputusan 

dipengaruhi oleh orang-orang di sekitar kita, Pada saat seperti 

itu, mengenal diri sendiri dan memahami kepribadian bisa 

menjadi sebuah tantangan. Anda dapat dengan mudah 

bingung antara apa yang diinginkan diri sendiri dan keinginan 

orang tua. Adalah normal pada saat-saat seperti itu, 

kehilangan nilai dan keinginan inti kita. Ada saatnya kita ingin 

mengenal diri sendiri lebih baik untuk mengetahui siapa kita 

sebenarnya dan apa yang sebenarnya kita inginkan. 

Ada 4 cara untuk lebih mengenal diri sendiri dan 

memahami kepribadian seperti dilansir dari halaman 

Pinkvilla. 

a. Ketahui kekuatan dan kelemahan anda  

Untuk mengetahui diri anda lebih baik, penting 

untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan anda. 

Amati dan nilai bidang yang anda kuasai dan bidang 

yang kurang anda miliki. Ini tidak hanya akan 

membantu anda dalam menentukan tujuan hidup, 

https://www.tempo.co/tag/kepribadian
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tetapi juga akan mmebantu anda dalam 

mengidentifikasi keterbatasan dan mengatasinya. 

b. Tangani dan analisis pikiran anda  

Perhatikan pikiran bawah sadar dan analisis serta 

amati setiap pikiran yang muncul dibenak anda. 

Pertanyakan keyakinan, ide, dan proses berpikir Anda 

untuk mengetahui diri Anda lebih baik dan untuk 

mengetahui apa yang diinginkan dari kehidupan. 

c. Buat Jurnal 

Membuat jurnal dan menuliskan pikiran Anda 

setiap hari dapat membantu Anda mengenal diri 

sendiri. Anda dapat dengan mudah terlibat dalam 

refleksi diri dan mengetahui pola pikir dan proses 

berpikir. Ini juga membantu Anda dalam membaca 

reaksi dan mengenali ide dan tujuan diri sendiri. 

d. Tentukan nilai inti Anda 

Nilai inti Anda mencakup daftar nilai yang penting 

bagi Anda dan yang diikuti dalam kehidupan sehari-

hari. Dengan menentukan nilai-nilai inti, Anda akan 

dapat menguji moral, cita-cita, dan keyakinan. Ini dapat 

membantu Anda dalam membuat pilihan karier dan 

memutuskan tujuan serta prioritas hidup Anda. 

 

B. Kita Harus Berani 

https://www.tempo.co/tag/jurnal
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Keberanian akan mendekatkan kita pada Tuhan, sehingga 

dalam menjalani kehidupan kita akan berupaya menjadi orang 

yang baik. Setiap kita pasti ingin menjadi baik, melakukan 

berbagai tindakan dalam kehidupan sehari-hari dengan 

kebaikan kepada sesama, beribadah kepada Tuhan, bekerja dan 

memenuhi kebutuhan dalam hidup.  

Keberanian pada dasarnya berasal dari kepercayaan 

kepada Tuhan. Karena meyakini kebenaran pada Sang Pencipta 

yang telah menciptakan kamu sebagai sebaik-baiknya makhluk, 

maka dalam menjalani hidup ini harus dilakukan dengan 

prinsip yang melekat kuat, dan hal itu yang akan membuatmu 

menjadi semakin berani menghadapi apapun dalam hidup ini.  

Mengapa kita harus berani memberla kebenaran dan 

kejujuran? 

a. Sebab kebenaran dan kejujuran mendatangkan kebaikan, 

yang akan menuntun ke surge 

b. Sebeb kebenaran dan kejujuran mendatangkan keberkahan 

c. Sebab kebenaran dan kejujuran adalah kunci kehidupan 

sosial yang baik dan harmonis 

Kebenaran adalah keadaan yang sesauai dengan kenyataan. 

Kebenaran erat kaitannya dengan kejujuran. Sebab jujur adalah 

berperilaku, dan berkata sesuai dengan kebenaran. 
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Pergantian tahun baru berarti kita juga memiliki keinginan 

untuk memulai hal baru. Tetapi seringkali kita menjumpai 

kendala untuk memulainya, salah satunya karena kita masih 

terjebak dengan masa lalu. Merasa sulit untuk melupakan dan 

memaafkan kejadian di masa lalu membuat kita akhirnya takut 

untuk mencoba hal baru. 

Mudah untuk memaafkan kesalahan masa lalu, tapi sulit 

untuk melupakannya. Seseorang yang mampu untuk berdamai 

dengan masa lalu berarti ia telah berdamai dengan dirinya 

sendiri. Menyadari dan menerima kesalahan diri sendiri dan 

kemudian mencoba memperbaiki diri adalah salah satu contoh 

dari berdamai dengan masa lalu. 

Cara yang bisa kita lakukan untuk memaafkan diri sendiri 

adalah sebagai berikut: 

a. Kenali kesalahan secara spesifik 

b. Menyadari letak kesalahan 

c. Tebus kesalahan dengan berbuat baik 

d. Lihat dari berbagai macam perspektif 

e. Ganti rasa bersalah dengan bersyukur 

Setelah kita sudah clear dengan masa lalu, saatnya kita 

untuk membuka lembaran baru. da banyak hal yang bisa kita 

cari tahu dan lakukan, kita bisa memulainya dengan 

menuliskan target yang kita inginkan. Perlu kita ketahui juga, 

proses dalam mencapai target tidak sepenuhnya mudah akan 
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tetapi jika kita menikmati proses tersebut kita akan lebih 

memaknai setiap setiap fase yang dilalui. 

Kuncinya adalah BERANI ! 

Keberanian adalah salah satu sifat yang penting kita miliki. 

Rasa takut bisa mencegah kita melakukan banyak hal, tapi 

keberanian bisa membantu kita mencapai hal-hal luar biasa. 

Ada tiga alas an kenapa kita harus berani untuk mencoba hal-

hal baru, diantaranya : 

a. Ingat bahwa pengalaman adalah guru terbaik, dengan 

kita berani melakukan hal baru maka kita juga akan 

mendapatkan pengalaman berharga yang bisa kita ambil 

hikmahnya 

b. Melatih kemampuan beradaptasi karena mencoba hal 

baru berarti kita keluar dari zona nyaman 

c. Mendapatkan banyak relasi baru yang akan 

membantumu dimasa depan 

Berani berarti siap menghadapi apapun dengan kepala 

tegak dan berjalan lurus! Maka menjadi beranilah, toh tidak 

akan ada seorangpun yang benar-benar tahu apakah 

keberanianmu itu benar, atau hanya sok berani saja. 

Berani hidup, maka harus berani menerima kenyataan 

bahwa setiap yang bernyawa pasti akan mati   
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Satu-satunya hal yang harus kamu hargai saat ini adalah 

hidup itu sendiri, karena kita semua suatu hari nanti akan mati. 

Dalam perjalanan menuju kematian itu, setiap kita punya jalan 

kehidupannya masing-masing.  Mati juga adalah hal yang biasa, 

di setiap harinya ada orang yang mati karena bunuh diri, mati 

akibat kecelakaan, mati karena sakit, mati mendadak, mati 

setelah diprediksi akan mati beberapa lama lagi, bahkan mati 

dibunuh. Ada banyak orang yang mati, dan banyak pula yang 

dilahirkan untuk hidup. Maka menjalani hidup dengan baik 

adalah hak setiap kita. Menjalani hidup harus penuh dengan 

upaya agar kita bisa menjadi manusia yang bermanfaat. 

Dalam menjalani hidup, kita harus mau 

mengembangkan diri dan terus berusaha menjadi lebih berani. 

Berani menjadi diri sendiri adalah yang utama, kemudian 

berani melihat bagaimana orang lain menjalani kehidupan 

dengan caranya masing-masing, bagaimana menjalani hidup 

dengan bijak artinya harus mampu menghargai manusia yang 

lainnya. 

Berani dan takut adalah dua sisi mata uang yang tak 

terpisahkan, terimalah kenyataan itu 

Berani lawannya adalah takut, takut atau berani adalah 

dua sifat yang manusiawi. Seorang pemberani sekalipun pasti 

mempunyai sedikit rasa takut didalam dirinya. 
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Bagaimana rasanya menjadi takut? Rasanya seperti ada 

sebuah energi yang meningkatkan kewaspadaan dalam diri. 

Padahal mengenali rasa takut sama halnya berupaya menjadi 

lebih berani. Karena mengenal musuhmu adalah langkah yang 

bijak ketimbang tidak mengenal sama sekali. 

Dan perlu diingat bahwa rasa takut adalah yang paling 

menakutkan. Namun karenanya kamu jadi lebih berani 

berkembang, dan kamu jadi punya alasan untuk maju, untuk 

menjadi manusia dan menjadi lebih berani dan berani lagi. 

Dirimu adalah musuh terbesar dalam hidupmu, maka 

hadapilah dengan cara mengenali dirimu sendiri sebelum sibuk 

mengenali orang-orang disekitarmu. 

Bertahan hidup adalah hal yang harus manusia lakukan, 

lihat saja mereka disekitarmu 

Dengan keberanian mewudujkan mimpi-mimpi dalam 

hidup, manusia bertahan hidup untuk mewujudkannya dengan 

menggunakan prinsip keyakinan kepada Tuhan. Sebagian 

manusia yang lain menyadari bahwa fitrah memiliki 

keberanian akan diperoleh melalui latihan demi latihan 

sembari memaksakan diri bahwa sejatinya diri sudah berani. 

Adapun alasan mengapa sehingga kita harus berani 

membela kebenaran dan kejujuran adalah sebagai berikut: 

Perintah Allah Swt  
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Membela kebenaran dan kejujuran termasuk ke dalam 

perintah Allah Swt. Ada banyak ayat dalam Al-Qur'an yang 

menganjurkan kita untuk menjadi pembela kebenaran dan 

kejujuran. Salah satu di antaranya adalah firman Allah Swt 

dalam Surat An Nisaa Ayat 135, yang artinya: 

“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang 

benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah 

biar pun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum 

kerabatmu. Jika ia kaya atau pun miskin, maka Allah lebih 

tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti 

hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan 

jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan 

menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha 

Mengetahui segala apa yang kamu kerjaan”. (QS. An Nisaa: 

135) 

 

Perintah Rasulullah Saw 

Rasulullah Saw memerintahkan kepada kita umatnya 

untuk selalu membela kebenaran dan kejujuran. Sebagaimana 

sabda beliau yang berbunyi: 

“Senantiasa golongan dari umatku ada yang menolong 

(membela) terhadap kebenaran. Tidak akan 

membahayakan mereka itu orang yang meremehkan 

mereka, sehingga datang perintah Allah dan tetap dalam 
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keadaan demikian”. (HR. Muslim, at-Tirmidzi, dan Ibnu 

Majah) 

 

Mendapatkan Pahala 

Oleh karena membela kebenaran dan kejujuran 

termasuk ke dalam perintah Allah dan rasulnya, jika kita berani 

melakukannya, maka akan berbuah pahala yang sangat besar di 

sisi Allah Swt. 

Berani dalam mencoba hal baru 

Kenapa kita harus berani mencoba hal baru? Berani 

mencoba hak baru tanpa sadar membuamu jauh lebih 

produktif. Waktu luang yang kamu miliki pun akan terasa lebih 

bermakna. Bahkan, jika kamu berhasil menangkap peluang, 

bukan gak mungki daribanyaknya hal baru yang kamu coba 

yang mampu menambah penghasilan.  

Pertumbuhan dan perkembangan, seseorang akan 

merasa tidak nyaman dan perlu berjuang kerja dalam proses 

yang sedang dilalui. Sebagai orang yang ingin terus tumbuh, 

Anda perlu menempatkan diri dalam situasi baru untuk 

menghadapi apa yang tidak dikenal. 

Meskipun pada awalnya, Anda akan merasakan bahwa 

mencoba sesuatu hal yang baru adalah sulit untuk dilakukan. 

Saat menghadapi kendala dan muncul rasa takut saat akan 
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mencoba hal yang baru, ingatlah kalimat yang pernah 

diucapkan oleh Franklin D. Roosevelt yang berkata bahwa 

“Satu-satu hal yang harus ditakuti adalah rasa takut itu 

sendiri.” 

Rasa takut untuk melakukan hal yang baru sangat wajar 

terjadi. Ini adalah naluri untuk bertahan hidup dan telah 

berkembang sejak dahulu dari nenek moyang kita. Hadapi 

perasaan takut tersebut dan tantang agar Anda dapat 

berkembang karenanya. 

Sebagai manusia, kita memang gak akan benar-benar 

tahu batas kemampuan terlebih jika kita takut mencoba banyak 

hal. Padahal, sejatinya setiap manusia sudah dibekali Tuhan 

segudang kemampuan dan kelebihan. Wajib kita eksplorasi dan 

gali, dengan mencoba berbagai hal baru nantinya kamu akan 

menemukan apa yang benar-benar kamu cari dan minati dalam 

hidup ini.  

Kamu harus berani menantang dirimu dan keluar dari 

zona nyaman meskipun awalnya terasa berat. Banyak 

untungnya, berikut ada lima alasan mengapa kamu harus 

berani mencoba hal baru meskipun kamu gak suka.  

Selama ini kita cenderung melakukan hal yang sama 

secara rutin tiap harinya. Rutinitas yang begitu akrab dilakukan 

sehari-hari kemudian menimbulkan rasa takut untuk mencoba 

hal baru. Susah keluar dari zona nyaman mungkin hampir 
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dialami semua orang. Alhasil, anda tak bisa berkembang dan 

tak dapat melihat potensi dalam diri. Tapi, tahukan anda 

melakukan berbagai hal yang belum pernah dilakukan 

sebelumnya dapat memberi berbagai manfaat? Berikut 

ulasannya! 

1. Kamu bisa menemukan jati diri sesungguhnya 

Jati diri merupakan hal yang wajib kita cari tahu agar 

hidup yang tengah dijalani terasa jauh lebih bermakna. Jati diri 

dapat menjadi benteng pelindung seseorang dari berbagai 

macam pengaruh negatif. Sayangnya, gak semua orang dapat 

mengetahui dan mengenali jati dirinya dengan mudah.  

Dengan mencoba berbagai hal baru, secara tidak 

langsung kamu turut memperkenalkan dirimu dengan 

beraneka macam bidang. Gak bisa dimungkiri, nantinya 

kemampuan dan pengalamanmu juga akan bertambah seiring 

bertambahnya hal baru yang kamu jalani. Inilah yang kemudian 

tanpa sadar membuka jalanmu menemukan jati diri yang 

sebenarnya. 

2. Mengatasi Rasa Takut 

Dalam beberapa kasus, ketakutan merupakan 

penghalang untuk mencoba hal baru. Namun pada akhirnya, 

ketika sudah mencoba hal baru Anda akan dapat dengan 

mudah mengatasi ketakutan-ketakutan berikutnya. Anda akan 
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menyadari bahwa rasa takut tak lagi bisa menjadi penghalang 

untuk menggali potensi diri dan mengeksplorasi banyak hal 

baru. 

3. Semakin Mengenal Diri Sendiri 

Memang aneh ketika seseorang tidak mengenali dirinya 

sendiri. Tapi hal ini dialami beberapa orang yang ternyata baru 

paham mengenai apa yang ia suka dan tidak suka. Ketika 

mencoba hal-hal baru dalam hidup, anda akan tahu potensi, 

bakat, maupun passion yang dimiliki. Anda dapat belajar dari 

berbagai pengalaman baru sehingga kedepannya hal ini dapat 

membawa anda menuju kesuksesan.  

4. Kemungkinan Bertemu Penyesalan Di Kemudian 

Hari Jauh Lebih Kecil 

Yang namanya penyesalan selalu datang belakangan, 

begitulah istilah yang sering kita dengar. Penyesalan adalah 

buah dari gagalnya kita memilih hal yang tepat di awal 

perjalanan. Bisa dihindari, saat kita berani mencoba dan berani 

mengambil risiko terhadap sesuatu maka rasa penyesalan juga 

gak akan mudah bertamu.  

Kamu harus selalu ingat bahwa gagal itu bagian hidup 

yang tidak bisa dihindari. Sementara menyesal adalah bagian 

yang masih bisa kita upayakan agar gak kita rasakan di 

kemudian hari. Lagipula menyesal setelah mencoba dan 
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menyesal melewatkan kesempatan begitu saja rasanya tentu 

berbeda bukan?  

5. Kamu bisa mengukur seberapa besar 

kemampuanmu 

Apakah kamu termasuk golongan orang yang bingung 

saat ditanya keahlianmu? Jika iya, itu bisa jadi karena selama 

ini kamu hanya terpaku di zona nyaman. Ini membuatmu malas 

mengeksplorasi kemampuan tersembunyi dalam dirimu.  

Nah, agar kamu gak bingung lagi perihal keahlian atau 

kelebihanmu, ada baiknya mulai sekarang kamu 

memberanikan diri untuk mencoba berbagai hal baru. Dengan 

catatan hal baru yang kamu coba di sini adalah yang menjurus 

kepada hal positif dan bermanfaat. Jika kamu terus 

melakukannya, kelak kamu akan mengetahui potensi apa saja 

yang kamu miliki selama ini.  

6. Mendapat Teman Baru 

Saat anda mncoba hal baru seperti travelling seorang 

diri, tentu akan memberikan banyak manfaat, salah satunya 

mendapatkan teman baru. Bisa jadi, anda bertemu orang yang 

sudah berpengalaman atau orang yang juga suka mencoba hal 

baru. Tentu hal ini akan memberikan semangat tersendiri 

untuk sama-sama belajar satu sama lain.  

7. Kamu tumbuh jadi pribadi yang lebih produktif 



Dr,Ir. Hastirullah Fitrah M.P 15 

Kegiatan apa saja yang selama ini kamu lakukan untuk 

mengisi waktu luang? Apakah kegiatan yang bermanfaat atau 

justru membawa pengaruh negatif untuk dirimu? Agar waktu 

luangmu gak hanya kamu habiskan untuk rebahan 

dan scrolling media sosial saja, ada baiknya kamu 

memanfaatkannya untuk mencoba hal-hal baru.  

Berani mencoba hak baru tanpa sadar membuatmu jauh 

lebih produktif. Waktu luang yang kamu miliki pun akan terasa 

lebih bermakna. Bahkan, jika kamu berhasil menangkap 

peluang, bukan gak mungkin dari banyaknya hal baru yang 

kamu coba ada yang mampu menambah penghasilan.  

8. Sebagai Bentuk Menghargai Diri Sendiri 

Menggali potensi diri dengan mencoba hal baru 

merupakan salah satu bentuk penghargaan terhadap diri 

sendiri. Anda paham bahwa banyak potensi dalam diri yang 

perlu dikembangkan dan di eksplorasi dengan mencoba 

berbagai hal baru. Menghargai, memahami, dan menerima diri 

sendiri kedepannya akan menimbulkan rasa bahagia dan 

bangga pada diri sendiri.  

9. Kamu Akan Menemukan KebahagiaanmYang 

sesungguhnya 

Banyak orang di luar sana yang kesulitan merasakan 

kebahagiaan sesungguhnya. Hal ini bisa disebabkan karena 

kamu hanya menjalani hari tanpa benar-benar memaknainya. 
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Banyak orang yang sehari-hari menghabiskan waktu untuk 

bekerja tetapi hanya fokus mengejar materi semata dan gak 

mencintai pekerjaan yang digelutinya.  

Agar kamu gak merasakan nasib serupa, mulailah untuk 

mencoba banyak hal mulai sekarang. Dengan mencicipi banyak 

kegiatan nantinya kamu akan menemukan bidang yang benar-

benar kamu minati. Secara gak langsung hal tersebut juga 

mempertemukanmu dengan kebahagiaan yang sebenarnya. 

 

 

 

C. Kita Harus Ikhlas 

Ikhlas adalah suatu kondisi dimana suatu tindakan 

dilakukan secarabersungguh-sungguh dengan hati yang tulus, 

bebas dari kepura-puraan atau kebohongan, serta tidak dibuat-

buat.  

Kata “al ikhlash” satu akar dengan kata “akhlasha-

yukhilshu” (memurnikan). Orang Arab, mengatakan: “akhlashtul 

asal” (aku memurnikan madu). Maksudnya menyaring madu 

sehingga benar-benar bersih. 

Ikhlas itu ibarat jaringan yang menghubungkan kepada 

operator. Semakin kuat jaringannya semakin lancar 
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komunikasi. Dalam beramal juga demikian, di mana kita 

sebagai hamba harus terkoneksi kepada Allah. Jaringan yang 

mengoneksikan amal kita namanya "ikhlas". 

Ikhlas merupakan salah satu sifat terpuji dalam Islam. 

Sifat ini sangat penting ditegakkan dalam kehidupan Insani 

dengan tujuan memperoleh kurukunan, kedamaian dan 

kepercayaan pada setiap individu. Sebagai seorang muslim 

semestinya mampu mengaplikasikan sikap ini dalam semua 

dimensi kehidupan, baik terhadap dirinya sesama saudaranya 

yang muslim atau bahkan juga umat non muslim sekalipun. 

Tuntutan ini perlu disikapi secara lebih serius bagi setiap 

individu muslim, agar dapat terbentuknya suatu umat yang 

benar-benar “khairu ummah” yang siap tampil di tengahtengah 

kehidupan umat manusia. 

Pentingnya prilaku ikhlas dalam kehidupan sehari-hari 

sangat berperan sekali dalam kehidupan, kerena ikhlas untuk 

menjalani sesuatu akan bernilai ibadah disisi Allah. Secara 

umum pengertian ikhlas sebenarnya sangat luas dan mencakup 

segala amal ibadah yang dilakukan manusia dengan dibarengi 

perasaan tulus di dalam hati. Sebagai contoh, seseorang yang 

melakukan darma bakti atau memberikan sesuatu kepada 

orang lain tanpa mengharapkan imbalan apapun kecuali 

keridhaan Allah semata- mata, maka sikap tersebut dapat 

dinamakan ikhlas. 
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Soffandi dan Wawan Djunaedi berpendapat, bahwa 

tujuan dari ikhlas adalah “membebaskan manusia dari godaan 

hawa nafsu jahat (lawwamah) dan kesalahan- kesalahannya 

sehingga ia dapat berdiri di hadapan Allah SWT dalam keadaan 

lapang”. Sementara al-Qusyairi berpendapat bahwa tujuan 

ikhlas adalah “untuk mendekatkan diri (taqarrub) kepada Allah 

SWT”. 

Adapun al-Qurtubi menegaskan bahwa tujuan ikhlas 

pada hakikatnya adalah “untuk meningkatkan martabat umat 

manusia selama di dunia hingga akhirat nanti”. Hal ini di 

karenakan sikap ikhlas tersebut mencerminkan hubungan yang 

harmonis sesama muslim, hubungannya dengan sang pencipta 

atau khaliq yaitu Allah SWT serta hubungan dengan diri pribadi 

sebagai seorang muslim yang sejati. Ringkasnya, tujuan hidup 

bahagia dan sejahtera seperti yang diajarkan Islam akan dapat 

dicapai, apaapabila hal-hal yang menyangkut dengan ikhlas itu 

benar-benar dapat dihayati dan diaplikasikan dalam kehidupan 

sehari-hari. Hal ini tentu tidak terlepas dari konsep Islam itu 

sendiri yang mengajarkan manusia untuk meraih kebahagiaan 

dunia dan akhirat. 

Orang-orang yang melakukan perbuatan dengan 

didasari keikhlasan, baik urusan pribadinya, masyarakat, dan 

agamanya, pasti akan mengundang daya tarik yang hebat, 
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memperoleh kejutan dan dukungan yang berarti, mendapat 

bantuan dan dorongan untuk mencapai cita-citanya. Dengan 

demikian, maka semangatnya berkobar, kemauannya semakin 

membakar, dan kesungguhannya semakin menyala-nyala, 

karena orang yang ikhlas akan sungguh-sungguh dalam 

melakukan aktifitasnya sehingga ia akan tekun dengan 

pekerjaannya, agar didapatkan hasil yang sesuai dengan apa 

yang menjadi cita- cita dan idamannya. 

Begitu juga sebaliknya, orang-orang yang melakukan 

pekerjaan apapun yang tidak dengan ikhlas, bahkan setiap 

pekerjaannya dititikberatkan pada suatu keuntungan yang 

akan didapatnya dan tidak jelas, maka cepat atau lambat aibnya 

akan terbongkar, pamrihnya akan diketahui dan orang-orang di 

sekitarnya akan menghindar, teman dekatnya akan 

melupakannya, pembantu maupun pengagum-pengagumnya 

akan tidak mengindahkan dirinya lagi, karenanya semangatnya 

menjadi kendur, kemauan dan gairahnya semakin lemah, dan 

akhirnya hati dan jiwanya dihinggapi putus asa. Maka segala 

rencana berantakan, usahanya terhenti dan ia menderita 

kerugian besar, hidup merasa tanpa suatu harapan dan tujuan 

yang jelas. 

1. Mengapa Kita Harus Ikhlas dalam Mengerjakan Sesuatu 

Berikut adalah beberapa alasan mengapa kita harus 

ikhalas dalam mengerjakan sesuatu seperti ikhlas dalam 
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bekerja, belajar, berbuat kebaikan, saat membantu orang lain, 

beramal, melakukan amal kebaikan, beribadah kepada Allah 

dan sebagainya: 

a. Semakin disenangi orang-orang 

Disenangi banyak orang sebenarnya bukan hal yang 

penting, namun juga cukup berguna untuk diri kita sediri. Hal 

ini bisa kita lihat bagaimana seseorang yang ikhlas akan lebih 

disenangi banyak orang. 

Keikhlasan yang terpancar pada hati seseorang akan 

membuat orang lain nyaman dan biasanya akan ikut 

mendoakannya. Hal ini juga terjadi jika kita ikhlas maka orang 

lain pun akan menyukai kita. Disenangi banyak orang akan 

menjadikan hidup kita semakin damai, bahkan terjauhkan dari 

berbagai sumber masalah dalam hidup. 

Bisa kita lihat bagaimana orang-orang baik diluar sana 

yang banyak disenangu banyak orang, hal ini menandakan 

sebuah keikhlasan menjadikan kita lebih damai dan tentram 

lagi.  

b. Mendapat Pahala  

Mendapatkan pahala dari Tuhan sudah menjadi hal yang 

pasti kita dapatkan jika kita ikhlas. Hal ini karena keikhlasan 

seseorang sangatlah disukai oleh Tuhan. Orang yang memberi 
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dengan ikhlas akan mendapatkan pahala yang banyak. Bahkan 

hingga tak terhitung pahalanya. 

Beberapa orang yang memiliki keikhlasan dalam hati 

dan jiwanya akan mendapatkan pahala baik didunia maupun di 

alam baka kelak. Ini sudah menjadi hal yang sangat sering 

dimengerti banyak orang, akan tetapi jarang dilakukan oleh 

sebagian banyak orang. Kesadaran seseorang dalam hal ikhlas 

seharusnya sudah menjadi hal yang lumrah dilakukan namun 

banyak orang kurang menyadari hal tersebut. 

c. Bisa Mendapatkan Teman yang Banyak 

Mempunyai teman yang banyak merupakan salah satu 

keinginan banyak orang. Hal ini dikarenakan orang yang 

memiliki banyak teman dalam hidupnya akan membuat dirinya 

lebih mudah dalam mengatasi banyak hal. 

Hal inilah yang menjadikan kita wajib memiliki banyak 

teman. Teman tak ahrus kaya atau menawan. Namun teman 

harus memiliki rasa yang tulus, berprilaku toleransi, sabar, 

pemaaf dan ikhlas dalam banyak hal. Teman akan senantiasa 

datang kepada kita karena kita memiliki jiwa yang ikhlas. 

Keikhlasan aka mendatangkan banyak berkah dan jiwa pun 

akan semakin tenang. Ketenangan pada jiwa menjadikan diri 

mita semakin baik lagi. 

d. Melatih Diri untuk Selalu berbuat Kebaikan 
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Pelatihan diri untuk menjadi lebih baik lagi adalah hal 

yang perlu dilakukan oleh setiap orang. Kebaikan di dalam jiwa 

seseorang akan menjadikan orang tersebut semakin baik lagi. 

Meski demikian, memang tak bisa dipungkiri beberapa orang 

tidak menyukai orang lain karena ada hal lain. Namun itu tidak 

boleh, karena jika kita memendam sebuah rasa benci didalam 

hari maka diri kita akan hancur bahkan kebaikan tidak 

tertanam dihati kita. 

Sebuah keikhlasan akan menjadikan diri kita semakin 

baik meskipun dalam tahap pelatihan, namun hal ini sangatlah 

penting untuk dilakukan oleh banyak orang. Orang yang ikhlas 

artinta dirinya telah mengalami pelatihan untuk menjadi lebih 

baik lagi. 

e. Diberikan kemudahan dalam Hidupnya 

Kemudahan dala hidup adalah sebuha hal yang sangat 

dinantikan oleh banyak orang. Orang yang ingin meiliki 

kemudahan dalam hidupnya maka dirinya harus menjalankan 

hidup secara ikhlas tanpa adanya paksaan dari siapapun. Hal 

ini memang sulit namun sangatlah penting untuk dilakukan 

oleh banyak orang karena demi diberikan kemudahan dalam 

hidupnya. Untuk itu mulailah dari ikhlas, segala sesuatu yang 

ikhals akan mendtangkan kemudahan untuk kita.  

2. Ikhlas Bagian Terpenting dari Ibadah 
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Perbuatan baik apa saja jika tidak dilakukan dengan 

ikhlas maka dianggap tidak sempurna dan bahkan tidak 

memiliki nilai apa-apa. Oleh karena itu ikhlas adalah menjadi 

bagian yang amat penting dari semua kegiatan ibadah. 

Sekalipun begitu tidak mudah menjalankannya. Ikhlas adalah 

perbuatan hati. Siapapun tidak bisa membantu agar sempurna, 

oleh karena bersifat individu, atau sangat pribadi. Orang lain 

hanya bisa memberi saran atau peringatan yaitu bahwa agar 

semua perbuatan baik, amal, ibadah didasari oleh keikhlasan. 

Sementara itu, yang bersangkutan sendiri yang bisa menata 

hatinya, agar ikhlas itu. 

Bahkan, perbuatan hati berupa ikhlas itu tidak perlu 

dilaporkan kepada siapapun. Seseorang yang mengatakan 

bahwa ibadahnya dilakukan dengan ikhlas, maka bisa jadi 

sebenarnya justru tidak ikhlas. Ikhlas adalah suara hati yang 

tidak perlu diucapkan. Suara itu hanya patut disampaikan 

kepada Tuhan dan tidak perlu kepada sesama manusia. 

Ibadah apapun seharusnya dilakukan dengan sempurna. 

Berdzikir, shalat, zakat, puasa, haji, dan lain-lain tidak akan 

sempurna dan bahkan tidak akan ada gunanya jika tidak 

dibarengi dengan niat ikhlas itu. Memang, semua ibadah, 

setidaknya melibatkan tiga aspek, yaitu hati atau qolby, ucapan 

atau qouly, dan perbuatan atau fi'ly. Ketiganya harus dilakukan 

secara sempurna. 
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Ada saja orang merasa bahwa ibadahnya paling benar, 

sedangkan yang lain dianggap keliru. Padahal yang 

dimaksudkan benar itu adalah baru pada tataran qouly dan 

fi'lynya. Kebenaran pada kedua aspek tersebut masih harus 

disempurnakan dengan ketepatan pada suara hatinya masing-

masing. Sementara itu, merasa benar dan apalagi menyalahkan 

orang lain adalah merupakan ekspresi dari ketidak-ikhlasannya, 

atau setidaknya akan mengganggu hati orang lain, yang hal itu 

seharusnya dihindari. 

Memperhatikan lingkup keseluruhan aspek ibadah 

seperti itu, maka seharusnya tidak perlu saling menyalahkan, 

saling menilai kualitas ibadah orang lain, dan apalagi 

mengklaim bahwa ibadah dirinya saja yang diterima. Bisa saja 

ibadah itu dari aspek qouly dan fi'lynya benar, tetapi belum 

tentu aspek qolbynya benar-benar telah sempurna. 

Oleh karena itu, setelah ibadah dijalankan, cara yang 

tepat adalah menyerahkan saja semuanya pada Allah, Dzat Yang 

Maha Memiliki Otoritas menerima ibadah dari siapapun. Segala 

ibadah harus dilakukan dengan ikhlas, sedangkan yang 

mengetahui keikhlasan itu hanya Allah sendiri. Dengan berpikir 

seperti itu, maka kiranya tidak perlu saling menyalahkan antar 

sesama yang hanya membuahkan perpecahan hingga akibatnya 

umat menjadi lemah.  
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3. Ikhlas Dalam Beramal 

Mengapa kita harus ikhlas dalam beramal? Ikhlas itu 

berada di dalam hati. Hati adalah penggerak utama yang dapat 

mendorong seluruh anggota badan untuk bersikap, berucap, 

berbuat, dan bertindak. Ada beberapa pengaruh dan dampak 

yang sangat penting dalam beramal, jika amal dilakukan 

dengan ikhlas. Paling tidak ada 8 pengaruh/dampaknya, yaitu 

sebagai berikut: 

a. Ikhlas Menjadi Sumber Kekuatan 

Keikhlasan hati dalam beramal merupakan sumber 

kekuatan yang dapat mendorong diri seseorang untuk bergerak 

dan melakukan pekerjaan itu dengan sungguh-sungguh. 

Seseorang yang ikhlas dalam beramal pasti dia mau melakukan 

pekerjaan dengan baik. 

b. Ikhlas Memberi Persiapan Diri untuk Bekerja 

Kalau Anda berbiat, berarti Anda telah mempersiapkan 

diri Anda untuk bekerja. Saraf-saraf yang berkaitan dengan 

motivasi bekerja dipersipakan untuk mempersiapkan diri 

melakukan suatu perbuatan sehingga dia dapat melakukan 

suatu pekerjaan dengan baik. 

c. Ikhlas Membuat Seseorang Percaya Diri 

Seseorang yang ikhlas dalam beramal akan membuat 

diri percaya diri dan melakukan pekerjaan itu atas kesadaran 

dirinya, bukan karena dorongan orang lain, bukan pula karena 
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takut kepada orang lain, bukan karena takut kepada atasannya, 

dan buka pula karena takut dinilai oleh orang lain. 

d. Ikhlas Membuat Seseorang Bekerja dengan 

Sempurna 

Ikhlas membuat seseorang dapat melakukan sebuah 

pekerjaan secara sempurna. Orang yang ikhlas tidak mau 

melakukan sesuatu secara sembarangan dan apa adanya. 

Dengan keikhlasannya seseorang harus melakukan melakukan 

pekerjaan dengan baik, sempurna, dan dengan hasil yang 

maksimal. 

e. Ikhlas adalah Pengawas Diri 

Seseorang yang ikhlas dalam beramal mengawasi 

dirinya sendiri dalam bekerja. Orang yang ikhlas bekerja tidak 

perlu diawasi dalam melaksanakan suatu pekerjaan. Dia akan 

tetap bekerja dengan baik dan sempurna walau tanpa 

pengawasan dari siapa pun. Sebab, keikhlasannya itulah yang 

mengawasi dirinya. 

f. Ikhlas Membuat Amal Lebih Bernilai 

 Keikhalasan dalam melakukan sesuatu menyebakan 

amal seseorang mendapat nilai di sisi Allah swt. Amal yang 

diadasarkan keikhlasan mendapatkan pahala dari Allah. Kata 

Rasulullah: “Setiap amal harus didasarkan pada niat yang 
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ikhlas.” Kita ingin agar setiap amal kita bermakna bagi diri kita. 

Makna amal terletak pada niat yang ikhlas itu. 

g. Ikhlas Membuat Prima Dalam Pelayanan 

Keikhlasan dalam beramal membuat seseorang 

memberi pelayanan terbaik kepada siapa pun yang 

mebutuhkannya. Hati yang ikhlas senantiasa terdorong untuk 

memberi pelayanan yang terbaik dan sempurna. 

h. Ikhlas Membuat Sabar dalam Beramal 

Keikhlasan membuat seseorang bersabar dan tabah 

menghadapi tantangan apa pun dalam bekerja. Tidak ada 

pekerjaan yang tidak memiliki tantangan. Bertambah besar 

cita-cita yang ingin dicapai, maka bertambah besar pula 

tantangan yang dihadapi. Keikhlasan menjadi penangkal untuk 

menghadapi tantangan-tantangan itu. 
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Dr,Ir. Hastirullah Fitrah M.P 29 

BAB 2 

BERSYUKUR 

 

 Sekarang kita bersyukur apa yang telah diberikan, dari setiap 

detik, menit, hari, minggu, bulan dan tahun kita selalu mengalami 

perubahan, baik fisik (suatu kejadian tentang diri kita sendiri) 

maupun non fisik (sesuatu kejadian yang berhubungan dengan 

kehidupan dan kejadian alam). Secara fisik (sesuatu kejadian tentang 

diri kita sendiri) merupakan sesuatu yang berjalan secara alami dan 

dialami oleh setiap makhluk hidup di dunia ini, kejadian ini perlu kita 

sadari bahwa saat ini kita sebagai penerus dari yang terdahulu 

dengan kata lain kita sebagai penikmat dari pendahulu kita. Karena 

dari sebelum kita dilahirkan telah ada kehidupan sebelumnya dan 

begitu seterusnya, sampai kita dilahirkan.  

 

A. Apa Itu Syukur 

Kata kunci dari syukur adalah suka berterima kasih, tahu 

diri, tidak mau sombong, dan tidak boleh lupa Tuhan. Bagi 

seorang Muslim, kunci syukur itu adalah ingat Allah. Kita ada 

karena Allah dan kepada-Nya kita akan kembali. Di sinilah, 

syukur seringkali disamakan dengan ungkapan rasa “terima 

kasih” dan segala pujian hanya untuk Allah semata. Semakin 
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sering bersyukur dan berterima kasih, kita akan semakin baik, 

tenteram dan bahagia. 

M. Quraish Shihab dalam buku, Wawasan al-Qur’an 

menjelaskan bahwa kosa kata “syukur” berasal dari bahasa al-

Qur’an yang tertulis dalam bahasa Arab. Kata syukur adalah 

bentuk mashdar dari kata kerja syakara–yasykuru–syukran–wa 

syukuran–wa syukranan. Kata kerja ini berakar dengan huruf-

huruf syin, kaf, dan ra’. Secara bahasa, syukur juga berasal dari 

kata “syakara” yang berarti pujian atas kebaikan dan penuhnya 

sesuatu. Syukur juga berarti menampakkan sesuatu 

kepermukaan. Dalam hal ini menampakkan nikmat Allah. 

Sedangkan menurut istilah syara’, syukur adalah pengakuan 

terhadap nikmat yang dikaruniakan Allah yang disertai dengan 

kedudukan kepada-Nya dan mempergunakan nikmat tersebut 

sesuai dengan tuntunan dan kehendak Allah. 

Dalam hal ini, hakikat syukur adalah “menampakkan 

nikmat,” dan hakikat kekufuran adalah menyembunyikannya. 

Menampakkan nikmat antara lain berarti menggunakannya 

pada tempat dan sesuai dengan yang dikehendaki oleh 

pemberinya, juga menyebut-nyebut nikmat dan pemberinya 

dengan lidah.  

M. Quraish Shihab mencatat bahwa dalam al-Quran, kata 

“syukur” dengan berbagai bentuknya ditemukan sebanyak 
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enam puluh empat kali. Lebih lanjut, M. Quraish Shihab 

mengutip pandangan Ahmad Ibnu Faris dalam bukunya 

Maqayis Al-Lughah menyebutkan empat arti dasar dari kata 

tersebut yaitu: Pertama, pujian karena adanya kebaikan yang 

diperoleh. Kedua, kepenuhan dan kelebatan. Ketiga, sesuatu 

yang tumbuh di tangkai pohon (parasit). Keempat, pernikahan, 

atau alat kelamin. 

Dalam konteks ini, Quraish Shihab menafsirkan bahwa 

kedua makna terakhir tersebut dapat dikembalikan dasar 

pengertiannya kepada kedua makna terdahulu. Makna ketiga, 

ungkapnya, sejalan dengan makna pertama yang 

mengambarkan kepuasan dengan yang sedikit sekalipun, 

sedang makna keempat dengan makna kedua, karena dengan 

pernikahan (alat kelamin) dapat melahirkan banyak anak. 

Makna-makna dasar tersebut, diungkap Quraish Shihab, dapat 

juga diartikan sebagai penyebab dan dampaknya sehingga kata 

“syukur” mengisyaratkan, “Siapa yang merasa puas dengan 

yang sedikit maka ia akan memeroleh banyak, lebat dan subur”. 

Dalam buku Dahsyatnya Syukur, Syafii Al-Bantanie 

menerangkan secara lugas, betapa syukur memberikan 

pengaruh besar bagi pelakunya. Tidak hanya dimudahkan dari 

segala kesulitan, tapi juga mendatangkan dan menambah 

rezeki, mendatangkan kesembuhan dan mengantar ke surga. 

Intinya, ia mengungkap bahwa syukur memiliki hikmah yang 
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besar. Di dalamnya terkandung keutamaan-keutamaan yang 

akan diperoleh oleh pelakunya. Syukur merupakan energi yang 

dahsyat untuk menggapai kesuksesan dan kebahagian hidup di 

dunia dan di akhirat. Ippho Santosa dalam buku 13 Wasiat 

Terlarang menyatakan bahwa syukur adalah bagian penting 

dalam otak kanan. Selain terkait dengan otak kanan, syukur 

juga terkait erat dengan rezeki dan kesuksesan. Oleh karena 

itu, sudah sewajarnya bila kita mengucapkan rasa syukur 

dengan setulus-tulusnya. Bila kita ingin sekali-kali coba 

menghitung kenikmatan yang diterima maka sudah barang 

tentu kita tidak mungkin dapat menghitungnya secara rinci dan 

pasti. Karena hal itu telah ditegaskan oleh Allah dalam al-

Qur’an surat An-Nahl ayat 18: “Dan jika engkau menghitung-

hitung nikmat Allah, maka engkau tidak akan dapat menghitung 

jumlahnya”.  

Dalam mensyukuri nikmat Allah, kita diberikan keteladanan 

oleh Rasulullah Saw sebagaimana dijelaskan dalam hadis 

riwayat Aisyah ra., ia berkata: ”Jika Rasulullah Saw 

melaksanakan salat, ia berdiri (lama sekali) sampai kedua kaki 

(telapak) nya pecah-pecah. Aisyah ra bertanya: Wahai 

Rasulullah, kenapa engkau berbuat seperti ini padahal dosamu 

yang terdahulu dan yang akan datang telah diampuni? Lalu ia 
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menjawab: Wahai Aisyah, apakah aku tidak ingin menjadi 

seorang hamba yang bersyukur” (HR. Muslim). 

  

Jawaban Rasulullah tersebut menjelaskan bahwa rasa 

syukur bisa dilakukan dengan cara salat yang khusuk dan 

berkualitas diiringi dengan kuantitas waktu sebagaimana 

dipraktikkan oleh Nabi Muhammad Saw. Lantas masih adakah 

cara yang lain? Jelas ada yaitu dengan sujud syukur. Sujud 

syukur merupakan perilaku sujud sebanyak satu kali yang 

diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam dan dilakukan 

saat mendapat nikmat/anugerah baru atau terhindari dari 

musibah. Sujud syukur kadangkala juga dilakukan secara 

praktis dari posisi berdiri langsung bersimpuh mencium tanah 

sebagai simbol atau tanda syukur kepada Allah Swt.  

Nabi Muhammad Saw pernah melakukan sujud syukur 

ketika mendapatkan kabar gembira. Sebagaimana diriwayatkan 

bahwa: “Dari Abu Bakrah r.a. dari Nabi Muhammad Saw bahwa 

apabila ia mendapatkan suatu perkara yang menyenangkan 

maka ia bersimpuh sujud sebagai ungkapan rasa syukur kepada 

Allah”. 

Dalam hadis yang lain, kondisi bahagia membuat Nabi 

Muhammad Saw kembali melakukan sujud syukur kepada 

Allah. Dijelaskan bahwa “Dari Al-Barra bin ‘Azib r.a. bahwa Nabi 

Saw mengutus ‘Ali ke Yaman, kemudian ia (perawi) 
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menyebutkan hadis, berkata: Kemudian Ali menulis surat 

tentang keislaman mereka maka ktika Rasulullah Saw membaca 

surat itu, beliau tersungkur sujud sebagai bentuk syukur kepada 

Allah Ta’ala atas hal tersebut”. 

Lebih dari itu, tata cara bersyukur kepada Allah tentu saja 

tidak hanya dengan sujud syukur dan salat, lebih dari itu kita 

juga bisa melakukan ibadah apa saja yang diperintahkan oleh 

Allah, baik berupa amal ibadah mahdhah (khusus) dalam 

rangka berhubungan baik dengan Allah sebagaimana 

termaktub dalam rukun Islam, maupun juga ibadah ghairu 

mahdhah (umum) dalam hubungannya dengan sesama 

manusia dan alam semesta. Di sini, bersyukur tentu saja juga 

bisa diekspresikan dengan caraberupaya semaksimal kita 

untuk menjauhi apa saja yang dilarang oleh Allah (amar makruf 

nahi munkar).  

Secara praktis, ekspresi syukur dapat diwujudkan dengan 

memanfaatkan segala apa yang kita miliki untuk kebaikan-

kebaikan bagi diri, keluarga, masyarakat, bangsa, negara dan 

orang di sekitar kita. Mata kita untuk melihat yang baik-baik 

sekaligus membaca dan memahami ayatayat kekuasaan Allah. 

Kaki digunakan untuk berjalan menuju kebaikan. Telinga untuk 

mendengar yang baik. Hati untuk merasakan, menghayati dan 

mensyukuri nikmat-Nya.  
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Tidak hanya itu, nikmat sehat yang kita rasakan, misalnya 

juga bisa kita manfaatkan untuk bekerja dan beribadah dengan 

sungguh-sungguh. Nikmat harta yang kita punya, bisa kita 

manfaatkan untuk saling berbagi, berinfak dan beramal jariyah 

untuk tabungan dan investasi akhirat nanti. Nikmat iman yang 

kita hayati perlu terus kita syukuri dengan cara berdoa dan 

berusaha terus menerus berupaya mengamalkan ajaran Islam 

dengan ikhlas lillahi ta’ala.  

Secara khusus, doa terkait syukur yang disebut dalam al-

Qur’an dan bisa kita baca setiap saat, yaitu: 

 “Rabbi aw zi’niy an asykura ni’matakallatiy an’amta ‘alayya 

wa’alaa waalidayya wa an a’mala shaalihan tardhaahu wa 

adkhilniy birahmatika fiy ‘ibadikashshaalihiin..”. Artinya: “Ya 

Tuhanku berilah aku ilham untuk tetap mensyukuri nikmat-

Mu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku dan kepada 

dua orang ibu bapakku dan untuk mengerjakan amal saleh 

yang Engkau ridai; dan masukkanlah aku dengan rahmat-

Mu ke dalam golongan hamba-hamba-Mu yang saleh”. (Q.S. 

An-Naml: 19). 

 

Tidak hanya itu, Allah juga memerintahkan Nabi 

Muhammad Saw yang perlu kita ikuti terkait dengan kewajiban 

untuk mendirikan salat dan berkurban (fashally lirabbika 

wanhar). Asep S Muhtadi dalam tulisannya Kurban Mendidik 
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Bersyukur menjelaskan bahwa salat dan kurban dalam ayat ini 

merupakan wujud syukur manusia atas nikmat Allah. Dalam 

shalat, menurut Muhtadi, kita bersyukur karena Allah telah 

menganugerahkan banyak nikmat. Sedangkan kurban, 

ungkapnya, seperti diilustrasikan dalam ayat di atas 

merupakan simbolisasi rasa syukur dengan cara 

mengorbankan sebagian harta yang dimiliki untuk kemudian 

dibagikan sesuai ketentuan syariat. 

Di sini, disadari bahwa masih banyak lagi tata cara dalam 

mensyukuri nikmat Allah yang bisa dilakukan sesuai dengan 

kemampuan masing-masing. Prinsipnya kita perlu terus 

menerus berupaya ingat Allah yang Maha Pengasih lagi Maha 

Penyayang. 

Pengertian dari syukur adalah bentuk rasa pengakuan dan 

memberikan pujian  terhadap nikmat yang  Allah berikan yang 

disertai ketaatan kepada Allah. Contoh perilaku syukur atas 

nikmat yang telah Allah berikan adalah 

a) Mengucap alhamdullillah dan sujud syukur ketika 

mendapat nikmat 

b) Menjalankan perintah Allah dan menjauhi semua larangan 

Allah 

c) Selalu rendah hati atau tidak sombong dalam menjalani 

hidup   
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d) Gemar membantu orang yang membutuhkan dan memberi 

makan kepada fakir miskin 

Perilaku syukur nikmat merupakan perilaku terpuji. 

Kebalikan dari perilaku syukur nikmat adalah perilaku kufur 

nikmat. Perilaku syukur iman menunjukkan bahwa seseorang 

beriman kepada Allah. Orang yang bersyukur atas nikmat Allah 

akan membuat ia mendapat nikmat yang lebih banyak.  

Al fauzan mengatakan syukur dilakukan dengan tiga hal, 

diantaranya yaitu: 

a. Syukur Dengan Hati 

Pengakuan hati bahwasannya semua nikmat itu datangnya 

dari Allah, sebagai kebaikan dan karunia Sang Pemberi nikmat 

kepada hamba-Nya. Syukur dengan hati akan membuat 

seseorang merasakan keberadaan nikmat itu pada dirinya, 

hingga ia tidak akan lupa kepada Allah Pemberinya. Ketahuilah 

bahwasannya tidak sempurna tauhid seorang hamba hingga ia 

mengakui bahwa semua nikmat lahir dan batin yang diberikan 

kepadanya dan kepada makhluk lainnya, semua itu berasal dari 

Allah, kemudian ia menggunakannya untuk taat dan mengabdi 

kepada-Nya. 

Syaikh ‘Abdurrahman al-Sa’di ra (dalam Al Fauzan, 2012: 

41) berkata, “Kewajiban makhluk adalah menyandarkan semua 

nikmat kepada Allah dengan ucapan dan pengakuan, yang 

mana dengan hal itu tauhid seseorang menjadi sempurna. 
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Barangsiapa mengingkari nikmat-nikmat Allah dengan hati 

maupun ucapannya, ia dianggap kafir yang tidak punya agama 

sedikit pun”. 

Orang yang menyatakan dengan hatinya bahwa semua 

nikmat berasal dari Allah, tapi terkadang dengan lisannya ia 

menyandarkan nikmat itu kepada Allah, terkadang kepada diri 

dan jerih payahnya sendiri ataupun kepada usaha orang lain, 

maka ia wajib bertobat dengan sungguh-sungguh dan tidak lagi 

menyandarkan nikmat kecuali kepada pemiliknya (Allah). 

Keimanan dan ketauhidan seseorang tidak akan terealisasi 

dengan benar kecuali dengan menyandarkan semua nikmat 

kepada Allah melalui ucapan dan pengakuan” (Ibnu ‘Utsaimin, 

dalam Al Fauzan, 2012: 42).  

Seorang muslim harus mengakui nikmat Allah, 

menisbatkannya kepada Nya, dan meyakini bahwa dirinya 

tidak mempunyai daya dan kekuatan dalam hal itu demikian 

pula orang lain ( Al Fauzan, 2012: 43 ). 

b. Syukur Dengan Ucapan (Lisan) 

Menyanjung dan memuji Allah atas nikmat-Nya dengan 

penuh kecintaan, serta menyebut-nyebut nikmat itu sebagai 

pengakuan atas karunia Nya dan kebutuhan terhadapnya, 

bukan karena riya, pamer atau sombong Dengan cara demikian, 

hati dan anggota tubuh dapat tergugah untuk bersyukur (Al 
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Fauzan, 2012: 45 ). Syukur dalam bentuk ucapan ini seringkali 

berwujud dzikir. Al-Fauzan (2012: 45) mengatakan syukur 

dengan ucapan yang berhubungan dengan nikmat itu ada dua 

macam :  

1) Bersifat umum, yaitu menyifati Allah dengan sifat 

kedermawanan, kemuliaan, kebaikan, kemurahan dan lain 

sebagainya dari sifat-sifat-Nya yang sempurna.  

2) Bersifat khusus, yaitu dengan menyebut-menyebut nikmat-

Nya serta mengabarkannya kepada orang-orang bahwa 

nikmat itu datangnya dari Allah. 

Para ahli tafsir menerangkan bahwa maksud ayat di atas 

adalah hendaklah seseorang memuji Allah atas nikmat-Nya, 

juga diperintahkan untuk memberitahukan nikmat itu kepada 

orang-orang jika hal itu akan memberi kemaslahatan. Jika 

tidak, maka cukup dengan menyebut-nyebutnya saja, karena 

dengan itu seseorang akan terdorong untuk mensyukurinya  

c. Syukur dengan Anggota Badan (Perbuatan) 

Sebagian ulama memberi penjelasan singkat mengenai 

pengertian syukur dengan anggota badan (perbuatan), yaitu 

senantiasa melaksanakan ketaatan dan berusaha menghindari 

kesalahan (Al-Fauzan, 2012: 47).  

As-Subki mengatakan dalam kitab Ma’id al-Ni’am , “Syukur 

dengan perbuatan adalah dengan melaksanakan segala yang 

diperintahkan Allah Pemberi nikmat dan menjauhi segala yang 
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dilarang-Nya. Aturannya adalah gunakan nikmat-nikmat Allah 

itu untuk taat kepada-Nya dan menghindarkan diri dari 

menggunakannya dalam berbuat maksiat kepada-Nya. Bukan 

syukur nikmat namanya, jika nikmat itu disia-siakan atau 

digunakan bukan pada tempat semestinya” (dalam Al-Fauzan, 

2012: 48 ). 

Syukur dengan anggota badan, artinya anggota tubuh 

digunakan untuk beribadah kepada Allah Tuhan semesta Alam 

karena masing-masing anggota tubuh memiliki kewajiban 

beribadah. Hal itu tidak akan sempurna kecuali dengan menaati 

Allah dan rasul-Nya dengan mengerjakan perintah-Nya dan 

menjauhi larangan-Nya, termasuk menggunakan nikmat-

nikmat-Nya di jalan yang diridhai-Nya. Seseorang haruslah 

mengetahui hal-hal yang disukai Allah agar dapat 

memanfaatkan nikmat dalam hal yang disukai-Nya itu ( Al 

Fauzan, 2012: 48). 

Al-Ghazali ( 2007: 358 ) mengatakan syukur dengan 

anggota tubuh dinyatakan dengan menggunakan nikmat-

nikmat Allah dalam menaati-Nya dan menghindari penggunaan 

nikmat-Nya untuk mendurhakai-Nya. Syukur mata dinyatakan 

dengan menutupi setiap kejelekan yang engkau lihat dari 

seorang muslim dan tidak menggunakannya untuk melihat 

maksiat. Syukur kedua telinga dinyatakan dengan menutupi 
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kejelekan-kejelekan yang didengar dan mendengarkan apa-apa 

yang dibolehkan saja. 

1. Tingkatan Orang yang Bersyukur 

Al-Ghazali mengungkapkan tiga tingkatan orang yang 

bersyukur: 

a. Seseorang yang bersyukur karena merasakan lezatnya 

nikmat yang diberikan kepadanya yang sesuai dengan 

apa yang diharapkan. Orang ini masih jauh dari kata 

bersyukur. 

b. Seseorang yang bersyukur kepada orang yang memberi 

kenikmatan, tetapi tidak semata-semata untuk 

bersyukur kepada Tuhan, juga berharap akan diberikan 

nikmat kembali dimasa mendatang.  

c. Seseorang yang bersyukur dengan kenikmatan yang 

diberikan oleh yang memberikan kenikmatan (Tuhan), 

dan ia menjadikan kenikmatan itu sebagai jalan untuk 

semakin mendekatkan diri kepada yang memberi 

kenikmatan (Tuhan). Inilah syukur yang sempurna. 

Kemudian Al-Hafizh Ibnu Rajab Rahimahullah menjelaskan 

bahwa syukur itu terbagi ke dalam dua tingkatan:  

1) Syukur yang wajib Mengerjakan kewajiban-kewajiban yang 

diperintahkan dan menjauhi hal-hal yang diharamkan.  
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2) Syukur yang sunnah Setelah mengerjakan yang wajib dan 

menjauhi yang haram, kemudian ia mengerjakan amalan-

amalan ibadah yang disunnahkan. 

B. Kenapa Harus Bersyukur 

Rasa syukur bisa membantu seseorang merasakan emosi 

yang lebih positif, menikmati pengalaman yang baik, 

meningkatkan kesehatan mereka, menghadapi kesulitan, dan 

membangun hubungan yang kuat. Mengapa harus bersyukur 

berikut penjelasannya: 

1. Mengapa harus bersyukur 

Karena bersyukur membuatmu hidup semakin bahagia 

salah satu cara bersyukur dengan menuliskan apa yang kita 

syukuri dalam jurnal, dapat meningkatkan kebahagiaan jangka 

panjang kita hingga lebih dari 10%. Karena, dengan 

memperhatikan apa yang sudah kita miliki, dapat membuat 

kita merasa lebih positif tentang kehidupan kita yang masuk 

akal. 

Kamu mungkin akan tetap iri karena orang lain memiliki 

apa yang tidak kamu miliki. Tapi, ada penelitian lain yang telah 

menunjukkan, bahwa rasa syukur bisa mengurangi rasa iri, 

memfasilitasi emosi positif, dan membuat kita lebih ulet. Lagi 
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pula, jika kita bersyukur atas apa yang kita miliki, ruang apa 

yang ada untuk membuat kita iri? 

2. Rasa Syukur Menuntunmu ke Hubungan yang Lebih 

Bermakna 

Mengatakan “terima kasih” bukan hanya perilaku yang 

baik, tetapi juga menunjukkan bahwa kamu menghargai dan 

mensyukuri bantuan yang diberikan orang lain. 

Dan kamu tahu? Dengan melakukannya, kamu bisa 

menemukan teman baru. 

Dalam sebuah studi, mengucapkan terima kasih dengan 

kenalan baru memungkinkan seseorang untuk membawa 

hubungannya ke arah yang lebih lanjut. 

Contohnya, hari ini kamu bertemu dengan seorang klien 

dan kamu mengatakan terima kasih sudah mau memenuhi 

undanganmu untuk datang. Dan suatu saat, orang ini akan 

menggunakan jasamu. Mungkin saja, bukan? 

Jadi, sudahkah kamu berterima kasih kepada orang 

asing yang membantumu membukakan pintu untukmu? atau 

mengirimkan ucapan terima kasih kepada kolega yang telah 

membantumu? 

3. Bersyukur Membuatmu Makin sehat, itu Mengapa kita 

Harus Bersyukur 

Dalam sebuah studi yang diterbitkan dalam Personality 

and Individual Differences, ditemukan fakta bahwa orang yang 
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pandai bersyukur lebih jarang sakit daripada mereka yang 

banyak mengeluh. Tidak mengherankan, orang-orang yang 

bersyukur juga lebih cenderung menjaga kesehatan mereka. 

Mereka berolahraga lebih sering dan lebih rutin memeriksakan 

kesehatannya. Itu sebabnya kenapa mereka jadi lebih sehat. 

4. Bersyukur Bisa Meningkatkan Self-Esteem 

Rasa syukur dapat membantumu merasa lebih baik 

tentang keadanmu, yang dapat menyebabkan kamu merasa 

lebih baik tentang diri sendiri. 

Rasa syukur mengurangi perbandingan sosial. Alih-alih 

membenci orang yang memilki lebih banyak uang atau 

pekerjaan yang lebih baik. Faktor utama dalam penurunan 

harga diri. Orang yang bersyukur bisa menghargai prestasi 

orang lain.  

5. Mendapat Dukungan Sosial yang Lebih Baik Kalau 

Pandai Bersyukur 

Tidak mengherankan, mengingat manfaat sosial lainnya 

dari rasa terima kasih, mereka yang lebih bersyukur memiliki 

akses ke lebih banyak dukungan sosial. 

Studi yang sama yang mengkonfirmasi temuan ini, dan 

melaporkan bahwa rasa syukur yang lebih tinggi juga 

mengarah pada tingkat stres dan depresi yang lebih rendah. 

Hal ini menunjukkan bahwa rasa syukur membantumu 
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mendapatkan dukungan sosial yang kamu butuhkan untuk 

melewati masa-masa sulit. 

6. Bersyukur juga Bisa Meningkatkan Kesehatan Mental 

Banyak penelitian telah menunjukkan rasa syukur tidak 

hanya mengurangi stres, tetapi juga memainkan peran utama 

dalam mengatasi trauma. 

Sebuah studi tahun 2006 yang diterbitkan 

dalam Behavior Research and Therapy menemukan bahwa 

veteran Perang Vietnam dengan tingkatan rasa terima kasih 

yang lebih tinggi,  mengalami tingkat gangguan stres pasca-

trauma yang lebih rendah. 

7. Bersyukur bisa Membuat Tidur Lebih berkualitas 

Menulis dalam gratitude journal ternyata bisa 

meningkatkan kualitas tidur lho! Menurut sebuah penelitian 

yang diterbitkan dalam Applied Psychology: Health and Well-

Being, meluangkan waktu 15 menit untuk mencatat hal-hal 

yang kamu syukuri hari ini sebelum tidur, bisa membuat 

tidurmu lebih baik dan lebih lama. 

Bersyukur, kata ini merupakan kata paling ampuh di 

saat kita sedang dilanda masalah dan kesempitan. Syukur, 

secara harfiah berasal dari kata dalam Bahasa Arab, Syakara, 

yang artinya adalah berterimakasih. Bersyukur, dalam Bahasa 

Indonesia, lebih banyak diartikan sebagai rasa terima kasih 
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secara vertikal, yakni antara manusia dengan Allah Swt. 

Adapun 5 alasan mengapa kita harus bersyukur: 

1. Nikmat Allah yang Tak Terhingga 

Mengapa seluruh manusia diharuskan untuk selalu 

bersyukur? Alasan yang paling utama adalah karena nikmat 

Allah yang diberikan tak pernah bisa terhitung jumlahnya dan 

tak pernah putus masanya. Nikmat yang diberikan Allah bukan 

hanya dalam bentuk materi seperti uang dan kekayaan yang 

melimpah. Nikmat hidup, memiliki tubuh yang sempurna, sehat 

fisik dan mental adalah nikmat yang tak bisa kita elak. Coba 

bayangkan, ketika kita dilanda sakit, bagaimana rasanya? Kita 

akan merasa lemah dan sulit beraktivitas, karena itulah sehat 

begitu berharga. 

Betapa indahnya, ayat Al-Quran pada surat Ar-Rahman 

yang artinya, “Nikmat Tuhan mana lagi yang kau dustakan?” 

Karena sesungguhnya, nikmat Allah benar-benar tak terhingga. 

2. Ada kelapangan di Balik Rasa Syukur 

Pernah merasa sangat sedih? Putus asa karena banyak 

hal yang kamu impikan tidak berjalan dengan lancar. Saat 

terpuruk seperti ini, bersyukur adalah cara yang paling 

dianjurkan Islam. Seperti kekuatan senyum saat kita terluka, 

bersyukur membuat hati kita lebih lapang dan lebih kuat 

menjalani hari-hari selanjutnya.  
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Coba selalu mengucap Alhamdulillah untuk mensyukuri 

apa pun yang masih kamu miliki. Lihat masalah dengan 

kacamata yang positif untuk bisa mendapatkan apa yang bisa 

kamu syukuri. Resapi dan renungkan, kamu akan merasa ada 

kelegaan tersendiri bahkan ketika kamu sedang merasa sedih. 

3. Janji Allah Tentang Orang-orang Bersyukur 

Dengan bersyukur Allah akan senantiasa menambahkan 

nikmat yang diberikan, namun bila kita mengingkari nikmat 

yang Allah berikan maka sesungguhnya azab Allah sangat 

pedih. 

“Sesungguhnya barang siapa yang bersyukur, maka akan 

Kutambah nikmatmu, dan barang siapa yang 

mengingkarinya, maka sesungguhnya adzab-Ku sangat 

pedih.”(Q.S. Ibrahim : 7) 

Salah satu cara untuk bersyukur adalah dengan sedekah 

atau berbagi apa yang sudah kita miliki dengan orang lain yang 

membutuhkan, seperti bersedekah harta maupun ilmu. Karena 

sesungguhnya, berbagi tidak akan membuat seseorang 

kekurangan. Sebaliknya, dengan berbagi, segala nikmat justru 

akan ditambahkan Allah. 

4. Terhindar dari Keserakahan 

Alasan lain mengapa kita harus bersyukur adalah 

karena manusia tak akan pernah berhenti untuk berharap dan 

bermimpi. Karena itu, untuk menjaga agar kita tidak menjadi 
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orang yang serakah, syukur akan membuat kita lebih menjaga, 

menyayangi, dan mencintai apa yang sudah kita miliki. 

Misalnya, ketika orang-orang di sekeliling kita berlomba 

menjadi yang terkini dengan selalu gonta-ganti gadget terbaru, 

sedangkan kita belum memiliki rezeki untuk ikut-ikutan, apa 

yang harus kita lakukan? Dari pada bingung mencari cara agar 

bisa melakukan hal yang sama yang bahkan bisa menimbulkan 

rasa iri dengki, bukankah lebih baik kita mensyukuri apa yang 

sudah kita miliki? Menjaga apa yang ada karena masih bisa 

memenuhi kebutuhan telekomunikasi kita saat ini. 

5. Bersyukur Membuat Hidup Bahagia  

Kunci hidup bahagia salah satunya adalah dengan 

bersyukur. Mensyukuri apa yang sudah diberikan Allah akan 

membuat hidup kita terhindar dari rasa iri, riya, dan sifat-sifat 

buruk lainnya. Kita tidak perlu pusing dengan persaingan 

kekayaan orang lain, karena kita selalu bisa bersyukur. Kita 

juga tidak perlu dirundung keputusasaan jika banyak hal yang 

tidak berjalan sesuai harapan, karena bersyukur membuat kita 

lapang. Dengan begitu, hidup akan lebih tenang dan juga 

bahagia. 
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C. Bagaimana Cara Bersyukur 

Cara bersyukur kepada Allah SWT perlu diterapkan 

didaka hidup semenjak dini. Dengan demikian, kita sebagai 

umat Muslim tidak akan mudah mengeluh terhadap keadaan. 

Bersyukur merupakan wujud terimakasih seorang hamba 

kepada Tuhan atas segala nikmat yang telah Dia limpahkan dan 

berikan kepada kita. 

Nikmat dapat berbentuk banyak hal, mulai rezeki 

materi, keluarga yang harmonis, dan nikmat sehat yang selalu 

diingkan semua orang. Bersyukur kepada Allah bisa diterapkan 

dalam wujud ucapan maupun perbuatan. Allah berjanji 

akan melipatgandakan pahala bagi umat Muslim 

yang senantiasa selalu bersyukur. 

Menerima takdir dengan iklhas, lapang dada, dan tidak 

banyak mengeluh menjadi contoh wujud syukur kita atas 

nikmat yang telah Allah berikan. Ingat bahwa banyak orang 

yang mungkin masih tak seberuntung kita sehingga coba untuk 

selalu mengucapkan syukur dan mengurangi rasa iri serta 

dengki. 

Ada beberapa cara untuk membantumu agar selalu 

bersyukur kepada-Nya, satu di antaranya selalu mengingat 

Allah dalam hati. Ada beberapa cara bersyukur kepada Allah 

menurut ajaran Islam, yang bbias kamu jadikan sebagai bahan 

https://www.bola.com/tag/cara
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renungan dan tuntunan, di ktip dari laman Dalam Islam dan 

Hijrahdulu. 

1. Selalu Mengingat Allah dalam Hati 

Alam semesta yang indah, udara yang kita hirup, makan-

makanan baik dari tumbuhan atau hewan, serta orang-orang di 

sekitar kita yang sayang dengan kita, semua adalah nikmat dari 

Allah SWT. Oleh sebab itu, jagalah hati kita setiap detik untuk 

mengingat kebesaran-Nya. 

2. Selalu Mengingat Janji Allah 

Allah Maha Mengetahui apa yang dilakukan dan 

diinginkan umat-Nya. Satu di antara cara bersyukur kepada 

Allah adalah selalu mengingat janji yang telah Allah berikan. 

Allah Maha menyukai dan menjaga umat-Nya yang selalu 

bersyukur. Karena janji Allah untuk orang yang selalu 

bersyukur, mereka akan terhindar dari azab-Nya di masa yang 

akan datang. Selain itu surga menjadi jamninan utamanya. 

3. Menjauhi Penyakit Hati 

Penyakit-penyakit yang mucul dari dalam hati dapat 

membuat seorang Muslim menjadi tidak bersyukur dan kufur 

akan nikmat yang telah Allah limpahkan serta berikan kepada 

umat-Nya. 

Dengan itu, kita harus dapat memberishkan hati dari 

hal-hal buruk seperti riya', iri, dengki, dan takabur. Untuk 
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membersihkan hati, kaum Muslimin dapat memulai dengan 

membaca Al-Qur'an, mengikuti kajian-kajian Islam, dan 

menjauhi hal yang tidak benar. 

4. Mengingat Akibat jika Berpaling dari Allah SWT 

Cara bersyukur kepada Allah berikutnya yang dapat 

dilakukan adalah dengan selalu mengingat akibat yang terjadi 

jika mengingkari dan berpaling dari Allah SWT.  

Jika sebagai umat-Nya selalu mengeluh, niscaya Allah 

Akan memberikan celaka di dalam hidupnya. Maka itu, apa pun 

itu yang dirasakan, setiap umat Muslim harus selalu bersyukur 

dan menyerahkan semuanya kepada Allah SWT. 

5. Mengucapkan Terima Kasih kepada Orang Lain 

Satu di antara cara mensyukuri nikmat Allah adalah 

selalu berterima kasih kepada orang lain. Dengan 

mengungkapkan rasa syukur lewat ucapan atau lisan inilah 

bisa dijadikan sebagai bentuk dari upaya bersyukur kepada 

Allah SWT.  

Sesungguhnya Allah akan memberikan kemuliaan 

kepada umat-Nya yang selalu bersyukur kepada-Nya. Maka itu, 

jangan pernah lelah mengucap kata terima kasih terhadap 

sesama. 

6. Meningkatkan Ketakwaan 
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Bersyukur tidak hanya dilakukan lewat hati dan lisan 

saja, namun hendaknya juga diwujudkan lewat perbuatan. Satu 

di antaranya dengan cara menjadi pribadi yang bertakwa. 

Menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi 

larangan-Nya. Misalnya dengan taat menjaga salat lima waktu, 

melaksanakan zakar fitrah, membaca Al-Qur'an, menjalani 

puasa ramadan, dan mejauhi hal-hal yang berbau maksiat serta 

tercela. Dengan itu, rasa syukur akan selalu berada di benak 

kita, Allah juga akan selalu menyertai kehidupan yang kita 

jalani. 

7. Beramal kepada Orang yang Membutuhkan 

Memberikan amal kepada orang lain yang lebih 

membutuhkan menjadi wujud syukur yang kita berikan kepada 

Allah SWT. Hal tersebut sebagai wujud terima kasih kita 

kepada-Nya atas limpahan rezeki yang tiada henti. 

Oleh sebab itu, kita tidak boleh melupakan beramal atau 

bersedekah. Besar kecil nominalnya tidak menjadi masalah, 

asalkan kita ikhlas maka Allah pasti mencatat amal dan 

memberikan kita pahala. 

8. Jangan Selalu Melihat ke 'Atas' 

Cara bersyukur kepada Allah berikutnya adalah selalu 

bersikap ikhlas tehadap pemberiannya, hal tersebut juga 

meliputi tidak iri kepada nikmat yang dimiliki orang lain. 
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Jangan hanya melihat kehidupan orang-orang yang lebih kaya, 

lebih sukses atau lebih rupawan dari kita. Tetapi, juga lihatlah 

kehidupan orang di bawah kita.  

Orang-orang yang serba kekurangan, orang yang 

mungkin fisiknya kurang sempurna, atau mereka yang hidup 

sendirian. Dengan mengeluh terus-menerus membuatmu tidak 

pernah bersyukur kepada Allah SWT. 

D. Manfaat Bersyukur 

Apa manfaat syukur dalam hidup kita? Ternyata, syukur 

itu memiliki kedahsyatan, kekuatan dan keutamaan yang luar 

biasa di mata manusia sekaligus di hadapan Allah yang Maha 

Kuasa. Banyak data dan fakta menarik yang mengungkapkan, 

menyebutkan dan menjelaskan tentang bukti nyata efek positif 

bila kita mau bersyukur kepada Allah. Karena kedahsyatannya 

yang luar biasa, syukur itu membuat setaniblis tidak senang.  

Bahkan, setan-iblis berjanji akan selalu menggoda setiap 

manusia yang mau bersyukur kepada Allah, melalui berbagai 

cara dan arah mata angin. Seperti diungkap dalam al-Qur’an, 

setan-iblis selalu berusaha menggoda setiap manusia untuk 

tidak boleh bersyukur kepada Allah dari sisi kanan-kiri, depan 

dan belakang. 

Pertanyaannya kenapa setan-iblis menggoda dari semua 

arah itu? Jawabannya tidak lain karena setan-iblis adalah 
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musuh Allah. Dalam alQur’an, Allah telah menghukum dan 

memastikan setan-iblis di akhirat nanti akan dimasukkan ke 

dalam neraka. Oleh karena itu, setan-iblis ingin mengajak 

manusia yang bisa digodanya untuk bersama-sama memusuhi 

Allah agar kelak sama-sama menemaninya masuk ke dalam 

neraka jahanam. Iblis berkata:  

“Karena Engkau (Allah Swt) telah menghukum saya 

tersesat, saya benar-benar akan (menghalang-halangi) 

mereka dari jalan Engkau yang lurus. Kemudian saya 

akan mendatangi mereka dari muka dan dari belakang 

mereka, dari kanan dan dari kiri mereka. Dan Engkau 

tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur.” 

(QS. Al- A’raf: 16–17) 

Apa kira-kira makna semua arah tersebut? Dipilihnya 

arah menggoda manusia dari sisi muka-depan diartikan bahwa 

manusia akan digoda oleh setan-iblis agar tidak mau 

memikirkan nasib akhiratnya sehingga manusia lupa diri untuk 

selalu berbuat baik, beriman, berislam dan berihsan sebagai 

bekal di kehidupan berikutnya. Sisi belakang dimaknai sebagai 

upaya untuk menggoda setiap manusia agar selalu memikirkan 

kehidupan dunianya saja. Sementara godaan dari sisi kanan 

dipahami sebagai upaya menggoda manusia agar tidak 

mengakui kebenaran dalam ajaran Islam, al-Qur’an dan 
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kebenaran kerasulan para nabi. Lalu, godaan dari sisi kiri dapat 

dimengerti sebagai upaya setan-iblis untuk mendukung 

manusia yang mau berbuat keburukan, kemaksiatan, 

kemungkaran dan hal-hal yang dilarang oleh Allah. Hal yang 

menarik, setan-iblis tidak mau dan mungkin tidak mampu 

menggoda manusia yang bersyukur kepada Allah dari sisi atas 

dan bawah. Alasannya sebab sisi atas diartikan bahwa manusia 

biasanya selalu ingat Allah dengan penuh ketulusan dan 

kemantaban.  

Demikian juga, sisi bawah dipahami bahwa manusia 

yang mau melihat ke bawah biasanya ingat asalnya dan akan 

kembalinya, yaitu tanah. Di sini, artinya manusia ingat 

kematian dan tentu saja ingat Allah yang Maha Pencipta. Saat 

seseorang betul-betul ingat Allah, saat itulah setan-iblis sudah 

tidak bisa menggodanya. Maka, tidak heran bila orang 

bersyukur selalu berusaha untuk sujud sebagai tanda syukur. 

Ada juga tanda orang syukur selain dengan sujud, juga dengan 

cara melihat ke atas dengan memanjatkan doa-doa kepada 

Allah. Dalam konteks inilah, diinformasikan bahwa Nabi 

Muhammad Saw selalu memikirkan bagaimana nasib umatnya 

nanti yang diharapkan semua bisa masuk surga Allah dengan 

cara mau terus menerus syukur di saat susah maupun senang. 

Nabi Muhammad Saw juga memberikan warisan doa khusus 
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sebagai anjuran untuk kita semua supaya kita selalu diberkati 

Allah untuk menjadi orang yang suka bersyukur.  

Warisan doa syukur dari Nabi Muhammad tersebut bisa 

ditemukan dalam al-Qur’an. Inti bunyi doa tersebut adalah: 

“Allahumma a’inni ’ala dzikrika wa syukrika wa husni ’ibadatik; 

Ya Allah, bantulah aku untuk selalu berzikir kepada-Mu, selalu 

bersyukur kepada-Mu dan perbaikilah ibadahku kepadaMu”. 

Ada kisah menarik tentang syukur yang dibahas dalam 

al-Qur’an. Kisah-kisah syukur tersebut telah dipraktikkan oleh 

para nabi. Dimulai dari Nabi Adam, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, 

Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Sulaiman hingga Nabi Muhammad 

Saw. Keteladanan syukur para nabi yang patut direnungkan, 

misalnya dari kisah Nabi Sulaiman. Kisah ini bisa ditemukan 

dalam al-Qur’an. Dikatakan bahwa Nabi Sulaiman pernah 

ditanya apa kunci kemuliaan dan kesuksesan hidupnya.  

Nabi Sulaiman menjawab, “Hadza min fadzli Rabbi”. 

Artinya semua kesuksesan dan kemuliaan ini dari Tuhanku, 

yaitu Allah Swt. Jawaban Nabi Sulaiman tersebut menunjukkan 

kepada kita bahwa di balik kesuksesan setiap manusia ada 

campur tangan Allah yang tidak boleh dilupakan. Pengakuan 

diri semacam ini sangat diperlukan. Oleh karena itu, Nabi 

Sulaiman selalu mendapat tambahan kenikmatan dan limpahan 



Dr,Ir. Hastirullah Fitrah M.P 57 

kesuksesan hingga akhir hayatnya. Hal ini berbeda dengan 

Qorun dan Firaun yang memusuhi dakwah para Nabi.  

Alkisah, Qorun dan Firaun adalah dua sosok dalam 

sejarah umat manusia yang awalnya tidak terlalu sukses 

menjadi orang sukses dalam bidangnya masing-masing. Bisa 

dikatakan, Qorun adalah sosok yang sukses dalam bidang 

ekonomi pada zamannya. Kesuksesan ekonominya menjadikan 

dia terkenal sebagai orang kaya raya. Berbeda tapi sama 

ditunjukkan oleh Firaun. Bila Qorun sukses dalam bidang 

ekonomi, Firaun lebih sukses dalam bidang politik. Firaun 

memiliki kekuasaan di mana-mana. Kedua sosok orang yang 

bernama Qorun dan Firaun ini dikisahkan walaupun ia sukses, 

tapi ia sayang sungguh disayang lupa diri hingga lupa pada 

tuhannya, yaitu Allah.  

Qorun dan Firaun pernah mendapat ujian pertanyaan 

apa rahasia dan kunci suksesnya? Jawaban Qorun dan Firaun 

adalah kuncinya ada pada dirinya sendiri dan tidak ada 

pengaruh dan campur tangan Tuhannya, yakni Allah. Ekspresi 

jawaban Qorun dan Firaun yang terindikasi bahwa Qorun dan 

Firaun tidak bersyukur alias kufur semacam itulah hingga pada 

akhir kisah hidupnya ia sama-sama ditenggelamkan dan 

dilaknat oleh Allah. Qorun beserta harta dan istananya 

ditenggelamkan ke dalam tanah. Sementara Firaun 

ditenggelamkan ke dalam lautan. Namun masih sedikit 
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beruntung, jasad Firaun masih ditemukan dengan kekuasaan 

Allah sebagai pelajaran penting bagi setiap manusia agar tidak 

lupa diri dan tidak lupa pada Tuhannya, yaitu Allah subhanahu 

wa ta’ala. 

Dalam konteks ini, hal ihwal syukur betul-betul menjadi 

perhatian Allah. Oleh karena itu kita perlu juga 

memperhatikannya. Dinyatakan bahwa Allah menjanjikan 

hadiah tambahan kepada siapa saja yang mau bersyukur. 

Hadiah atau rewards tersebut akan diberikan sekaligus 

dilipatkan dan ditambahkan bagi hamba dan makhluk-Nya 

yang mau terus menerus bersyukur atas apa yang telah terjadi, 

sedang terjadi atau yang belum terjadi.  

Di sini, syukur bukanlah kata benda mati. Syukur juga 

bukan kata sifat saja. Tapi, syukur merupakan kata kerja yang 

perlu bukti tindakan nyata hingga akhir hayat kita. Secara lisan, 

praktik syukur bisa dibuktikan dengan mengucapkan kata-kata 

yang baik sekaligus pujian hanya untuk Allah. Dalam tindakan, 

syukur ditandai dengan upaya sungguh-sungguh untuk 

memanfaatkan apa saja yang bisa kita lakukan untuk 

kemanfaatan dan kemaslahatan semua. Lebih lanjut, syukur 

secara bahasa dimaknai sebagai upaya membuka dan 

mengakui diri. Mengakui apa yang kini diperoleh dan dirasakan 

semua dari Allah, oleh Allah dan pada akhirnya untuk Allah.  
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Ungkapan alhamdulillah yang berarti segala puji untuk 

Allah merupakan ekspresi kejujuran. Semakin sering kita 

mengucap alhamdulillah, sebetulnya kita melatih diri dalam 

bersikap jujur dalam hubungannya dengan Allah. Hal ini 

berbeda ketika kita jarang atau belum mengucapkan 

alhamdulillah. Bisa saja, kita lupa alias kurang menyadari 

betapa pentingnya kita mengungkap dan mengucap syukur 

alhamdulillah sebagai ekspresi kejujuran lahiriah dan batiniah 

sebagai ciptaan sekaligus hamba Allah yang Maha Pengasih.  

Ada lagi hasil riset dari Amerika Serikat yang dilakukan 

Robert A. Emmons, Ph.D., dari University of California, tentang 

dampak positif bersyukur. Menurutnya, bersyukur bisa 

membuat orang merasa lebih bahagia dan tidak mudah depresi. 

Seperti dikutip Arien Haryadi dalam web pribadinya, riset ini 

menunjukkan bahwa bersyukur secara teratur dapat 

meningkatkan kebahagiaan, kesehatan, mood, hingga 

hubungan dengan pasangan. Bahkan, rasa bersyukur juga dapat 

membawa efek yang luar biasa dari segi fisik, psikologi dan 

sosial. 

Dalam bukunya Thanks! How the New Science of 

Gratitude Can Make You Happier, Emmons sebagaimana 

dikutip Arien Haryadi, menjelaskan bahwa secara fisik, orang 

yang banyak bersyukur akan memiliki sistem kekebalan tubuh 

yang lebih kuat, kurang terganggu oleh sakit dan nyeri, dapat 
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menurunkan tekanan darah dan tidur bisa lebih lama dan 

merasa lebih segar setelah bangun. Lalu, secara psikologis, 

orang yang banyak bersyukur memiliki tingkat emosi 

positifnya, lebih waspada, lebih hidup dan terjaga, lebih senang 

bersuka cita, lebih optimis dan mudah bahagia. Dan, secara 

sosial, orang bersyukur lebih mudah dan suka membantu, 

murah hati dan penuh kasih kepada orang lain dan sedikit 

memiliki rasa kurang kesepian dan terisolasi. 

Selain itu, hasil penelitian tentang syukur juga pernah 

dipublikasikan dalam Jurnal Ilmiah Emotion, edisi Juni 2008 

dengan judul, Beyond Reciprocity: Gratitude and Relationships 

in Everyday Life. Dalam artikel ilmiah tersebut, para ilmuwan 

yang dipimpin oleh S.B. Alqoe dkk. asal University of Virginia, 

Amerika Serikat, meneliti peran sikap bersyukur atau 

berterima kasih yang muncul secara alamiah dalam 

perkumpulan mahasiswa di perguruan tinggi selama acara 

“pekan pemberian hadiah” dari anggota lama kepada anggota 

baru. Para anggota baru mencatat tanggapan atas manfaat yang 

mereka dapatkan selama pekan tersebut.  

Di akhir pekan itu, dan satu bulan kemudian, anggota 

lama dan anggota baru menilai keadaan persahabatan dan 

hubungan di antara mereka. Kesimpulan risetnya adalah rasa 

terimakasih atas pemberian hadiah berpeluang memicu 
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terbentuknya dan terpeliharanya persahabatan di antara 

mereka. Dalam konteks inilah, rasa terima kasih antarsesama 

manusia bagian dari syukur manusia kepada Tuhannya.  

Syaikh ‘Abdurrahman al-Sa’di berkata “Orang yang 

bersyukur adalah orang yang baik jiwanya, lapang dadanya, 

tajam matanya, hatinya penuh dengan pujian kepada Allah dan 

pengakuan akan nikmat-Nya, merasa senang dengan 

kemuliaannya, gembira dengan kebaikannya, serta lisannya 

selalu basah pada setiap waktu dengan bersyukur dan 

berdzikir kepada Allah. Itulah dasar kehidupan yang baik, yang 

memberi kenikmatan dan kelezatan kepada ruh, hatinya dalam 

setiap waktu bertambah terang, keinginan dan harapannya 

pada setiap waktu adalah mendapatkan karunia Allah.”. 

Balasan bagi orang yang bersyukur akan disegerakan di dunia, 

dan sebagian disimpan untuk bakal Hari Pembalasan saat ia 

membutuhkannya. Diantara buah dari rasa syukur dan 

maanfaatnya, sebagai berikut” 

a. Dapat Menjaga Nikmat Agar tidak Lenyap 

Allah berfirman: 

َواِْذ تَاَذََّن َربُُّكْم لَىِْٕن َشَكْرتُْم ََلَِزْيَدنَُّكْم َولَىِْٕن َكفَْرتُْم اِنَّ َعذَابِْي  

 لََشِدْيد  
“Dan (ingatlah juga), tatkala Rabbmu memaklumkan, 

‘Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti Kamu akan 
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menambah (nikmat) kepadamu, tetapi jika kamu 

mengingkari (nikmat-Ku), maka pasti azab-Ku sangat 

berat”(QS. Ibrahim: 7) 

 

Maksud dari ayat di atas adalah bahwa bersyukur dapat 

melanggengkan nikmat yang ada, karena tambahan di sini 

artinya melipatgandakan nikmat. Ayat ini juga menjelaskan 

bahwa syukur dapat menambah nikmat yang hilang yang 

menyebabkan langgengnya nikmat yang sudah ada. Inilah 

sunnatullah bagi hamba-Nya, dan janji Allah pasti benar. Allah 

berfirman, : 

“Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu 

mengikutinya bergiliran, di muka dan di belakangnya, 

mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya 

Allah tidak mengubah keadaan sesuatu kaum sehingga 

mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka 

sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan 

terhadap sesuatu kaum, maka tak ada yang dapat 

menolaknya; dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka 

selain Dia.” (QS. Al-Ra’d:11). 

 

b. Dapat Menambah Nikmat 
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Allah memberitahu hamba-Nya dan menjanjikan kepada 

mereka, bahwa jika mereka mensyukuri nikmat, Allah akan 

menambah nikmat Nya. Hal ini menjamin langgengnya nikmat 

yang ada karena janji Allah adalah benar dan pembendaharaan-

Nya melimpah. Namun semuanya itu baru bisa terwujud jika 

rukun (sendi) syukur yang terdiri dari tiga hal, yaitu syukur 

dengan hati, syukur dengan lisan, dan syukur dengan anggota 

badan, dapat dipenuhi. Syukur itulah yang dapat 

melanggengkan nikmat yang ada dan menjamin datangnya 

nikmat yang baru. 

c. Mendapat Balasan Karunia di Dunia dan di Akhirat 

Syukur akan mendatangkan balasan, sebagaimana 

firman Allah, : 

 

اَت اَْو قُتَِل   ُسُل ۗ اَفَ۟اىِْٕن مَّ د  اَِلَّ َرُسْول   قَْد َخلَْت ِمْن قَْبِلِه الرُّ َوَما ُمَحمَّ

  َ اْنقَلَْبتُْم َعٰلٰٓى اَْعقَاِبُكْم ۗ َوَمْن يَّْنقَِلْب َعٰلى َعقِ َبْيِه فَلَْن يَُّضرَّ ّٰللاه

ُ الشهِكِرْينَ  َوَسَيْجِزى ّٰللاه ۗۗ  
 

“Muhammad itu tidak lain hanyalah seorang rasul, sungguh 

telah berlalu sebelumnya beberapa orang rasul. Apakah Jika 

dia wafat atau dibunuh kamu berbalik ke belakang 

(murtad)? Barangsiapa yang berbalik ke belakang, maka ia 
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tidak dapat mendatangkan mudharat kepada Allah 

sedikitpun, dan Allah akan memberi balasan kepada orang-

orang yang bersyukur.” (QS. Ali Imran : 144). 

  

Ibnu Katsir (dalam Al Fauzan, 2012 : 143 ) berkata 

bahwa berkata bahwa maksud ayat itu adalah “Kami (Allah) 

akan membalas mereka dengan karunia Kami di dunia dan di 

akhirat, sesuai dengan sikap syukur dan amal salih mereka.” 

Balasan terhadap syukur akan diberikan di dunia, juga 

di akhirat berupa kenikmatan yang belum pernah dilihat mata, 

didengar telinga, dan terlintas dalam hati manusia. Balasan di 

dunia berupa rezeki yang terus mengalir dari karunia-Nya. Hal 

itu dikarenakan Allah tidak menyebut balasan mereka kecuali 

untuk menunjukkan betapa banyak dan besarnya pahalanya, 

sesuai dengan sedikit dan banyaknya bersyukur. 

d. Mendapat Ridho Allah 

Balasan syukur adalah mendapat keridhaan Allah dan 

ampunan-Nya, sebagaimana yang disabdakan Rasulullah SAW, 

“Sesungguhnya Allah ridha terhadap seorang hamba yang 

makan kemudian memuji-Nya, atau minum kemudian memuji-

Nya.” (HR. Muslim, dalam Al Fauzan, 2012 : 144 ). 

Keridhaan Allah lebih agung dan lebih mulia dari setiap 

nikmat, Allah berfirma: 
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ُ اْلُمْؤِمِنْيَن َواْلُمْؤِمٰنِت َجنهٍت تَْجِرْي ِمْن تَْحِتَها اَْلَْنٰهُر   َوَعَد ّٰللاه

َن   ٰخِلِدْيَن فِْيَها َوَمٰسِكَن َطي َِبةً فِْي َجنهِت َعْدٍن َۗوِرْضَوان  م ِ

ِ اَْكَبُر ٰۗذِلَك ُهَو اْلفَْوُز اْلعَِظْيمُ    ّٰللاه

 

“Allah menjanjikan kepada orang-orang mukmin, lelaki 

dan perempuan, (akan mendapat) surga yang 

dibawahnya mengalir sungai-sungai, kekal mereka di 

dalamnya, dan (mendapat) tempat-tempat yang bagus di 

surga 'Adn. Dan keridhaan Allah adalah lebih besar; itu 

adalah keberuntungan yang besar.” (QS. At-Taubah : 72) 
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BAB 3 

JANGAN MENYALAHKAN ORANG 

LAIN 

 

 

A. Berkaca Pada Diri Sendiri 

Kita sering mendengar ungkapan “Berkaca pada diri 

sendiri”. Ungkapan ini mengingatkan kita untuk melihat diri 

sendiri sebelum menilai atau menghakimi orang lain. Sudah 

layaknya kita menganggap orang lain tidak baik atau kita lebih 

buruk dari orang lain. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, 

“kaca” memiliki arti “benda yang keras, biasanya bening dan 

mudah pecah (untuk jendela, botol, dsb).” Dari pengertian 

tersebut, salah satu sifat yang dimiliki kaca adalah bening, 

transparan. Karenanya, coba bayangkan Anda berada di depan 

kaca lalu menatap ke arahnya (berkaca). 

Cermin adalah tempat kita untuk berkaca. Dalam banyak 

fungsi, cermin akan memantulkan setiap objek di depannya 

sama besar, jarak bayangan pun akan sama, tegak dan 

berlawanan arah. Cermin tidak akan merekayasa objek yang 
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gagah lalu berubah jelek atau juga sebaliknya. Mewah dan 

murah akan sama saja dalam pantulan cahaya cermin. 

Berkaca pada cermin akan memberikan efek kejujuran 

diri apa adanya. Tidak hanya pada tampilan fisik, cermin juga 

akan memantulkan isi hati kita yang sesungguhnya. Walau 

dalam banyak kasus, tidak sedikit diantara kita yang bercermin 

pada kaca yang retak. 

Berkaca pada sebuah cermin yang retak, tak akan 

mampu menghasilkan pantulan wajah yang sempurna. Ia hanya 

akan menghasilkan sisi wajah yang tak beraturan. Seolah 

dengan bercermin pada kaca yang retak, kita bagai berwajah 

dua, bagai musang berbulu domba.   

Petuah dari para bijak mengingatkan bahwa hati itu 

ibarat cermin. Ketika hati dipenuhi oleh rasa iri, dengki dan 

kebencian, maka semua yang tampak hanyalah kekurangan 

orang lain. Merasa diri yang terhebat, dengan mudah 

menyalahkan perbedaan pendapat bagai kuda yang 

berkacamata. 

Ketika kuda berkacamata atau kacamata kuda, lebih 

dikenal juga horse blinders atau winkers maka bagi seekor kuda, 

menggunakan kacamata itu dimaksudkan untuk tetap bisa 

fokus dan terarah kedepan tanpa harus terpengaruh pada sisi 



Dr,Ir. Hastirullah Fitrah M.P 69 

yang lain. Kacamata bagi kuda, makai ia tidak peduli pada dunia 

lain selain berjalan searah dengan kacamata yang dipakainya. 

Namun siapapun akan sepaham bahwa beda kuda beda 

pula manusia. Bagi manusia, kepedulian dan seinsitivitas sosial 

itu sangat dibutuhkan. Ibarat tubuh, walau hanya sariawan, 

makan pun jadi susah. Ilustrasi kacamata kuda bagi manusia 

bagai menggambarkan seseorang dengan bermodal kata 

“pokoknya”. Pokonya kalau bukan saya, anda bukan siapa-

siapa. Atau pokoknya hanya saya dan golongan saya yang 

paling benar, kalian dan yang lainnya, itu pasti salah. 

“Buruk muka cermin dibelah”. Pribahasa klasik yang 

sampai saat ini masih sering digunakan untuk memberi label 

bagi mereka yang suka menyalahkan orang lain tapi tidak 

menyadari kesalahannya. Cermin yang dibelah, hanya akan 

menjadi kaca yang retak, serpihan kacanya tidak memberi 

manfaat malah akan melukai. Andai pun harus bercermin, 

maka yang buruk akan semakin buruk, yang baik sekalipun 

akan menjadi buruk. 

Bahasa yang sangat introspektif ketika guru kencing 

berdiri maka murid akan kencing berlari. Moralitas anak didik 

akan tercermin dari perilaku para pendidik. Ketika guru 

memberi contoh yang negatif, semisal ia hanya selalu 

mengkritik dan menyalahkan orang lain, berbicara seolah 

hanya dirinyalah yang “maha benar” maka jangan salahkan 
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ketika tercipta murid yang juga akan selalu menyalahkan 

gurunya. Ironisnya, tidak sedikit murid yang melawan gurunya 

sendiri karena sang guru tidak memberi teladan yang baik.  

Charles Horton Cooley, seorang sosiolog Amerika 

menggambarkan bagaimana sesungguhnya kita berkaca pada 

cermin. Dalam karyanya Human Nature and Social Order, ia lalu 

memperkenalkan istilah looking glass self. Teori ini 

menerangkan bahwa masyarakat memiliki apa yang disebut 

dengan cermin yang mencerminkan siapa sesungguhnya diri 

kita. 

Diri sebagai bagian dari sisi kemanusiaan, dibangun 

secara sosial. Perasaan mengenai diri kita akan terus 

berkembang melalui interaksi dengan orang lain. looking glass 

self adalah sebuah analogi perkembangan diri melalui 

cermin.      

Looking glass self dimaknai oleh Cooley sebagai the self 

he sees reflected in the behavior of others toward him. Kebaikan 

kita pada orang lain akan memberi efek kebaikan itu pada diri 

sendiri. Kalau Descartes menuliskan bahwa “cogito ergo sum”, 

saya berpikir maka saya ada. Cooley coba menyadarkan kita 

bahwa tanpa diri orang lain, maka “aku” menjadi hilang. Kita 

mengenal diri kita karena kita melihat diri itu pada diri orang 

lain. 
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Cooley menawarkan konsep tentang apa yang disebut 

sebagai self concept. Menginterpretasikan reaksi orang lain 

terhadap diri kita sehingga kita mampu memposisikan diri 

dalam proses interaksi sosial. Disinilah dibutuhkan 

kemampuan how to create self confidence. Kita percaya pada 

diri kita sendiri karena kita juga membangun kepercayaan itu 

pada orang lain. 

Ironisnya, membangun kepercayaan diri ini sering 

kebablasan sehingga bukan lagi confidence tapi 

“overconfident” yaitu orang-orang yang sudah merasa diri 

punya “jam terbang”, punya popularitas, jabatan, punya gelar 

yang lebih tinggi, seolah sudah punya segalanya. Mereka lupa 

dan lalai bahwa setiap manusai tidak satupun yang sempurna. 

Bayangan Anda memang akan terlihat di kaca tersebut, 

tapi hanya samar. Objek yang lebih jelas terlihat adalah benda-

benda yang ada di seberang kaca. Kalau begitu, kekuatan 

“berkaca pada diri sendiri” menjadi sangat lemah. Karena, 

bayangan diri yang dipantulkan oleh kaca hanya samar. Begitu 

halnya, ketika kita berintrospeksi dengan berkaca pada diri 

sendiri, maka hanya samar diri sendiri yang terlihat. 

Kaca sebenarnya memiliki berbagai jenis, salah satunya 

adalah cermin. Dalam kamus yang sama, “cermin” memiliki 

makna “kaca bening yang salah satu mukanya dicat dengan air 

raksa dsb sehingga dapat memperlihatkan bayangan benda 
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yang ditaruh di depannya.” Dari pengertian tersebut, cermin 

lebih dapat memantulkan bayangan benda yang ada di 

depannya–karena salah satu sisinya telah dicat–dibanding 

kaca. Karenanya, mungkin ungkapan yang lebih tepat untuk 

mengajak orang berintrospeksi adalah “Bercermin pada diri 

sendiri”. 

Hidup ini sebenarnya sederhana, jika kita tahu arah dan 

tujuannya. Kebanyakan orang salah jalan karena mereka belum 

dan paham tentang kehidupan ini. Sekali lagi bercermin untuk 

diri sendiri, mengoreksi diri lebih penting daripada sibuk 

membawa kaca kemana -mana untuk setiap orang yang di 

jumpai. Terkadang juga kita ingin dipahami orang, di mengerti 

kemauannya , di layani setiap kebutuhannya, namun kita lupa 

apakah kita juga sudah punya kemauan dan niat untuk mau 

berbuat untuk orang lain. Kadang -kadang kita hanya ingin di 

mengerti, tetapi tidak mau mengerti orang lain. Kita ingin di 

hormati namun kita justru menjadi penyebab segala kedukaan 

dan kemelaratan terhadap orang lain. 

Di dalam dunia ini memang macam -macam hati yang 

dijumpai, ada yang cepat marah, cepat permohon maafnya, ada 

yang lama marah, lama juga maafnya, ada juga yang lama 

marah cepat maafnya, cepat marah lama maafnya. Sehingga 
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kita harus super teliti dalam bergaul dan berkawan. Karena 

setiap hati itu punya porsi dan kelemahan masing-masing. 

Untuk menghindari kesalahpahaman sesama, maka 

kunci utama yang harus di pegang adalah cermin diri, lebih 

banyak mengoreksi kesalahan sendiri dan selalu melakukan 

kebaikan lebih banyak lagi. Hilangkan sifat selalu mencari 

kesalahan orang lain, sebab itu tidak mendatangkan manfaat 

sedikit pun bagi kita. 

Seringkali masalah berkaca kepada diri sendiri menjadi 

problem bagi sebagian besar kita. Padahal, ini adalah langkah 

awal untuk bisa mengenali diri kita sendiri. Sebab dengan 

sering bercermin dan menatap wajah kita sendiri, hal-hal 

bodoh bisa kita hindari. Dan menyelamatkan rasa malu kita di 

kemudian hari, dan menghindarkan diri dari penyesalan 

berkepanjangan. 

Makna bercermin yang dimaksud adalah cermin yang 

bermakna hakiki (hakikat), yaitu cermin yang sering kita 

gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Adapun bercermin yang 

bermakna majazi (majas) adalah cermin diri. Cermin ini sering 

diartikan sebagai introspeksi diri (bercermin ke diri sendiri, 

setelah melihat/membandingkan ke orang lain yang lebih 

baik). 

Tujuannya ialah membandingkan diri dengan orang lain, 

apakah yang kita lakukan itu sudah seperti mereka ataukah 
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belum (dalam hal ini terkait kebaikan).  Sehingga dengan 

adanya cermin diri ini, memacu seseorang untuk menjadi lebih 

baik lagi. Sebagaimana perintah Rasulullah untuk memiliki 

prinsip, “Hari ini harus lebih baik dari hari kemarin…” 

Cermin adalah benda yang paling jujur sedunia. Apa 

yang ada didepannya ditampilkan secara utuh. Tidak ada 

manipulasi, atau disembunyikan darinya. Dan yang paling 

penting adalah, cermin tidak pernah sekalipun memberikan 

komentar tentang apa yang didepannya. Keistimewaan inilah 

yang dimiliki oleh sebuah cermin. Apa jadinya jika cermin itu 

bisa berbicara dan mampu memberikan penilaian bagi 

siapapun yang ada di depannya.  

Sebelum mengeluarkan ucapan kepada orang lain, 

apalgi mencaci, silakan bercermin kepada diri sendiri. Sudah 

betul-betul baik atu masih belajar baik? Untuk itu menjaga lisan 

dari seuatu yang dapat mengotorinya adalah tugas kita besama 

masing-masing. Jika ada yang salah, silakan ingatkan dengan 

cara dan ucapan yang baik. 

Man ‘arafa nafsahu faqad ‘arafa rabbahu; Siapa yang 

mengenal dirinya, maka ia telah mengenal siapa tuhannya. Ini 

adalah salah satu cermin diri yang baik. Mengetahui dirinya 

sendiri dalam rangka mengetahui siapa sang penciptanya. 
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Dengan mengetahui kekurangn diri, maka akan semangkin 

merasa lemah dan tidak berdayannya diri. 

Mengenal Diri, itulah suluk. Suluk adalah fase-fase 

perjalanan hidup untuk pada akhirnya mengalami realitas 

sejati. Hanya dengan mengenal jatidiri, maka makhluq 

mengenal Khaliq. Hanya dengan menyadari ia hina, maka ia 

mengerti Allah Maha Tinggi. 

Hanya dengan mengenal jati diri, maka makhluq 

mengenal Khaliq. Dengan menyadari ia najis, maka ia mengerti 

Allah Maha Suci. Hanya dengan mengaku telah berbuat salah 

dan dosa, serta bertobat, maka manusia akan mengerti bahwa 

Allah Maha Pengampun. Luasnya rahmat Allah membentang 

tak terhingga. Oleh karena itu, sungguh sangat merugi bagi kita 

yang tidak menyadari atas karunia yang telah Allah 

anugerahkan pada kita semua. 

Apabila kita selalu bercermin (menilai diri sendiri) 

maka kita akan tahu sudah sejauh mana diri kita, sudah sejauh 

mana perbaikan kita, sudah sejauh mana hal-hal positif yang 

telah, sedang dan akan kita lakukan. 

Cermin yang paling baik adalah cerminan hati, dimana 

kita seyogyanya berprasangka baik kepada sesama agar sikap 

positif bisa tumbuh menjalar didalam diri. Ada beberapa 

kerugian apabila kita berfikir negatif kepada sesama 

diantaranya : 

https://www.muslimterkini.com/tag/bercermin
https://www.muslimterkini.com/tag/Cermin
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1. Meremehkan seseorang 

2. Tidak mau mendengarkan seseorang meskipun 

pendapat orang tersebut benar 

3. Menumbuhkan penyakit dalam hati 

4. Berkurangnya sumber ilmu 

Sedangkan efek apabila kkita berfikir positif yaitu: 

1. Menambah ilmu 

2. Merasa rendah diri 

3. Menghindari penyakit hati 

4. Lebih menghargai seseorang 

Orang yang bahagia yaitu orang yang “ngaca” terhadap 

dirinya. Dai sejutua umat, KH. Zainudin MZ rahimatullah 

pernah menyampaikan tausiah tentang ciri-ciri orang yang 

bahagia. 

Pertama, ingat akan kesalahan yang pernah diperbuat. 

Mengingat kesalahan dan dosa untuk menjadi lebih baik, baru 

kemarin berbuat dosa, ini nambah lagi. Kedua, melupakan 

kebaikan yang pernah dilakukan (merasa kebaikannya belum 

cukup). Ia merasa belum pernah berbuat baik, sehingga merasa 

rugi kalau tidak berbuat baik 

Ketiga, dalam urusan dunia melihat kebawah. Artinya 

timbul rasa syukur. Masih banyak yang sengsara dari dirinya, 
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ketika menemui kesulitan, ia berpikir masih banyak yang 

merasakan kesulitan dibandingkan dengannya. 

Keempat, dalam urusan akhirat ia melihat ke atas. Si 

Pulan bisa puasa sunah, kenapa saya tidak. Dia bisa ngaji, kok 

saya enggak. Iri terhadap dunia dilarang, iri dalam kebaikan 

sangat dianjurkan. 

Untuk itu mari bersama-sama kita bercermin, tentunya 

dengan menggunakan cermin yang baik. Jika selama ini cermin 

yang kita gunakan itu belum baik, mari mulai detik ini juga 

diubah dan perlahan untuk meninggalkannya. Semoga kita 

diberikan kemudahan dan kekuatan oleh Allah Swt. untuk 

selalu berada di jalan yang lurus, wa ihdinsshiratha al-

mustaqîm. 

 

B. Manusia Diciptakan Berguna 

Mengapa Allah menciptakan manusia padahal manusia 

tidak pernah meminta untuk diciptakan? Mengapa manusia 

harus tercipta sehingga menanggung berbagai penderitaan 

dalam hidup? Bukankah lebih baik manusia tak tercipta 

sehingga tak harus merasakan kesengsaraan? 

Pertanyaan secaman ini kerap muncul dibenak sebagian 

orang yang mengalami berbagai kesulitan dalam hidup. 
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Meskipun pertanyaan ini sederhana tapi akan memerlukan 

jawaban yang agak panjang.  

Tindakan Allah sebagai Tuhan yang memiliki semestas 

alam adalah mutlak dan tak perlu persetujuan siapa pun. Bila 

mau dibuat perbandingan, kita sebagai manusia terbiasa 

memmelihara hewan ternak, mengembangbiakkannya lalu 

menyembelihnya sebagai makanan tanpa merasa bersalah 

sedikit pun sebab merasa berhak melakukannya. Padahal, 

kuasa pada hewan ternak itu amatlah sedikit sebab bukan kita 

yang memberi dan menjamin kehidupan hewan itu tetapi 

semuannta dilakukan hanya oleh Allah.  

Namun anehnya manusia kerap kali merasa begitu 

spesial sehingga seolah Tuhan sekalipun harus meminta 

persetujuannya padahal dirinya sendiri adalah seutuhnya 

mutlak milik Tuhan sehingga Tuhan berhak melakukan apa pun 

terhadap dirinya.   

Dalam al-Qur’an, ada tiga kata yang sering digunakan 

untuk menunjukkan arti kata manusia, yaitu insan, basyar dan 

Bani Adam. Kata insan dalam al-Qur’an dipakai untuk manusia 

yang tunggal sedangkan untuk jamaknya dipakai kata an-nas, 

unasi, insiyya, anasi. Adapun kata basyar dipakai untuk tunggal 

dan jamak. Pemakaian kata insan ketika berbicara mengenai 
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manusia menunjuk suatu pengertian adanya kaitan dengan 

sikap, yang lahir dari adanya kesadaran penalaran.  

Kata insan juga digunakan al-Qur’an untuk merujuk 

kepada manusia dengan seluruh totalitasnya, baik jiwa maupun 

raga. Manusia berbeda antara seseorang dengan yang lain 

adalah akibat perbedaan fisik, mental, dan kecerdasan. 

Kata insan jika dilihat dari asal katanya nasiya yang 

artinya lupa, menunjuk adanya kaitan dengan kesadaran diri. 

Untuk itu, apabila manusia lupa terhadap sesuatu hal, 

disebabkan karena kehilangan kesadaran terhadap hal 

tersebut. Maka dalam kehidupan agama, jika seseorang lupa 

sesuatu kewajiban yang seharusnya dilakukannya, maka ia 

tidak berdosa, karena ia kehilangan kesadaran terhadap 

kewajiban itu. Tetapi hal ini berbeda dengan seseorang yang 

sengaja lupa terhadap sesuatu kewajiban. 

Sedangkan kata insan untuk penyebutan manusia yang 

terambil dari akar kata al-uns atau anisa yang berarti jinak dan 

harmonis, karena manusia pada dasarnya dapat menyesuaikan 

diri dengan realitas hidup dan lingkungannya. Manusia 

mempunyai kemampuan adaptasi yang cukup tinggi, untuk 

dapat menyesuaikan diri dengan perubahan yang terjadi dalam 

kehidupannya, baik perubahan sosial maupun alamiah. 

Manusia menghargai tata aturan etik, sopan santun, dan 
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sebagai makhluk yang berbudaya, ia tidak liar baik secara 

sosial maupun alamiah. 

Kata basyar dipakai untuk menyebut semua manusia 

baik laki-laki maupun perempuan, baik satu ataupun banyak. 

Kata basyar adalah jamak dari kata basyarah yang berarti kulit. 

Manusia dinamai basyar karena kulitnya tampak jelas, berbeda 

dengan kulit binatang yang lain. Al-Qur’an menggunakan kata 

ini sebanyak 36 kali dalam bentuk tunggal (mufrad) dan sekali 

dalam bentuk dual (mutsanna) untuk menunjukkan manusia 

dari sudut lahiriyahnya serta persamaannya dengan manusia 

seluruhnya. Karena itu Nabi Muhammad Saw. diperintahkan 

untuk menyampaikan bahwa ”Aku adalah manusia (basyar) 

seperti kamu yang diberi wahyu” (QS. alKahf: 110).  

Di sisi lain diamati bahwa banyak ayat-ayat al-Qur’an 

yang menggunakan kata basyar yang mengisyaratkan bahwa 

proses kejadian manusia sebagai basyar, melalui tahapan-

tahapan sehingga mencapai tahapan kedewasaan. Firman Allah 

(QS. ar-Rum: 20) ”Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya 

(Allah) menciptakan kamu dari tanah, ketika kamu menjadi 

basyar kamu bertebaran.” Bertebaran di sini bisa diartikan 

berkembang biak akibat hubungan seks atau bertebaran 

mencari rezki.  
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Penggunaan kata basyar di sini dikaitkan dengan 

kedewasaan dalam kehidupan manusia, yang menjadikannya 

mampu memikul tanggungjawab. Dan karena itupula, tugas 

kekhalifahan dibebankan kepada manusia (basyar), bila kita 

perhatikan al-Qur’an surat al-Hijr: 28 yang menggunakan kata 

basyar dan surat al-Baqarah: 30 yang menggunakan kata 

khalifah, keduanya mengandung pemberitahuan Allah kepada 

malaikat tentang manusia. Dalam pembahasan lain dijelaskan 

bahwa manusia dalam pengertian basyar tergantung 

sepenuhnya pada alam, pertumbuhan dan perkembangan 

fisiknya tergantung pada apa yang dimakan. Sedangkan 

manusia dalam pengertian insan mempunyai pertumbuhan dan 

perkembangan yang sepenuhnya tergantung pada kebudayaan, 

pendidikan, penalaran, kesadaran, dan sikap hidupnya. Untuk 

itu, pemakaian kedua kata insan dan basyar untuk menyebut 

manusia mempunyai pengertian yang berbeda. Insa>n dipakai 

untuk menunjuk pada kualitas pemikiran dan kesadaran, 

sedangkan basyar dipakai untuk menunjukkan pada dimensi 

alamiahnya, yang menjadi ciri pokok manusia pada umumnya, 

makan, minum dan mati. 

Dalam ilmu sosial definisi tentang manusia juga sangat 

bervariasi, tergantung dari sudut pandang mana manusia itu 

dilihat. Jika fokusnya pada kemampuan berpikir, maka 

pengertian manusia adalah hewan berpikir (animal 
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rasional/hayawan nathiq). Orang yang menitikberatkan pada 

pembawaan kodrat manusia untuk hidup bermasyarakat, 

memberi pengertian manusia adalah makhluk sosial (zoom 

politicon/homo socius). Orang yang menitikberatkan pada 

adanya usaha manusia untuk mencukupi kebutuhan hidup, 

memberi pengertian manusia adalah, makhluk ekonomi (homo 

economicus). Orang yang menitik beratkan pada keistimewaan 

manusia menggunakan simbol-simbol, memberi pengertian 

manusia adalah makhluk simbol (animal symbolicum). Orang 

yang memandang manusia adalah makhluk yang selalu 

membuat bentuk-bentuk baru dari bahan-bahan alam untuk 

mencukupi kebutuhan hidupnya, memberi pengertian manusia 

adalah makhluk kreatif (homo faber), dan seterusnya. 

Manusia diciptakan Allah sebagai makhluk berpribadi, 

sebagai makhluk yang hidup bersama-sama dengan orang lain, 

sebagai makhluk yang hidup di tengah-tengah alam dan sebagai 

makhluk yang diciptakan dan diasuh oleh Allah. Manusia 

sebagai makhluk berpribadi, mempunyai fungsi terhadap diri 

pribadinya. Manusia sebagai anggota masyarakat mempunyai 

fungsi terhadap masyarakat. Selain itu manusia sebagai 

makhluk pribadi terdiri dari kesatuan tiga unsur yaitu : unsur 

perasaan, unsur akal, dan unsur jasmani. 



Dr,Ir. Hastirullah Fitrah M.P 83 

Abdurrahman an-Nahlawi, mengatakan manusia 

menurut pandangan Islam meliputi :  

(1) Manusia sebagai makhluk yang dimuliakan, artinya 

Islam tidak memposisikan manusia dalam kehinaan, 

kerendahan atau tidak berharga seperti binatang, benda mati 

atau makhluk lainnya (QS. al-Isra>: 70 dan al-H{ajj: 65).  

(2) Manusia sebagai makhluk istimewa dan terpilih. 

Salah satu anugrah Allah yang diberikan kepada manusia 

adalah mampu membedakan kebaikan dan kejahatan atau 

ketakwaan dan kedurhakaan ke dalam naluri manusia, Allah 

menanamkan kesiapan dan kehendak untuk melakukan 

kebaikan dan menghindari keburukan yang akan 

menjerumuskannya pada kebinasaan. Dengan jelas Allah 

menyebutkan bahwa dalam hidupnya, manusia harus berupaya 

menyucikan diri agar terangkat dalam keutamaan (QS. asy-

Syam: 7-10).  

(3) Manusia sebagai makhluk yang dapat dididik. Allah 

telah melengkapi manusia dengan kemampuan untuk belajar, 

dalam surat al-Alaq: 3 dan 5, Allah telah menganugerahi 

manusia sarana untuk belajar, seperti penglihatan, 

pendengaran dan hati. Dengan kelengkapan sarana belajar 

tersebut, Allah selalu bertanya kepada manusia dalan firman-

Nya “afala ta’qilun”, “afala tatafakkarun” dan lain-lain 
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pertanyaan Allah kepada manusia yang menunjukkan manusia 

mempunyai potensi untuk belajar. 

Al-Qur’an menggambarkan manusia sebagai makhluk 

pilihan Tuhan, sebagai khalifah-Nya di muka bumi, serta 

sebagai makhluk semi-samawi dan semi duniawi, yang di 

dalam dirinya ditanamkan sifat-sifat: mengakui Tuhan, bebas, 

terpercaya, rasa tanggung jawab terhadap dirinya maupun 

alam semesta; serta karunia keunggulan atas alam semesta, 

langit dan bumi. Keberadaan mereka dimulai dari kelemahan 

dan ketidakmampuan, yang kemudian bergerak ke arah 

kekuatan. Tetapi itu tidak akan menghapuskan kegelisahan 

psikis mereka, kecuali jika mereka dekat dengan Tuhan dan 

selalu mengingat-Nya.  

Manusia adalah makhluk ciptaan Allah yang paling 

sempurna. Dengan segala potensi yang dimiliki manusia 

mampu menciptakan berbagai macam teknologi modern. 

Dengan segala kemampuannya manusia mampu menembus 

ruang angkasa yang jauh di sana atas kekuasaan Allah Yang 

Maha Mulia sebagaimana dalam firman-Nya, “Hai jama’ah jin 

dan manusia, jika kamu sanggup menembus (melintasi) 

penjuru langit dan bumi, maka lintasilah, kamu tidak dapat 

menembusnya kecuali dengan kekuatan (teknologi)”. (QS al-

Rahmân [55]: 33). 
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Berkat karunia Tuhan manusia bisa memperoleh 

berbagai pengetahuan yang sangat berguna untuk 

kemaslahatannya di dunia. Dengan predikatahsanu taqwim 

(sebaik-baik ciptaan) yang ada padanya manusia berbeda 

dengan semua makhluk lain. Satu aspek penting yang 

membedakan manusia dengan yang lainnya adalah manusia 

dikaruniai akal sedangkan tidak demikian dengan makhluk 

lainnya. Sehingga menjadi sebuah keniscayaan jika manusia 

harus memaksimalkan potensi otaknya (akal) untuk 

mengarungi lautan kehidupan di dunia yang fana ini. Dengan 

demikian kesempurnaan manusia sebagai hamba Tuhan 

terealisasi dan termanifestasi melalui berbagai macam prestise 

dan pencapaian yang diperoleh. 

Sebagai khalifah di muka bumi (khalifatun fi al-ardh) ini 

tentu manusia memiliki tanggung jawab yang besar. Manusia-

lah yang mengatur kehidupannya di dunia ini, mereka yang 

berusaha melestarikan alam, tetapi tidak sedikit juga yang 

malah melakukan kerusakan (fasad). Semua itu akan 

dipertanggungjawabkan di sisi Tuhan kelak pada waktu 

perhitungan amal. Sedangkan makhluk selain manusia bebas 

dari tanggung jawab karena mereka hidup di dunia tanpa 

karunia akal dan apa yang mereka lakukan adalah sesuai 

dengan kehendak Allah (dalam kendali-Nya). Andaikata tidak 

ada hidup setelah mati, tidak ada tanggung jawab dibalik 
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tindakan yang kita lakukan maka pasti kehidupan di dunia ini 

penuh dengan huru-hara, hampa dari kebenaran dan kebaikan. 

Namun karena pada hakikatnya manusia itu sadar akan 

tanggung jawab yang akan diperoleh di akhirat kelak maka 

dalam setiap perbuatannya, manusia memikirkan baik 

buruknya. Jika dinilai baik maka ia lakukan dan balasan 

kebaikan pula yang akan diperoleh dan sebaliknya jika dirasa 

buruk dan menimbulkan mudharat (bahaya) maka akan 

berusaha dijauhi dan ditinggalkan. 

Manusia adalah makhluk sempurna yang diciptakan 

oleh Tuhan dibanding makhluk ciptaan yang lain. Sejatinya 

kodrat manusia adalah makhluk monodualis, disamping itu 

manusia sebagai makhluk individualis (individu) dan juga 

makhluk sosial. Manusia sebagai makhluk individu yang 

diberikan akal, pikiran dan perasaan, sehingga mampu 

memiliki tanggungjawab akan dirinya yang berguna untuk 

mengembangkan kemampuannya. Sebagai makhluk sosial 

sudah memiliki dorongan akan kemampuan berkomunikasi 

dan berinteraksi. 

Kebnayakn orang sekarang suka gak menyadari kalau 

dirinya itu emang istimewah. Banyak orang ga menyadari kalau 

semua yang Allah ciptakan itu semua ada manfaatnya. 
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C. Membantu Bukan Berarti Mengambil Imbalan 

Allah memerintahkan kepada manusia untuk saling 

peduli dan tolong menolong. Sikap saling peduli dan tolong 

menolong menjadi salah satu ciri khas dalam budaya Islam. Hal 

ini lantaran Allah secara langsung mengamanatkannya dalam 

dalil alQur’an kepada seluruh umat manusia. Sebagaimana 

firman Allah Swt.: 

ْثِم   َوتَعَاَونُو۟ا َعلَى ٱْلبِر ِ َوٱلتَّْقَوٰى ۖ َوََل تَعَاَونُو۟ا َعلَى ٱْْلِ

َ َشِديُد ٱْلِعقَابِ  َ ۖ إِنَّ ٱَّللَّ ِن   َوٱتَّقُو۟ا ٱَّللَّ  َوٱْلعُْدَوٰ
“Dan tolong-menolonglah kamu dalam kebaikan dan 

ketakwaan. Dan janganlah tolong-menolong dalam 

berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwa lah kamu 

kepada Allah, sesungguhnya siksa Allah sangat berat”. 

Tak ayal, perintah tolong-menolong dalam agama ini 

kerap direpresentasikan dalam aksi kepedulian. Tak sedikit 

misalnya, di Indonesia, hadirnya lembaga-lembaga filantropi 

juga diusung oleh semangat kepedulian dan sikap tolong-

menolong yang tinggi. Budaya gotong-royong dan turut serta 

mengulurkan bantuan dalam Islam diterapkan di banyak lini. 

Tak terkecuali dalam unsur aspek ekonomi syariah. Di mana 

kepedulian dalam perkara perekonomian juga ditonjolkan 
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dengan berhati-hati dalam mengambil langkah ekonomi agar 

tak merugikan atau menzhalimi ekosistem dan masyarakatnya.  

Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Komaruddin 

Hidayat dalam bukunya berjudul Ungkapan 

Hikmah mengatakan, membantu sahabat atau orang sekitar 

sama saja sebagai tindakan menebar vibrasi syukur kepada 

Allah SWT. Energi ketulusan dalam bantuan itu akan menebar 

kepada orang-orang yang dibantu. Dia menjelaskan, sudah 

sepatutnya manusia bersyukur karena Allah SWT dapat 

memberikan kesempatan kepadanya untuk memberikan 

bantuan kepada orang lain. Bukan justru meminta kepada 

orang lain untuk bersyukur dan berterima kasih kepada kita. 

Lebih lanjut dia menjelaskan, memberikan sesuatu 

kepada orang lain bukan berarti kita menjadi rugi. Jika manusia 

mengukurnya dengan materi dan hitungan matematis, kata dia, 

mungkin saja manusia akan memberi pada orang lain lalu 

berkata apa yang dimiliki akan berkurang. 

Padahal sejatinya sikap memberi itu tak sama sekali 

merugi. Asalkan nilai pemberian itu dilandasi dengan 

ketulusan, keikhlasan, dan juga keimanan. Membantu dalam 

kebaikan—seberapapun besar dan kecil nilainya—akan terasa 

ringan apabila dilakukan dengan tulus dan ikhlas. 
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Umat Islam juga kerap dikenalkan sejak dini mengenai 

filosofi kepemilikan. Bahwa sejatinya apa-apa yang kita miliki 

di dunia, baik itu yang berbentuk wujud jasmani hingga materi, 

semata-mata adalah titipan Allah SWT. Dengan titipan itu, 

manusia dimintai pertanggung jawabannya kelak di akhirat. 

Dengan menyadari bahwa apa yang kita miliki hanyalah 

titipan Allah semata, maka budaya saling berbagi dan peduli 

dalam Islam pun begitu kuat. Bahkan dalam hadis, Rasulullah 

berkata bahwa siapa yang melapangkan suatu kesusahan dunia 

dari seorang Muslim, maka Allah akan melapangkan satu 

kesusahan dirinya di hari kiamat. 

Menurut kamus besar bahasa indonesia (KBBI) 

altruisme merupakan paham (sifat) yang lebih memperhatikan 

dan mengutamakan kepentingan orang lain (kebalikan dari 

egoisme), sikap yang ada dalam diri manusia yang bersifat 

naluri, berupa dorongan untuk berbuat jasa kepada orang lain 

(KBBI, 2019). Kata altruisme pertama kali muncul pada abad 

ke-19 oleh Comte. Kata ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu 

Alteri yang berarti orang lain. Menurut Comte, seseorang 

memiliki tanggung jawab moral untuk melayani umat manusia 

sepenuhnya sehingga altruisme menjelaskan sebuah perhatian 

yang tidak mementingkan diri sendiri untuk kebutuhan orang 

lain. 
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Senada menurut menurut Baston, altruisme adalah 

respon yang menimbulkan positive feeling, seperti empati. 

Seseorang yang altruis memiliki motivasi altruistik, keinginan 

untuk selalu menolong orang lain yang menimbulkan positive 

feeling dalam dirinya yang berasal dari motivasi altruistik 

sehingga dapat memunculkan tindakan untuk menolong orang 

lain (Arifin, 2015). Altruisme merupakan perilaku menolong 

yang tidak mementingkan diri sendiri dan dimotivasi oleh 

keinginan untuk bermanfaat bagi orang lain. 

Menurut Jenny Marcer dan Debbie Clayton (2012) 

menjelasakan dalam bukunya bahwa istilah altruisme dan 

prososial kerap digunakan untuk merujuk pengertian yang 

sama, perbedaannya adalah perilaku prososial dapat mencakup 

diterimanya penghargaan menolong, sedangkan altruisme 

menggambarkan tindakan prososial sebagai tujuan itu sendiri, 

tanpa memberikan keuntungan bagi si altruis.  

Menurut Sears, dkk (1994) altruisme adalah tindakan 

sukarela yang dilakukan seorang atau sekelompok orang untuk 

menolong orang lain tanpa mengharapkan imbalan apapun. 

Sedangkan menurut Myers (2012) altruisme adalah motif 

untuk meningkatkan kesejahteraan orang lain tanpa sadar 

untuk kepentingan pribadi seseorang (kecuali mungkin 

perasaan telah melakukan kebaikan). 
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Tindakan altruistik selalu bersifat konstruktif, 

membangun, memperkembangkan, dan menumbuhkan 

kehidupan sesama. Suatu tindakan altruistik tidak berhenti 

pada perbuatan itu sendiri, tetapi keberlanjutan tindakan itu 

sebagai produknya, bukan sebagai ketergantungan. Istilah 

tersebut disebut moralitas altruistik, yaitu tindakan menolong 

tidak hanya mengandung kemurahan hati atau belas kasihan, 

tetapi diresapi dan dijiwai oleh kesukaan memajukan sesama 

tanpa pamrih.  

Berdasarkan hal tersebut seseorang yang altruis 

dituntut untuk memiliki tanggung jawab dan pengorbanan 

yang tinggi (Arifin, 2015). Berdasarkan beberapa definisi di 

atas, maka dapat disimpulkan altruisme merupakan tindakan 

menolong orang lain secara sukarela tanpa mengharap balasan 

apapun, menolong tanpa pamrih, bahkan rela mengambil 

resiko demi mensejahterakan orang lain yang ditolongnya, 

karena didalam dirinya terdapat motivasi untuk selalu 

menolong orang lain yang menimbulkan perasaan positif 

(positive feeling) dan kepuasan tersendiri melalui tindakan 

menolong orang lain. 

1. Aspek-aspek Altruisme 

Adapun aspek-aspek dari perilaku Altruis menrut 

Durkheim (1990) adalah sebagai berikut: 

a. Menolong sesama tanpa pamrih 



 

92 (KITA) Tanggungjawab Seorang Penerus 

b. Tidak egois  

c. Bersedia berkorban  

d. Peka dan siap bertindak demi membantu sesama  

e. Mempunyai rasa belas kasihan  

f. Murah hati  

g. Tidak tegaan  

h. Penuh kasih sayang. 

Alruisme tidak dapat diukur menggunakan angka, 

namun bisa di analisis melalui perbuatan-perbuatan yang 

tampak dan dapat dilihat oleh panca indra. Untuk mendeteksi 

seberapa besar tingkat altruis seseorang kita dapat 

mengukurnya lewat aspek-aspek altruisme. Myers membagi 

perilaku altruistik kedalam tiga aspek:  

a. Memberikan perhatian terhadap orang lain, Seseorang 

membantu orang lain karena adanya rasa kasih sayang, 

pengabdian, kesetiaan yang diberikan tanpa ada 

keinginan untuk memperoleh imbalan untuk dirinya 

sendiri.  

b. Mambantu orang lain, seseorang membantu orang lain 

didasari oleh keinginan yang tulus dan dari hati nurani 

orang tersebut tanpa adanya pengaruh dari orang lain. 

c. Meletakkan kepentingan orang lain di atas kepentingan 

sendiri, dalam memberikan bantuan kepada orang lain, 
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kepentingan yang bersifat pribadi dikesampingkan dan 

lebih fokus terhadap kepentingan orang lain (Myers, 

2012). 

Dari beberapa aspek di atas, dapat disimpulkan bahwa 

altruisme tidak dapat diukur menggunakan angka, namun bisa 

di analisis melalui perbuatan-perbuatan yang tampak dan 

dapat dilihat oleh panca indra. Sebagaimana menurut Myers di 

atas, bahwa terdapat aspek kemampuan memberikan 

perhatian terhadap orang lain, membantu orang lain, dan 

meletakkan kepentingan orang lain di atas kepentingan diri 

sendiri. Sama halnya dengan aspek-aspek perilaku altruis 

menurut Durkhem, hanya saja menurut emile durkheim 

terdapat tujuh aspek altruistik, yaitu Menolong sesama tanpa 

pamrih, tidak egois, Bersedia berkorban, Peka dan siap 

bertindak demi membantu sesama, mempunyai rasa belas 

kasihan, murah hati, tidak tegaan, dan penuh kasih sayang. 
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BAB 4 

KALAU KITA KECIL KENAPA 

MENYALAHKAN YANG BESAR 

 

 

 

A. Allah Maha Besar 

Banyak orang mengakui bahwa Allah itu mahabesar. 

Tetapi apakah kata mahabesar itu mempunyai pengertian yang 

sama di antara satu orang dengan yang lainnya? Atau apakah 

semua orang benar-benar mempunyai suatu konsep atau 

pengertian yang jelas mengenai kata mahabesar ini? 

Tata surya adalah gugusan planet-planet yang berpusat 

pada satu matahari atau bintang. Menurut para ilmuwan jarak 

dari pinggiran tata surya kita ke pusatnya, yaitu matahari 

adalah antara 13.000.000.000 sampai 18.000.000.000 

kilometer. Matahari kita adalah salah satu dari 

400.000.000.000 bintang di dalam galaksi Bima Sakti. 

Sedangkan Bima Sakti adalah salah satu dari 100.000.000.000 
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galaksi di alam semesta ini. Dapatkah Anda membayangkan 

seberapa luas ruang alam semesta ini? Tetapi seberapa 

besarpun seseorang  kalau ia tidak melampaui ruang dan 

waktu ia tidak dapat dikatakan mahabesar. Karena tuhan 

semacam itu masih dibatasi oleh ukuran-ukuran jarak, waktu 

dan jumlah dan lain-lain. 

Setiap kejadian pasti mempunyai sebab. Segala sesuatu 

yang tidak kekal ( dapat berubah ) pasti mempunyai sebab 

yang membuat ia ada. Tetapi Dia yang kekal ( tidak berubah ) 

tidak mempunyai sebab apapun yang membuat Dia ada ( 

karena apapun yang ada penyebabnya tidak akan disebut kekal 

). Jadi jika segala sesuatu yang tidak kekal ( misal alam semesta 

dan segala isinya dan kejadiannya ) ditelusuri sampai kepada 

penyebabnya yang mula-mula, pastilah itu adalah Allah yang 

kekal, yang tidak mempunyai penyebab. 

Alam semesta ini adalah suatu ruang yang amat sangat 

luas ( yang berisi berbagai materi ), yang belum diketahui 

batas-batasnya. Bersama dengan ruang, ada dimensi waktu. 

Tampaknya ruang dan waktu itu adalah dua dimensi yang tak 

terpisahkan. Waktu ada karena adanya ruang, karena segala 

yang ada di bawah langit atau di dalam ruang mempunyai 

waktunya sendiri. Adanya ruang membuat benda-benda 

(materi) mempunyai jarak antara satu dengan yang lainnya, 
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dan ini menciptakan waktu dan gerakan atau peristiwa. Untuk 

menempuh suatu jarak dibutuhkan waktu tertentu. Misalkan 

bagi sebuah wahana ruang angkasa dari bumi dibutuhkan 

waktu untuk mencapai suatu planet lain tertentu. Ada waktu 

yang dibutuhkan bagi atom-atom dan elektron-elektron untuk 

bergerak berpindah tempat. 

Tetapi bagi apa saja yang ada dalam sebuah ruang dan 

dibatasi oleh ruang,  ia juga berada dalam suatu waktu dan 

dibatasi oleh suatu waktu tertentu, yaitu waktu sekarang. Masa 

lampau sudah berlalu dan masa depan belum terjadi baginya. Ia 

selalu ada dalam sepotong masa sekarang yang sempit. Baginya 

masa lampau sudah lewat sedang masa depan belum 

dikecapnya. 

Tetapi tidak demikian dengan Allah mahabesar yang 

mengatasi ruang dan waktu. Ia ada dimanapun di dalam ruang 

dan waktu itu, dan bahkan tidak dibatasi oleh ruang dan waktu 

itu. Itu berarti bahwa bagi Allah segala macam ukuran yang ada 

dalam alam semesta ini tidak menjadi rintangan bagi Tuhan. 

Jadi bagi Dia tidak ada bedanya satu triliun kilometer dengan 

satu nanometer (sepersejuta meter). Tidak ada bedanya masa 

lampau, masa sekarang dan masa depan bagi Tuhan. Bagi 

Tuhan kecepatan gerakan cahaya sama dengan kecepatan 

gerakan seekor siput. Massa dari bintang-bintang yang terbesar 

sama saja dengan massa atom-atom yang terkecil yang 
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beterbangan di udara. Ia melihat ke dalam dunia atom tersebut 

sejelas Ia melihat kepada galaksi-galaksi raksasa. Ia melihat 

keseluruhan realitas ruang dan waktu itu seperti seseorang 

yang melihat sebuah lukisan. Bahkan sebenarnya jauh lebih 

daripada itu. 

Adalah menakjubkan bahwa menurut para ilmuwan 

tubuh manusia mengandung 1 oktiliun atom. 1 oktiliun adalah 

angka satu yang diikuti oleh 27 angka nol di belakangnya. Saya 

tidak heran jika orang mengalami kesulitan dalam memahami 

makna angka yang sedemikian panjangnya ini. Dan atom itu 

sendiri sebenarnya adalah bagaikan sebuah tata surya dalam 

ukuran yang sangat kecil. Dan tata surya kecil tersebut 

sebagian besar berisi ruangan kosong sehingga jika 1 oktilion 

tata surya kecil tersebut dapat dipadatkan ia akan menjadi 

sebutir debu yang sangat kecil yang hanya dapat dilihat lewat 

mikroskop.  

Tuhan yang mengatasi segala ruang dan waktu tidak 

mempunyai kesulitan sedikitpun untuk mengontrol secara 

detail semua atom yang terdapat di alam semesta ini dengan 

secara bersamaan atau sekaligus. Itulah sebagian gambaran 

mengenai apa artinya bahwa Tuhan mahabesar. 

Semua yang terjadi dalam kehidupan seseorang sudah 

tertulis bagi-Nya sebelum semuanya itu terjadi bagi orang 
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tersebut. Itu semuanya berarti semua pikirannya, gerakannya, 

perasaannya; setiap sel, setiap proses kimia dalam tubuhnya. 

Sebelum seseorang berbicara. Tuhan sudah mengetahuinya 

lebih dahulu apa yang akan dikatakannya. Apapun yang sedang 

dilakukan seseorang, dan dimanapun, Tuhan selalu tahu. Bagi 

Tuhan tidak ada perbedaan antara terang dan gelap, sehingga 

kegelapan tidak membuat sesuatu menjadi lebih tidak terlihat 

bagi-Nya. Tidak ada sesuatu yang tersembunyi bagi Tuhan. 

Bahkan Tuhan mengawasi pada waktu sel demi sel 

tubuh kita sedang ditenun di dalam rahim. Bahkan “ilah-ilah 

genetis” (genetic gods) pun takluk secara mutlak kepada-Nya. 

Ilah-ilah genetis memang sangat mempengaruhi kehidupan 

seorang manusia, tetapi “ilah-ilah” ini sepenuhnya ditulis dan 

dikontrol oleh Allah yang sudah tahu akan segala sesuatu dari 

awal sampai akhirnya.. Ya, Tuhanlah yang merancang dan 

mengendalikan “ilah-ilah genetis” itu menurut kehendak-Nya. 

Tuhanlah yang menciptakan alam semesta ini dan 

semua hukum-hukum yang mengaturnya. Ini berarti juga 

bahwa segala peristiwa yang terjadi di alam semesta dimulai 

dari Dia. Seluruh rangkaian sebab-akibat peristiwa tersebut 

adalah bagaikan jalinan kapas yang membentuk benang yang 

kemudian dibentuk menjadi suatu kain yang bergambar 

lukisan sejarah seluruh alam semesta ini. 
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Jadi karena semua yang ada dan yang terjadi di alam 

semesta ini adalah rangkaian sebab akibat (yang diatur oleh 

hukum-hukum tertentu) maka kalau semua itu ditelusuri 

sampai kepada pangkalnya, apakah pangkalnya? Pangkalnya 

pasti adalah satu momen atau aksi tertentu yang menimbulkan 

serangkaian reaksi berantai dari peristiwa sebab akibat 

tersebut. Tetapi siapakah yang memicu satu momen yang 

menjadi pangkal semua kejadian itu? Bukankah itu adalah 

sesuatu yang ada tetapi yang tidak mempunyai penyebab? 

Secara logis dapat dikatakan bahwa semua hal yang 

mempunyai sebab adalah segala sesuatu yang berubah dan 

dapat berubah, bukan? Tetapi hal yang tidak berubah atau 

kekal itu ada tanpa sebab apapun. Jadi ‘pemicu’ segala sesuatu 

itu pasti bersifat kekal, karena ia tidak ada sebabnya. Karena 

segala sesuatu yang ada di dalam alam semesta ini berubah 

atau tidak kekal, maka pasti ‘pemicu’ yang bersifat kekal itu 

berasal dari luar alam semesta, ia pasti lebih besar daripada 

alam semesata ini, lebih besar daripada ruang dan waktu ini. 

Dan itulah Tuhan yang disebut mahabesar. 

Maha Besar adalah salah satu arti salah satu dari 99 

Asmaul Husna atau nama-nama Allah yang baik nan indah. 

Maha Besar dalam Bahasa Arab disebut Al-Kabir, sedangkan 

Allah Maha Besar adalah Allahu Akbar. Se’besar’ apapun 

https://kumparan.com/topic/asmaul-husna
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manusia, tetaplah dia manusia yang kecil, dan Allah lah yang 

Maha Besar. Allah Ta’ala yang menciptakan seluruh makhluk, 

termasuk virus kecil tak kasat mata ini. 

رًا  َ َكاَن َعِليًّا َكِبي ْ  ِانَّ اّللٰه
“sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar”. (Q.S 

An-Nisa:34). 

Syekh Abdurrahman As-Sa’di rahimahullah menjelaskan 

bahwa bagi-Nya ketinggian secara mutlak dalam segala hal, 

tinggi dari sisi Zat, kemampuan, dan kekuasaan. Allah Ta’ala 

Maha Besar, tidak ada yang lebih besar dari-Nya, tidak ada yang 

lebih mulia dan lebih agung dari-Nya. Allah Ta’ala Maha Besar, 

baik Zat maupun sifat-Nya.  

 Allah adalah Maha Pencipta makhluk (al-Khaliq). Allah 

menciptakan makhluk dengan sempurna dengan kelebihan 

masing-masing. Namun perlu kita ketahui bahwa makhluk 

Allah yang paling sempurna adalah manusia yaitu yang 

memiliki akal dan nafsu. Seperti firman Allah dalam surat at-

Tin ayat 4:  

ْنَساَن ِفْْٓ َاْحَسِن تَ ْقِويْْم   َلَقْد َخَلْقَنا اْْلِ
Artinya: “Sungguh, Kami telah menciptakan manusia 

dalam bentuk yang sebaik-baiknya.”.  

Dalam surah al-Isra’ ayat 70 juga dijelaskan oleh Allah 

subhanahu wa Ta’alaa 
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ُهْم ِِف اْلبَ رِٰ َواْلَبْحِر   َوَلَقْد َكرَّْمَنا َبِنْْٓ اهَدَم َوََحَْلن ه

ى َكِثْْيْ ِمَّْن َخَلْقَنا  ُهْم َعله ْلن ه ِت َوَفضَّ َن الطَّيِٰبه ُهْم مِٰ َوَرَزقْ ن ه

 Artinya: “Dan Sesungguhnya telah Kami muliakan تَ ْفِضْيًل 

anak-anak Adam, Kami angkut mereka di daratan dan di 

lautan, Kami beri mereka rezki dari yang baik-baik dan 

Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna 

atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan”. 
Mengutip buku 99 Jalan Mengenal Tuhan oleh Zurkani 

Jahja, kata Akbar dan Kabir sama-sama berarti Maha Besar. 

Namun, sebenarnya kata Akbar memiliki arti 'lebih besar' yang 

bermakna bahwa Allah lebih besar dari segala-galanya. 

Menurut Imam Al-Ghazali, pengertian Al-Kabir adalah 

Dzat yang mempunyai kebesaran di mana kebesaran tersebut 

adalah konsep kesempurnaan eksistensi (wujud). 

Kesempurnaan eksistensi kembali kepada dua hal. Pertama, 

eksistensinya azali dan abadi, tidak didahului dan disudahi. 

Kedua, eksistensinya menjadi sumber eksistensi segala sesuatu. 

Dari pendapat tersebut, dapat diambil kesimpulan 

bahwa arti Allah Maha Besar adalah kemahabesaran yang 

sempurna, yang wujudnya tidak bermula dan tidak 

berkesudahan. Kebesaran tersebut tidak bersifat materi, 

https://kumparan.com/topic/arti
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karena itu tidak dapat ditangkap panca indera, tak bisa 

dibayangkan, dan bersifat mutlak. 

Begitu agungnya arti Maha Besar, umat Muslim pun 

dianjurkan untuk mengamalkan Asmaul Husna ini dengan 

berdzikir mengucap Al-Kabir atau Allahu Akbar. Lantas, apa 

sajakah keutamaan mengamalkannya? Keutamaan 

mengamalkan Al-Kabir. Mengutip buku Berdzikirlah! Pasti 

Hatimu akan Tenang oleh Nurul Qamariyah, barang siapa 

membaca Allahu Akbar sebanyak 1000 kali dalam sehari 

disertai membaca ayat Al-Quran, maka hatinya akan tenang.  

Ketika malam hari, dianjurkan senantiasa bangun untuk 

melaksanakan sholat, lalu bacalah Allahu Akbar dengan hati 

yang khusyu dan penuh pengharapan kepada Allah Yang Maha 

Besar. Maka, dengan seizin-Nya, hati kita akan menjadi 

tentram, terhindar dari rasa gundah dan gelisah.  

Bagi umat Muslim yang resah karena jodoh tak kunjung 

datang, mengamalkan Allahu Akbar dapat membuat hati lebih 

tenang. Akan muncul keyakinan bahwa jodoh benar-benar di 

tangan Allah, tak ada siapapun yang dapat mendatangkan jodoh 

selain Dia. Maka, tak perlu takut dan risau dalam menanti 

jodoh. 

Dzikir Allahu Akbar juga dapat membantu menenangkan 

pikiran yang tengah dilanda banyak masalah. Dengan 

keyakinan bahwa Allah Maha Besar, maka masalah yang tengah 
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dihadapi sangatlah sepele di hadapan-Nya. Jika Allah berkenan, 

maka masalah dapat terselesaikan dengan seketika. 

Amalan dzikir Allahu Akbar dapat pula dibaca di pagi 

hari setelah solat Dhuha, jika sulit untuk bangun malam. 

Namun, jika dapat mengamalkan di malam dan pagi hari, maka 

insyaAllah hati akan selalu tentram dan tak pernah merasa 

sedih. 

Allah SWT berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, 

berdzikirlah (dengan menyebut nama) Allah, dzikir yang 

sebanyak-banyaknya. Dan bertasbihlah kepada-Nya pada waktu 

pagi dan petang." (QS. Al-Ahzab [33]: 41-42) 

 

B. Manusia Makhluk Hina? 

Manusia adalah gambaran Allah. Manusia dibuat sama 

seperti Allah dan oenuh dengan kemuliaan Allah. Manusia 

dibuat oleh tuhan berbeda dengan makhluk ciptaan-Nya yang 

lain. Semua ciptaan Tuhan kecuali manusia dibuat dengan 

Firman atau perkataan-Nya. 

Tuhan membuat manusia dari tanah dan dibentuk 

dengan tangan Tuhan sendiri dan Allah membuat manusia 

sama dengan diri-Nya. Allah kemudian menghembuskan nafas 

atau memberikan roh-Nya kepada manusia sehingga manusia 
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menjadi hidup. Allah kemudian memberikan mandat untuk 

menguasai seluruh ciptaan Allah yang lain. Manusia menjadi 

wakil Allah di bumi. 

Manusia sangat berharga di mata Tuhan. Oleh 

karenanya ketika manusia jatuh di dalam dosa, Allah menebus 

manusia dengan turun ke dunia menjadi manusia dan mati di 

kayu salib supaya manusia kembali dipulihkan dan menjadi 

serupa kembali seperti Allah dan berkuasa kembali atas 

seluruh ciptaan Allah. 

  

C. Manusia Makhluk Sempurna 

Manusia diciptakan oleh Allah SWT sebagai makhluk 

paling sempurna dari makhluk lainnya. Hal ini sesuai dengan 

firman Allah dalam QS At-Tin ayat 4 yang artinya “Sungguh, 

Kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-

baiknya”. 

Kesempurnaan itu Allah ciptakan dengan bermacam-

macam bentuk, kemudian Dia ciptakan rangka pada manusia 

agar manusia mempunyai bentuk. Jika manusia tidak memiliki 

rangka bagaikan satu tumpukan daging yang tidak mempunyai 

bentuk. Berkaitan dengan ini Allah berfirman dalam QS Al-

Qiyamah ayat 3-4 yang artinya “Apakah manusia mengira 

bahwa kami tidak akan mengumpulkan (kembali) tulang 
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belulangnya? Bukan demikian, sebenarnya kami mampu 

menyusun (kembali) jari-jemari dengan sempurna”.  

Diantara ciptaan-Nya pasti ada keajaiban dan kelainan 

pada tubuhnya. Tidak semua anak beruntung dilahirkan 

dengan tubuh yang sempurna. Sebagian bayi lahir dengan 

tubuh yang kurang sempurna. Hampir semua kelainan tulang 

bersifat congenital yaitu kelainan didapatkan sejak bayi masih 

dalam kandungan (Lendra, 2007). Sebut saja kaki, kaki adalah 

penopang utama tubuh. Jika penopang itu tidak kokoh, bukan 

tidak mungkin tubuh sering jatuh dan akhirnya merusak bagian 

tubuh secara keseluruhan.  

Manusia adalah mahluk Allah yang paling sempurna, 

dibanding mahluk Allah yang lainya. Memang dari sekian ribu 

ciptaan Allah yang ada, manusia-lah ciptaanNya yang paling 

sempurna, karena manusia diberikan oleh Allah segala 

komponen yang tidak dimiliki oleh ciptaan yang lainnya. 

Manusia mengemban amanah yang berat karena kesiapannya 

untuk menjadi seorang manusia. 

Perbedaan Manusia dengan Makhluk lain 

Perbedaan manusia dengan mahluk lainnya yaitu 

manusia diberikan akal fikiran. Dengan karunia akal dan fikiran 

yang Allah swt berikan kepada manusia, manusia dapat berfikir 
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dan dapat membedakan mana yang baik dengan yang buruk 

baik itu untuk dirinya, maupun baik buruk dari segi aturan 

syariat. 

Namun dalam hal ini, kita tidak boleh salah 

mengartikannya, karena  maksud dari kata makhluk paling 

sempurna disini, bukan dengan artian manusia mahluk paling 

benar dan paling suci. Justru karena sempurna bagi manusia 

artinya lengkaplah sudah segala karakter, sifat, sikap dan 

tindakan manusia bisa apapun itu. Sempurna kejahatannya 

sampai sempurna kebaikannya. Itulah kita manusia sehingga 

menjadi sempurna karena segala hal telah disertakan pada diri 

kita dalam penciptaan-Nya. 

Manusia Makhluk Sempurna 

Allah berikan manusia akal dan nafsu, setiap  hari sejak 

bangun tidur sampai tidur kembali terjadi pergolakan 

perjuangan antara bisikan akal dan nafsu. Terkadang akal 

menang dengan menuruti segala perintah dan larangan Allah 

swt, maka pada saat itu ada pada posisi yang mulia, yang 

mungkin bisa saja lebih mulia dari malaikat. 

Karena jika malaikat hanya diberikan akal saja tidak 

diberikan nafsu (syahwat), maka pantaslah malaikat tidak 

pernah melakukan dosa, pantaslah malaikat jika terus 

beribadah kepada Allah swt, karena Allah swt hilangkan 
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syahwatnya, jadi tidak ada kemauan dalam dirinya selain hanya 

beribadah dan menuruti perintah Allah swt. 

Namaun terkadang nafsu yang menang, yang mana 

dalam hal ini membuat turun kemulian kita dihadapan Allah 

swt, dan bisa saja derajat kita sama kayak binatang, bahkan 

lebih rendah dari binatang, dan  lebih buas dari pada binatang. 

Manusia Lebih Rendah Daripada Binatang  

Karena jikalau binatang hanya diberikan nafsu saja oleh Allah 

swt, maka pantaslah ia tidak pernah malu dan tak pernah merasa 

bersalah jikalau melakukan hal-hal yang tak senonoh dari segi norma 

manusia. Dan tindakannyapun tidak akan Allah pertanggung 

jawabkan  kelak di akhirat. 

Agama Pengendali Nafsu 

Maka agar akal bisa mengendalikan nafsu, maka Allah swt 

menurunkan agama, yang mana disini fungsi agama, bukan untuk 

menghilangkan nafsu, tetapi mengendalikan, dan mengatur nafsu 

kita agar sesuai dengan  kolidornya yakni ditempatkan posisi nafsu 

pada tempatnya. 

Sebagai misal, seorang laki-laki mempunyai 

ketertarikan kepada perempuan, pun sebaliknya perempuan 

ada ketertarikan kepada kaum laki-laki. Maka disini agama 

yaitu mengaturnya agar untuk menyalurkan nafsunya sesuai 
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dengan yang disyari’atkan Allah swt, yaitu dengan cara 

pernikahan. Beda halnya ketika agama tidak dilibatkan dalam 

pengendalian nafsu,  maka ketika nafsu yang naik ketimbang 

akal, maka yang terjadilah perzinahan, pemerkosaan dan hal-

hal buruk lainnya. 

Memiliki nafsu (syahwat) itu wajar, karena sejatinya 

manusia Allah ciptakan dengan diberikan nafsu. Justru dengan 

Allah swt berikan nafsu kepada manusia, ini yang menentukan 

derajat manusia dihadapan Allah swt, entah itu bisa jadi mansia 

yang  mulia, bahkan  lebih mulia dari malaikat. Atau menjadi 

hina, bahkan lebih hina dari pada hewan. 
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BAB 5 

BERBUAT UNTUK MENJADI BESAR 

 

 

 

A. Kenapa Orang Tua Bisa Sukses 

Kesuksesan adalah satu kata yang mempu menghipnotis 

banyak orang bahkan semua orang rela melakukan apa saja 

untuk meraihnya. Bahkan tidak jarang mereka menempuh 

pendidikan sampai tingkat pendidikan tinggi terakhir, 

semuanya hanyalah ingin mengejar yang namanya kesuksesan 

ini. Bahkan mereka rela mengorbankan harta yang banyak 

hanya demi meraih mimpi yang bernama kesuksesan. 

Tentunya kesuksesan bermacam-macam dalam tiap individu, 

ada yang ingin sukses dalam bidang karir, pekerjaan, ekonomi, 

pangkat, jabatan, ataupun popularitas. 

Memang tidak ada rumus mutlak membesarkan anak-

anak yang kelak akan sukses. Bagaimana pun anda 

menerjemahkan definisi sukses, pemaknaanya bisa berbeda 

dengan orang tua lainnya. Akan tetapi, merupakan tanggung 
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jawab orang tua untuk memberi bekal anak-anak untuk 

mencapai kesuksesan sesuai dengan minat mereka masing-

masing. Adapun beberapa ciri orang tu yang sukses 

diantaranya: 

Kedua Orang Tua yang Saling Mencintai 

Menurut Robert Hughes, Jr., Ph.D., profesor 

perkembangan manusia dan studi keluarga di University of 

Illinois, AS, anak-anak yang hidup bersama keluarga tunggal 

yang tidak berkonflik akan lebih baik daripada anak-anak yang 

hidup di dalam keluarga berkonflik atau kedua orang tua yang 

saling bertentangan. Konflik orang tua akan memengaruhi 

anak-anak secara negatif. Mereka dilaporkan memiliki konflik 

yang lebih tinggi saat dewasa kelak. 

Sebaliknya, orang tua yang saling mencintai dapat 

menumbuhkan anak-anak yang merasa aman. Oleh karenanya, 

mereka akan menumbuhkan rasa percaya diri dengan baik dan 

menjadi sukses. 

Orang Tua yang Selalu “Hadir” 

Banyak orang tua yang menuntut anaknya menjadi 

seseorang yang berkepribadian tangguh dan menjadi sukses 

namun lupa untuk hadir seutuhnya di sisi anak. Kehadiran 

orang tua adalah hal yang paling dibutuhkan oleh anak-anak. 
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Sebuah penelitian yang diterbitkan dalam jurnal Child 

Development menunjukkan bahwa anak-anak yang menerima 

pengasuhan yang sensitif dari orang tuanya dalam 3 tahun 

pertama tidak hanya dapat melakukan tes akademik yang lebih 

baik di masa kanak-kanak, tetapi memiliki hubungan yang lebih 

sehat dan pencapaian akademis yang lebih besar di usia 30-an. 

Orang tua yang sensitif terhadap kebutuhan anak, akan dengan 

cepat dan tepat memberikan dasar yang aman bagi anak untuk 

belajar menjelajahi dunia. 

Orang Tua yang Memiliki Harapan Tinggi 

Harapan akan menjadi kenyataan. Tidak perlu ragu 

dengan petuah lama ini. Sebab, menurut Neal Halfon, M.D., 

profesor pediatri dan direktur UCLA Center for Healthier, 

Children, Families, and Communities, University of California, 

AS, mengatakn bahwa harapan yang dipegang oleh orang tua 

anak-anak mereka memiliki pengaruh besar pada pencapaian 

kesuksesannya. 

Ia mencontohkan, “Orang tua yang melihat anak mereka 

akan kuliah di masa depan, akan mengelola anak mereka ke 

arah tujuan tersebut terlepas dari pendapatan mereka dan aset 

lainnya.” Artinya, dengan tingginya harapan tersebut orang tua 

akan semakin besar mengupayakannya. 

Orang Tua yang Tingkat Stressnya Rendah 
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Melansir dari Washington Post, jumlah jam yang 

dihabiskan ibu dengan anak-anak dapat memprediksi perilaku, 

kesejahteraan, atau prestasi anak kelak. Akan tetapi, yang perlu 

diperhatikan adalah bahwa semakin lama waktu yang 

dihabiskan bersama, tidak selalu berarti baik. Stres yang 

dialami ibu sebenarnya dapat memengaruhi anak-anak secara 

negatif. 

Emosi negatif Anda dapat menular. Bila orang tua stres 

atau kelelahan, emosi tersebut akan ditransfer ke anak-anak. 

Anak-anak yang tidak bahagia akan cenderung kesulitan 

mencapai kesuksesan. 

Orang Tua yang Menghargai Usaha 

Menghargai apa yang telah diusahakan seorang anak 

akan jauh lebih baik ketimbang hanya melihat hasil dari 

usahanya. Narendra Goidani, pakar pengasuhan dan penulis 

buku Essential of Parenting menyebutkan bahwa anak-anak 

yang tumbuh dari keluarga yang selalu menghargai usahanya 

akan menjadi lebih berempati dan sukses di kemudian hari. 

Menurutnya, dengan selalu menghargai usaha anak-

anak, orang tua dapat memberi dorongan berharga bagi anak-

anak untuk meningkatkan harga dirinya. Semakin tinggi harga 

diri yang dimiliki anak-anak, akan semakin baik mereka dalam 

menyelesaikan masalah, melakukan pekerjaan secara 
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berkelompok, dan berani mengatakan pendapatnya. Ini adalah 

ciri anak-anak yang berpotensi sukses. 

Mama Bekerja 

Penelitian dari Harvard Bussines menunjukkan manfaat 

signifikan bagi anak-anak yang tumbuh dengan ibu bekerja 

(baik di kantor maupun bekerja dari rumah). Ibu yang bekerja 

seolah menjadi role model bagi mereka. Studi ini menunjukkan 

bahwa anak perempuan dari ibu yang bekerja dapat bersekolah 

lebih lama dan menghasilkan uang 23% lebih banyak 

dibandingkan dengan teman sebayanya yang dibesarkan oleh 

ibu yang tinggal di rumah. 

 

B. Bagaimana Tumbuhan Bisa Menjadi Tinggi dan Besar 

Banyak sekali hal yang bisa kita pelajari dari sebuah 

pohon yang sering sekali kita jumpai sehari-hari. Di negara 

tropis seperti Indonesia ini, banyak sekali jenis dari pohon. 

Mulai dari pohon yang memiliki kayu tidak terlalu lunak seperti 

sengon (Parasesianthes falcataria) sampai pohon yang kayunya 

sangat kuat seperti kayu Ulin (zwgeri). 

Selain manfaat kayu yang memang bernilai ekonomis  

tinggi, juga banyak sekali pelajaran kehidupan yang bsa kita 

conoh dari pohon ini. Setiap bagian pada pohon memiliki 
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keunikan masing-masing. Mulai dari akar yang tesembunyi 

didalam tanah sampai pucuk yang berada ditempat tertiggi. 

Pelajaran pertama dimulai dari akar yag bersembunyi 

didalam tanah. Dalam hal ini, akar bukanlah bagian pemalas 

dan penakut yang hanya bisa bersembunyi didalam tanah. 

Bahkan kalaupun muncul dipermukaan, hanya sebagian kecil 

dari tanah saja yang Nampak. Jika dilihat dari luar, akar seolah 

tidak bekerja. Padahal di dalam persembunyianya tersebut, 

akar berperan banyak untuk demi pertumbuhan pohon 

tersebut. 

Akar menjadi penyuplai bahan-bahan organic yang 

tergantung dalam tanah, menyerap air, dan yang terpenting 

adalah menjadi penopang agar ohon tersebut tidak roboh. 

Sering kita melihat keindahan pohon daari buah, bunga 

ataupun daunnya, padahal jika tanpa aar, tentu akar-akar 

terssebut tidak akan pernah bisa tumbuh. Begitulah sikap akar, 

ia bekerja maksimal walaupun tidak ada yang menilai. Ia tidak 

pernah merasa dirugikan dengan hal tersebut. Walaupun tidak 

ada yang memujinya, ia tetap memperlihatkan etos kerja yang 

tinggi sehingga pohn tetap bisa berdiri. 

Dalam kehdupan manusia, sangat diperlukan orang 

seperti ini. Kadang kita menilai prestasi seseorang hanya 

dilihat dari tampilan luarnya  saja, padahal dibalik ksuksesan 
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tersebut, senantiasa ada orang yang mendukung prestasi 

tersebut. 

Dibalik kesuksesan seseorang, ada orang tua yang 

senantiasa mendoakan anaknya disetiap shalat, ada keluarga, 

teman, sahabat, dan lingkungan yang mendukung. Di balik 

kesuksesan organisasi non-profit yang ada, ada orang-orang 

yang tidak menampakkan dirinya namun dia memiliki peran 

dalam kesuksesan perusahaan. 

Setelah dari akar, lanjut pada bagian batang. Batang 

pohon merupakan salah sau tempat penyimpanan sisa hasil 

fotosintesis. Fungsi batang juga menjadi bagian yang membuat 

pohon bisa berdiri  tegak. Tanpa adanya batang, maka pohon 

tidak akan disebut pohon melainkan  tumbuhan bawah 

ataupun semak belukar. 

Batang merupakan pondasi dari bangunan pohon. 

Runtuhnya pohon adalah karena rusak atau tak berfungsinya 

batang. Di dalam batang, terdapat fungsi vital pohon, yaitu 

tempat menyalurkan air dari akar sampai ke daun, ataupun 

mengalirkan sumber makanan dari daun keseluruh tubuh. 

Batang juga merupakan organ yang membentuk model 

arsitektur pohon, karena menghasilkan tunas, ranting, dan 

abang baru. 

Dalam hidup, manusia membutuhkan penopang yang 

kuat. Jika diibaratkan akar adalah pondasi hidup berupa iman, 
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maka batang adalahaktivitas manusia. Ssebagai hasil dari 

aktivitas amal berupa buah yang hasilnya bermanfaat bagi 

lingkungan. 

Manusia yang bermanfaat umumnya lahir dari amal 

yang kokoh. Dengan amalnya, ia memberikan manfaat yang 

banyak. Hal ini diibaratkan batang yang kuat, besar, tekstur 

tinggi, dan awet yang menghasilkan kayu dengan kualitas 

tinggi. 

Setelah akar dan batang, organ pohon lainnya adalah 

daun. Umumnya daun merupakan bagian teratas dari sebuah 

pohon. Dan daun menjadi mahkota bagi sebu ah pohon karena 

mampu membuat kesejukan dengan kerindangannya. Fungsi 

utama dari sebuah daun adalahmenangkap sinar mataharidan 

karbondioksida sebagai sumber utama pertumbuhan pohon 

selain air. 

Daun juga sebagai pelindung bagian bawah pohon dan 

tanah dari gangguan luar seperti panas, hujan, dan badai. Daun 

berfungsi sebagai pelindung dengan dengan kerindangannya, 

dan juga dengan daya serapnya sehingga daun dapat menyerap 

berbagai macam gas termasuk gas beracun. Daun memiliki 

karakter pelindung, peneduh, dan merubah hal yang berbahaya 

menjadi hal bermanfaat. 
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BAB 6 

GENERASI MUDA SEBAGAI 

PENERUS  

 

 

 

 

A. Peran Generasi Muda 

Sebagai generasi penerus bangsa yang akan menjadi 

akar bangsa Indonesia di masa mendatang harus dapat 

mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional dengan memiliki 3 

modal dasar yang membuat ia mampu disebut sebagai agent of 

change (agen perubahan) dan agent of social control (agen 

pengawas sosial) yaitu kekuatan moralnya dalam berjuang 

karena pada intinya apa yang dibuat adalah semata–mata 

berlandaskan pada gerakan moral yang menjadi idealismenya 

dalam berjuang. 

Pemuda merupakan suatu potensi bagi negara sebagai 

armada dalam kemajuan bangsa. Peran pemuda sangat penting 

dalam mengisi pembangunan dan mempertahankan 
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kemerdekaan bangsa. Saat era globalisasi seperti sekarang 

peran mahasiswa sangat berpengaruh terhadap bangsa. Baik 

dalam lingkup ilmu pengetahuan, etika, para mahasiswa yang 

akan merubah status suatu bangsa, karena mahasiswa 

merupakan sosok insan akademis yang sedang menjalankan 

aktifitas pendidikan yang terbilang tingkatannya yang paling 

tinggi. 

Jika moral mahasiswa buruk maka nama bangsa juga akan 

ikut tercemar, jika cara berfikir mahasiswa kearah yang positif 

maka Indonesia akan lebih mudah untuk menemukan penemuan-

penemuan baru yang akan mencuitkan nama Indonesia dibelahan 

dunia maka mahasiswa harus bisa membawa NKRI kedalam 

perubahan yang lebih baik. 

Perkataan Bung karno “Beri aku sepuluh pemuda maka 

akan ku guncangkan dunia”, yang menegaskan betapa pentingnya 

peran pemuda dalam kemajuan bangsa dan negara. Baik buruknya 

suatu negara dilihat dari kualitas pemudanya, karena generasi muda 

adalah penerus dan pewaris bangsa dan negara. 

Generasi muda harus mempunyai karakter yang kuat untuk 

membangun bangsa dan negaranya, memiliki kepribadian tinggi, 

semangat nasionalisme, berjiwa saing, mampu memahami 

pengetahuan dan teknologi guna bersaing secara global. Pemuda 

juga perlu memperhatikan bahwa mereka mempunyai fungsi 
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sebagai Agent of change, moral force and social control sehingga 

fungsi tersebut dapat berguna bagi masyarakat. 

Dalam sejarah pergerakan dan perjuangan bangsa 

Indonesia, pemuda selalu mempunyai peran yang sangat strategis 

di setiap peristiwa penting yang terjadi. Ketika memperebutkan 

kemerdekaan dari penjajah Belanda dan Jepang kala itu. Pemuda 

menjadi tulang punggung bagi setiap pergerakan perubahan ketika 

masa tersebut tidak sesuai dengan keinginan rakyat. Pemuda akan 

selalu menjadi People make history (orang yang membuat sejarah) 

di setiap waktunya. Pemuda memang mempunyai posisi strategis 

dan istimewa. 

Secara kualitatif, pemuda lebih kreatif, inovatif, memiliki 

idealisme yang murni dan energi besar dalam perubahan sosial dan 

secara kuantitatif. Pemuda akan lebih bersifat kreatif untuk 

melakukan pergerakan ketika kondisi atau suasana di sekitarnya 

mengalami kerumitan, terdapat banyak masalah yang di hadapi 

yang tidak kunjung terselesaikan. 

Di satu sisi, ketika suasana di sekitarnya terlihat aman dan 

tentram tidak ada masalah serius yang dihadapi, pemuda akan 

cenderung diam/pasif, tidak banyak berbuat, lebih apatis dan 

mempertahankan kenyamanan yang dirasakan. Padahal baik dalam 

kondisi banyak permasalahan ataupun kondisi tanpa masalah 

serius, pemuda dituntut lebih banyak bergerak dalam membuat 
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perubahan yang lebih baik, lebih produktif dan lebih kreatif dalam 

memikirkan ide-ide perubahan untuk bangsa yang lebih baik. 

Kondisi pemuda Indonesia saat ini, mengalami degradasi 

moral, terlena dengan kesenangan dan lupa akan tanggung jawab 

sebagai seorang pemuda. Tataran moral, sosial dan akademik, 

pemuda tidak lagi memberi contoh dan keteladanan baik kepada 

masyarakat sebagai kaum terpelajar, lebih banyak yang berorientasi 

pada hedonisme (berhura-hura), tidak banyak pemuda yang peka 

terhadap kondisi sosial masyarakat saat ini, dalam urusan akademik 

juga banyak mahasiswa tidak menyadari bahwa mereka adalah 

insan akademis yang dapat memberikan pengaruh besar dalam 

perubahan menuju kemajuan bangsa. 

Peranan sosok pemuda/generasi muda adalah dengan 

memperteguh penanaman nilai-nilai Pancasila di dalam kehidupan 

sehari-hari, karena saat ini masyarakat Indonesia sudah mulai 

meninggalkan dan bahkan melupakan nilai-nilai Pancasila, yang 

notabene menjadi ideologi dan jati diri bangsa Indonesia. Oleh 

karena itu, para generasi muda sekarang harus dapat bersatu dan 

damai walaupun berbeda agama, suku, dan budaya. Dapat berpikir 

rasional, demokratis, dan kritis dalam menuntaskan segala masalah 

yang ada di NKRI. 

Memiliki semangat jiwa muda yang dapat membangun 

NKRI yang mandiri dapat mencontoh seperti karakter para 
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pahlawan bangsa Indonesia. Dengan cara cinta tanah air dan rela 

berkorban bagi bangsa Indonesia, serta menjunjung tinggi nilai 

nasionalisme dan persaudaraan antar agama, ras atau suku bagi 

semua bangsa Indonesia agar tidak terjadi perpecahan ataupun 

perselisihan antar bangsa Indonesia 

Kecintaan bangsa pemuda adalah harapan bagi masa depan 

bangsa. Dalam upaya mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia 

mengharapkan peranan pemuda dapat menjadi karakteristik yang 

baik bagi Indonesia. Untuk mencapai kondisi yang baik generasi 

muda Indonesia harus mempunyai jati diri yang sesuai dengan 

nilai-nilai luhur bangsa. Masa depan kebangsaan Indonesia 

sangatlah ditentukan oleh generasi muda terdidik dan terlatih, 

apalagi mereka adalah generasi yang banyak mendapatkan berbagai 

pengetahuan teoritik maupun praktis di Perguruan Tinggi tentang 

tema-tema pembangunan bangsa. 

Karena pemudalah yang dapat merubah pandangan orang 

terhadap suatu bangsa dan menjadi tumpuan para generasi 

terdahulu untuk mengembangkan suatu bangsa dengan ide-ide 

ataupun gagasan yang berilmu, wawasan yang luas, serta 

berdasarkan kepada nilai-nilai dan norma yang berlaku di dalam 

masyarakat. Sementara itu, catatan sejarah mengingatkn peran 

pemuda senantiasa menjadi pilar dan motor untuk mencapai 

kemerdekaan bangsa. 
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Dalam situasi yang senantiasa tumbuh dan berkembang di 

era globalisasi ini, menuntut peran aktif pemuda sebagai kekuatan 

moral, kontrol sosial dan agen perubahan dalam segala aspek 

pembangunan nasional. Selain itu, dalam Pembangunan Nasional 

pemuda diharapkan mampu bertanggung jawab dalam menjaga 

Pancasila, keutuhan NKRI, dan memperkokoh persatuan dan 

kesatuan bangsa. Dengan demikian kesadaran pemuda akan 

kecintaan terhadap tanah air dan bangsanya semakin meningkat. 

Dimana mahasiswa merupakan generasi kelas menengah yang 

selalu hadir dalam garda terdepan setiap perubahan penting dan 

mendasar di NKRI. 

 

B. Bersama Pemuda Menjaga Persatuan Kesatuan 

Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa bukanlah hal yang 

mudah. Banyak tantangan dan masalah yang harus dihadapi 

bersama. Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa merupakan 

kewajiban seluruh rakyat Indonesia karena negara ini tidak hanya 

terdiri atas satu golongan suku, ras, dan agama, tetapi banyak sekali 

golongan yang ada di tanah air kita tercinta. 

Dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika mari kita 

perkokoh persatuan dan kesatuan bangsa. Sebagai generasi muda 

kalian memiliki tanggung jawab yang besar dalam menjaga 

persatuan dan kesatuan bangsa. Posisi kalian sebagai generasi 
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penerus menuntut perilaku yang mampu mendukung persatuan dan 

kesatuan. Kalian harus mampu menunjukkan peran yang positif 

sebagai pemuda yang memiliki tanggung jawab moral untuk 

kejayaan bangsa pada masa depan. 

Bukan zamannya lagi bermalas-malasan dan melakukan 

tindakan-tindakan yang tidak terpuji apalagi melakukan tawuran. 

Pemuda harus bersungguh-sungguh memanfaatkan kesempatan 

untuk menempa diri. Pemuda adalah harapan akan masa depan 

Indonesia yang adil dan makmur dalam bingkai persatuan dan 

kesatuan bangsa dan negara Indonesia. 

Kebanyakann pilihan yang kita buat alam hidup, baik 

itu pilihan atau gaya hidup, dibuat berdasarkan pendapat 

orang lain, seperti anggota keluarga dan teman. Semua 

keputusan dipengaruhi oleh orang-orang di sekitar kita, Pada 

saat seperti itu, mengenal diri sendiri dan 

memahami kepribadian bisa menjadi sebuah tantangan.  

Anda dapat dengan mudah bingung antara apa yang 

diinginkan diri sendiri dan keinginan orang tua. Adalah 

normal pada saat-saat seperti itu, kehilangan nilai dan 

keinginan inti kita. Ada saatnya kita ingin mengenal diri 

sendiri lebih baik untuk mengetahui siapa kita sebenarnya 

dan apa yang sebenarnya kita inginkan. 

Keberanian pada dasarnya berasal dari kepercayaan 

kepada Tuhan. Karena meyakini kebenaran pada Sang Pencipta 

https://www.tempo.co/tag/kepribadian
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yang telah menciptakan kamu sebagai sebaik-baiknya makhluk, 

maka dalam menjalani hidup ini harus dilakukan dengan 

prinsip yang melekat kuat, dan hal itu yang akan membuatmu 

menjadi semakin berani menghadapi apapun dalam hidup ini. 

Nikmat dapat berbentuk banyak hal, mulai rezeki 

materi, keluarga yang harmonis, dan nikmat sehat yang selalu 

diingkan semua orang. Bersyukur kepada Allah bisa diterapkan 

dalam wujud ucapan maupun perbuatan. Allah berjanji 

akan melipatgandakan pahala bagi umat Muslim 

yang senantiasa selalu bersyukur. 

Manusia diciptakan Allah sebagai makhluk berpribadi, 

sebagai makhluk yang hidup bersama-sama dengan orang lain, 

sebagai makhluk yang hidup di tengah-tengah alam dan sebagai 

makhluk yang diciptakan dan diasuh oleh Allah. Manusia 

sebagai makhluk berpribadi, mempunyai fungsi terhadap diri 

pribadinya. Manusia sebagai anggota masyarakat mempunyai 

fungsi terhadap masyarakat. 

 

 

 

C. Peranan Generasi Muda dalam Sosialisasi  

Bermasyarakat 
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Peranan pemuda saat ini dalam sosialisasi 

bermasyarakat menurun drastis. Mereka lebih mengutamakan 

kesenangan untuk dirinya sendiri dan lebih sering bermain-

main dengan kelompoknya. Padahal, dulu biasanya pemuda lah 

yang berperan aktif dalam menyukseskan kegiatan-kegiatan di 

masyarakat seperti acara keagamaan, peringatan Hari 

Kemerdekaan, kerja bakti dan lain-lain.  

Seandainya saja pemuda-pemuda zaman dahulu seperti 

Ir. Soekarno, Bung Hatta, Bung Tomo dan lain-lain masih hidup 

pasti mereka sedih melihat pemuda-pemuda sekarang ini yang 

lebih mementingkan kesenangan pribadi. Generasi yang 

menjadi harapan mereka melanjutkan perjuangan mereka, 

tidak punya lagi semangat nasionalisme. 

Masa depan bangsa ada di tangan pemuda. Ungkapan ini 

memiliki semangat konstruktif bagi pembangunan dan 

perubahan. Pemuda tidak selalu identik dengan kekerasan dan 

anarkisme tetapi daya pikir revolusionernya yang menjadi 

kekuatan utama. Sebab, dalam mengubah tatanan lama budaya 

bangsa dibutuhkan pola pikir terbaru, muda dan segar. 

Perkembangan pemikiran pemuda Indonesia mulai 

terekam jejaknya sejak tahun 1908 dan berlangsung hingga 

sekarang. Periodisasinya dibagi menjadi 6 (enam) periode 

mulai dari periode Kebangkitan Nasional 1908, Sumpah 



 

128 (KITA) Tanggungjawab Seorang Penerus 

Pemuda 1928, Proklamasi 1945, Aksi Tritura 1966, periode 

1967-1998 (Orde Baru). 

Periode awal yaitu Kebangkitan Nasional tahun 1908, 

ditandai dengan berdirinya Budi Utomo yang merupakan 

organisasi priyayi Jawa pada 20 mei 1908. Pada periode ini, 

pemuda Indonesia mulai mengadopsi pemikiran-pemikiran 

Barat yang sedang booming pada saat itu.  

Pemikiran-pemikiran tersebut antara lain adalah 

Sosialisme, Marxisme, Liberalisme, dll. Pengaruh pemikiran ini 

terhadap pemikiran pemuda saat itu tergambar jelas pada 

ideologi dari sebagian besar organisasi pergerakan yang 

mengadopsi pemikiran Barat serta model gerakan yang mereka 

pakai.  

Dari beberapa gerakan yang terekam dalam sejarah 

Indonesia, salah satu yang paling diminati adalah model 

gerakan radikal. Salah satu gerakan radikal yang merupakan 

percobaan revolusi pertama di Hindia antara 1925-1926. Selain 

mengadopsi pemikiran Barat, para pemuda di masa itu juga 

menerapkan esensi dari kebudayaan Jawa, Islam, dan konsep 

kedaerahan lainnya sebagai pegangan (ideologi). 

Periode berikutnya, Sumpah Pemuda 1928, ditandai 

dengan Kongres Pemuda pada bulan Oktober 1928. Peristiwa 

ini merupakan pernyataan pengakuan atas 3 hal yaitu, satu 
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tanah air; Indonesia, satu bangsa; Indonesia, dan satu bahasa; 

Indonesia. Dari peristiwa ini dapat kita gambarkan bahwa 

pemikiran pemuda Indonesia pada masa ini mencerminkan 

keyakinan di dalam diri mereka bahwa mereka adalah orang 

Indonesia dan semangat perjuangan mereka dilandasi oleh 

semangat persatuan. 

Dengan melihat perkembangan pemikiran pemuda dari 

tahun 1908-1998, kita dapat merefleksi sekaligus bercermin 

dari semangat perubahan yang mereka lakukan. Semangat 

pembaruan yang lahir dari pemikiran mereka merupakan buah 

dari kerja keras dan disiplin. Sebagai penerus tongkat estafet 

perjuangan yang menjadi simbol kemajuan suatu bangsa, kita 

wajib meneladani semangat dan idealisme mereka agar kelak 

lahir Soekarno-Soekarno baru, Soe Hok Gie-Soe Hok Gie baru, 

serta pemikir-pemikir baru yang memiliki pola pikir baru, 

kreatif dan segar. 

Masyarakat masih membutuhkan pemuda-pemudi yang 

memiliki kematangan intelektual, kreatif, percaya diri, inovatif, 

memiliki kesetiakawanan sosial dan semangat nasionalisme 

yang tinggi dalam pembangunan nasional. Pemuda diharapkan 

mampu bertanggung jawab dalam membina kesatuan dan 

persatuan NKRI, serta mengamalkan nilai-nilai yang ada di 

dalam pancasila agar terciptanya kedamaian, kesejahteraan 

umum, serta kerukunan antar bangsa.  
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Bangun pemuda-pemudi Indonesia. Tanamkan 

semangat yang berkobar di dadamu. Bersatulah membangun 

Negara tercinta. Seperti isi sumpah pemuda yang di ikrarkan 

pada tanggal 28 Oktober 1928 “satu tumpah darah, satu bangsa 

dan satu bahasa”. Semoga Negara kita ini tetap bersatu seperti 

slogan budaya bangsa yang tercermin dalam Bhineka Tunggal 

Ika. Berkarya lah pemuda-pemudi Indonesia, Majukan Negara 

Kita, Jadilah Soekarno dan Moh Hatta berikutnya yang memiliki 

semangat juang tinggi dalam membangun bangsa 

Yang paling penting nasib bangsa Indonesia baik 

buruknya ke depan itu akan sangat bergantung pada generasi 

penerusnya yaitu generasi muda. Oleh sebab itu saya 

mengangkat tema dalam makalah ini yaitu bagaimana peran 

pemuda-pemudi dalam pembangunan bangsa Indonesia? 

 

D. Peranan Pemuda Dalam Masyarakat 

Sejarah telah membuktikan bahwasanya pemuda adalah 

salah satu pilar yang memiliki peran besar dalam perjalanan 

kehidupan berbangsa dan bernegara sehingga maju 

mundurnya suatu negara sedikit banyak ditentukan oleh 

pemikiran dan kontribusi aktif dari pemuda di negara tersebut. 

Begitu juga dalam lingkup kehidupan bermasyarakat, pemuda 

merupakan satu identitas yang potensial dalam tatanan 
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masyarakat sebagai penerus cita-cita perjuangan bangsa dan 

sumber insani bagi pembangunan bangsa, karena pemuda 

sebagai harapan bangsa dapat diartikan bahwa siapa yang 

menguasai pemuda akan menguasai masa depan 

Ada beberapa alasan mengapa pemuda memiliki 

tanggung jawab besar dalam tatanan masyarakat, antara lain: 

1. Kemurnian idealismenya 

2. Keberanian dan keterbukaannya dalam menyerap nilai-

nilai dan   gagasan-gagasan baru 

3. Semangat pengabdiannya 

4. Spontanitas dan pengabdiannya 

5. Inovasi dan kreativitasnya 

6. Keinginan untuk segera mewujudkan gagasan-gagasan 

baru 

7. Keteguhan janjinya dan keinginan untuk menampilkan 

sikap dan kepribadiannya yang mandiri 

8. Masih langkanya pengalaman pengalaman yang dapat 

merelevansikakan pendapat, sikap, dan tindakannya 

dengan kenyataan yang ada. 

Alasan-alasan tersebut pada dasarnya melekat pada diri 

pemuda yang jika dikembangkan dan dibangkitkan 

kesadarannya, maka pemuda dapat berperan secara alamiah 

dalam kepeloporan dan kepemimpinan untuk menggerakkan 
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potensi-potensi dan sumber daya yang ada dalam masyarakat 

serta untuk kemajuan bangsa. 

Menurut Ginandjar Kartasasmita, kepeloporan dan 

kepemimpinan bisa berarti sama yakni berada di muka dan 

diteladani oleh yang lain. Tetapi, dapat pula memiliki arti 

sendiri. 

Kepeloporan jelas menunjukkan sikap berdiri di muka, 

merintis, membuka jalan, dan memulai sesuatu, untuk diikuti, 

dilanjutkan, dikembangkan, dipikirkan oleh yang lain. Dalam 

kepeloporan ada unsur menghadapi risiko. Kesanggupan untuk 

memikul risiko ini penting dalam setiap perjuangan, untuk itu 

diperlukan ketangguhan fisik maupun mental dimana tidak 

setiap orang memiliki kemampuan untuk mengambil risiko ini. 

Kepemimpinan bisa berada di muka, bisa di tengah, dan 

bisa di belakang, seperti ungkapan “ing ngarso sung tulodo, ing 

madyo mangun karso, dan tut wuri handayani”. Tidak semua 

orang juga bisa menjadi pemimpin. Pemimpin juga tidak 

dibatasi oleh usia, bahkan dengan tambah usia makin banyak 

pengalaman, makin arif kepemimpinan.  

Dalam konteks ini menurut Ginandjar adalah 

kepemimpinan di “lapangan”. Kepemimpinan dalam 

melaksanakan pekerjaan-pekerjaan pembangunan yang 

dilakukan di tengah-tengah masyarakat, dalam berbagai 
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kegiatan. Kepemimpinan serupa itu sangat sesuai untuk para 

pemuda, karena ciri pemuda yang dinamis. Kepemimpinan 

yang dinamis diperlukan oleh masyarakat yang sedang 

membangun. Apabila dengan bertambahnya usia, 

kepemimpinan menjadi lebih arif karena bertambahnya 

pengalaman, namun hal itu bisa dibarengi dengan 

berkurangnya dinamika.  

Pada lapisan pemimpin-pemimpin muda itulah 

diharapkan munculnya sumber dinamika. Sumber dinamika 

yang dapat mengembangkan kreativitas, melahirkan gagasan 

baru, mendobrak hambatan-hambatan, mencari pemecahan 

masalah, dan jika perlu dengan menembus sekat-sekat berpikir 

konvensional. Keberadaan pemuda di Indonesia sesungguhnya 

dapat menjadi aset yang berharga bagi masa depan bangsa ini 

ke arah yang lebih baik dan mampu berdiri sejajar dengan 

bangsa lain dalam segala bidang, dari sisi lain dengan begitu 

pemuda sangatlah ikut serta berperan aktif untuk kemajuan 

negeri ini, bertindak positif memajukan masyarakat yang 

berkemajuan dan membantu program pemerintah untuk 

munuju Indonesia yang sesuai yang tercantum dalam Pancasila. 

Pemuda memiliki banyak potensi untuk membangun 

negeri ini, antara lain: 

1. Dinamika dan Kreatifitas. Dengan adanya sikap 

idealisme dan daya kritis yang kuat, berarti generasi 
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muda dapat menimbulkan kreatifitas dan dinamika 

dalam tatanan berupa perubahan, pembaruan, dan 

menyempurnakan kekurangan yang ada 

2. Keberanian Mengambil Resiko. Dalam upaya 

pembangunan pasti akan ada resiko resiko yang akan 

timbulnya, seperti melesetnya jadwal pembangunan, 

terhambat, atau bahkan gagal. Kaum muda dengan 

kesiapan pengetahuan, perhitungan dan keterampilan 

dapat mengatasi hal tersebut dengan baik dikarenakan, 

dan juga lebih berani dalam mengambil resiko. 

3. Optimis dan Semangat. Optimis dan semangat yang ada 

dalam jiwa generasi muda akan menjadi daya 

pendorong untuk menghasilkan sesatu yang lebih maju 

lagi sehingga terbentuknya mental yang kuat yang tidak 

mudah patah semangat. 

4. Sikap Kemandirian dan Disiplin. Dengan sikap 

kemandirian mereka dapat menyadari batas-batas yang 

wajar dan memiliki tenggang rasa, serta melaksanakan 

sesuatu dengan disiplin. 

5. Keanekaragaman dalam Persatuan dan Kesatuan. 

Keanekaragaman pada pemuda, merupakan cermin 

keanekaragaman bangsa kita. Keanekaragaman tersebut 

merupakan potensi dinamis dan kreatif berdasarkan 
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semangat sumpah pemuda serta kesamaan semboyan 

Bhinneka Tunggal Ika. 

6. Patriotisme dan Nasionalisme. Dengan sikap patriotism 

dan nasionalisme, generasimuda dapat dilibatkan dalam 

upaya pembelaan dan mempertahankan Negara. 

7. Sikap Kesatria. Sikap kesatria identik dengan sikap 

berani, mengabdi pada Negara serta rasa tanggung 

jawab social yang tinggi. Sehingga dengan sikap itu para 

generasi muda dpat menjadi pembela dan penegak 

hokum bagi masyarakat dn bangsa. 

8. Kemampuan Penguasaan Ilmu dan TeknilogI. Ilmu dan 

teknologi saat ini berkembang sangat pesat, dengan 

ilmu tersebut generasi muda dapat menerapannya 

dilingkungan sekitar sebagai transformator dan 

dinamistator. 

 

 

E. Potensi  Generasi Muda  

Potensi-potensi yang terdapat pada generasi muda yang 

perlu dikembangkan adalah sebagai berikut: 

Idealisme dan daya kritis 

Secara sosiologis generasi muda belum mapan dalam 

tatanan yang ada, sehingga ia dapat melihat kekurangan 
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dalam tatanan dan secara wajar mampu mencari gagasan 

baru. Pengejawantahan idealisme dan daya kritis perlu 

dilengkapi landasan rasa tanggung jawab yang seimbang. 

Dinamika dan kreativitas 

Adanya idealisme pada generasi muda, menyebabkan 

mereka memiliki potensi kedinamisan dan kreativitas, 

yakni kemampaun dan kesediaan untuk mengadakan 

perubahan, pembaharuan, dan penyempurnaan kekurangan 

yang ada ataupun mengemukakan gagasan yang baru. 

Keberanian mengambil resiko 

Perubahan dan pembaharuan termasuk pembangunan, 

mengandung resiko dapat meleset, terhambat atau gagal. 

Namun, mengambil resiko itu diperlukan jika ingin 

memperoleh kemajuan. Generasi muda dapat dilibatkan 

pada usaha-usaha yang mengandung resiko. Untuk itu 

diperlukan kesiapan pengetahuan, perhitungan, dan 

keterampilan dari generasi muda sehingga mampu 

memberi kualitas yang baik untuk berani mengambil resiko. 
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BAB 7 

MEMBAYAR HUTANG KE 

PENDAHULU 

 

 

A. Kewajiban dalam Membayar Hutang 

Imam Ahmad meriwaytakan dari jalur Yahya bin Abi 

Bakir, al-Qashim bin Fashl, Muhammad bin Ali, dari ‘Aisyah, dia 

berkata: Sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda: “Tiada 

seorang hamba yang selalu berniat membereskan hutangnya, 

melainkan akan mendapatkan pertolongan dari Allah, maka 

saya mintakan pertolongan itu”. (HR. Ahmad). 

Dari Hadith di atas, dapat dipahami pula bahwa ketika 

seseorang berhutang dengan niat yang baik (dengan niat akan 

mengembalikan hutang itu), dan kemudian dia bekerja keras 

dan berusaha untuk mengembalikan hutangnya, maka Allah 

SWT akan memudahkannya untuk mengembalikan hutang. 

Selain itu, apabila telah diusahakan dengan sangat keras, dia 

telah berusaha dengan sungguh-sungguh, namun pada 

kenyataannya dia tetap tidak dapat melunasi hutangnya 
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sampai dia meninggal, maka Rasulullah SAW sebagai walinya. 

Keterangan itu tentunya memberikan penjelasan bahwa harus 

ada orang yang menunaikan hutangnya. 

Terkait dengan Hadith di atas, Bukhari Alma, dalam 

bukunya menjelaskan akan pentingnya niat yang baik, lurus 

dan usaha keras untuk membayar hutang yang ditanggungnya. 

Dalam memberikan penjelasannya, Bukhari Alma 

mengemukakan Hadith lain yang memberikan penjelasan 

bahwa apabila terdapat seseorang berhutang, kemudian dia 

berniat untuk tidak mengembalikannya, maka di akhirat dia 

akan bertemu dengan Allah SWT dengan memikul beban 

(dianggap) sebagai seorang pencuri. Rasulullah SAW bersabda 

“Siapa saja yang berhutang, sedang ia sengaja untuk tidak 

membayarnya, maka ia akan bertemu dengan Allah sebagai 

pencuri” (HR. Ibnu Majah dan Al-Baihaqi). 

Dari situlah dapat dipahami bahwa sesungguhnya 

Hadith tentang hutang itu semua saling melengkapi untuk 

memberikan penjelasan akan niat yang baik ketika berhutang, 

serta usaha yang sungguh-sungguh untuk mengembalikan 

hutang yang menjadi tanggungannya. Menunaikan tanggungan 

atau hutang dalam Hadith itupun tidak serta-merta dimaknai 

dengan membayar hutangnya atau mengembalikannya, namun 

dapat pula dipahami dengan meminta kepada yang dihutangi 
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untuk diikhlaskan ketika memang benar-benar tidak memiliki 

kemampuan untuk mengembalikan.  

Dengan begitu, maka orang yang berhutang dan tidak 

mampu mengembalikan itu tidak lagi memiliki tanggungan 

karena sudah dilepaskan dan sudah dianggap lunas dan pihak 

yang menghutangi pun tidak memiliki kekecewaan dalam hati, 

dan tidak memiliki dendam dalam hatinya. Dengan begitu, 

menjadi sesuai penggunaan harfu jarr “bi” dalam Hadith di atas 

yang mengandung makna sebagian. Maksudnya, terdapat 

sebagian hutang atau tanggungan apapun (termasuk nadzar, 

janji, dan lain sebagainya) tetap menjadi tanggungan seorang 

mukmin sehingga menjadikan dia tertahan sehingga seakan-

akan belum terlepas dari beban dunianya, yaitu hutang atau 

tanggungan yang belum dilunasi atau yang belum diminta 

ijinnya, dan belum diikhlaskan oleh pihak yang dihutangi atau 

pihak yang dulu pernah diberikan janji.  

Berdasar pada pemahaman tersebut, ketika seseorang 

memiliki janji kepada orang lain, kemudian tidak dapat 

menunaikan janjinya sampai dia meninggal, tentu ahli warisnya 

atau keturunannya yang melaksanakan janji tersebut, atau 

setidak-tidaknya ada ahli waris atau keturunannya yang 

menemui orang yang dulu diberikan janji agar dianggap sudah 

lunas, atau sudah ditunaikan (dengan istilah mudah 

“diikhlaskan”). 



 

140 (KITA) Tanggungjawab Seorang Penerus 

 

B. Hukum Membayar Hutang 

Membayar hutang dalam Islam hukumnya wajib dan 

tidak boleh menunda-nunda untuk melunasinya. Orang yang 

berhutang dan tidak membayarnya padahal mampu maka akan 

mendapatkan dosa. 

Dalam ajaran islam, orang yang berutang dan memberi 

utang diatur dan dicatat dengan baik agar tidak terjadi masalah 

di kemudian hari. Selain itu, orang yang memnjang uang atau 

berutang harus mempunyai niat kuat mengembalikannya.  

Jika tidak bisa melunasi utang sesuai batas waktu yang 

telah ditentukan hedaknya dimusyawarahkan antara kedua 

belah pihak, sehingga tidak konflik. Sebab, banyak konflik 

akibat tidak membayar utang tepat waktu hingga berujung 

pembunuhan.  

Utang yang tidak dibayar juga merusak talisilaturahmi. 

Bahayanya lagi orang yang meninggal dunia masih menyisakan 

utang akan menghalanginya masuk surga dan dosanya tidak di 

ampuni sebelum utang tersebut dibayar.  

 

C. Bayar hutang ke Orang yang Sudah Meninggal 
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Hutang merupakan perkara yang harus dibayar ketika 

seseorang masih hidup, karena jika hutang tersebut tidak 

terbayarkan hingga meninggal, maka akan 

ditagih hutang tersebut di akhirat. Dan hutang merupakan 

kewaiban yang harus dibayar. Ini bukanlah perkara ringan 

sebab perhitungannya sampai di akhirat dan bisa 

memberatkan urusan kedua pihak, baik yang berhutang 

maupun yang dihutangi. 

Rasulullah saw bersabda, “Barangsiapa mengambil harta 

manusia dan ingin membayarnya, maka Allah akan (menolong) 

untuk membayarnya; dan barangsiapa mengambilnya dan 

ingin membinasakannya maka Allah akan (menolong) untuk 

membinasakannya.” (HR. Bukhori) 

Maka, jika benar tidak ketahui keberadaannya atau  ahli 

warisnya, lebih baik uang pelunasan tersebut disedekahkan 

atas nama orang yang menghutangi.  Sedangkan jika  orang 

yang akan dibayar hutangnya itu sudah meninggal, tetapi 

diketahui ahli warisnya, maka ahli waris itu berhak atas uang 

pelunasannya. 

Berbeda jika orang yang menghutangi atau ahli 

warisnya ditemukan dikemudian hari tapi uang sudah 

terlanjurdisedekahkan, maka ada dua pilihan, yaitu 

mengatakan sejujurnya bahwa uang tersebut sudah 

disedekahkan dan meminta keikhlasannya. 

https://portaljember.pikiran-rakyat.com/tag/dibayar
https://portaljember.pikiran-rakyat.com/tag/hutang
https://portaljember.pikiran-rakyat.com/tag/hutang
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Syaikh Ibnu ‘Utsaimin rahimahullah mengatakan, 

“Apabila kamu mempunyai kewajiban hutang pada seseorang. 

Dan kamu merasa belum melunasi dan merasa hutang tersebut 

masih ada sampai orang yang menghutangi mengambil haknya. 

Maka Apabila orang yang memberi hutang tadi telah 

meninggal, maka hutang tersebut diberikan pada ahli warisnya. 

Jika kamu tidak mengetahui ahli warisnya atau tidak 

mengetahui orang tersebut atau tidak mengetahui di mana dia 

berada, maka utang tersebut dapat disedekahkan atas namanya 

dengan ikhlas. Dan Alloh subhanahu wa ta’ala mengetahui hal 

ini dan akan menunaikan pada orang tersebut.” (Syarh 

Riyadhus Shalihin, Bab Taubat, I/47). 

Namun apabila orang yang menghutangi tetap 

menginginkan uangnya kembali, maka kembalikanlah 

kepadanya. 

Diriwayatkan dari Ibnu Mas’ud radhiallahu ‘anhu bahwa 

beliau membeli budak dari seorang laki-laki.Kemudian beliau 

masuk (ke dalam rumah) untuk mengambil uang pembayaran. 

Akan tetapi tuan budak tadi malah pergi sampai Ibnu Mas’ud 

yakin lagi tuan budak tersebut tidak akan kembali. Akhirnya 

beliau bersedekah dengan uang tadi dan mengatakan, “Ya Allah, 

uang ini adalah milik tuan budak tadi. Jika dia ridha, maka 

balasan untuknya. Namun jika dia enggan, maka balasan 
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untukku dan baginya kebaikanku sesuai dengan kadarnya.” 

(Tazkiyatun Nufus, Ibnu Rojab, Ibnul Qoyyim, dan Imam Al 

Ghozali oleh Dr. Ahmad Farid). 
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https://www.kompasiana.com/endangsuherman/54ff8ec1a333114

04c5104dd/allah-maha-besar diakses pada 20 Desember 

2021 

BAB I_3.pdf diakses pada 20 Desember 2021 

https://www.parenting.co.id/keluarga/6-ciri-orang-tua-yang-

membesarkan-anak-sukses diakses pada 20 Desember 2021 

https://www.republika.co.id/berita/mo9rz0/pelajaran-penting-

dari-pohon-untuk-pemimpin diakses pada 20 Desember 

2021 
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III pada Fakultas Pertanian Universitas Achmad Yani pada Tahun 

1990 – 1993, dan menduduki Jabatan Dekan pada Fakultas Pertanian 



 

150 (KITA) Tanggungjawab Seorang Penerus 

Universitas Achmad Yani pada Tahun 1993 – 1995, dan Pada Tahun 
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Banjarmasin  dan pada Tahun 2004 – 2012 menduduki Jabatan 

sebagai Pembantu Rektor III Universitas Achmad Yani Banjarmasin. 

Pengalaman Pelatihan Profesional ; Tahun 1990 Penataran 

Dosen Dalam Rangka Perluasan Wawasan dan Penguasaan Bidang 

Ilmu Pertanian Program Kajian Rekayasa Genetik, Tahun 1991. 

Penataran Dosen Dalam Rangka Peningkatan Mutu Bidang Pertanian 

Program Kajian Rekayasa Benih dan Penataran Dosen Peneliti 

Kopertis Wilayah XI Kalimantan. Tahun 1992. Penataran sebagai 

Penatar  

P-4 Tingkat I. Training Course Of Environmental Pollution. 

Tahun 1993. Simulation Design Of Mathematical Modeling. Tahun 

1994. The Workshop on Total Quality Management in Higher 

Education. Tahun 1998. Pelatihan Penyusunan Buku Petunjuk 

Parktikum Biokimia. Tahun 2005. Pelatihan Orientasi Pengembangan 

Pembimbingan Kemahasiswaan (OPPEK) SE – Wilayah C Jawa Barat, 

Jawa Tengah dan Kalimantan. Tahun 2008. Pelatihan Penulisan 

Artikel Ilmiah Mahasiswa. Tahun 2010. Pengembangan Keterampilan 
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“Dont stop learning... continue learning and the result 

from continue learning is scientist and the result scientis is open 

the world and rolet he world. All this is dont worry to do and 

brave to do”. 

 

Jangan berhenti belajar.... belajar secara terus menerus dan 

hasilnya akan menjadi ilmuwan... Ilmuwan akan membuka rahasia 

dunia dan akan berperan menguasai dunia. seseorang yang berusaha 

untuk mendapatkan ilmu pengetahuan (mempelajari alam semesta 

termasuk bumi dan segala isinya) dan kemudian perolehan ilmu 

pengetahuan itu mengantarnya untuk mengakui Allah sebagai 

pencipta segala sesuatu, kagum dan sekaligus tunduk serta takut 

kepada Allah karena menyadari akan kebesaran, kekuasaan, Maha 

Luas dan Agung dari Allah swt. 

Menjadilah Ilmuwan dan agamawan dunia akhirat. 
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