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KATA PENGANTAR

Segala puja dan puji hanya bagi Allah SWT, Tuhan semesta alam yang 
senantiasa melimpahkan nikmat dan hidayah-Nya yang tiada terduga dan tiada 
terkira bagi seluruh manusia dan hamba-Nya melalui kekasih-Nya. Maka Shalawat 
dan Salam patut dipanjatkan kepada Rasulullah Muhammad SAW, keluarganya 
serta para shahabatnya. Amma ba’d:

Banyak jalan menuju Roma, banyak jurus menguasai lawan, banyak bumbu 
penyedap masakan, dan banyak buku yang memberikan tip kebahagian dan 
kesuksesan dalam hidup. Semakin banyak jalan, jurus, bumbu, dan tips yang 
dikonsumsi maka akan semakin membuat kita kebingungan melangkah dan
menentukan sikap. Alhasil, yang kita temukan hanyalah deadlock (jalan buntu) 
yang membuat kita semakin takut melangkah dan mencobanya kembali, padahal 
jalan yang kita tempuh itu telah benar, dan semua itu telah kita peroleh dari 
warisan nenek moyang yang tak mungkin menyesatkan, karena pesan-pesan yang 
mereka sampaikan adalah nilai-nilai kehidupan abadi yang tak akan pudar ditelan 
zaman ataupun perubahannya manakala nilai-nilai itu tetap dipegang teguh dan 
diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari dan pasti akan menghindarkan kita 
dari penyakit keduniaan sehingga melahirkan kedamaian abadi.

Pada hakekatnya, keadamaian itu bukan terletak pada Ayat-ayat maupun 
hadis, bukan pula pada Undang-Undang ataupun perjanjian, dan bukan pula 
terletak pada ada dan tiadanya perang. Melainkan terletak di antara perasaan cinta 
dan benci yang ada pada diri kita sendiri dalam hal bagaimana kita memaknai 
Ayat-ayat atau UU tersebut, mensikapi dan mengamalkannya dalam kehidupan 
sehari-hari. Begitu banyak Ayat-ayat, Hadis, dan UU yang kita ketahui, toh 
pengamalannya tertunda semata-mata ulah nafsu dan kepentingan pribadi 
disebabkan oleh naluri manusia yang selalu merasa memiliki kekurangan sehingga 
diperlukan aturan baku yang memagari keegoan dan ketamakan itu dengan
sesuatu atau seseorang sebagai motivator dalam mengisi dan memperbaiki segala 



kekurangannya. Olehnya itu, banyak orang mengidolakan seseorang karena 
mereka temukan banyaknya kelebihan pada diri idolanya. Mereka berharap bisa 
menjadi seperti orang yang diidolakannya, dengan mengikuti perilakunya, gaya 
hidupnya, bahkan penampilannya.

Sebagai seorang Muslim, tentunya Rasulullah Muhammad SAW adalah idola 
yang selalu dijadikan panutan. Namun di sisi lain, kekaguman manusia akan 
terbagi oleh sesuatu hal atau seseorang yang dilalui dan dialami bersamanya 
langsung dengan mata kepalanya sendiri, kemudian belajar dari pengalaman orang 
tersebut. Tentunya orang yang dijadikan idola adalah orang yang dekat dan 
dikenal dengan baik. Tak heran, jika penulis mengidolakan orang tua yang telah 
memberikan banyak petuah yang sangat bermanfaat, bermuatan motivasi dalam
mengisi dan memperbaiki kekurangan kehidupan ini sebagai obat penawar sakit 
dari segala bentuk penyakit keduniaan (Painkiller of Confusion).

Buku ini sengaja ditulis dalam rangka mengabadikan pesan dan nasehat-
nasehat ayahandaku (Abaku) tercinta Said Fadil Bin Thahir, yang sepintas lalu 
nasehat-nasehat ini bagaikan ucapan tanpa makna (guyon) dan tak perlu 
didengarkan, namun setelah dicermati dan dimaknai maksud perkataan itu, 
ternyata sangat menarik bagiku untuk mencoba menerapkannya dalam hidup ini. 
Dan Alhamdulillah, nasehat-nasehat itu telah menjadi penawar sakit dari 
kehidupan dunia dan sangat bermanfaat khususnya bagi diri saya pribadi dan 
insya Allah akan bermanfaat pula bagi siapa saja yang ingin menerapkannya dalam 
hidup ini. Berlatar belakang pesan dan nasehat orang tua yang memiliki banyak 
manfaat ini, penulis merasa tergugah untuk sharing dengan para pembaca. Dan 
untuk memudahkan pemahan terhadap muatan nasehat-nasehat itu, penulis 
berupaya untuk menuangkannya dalam bentuk buku. Bahasa yang penulis 
gunakan dalam buku ini mudah-mudahan termasuk bahasa yang sangat sederhana 
dan dapat memberikan pemahaman bagi saudara-saudari sekalian dalam 
membacanya.

Buku ini penulis klasifikasikan menjadi enam bagian, yaitu pendahuluan, 
amendment beberapa nilai kehidupan, commandement kehidupan, pantangan 
kehidupan, meraih kedamaian abadi, dan penutup. Dalam buku ini, terdapat 
beberapa ayat Al-Quran dan Al-Hadis yang sengaja penulis nukilkan, proverb,
pengalaman dan 'ibrah, catatan peristiwa dan hikmah, serta beberapa
perumpamaan dan kisah-kisah sebagai bahan renungan guna memahami nasehat 



tentang kehidupan dari Ayahku yang kujadikan sebagai Idola, motivator dan 
instructor dalam meraih ketenangan dan kedamaian abadi. 

Perampungan buku ini tentunya tidak terlepas dari bantuan dan dukungan 
berbagai pihak. Olehnya itu, penulis menghaturkan banyak terima kasih kepada 
kedua orang tuaku Said Fadil bin Tahir dan Hartini Rays dan saudara-saudaraku 
Alfachri bin Tahir, Elmi Farhani bin Tahir, Fardan Mohdar bin Tahir, Sariful Azhar
bin tahir, dan Syafril Amal bin Tahir yang telah mendampingi dan menemani kedua 
orang tua kami hingga ajalnya tiba dan telah memberikan banyak dukungan dan 
motivasi. Ungkapan terima kasih juga kepada kakak iparku Muhammad Assagaf 
dan keluarga besar Assagaf yang telah memberikan banyak masukan dalam 
penyempurnaan penulisan buku ini.

Ucapan terima kasih juga kepada saudaraku Drs. Burhanudin, SE.,M.M
sekeluarga dan temanku Yusran Kapluddin, S.Pd., M.Pd yang senantiasa 
memberikan dukungan dan motivasi kepada panulis, juga kepada teman-teman 
SABANDSA dan TENSCA-UNM yang telah banyak membantu.

Kupersembahkan buku ini dengan ungkapan terima kasih yang dalam
kepada istriku tercinta Syarifah Lulu Assagaf, S.Psi dan kedua anakku Gadysa 
Saidna bin Tahir dan Gelbina Saidna bin Tahir yang telah menjadi inspirator dan 
motivatorku dalam berkarya.

Semoga buku sederhana ini dapat bermanfaat bagi diri penulis dan juga 
para pembaca dalam menemani, menghibur, menghilangkan rasa sakit akibat 
dunia, dan memberikan motivasi serta solusi terhadap permasalahan-
permasalahan yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari dengan penuh 
kedamaian dalam menjalaninya. Hanya kepada Allah SWT jualah kita memohon 
petunjuk dan kepada-Nya lah kembalinya segala sesuatu. Amin.

Penulis,

Saidna Zulfiqar Bin Tahir
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P endahuluan  

Pengalaman adalah guru yang sangat berharga karena ia merupakan salah 
satu sumber pengetahuan yang telah banyak diketahui dan digunakan oleh orang. 
Setelah seseorang mencoba melalui beberapa rute perjalanan dari rumah ke 
tempat kerja maka ia akan mengetahui rute mana yang paling cepat atau paling 
sepi lalu lintasnya atau yang paling bagus pemandangannya. Berdsarkan 
pengalaman pribadi, seseorang dapat menemukan jawaban atas banyak persoalan 
yang dihadapinya. Banyak kearifan yang ditemukan dari generasi ke generasi 
merupakan hasil dari pengalaman. Kemampuan untuk belajar dari pengalaman ini, 
umumnya dianggap sebagai ciri dari perilaku cerdas manusia.

Meskipun demikian, sebagai sumber kebenaran, pengalaman mempunyai 
keterbatasan. Ada tidaknya pengaruh suatu kejadian akan tergantung kepada siapa 
orang itu, karena dua orang yang mengalami situasi yang sama mungkin akan 
mengalami pengalaman yang berbeda. Jakarta yang bagi seseorang merupakan ibu 
kota yang menyenangkan, bisa jadi merupakan ibu tiri yang menyeramkan bagi 
orang lain. Hal ini menunjukkan bahwa seseorang seringkali perlu mengetahui hal-
hal tertentu yang tidak dapat dipelajari atau diketahui lewat pengalamannya 
sendiri sehingga ia memerlukan otoritas (wewenang) yang dapat dijadikan sebagai 
pegangan dalam hal-hal yang sulit atau tidak mungkin diketahui melalui 
pengalamannya sendiri. Artinya, orang akan mencari jawaban pertanyaan itu dari 
orang lain yang telah mempunyai banyak pengalaman dalam hal itu atau yang 
mempunyai sumber keahlian lainnya, dan apa yang ia katakan, kita akan 
menerimanya sebagai suatu kebenaran.

Sepanjang sejarah, kita dapat menemukan contoh-contoh mengenai 
ketergantungan orang pada otoritas dalam mencari kebenaran, terutama pada 
abad pertengahan ketika para pemikir Yunani, seperti Plato dan Aristoteles, 
pemimpim-pemimpin gereja, dan para ulama lebih dipercaya sebagai sumber 
kebenaran. Seseorang akan menghubungi pengacara dalam perkara yang 
menyangkut hukum, seorang muslim akan bertanya hal-hal yang belum diketahui 
tentang agama kepada ustadz/ulama, seorang anak muda yang belum menikah 
akan meminta saran-saran atau petuah dari orang tua yang telah berpengalaman 
dalam masalah perkawinan, dan seterusnya. Kita bersedia menerima dugaan-
dugaan sementara atau praduga orang yang berwenang jika ia mendasarkan 
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pernyataannya pada pengalaman atau sumber pengetahuan lain yang diakui. Hal 
ini sejalan dengan prinsip Islam:

)٤٣:النحل(ھل الذكر إن كنتم ال تعلمون فاسألوا أ
“Maka bertanyalah kepada yang ahli jika kamu tidak mengetahui” (An-Nahl: 43)

Wajar jika otoritas dan pengalaman dijadikan pegangan guna menjawab 
pertanyaan dan memecahkan masalah yang dihadapi oleh manusia sehari-hari, 
karena orang sering bertanya, “Bagaimana hal ini dikerjakan di masa lalu?” 
Kemudian ia menggunakan jawaban atas pertanyaan itu sebagai pedoman bagi 
tindakannya. Seorang penanya pasti akan mendatangi atau menanyai seseorang 
yang ia yakini memiliki keilmuan dalam bidang tersebut ataupun dalam agama 
misalnya. Sehingga para ulama berkata:

ینبغي للمستفتى أن یسأل من یثق بعلمھ ودینھ
“Hendaknya penanya itu bertanya kepada orang yang ia percayai 

keilmuannya dan kebagusan agamanya”

Untuk memperoleh kepercayaan dari seseorang tentunnya dilihat dari 
beberapa aspek, diantaranya; pengetahuan/ilmu dan akhlak yang membuat ia 
menjadi panutan, teladan dan pujaan bagi orang lain. Karena pada dasarnya 
manusia membutuhkan sesuatu atau seseorang untuk dipuja, guna meyakinkan 
dirinya bahwa ada suatu hal atau nilai lebih dibandingkan dengan dirinya. Olehnya 
itu, manusia memiliki agama dan kepercayaan, karena mereka membutuhkan 
suatu keyakinan yang dapat memperkuat eksistensi mereka di dunia, dan 
meyakini bahwa mereka hanyalah manusia yang tak dapat hidup tanpa campur 
tangan Sang Penguasa maupun orang lain. Selain itu manusia membutuhkan sosok 
yang dapat dijadikan penutan sebagai tolak ukur perilaku dan referensi solusi 
mereka dalam meraih cita. 

Alamiah jika naluri manusia selalu merasa memilki kekurangan. Sehingga, 
banyak orang mengidolakan seseorang karena mereka temukan banyaknya 
kelebihan pada diri idolanya. Kelebihan-kelebihan itu dapat berupa kepandaian, 
kemuliaan budi pekerti, kekayaan, ketampanan, dan lain sebagainya. Mereka 
berharap bisa menjadi seperti orang yang diidolakannya, dengan mengikuti 
perilakunya, gaya hidupnya, bahkan penampilannya. Jika mereka memperoleh 
berita yang tidak menyenangkan tentang keburukan idolanya, mereka dengan 
gigihnya akan membela secara sukarela. Untuk menghindari mispersepsi tentang 
idola, sebaiknya dijelaskan maksud idola dalam buku ini.



Pengertian idola yang selama ini kita ketahui merupakan sebuah klaim dari 
satu individu ke individu lain yang dinilai pantas dijadikan panutan, atau dipuja. 
Merujuk pada arti “Idol” di dalam kamus Oxford (Edisi ketiga 2001), kata ini 
berarti berhala atau pujaan. Dalam konteks penggunaan, perkataan ini lebih 
menjurus kepada pemujaan (bukan penyembahan), kekaguman, atau sanjungan
terhadap seseoarang atau sesuatu, sehingga muncullah berbagai perlombaan 
untuk menjadi idol dan diidolakan. Definisi idola yang dimaksud dalam buku ini 
adalah semata-mata sebatas kekaguman, baik berupa kekaguman begitu saja, 
kekaguman setelah mengetahui kualitas yang dimiliki oleh sang idola, atau 
kekaguman dan ingin menjadi seperti sosok yang dikagumi dan diidolakan.

Sebagai seorang Muslim, tentunya Rasulullah Muhammad SAW adalah idola 
yang selalu dijadikan panutan. Namun di sisi lain, kekaguman manusia akan 
terbagi oleh sesuatu hal atau seseorang yang dilalui dan dialami bersamanya 
langsung dengan mata kepalanya sendiri, kemudian belajar dari pengalaman orang 
tersebut. Dengan belajar dari pengalaman orang itu, setidaknya ia bisa menghemat 
waktu untuk dapat mengalami hal-hal baik yang sama seperti yang telah dialami 
oleh idolanya ataupun dijadikan sebagai motivator diri dalam meraih kesuksesan 
seperti halnya sang idola.

Tentunya orang yang dijadikan idola adalah orang yang dekat dan dikenal 
dengan baik seluk-beluk kehidupannya karena berbagai pengalaman yang dilalui 
bersamanya langsung dengan mata kepalanya sendiri, kemudian belajar dari 
pengalaman orang tersebut. Tak heran, jika penulis mengidolakan orang tua yang 
telah memberikan banyak petuah dan nasehat sebagai obat penawar galau 
(painkiller of confusion) yang sangat bermanfaat dan memotivasi. Denganya dapat 
memperbaiki segala kekurangan dalam menghidupkan hidup untuk lebih 
bermakna. Hasiat petuah-petuah ini sangat efektif dalam menghadapi dan 
menyelesaikan masalah kehidupan. Sehingga berlaratbelakang alasan-alasan ini 
telah menggugah penulis untuk menuangkan beberapa petuah dan nasehat itu 
dalam buku ini, juga untuk mengenang almarhum Abaku tercinta, sekaligus 
sharing pengalaman dan pengamalan dalam menghadapi dan memanage 
kegalauan dari penyakit-penyakit keduanian yang kadang hadir karena ulah kita 
sendiri maupun hadir tanpa diundang. Dengan harapan, akan lahir kemampuan 
untuk mengelolah kegalauan itu menjadi stimulus dan motivasi.



a. Mengapa Harus Galau

Seorang sahabat tiba-tiba datang mengeluh, ketika ia ditanya mengapa, 
jawaban enteng terucap dari bibirnya; lagi galau. Namun ia tidak mengetahui apa 
penyebabnya bahkan ia tidak mengetahui apa itu ‘galau’ yang sedang ia alami. 
Padahal yang ia alami hanyalah sedikit kegelisahan dan keputusasaan dalam 
kehidupan rumah tangga yang belum juga tampak titik terang masa depannya. 
Kegalauan ucapnya hanyalah sekedar mengikuti trend anak muda masa kini yang 
kreatif menciptakan bahasa baru dalam memperkaya variasi bahasa yang mungkin 
saja bersifat temporal ataupun selamanya.

Kata ‘galau’ di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki beberapa 
arti, diantaranya; kekacauan pikiran atau tidak keruan dan bisa juga berarti ramai 
atau beramai-ramai. Dari segi penggunaannya, kata ‘galau’ menunjukkan pada 
keadaan mental yang tidak tenang, sedih, was-was, gundah, gelisah dan putus asa. 
Namun dalam perkembangannya, kata galau justru menjadi ragam bahasa klokial 
dalam percakapan sehari-hari yang cenderung disingkat. Misalnya dalam 
kehidupan asmara kaum remaja. Galau adalah singkatan dari ‘Gelisah Antara 
Lanjut Atau Udahan’. Bagi remaja yang banyak tingkah disebut juga dengan ‘Galau 
atau Gaya Mirip Andi Lau’. Bagi mahasiswa di rantau yang tinggal di kos-kosan 
yang hanya mengharapkan kiriman dari orang tua akan mengalami Galau atau 
Gangguan Antara Lapar Ama Utang. Bagi orang yang bisa berbahasa Inggris ketika 
mengalami kegelisahan, kata Galau dijadikan singkatan dari God Always Listen and 
Understand.

Tendensi makna ‘galau’ di atas menunjukkan kepada keadaan gangguan 
psikologis seseorang dari penyakit mental yang relative ringan hingga dapat 
menyebabkan depresi. Galau merupakan perasaan dan fikiran tidak tenang dan 
gelisah yang disebabkan oleh perasaan sakit hati, sedih, bimbang, cemburu atau 
dikecewakan, ketegangan ketika menghadapi masalah, dan beban fikiran, baik dari 
dalam keluarga, lingkungan sosial maupun tempat kerja, dan semua manusia pasti 
akan mengalaminya dalam menjalani hidup. 

Faktor keluarga dan lingkungan sangat berperan dalam menimbulkan atau 
menghilangkan virus galau tersebut. Mungkin hal itulah yang menjadi perhatian 
Cooley (1902) dengan teorinya ceriman diri dan Mead (1934) dalam konsepnya 
yang terkenal dengan generalisasi orang lain. Penganut faham interaksionis ini 
memandang bahwa perilaku dan diri seseorang dipengaruhi oleh lingkungan. 



Misalkan, jika orang tua atau keluarga mengatakan bahwa anak gadisnya cantik, 
dan pernyataan ini sering diulang secara konsisten oleh orang yang berbeda, maka 
gadis tersebut akan merasa dan bertindak layaknya seorang gadis yang cantik dan 
penuh percaya diri. Sebaliknya, jika anak gadis sekalipun ia cantik, namun tidak 
pernah diucapkan pernyataan seperti di atas dan tidak ada perhatian dari orang 
tua dan keluaraga, maka gadis ini tidak akan yakin dengan kecantikannya sehingga 
ia akan bertindak tanpa ada rasa percaya diri.

Begitu juga dalam lingkungan social ataupun tempat kerja. Dimana ketika 
seseorang mengatakan bahwa dirinya sedang galau, maka proses autosugesti atau 
self-hypnosis telah berjalan, walaupun dirinya tidak sedang galau. Begitu juga 
ketika seseorang sedang kurang baik semangatnya, kemudian oleh temannya 
dikatakan bahwa dirinya sedang galau. Jika terus menerus kata galau ini diulang-
ulang, kemudian dijadikan sesuatu yang disenangi, maka galaupun muncul di 
emosi dan fikirannya. Galau semakin susah untuk dilepaskan dari emosi atau 
fikirannya karena dirinya menyukai kondisi galau tersebut.

Berbeda dengan Freud yang melihat diri dan kepribadian sebagai produk 
dari cara pandang dan menahan motif dari dorongan-dorongan manusia yang 
mendasar. Sehingga ia membagi diri itu menjadi ID (pusat nafsu), superego (nilai 
dari penghayatan/nurani), dan ego (pengendalian rasional). Konsep Freud ini 
meskipun belum dapat diukur melalui ekperimentasi dan tes empiris, namun 
dapat digunakan dalam menggamabarkan bagian-bagian dari pribadi manusia. 
Karena para ahli social masa kini setuju dengan konsep ini bahwa motif-motif 
manusia sebagian besar tidak disadari dan di luar kendali rasional dan tidak selalu 
serasi dengan kebutuhan dan tuntutan secara teratur. Konsep diri Freud ini, lebih 
dikenal dengan konsep interkorelasi diri di dalam ajaran agama Islam. 
Sebagaimana Rasulullah bersabda:

أال إّن في الجسد مضغة وإذا صلحت صلح الجسد كلھ وإذا فسدت فسد الجسد كلھ أال وھي القلب
“Ingatlah bahwa dalam jasad ada sekerat daging, jika ia baik, maka baiklah 

jasad seluruhnya, dan jika ia rusak, maka rusaklah jasad seluruhnya. Ketahuilah 
bahwa segumpal daging itu adalah hati.” (HR. Imam Bukhari dan Muslim).

Hati adalah tempatnya perasaan yang mempengaruhi fikiran untuk terlalu 
melebih-lebihkan atau membesar-besarkan masalah kecil yang sedang dihadapi 
dan pastinya juga akan mempengaruhi kondisi kesehatan fisik. Namun jika disimak 
dengan seksama, ternyata penyabab-penyebab galau ini pada hakekatnya 
bukanlah penyebab, melainkan sekedar pemicu atau respon fisiologis dan 



psikologis terhadapap pemenuhan kebutuhan, baik kebutuhan fisiologis (rasa 
lapar, haus, seksual, dan kebutuhan fisik lainnya), rasa aman (rasa ingin dilindungi 
dari bahaya fisik dan emosional), sosial (rasa kasih sayang, kepemilikan, 
penerimaan, dan persahabatan), penghargaan (faktor penghargaan internal dan 
eksternal), dan aktualisasi diri (pertumbuhan, pencapaian potensi seseorang, dan 
pemenuhan diri sendiri. Ketika keinginan berbeda dengan kenyataan, keinginan 
tidak tercapai, kebutuhan yang diidamkan tidak terpenuhi maka terjadilah 
kesenjangan yang pada akhirnya mempengaruhi kondisi psikologis (Maslow, 
1954).

Respon fisiologis dan psikologis ini akan mendorong individu untuk 
menyerang dan mengatasi ancaman-ancaman tersebut atas dirinya atau justru ia 
akan melarikan diri dari masalah yang sedang dihadapi. Ketika melarikan diri dari 
masalah, maka ia tidak akan pernah mencapai kematangan emosi (emotional 
maturity) melainkan akan menjadi orang yang lebay terhadap masalah-masalah 
yang sepele dan selalu membesar-besarkan masalah kecil sehingga ia lupa akan 
masalah yang lebih penting. Ia lupa akan tujuan hidup, tidak memiliki orientasi 
masa depan yang jelas (future-oriented) karena yang dikejar hanyalah kekinian 
dan selalu membanggakan masa lalu. Padahal semua ajaran agama lebih 
mengutamakan orientasi ukhrawi dalam mengisi kekinian dengan perbuatan baik 
dan memperhatikan ibrah pada masa lalu.

Jika orientasi hidup seseorang itu hanya pada masa sekarang dan saat ini 
saja, sudah tentu, ketika terjadi suatu masalah yang tidak pernah dialami 
sebelumnya dalam hidup maka ia akan mengalami krisis identitas (identity crisis) 
dimana ia harus terlibat dalam suatu persoalan dari dua arah yang berbeda. Krisis 
identitas terjadi jika otonomi diri untuk memilih, mengungkapakan keinginan-
keinginan, membentuk dan mengejar harapan atau cita terbentur oleh rasa 
bimbang dan malu bertanya atau belajar kepada orang yang lebih tahu dan 
berpengalaman dalam hal ini. Tidak adanya pengendalian diri terhadap aturan dan 
nilai-nilai hidup akan menimbulkan kegalauan yang menjauhkannya dari 
pemikiran yang rasional dan logis.

Secara teoritis, untuk mengatasi (coping) kegalauan, seseorang mencoba 
mengelola jarak yang ada antara tuntutan-tuntutan (baik dari dalam diri maupun 
lingkungan) dengan sumber daya yang ia miliki. Fungsinya adalah:

1. Emotion-focused coping



Digunakan untuk mengatur respon emosional terhadap kegalauan. 
Pengaturan ini melalui perilaku individu, seperti penggunaan obat 
penenang, bagaimana meniadakan fakta-fakta yang tidak menyenangkan, 
melalui strategi kognitif. Bila individu tidak mampu mengubah kondisi ini, 
ia akan cenderung untuk mengatur emosinya.

2. Problem-focused coping
Untuk mengurangi stresor, individu akan mengatasi dengan mempelajari 
cara-cara atau keterampilan-keterampilan dan kegiatan yang baru. Individu 
akan cenderung menggunakan strategi ini bila dirinya yakin akan dapat 
mengubah situasi. Metode atau fungsi masalah ini lebih sering digunakan 
oleh orang dewasa.

Secara Psikologi, terdapat delapan strategi coping yang berbeda, yaitu: 
konfrontasi, mencari dukungan sosial, merencanakan pemecahan masalah 
dikaitkan dengan problem-focused coping, kontrol diri, membuat jarak, penilaian 
kembali secara positif, menerima tanggung jawab, dan lari atau menghindar. Tidak 
ada strategi coping yang paling berhasil. Keberhasilan coping lebih tergantung 
pada penggabungan strategi coping yang sesuai dengan ciri masing-masing gejala.

Secara Agamis, untuk mengatasi kegalauan, tentunya dimulai dengan 
mengetahui Who I am? Atau yang lebih dikenal dengan ma’rifatun-nafs dan 
muhasabah diri, atau lebih modern lagi dikenal dengan evaluasi diri melalui 
analisa SWOT (kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan) yang dapat 
diperoleh melalui bertanya atau belajar kepada orang yang lebih tahu sehingga ia 
dapat mengetahui apa tujuan dari hidup di dunia ini (objectives of life), kedamaian 
yang mana dan bagaimana yang diharapkan kelak, kemudian memperbaiki 
persepsi atau paradigm tentang hidup dan kehidupan, mampu menentukan 
orientasi masa depan yang lebih baik, bagaimana cara meraih tujuan, dan apa-apa 
saja yang patut dijadikan rambu-rambu yang patut dihindari dalam melalui proses 
kehidupan ini agar hati selalu tenang dan damai, adanya rasa percaya diri, 
terutama percaya kepada Tuhan. Sehingga tidak ada perasaan kegalauan yang 
dapat merusak kesehatan psikologis yang akan berdampak terhadap kesehatan 
fisik. Semua itu akan dipaparkan lebih lanjut melalaui pesan dan nasehat-nasehat 
pada bagian-bagian dari buku ini. Namun sebelumnya akan dibahas secara singkat 
tentang damai untuk menyatukan persepsi kita mengenai kedamaian dan sejatinya 
kedamaian yang patut diraih oleh setiap orang.



b. Sejatinya Kedamaian

Kedamaian adalah hal yang sangat dirindukan dan diidam-idamkan oleh 
setiap orang. Kedamaian itu sendiri sering dijadikan piala bergilir yang 
diperebutkan dan menjadi bulan-bulanan akibat ketamakan individu atau 
golongan dalam memenangkannya. Padahal apa yang mereka perebutkan 
hanyalah nafsu yang bertopengkan kepentingan dalam meraih tujuan sesaat. 
Mereka lupa bahwa kedamaian adalah sesuatu yang mesti dijaga dan bukan 
diperlombakan. Terlalu picik untuk mengartisempitkan kedamaian yang telah 
digariskan oleh Tuhan dalam firman-Nya sebagai absentia belli (tidak adanya 
perang) semata.

Keadamaian itu bukan terletak pada Ayat-ayat maupun hadis, bukan pula 
pada Undang-Undang ataupun perjanjian, dan bukan pula terletak pada ada dan 
tiadanya perang. Melainkan terletak pada diri kita sendiri dalam hal bagaimana 
memaknai Ayat-ayat, Hadis dan UU tersebut, mensikapi dan mengamalkannya 
dalam kehidupan sehari-hari. Begitu banyak Ayat-ayat, Hadis, dan UU yang kita 
ketahui, toh pengamalannya tertunda semata-mata oleh nafsu dan kepentingan 
pribadi yang disebabkan oleh naluri manusia yang selalu merasa kekurangan. Rasa 
kekurangan akan melahirkan ketamakan dalam mencari kesempurnaan yang 
mustahil sempurna, sehingga diperlukan aturan-aturan baku yang akan memagari 
keegoan dan ketamakan tersebut.

Secara harfiyah, kata-kata “Salam, Peace, Shalom, Pax, dan Rahayu” 
diartikan “Damai”. Namun kata Damai itu sendiri kadang diartikan dengan 
keselamatan, kesejahteraan, keadaan tenang, persetujuan mengakhiri perang, atau 
suatu periode dimana sebuah angkatan bersenjata tidak lagi memerangi musuh. 
Padahal jika kita cermati, justru dari kata Damai itulah lahir semua makna-makna 
di atas tadi. Orang bisa selamat, sejahtera, tenang, setuju, tidak ada peperangan 
semua itu semata-mata karena damai. Lantas, apa itu damai atau kedamaian?

Setiap hari kita menyapa atau disapa dengan ungkapan “selamat pagi”, 
“Assalamu ‘alaikum” atau “Shalom alaikhem”. Sangat naïf jika kata-kata Salam dan 
Shalom diartikan “selamat”. Bagaimana mungkin kita bisa selamat kalau tidak 
mengetahui cara ataupun jalan menuju keselamatan? Bagaimana mungkin kita 
dapat langsung sampai pada tujuan tanpa melalui tahapan atau anak tangga yang 
menggiring kita meraihnya. Cara, jalan, dan anak tangga itulah damai.



Makna kata Salam dari bahasa Arab (darinya terbentuk kata Islam) dan 
Shalom dari bahasa Ibrani, memiliki arti “Damai” yang bercirikan menerima, dan 
berserah diri. Dari kata itulah seseorang dikatakan selamat karena mereka 
menerima dan selalu berserah diri. Dengan kata lain, keselamatan adalah hasil dari 
kedamaian yang terbentuk oleh sikap menerima dan berserah diri. Kedamaian itu 
ada pada semua orang, golongan, profesi, ataupun strata. Orang miskin, kaya, 
pekerja, pengangguran, pencuri, perampok dan lain sebagainya akan merasa 
damai jika mereka menerima dan berserah diri setelah berikhtiar. Namun 
sayangnya, pencuri, perampok, bahkan koruptor tidak akan pernah menerima 
kenyataan diri mereka sebagai pencuri apalagi menyerahkan diri, karena di hati 
kecil mereka pasti ada perasaan bahwa apa yang mereka kerjakan adalah 
perbuatan yang salah dan tidak terpuji.

Kata “Damai” juga dapat diartikan dengan kenetralan. Sebagaimana 
ungkapan Al-Ustadz Prof. Dr. Qurays Sihab, MA ketika penulis menghadiri salah 
satu ceramah beliau pada tahun 2005 di SIC (Sekolah Indonesia Cairo) bahwa 
damai adalah sikap netral yang berada di antara perasaan cinta dan benci. Artinya 
tidak telalu cinta apalagi benci. Sehingga Rasulullah SAW bersabda:

احبب حبیبك ھونا ما عسى أن یكون بغیضك یوما ما، وابغض بغیضك ھونا ما عسى أن یكون 
)رواه البخارى(ك یوما ما حبیب

“Cintailah kekasihmu yang sedang-sedang saja, boleh jadi suatu hari engkau 
akan membencinya dan bencilah musuhmu yang sedang-sedang saja karena boleh 
jadi ia akan menjadi kekasihmu suatu hari kelak” (HR. Bukhari)

Atau: 
)رواه البیھقى(أوسطھا خیر األمور

“Sebaik-baik urusan adalah yang di tengahnya (sedang-sedang saja)” (HR. 
Al-Baihaqy)

Kedamaian akan tercipta jika setiap individu tidak terlalu cinta atau benci 
kepada sesuatu atau seseorang. Seorang pria atau wanita tidak akan patah hati 
manakala ia tidak berlebihan mencintai apalagi membenci. Seorang pedagang atau 
pengusaha tidak akan berbuat curang jika ia tidak terlalu mencintai harta dan 
tidak pula membenci saingannya. Suatu Negara akan makmur dan sejahtera 
manakala pemimpinnya tidak berlebihan mencintai/rakus akan kekuasaan dan 
rakyatnya pun tidak membenci pemimpin mereka. Dengan demikian, akan 
terciptalah apa yang dinamakan kedamaian.



mendment Kehidupan

Sejak adanya kehidupan, nilai-nilai tentang kehidupan itu telah 
ada dan tetap eksis sepanjang masa serta tidak akan pernah 
mengalami perubahan. Yang terjadi hanyalah pembaharuan 

terhadap nilai-nilai tersebut. Sejak zaman nabi Adam as telah ada yang namanya 
makan, tidur, bepergian, permusuhan maupun aktifitas sosial lainnya. Substansi 
dari nilai-nilai itu akan terus ada, kemudian ada pembaharuan pada tata cara 
maupun gayanya saja. Dahulu mungkin orang makannya adalah dedaunan, 
sekarang makannya keju. Dahulu orang bepergian dengan berjalan kaki, saat ini 
dengan menggunakan mobil atau pesawat.

Pembaharuan terhadap nilai-nilai itu disesuaikan dengan perkembangan 
peradaban ummat manusia dalam memenuhi kebutuhan hidup mereka. Akibat 
dari pembaharuan itu, beberapa dari nilai akan mengalami pergeseran tetapi 
masih dalam batas kewajaran dan masih dapat ditolerir. Namun jika melenceng 
jauh dari substansinya maka ketakutan akan selalu menghantui karena membuat 
manusia akan bertindak keliru ataupun menilai sesuatu/seseorang berdasarkan 
prasangka atau praduga.

Seseorang akan dinilai kaya jika ia memiliki harta yang melimpah, rumah 
yang mewah, mobil yang banyak, atau jabatan yang tinggi. Sebaliknya, seseorang 
akan dinilai miskin jika tidak memiliki harta dan tidak memiliki jabatan. Padahal 
apalah artinya harta yang banyak jika ia sakit-sakitan atau penyakitan? Apalah arti 
memiliki istri yang banyak nan cantik jika ia tidak mampu menikmatinya? Akibat 
pelencengan nilai kehidupan ini, orang akan bertindak dan menilai berdasarkan 
materi tanpa melihat substansi. Hal ini mungkin disebabkan karena sejak masuk 
ke bangku sekolah, kita selalu diajarkan berhitung dimulai dari angka satu dan 
sengaja mengabaikan angka Nol yang jelas-jelas berbeda dengan kosong. Apalah 
arti angka satu tanpa dibarengi angka Nol? Semakin banyak angka Nol pada suatu 
angka, maka akan semakin banyak pula nilainya.

Jika kita memperhatikan sebuah mata uang, tentu kita akan bertanya, 
Apakah gerangan yang membuat uang itu berharga atau mempunyai nilai? Apakah 
nilai pada bahannya (intrinsic), atau nilai nominalnya, ataukah nilai tukarnya? 
Padahal uang itu sendiri dibentuk atas dasar pemufakatan masyarakat untuk 
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mempermudah pertukaran (medium of exchange) yang ditetapkan oleh Negara 
secara resmi sebagai alat tukar atau alat bayar dan untuk menghindari ribetnya 
perdagangan dengan cara barter maka digunakanlah logam. Emas dan perak 
dipilih sebagai alat tukar karena memiliki nilai yang tinggi (full bodied money) dan 
digemari oleh khalayak umum, tahan lama dan tidak mudah rusak, mudah dipecah 
tanpa mengurangi nilai, dan mudah dipindah-pindahkan. Lantas bagaimanakah 
dengan uang kertas? Jelas, bahwa uang itu bernilai bukan disebabkan oleh angka 
dan bahannya saja melainkan ada sesuatu yang sangat bernilai di balik uang itu 
yang sering kita abaikan dan hanya memperhatikan angka yang tertera pada uang 
tersebut. Meskipun uang kertas itu telah kusam atau robek, meskipun uang logam 
itu telah cacat atau berlumuran lumpur, toh, orang masih memperebutkannya 
disebabkan oleh nilai yang tersembunyi.

Nilai adalah sesuatu yang tersembunyi di balik angka dan materi. Semakin 
mengetahui dan menyadari akan nilai di balik materi, maka sesuatu yang kecil 
ataupun tak berguna menurut kasat mata akan memiliki nilai yang sangat besar. 
Dengan perumpamaan yang sederhana, harta yang sedikit jika dibarengi dengan 
kesehatan yang melimpah maka harta itu semakin bernilai harganya, karena masih 
ada kesehatan dan kehidupan yang berbentuk angka Nol yang tak bisa diukur 
dengan materi. Olehnya itu, ketakutan akan kesulitan dan hidup miskin sebagai 
momok dari prasangka atau praduga. Semua itu adalah bagian dari penyimpangan 
nilai yang harus diamendmentkan (penambahan dan perubahan atas apa yang 
telah ada) berdasarkan substansinya. Dan beberapa di antaranya akan disuguhkan 
dalam buku ini.

a. Hidup Itu Kekal

“Tersenyumlah wahai anakku, karena engkau telah terlahir melalui pintu 
keabadian (khuluud) untuk memperoleh hidup yang kekal dan abadi manakala 
engkau mengetahui akan kunci itu dan bagaimana cara menggunakannya agar 
pintu itu tetap terbuka untukmu”. Teka-teki apa lagi nih yang dilontarkan oleh 
ayahku yang membuatku semakin bingung dalam kebimbangan mendengar dan 
melakoninya dalam hidup? Masa sih aku akan hidup kekal abadi? Ah, omong 
kosong, toh pada akhirnya semua manusia akan mati juga. 

Melihat kebingungan dan kesok-tahuanku, beliau meresponnya dengan 
senyum dan berkata bahwa tubuh yang kamu gunakan saat ini jika diibaratkan 
dengan sebuah ponsel (handphone) hanyalah merupakan kesing belaka. Untuk 
menjalankan semua program (hardware) dan memproses data sesuai kebutuhan 



yang ada pada ponsel itu tentunya membutuhkan perangkat lunak (software) 
dimana di dalamnya terdapat firmware sebagai motor penggerak utama, micro
control unit yang akan menghubungkan data dengan operasi system ponsel, post
programmable memory sebagai sitem konversi nada, dering, gambar, dan lain-lain. 
Tanpa adanya software dalam struktur sebuah ponsel maka ponsel tersebut tak 
ubahnya seperti benda mati. 

Ketika seorang ahli membuat software ataupun hardware computer dalam 
bentuk yang baru, tentunya sebelum komputer itu dilunching secara resmi untuk 
khalayak umum, ia akan mengadakan uji coba atau study kelayakan terhadap 
perangkat tersebut. Jika hasil uji cobanya adalah positif maka perangkat itu diakui 
kesempurnaanya dan pasti akan sangat berharga dan bernilai jual tinggi serta 
patut diberi penghormatan setimpal atas perangkat maupun ahli yang telah 
membuatnya. Begitu pula halnya dengan Adam dan Hawa yang telah diciptakan 
oleh Allah sebagai manusia yang sempurna -baik hardware maupun softwarenya-
patut diuji kelayakan atas kesempurnaanya dengan diturunkannya mereka ke 
bumi untuk membawa misi mempertahankan, membuktikan, dan akan 
mempertanggung-jawabkan kembali kesempurnaan ruh, akal, hati, dan anggota 
tubuh di hadapan Penciptanya.

Allah SWT telah menciptakan softwaren Adam yang terdiri dari Firmware
dalam bentuk Ruh, Micro Control Unitnya adalah akal, dan Post programmable
memory dalam bentuk hati. Sedangkan hardwarenya adalah tubuh atau jasad. Hal 
ini menunjukkan bahwa di dalam tubuh terdapat dimensi selain materi sebagai 
software utama yaitu ruh yang menghidupkan jasad sebagai perantara bagi 
aktifitasnya. Akal untuk mengontrol perasaan cinta dan benci yang ada di dalam 
hati agar tidak terjadi gangguan pada operasi kerja anggota tubuh. Jika perangkat 
itu digunakan dengan baik dan sesuai dengan fungsinya maka seseorang akan 
lebih mengetahui kebesaran dan keagungan Maha Pencipta dan kekekalan di surga 
yang telah dijanjikan sebagai lahan warisan Adam as akan dihadiahkan. 
Sebagaimana Firman Allah SWT:

وتلك الجنة التي أورثتموھا بما كنتم تعملون
“Dan itulah surga yang telah diwariskan kepadamu disebabkan oleh amal-

amal yang kalian kerjakan” (QS. Az-Zukhruuf: 72)

Keberhasilan dalam membuktikan kesempurnaan penciptaan manusia 
tergantung pada penggunaan perangkat itu dengan baik. Ruh merupakan hakekat 



kehidupan, tanpa ruh dengan sendirinya akal, hati, dan anggota tubuh tidak dapat 
berfungsi. Ruh itu akan kekal abadi apabila dijaga secara intern (dari dalam diri) 
dan ekstern (fungsi anggota tubuh). Begitu pula tubuh sebagai kesing pun akan 
kekal tergantung bagaimana merawat dan menggunakan hardware dan sofware 
itu dengan baik.

Semua agama samawi meyakini akan kekekalan ruh yang merupakan 
bagian yang tak terpisahkan dari tubuh. Jasad itu akan terjaga manakala ruh dan 
jasad digunakan sesuai dengan apa yang telah diamanatkan oleh Pemiliknya. 
Dalam Lukas 10:25-28: Pada suatu ketika berdirilah seorang ahli Taurat untuk 
mencobai Yesus, katanya;”Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh 
hidup yang kekal?” Jawab Yesus kepadanya:”Apa yang tertulis dalam hukum 
taurat? Apa yang engkau baca di sana?” Jawab orang itu:”Kasihilah Tuhan Allahmu 
dengan segenap hatimu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu 
seperti engkau mengasihi dirimu sendiri” Kata Yesus kepadanya:”Jawabmu itu 
benar, perbuatlah demikian maka engkau akan hidup”.  Ayat-ayat ini menunjukkan 
adanya hidup kekal manakala ruh dan jasad dirawat dengan baik yakni 
menyembah Allah dan mengasihi sesama. 

Dalam agama Islam, terdapat beberapa dalil yang dapat menunjukkan 
kehidupan manusia di alam lain selain dunia, diantaranya; Al-Quran Surah Aal-
Imraan ayat: 169, Allah SWT berfirman:

وال تحسبن الذین قتلوا في سبیل هللا أمواتا بل أحیآء عند ربھم یرزقون
“Janganlah kamu mengira bahwa orang yang gugur di jalan Allah itu mati, 

bahkan mereka itu hidup di sisi Tuhannya dengan mendapat rezeki”

Imam Muslim meriwayatkan dalam kitabnya Ahaadits al-Anbiya’ dari Anas 
ra bahwa Rasulullah SAW bersabda:

قبرهفيلیلة أسرى بھ مّر بموسى صلوات هللا علیھ وھو قائم یصلي
“Pada malam ketika aku di-isra’kan, aku melewati kuburan Nabi Musa as 

dimana ketika itu beliau sedang melaksanakan shalat di kuburnya”

Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam al-Hakim dari Aisyah ra berkata:

إنما ھو أبي وزوجي، فلما دفن عمر معھما ما دخلتھ إال وأنا : كنت أدخل البیت فأضع ثوبي وأقول
مشدودة على ثیابي حیاًء من عمر



“Dahulu ketika aku memasuki pemakaman, dimana hanya ada makam 
ayahku dan suamiku, maka aku biasanya melonggarkan pakaian dan berkata; 
penghuni pemakaman ini hanya bapakku dan suamiku, akan tetapi setelah Umar 
dikuburkan di pemakaman itu bersama keduanya, maka semenjak itu aku tidak 
berani memasukinya kecuali setelah aku merapikan pakaianku terlebih dahulu 
karena merasa malu dengan Umar”

Dari dalil-dalil di atas, Imam al-Baihaqy dalam kitabnya al-I’tiqad
berpendapat bahwa setelah ruh para Nabi dicabut, niscaya ruh mereka akan 
dikembalikan lagi ke dalam jasadnya di alam kubur dimana mereka hidup di sisi 
Allah sebagaimana para syuhada’ dan shalihin yang senantiasa mendapatkan 
rezeki dari-Nya sebagaimana Musa as shalat di dalam kuburnya serta malunya 
sayyidah Aisyah terhadap Umar ra.

Sungguh suatu keajaiban, tatkala ada penggalian/pemindahan kuburan 
dimana jasad dari sebagian mayit yang ada di dalamnya masih utuh terbungkus 
rapih dengan busana kebangsaannya. Sungguh benar kekuasaan Allah SWT yang 
telah mengangkat Nabi Isa as dan menggantikannya dengan seseorang yang 
menyerupainya untuk disabil, namun kisah ini masih membuat kita bertanya dan 
memperdebatkan apakah beliau masih hidup ataukah telah meninggal dunia. 
Begitupula kebesaran Allah SWT mengenai kisah Nabi Heder as yang masih 
diperdebatkan tentang hidup dan matinya, dimana sebagian ulama menyatakan 
beliau masih hidup dengan landasan riwayat dari Ali, Ibnu Abbas, Ibnu Mas’ud ra:

یلتقى الخضر والیاس في كل عام في الموسم ویجتمع مع إسرافیل وجبریل ومیكائیل بعرفات 
والحجیج بھا

“Nabi Heder as bertemu dengan Ilyas pada setiap tahun dari musim haji, Ia 
bertemu juga denga malaikat Israfil, Jibril, dan Mikail di Arafah dan melaksanakan  
ibadah haji”

Atau diriwayatkan dari al-Baihaqy dalam “Dalail An-Nubuwah” dan Al-
Hakim dalam kitabnya “Al-Mustadrak” (dalam Ibnu al-Athar, 2005):

لما توفي رسول هللا وجائت التعزیة  فیھ دخل رجل أشھب اللحیة جسم صبیح فتخطى رقابھم فبكي 
زاھم في رسول هللا ثم انصرف فقال أبو بكر وعلي رضي هللا ثم التفت إلي الصحابة فوعظھم وع

تعالى عنھما أتدرون من ھذا ھو الخضر علیھ السالم
“Pada saat Ta’ziah ketika Rasulullah SAW wafat, masuklah seorang laki-laki 

yang berjenggot keabu-abuan berbadan besar dan bagus menghampiri Nabi dan 
menangis kemudian memalingkan pandangannya ke arah para sahabat seraya 
menasehati dan memberi ketabahan hati kepada mereka tentang kepergian 



Rasulullah lalu ia beranjak pergi, Abu Bakar dan Ali ra berkata, tidakkah kalian 
mengetahui siapakah ia, ia adalah nabiyullah Heder as”

Sedangkan para ulama yang mengklaim atas kewafatan Heder as 
bersandarkan pada firman Allah SWT surah Al-Anbiya: 34:

وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فھم الخالدون
“Dan Kami tidak menjadikan hidup abadi bagi seorang manusiapun sebelum 

kamu (Muhammad), maka jikalau kamu mati, apakah mereka akan kekal?”

Berdasarkan ayat di atas dan beberapa hadis pendukung, para ulama 
sepakat bahwa Nabi Heder as telah wafat. Namun Maha Besar dan Maha 
Perkasanya Allah SWT tidak dapat dinafikan karena jika Ia menghendaki sesuatu, 
Ia berkata jadi, maka jadilah. Layaknya jasad yang kekal utuh di dalam kubur 
meskipun telah terpisah dengan ruh.

Para ulama berpendapat bahwa kematian bukanlah berarti ketiadaan sama 
sekali atau kebinasaan total, akan tetapi kematian itu hanyalah terpisahnya ruh 
dengan jasad, terpisahnya kekuatan antar keduanya, pergantian keadaan, dan 
perpindahan dari suatu tempat/alam ke alam lain. Abu Nu’aim telah meriwayatkan 
dari Bilal bin Sa’ad dalam nasehatnya:

یا أھل الخلود، ویا أھل البقاء، إنكم لم تخلقون للفناء وإنما خلقتم للخلود واألبد وإنكم تنقلون من دار 
إلي دار

“Wahai penduduk yang abadi, wahai penduduk yang kekal, Sesungguhnya 
kalian tidak diciptakan untuk binasa, akan tetapi kalian diciptakan untuk kekal dan 
abadi, dan kalian akan berpindah dari suatu negeri ke negeri lain”

Hal senada juga disampaikan oleh Imam at-Thabari dalam kitab Al-Kabair, 
dan Imam al-Hakim dalam Al-Mustadrak (dalam As-Suyuthi: 1994) telah 
diriwayatkan dari Umar bin Abdul Aziz, dia berkata:

إنما خلقتم لألبد البقاء ولكنكم تنقلون من دار إلي دار
“Sesungguhnya kalian diciptakan untuk kekal abadi namun kalian akan 

berpindah dari suatu negeri ke negeri lain”
Perpindahan sesuatu/seseorang dari suatu ruang, kantor, atau instansi 

disebabkan karena dua hal, tak lain dan tak bukan adalah dikarenakan ia memiliki 
nilai-nilai positif atau negatif. Dan mayoritas perpindahan itu terjadi disebabkan 
karena ia memiliki nilai atau reputasi yang sangat positif, sedangkan yang memiliki 



nilai negatif pasti akan disingkirkan, dibinasakan atau digudangkan hingga binasa 
ditelan usia.

Olehnya itu, hilangkan kekhawatiran dan rasa takutmu akan kematian 
wahai anakku dan bergembiralah dengan memperbanyak berbuat baik untuk ruh 
dan jasadmu agar kelak hidupmu akan kekal abadi (ruhiyah wal jasadiyah) dimana 
perpindahanmu akan semakin memberi warna dan manfaat atas keduanya dan 
juga bagi orang lain akan senantiasa merindukan dan merasakan keberadaanmu di 
sekeliling mereka.

b. Hidup Bukanlah Pilihan Melainkan Hidup untuk Menghidupi

Diantara ungkapan “arti hidup” dan “hidup berarti”, sering kali 
membingungkan. Sebagian diantara kita akan mengartikan hidup adalah proses 
dari kelahiran, bersekolah, bekerja, berpenghasilan, menjadi pengusaha sukses 
atau hartawan, memiliki keluarga, membesarkan anak cucu, dan mati masuk surga. 
Ada pula yang mengatakan bahwa hidup adalah proses kelahiran hingga kematian 
sesuai takdir yang telah ditentukan oleh Tuhan. Ada pula yang beranggapan 
praktis bahwa hidup bukanlah mati.

Penyataan-pernyataan itu tidak dapat dipungkiri atau disalahkan. Jika kita 
kembali merujuk dan menelusuri proses penciptaan manusia di muka bumi ini 
dengan sedikit merenunginya, maka kita akan menemukan jawaban bahwa arti 
hidup adalah kelangsungan hidup yang bertujuan agar dapat berarti atau memberi 
arti dan bermanfaat bagi orang lain. Dengan kata lain, hidup adalah untuk 
menghidupi diri sendiri serta orang lain, baik secara spiritual maupun material. 
Namun tidak jarang kita mengartikan hidup untuk menghidupi dalam arti yang 
sangat sempit yaitu dengan cara bersungguh-sungguh membanting tulang mencari 
nafkah sebanyak-banyaknya hanya untuk menghidupi atau membahagiakan 
keluarga. Kita mengartikan hidup untuk menghidupi sebatas mencari nafkah atau 
membiayai kebutuhan sehari-hari saja, bahkan telah mengabaikan berbagai aspek 
kehidupan yang harus dihidupkan sebagai khalifah yang telah ditugaskan dan 
diberi tanggung jawab oleh Tuhan di atas muka bumi ini sehingga dengan 
mudahnya berasumsi bahwa hidup adalah pilihan.

Dalam hidup tentunya banyak pilihan sebagai cara atau sarana untuk 
mencapai tujuan yang harus dilandasi oleh akal yang berpedoman kepada kitab 
suci sebagai kompas kehidupan. Jika tidak, maka option (pilihan) yang ada di 
depan mata semakin membingungkan sehingga apa saja yang kita pilih terasa 



salah ataupun sebaliknya. Mungkin kebiasaan di sekolah yang serba multiple 
choice telah menjadi tradisi yang sulit untuk ditinggalkan. Akibatnya pilihan atas 
jawaban yang kita pilih dengan cara menutup mata dan menduga-duga terjadi 
karena semua opsi yang ada, kita anggap benar dan membingungkan. Sebuah 
anekdot mungkin dapat dijadikan kebenaran tentang acuan kita dalam memilih. 
Jika ada dua pilihan; uang atau perempuan, orang Saudi akan memilih perempuan 
karena di daerah mereka sulit untuk mendapatkan perempuan meskipun uang 
mereka banyak, orang Mesir akan memilih uang karena di daerah mereka terdapat 
banyak wanita cantik dan sulit mendapatkan uang, orang Amerika akan memilih 
uang karena mereka berfikir logis bahwa dengan uang mereka bisa mendapatkan 
perempuan, namun jika pilihan ini diajukan kepada orang Indonesia maka pasti 
mereka bingun dan akan mengambil keduanya karena sulit untuk memilih. 
Mungkin itulah sebagian realita dari tradisi memilih dalam menjalani hidup dan 
melupakan tugas dan tanggung jawab dalam hidup.

Kata “Hidup” bisa saja berasal dari bahasa Arab “Hadp” yakni ‘tujuan’. 
Artinya, orang yang hidup adalah orang yang memiliki tujuan dimana segala upaya 
dan usahanya senantiasa diarahkan kepada tujuan dan siap menghadapai segala 
aral yang menghadang. Sinonimnya dalam bahasa Arab adalah ‘hayat’ yang berarti 
‘masih tetap eksis, aktif, bersemangat dan energik’. Wajar jika orang yang tidak 
mempunyai tujuan hidup diumpamakan dengan ‘Mayat berjalan atau mayat hidup’. 
Meskipun ruhnya belum terpisah dari jasadnya tetapi aktifitas dalam meraih 
tujuan hidupnya kurang energik dan selalu pesimis.

Ungkapan ‘Hidup untuk menghidupi’ mungkin terdengar atau terkesan 
sedikit kasar, karena yang berhak menghidupkan dan mematikan hanyalah Allah 
SWT. Sehingga di dalam bahasa Arab itu sendiri, jika terdapat kata-kata, seperti; 
menciptakan, menghidupkan, membunuh, mematikan, dan semisalnya sebagai 
kuasa yang melekat pada Maha Pencipta, maka subjek tersebut tidaklah 
dinamakan subjek melainkan Syibhul Faa’il (yang menyerupai subjek), Contoh 
sederhana; أحیا عیسى الموت “Isa menghidupkan orang mati”. Dalam kalimat ini, 
kedudukan Isa bukanlah sebagai Subjek melainkan sebagai pengganti dari Subjek 
yang sesungguhnya yaitu Allah SWT. Kata “Ahya” itu juga memiliki banyak makna, 
diantaranya; ‘memberi semangat, memperbaharui, melakukan regenerasi’. Dari 
arti-arti inilah yang lebih mendukung munculnya ungkapan ‘Hidup untuk 
menghidupi’.



Dilihat dari proses awal terjadinya manusia sebagai janin di dalam rahim, ia 
telah menghidupkan semangat dan kepercayaan diri seorang ayah dan telah 
menghidupkan harapan dan kebahagiaan kedua orang tua serta sanak famili yang 
menanti kehadiran seorang penerus keturunan mereka. Betapa sedihnya mereka 
ketika janin itu terpaksa atau tanpa sengaja tergugurkan. Betapa sedihnya mereka 
mengasuh dan mendidik sejak kecil tanpa pamrih, namun ketika telah tumbuh 
dewasa -sengaja atau tanpa sengaja- durhaka terhadap mereka. Ketika kita lahir 
dengan tangisan yang melengking nyaring, anehnya orang-orang di sekeliling kita 
tersenyum gembira. Dan ketika kita mati dengan tersenyum, maka orang di 
sekeliling kita justru akan mengisakkan tangis. Hal itu menunjukkan bahwa 
eksistensi sesuatu atau seseorang itu akan berarti apabila mampu memberikan 
kehidupan yang baru bagi dirinya dan orang lain secara berkesinambungan yang 
kadang ditafsirkan dengan reinkarnasi (tanasukh).

Reinkarnasi berarti “lahir kembali” atau “kelahiran semula” yaitu suatu 
kepercayaan bahwa seseorang itu akan mati dan dilahirkan kembali dalam bentuk 
kehidupan lain. Yang dilahirkan itu bukanlah wujud fisik, melainkan jiwa orang 
tersebut mengambil wujud tertentu sesuai dengan hasil perbuatannya terdahulu. 
Dalam agama Hindu dan Buddha, filsafat reinkarnasi mengajarkan manusia untuk 
sadar terhadap kebahagiaan yang sebenarnya dan bertanggung jawab terhadap 
takdir yang diterimanya serta memberi kesempatan bagi manusia untuk 
menikmati kebahagiaan yang tertinggi. Namun benarkah yang berpindah itu 
adalah ruh orang yang telah meninggal duni ke jasad orang yang masih hidup? 
Tentunya pemikiran ini ditolak dan tidak dibenarkan dalam ajaran islam (Asyraf 
al-Azhary: tanpa tahun).

Mungkin pendekatan genekologi-lah yang lebih tepat dalam meluruskan 
permasalahan ini, dimana gen berpengaruh dalam membentuk kemiripan secara 
fisik maupun psikis terhadap seseorang dengan orang lain atau antara orang yang 
telah meninggal dunia maupun yang masih eksis di alam dunia. Bukankah 
kehidupan dimulai ketika sel sperma suami yang mencapai 300 juta sel dan sel 
telur wanita yang mengandung 30 ribu gen bergabung menjadi sel baru? Dan 
hanya salah satu diantara jutaan sel sperma yang akan membuahi sel telur 
sehingga bisa saja bayi yang baru dilahirkan akan memiliki gen yang sama dengan 
orang tuanya, bisa juga berbeda atau bahkan lebih meyerupai gen dari kakek 
buyutnya dimana anaknya -orang tua bayi- hanya sebagai pembawa sifat saja 
(carrier) kemudian diturunkan kepada bayi tersebut. 



Memang pengaruh lingkungan tidak dapat dipungkiri sebagai faktor 
pembentuk sifat dan karakter anak ketika mereka masih berada pada masa kanak-
kanak dan remaja. Namun ketika mereka tumbuh menjadi dewasa (Maturation) 
dari pembelajaran trial and error (coba-coba), imitation & identification leraning
(meniru & mengidentifikasi), dan proses sosialisasi sehingga memperoleh 
kematangan emosi. Perkembangan fisik, kecerdasan, dan keperibadian 
dipengaruhi oleh faktor genetik dan hubungan sosial (Hurlock, 1978). Bahkan 
menurut Terman & Oden (1959), faktor genetik sebagai ciri bawaan cenderung 
berkembang secara bersamaan dengan kecerdasan, ukuran, kekuatan, 
kesempurnaan fisik, dan stabilitas emosional maka faktor genlah yang dominan 
itulah yang disebut dengan regenerasi. Ibarat rambutan aceh atau pisang ambon 
ditanam di daerah yang berbeda, ketika ia baru mengeluarkan buah, tentu belum 
dapat diketahui atau diidentifikasikan nama, dan jenis, namun ketika buah itu 
mencapai kematangan, barulah dapat diketahui bahwa inilah rambutan aceh atau 
pisang ambon dari bentuk, jenis, dan rasanya.

Regenerasi yang baik tak luput dari reaktifasi (menghidupkan kembali) 
nilai-nilai yang ada pada sifat dan karakteristik seorang khalifah di atas muka bumi 
ini yang telah dimandatkan oleh Tuhan kepada semua manusia guna 
memakmurkan alam semesta ini. Karena itulah yang menjadi gagasan awal 
penciptaan manusia yang telah diprotes oleh para malaikat. Kemudian Allah 
menjadikan penyembahan sebagai tujuan utama untuk membantah argument para 
malaikat dan meyakinkan bahwa kemakmuran itu akan berhasil sepanjang masa di 
tangan para khalifah yang berkarakter sebagai penyembah Tuhanya dan sebagai 
pemimpin yang senantiasa memberikan petunjuk maupun tauladan yang baik 
berdasarkan apa yang telah diperintahkan terhadap orang-orang yang 
mengabaikannya. Allah SWT berfirman:

)٧٣:األنبیاء(وجعلناھم أئمة یھدون بأمرنا 
“Dan Kami telah menjadikan mereka sebagai pemimpin-pemimpin yang 

memberi petunjuk dengan perintah Kami” (Al-Anbiya’: 73)

Sebagai manusia yang tak luput dari alpa dan lupa terhadap perkara-
perkara yang telah diperintahkan oleh Allah, maka yang pertama kali memberi 
petunjuk dan contoh yang baik atau menghidupkan kembali nilai-nilai tersebut 
akan mendapatkan pahalanya dan pahala orang-orang yang mengerjakannya. 
Sebagaimana sabda Nabi SAW:



أجرھا وأجر من عمل بعده من غیر أن ینقص من أجورھم شیئ، من سن في اإلسالم سنة حسنة فلھ
ومن سن في اإلسالم سنة سیئة كان علیھ وزرھا ووزر من عمل بھا من غیر أن ینقص من 

)رواه مسلم(أوزارھم شیئ 
“Barang siapa yang melakukan suatu perbuatan yang baik dalam islam maka 

baginya pahala itu dan pahala siapapun yang mengerjakan setelahnya tanpa 
mengurangi pahala mereka sedikitpun, dan barang siapa yang mengerjakan suatu 
keburukan dalam islam maka baginya dosa itu serta dosa siapa saja yang 
mengikutinya tanpa mengurangi dosa mereka sedikitpun” (HR. Muslim).

Hadis inilah yang membuat para sahabat berlomba-lomba mengerjakan 
kebaikan dan menghidupkan nilai-nilai persaudaraan dan kebersamaan, mereka 
segera pulang ke rumah masing-masing untuk mengambil apa saja di rumah 
mereka yang dapat disedekahkan kepada para dhu’afah sedangkan mereka sendiri 
dalam kondisi yang pas-pasan. Peristiwa inilah yang patut digarisbawahi untuk 
ditauladani bahwa hidup ini bukanlah sekedar mencari nafkah atau menafkahi 
keluarga saja, melainkan juga untuk menghidupikan kembali nilai-nilai kebaikan 
yang dapat memberikan arti, warna dan manfaat, baik bagi diri sendiri maupun 
orang lain semasa di alam dunia atau setelah berpindah ke alam kubur dan alam 
lainnya.

Untuk menghidupi atau mereaktifasi nilai-nilai kebaikan guna mewujudkan 
kehidupan yang lebih makmur maka segeralah kenali diri sendiri agar lebih 
mengetahui tentang Tuhan, tentukan keberadaan (positioning) sebagai seorang 
khalifah yang memberi penerangan, pencerahan dan rasa damai di setiap 
lingkungan dimana kita berada, tentukan tujuan dan target yang akan dicapai, 
kemudian melaksanakan apa yang telah diperintahkan dan ditargetkan dengan 
sebaik mungkin.

c. Ternyata Kehidupan Dunia ini Tak Nyata

Ketika membaca buku James Jaccar dan Jacob Jacoby (2010) yang berjudul 
“Theory Construction and Model Building Skills”, keyakinanku semakin kuat akan 
apa yang dipesankan oleh orang tua, bahwa apa yang engkau kejar di dunia ini 
hanyalah ilusi semata karena yang engkau lihat dan peroleh hanyalah permainan 
peran (role taking) dan pemberian hadiah palsu yang tak akan pernah diterima 
oleh akal dan perasaanmu. Kelak engkau akan menyadari, bahwa kehidupan 
akhirat yang ghaib itulah yang hakiki.

Terpukau nalar ini ketika membaca buku yang dimulai dengan pendapat 
Albert Einstein “Reality is merely an illusion” realita adalah semata-mata sebuah 



ilusi. Didukung dengan beberapa pendapat lainnya, seperti Scarr (1985) yang 
menyatakan bahwa “We do not discover scientific facts; we invent them” artinya; 
kami tidak mengetahui dan dapat mendeteksi fakta ilmiah; melainkan kami 
mencoba mengkreasi dan menciptakannya. Selain itu, “Reality is a construction of 
the human mind” realitas adalah sebuah konstruksi dari fikiran manusia. Kalimat-
kalimat ini membuatku bingung dan berhenti membaca. Begitu lama waktu yang 
kuhabiskan untuk memikirkan sub bagian buku ini. Fikiranku berputar mencari 
dan coba mengkombinasikan beberapa buku yang pernah dibaca, salah satunya 
adalah buku Prof. Dr. Qurays Sihab, MA yang berjudul “Yang tersembunyi di balik 
Al-Quran” yang banyak membahas tentang Misykat dan Zujaaj serta keterbatasan 
indera dan pengetahuan manusia terhadap sesuatu yang ghaib.

Hasil kompilasi bacaan itu menyimpulkan bahwa memang kehidupan di 
dunia ini tidaklah nyata karena keterbatasan indera dan pengetahuan manusia 
terhadap yang ghaib yang selamanya akan menjadi hal ghaib yang harus diyakini 
oleh manusia. Apa yang terlihat nyata oleh indera semata-mata adalah produksi 
alam nomenon atau ide abstrak dalam fikiran manusia yang terkonsepkan melalui 
alam fenomenon atau real. Abstraksi konsep pada otak manusia akan 
menghasilkan visualisasi gambar yang nyata layaknya gambar yang ada pada layar 
televisi yang tertonton seakan nyata. Realitas sesungguhnya dapat dilihat melalui 
konseptualisasi manusia terhadap sesuatu. Hasil konseptualisasi otaklah yang 
akan memberikan makna terhadap sesuatu yang diakui eksistensinya.

Sederhananya, jika kehidupan di dunia ini nyata, maka pasti hanya akan ada 
seorang wanita saja di dunia ini yang cantik dimana semua pria pasti akan 
mengejarnya. Ternyata ide masing-masing orang tentang kecantikan itu berbeda, 
sehingga terkonsep di otak dan menghasilkan visualisasi yang berbeda pula dalam 
hal melihat nyatanya kecantikan itu di dunia. Sejatinya kecantikan itu ada pada 
bidadari-bidadari surga yang masih menjadi hal ghaib dan patut diyakini oleh 
manusia disebabkan karena keterbatasan indera dan pengetahuan dalam 
memvisualisasikannya. Realitas yang dianggap nyata oleh indera ibarat keindahan 
fatamorgana yang tak mungkin diraih, semakin mendekatinya, terasa semakin jauh 
dan tak mungkin digapai. Itulah keterbatasan indera dan pengetahuan manusia. 
Sudah pasti, apa yang terlihat dengan indera hanyalah tirai dan sampul realitas, 
dan apa yang tersembunyi di balik tirai keghaiban itulah hakikat sesuatu yang 
benar-benar nyata. Sebagaimana Firman Allah SWT:

وما ھذه الحیاة الدنیا إال لھو ولعب وإن الدار اآلخرة لھي الحیوان لو كانوا یعلمون



“Dan tiadalah kehidupan dunia ini melainkan senda gurau dan main-main. 
Dan sesungguhnya akhirat itulah yang sebenarnya kehidupan, kalau mereka 
mengetahui” (QS. Al-Ankabuut: 64).

اعلموا أنما الحیاة الدنیا لعب ولھو وزینة وتفاخربینكم وتكاثر في األموال واألوالد كمثل غیث 
أعجب الكفار نباتھ ثم یھیج فتراه مصفّرا ثم یكون حطاما وفي اآلخرة عذاب شدید ومغفرة من هللا 

ورضوان وماالحیاة الدنیا إال متاع الغرور
“Ketahuilah, bahwa sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah permainan 

dan suatu yang melalaikan, perhiasan dan bermegah-megah antara kamu serta 
berbangga-banggaan tentang banyaknya harta dan anak, seperti hujan yang 
tanam-tanamannya mengagumkan para petani; kemudian tanaman itu menjadi 
kering dan kamu lihat warnanya kuning kemudian menjadi hancur. dan di akhirat 
(nanti) ada azab yang keras dan ampunan dari Allah serta keridhaan-Nya. Dan 
kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu” (QS. Al-Hadiid: 
20).

Dalam ayat ini Allah berfirman: Ketahuilah wahai manusia yang lengah dan 
tertipu oleh gemerlap perhiasan duniawi bahwa sesungguhnya kehidupan dunia 
dan gemerlapannya yang menggiurkan tak lain hanyalah permainan yang sia-sia 
tanpa tujuan. Apa yang dihasilkan tak lain hanyalah hal-hal yang menyenangkan 
hati sesaat namun menghabiskan waktu yang berdampak pada kelengahan, yaitu 
melakukan pekerjaan yang menyenangkan hati tetapi tidak penting yang bisa 
membawa pada kedengkian, iri hati, serta bersaing dan berbangga dengan 
banyaknya harta dan anak-anak. Padahal semua itu hanyalah giuran yang bersifat 
sementara.

Kehidupan dunia ibarat hujan yang tercurah ke atas tanah yang 
mengagumkan para petani akan tanaman-tanaman yang ditumbuhkannya, 
kemudian setelah berlalu sekian waktu, tanaman itu menjadi kering atau tumbuh 
tinggi dan menguat lalu dengan segera akan menguning dan beberapa saat 
kemudian ia menjadi hancur. Demikianlah perumpamaan keadaan dunia dari segi 
kecepatan kepunahannya, dan di akhirat kelak nanti, azab yang amat keras bagi 
mereka yang menuntutnya dengan mengabaikan kebenaran akhirat, dan ada pula 
ampunan dari Allah serta keridhaan-Nya bagi mereka yang menjadikan dunia 
sebagai arena perolehan kebahagiaan akhirat dan tidaklah kehidupan dunia itu 
bagi mereka yang terlengahkan oleh gemerlapnya kecuali hal itu hanyalah 
kesenangan sementara yang segera lenyap dan sangat menipu manusia-manusia 
yang lengah.



Dari ayat-ayat di atas, lahirlah istilah dunia adalah panggung sandiwara. 
Semua orang mengambil peran dan memainkan peran itu dengan penuh kepura-
puraan. Semua hanyalah tipuan bagaikan trik yang dimainkan oleh seorang 
pesulap yang menyulap apa yang terlihat seakan nyata. Begitu pula dengan apa 
yang terlihat dan dirasakan oleh indra tentang kehidupan sehari-hari. Semua itu 
menunjukkan atas adanya sesuatu yang dzahir nampak oleh mata dan ada pula 
yang tersembunyi sebagai substansi, ada makna di balik makna dari setiap 
kejadian, dan semua itu hanya dapat dikonseptualisasikan maknanya oleh orang 
yang senantiasa berfikir dan bertadabbur. Sehingga segala perbuatan baik yang 
mereka lakukan tidak hanya sebatas ritual yang nyata oleh indera belaka 
melainkan substansi dari ibadah itulah yang mereka tegakkan sebagai realitas 
beribadah di dunia ini untuk kehidupan ukhrawi yang lebih nyata.

d. Jangan pernah Pusing Memikirkan Dunia, Biarkan Dunia yang Pusing Memikirkanmu

Ketahuilah wahai anakku, Rasulullah SAW bersabda, yang artinya; Dunia ini 
ibarat bangkai dan yang menuntutnya hanyalah anjing. Semakin engkau 
mendekatinya, semakin sesak nafasmu dibuat olehnya, apalagi ketika engkau 
mencicipinya maka engkau akan keluar dari kodrat kemanusianmu. Hal ini bukan 
berarti engkau harus melupakan kehidupan duniamu, melainkan hidupkan dunia 
dimana engkau berada dan jangan sekali-kali pusing memikirkan dunia, tapi 
biarkan dunia yang pusing memikirkanmu. Kuncinya mudah yaitu belajar dan 
memperkaya diri dengan ilmu. Dengan ilmu yang engkau miliki, banyak pekerjaan 
akan datang mencari, banyak jabatan yang akan ditawarkan, uang pun mengalir, 
semakin banyak wanita yang mengantri untuk dipinang, dengan sendirinya dunia 
itu akan pusing memikirkanmu.

Seorang ilmuwan yang kaya raya di masa pemerintahan Harun Ar-Rasyid 
pernah ditanya tentang kesuksesannya oleh para sahabatnya yang berprofesi 
sebagai pedagang. Untuk menjawab pertanyaan itu, beliau lantas mengeluarkan 
uang seratus dirham kertas dan bertanya; Apakah kalian menginginkan uang ini? 
Para sahabatnya serentak menjawab, Iya, jelas kami mau. Uang tersebut kemudian 
dilipat dan diremas-remas hingga tak karuan bentuknya kemudian beliau 
bertanya; Apakah kalian masih menginginkan uang ini? Para sahabatnya masih 
menjawab dengan jawaban yang sama. Uang itu beliau jatuhkan ke tanah dan 
menginjak-injaknya hingga kotor bercampur sedikit lumpur yang berasal dari 
sendalnya dan bertanya lagi; Apakah kalian masih menginginkan uang ini? Para 
sahabatnya menjawab; Ya, kami masih menginginkan uang itu. Ilmuan ini 



kemudian merobek uang yang sudah kumal itu menjadi empat bagian, sementara 
para sahabatnya semakin bengong melihat perbuatan sang ilmuan dan bertanya; 
mengapa engkau merobek uang itu? Beliau hanya menjawab; Apakah kalian masih 
menginginkan uang ini? Dan merekapun serentak menjawab; Iya, kami masih 
menginginkan uang itu. Beliau kemudian berkata; kalian juga bisa sukses seperti 
saya meskipun profesi kalian sebagai pedagang. Pekerjaan apapun yang kita 
lakukan jika didasari oleh ilmu maka akan memperkaya diri dan profesi untuk 
meraih kesuksesan. Dengan ilmu, kalian akan memiliki nilai melebihi nilai yang 
ada pada uang ini yang akan selalu dicari dan dibutuhkan oleh orang meskipun 
miskin, jelek, berantakan, dihina, diinjak-injak, kampungan atau tinggal di 
pedalaman sekalipun.

Keutamaan manusia dibanding makhluk lainnya terletak pada ilmu, bahkan 
para malaikat tak mampu membantah akan kelebihan ilmu yang dimiliki oleh Nabi 
Adam as. Sehingga Allah telah menjanjikan derajat yang tinggi dan mulia bagi 
orang-orang yang beriman dan berilmu, sebagaimana Firman-Nya:

)١١: المجادلة(یرفع هللا الذین آمنوا منكم والذین اوتوا العلم درجات 
“Allah akan mengangkat/meninggikan derajat orang-orang yang beriman di 

antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat” (QS. 
Al-Mujadalah: 11)

As-Syaukani dalam tafsirnya tentang ayat ini menyatakan bahwa orang 
yang beriman dan berilmu akan diangkat derajatnya dan diberikan kemulian 
baginya di dunia dan pahala baginya di akherat meskipun ia seorang budak. 
Dikisahkan bahwa seorang budak bernama ‘Atha yang berkulit hitam legam dan 
mempunyai hidung yang pesek milik seorang wanita di Mekkah didatangi oleh 
Sulaiman bin Abdil Malik sang Amirul Mukminin bersama kedua anaknya. Ketika 
itu ‘Atha sedang melaksanakan shalat, setelah selesai dari shalatnya, iapun 
menyambut mereka. Sang Amirul Mukminin selalu bertanya kepadanya tentang 
hal-hal agama terlebih lagi tentang manasik haji. Kemudian Sulaiman berkata 
kepada anak-anaknya; Wahai anak-anakku, janganlah kalian lalai dari menuntut 
ilmu, sungguh aku tidak akan pernah lupa telah berada di hadapan seorang budak 
hitam yang berilmu.

Dalam kisah yang lain Ibrahim al-Harbi berkata: Muhammad bin 
Abdurrahman al-Auqash adalah seorang yang lehernya sangat pendek sampai 
masuk ke badannya sehingga bahunya menonjol ke luar. Dengan penuh kasih



sayang dan perhatian, ibunya berpesan: Wahai anakku, sungguh kelak setiap kali 
Engkau berada di sebuah majelis, Engkau akan selalu ditertawakan dan 
direndahkan, maka hendaklah Engkau menuntut ilmu karena ilmu akan 
mengangkat derajatmu. Ternyata ia benar-benar mematuhi pesan ibunya hingga 
suatu saat ia dipercaya menjadi hakim agung di Mekkah selama dua puluh tahun 
(Ibnu Qayyim: tanpa tahun)

Kisah-kisah di atas menunjukkan betapa pentingnya ilmu dan betapa 
mulianya derajat orang yang berilmu di mata manusia apalagi di hadapan Allah 
SWT. Sehingga ketika sayidina Ali karamallahu wajhah diberikan dua pilihan, yaitu 
ilmu dan harta, beliau lantas memilih ilmu dibanding harta tanpa ada keraguan 
sedikitpun. Sayangnya, di zaman sekarang ini khususnya di Indonesia, para remaja 
lebih mencari pekerjaan yang dapat menghasilkan uang dari pada mencari ilmu 
karena mereka menganggap bahwa untuk mendapatkan ilmu sebatas di bangku 
sekolah atau kuliah saja. Padahal ilmu dapat diperoleh tanpa melalui bangku 
sekolah, bahkan di kantor pun dimana mereka akan bekerja, mereka dapat 
menimba ilmu, asalkan niat itu ditanamkan sejak awal, bahwa tujuan bekerja 
bukan untuk mencari uang melainkan untuk memperoleh ilmu dan memperkaya 
diri dengan skill kehidupan. Satu saja bidang ilmu yang kita kuasai, orang akan 
datang mencari dan membutuhkan keahlian itu, apalagi jika banyak bidang ilmu 
yang dikuasai dan mampu mengaplikasikannya untuk kepentingan diri dan orang 
lain dalam kehidupan ini. 

Ilmu akan mengangkat derajat pemiliknya beberapa derajat disbanding 
orang yang tak berilmu adalah janji yang telah pasti dari Allah SWT. Orang berilmu 
senantiasa dicari dan dibutuhkan ilmunya untuk dimanfaatkan dan diambil 
keberkahannya. Maka dari itu, jangan pernah takut miskin jika memiliki ilmu 
(orang yang memiliki ilmu boong-boongan saja bisa hidup kok), karena ilmu itu 
cahaya (al-‘ilmu nuur) dan dimana saja pemilik ilmu itu berada akan selalu 
memberikan inspirasi, motivasi, penerangan, dan keberkahan bagi pemiliknya 
serta orang lain ataupun alam di sekelilingnya.

e. Falsafah Hidup Ubi Jalar

Ada sebuah kisah bijak yang menceritakan tentang perjalanan seorang 
ustadz kondang yang diakui keilmuan dan budi pekertinya ketika ia diundang 
untuk memberikan ceramah dan pencerahan di sebuah kampung yang sangat jauh 
dari kota dimana sang ustadz tinggal. Kampung itu harus ditempuh dengan 



menggunakan mobil, kemudian dilanjutkan dengan menggunakan rakit untuk 
menyeberangi sungai selama kurang lebih 30 menit sebelum tiba di kampung 
tersebut.

Ketika sang ustadz telah berada di atas rakit, ia merasa kesepian dan 
mencoba berkomunikasi dengan si tukang rakit yang sedang sibuk dengan 
pekerjaannya menggayuhkan rakit seraya berkata penuh ajakan: “De’, nanti kalau 
tiba di kampung, lebih baik adik ikut dengan saya untuk menghadiri pengajian, 
itung-itung untuk menambah ilmu pengetahuan”. “Maaf ustadz, saya tidak bisa, 
mata pencaharian sehari-hari saya adalah sebagai tukang rakit ini, jika saya ikut 
dengan ustadz, bagaimana saya dapat menghidupi keluarga saya” jawab si tukang 
rakit polos. Ustadz menjawab:”Jika demikian cara berfikirmu, maka tak ada 
seorangpun yang dapat menolongmu” kemudian ia melanjutkan pertanyaan 
lagi:”Apakah tidak ada usaha yang lain untuk memperbaiki penghasilanmu dengan 
mencari pekerjaan atau mencari kursus tambahan untuk menambah skill agar 
lebih mudah mencari kerja? Si tukang rakit menjawab:”Untuk bekerja sebagai 
tukang rakit dan menghidupi keluarga saja sudah susah, bagaimana mungkin bisa 
mencari pekerjaan lain atau mengikuti kursus” ustadz berkata:”Celaka kamu de’ 
karena tak seorangpun yang dapat menolongmu, lantas bagaimana dengan 
ibadahmu?” Yah, ibadahku senin kamis pak ustadz, kalo lagi rajin yah saya rajin 
beribadah, begitupula kalau lagi malas” Sang ustadz sambil beristigfar ia 
berkata:”Benar-benar celaka kamu de’ karena tak seorangpun yang akan dapat 
menolongmu di dunia dan di akherat.

Tiba-tiba hujan deras, air di sungai yang dalam itu semakin beriuk dan 
berombak disebabkan oleh arus. Wajah pak Ustadz menjadi pucat lantaran baru 
pertama kali menaiki rakit dan mengalami hal yang demikian. Melihat perubahan 
wajah pak ustadz si tukang rakit lantas bertanya:”Apakah pak Ustadz bisa 
berenang? Pak ustadz menggelengkan kepala dan berkata:”Aku tidak tau 
berenang” Si tukang rakit itu kemudian berkata:”Jika ustadz tidak tau berenang, 
maka hari ini yang akan celaka adalah pak ustadz, dimana tak seorangpun yang 
dapat menolong kecuali Allah melalui perantara saya” mendengar jawaban si 
tukang rakit ini, pak ustadz tidak lagi ketakutan, bahkan termenung atas 
kekeliruan perkataan-perkataannya tadi, ia sangat terpukul, betapa ucapannya 
yang menghakimi kecelakaan si tukang rakit, ternyata ia-lah yang akan celaka di 
hari ini karena tidak bisa berenang. Sejak saat itu, ia sadar bahwa setiap manusia 
mempunyai kelebihan yang tidak dapat diremehkan meskipun seorang anak kecil, 
budak, tukang becak, tukang rakit, dan lain-lain sebagainya.



Cerita ini menunjukkan bahwa Allah telah memberikan kelebihan kepada 
setiap hamba-Nya untuk saling mengisi dan melengkapi antar satu dengan yang 
lain dalam hidup ini. Ketika Anda merasa lebih dibanding orang lain, baik dari segi 
kekayaan, ilmu pengetahuan, keahlian atau kepandaian maka setanpun akan 
menghampiri dan menggoda agar kelebihan itu harus dipamerkan agar ada 
pengakuan diri dari orang lain. Sifat yang demikian itu dinamakan Riya’ dan Riya’
itu adalah sebagian dari kemusyrikan yang harus selalu dijauhi. Rasulullah SAW 
bersabda:

یقرأ القرآن ویعلمھ الناس بھ لیقول عنھ عالم، تصدق وأنفق مالھ في : أول من یعذبھ یوم القیامة ثالثة
)رواه مسلم(لیقول عنھ سخي، یقاتل في سبیل هللا لیقول عنھ شجاع  

“Ada tiga golongan yang pertama akan diazab oleh api neraka pada hari 
kiamat: Pertama; orang yang membaca al-Quran dan mengajarkannya agar 
dibilang ia sebagai orang alim, kedua; orang yang bersedekah dan menginfakkan 
hartanya agar ia dibilang seorang dermawan, dan ketiga; orang yang berjuang di 
jalan Allah agar ia dibilang sebagai seorang jagoan atau pahlawan” (HR. Muslim)

Olehnya itu wahai anakku, jadilah kamu seperti ubi jalar dan jauhilah 
falsafah ilmu padi yang katanya semakin tua semakin merunduk, sedangkan di 
masa mudanya ingin tegap berdiri menunjukkan diri, ketika tua pasti akan menjadi 
jompo dan mudah-mudahan tidak dimasukkan di panti jompo bulog, dan setelah 
panenpun belum dapat langsung memberikan manfaat kecuali setelah diolah. 
Berbeda dengan ubi jalar yang selalu memberikan manfaat meski orang 
menganggapnya sebagai makanan tradisional, ia kecil dan merayap tak ada yang 
tahu, jika ingin mengetahuinya maka galilah ia. Semakin digali semakin banyak 
ilmu dan manfaat yang akan diperoleh oleh orang yang menggali. Ternyata 
buahnya besar, isinya berwarna merah, kuning, dibakar, digoreng, direbus, bahkan 
dimakan mentahpun akan semakin enak dan mengenyangkan. Itulah sebabnya 
kebanyakan dari orang alim dan pintar tidak popular namun dicari oleh banyak 
orang untuk belajar dan mengaji tikar. Kita mungkin mengenal dan mengetahui 
dengan baik siapa Imam Syafi’i, tapi apakah kita ketahui banyak tentang para 
gurunya yang sama jumlahnya dengan muridnya? Kita mungkin juga tahu banyak 
tentang imam Ibnu Hajar al-Atsqalani, tapi apakah kita tau tentang para guru 
beliau yang kurang lebih enam ratus orang itu atau 450 gurunya yang telah 
memberikan ijasah secara resmi kepada beliau? Mereka semua bagaikan ubi jalar 
yang hanya dapat diketahui oleh orang yang benar-benar ingin menggali manfaat 
dan keberkahan.



Sifat rendah diri/tawadhu’, menghargai, dan tidak banyak berkata kecuali 
seperlunya selalu dimiliki oleh orang-orang yang berilmu. Saking merendahkan 
diri dan menjauhkan diri dari perangkap keduniaan sehingga mereka tidak 
dikenal, bahkan dianggap bodoh dan gila oleh sebagian kalangan. Tidak heran jika 
dalam Ihya’ Ulumuddin (Al-Gazali: T.T) terdapat argumen pada beberapa bagian 
kitabnya dengan menggunakan hadits:

أكثر أھل الجنة البلھ
“Banyak di antara penghuni surga itu adalah orang yang bodoh”

Artinya kebanyakan dari ahli surga adalah orang pintar yang berlagak 
bodoh dan kebanyakan dari penghuni neraka adalah orang bodoh yang berlagak 
pintar. Hadis ini juga ditakwilkan bahwa yang dimaksud dengan orang-orang 
bodoh di sini adalah orang yang tidak tertarik dengan kemewahan dunia dan tidak 
menjadikan dunia sebagai tujuan hidup mereka sehingga mereka bodoh tentang 
kedunian namun pintar dalam masalah akherat sesuai dengan sifat yang telah 
Allah SWT sifati dengan firman-Nya:

ولكن أكثر الناس ال یعلمون، یعلمون ظاھرا من الحیاة الدنیا وھم عن اآلخرة ھم غافلون
“Akan tetapi banyak manusia yang tidak mengetahui, mereka hanya 

mengetahui kehidupan dunia sementara kehidupan akherat mereka itu lalai” (Ar-
Rum: 6-7).

Mereka bodoh dalam hal keduniaan dan sifat acuh terhadapnya, sehingga 
sebagian ulama salaf mengatakan bahwa ada beberapa tipe manusia yang 
demikian, jika engkau melihatnya maka engkau pasti mengatakan bahwa mereka 
itu gila, dan jika mereka melihat engkau maka mereka akan berkata bahwa engkau 
adalah setan. Namun menurut Qardhawi (1994), hadis di atas adalah hadis dha’if 
atau bahkan palsu karena bertentangan dengan sifat-sifat ahli surga yang telah 
disifati oleh Allah dalam beberapa firman-Nya yang menegaskan bahwa penghuni 
surga adalah Ulul Albaab (orang yang mempunyai fikiran) sehingga hadis di atas 
tidak perlu lagi untuk ditakwilkan.

Terlepas dari shahih atau dhaifnya hadis di atas, yang jelas, sifat dari orang 
yang berilmu dan mengamalkan ilmunya itu selalu merendahkan diri (tawadhu’) 
dan menjauhi perangkap setan dalam seragam keduniaan sehingga keberadaan 
mereka jarang terdeteksi, melainkan hanya sebatas dari lisan ke lisan atau nama 
mereka begitu harum dan dikenal namun orangnya tidak dikenal. Mereka selalu 
berfalsafah hidup layaknya ubi jalar yang akan terus merayap dan menjalar 



memberikan manfaat bagi manusia dan menjauhi falsafah ilmu padi yang bisa 
diibaratkan dengan seseorang yang baru belajar silat, atau baru mempelajari dua 
atau tiga jurus ilmu silat, maka setan akan selalu menggodanya untuk 
mempraktekkan dan membuktikan kehebatan ilmu yang baru saja dipelajarinya, 
setalah mendapatkan keyakinan barulah ia tenang.

f. Sesuatu yang dapat Dinikmati itulah Nikmat

Suatu hari, seorang turis berlibur ke suatu pulau yang terpencil nan indah. 
Saat ia bosan di kamar villanya, ia keluar berjalan-jalan menyusuri pantai. Terlihat 
olehnya seseorang sedang asik memancing, ia menghampiri dan menyapa. “Sedang 
mancing yah pak? Si nelayan menjawab; “Benar tuan, cuman mancing satu atau 
dua ekor ikan buat makan malam kelaurga kami”. “Kenapa satu atau dua ekor ikan 
saja pak? Kan banyak ikan di laut ini, dan bapak masih bisa mendapatkan ikan 
yang banyak” Si nelayan keheranan dan bertanya;”Apa gunanya buat saya ikan 
yang banyak?” turis itu menjelaskan;”Satu dua ekor disantap oleh keluarga bapak, 
sisanya kan bisa dijual dan dari hasil penjualan ikan-ikan itu bapak bisa menabung 
untuk membeli jala yang baru, bisa membeli perahu, suatu hari nanti bapak akan 
menjadi nelayan yang kaya raya, dan bapak bisa melakukan hal yang sama seperti 
saya lakukan setiap tahun, bisa berlibur, menikmati suasana pantai sambil 
memancing” Si nelayan menggeleng-gelengkan kepalanya dan berkata;”Loh, 
bukankah hal itu yang setiap hari saya lakukan pak? Kenapa harus menunggu uang 
banyak baru berlibur menikmati pantai sambil memancing” mendengar jawaban si 
nelayan ini, turis itu pun tersentak dan sadar bahwa untuk menikmati liburan di 
pantai dan memancing ternyata tidak harus menunggu kaya raya, yang penting 
mampu menerima apapun yang diberikan oleh Tuhan dengan puas dan 
mensyukurinya dengan ikhlas sehingga ada kebahagian dalam menjalani hidup ini.

Kisah di atas menggambarkan bahwa apa saja yang dapat dinikmati dengan 
puas dan mensyukurinya dengan ikhlas itulah Nikmat. Kata ‘Nikmat’ itu sendiri 
menurut Ibnu Mandzhur (2003) mengandung arti kesenangan hidup, ketenangan 
dan kelembutan, harta benda, kegembiraan, bermewah-mewah dan semakin 
bertambah baik. Di samping itu, ia juga dapat berarti petunjuk atau hidayah dari 
Allah melalui Nabi-Nya atau pemberian Allah kepada seorang hamba dimana tak 
ada orang lain yang dapat memberikannya kecuali Allah, seperti pendengaran dan 
penglihatan. Adapun pakar bahasa, seperti Al-Jurjani di dalam at-Ta’rifaatnya 
mengemukakan bahwa nikmat adalah sesuatu pemberian Allah SWT yang 



berbentuk kebaikan dan kelezatan dan memeberi manfaat bagi kesenangan atau 
kebahagiaan hidup ummat manusia.

Menurut Ibnu Abbas, kata Nikmat di dalam Al-Quran menunjukkan bahwa 
nikmat Allah itu tidak saja bersifat materil atau yang dapat dirasakan secara 
jasmani, tetapi juga bersifat non materil yang dapat dirasakan secara rohani. Untuk 
nikmat jenis yang pertama, misalnya “nikmat berupa rezeki”, (QS. An-Nahl: 71); 
“nikmat berupa istri, anak-anak, dan cucu-cucu” (QS. An-Nahl: 72); serta “nikmat 
berupa langit, bumi, air hujan, buah-buahan, alat transportasi laut dan sungai, 
matahari dan bulan yang terus menerus beredar di dalam orbitnya, siang dan 
malam yang silih berganti, dan segala kebutuhan hidup yang diminta kepada Allah” 
(QS. Ibrahim: 32-34). Adapun nikmat jenis kedua yakni nikmat yang bersifat non-
materil, misalnya, “nikmat agama Islam” (QS. Al-Maidah: 3); “nikmat keselamatan 
dari perbuatan jahat” (QS. Al-Maidah: 11); serta “nikmat persatuan dan 
persaudaraan” (QS. Aali ‘Imran: 103).

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa apa saja yang diberikan 
oleh Allah SWT, baik materil maupun non materil adalah Nikmat apabila bisa 
dinikmati dengan puas, dapat dipertanggungjawabkan, dan disertai dengan 
ungkapan sukur kepada Allah. Sebagaimana firman-Nya:

ثم لتسألّن یومئذ عن النعیم
“Pasti kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas apa-apa yang telah 

kalian nikmati selama di dunia”

Apa saja yang diberikan oleh Allah SWT merupakan sesuatu yang baik, 
karena keburukan itu bukan datangnya dari Allah melainkan datangnya dari diri 
manusia itu sendiri yang ingkar akan nikmat kemudian mengkambinghitamkan 
Tuhan. Hujan adalah nikmat terbesar untuk menghidupkan bumi, sedangkan 
banjir adalah keingkaran manusia atas sebagian nikmat tersebut yang telah 
membuat kerusakan di atas bumi dengan cara menebang pohon, menggusur 
gunung atau menimbun sungai untuk pemukiman, dan membuang sampah bukan 
pada tempatnya.

Ada ungkapan yang sering kita dengar atau biasa terlontarkan dari mulut, 
misalanya; walaupun makan sepiring berdua, walaupun hanya nasi dan ikan 
kering yang kita makan hari ini, semua itu akan semakin nikmat, karena kita betul-
betul menikmatinya sebagai sebuah pemberian. Namun ketika tidak menikmatinya 



sebagai sebuah pemberian maka ketamakan dan kerakusan manusia yang tidak 
pernah merasa puas dengan apa yang telah diberikan oleh Allah mengakibatkan 
manusia tanpa sadar selalu berkeluh-kesah dan telah kufur atas nikmat. Apalah 
artinya harta yang banyak jika tidak dapat dinikmati? Apalah artinya memiliki istri 
empat orang yang cantik jelita jika tidak mampu menikmati? Apalah artinya 
makanan yang enak jika gigi sedang sakit dan tidak bisa menikmati hidangan itu. 
Ketidakmampuan dalam menikmati akan mengakibatkan ketidakpuasan dan 
ketamakan, sehingga kata Nikmat itu dapat berubah arti menjadi An’am (binatang 
ternak) sebagai perumpamaan atas orang yang ingkar nikmat. Sebagaimana 
firman-Nya:

والذین كفروا یتمتعون ویأكلون كما تأكل األنعام
“Dan orang-orang kafir itu menikmati suatu nikmat dan memakannya 

layaknya binatang ternak”

Menurut Tsa’lab (dalam Ibnu Mandzhur, 2003), maksud ayat ini adalah 
orang-orang yang memakan makanan mereka tanpa menyebut Nama Allah dan 
tidak pula mensyukurinya sehingga mereka bagaikan binatang dimana jelas-jelas 
binatang tidak pernah melakukan hal yang demikian ketika makan. Olehnya itu, 
untuk membedakan antara manusia dan binatang, maka Islam mengajarkan untuk 
memulai suatu perbuatan dengan mengucapkan Basmalah disertai dengan niat 
yang baik dan dilanjutkan dengan menikmatinya dengan cara yang baik agar apa 
yang kita nikmati benar-benar mendatangkan kepuasan yang otomatis akan 
menjadikan kita sebagai pribadi-pribadi yang pandai mensyukuri nikmat.

g. Perbanyaklah Difitnah Jika Ingin Menjadi Orang Besar/Sukses

Menjadi orang besar dan sukses adalah impian semua orang. Namun tidak 
semua orang mampu mewujudkan kesuksesan itu lantaran banyaknya tantangan, 
hambatan, cobaan, ataupun fitnah yang meciutkan nyali. Maka dari itu wahai 
anakku; “Perbanyaklah dan biasakanlah dirimu difitnah jika ingin menjadi orang 
yang besar dan sukses”. Karena sejarah telah mencatat bahwa di balik kesuksesan 
orang-orang terdahulu tidak terlepas dari kemampuan mereka mengatasi segala 
bentuk tantangan, cobaan dan fitnah dalam kehidupan.

Di balik kesuksesan para Nabi terdapat banyak tantangan dan fitnah, baik 
difitnah sebagai pembohong, gila, penyihir, pemabuk, sex maniac, kepala 
perampok dan lain-lain. Nabi Ibrahim sebagai bapak para Anbiya’ difitnah sebagai 
orang yang suka memelihara gundik (Kej 25: 5-6), Nabi Nuh sebagai pemabuk 



yang suka bugil (Kej 9: 20-21), Nabi Musa difitnah sebagai orang gila dan tukang 
sihir, dan Nabi Muhammad SAW difitnah sebagai pembohong, penyihir bahkan 
kepala perampok. Sebagaimana firman Allah SWT:

كذلك ما أتى الذین من قبلھم من رسول إال قالوا ساحر أو مجنون
“Demikianlah tidak seorang rasulpun yang datang kepada orang-orang yang 

sebelum mereka, melainkan mereka mengatakan;”ia adalah seorang tukang sihir 
atau orang gila” (QS. Ad-Dzaariyaat: 52)

Dari ayat ini, perkataan atau tuduhan (tuhmah) yang tidak berdasarkan 
bukti yang benar disinonimkan dengan Fitnah. Merujuk pada kamus Bahasa 
Indonesia, kata ‘fitnah’ diartikan sebagai suatu perkataan bohong atau tanpa 
berdasarkan kebenaran yang disebarkan dengan maksud untuk menjelekkan 
orang lain yang dapat mendatangkan mudharat. 

والفتنة أكبر من القتل
“Dan fitnah itu lebih besar (dosanya) dari pada pembunuhan” (QS. Al-

Baqarah: 217)

Ayat ini turun ketika ada seorang musyrik dibunuh oleh orang Muslim di 
bulan haram (Rajab, Dzulqaidah, Dzulhijja, dan Muharram). Melihat kawan mereka 
dibunuh, kaum musyrikiin memprotes dan mengatakan bahwa Nabi Muhammad 
SAW telah melanggar janji dan menodai bulan Haram. Maka turunlah ayat ini 
menjelaskan bahwa karena kekufuran dan kedengkian penduduk Mekah terhadap 
Islam, mereka menjadikannya sebagai dalih untuk mengusir dan menghalangi 
kaum muslimin menunaikan ibadah haji di Baitullah. Dan perbuatan mereka itu 
tidaklah terpuji, bahkan lebih kejam dibandingkan dengan pembunuhan terhadap 
orang musyrik itu. 

Dari ayat ini pula sehingga Fitnah diartikan dengan perkataan atau tuduhan 
tanpa dalil. Padahal kata ‘Fitnah’ itu sendiri berasal dari bahasa Arab yang 
memiliki banyak arti tergantung pada konteks kalimat, diantaranya yaitu; cobaan, 
musibah, ujian, dan azab. Ia bisa bersifat intrinsic (berasal dari diri setiap individu) 
sehingga diartikan sebagai azab atau cobaan, dan bersifat extrinsic berupa hasutan 
yang dilancarkan oleh orang lain, baik berupa serangan pemikiran (ideology) 
maupun fisik yang dapat mematikan. Dengan kata lain, cobaan, ujian, azab, 
rintangan, maupun kemusrikan adalah bentuk-bentuk fitnah yang akan dilalui 
sebelum meraih kesuksesan. Ibarat memanjat sebuah pohon, semakin tinggi 
berada di atas pohon maka akan besar pula angin yang datang menerpa, atau 



semakin tinggi derajat seseorang maka semakin besar fitnahan yang akan ia 
hadapi.

Beberapa fitnahan ini terlihat dari kisah-kisah para wali Allah di mana 
mereka senantiasa akrab dengan fitnah. Salah satu diantaranya adalah kisah Imam 
Ali Zainal Abidin putra dari Imam Husein yang telah dibesarkan dalam bimbingan 
orang tua, paman, dan kakek hingga mencapai ilmu hakekat Ilahi karena 
ibadahnya, dan sering bersujud dalam waktu yang lama sehingga beliau juga 
dijuluki dengan Imam as-Sajjad, beliau menghabiskan waktunya untuk memberi 
pencerahan dan mengajarkan ilmu agama yang berpusat di mesjid Nabawi. 
Muhammad A. Yamani & Musthafa As-Salafi (2002) mengkisahkan, hampir setiap 
malam Imam Ali Zainal Abidin menggotong sekarung gandum dan membagikannya 
kepada fakir miskin di Medinah. Ketika itu, sebagian warga Medinah mendapat 
nafkah tanpa mengetahui dari mana asalnya. Dan ketika Imam Ali Zainal Abidin 
Wafat, ternyata mereka tak lagi mendapatkan gandum.

Imam Ali Zainal Abidin tidak tertarik dan tidak mau ikut campur dengan 
masalah politik. Namun karena beliau memiliki banyak murid dan berpengaruh 
besar di kalangan agamawan, tak pelak jika Khalifah Yazid bin Muawiyah sering 
meneror dan mengancam hendak membunuhnya. Imam Ali sempat berujar: Ya 
Allah, dalam setiap masalah yang kuhadapi, aku telah melihat kelemahanku, aku 
telah menyadari ketidakmampuanku untuk mencari bantuan masyarakat dalam 
menghadapi orang-orang yang memerangiku, dan kuakui kesendirianku dalam 
menghadapi banyaknya orang yang memusuhiku. Beliau bahkan pernah 
dipermalukan oleh penguasa Muawiyah, memborgolnya dari Medinah dengan 
berjalan kaki hingga ke Damaskus (Syria) pusat pemerintahan Muawiyah kala itu. 
Di Damaskus, beliau sangat dihina dan kemudian dipulangkan ke Medinah sebagai 
orang yang berpenyakitan dengan tetap diborgol kedua tangannya. Itulah salah 
satu fitnah dari sekian banyak fitnah yang beliau hadapi dan mampu melaluinya 
dengan baik.

Seorang pemimpin atau politikus juga tak akan terlepas dari fitnah. FBI 
pada tahun 2005 pernah menangkap seseorang yang menyebarkan fitnah tentang 
Obama melalui Twitter, Soeharto dituding mengkudeta Bung Karno dan setelah 
sukses, ia mengirim satu tim ekonomi yang terdiri dari beberapa orang professor 
lulusan Barkley University AS untuk menggelar pertemuan dengan sejumlah 
konglomerat Yahudi yang dipimpin oleh Rockefeller. Anas Purbaningrum 
pemimpin partai demokrat difitnah sebagai koruptor. Seorang Da’i kondang Habib 



Ali Zainal Abidin bin Abdurrahman Al-Jufri difitnah membawa ajaran sesat yang 
meresahkan masyarakat sehingga beliau dicekal tidak bisa masuk ke Mesir, 
Malaysia, dan beberapa Negara. Tatkala ada yang bertanya dan meminta pendapat 
dari beliau tentang tuduhan, cacian, dan fitnah itu, beliau hanya meresponnya 
dengan membacakan Syair sebagai berikut (Abdurrahman Salami, 2005):

طویت أتاح لھا لسان حسود  -وإذا أراد هللا نشر فضیلة  
ما كان یعرف طیب عرف العود  - لوال اشتعال النار فیما جاورت  

أن ال یرى ضوءھا من لیس ذا بصر  - ما ضر شمس الضحى في األفق طالعة  
“Dan apabila Allah hendak menyebarkan keutamaan seseorang – disediakan 

baginya lidah orang yang dengki, Jika sekiranya tidak ada nyalanya api – niscaya 
tidaklah akan diketahui harumnya kayu gaharu, Tiada mudharat matahari di pagi 
hari bersinar di ufuk langit – oleh karena cahayanya tidak dapat dilihat oleh orang 
yang buta”

Masih banyak lagi fitnah-fitnah di balik kesuksesan pemimpin-pemimpin 
besar dunia yang dapat dibaca melalui biografi mereka. Hal itu menunjukkan 
bukti-bukti kedahsyatan peran suatu fitnah yang harus dihadapi dan disikapi 
dengan bijak, dan bukan menghindar atau lari dari fitnahan itu layaknya orang 
yang lari dari medan pertempuran. Semakin banyak fitnah yang dihadapi dan 
mampu mengatasinya dengan baik maka orang itu akan menjadi orang yang besar, 
mapan (mature), pemimpin yang bijak, dan akan mengantarkannya kepada 
kesuksesan.

h. Orang Besar adalah yang Mampu Membesarkan yang Kecil

Mario Teguh berkata;"Hanya orang besar yang merasa damai mengecilkan 
dirinya untuk membesarkan hati dan menguatkan rasa percaya diri saudaranya 
yang sedang minder. Tapi, orang yang sejatinya kecil akan sibuk membesar-
besarkan dirinya untuk mengecilkan hati dan melemahkan rasa percaya diri orang 
lain. Maka janganlah sakit hati dengan perilaku terhadap orang kecil. Berharapan 
baiklah, Tuhan merahmati niat baik Anda.

خیر الناس أنفعھم للناس
“Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain” (HR. Ahmad, 

Thabrani, Daruqutni. Dishahihkan Al Albani dalam As-Silsilah As-Shahihah).

Motivasi ini tidak cukup hanya dengan membesarkan hati orang kecil 
namun dibutuhkan suatu upaya agar merekapun dapat menjadi besar. Sehingga 
ketika aku diperhadapkan oleh dua pilihan pekerjaan di kota dan di daerah 



terpencil dan meminta saran dari Abaku, beliau hanya menjawab;”Jika kamu ingin 
menjadi orang besar, maka pergilah ke tempat terpencil”, alasannya begitu 
sederhana, yakni; jika kamu mampu membesarkan yang kecil maka dengan 
sendirinya engkau akan menjadi orang besar.

Penasaran keingintahuanku untuk mengetahui lebih detail tentang saran 
itu, beliau lanjut menjelaskan tentang tiga type manusia di muka bumi ini, dua 
diantaranya adalah mayoritas dan satu lagi sangat langka ditemukan. Tipe 
pertama: manusia yang suka hidup di lingkungan kota besar dan bangga akan 
status kekotaanya walaupun dia hanyalah orang kecil yang tak bisa berbuat dan 
tak punya apa-apa. Tipe kedua: manusia yang suka hidup di kota kecil yang kurang 
ada saingan baginya sehingga ia memiliki peluang untuk menjadi orang besar di 
daerah yang kecil itu. Tipe ketiga: manusia yang suka hidup di kota kecil bersama 
orang-orang kecil dimana keberadaanya dapat membawa manfaat bagi mereka 
untuk menjadi besar dan membesarkan kota mereka, dengan sendirinya iapun 
akan menjadi orang besar. Semua orang bisa memiliki kebesaran dari usahanya 
yang kecil dengan bermodal tekad, minat dan ilmu. Ketiga hal tersebut sangat 
penting dalam membesarkan sesuatu yang kecil.

Untuk menjadi pribadi yang bermanfaat dan mampu membesarkan orang 
lain, tentunya dimulai dengan iman yang kokoh, mengikis rasa keegoisan dan 
ketamakan terhadap dunia dan kemewahannya, dan mempersiapkan sesuatu 
kelebihan dan skill yang akan diberi, apakah dalam bentuk ilmu, financial, tenaga, 
waktu dan perhatian. Ketika kuat, gunakanlah kekuatan fisik itu, ketika berilmu, 
gunakan ilmu itu untuk mencerdaskan orang lain, atau ketika hanya memiliki air 
maka berilah minum orang yang kehausan dan seterusnya.


