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Ketua Majelis Tabligh Pimpinan Pusat Muhammadiyah 

 

يَن َوَجا َث اْلحُنحَكَِسَ ، َوَغوح َعابََديَن َوَقابََلَهمح ، َوُأنحَس الح َهمح َمننََي َوَناَِصَ ُد ّلِلَهَ َوَِلِّ اْلحُؤح َمح ، بَ اْلح َِرَهمح

، َوَمََلَذ  اَعنَي َوَمانََحَهمح يَب الده نََهمح َوُُمَ َاَئَفنَي َوُمَؤمِّ ُموُد  ؛اْلح ، َوُهَو اْلحَحح
َ
اء ه  َوالَّضه

َ
اء ه ُموُد َِف الِسه َفُهَو اْلحَحح

َمُد َأَحٌد لََذاتََه َسَواُه  ا، َوًَل ُُيح ُموُد َأَزًلا َوَأَبدا ، َوُهَو اْلحَحح
َ
ََمء َض َوَِف السه َرح ُد َربِّ  ﴿َِف اْلح َمح َه اْلح َفَلله

ََمَواَت وَ  َعاْلَنَيَ السه َض َربِّ الح َرح ََكيمُ  . َربِّ اْلح َعَزيُز اْلح َض َوُهَو الح َرح ََمَواَت َواْلح َياُء َِف السه َ
َكْبح َا ﴾َوَلُه الح ثَيََة: اْلح

63 – 63. 

َهدُ  َياَم َعََل  ًَل  َأنح  َوَأشح َ الصِّ َمننََي، َوَيِسه يََمَن َعَباَدُه اْلحُؤح َ يَك َلُه؛ َهَدى لَْلح َدُه ًَل ََشَ إََلَه إًَله اّلِلهُ َوحح

َقُهمح  َسننََي؛ َفَوفه ُمحح َساَن لَلح حح َ َْبِّ َواْلح َواَب الح َقاَئَمنَي، َوَفَتَح َأبح َقَياَم لَلح َل الح اَئَمنَي، َوَسهه َمُلوا، ا عَ ْلََ  الصه

؛ َف 
َ
ََزاء َسَن اْلح َزهيَمح َعَليحَه َأحح ا َعبحُدُه َوَرُسوُلُه؛  . َكَِريٍم َبِرٍّ َرَحيمٍ َمنح َجَوادٍ  -ُسبحَحاَنهُ -َوََيح دا َهُد َأنه ُُمَمه َوَأشح

ُة اّلِلهَ  َقَه  -َتَعاَل -ُحجه َُتُه َْلَلح لََياَئَه، َوَرْحح َعاْلنََيَ وَ ﴿َعََل َعَباَدَه، َوَهَداَيُتُه َْلَوح َةا لَلح نَاَك إًَله َرْحح َسلح  ﴾َما َأرح

 
َ
بَيَاء َنح ينَ ؛ 703:اْلح َم الدِّ َساٍن إََل َيوح َباَعَه بَإَحح َحابََه َوَأتح َم َوَباَرَك َعَليحَه َوَعََل آلََه َوَأصح  .َصَله اّلِلهُ َوَسله

دُ    ا َبعح ُقوا اّلِلهَ   :َأمه نَا َوَأطَيُعوُه، وَ  -َتَعاَل -َفاته َد َرَمَضاَن، َفَِربُّ َدُكمح َبعح  -ُسبحَحاَنهُ -ًَل َتنحُقُضوا َعهح

َعاَم، َوُهَو  َبُد َِف ُكلِّ الح َمُلوا َصاَْلاا  -َعزه َوَجله -ُيعح ََمَل؛ َفاعح َعح َعَباَد، َوُُيحَِص َعَليحَهمح ُكله اْلح ُمطهَلٌع َعََل الح

 ، ُدوا َفإَنه ﴿ََتَُدوُه َأَماَمُكمح َباَب  َوَتَزوه َلح َوى َواتهُقوَن َيا ُأوَِل اْلح اَد التهقح َ الزه بََقَِرَة:  ﴾َخْيح  793الح

ا ْيا
َْبُ َكبَ ا  ؛اّلِلهُ َأكح ْيا

ُد ّلَِلهَ َكثَ َمح َِرةا َوَأَصيَلا   ؛َواْلح ُبُد إًله  ؛ َوُسبحَحاَن اّلِلهَ ُبكح َْبُ َوًَل َنعح حَلَصنَي اّلِلهُ َأكح ُْ  اّلِلهَ 

َن وَ  يح َكافَُِرونَ له الده َدُه ًَل  ؛ َلوح َكَِرَه الح َزاَب َوحح َحح َدُه َوَنََصَ َعبحَدُه َوَهَزَم اْلح َدُه َصَدَق َوعح ًَل إَلَه إًله اّلِلهُ َوحح

َْبُ  ُد.إَلَه إًله اّلِلهُ َوَاّلِلهُ َأكح َْبُ َوّلِلََ احَْلمح  ؛  اّلُِل َأكح
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Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, 

Sesungguhnya hari ini merupakan hari kemuliaan yang diutamakan oleh Allah SWT 

dan dijadikanNya sebagai Hari Raya yang penuh kebahagiaan bagi hamba-hambaNya yang 

taat; kaum beriman yang mendedikasikan totalitas hidup dan matinya semata untuk 

menghamba kepadaNya dengan menegakkan amanah kekhalifahan dan memakmurkan bumi. 

Mereka segolongan manusia yang dianugerahi hidayah dan jalan kehidupan yang lurus untuk 

menikmati rasa lapar dan dahaga di siang Ramadlan, menikmati jauhnya pembaringan di 

keheningan malam, merehatkan organ tubuhnya dari berbagai jeratan syahwat dunia yang 

meletihkan, terbang di ketinggian ruhani dengan dzikrullah, tilawah, dan tadabbur KitabNya, 

serta menyantuni dan memberdayakan kaum lemah tak berdaya. Inilah makna sejati dari 

kesempurnaan bilangan penghambaan diri di bulan Ramadlan dan mengagungkan Allah Ta’ala 

di atas segala yang ada. 

ُكُِروَن ﴾  وا اّلِلهَ َعََل َما َهَداُكمح َوَلَعلهُكمح َتشح ُ َة َولَُتَكْبِّ َعده َمُلوا الح  ﴿ َولَُتكح

Dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan hendaklah kamu 

mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu, supaya kamu 

bersyukur. (QS. Al-Baqarah:185) 

 اهلل أكرب، اهلل أكرب،ال إله إالّاهللّ و اهللّ اكرب، اهللّ أكرب و هللّ احلمد

Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, 

Puasa yang telah kita tunaikan selama sebulan penuh semata-mata bukanlah menjadi 

tujuan pada dirinya. Meninggalkan makan dan minum hanyalah satu sisi kecil artifisial atau 

permukaan dari puasa itu sendiri. Memaknai puasa hanya sebagai kemampuan untuk menahan 

rasa lapar dan dahaga di siang hari merupakan pemaknaan dangkal, parsial bahkan sekularistik, 

bias dari hakekat puasa yang hakiki. Rasulullah s.a.w. menegaskan; 

ع ًله  َُ َواحلَعَطُش َوُربه َقاَئٍم َليحَس َلُه َمنح َقَياَمَه إ ُربه َصاَئٍم َليحَس َلُه َمنح َصَياَمَه إًَله احْلُوح

ِرُ  هح  السه

Betapa banyak orang yang berpuasa yang tidak mendapatkan apa-apa dari 

puasanya kecuali rasa lapar, dan betapa banyak orang yang melakukan 

qiamullail,tidak memperolah apa-apa kecuali hanya bergadang saja (HR Nasa’i, Ibnu 

Majah dan Al-Hakim; shahih berdasarkan dengan syarat Bukhari) 

َر َواحلَعَمَل ب وح َل الزُّ اَبُه  هَ َمنح َلـمح َيَدعح َقوح  َفَليحَس ّلِلَ َحاَجٌة َِف َأنح َيَدَع َطَعاَمُه َوََشَ

Barang siapa yang tidak dapat meninggalkan perkataan dan perbuatan dusta 

maka Allah tidak butuh ia meninggalkan makan dan minumnya. (HR Bukhari) 

Pelajaran penting dari penjelasan kenabian tersebut bahwa setiap ibadah mahdlah yang 

kita lakukan semurni-murninya untuk Allah Ta’ala secara vertikal dan transenden, haruslah 

meninggalkan jejaknya secara nyata dalam relasi dan hubungan horisontal sesama manusia 
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secara universal. Tanpa tinggalan jejak kesalehan sosial secara nyata, ibadah murni setinggi 

dan sebanyak apapun tetaplah rapuh dan takkan sempurna. 

ح َنُك َمَن . َما َسَلَكُكمح َِف َسَقِرَ  ح َنُك ُنطحَعُم ْلحَُصلِّنَي. ٱَقاُلوا ََل َكنَي. ٱَوََل وُض َمَع َوُكنها َنخُ ْلحَسح

َآَئَضنَي. ٱ َم ْلح ُب بََيوح يَن. ٱَوُكنها ُنَكذِّ َيَقنُي ٱَحتهٰىٰٓ َأَتيٰنَا لدِّ  لح

Pesan moral dari surah Al-Muzzammil ayat 42-47 tersebut bahwa orang-orang berdosa 

yang dimasukkan ke Neraka (Saqar) ialah mereka yang sepanjang hidupnya tak memiliki 

modal spiritual vertikal yang baik (tidak menunaikan shalat dan mendustakan Hari Akhir) dan 

tak pula memiliki bekal kebaikan sosial (tidak peduli dan tidak empati kepada kaum papa, dan 

larut dalam perkataan tak bermakna/hoaks). Inilah sesungguhnya visi dan misi disyariatkanNya 

ibadah shiyam; menata batin sekaligus memperindah zahir kemanusiaan kita. 

 اهلل أكرب، اهلل أكرب،ال إله إالّاهللّ و اهللّ اكرب، اهللّ أكرب و هللّ احلمد

Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, 

Dalam ikhtiar menata zahir dan batin usai menapak ketinggian derajat rohani dan 

kebaikan-kebaikan di bulan Ramadlan yang penuh barakah itu, terdapat keteladanan dari 

Ummul Mukminin dan generasi Salaf  lainnya yang patut direnungkan bersama.  

Suatu saat, Aisyah RA, isteri baginda Rasulullah SAW, ketika membaca surat Al-

Mukminun ayat 60 :, “Dan orang-orang yang memberikan apa yang telah mereka berikan, 

dengan hati yang takut, (karena mereka tahu bahwa) sesungguhnya mereka akan kembali 

kepada Tuhan mereka”, bertanya kepada Rasulullah SAW, “apakah mereka (di samping 

melakukan kebaikan-kebaikan juga) minum khmar, mencuri dan berzina?. Dengan tegas 

Rasulullah s.a.w. menjawab : “Tidak ! wahai puteri Abu Bakar Ash-Shiddiq; justeru mereka 

adalah orang-orang yang selalu berpuasa, mendirikan shalat dan selalu bershadaqah akan 

tetapi mereka sangat takut jika semua kebaikan itu tidak diterima oleh Allah; mereka adalah 

orang-orang yang bersegera dalam mengerjakan segala kebaikan.”( HR Tirmidzi). 

Diriwayatkan bahwa di malam terakhir Ramadlan, sahabat Ali bin Abi Thalib RA 

bersenandung, “Duhai, siapakah yang diterima amalnya kita ucapkan selamat, siapakah yang 

ditolak amalnya kita ucapkan belasungkawa?”. Ibnu Mas’ud RA mengatakan, “wahai orang 

yang diterima amalnya !, selamat untukmu, wahai orang yang ditolak amalnya !, semoga Allah 

meringankan dukamu !. ‘Umar bin ‘Abdul Aziz, tatkala beliau berkhutbah pada hari raya Idul 

Fithri berkata “Wahai sekalian manusia, kalian telah berpuasa selama 30 hari. Kalian pun telah 

melaksanakan qiyamul lail setiap malamnya. Hari ini, saudara-saudara sekalian keluar (ke 

tanah lapang) seraya memohon pada Allah agar amalan kalian diterima. Namun sebagian salaf 

malah bersedih ketika hari raya Idul Fithri. Dikatakan  kepada mereka, “Sesungguhnya hari ini 

adalah hari penuh kebahagiaan.” Mereka malah mengatakan, “Kalian benar. Akan tetapi, 

apalah daya, aku hanyalah seorang hamba yang diperintahkan oleh Rabbku untuk beramal, 

namun aku tidak mengetahui apakah amalan tersebut diterima atau tidak.” (Lathaif al-Ma’arif 

: 376) 

Semoga ibadah kita diterima oleh Allah SWT, dan jerit taubat kita disambut mulia. 
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َعَليمُ  َميُع الح نَا َتَقبهلح َمنها إَنهَك َأنحَت السه َحيمُ  َربه اُب الِره َت التهوه  َوُتبح َعَليحنَا إَنهَك َأنح

 أكرب، اهلل أكرب،ال إله إالّاهللّ و اهللّ اكرب، اهللّ أكرب و هللّ احلمداهلل 

Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, 

Ramadlan dan Al-Qur’an ibarat satu keping koin yang tak dapat dipisahkan satu dari 

lainnya. Bahkan keistimewaan bulan berlipat barakah ini semakin terpateri kokoh di kedalaman 

relung keimanan kita bersebab Al-Qur’an; karenanya disebut pula sebagai Syahrul Qur’an 

sebagaimana Kalam Allah, 

ُفِرح  َُدى َو الح ى لَلنهاَس َو َبيِّنَاٍت َمَن اْلح آُن ُهدا ُقِرح يحَه الح
َزَل فَ َذي ُأنح ُِر َرَمَضاَن اله  َقانَ َشهح

“Bulan Ramadhan yang di dalamnya –mulai- diturunkannya Al-Quran sebagai 

petunjuk bagi manusia dan keterangan-keterangan yang nyata yang menunjuk kepada 

kebenaran, yang membedakan antara yang haq dan yang bathil.” (QS Al-Baqarah: 

185) 

Al-Hafizh Isma’il bin ‘Umar bin Katsir Al-Bashrawi Ad-Dimasyqi (700-774 H), dalam 

kitabnya  Tafsir Al-Quran Al-‘Azhim menyatakan bahwa sanjungan Allah terhadap bulan 

Ramadlan dan mengistimewakannya di antara bulan-bulan yang lain sepanjang tahun bersebab 

turunnya Al-Qur’an pada bulan tersebut. 

Abdullah bin ‘Abbas r.a.  bertutur, “Adalah Nabi ‘alihissalam merupakan sosok yang 

paling dermawan. Terlebih lagi di bulan Ramadhan ketika Jibril menjumpainya untuk 

mengajarinya Al-Quran. Jibril menemui beliau di setiap malam Ramadhan untuk mengajarinya 

Al-Quran. Maka ketika Jibril menemuinya, Nabi ‘alihissalam merupakan orang yang paling 

dermawan, lebih dari angin yang bertiup.”(HR Bukhari dan Muslim). 

Bahkan malam di mana Al-Qur’an diturunkanNya diabadikan secara monumental oleh 

Allah Ta’ala sebagai “lailatul qadar” yakni malam kemuliaan (QS Al-Qadar : 1-5).  

رَ  َقدح نَاُه َِف َليحَلَة الح ا َأنَزلح رَ . إَنه َقدح َراَك َما َليحَلُة الح ِرٍ . َوَما َأدح َف َشهح نح َألح ٌ مِّ َر َخْيح َقدح ُل  .َليحَلُة الح َتنَزه

ِرٍ  ن ُكلِّ َأمح َم مِّ َن َرِّبِّ وُح فَيَها بَإَذح ِرَ . اْلحََلَئَكُة َوالِرُّ َفجح   َسَلٌم َهَي َحتهى َمطحَلَع الح
Rasulullah ‘alaihissalam menuntun kita agar menghidupkan malam-malam puncak 

kemuliaan ini. Sabdanya, 

َ اْلََواَخَِر  َعْشح َتَمُسوَها َِف الح َر َيعح  –الح َقدح َأَحُدُكمح َأوح َعَجَز َفَلَ  َضُعَف  َفإَنح  –نَى َليحَلَة الح

َبَواَقى بحَع الح َلَبنه َعََل السه  ُيغح

“Carilah lailatul qadar di sepuluh malam terakhir, namun jika seseorang di antara 

kalian ditimpa lemah dan keletihan, maka janganlah ia dikalahkan pada tujuh malam 

yang tersisa.” (HR. Muslim) 
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Beberapa hal yang dapat kita refleksikan tentang lailatul qadar (malam kemuliaan), 

ialah : 1) malam dicatatnya taqdir manusia secara menyeluruh, termasuk ragam peristiwa yang 

akan dilaluinya pada masa setahun, “sesungguhnya Kami menurunkannya pada suatu malam 

yang diberkahi dan sesungguhnya Kami-lah yang memberi peringatan. Pada malam itu 

dijelaskan segala urusan yang penuh hikmah” [QS. Al-Dukhan :3-4]. Sebagai hamba Allah 

yang tergantung pada “kehendak Langit”, tentu merupakan kemuliaan yang utama jika waktu 

pencatatan ketentuan-ketentuan Allah tersebut dapat kita lalui dalam suasana ibadah dan 

kebaikan di tingkat dan intensitas tertinggi [“Lebih baik daripada seribu bulan”; 2) para 

Malaikat, dan khususnya Jibril turun ke muka bumi untuk menebarkan kebaikan, rahmat, dan 

ampunan; 3) ada pesan kedamaian secara universal, “Malam itu (penuh) kedamaian sampai 

terbit fajar”; 4) bahwa pada lailatul qadar atau malam kemuliaan, sebagai manusia beriman, 

kita ‘menemukan kembali’ dan balik ke “titik koordinat kemuliaan” kemanusaan kita yang 

autentik [fithrah], yang barangkali dalam fase tertentu dalam kehidupan dunia yang semakin 

kompleks seringkali dilailaikan, bahkan tidak dipedulikan samasekali.  

 اهلل أكرب، اهلل أكرب،ال إله إالّاهللّ و اهللّ اكرب، اهللّ أكرب و هللّ احلمد

Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, 

Dalam konteks kehidupan kebangsaan yang lebih luas di Republik ini, khatib menyeru 

kepada seluruh kaum muslimin untuk menata kembali struktur kemuliaan kita sebagai bangsa 

dan warga negara yang beriman, sekaligus sebagai pilar utama dan soko guru kemajuan, 

kejayaan, dan derajat-kehormatan negeri ini, baldatun thayyibatun wa Rabbun ghafur. Jangan 

relakan marwah bangsa dan negara ini tercabik-cabik tak terhormat oleh syahwat cinta dunia 

dan kepentingan sesaat yang menghancurkan nasib generasi mendatang.  

Kini, di era milenial yang sarat beban revolusi informasi,  dalam suasana kehidupan 

yang tak berbatas secara ekonomi, sosial, politik, dan budaya, bahkan tak pula bersekat secara 

geografis dan ideologi, kita menghadapi persoalan kebangsaan dan kenegaraan yang kompleks. 

Terutama jika dikaitkan dengan identitas keislaman dan keindonesiaan kita. Ada sementara 

pihak yang tak letih berupaya secara tersistem dan terstruktur untuk menebarkan paham dan 

opini seolah-olah antara keislaman, kebangsaan, dan kenegaraan sebagai sesuatu yang saling 

bertentangan, dan tak dapat diharmonikan. Bahkan melakukan tindakan yang tidak cerdas, dan 

cenderung ahistoris, kalau tidak dikatakan mendistorsi dan mengaburkan sejarah bangsa ini. 

Berlaku apriori, hipokrit, pragmatis, dan sejatinya anti kebhinekaan dan nilai-nilai Pancasila 

itu sendiri.  

Sementara, pada sisi lain, terdapat sejumlah generasi muda muslim milenial yang tak 

cukup percaya diri dengan identitas keislaman dan keindonesiaannya. Lalu berupaya 

melekatkan diri dengan simbol-simbol tertentu yang dipersepsi sebagai sesuatu yang lebih 

Islami, padahal persoalan tersebut tak lebih dari sekedar konstruksi kepentingan sosial-politik 

tertentu yang tak berkait secara absolut dengan ajaran Islam yang murni. Mulai dari simbol 

ideologis yang rigit dan rumit, sampai pada simbol-simbol lahiriah yang saling bersaing, 

bahkan saling merendahkan, na;udzu billah!. 
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 اهلل أكرب، اهلل أكرب،ال إله إالّاهللّ و اهللّ اكرب، اهللّ أكرب و هللّ احلمد

Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, 

Tentu disadari bahwa kebangsaan dan paham cinta tanah air atau nasionalisme yang 

berkembang pada masa penjajahan terdahulu ialah kebangsaan dan nasionalisme yang 

dibangun di atas ideologi materialisme-sekuler kaum imperialis Barat atau Eropa (abad ke-18) 

yang kemudian disebarkan di negara-negara jajahannya. Bahkan Presiden Soekarno berkata 

kritis: “Nasionalisme Barat adalah nasionalisme yang mengandung hal-hal yang negatif, 

seperti individualisme, demokrasi liberal yang dilakukan kaum kapitalis, suatu stelsel (strategi 

perang yang diterapkan oleh Belanda untuk mengalahkan musuh-musuhnya) yang 

mencelakakan manusia, impreliasme, dan chauvanisme, sempit budi, dan saling menyerang.” 

Sebabnya, yang dibutuhkan bangsa Indonesia ini ialah kebangsaan yang berdiri di atas pilar 

tauhid dan memuliakan martabat kemanusiaan. Kata Presiden Soekarno, “Nasionalisme Barat 

yang bersifat serang menyerang dan nasionalisme perdagangan yang memperhitungkan 

untung dan rugi, serta nasionalisme yang sempit, pastilah akan hancur dengan sendirinya. 

Sedangkan nasionalisme tauhid yang lebih bersifat kemanusiaan akan tampil sebagai 

pemenang.” (Lihat, Badri Yatim, Soekarno, Islam dan Nasionalisme, 1999: 76-85; Azyumardi 

Azra, Islam Reformis, 1999:100). 

Dalam kehidupan kebangsaan inilah umat Islam yang diwakili oleh tokoh negarawan 

muslim sejak awal berjuang untuk pengintegrasian keislaman dan keindonesiaan. umat Islam 

merupakan bagian integral dari bangsa dan telah berkiprah dalam membangun Indonesia sejak 

pergerakan kebangkitan nasional hingga era kemerdekaan. Umat Islam terlibat aktif dalam 

peletakan dan penentuan fondasi negara-bangsa yang berdasar Pancasila dan Undang-Undang 

Dasar 1945; bertumpah darah dalam mempertahankan kemerdekaan, hingga berjuang mengisi 

kemerdekaan Republik ini. 

 اهلل أكرب، اهلل أكرب،ال إله إالّاهللّ و اهللّ اكرب، اهللّ أكرب و هللّ احلمد

Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, 

 Usai menjalani proses “turun mesin” secara spiritual, intelektual, dan sosial; 

Ramadlan dan Al-Qur’an haruslah menginspirasi dan menggerakkan seluruh umat Islam di 

Republik ini untuk mewujudkan kehidupan kebangsaan dan kenegaraan dalam bingkai dan di 

bawah naungan Al-Qur’an. Mari kita cermati sejenak pandangan Al-Qur’an tentang unsur-

unsur kebangsaan kita. 

1) Persatuan umat manusia 

ةا َواَحَدةا   حَتَلَفنَي.  َيَزاُلونَ  َوًَل َوَلوح َشاَء َربَُّك َْلََعَل النهاَس ُأمه َحَم َربَُّك  ُْ لََك إًَله َمن ره  َولََذٰ

هتح   َخَلَقُهمح  ََعنيَ  َكَلَمةُ  َوََت نهَة َوالنهاَس َأْجح َ ََلَنه َجَهنهَم َمَن اْلح  َربَِّك َْلَمح

Jikalau Tuhanmu menghendaki, tentu Dia menjadikan manusia umat yang satu, tetapi 

mereka senantiasa berselisih pendapat, kecuali orang-orang yang diberi rahmat oleh 

Tuhanmu. Dan untuk itulah Allah menciptakan mereka. Kalimat Tuhanmu (keputusan-

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura11-aya119.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura11-aya119.html


7 
 

Nya) telah ditetapkan: sesungguhnya Aku akan memenuhi neraka Jahannam dengan jin 

dan manusia (yang durhaka) semuanya. (QS Hud : 118-119) 

Ayat tersebut menunjukkan bahwa penyatuan umat manusia dalam satu wadah 

kebangsaan atau kenegaraan tertentu dan menafikan keragaman merupakan sesuatu yang 

mustahil terjadi. Sebab, perandaian kata “law” dalam tradisi bahasa Arab yang dikenal 

oleh para ulama  sebagai harf imtina' limtina',  atau  dengan  kata  lain,  mengandung  arti 

kemustahilan. Jamaluddin  Al-Afghani, yang dikenal sebagai penyeru persatuan Islam 

(Liga Islam atau Pan-Islamisme), menegaskan bahwa idenya itu  bukan  menuntut  agar  

umat  Islam  berada  di bawah satu kekuasaan,  tetapi  hendaknya  mereka  mengarah  

kepada   satu tujuan,   serta   saling  membantu  untuk  menjaga  keberadaan masing-

masing (Quraish Shihab, Wawasan Al-Qur’an: tafsir Tematik atas Pelbagai Persoalan 

Umat, 2007: 442). 

2) Asal Keturunan 

 Al-Quran menegaskan bahwa Allah Ta’ala menciptakan manusia  dari satu 

keturunan, berbangsa dan bersuku-suku agar mereka saling  mengenal  potensi  masing-

masing dan memanfaatkan keragaman tersebut untuk kemaslahatan hidup.  

ا َوَقَباَئَل لََتَعاَرُفوا   نَاُكمح ُشُعوبا ن َذَكٍِر َوُأنَثٰى َوَجَعلح نَاُكم مِّ ا َخَلقح َا النهاُس إَنه  نه إَ َيا َأهيُّ

َِرَمُكمح  َقاُكمح  اّلِلهَ َعندَ  َأكح  َخبَْيٌ  َعَليمٌ  اّلِلهَ إَنه   َأتح

Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan 

seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya 

kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu 

disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha 

Mengetahui lagi Maha Mengenal. (QS. Al-Hujurat:13) 

 Ini  berarti bahwa Al-Quran merestui pengelompokan berdasarkan keturunan,  

selama  tidak   menimbulkan   perpecahan,   bahkan mendukungnya demi mencapai 

kemaslahatan bersama. 

َبيِّنَاُت   َد َما َجاَءُهُم الح َتَلُفوا َمنح َبعح ُقوا َواخح َذيَن َتَفِره َئَك َوًَل َتُكوُنوا َكاله  مح َْلُ  َوُأوَلٰ

 َعظَيمٌ  َعَذاٌب 

Dan janganlah kamu menyerupai orang-orang yang bercerai-berai dan berselisih 

sesudah datang keterangan yang jelas kepada mereka. Mereka itulah orang-orang yang 

mendapat siksa yang berat. (QS Alu Imran : 105) 

 Fakta sejarah di masa awal kenabian menunjukkan pengakuan Al-Qur’an atas 

keragaman kekerabatan di mana Nabi diperintahkan Allah untuk mendahulukan seruan 

dakwah kepada kerabt dekatnya (“Dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu 

yang terdekat”/QS Al-Syu’ara’:214). Demikian pula fakta sejarah kenabian pada periode 

Madinah menunjukkan pengakuan Islam terhadap keragaman suku dan etnis sebagaimana 

tertulis dalam konsensus kebangsaan umat Islam “Shahifatul Madinah” (Piagam 
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Madinah). Bahkan konsensus ini kemudian hari diakuai oleh para ilmuwan di dunia 

sebagai konstitusi tertulis pertama di muka bumi ini. 

3) Bahasa 

 Al-Qur’an menegaskan bahwa perbedaan bahasa di antara umat manusia sejaga 

merupakan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah yang wajib dijunjung tinggi, FirmanNya 

: 

َوانَُكمح   َسنَتَُكمح َوَألح تَََلُف َألح َض َواخح َرح ََمَواَت َواْلح لََك  َِف  إَنه َوَمنح آَياتََه َخلحُق السه  َذٰ

َعاْلنََيَ  لح  ََلَياٍت لِّ

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah menciptakan langit dan 

bumi dan berlain-lainan bahasamu dan warna kulitmu. Sesungguhnya pada yang 

demikan itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang 

mengetahui. (QS. Al-Rum : 22) 

4) Adat Istiadat 

َئَك  َن َعَن اْلحُنَكَِر َوُأوَلٰ ُِروَف َوَينحَهوح َ َوَيأحُمُِروَن بَاْلحَعح َْيح ُعوَن إََل اْلح ٌة َيدح نُكمح ُأمه َتُكن مِّ َولح

َلُحونَ   ُهُم اْلحُفح

Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada 

kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar; 

merekalah orang-orang yang beruntung.(QS Alu Imran : 104) 

 Kata “ma’ruf” berasal dari kata “urf” yang berarti kebiasaan atau adat istiadat yang 

tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip ajaran Islam. Bahkan adat kebiasaan sperti 

itu dapat dijadikan sebagai salahsatu pertimbangan hukum yang dilegalkan (al-adat 

muhakkamah). 

5) Sejarah 

 Al-Qur’an meletakkan perbedaan dan keragaman sejarah bangsa-bangsa sebagai 

sumber ilmu dan inspirasi kemajuan dan kejayaan. 

َباَب  َلح ُوَِل اْلح ٌة ْلِّ َ ٰى  َحَديثاا َكانَ  َماَلَقدح َكاَن َِف َقَصَصَهمح َعْبح ََتَ َكن ُيفح َديَق تَ  َوَلٰ صح

ى وَ   َوُهدا
ٍ
ء َصيَل ُكلِّ ََشح َه َوَتفح َ َيَديح َذي َبنيح َمنُونَ اله ٍم ُيؤح َقوح َةا لِّ  َرْحح

Sesungguhnya pada kisah-kisah mereka itu terdapat pengajaran bagi 

orang-orang yang mempunyai akal. Al Quran itu bukanlah cerita yang dibuat-

buat, akan tetapi membenarkan (kitab-kitab) yang sebelumnya dan menjelaskan 

segala sesuatu, dan sebagai petunjuk dan rahmat bagi kaum yang beriman. (QS. 

Yusuf : 111) 
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6) Cinta tanah air 

َيَبَك َمنح َبَلٍد  َة : َما َأطح َن َعبهاٍس َقاَل : َقاَل َرُسوُل اّلِلهَ صَل اّلِل عليه وسلم ْلََكه َعنح ابح

َمي  ًل َأنه َقوح كَ َوَأَحبهَك إََِله َوَلوح َ َِرُجوَِن َمنحَك َما َسَكنحُت َغْيح  . (سنن الَتمذي )َأخح

 Bahkan Al-Qur’an menyandingkan pembelaan agama dengan pembelaan negara, 

ن َدَياَرُكمح َوَظاَهُِروا  َِرُجوُكم مِّ يَن َوَأخح َذيَن َقاَتُلوُكمح َِف الدِّ ََم َينحَهاُكُم اّلِلهُ َعَن اله إَنه

ُهمح   وح َِراَجُكمح َأن َتَوله ُمح  َوَمنَعََلٰ إَخح َئَك ُهُم الظهاْلَُونَ  َيَتَوْله  َفُأوَلٰ

Sesungguhnya Allah hanya melarang kamu menjadikan sebagai 

kawanmu orang-orang yang memerangimu karena agama dan mengusir kamu 

dari negerimu, dan membantu (orang lain) untuk mengusirmu. Dan barangsiapa 

menjadikan mereka sebagai kawan, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. 

(QS Al-Mumtahanah : 9) 

 Demikianlah bahwa unsur-unsur kebangsaan tersebut samasekali tidak bertentangan 

dengan ajaran dan petunjuk Al-Qur’an.  

 اهلل أكرب، اهلل أكرب،ال إله إالّاهللّ و اهللّ اكرب، اهللّ أكرب و هللّ احلمد

Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, 

 Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, umat Islam sebagai golongan mayoritas 

memiliki tanggungjawab besar dan utama untuk menjadikan negara Indonesia sebagai negara 

yang baik dan berada dalam ampunan Allah (baldatun thayyibatun wa Rabbun Ghafur). 

Kelahiran dan kehadiran Negara Indonesia yang berjiwa ketuhanan (uluhiyah) dan keagamaan 

(diniyah) itu memiliki matarantai sejarah yang panjang khususnya dengan keberadaan umat 

Islam dan kerajaan-kerajaan Islam di masa lampau. Di negeri kepulauan ini telah lahir 

kerajaan-kerajaan besar yang tersebar di seluruh penjuru Nusantara seperti Tarumanegara, 

Kutai, Sriwijaya, Kediri, Singosari, Majapahit, Samudra Pasai, Aceh Darussalam, Siak, 

Demak, Pajang, Mataram, Banten, Cirebon, Pajajaran, Ternate, Tidore, Gowa, Buton, Bone, 

Luwu, Sumbawa, Bima, Pagaruyung, Banjar, Karangasem, Madura, Larantuka, Papua, dan 

kerajaan-kerajaan lainnya sebagai tonggak sejarah bangsa. Dalam perjalanan sejarah itu 

peranan umat Islam dan kerajaan-kerajaan Islam sangatlah penting dan strategis dalam 

perjuangan kemerdekaan dan pembentukan Indonesia sebagai negara-bangsa. Fakta inilah 

yang yang diakui secara konstitusional dalam Pembukaan UUD 1945, “Atas berkat rahmat 

Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan 

kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. 

 Jika dirujuk pada Sila Pertama Pancasila, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, maka 

negara Indonesia itu tidak dapat dipisahkan dari jiwa, pikiran, dan nilai-nilai Ketuhanan dan 

Keagamaan yang bebasis Tauhidullah. (QS Al-Baqarah : 163) 

َحٌد  ـَوإَلَٰ  ٌه َوٰ هَ  ًله ُهُكمح إََلٰ َٰنُ ٱ ُهوَ  إًَله  إََلٰ ْحح َحيمُ ٱ لِره  لِره
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 Spirit ruhaniah itu makin menguat manakala dikaitkan dengan pasal 29 UUD 1945 

yang mengakui keberadaan dan kemerdekaan umat beragama untuk menjalankan keyakinan 

dan kepercayaan agamanya. Dalam Pembukaan UUD 1945 itu terkandung esensi nilai-nilai 

ketuhanan yang kuat. Oleh karena itu, Indonesia dapat dikatakan sebagai Negara Pancasila 

yang relijius dan bukan suatu negara sekuler yang memisahkan atau menjauhkan nilai-nilai 

ketuhanan dan keagamaan dari denyut nadi kehidupan kebangsaan dan kenegaraan.  

 Pancasila sebagai dasar Negara Republik Indonesia adalah ideologi negara yang 

mengikat seluruh rakyat dan komponen bangsa. Pancasila bukan agama, tetapi substansinya 

mengandung dan sejalan dengan nilai-nilai ajaran Islam. Dengan demikian, dapat dinyatakan 

bahwa Pancasila itu Islami karena substansi pada setiap silanya selaras dengan nilai-nilai ajaran 

Islam. Dalam Pancasila terkandung ciri keislaman dan keindonesiaan yang memadukan nilai-

nilai ketuhanan dan kemanusiaan-religius, hubungan individu dan masyarakat, kerakyatan dan 

permusyawaratan, serta keadilan dan kemakmuran. Melalui proses integrasi keislaman dan 

keindonesiaan yang positif itu, umat Islam Indonesia sebagai kekuatan mayoritas dapat 

menjadi teladan yang baik  dalam mewujudkan cita-cita nasional yang sejalan dengan idealisasi 

Baldatun Thayyibatun wa Rabbun Ghafûr.  

 Dalam perspektif sejarah kenabian, kesepakatan dan konsensus bersama para pendiri 

bangsa dan negara tersebut; dapat dipahami sebagai implementasi dan pengamalan nyata dari 

“sunnah” kebangsaan dan kenegaraan yang telah ditauladankan oleh Nabi Muhammad 

‘alaihissalam dalam menata masyarakat Madinah yang majemuk melalui Piagam/Shahifat Al-

Madinah. Piagam Madinah adalah hasil dari sebuah bentuk kompromi politik yang memayungi 

berbagai bangsa, golongan, dan agama pada masa Nabi Muhammad s.a.w. 

 اهلل أكرب، اهلل أكرب،ال إله إالّاهللّ و اهللّ اكرب، اهللّ أكرب و هللّ احلمد

Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, 

 Dalam pandangan dan keyakinan semacam itulah kita dapat mengintegrasikan 

keIslaman, kebangsaan, dan kenegaraan kita dengan sebaik-baiknya dalam bingkai dan di 

bawah naungan petunjuk Al-Qur’an. Umat Islam tidak perlu terjebak dalam perdebatan retoris 

yang mendikotomi ketiga unsur ke-Indonesiaan kita tersebut. Menjadi muslim dan mukmin 

sejati secara otomatis memancarkan kepribadian yang cinta negeri, tanah air, dan tak lelah 

memajukan bangsanya. Bahkan berjuang demi kejayaan dan martabat bangsa merupakan 

bagian dari manifestasi jihad yang diajarkan Islam. Dan itulah yang telah disepakati oleh para 

ulama-negarawan dan para pejuang muslim yang berada di garda terdepan dalam proses 

perjuangan panjang melahirkan Republik ini (Darul Ahdi). Dan kini saatnya umat Islam 

berjuang untuk mempersaksikan peradaban utama kepada semua penghuni planet bumi ini 

(syahadah) yang penuh kedamaian, ketentraman, keamanan, dan kebahagiaan zahir dan batin 

(Darussalam).  

 Dalam pandangan keagamaan kita, konsensus kebangsaan tersebut wajib ditunaikan 

dan dipenuhi. Bukan semata-mata sebagai tuntutan dan konsekwensi hidup berbangsa dan 

bernegara, tapi juga sebagai perwujudan nyata ajaran Islam dan memenuhi perintah Allah 

Ta’ala dalam memenuhi janji dan konsensus bersama : 
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 َ ُعُقودَ َيا َأهيُّ ُفوا بَالح َذيَن آَمنُوا َأوح  ا اله

Wahai orang yang beriman, penuhilah akad-akad (perjanjian) itu ! 

(QS. Al-Maidah : 1) 

َد   َعهح ُفوا بَالح دَ  إَنه َوَأوح َعهح ُئوًلا  َكانَ  الح  َمسح

“...dan penuhilah janji; sesungguhnya janji itu pasti diminta 

pertanggungan jawabnya.” (QS Al-Isra’ : 34) 

بَ   َواْلحُنَكَِر َوالح
َ
َشاء َفحح َبٰى َوَينحَهٰى َعَن الح ُقِرح  َذي الح

َ
َساَن َوإَيَتاء حح َ َل َواْلح َعدح ُمُِر بَالح َي إَنه اّلِلهَ َيأح  َيَعُظُكمح   غح

ُِروَن .  َلَعلهُكمح  ُتُم اّلِلهَ َعلَ َتَذكه َكيَدَها َوَقدح َجَعلح َد َتوح ََمَن َبعح َيح َد اّلِلهَ إََذا َعاَهدتُّمح َوًَل َتنُقُضوا اْلح ُفوا بََعهح ُكمح يح َوَأوح

َلمُ  اّلِلهَ إَنه َكَفيَلا   َعُلونَ  َما َيعح ََمَنُكمح   .َتفح ا َتتهَخُذوَن َأيح ٍة َأنَكاثا َد ُقوه َْلَا َمن َبعح تَي َنَقَضتح َغزح َوًَل َتُكوُنوا َكاله

ٍة   َبٰى َمنح ُأمه ٌة َهَي َأرح ََم َدَخَلا َبيحنَُكمح َأن َتُكوَن ُأمه َقَياَمَة َما ُكنُتمح  بَهَ  اّلِلهُ َيبحُلوُكمُ  إَنه َم الح يَه فَ  َوَلُيَبيِّنَنه َلُكمح َيوح

َتَلُفونَ  َكن ُيَضلُّ َمن َيَشاُء َوهَيح  . ََتح ةا َواَحَدةا َوَلٰ َأُلنه  َدي َمن َيَشاءُ َوَلوح َشاَء اّلِلهُ َْلََعَلُكمح ُأمه  ُتمح ُكن َعَمه  َوَلُتسح

َمُلونَ   .َتعح

Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi 

kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. 

Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. Dan tepatilah 

perjanjian dengan Allah apabila kamu berjanji dan janganlah kamu membatalkan sumpah-

sumpah(mu) itu, sesudah meneguhkannya, sedang kamu telah menjadikan Allah sebagai 

saksimu (terhadap sumpah-sumpahmu itu). Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu 

perbuat. Dan janganlah kamu seperti seorang perempuan yang menguraikan benangnya yang 

sudah dipintal dengan kuat, menjadi cerai berai kembali, kamu menjadikan sumpah 

(perjanjian) mu sebagai alat penipu di antaramu, disebabkan adanya satu golongan yang lebih 

banyak jumlahnya dari golongan yang lain. Sesungguhnya Allah hanya menguji kamu dengan 

hal itu. Dan sesungguhnya di hari kiamat akan dijelaskan-Nya kepadamu apa yang dahulu 

kamu perselisihkan itu. Dan kalau Allah menghendaki, niscaya Dia menjadikan kamu satu 

umat (saja), tetapi Allah menyesatkan siapa yang dikehendaki-Nya dan memberi petunjuk 

kepada siapa yang dikehendaki-Nya. Dan sesungguhnya kamu akan ditanya tentang apa yang 

telah kamu kerjakan. (QS. Al-Nahl : 90-93) 

 

َذيَن َكَفُِروا  َوابِّ َعنَد اّلِلهَ اله َمنُونَ إَنه ََشه الده َدُهمح . َفُهمح ًَل ُيؤح َذيَن َعاَهدته َمنحُهمح ُثمه َينُقُضوَن َعهح اله

ٍة َوُهمح ًَل َيتهُقونَ   َِف ُكلِّ َمِره

“Sesungguhnya binatang (makhluk) yang paling buruk di sisi Allah ialah orang-orang kafir, 

karena mereka itu tidak beriman. (Yaitu) orang-orang yang kamu telah mengambil perjanjian 

dari mereka, sesudah itu mereka mengkhianati janjinya pada setiap kalinya, dan mereka tidak 

takut [akibat-akibatnya].” (QS. Al-Anfal: 55-56) 

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura16-aya92.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura16-aya92.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura16-aya92.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura16-aya92.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura16-aya93.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura16-aya93.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura16-aya93.html
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َرُة ُفََلٍن  َقَياَمَة َفُيَقاُل َأًَل َهَذَه َغدح َم الح َغاَدَر َينحَصُب اّلِلهُ َلُه لََواءا َيوح  إَنه الح

Rasulullah ‘alaihissalam bersabda, "Sungguh, Allah akan tancapkan bendera bagi orang yang 

berkhianat di hari kiamat. Lalu dikatakan: ‘Ketahuilah ini adalah pengkhianatan si fulan." 

(HR. Bukhari dan Muslim)  

 

 إن اهلل ومالئكته يصلون ىلع انليب ياأيها اذلين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما

اللهم صل ىلع حممدوىلع آل حممد كما صليت ىلع إبراهيم وىلع آل إبراهيم وبارك ىلع 
 .آل إبراهيم ىف العالمني إنك محيد جميدحممدوىلع آل حممدكما باركت ىلع إبراهيم وىلع 

 

ه  ل  ب  ق  ت    مه ي  ر  اك  ي   ل  ب  ق  ت   م  كه ن  م  و   ان  م   اهلل 
Budi Mulia Yogyakarta, 27 Ramadlan 1439 H / 11 Juni 2018 

 

 

 

 

 


