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HAKIKAT BERAGAMA 

Oleh: Asrul Jamaluddin, M.Hum 

تَ غحِفرُُه َونَ تُ وحُب اِلَيحِه َونَ ُعوحُذ بِاهلِل  ُنُه َوَنسح َتِعي ح َ ََنحَمُدُه َوَنسح ُد لِّلِه َربِّ الحَعاَلِمْيح مح َاْلَح
ِد اهللُ َفاَل   ُمِضلَّ َلُه َوَمنح ُيضحِللح ِمنح ُشُروحِر اَن حُفِسَنا َوَسيَِّئاِت اَعحَمالَِنا َمنح يَ هح

َهُد اَنَّ ُُمَمًَّدا   َدُه اَل َشرِيحَك َلُه َوَاشح َهُد اَنح اَل اِلَه ِاالَّ اهللُ َوحح َفاَل َهاِدَي َلُه. َاشح
َعبحُدُه َوَرُسوحلُُه َوالصَّاَلُة َوالسَّاَلُم َعَلى نَِبي َِّنا ُُمَمٍَّد َوَعَلى َءالِِه َوَاصحَحاِبِه َوَمنح 

اَ تَبِ  يحِن.  الدِّ يَ وحِم  ِاََل  اهللِ َعُه  فَ َياِعَباَد  بَ عحُد:  اهلِل مَّا  بِتَ قحَو  َونَ فحِسي  اُوحِصيحُكمح   :
: يَااَي َُّها الَِّذيحَن اََمُنوا  ِلُحوحَن. َقاَل اهللُ تَ َعاََل ِِف الحُقرحآِن الحَكِرْيِح َوطَاَعِتِه َلَعلَُّكمح تُ فح

ِلُموحنَ ات َُّقوا اهلَل َحقَّ تُ َقاتِِه َوالَ   . ََتُوحُتنَّ ِاالَّ َواَن حُتمح ُمسح
Di tengah perlakuan buruk yang dialami oleh saudara-saudara kita yang 

ada di berbagai belahan dunia, terakhir di Palestina dimana tentara 

penjajah zionis Israel mengintimidasi kaum muslimin yang sedang shalah 

Tarawih di Masjid al-Aqsha, kiblat pertama umat Islam. Pada saat yang 

hampir bersamaaan, Tentara zionis tersebut menjatuhkan bom di wilayah 

Gaza yang menyebabkan beberapa orang syahid termasuk anak-anak. 

Belum lagi, phobia Islam yang makin mengkhawatirkan di negeri ini, 

negeri para Syuhada, Indonesia. Marilah kita tetap memanjatkan rasa 

syukur kepada Allah SWT, oleh karena di pagi hari ini kita dapat 

melaksanakan shalat Idul Fitri dengan aman; ada yang bisa berkumpul 

bersama sanak saudara, meski adapula yang harus menahan rasa rindu 

karena protokol covid tidak membolehkan mudik antar pulau.  

Sebulan yang lalu kita menyambut Ramadan 1442 H dengan “Marhaban ya 

Ramadan” sebagai tanda kesiapan jiwa menyambutnya, disertai tekad 

untuk menjadi pribadi syawwāl, siap memperbaiki diri, merubah sifat buruk 

menjadi baik, menghapus malas dengan rajin, mengganti durhaka dengan 

taat, merubah kikir jadi dermawan, dari fujur menjadi taqwa. 

Sedang hari ini, 1 Syawal kita melepas Ramadan 1442 H yang penuh rahmat 

dengan lantunan takbir, tahmid, dan tahlil sebagai tanda haru dan syukur. 

Semalam, saat takbir menderu di setiap penjuru alam, jiwa terjatuh dalam 

lamunan, terharu mengenang Ramadan. Di bulan itu, meski tidak sama 

persis dengan tahun-tahun sebelumnya kita berdiri, rukuk, dan sujud 

bersama.Kita menahan lapar dan berbuka bersama meski dalam suasana 

soscial distancing. Satu tahapan kehidupan telah kita lalui, semoga ibadah 

Ramadan kita pada tahun ini diterima oleh-Nya, teriring doa Taqabbalallāhu 

minna waminkum, shiyāmanā warukū’anā wasujūdanā.  
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Tahun depan Ramadan akan datang kembali, namun tidak dapat 

dipastikan, apakah kita masih hidup, kalaupun hidup tidak bisa dipastikan 

apakah sehat atau sakit, luang atau sibuk, bahkan tidak pula dapat 

dipastikan berimankah kita atau tidak. Oleh karena itu, beruntunglah 

orang-orang yang istiqamah menghiasi hidupnya dengan agama yang 

benar. Menurut bahasa, agama berasal dari dua suku kata, yaitu “a” dan 

“gama”; “a” artinya tidak, sedang “gama” artinya kacau. Dengan demikian, 

tujuan orang beragama agar hidupnya tidak kacau, teratur dalam segala 

aspek, dan sejahtera.  

Sebagai muslim, kita menyadari bahwa kesejahteraan yang kita dambakan 

tidak hanya lahiriyah tapi juga batiniyah, tidak hanya dunia melainkan 

terus berlanjut hingga akhirat. Karena itu, kita memilih Islam, karena 

percaya melalui Islam kebahagiaan hidup dunia-akhirat dapat tercapai. 

Sementara itu, agama menurut istilah Islam disebut ‘al-dīn’ yang makna-

maknanya bermuara pada tiga prinsip, yaitu ;  

Pertama, dainun 

Kata “dainun” berarti hutang yang defenisinya secara umum adalah Mā 

lahū ajalun, segala yang memiliki batas waktu. Karena itu, segala bentuk 

hutang, pada waktunya harus dilunasi. Bahkan, Nabi saw enggan 

mensholatkan jenazah seseorang yang mati dalam keadaan berhutang 

sementara semasa hidup ia mampu melunasinya. Jika kehidupan 

diumpamakan sebagai hutang, maka melunasinya dengan cara bersyukur. 

Orang yang beragama (Islam) pada dasarnya sedang melunasi hutangnya 

kepada Allah SWT.  

Dulu, sewaktu masih berbentuk mudghah, yang berawal dari pancaran 

sperma yang ada dalam tulang sulbi, kita telah memberikan kesaksian 

bahwa Allah SWT adalah Tuhan yang harus disembah dan diibadahi. 

Persaksian itu diabadikan dalam Qs. Al-A’raf : 172 

ُت   َهَدُهمح َعَلى أَن حُفِسِهمح أََلسح َوِإذح َأَخَذ رَبَُّك ِمنح َبِِن آَدَم ِمنح ظُُهورِِهمح ُذرِّي َّتَ ُهمح َوَأشح
نَا  . ِبَربُِّكمح قَاُلوا بَ َلى َشِهدح

Dan (ingatlah), ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari 

sulbi mereka dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka (seraya 

berfirman): "Bukankah Aku ini Tuhanmu?" Mereka menjawab: "Betul (Engkau 

Tuhan kami), kami menjadi saksi". 

Setiap anak Adam hendaklah mengingat dan menyadari akan janji ini. 

Setiap kita yang bersyahadat, sesungguhnya hanyalah mengingatkan 

kembali akan janji tersebut. Tanpa bersyahadat pun, kelak janji itu akan 
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ditagih dihadapan-Nya. Ibadah shiyam, qiyam, zakat, sedekah, infaq, serta 

kebaikan-kebaikan lainnya sama sekali bukan untuk Allah, melainkan 

i’tikad menepati janji kita kepada Allah SWT sewaktu di alam rahim.  

Kedua, al-Jazā’  

Kata al-jazā artinya pembalasan. Orang yang beragama didasari oleh 

keyakinan, keimanan akan adanya hari akhir. Iman kepada akhir 

merupakan iman kepada Allah itu sendiri. Al-Quran menegaskan; 

Mālikiyaumiddīn, Dialah Allah yang menguasai hari pembalasan. Itulah 

sebabnya, dalam banyak ayat dan matan hadis, iman kepada Allah dan 

iman kepada hari akhir selalu disebutkan secara bersamaan.  

Namun. di dunia ini ada satu musuh bebuyutan bagi agama, khususnya 

Islam, yaitu materialisme. Meski istilah ini asing di telinga kita, namun 

terkadang secara tidak sadar dipraktikkan oleh orang-orang yang ada di 

sekeliling kita. Materialisme telah beranak-pianak menjadi hedonisme (suatu 

paham yang penting happy), liberalisme (paham yang mengajak hidup 

bebas), kapitalisme (pandangan hidup dimana yang kuat menguasai yang 

lemah) serta sekularisme (menolak keterlibatan agama dalam kehidupan).  

Materialisme adalah  paham kebendaan, sesuatu dianggap ada apabila 

dapat dilihat. Karena itu, agama yang mengajarkan konsep kehidupan 

akhirat harus ditolak mentah-mentah. Mula-mula paham materialisme 

mendengungkan pemisahan antara agama dan kehidupan publik. Agama 

cukup menjadi urusan pribadi-pribadi saja. Agama cukup di Masjid-

Masjid. Agama cukup dipelajari  di Pesantren. Agama cukup dengan ritual 

shalat, zakat, puasa, serta haji. Selanjutnya, agama tidak boleh menjelma 

menjadi institusi pendidikan, pesantren ditiadakan saja, agama 

dikeluarkan dari kurikulum. Lebih jauh, agama jangan mengurusi 

ekonomi, pasar itu urusan dunia, bukan wilayah agama. Mana ada Bank 

Islam dan Bank tidak Islam. Agama jangan mencampuri urusan politik, 

Muhammad saw hanya seorang Nabi bukan kaisar atau raja. Muhammad 

saw hanya mengajarkan al-Quran, bukan undang-undang. Bahkan, agama 

jangan mengusik adat istiadat dan budaya lokal. Urusan syirik, bid’ah, dan 

khurafat adalah urusan agama, tidak ada kaitannya dengan budaya lokal.  

Pada akhirnya, agama tersisih dari kehidupan berbangsa dan bernegara, 

serta dicampakkan dari kehidupan sosial masyarakat. Timbul istilah, 

“dunia ya dunia, akhirat ya akhirat, akhirat jangan mencampuri urusan 

dunia.” Padahal, jika keimanan kepada hari akhir telah diruntuhkan, maka 

runtuh pula sendi-sendi iman lainnya. Karena itu, setiap tahun datang 

bulan Ramadan mengingatkan kepada seluruh manusia bahwa Tuhan itu 

ada, hari pembalasan itu ada, dan bahwa agama merupakan jalan menuju 

Allah dan hari Pembalasan.  
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Ketiga, millah 

Kata “millah” bermakna cara hidup. Karena itu, agama Islam disebut dīnul 

qayyimah, artinya dīnul millatil mustaqīmah (cara hidup yang lurus). Dan 

itulah yang sering kita minta dalam setiap raka’at shalat, ihdina shirāt al-

mustaqīm, ya Allah, tunjukkanlah kami pada cara hidup yang lurus. 

Menurut Ibn al-Jauzi, pakar bahasa al-Quran, kata dīn mencakup makna 

ahlun (kelompok); seseorang diakui sebagai anggota suatu kelompok jika ia 

mengikuti tata krama/pola laku/tindak tanduk (sabīlun)kelompok tersebut.  

Bahkan al-Quran tidak mengakui anak Nuh as sebagai keluarga Nuh 

disebabkan sang anak menjadi penentang bapaknya. Al-Quran surat Hūd: 

46 menegaskan; Qāla ya Nūh innahu laisa min aĥlika, Wahai Nuh, sungguh 

dia bukan keluargamu (meski darah dagingmu). Jika demikian, bagaimana 

dengan orang yang mengaku umat Nabi Muhammad saw tapi enggan 

bertindak-laku layaknya pengikut Nabi Muhammad saw. Akankah orang 

tersebut diakui oleh Nabi saw sebagai umatnya ? 

Kehadiran Ramadan untuk meneguhkan jati diri seorang muslim. Puasa 

bertujuan mendidik jiwa agar sampai pada derajat taqwa; percaya adanya 

pahala dan dosa, berempati terhadap orang lemah, serta mampu 

mengendalikan syahwat. Jika seseorang telah mampu taat kepada Allah 

meski tak ada yang melihat, berbagi pada yang miskin meski ia juga 

kurang, menahan diri pada banyak hal meski halal, berarti ia telah sampai 

pada derajat muttaqīn.     

Dengan beragama secara benar, lahir sifat taqwa. Dengan modal taqwa, kita 

dapat mewujudkan negeri yang aman, makmur, dan sentausa, baldatun 

tayyibatun wa rabbun ghafūr. Karena itu, Ibn Faris menyebutkan, “al-madīnah 

min al-dīn”, negara merupakan bagian dari agama. Artinya kita dapat 

membangun negara dan bangsa di  atas prinsip-prinsip agama. 

Sebagaimana pula, agama dapat membentuk masyarakat (ummat). Kita 

dapat membangun kehidupan bermasyarakat berdasarkan nilai-nilai 

agama. Jangan percaya, jika ada yang megatakan bahwa agama tidak 

mengatur negara, agama tidak ada kaitannya dengan kehidupan sosial 

kemasyarakatan.  

Selain mendidik jiwa, puasa juga mendidik tubuh kita agar tetap sehat, 

karena sehat merupakan modal penting dalam menjalani kehidupan. 

Peneliti asal Jepang, Prof. Yoshinori Ohsumi, peraih Nobel bidang ilmu 

Fisiologi dan Kedokteran pada 3 November 2016, mengungkap ayat 

kauniyah pada tubuh manusia saat puasa. Ohsumi menemukan bahwa 

dalam tubuh manusia ada sebuah sistem yang disebut autophagy, bertugas 

melakukan daur ulang sel-sel yang rusak, sel mati, ataupun yang terinfeksi 

virus. Sel-sel tersebut diperbaharui agar menjadi energi baru sel.  
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Dan yang menakjubkan, menurut Ohsumi, mekanisme autophagy hanya 

dapat menjalankan tugasnya jika tubuh tidak diberi asupan makanan 

sedikit pun selama 12 jam secara berkala. Artinya, tubuh harus puasa dari 

makan dan minum sejak terbit fajar hingga terbenamnya matahari. Saat 

berpuasa, otak menerima sinyal bahwa tubuh kekurangan makanan dan 

mencari-cari makanan yang tersisa dalam tubuh. Saat pencarian makanan 

itulah, mekanisme autophagy teraktivasi dengan memusnahkan sel-sel yang 

sudah rusak ataupun tua.  

Bulan Ramadan hadir untuk mengajak kita semua agar dekat dengan 

agama, bukan sebaliknya. Agar kita menjadi representasi dari agama Islam 

yang kita anut, bukan sekedar beragama. Bukan hanya mengatakan “ 

agama saya Islam” tetapi harus mengatakan “ saya muslim”. Agama, 

janganlah sekedar dijadikan tanda pengenal melainkan sebagai jati diri.  

Kita harus memiliki sepuluh kriteria agar dikategorikan sebagai muslim 

yang baik, yaitu harus bangga menjadi seorang muslim, tauhidnya bersih, 

berorientasi pada hari perhisaban dan pembalasan, taat dan tunduk pada 

hukum (Allah), membiasakan diri berperilaku baik, memilih cara hidup 

yang mulia, berkarya untuk Islam, serta menghukum diri sendiri jika 

berbuat salah dengan berbuat baik yang setimpal.    

Semoga ibadah puasa dan ibadah Ramadan lainnya pada tahun 1442 H ini, 

benar-benar dapat kita maknai sebagai inspirasi untuk menjadi pribadi 

yang lebih baik sekaligus menjadi mesin penggerak dalam melahirkan 

amal-amal nyata untuk kebaikan umat. Amin 

َ، مَحًدا يُ َواِف نِعحَمُه َوُيَكاِفئ  محًدا َشا  اْلمد هلل رب العاملْي. ِكٍر مَححًدا نَاِعِمْيح
ِهَك َوَعِظيحِم ُسلحطَاِنَك. اللَُّهمَّ  ُد َكَما يَ نحَبِغ ِلَِاَلِل َوجح َمزِيحَدة، يَاَرب ََّنا َلَك احَْلمح
َصلِّ َعَلى ُممد وعلى آله وأصحابه أمجعْي. اَللَُّهمَّ َأصحِلحح لََنا ِدي حَنناَ الَِّذى  
َها َمَعاُشَنا َوَأصحِلحح لََنا آِخَرتَ َنا الَِِّت   َمُة أَمحرِنَا َوَأصحِلحح لََنا ُدن حَياَن الَِِّت ِفي ح ُهَو ِعصح
َعِل الحَموحَت رَاَحًة لََنا ِمنح   ََياَة زِيَاَدًة لََنا ِِف ُكلِّ َخْيحٍ َواجح َعِل اْلح َها َمَعاُدنَا َواجح ِفي ح

َ اللَُّهمَّ انحُصرح   .ُكلِّ شر   نَا َفِانََّك َخْيحُ النَّاِصرِيحَن َواف حَتحح لََنا َفِانََّك َخْيحُ الحَفاِِتِْيح
َ َوارحزُق حَنا َفِانََّك َخْيحُ  َواغحِفرح لََنا َفِانََّك َخْيحُ الحَغاِفرِيحَن َوارحمَححَنا َفِانََّك َخْيحُ الرَّامِحِْيح

ِدنَا َوََنَِّنا ِمَن الحَقوح  َ َواهح َ َوالحَكاِفرِيحَن.  الرَّازِِقْيح  ِم الظَّاِلِمْيح
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َنا َمنح اَل ََيَاُفَك َواَل يَ رحمَحَُنا. َعلح بَ لحَدتَ َنا  اللهمَّ اَل ُتَسلِّطح َعَلي ح بَ َلًدا    اللَُّهمَّ اجح
رِزحًقا.   َِتحِتَها  َوِمنح  السََّماِء  ِمَن  َورحزُق حَنا  َغُفوحرًا  َوَربًّا  طَيَِّبًة  بَ َلَدًة  َعلحَها  َواجح آِمًنا 

َكانِ  اللهم اعز اإلسالم واملسلمْي ِف
َ
  . َسائِِر امل

ِلَماِت   َوالحُمسح  َ ِلِمْيح لِلحُمسح اغحِفرح  ِمن حُهمح اَللَُّهمَّ  َياِء  َاأَلحح َوالحُمؤحِمَناِت   َ َوالحُمؤحِمِنْيح
يحٌع َقرِيحٌب ُمُِيحُب الدَّعحَواتِ  َواِت اِنََّك َسَِ َربَّنا تَ َقبَّلح ِمنَّا َصالتَ َنا َوِصَياَمَنا    .َواأَلمح

َعَلي ح  َوُتبح  الَعِليحُم  السَِّميحُع  اَنحَت  إنََّك  ِعِباَدتَ َنا.  يحَع  َومجَِ أنحَت َوزََكاتَ َنا  إنََّك  َنا 
َعَذاَب   َوِقَنا  َحَسَنًة  اأَلِخَرِة  َوِِف  َحَسَنًة  ن حَيا  الدُّ ِِف  اَتَِنا  َرب ََّنا  الرَِّحيحُم.  تَ وَّاُب 

َ. واْلمد    .النَّارِ  ُسبحَحاَن َربَِّك َربِّ الِعزَِّة َعمَّا َيِصُفوحَن. َوَساَلٌم َعَلى احملرحَسِلْيح
 . هلل رب العاملْي

 


