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E D I T O R I A L

MARI 
BERKURBAN

Hari Raya Idul Adha dirayakan dengan 

berkurban. Berkurban, atau 

menyembelih hewan kurban yang 

dilakukan setelah melakukan salat Idul 

Adha, menjadi salah satu amal 

kebaikan yang disukai oleh Allah.

Berkurban dapat dilakukan dengan 

secara pribadi atau berkelompok. dan 

dibagikan kepada orang yang 

membutuhkan di lingkungan sekitar.

Berkurban sangat dianjurkan bagi 

seorang Muslim yang mampu. 

Dilakukan pada Hari Raya Idul Adha 

atau 10 Dzulhijjah, dan pada hari-hari 

tasyrik tangal 11-13 Dzulhijjah.

Hukum asal berkurban adalah sunnah 

kifayah (kolek�f), ar�nya bila dalam 

satu keluarga sudah ada yang 

mengerjakan, sudah cukup 

menggugurkan tuntutan bagi anggota 

keluarga yang lain. Bila �dak ada satu 

pun dari mereka yang melaksanakan, 

maka semua yang mampu dari mereka 

terkena imbas hukum makruh.

Kurban bisa berubah menjadi wajib bila 

terdapat nazar, misalnya ada orang 

bernazar kalau lulus sekolah atau 

dikaruniai anak, ia akan berkurban 

dengan seekor sapi. Saat cita-cita yang 

diharapkan tercapai, maka wajib 

baginya untuk mengeluarkan hewan 

kurban yang ia nazarkan. Dalam kondisi 

demikian, hukum berkurban baginya 

adalah wajib.
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dan putranya Nabi Ismail AS. Saat itu, 
Nabi Ibrahim menerima perintah 
Allah SWT untuk menyembelih Nabi 
Ismail sebagai bentuk pengorbanan 
dan keikhlasan dia menjalankan 
perintah. Namun itu lllljjhggternyata 
hanya ujian karena saat disembelih 
Nabi Ismail telah digan� dengan 
seekor kambing.

Pada setiap tanggal 10 
Dzulhijjah, umat Islam di 

seluruh dunia  memperinga� 
Hari Raya Idul Adha untuk 

mengenang kisah teladan Nabi 
Ibrahim AS .

OLEH M.HASIN MH

TOPIK UTAMA
HALAMAN
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 ternyata hanya ujian karena saat disembelih Nabi Ismail 

telah digan� dengan seekor kambing. 

Kini, se�ap Idul Adha atau Idul Kurban, se�ap Muslim yang 

mampu sunah berkurban dengan menyembelih hewan. 

Namun �dak hanya itu, hikmah dari Idul Adha sendiri �dak 

hanya mengorbankan harta berupa hewan, tetapi 

hendaknya dijadikan semangat 

berkorban membuang sifat-sifat jelek 

dalam diri manusia yaitu kedengkian, 

fana�sme, egoisme, dan radikalisme 

untuk mencapai kehidupan berbangsa 

dan bernegara yang lebih baik.

Teladan Nabi Ibrahim AS adalah 

contoh nyata bahwa kita harus 

berkorban untuk menciptakan negeri 

yang aman dan sentosa. Juga istri Nabi 

Ibrahim, Si� Hajar yang rela berkoban 

bolak-balik dari Safa dan Marwa 

sehingga ditemukan kenyamanan 

berupa air zamzam yang sampai 

sekarang masih bermanfaat. Teladan 

itu harus kita prak�kkan bersama di 

era sekarang untuk menciptakan 

kedamaian, ketentraman, dan 

kesatuan dalam  berbangsa dan 

bernagara di Indonesia yang kita cintai 

ini.

Pengorbanan itu adalah keharusan 

untuk mencapai kebahagiaan. Dengan berkurban dan 

berkorban ini diharapkan bangsa Indonesia bisa menjadi 

negara yang besar, bersatu padu di tengah perbedaan dan 

keragaman yang ada.   

Untuk itulah, umat Muslim harus rela berkorban. Pertama 

harus memberi perha�an serta membantu keluarga, 

saudara, tetangga yang hidupnya berada di garis kemiskinan. 

Kemudian yang kedua bagaimana berkorban dengan tujuan 

mencari ridho Allah demi keutuhan, perdamaian, dan 

kebangkitan bangsa Indonesia.   

Penyembelihan qurban adalah sebagai bentuk kepedulian 

kepada yang �dak punya agar mendapatkan makanan dan 

gizi yang baik. 

berkorban 
membuang sifat-
sifat jelek dalam 

diri manusia yaitu 
kedengkian, 

fana�sme, 
egoisme, dan 

radikalisme untuk 
mencapai 

kehidupan 
berbangsa dan 

bernegara yang 
lebih baik.
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Tapi berkorban �dak cukup hanya 

berkorban dengan harta, tapi ada hal-hal 

dalam jiwa manusia yang harus 

dikorbankan untuk kebaikan bersama 

yaitu rasa ego, suka marah, kedengkian, 

sehingga bisa menjadi orang yang bersih.

Jadi yang dikorbankan itu hal-hal yang 

jelek dari diri kita, juga hal-hal yang 

terlalu kita cintai seper� harta. itu wajib 

dikurbankan untuk saudara kita yang 

kekurangan kena bencana, ter�ndas, fakir 

miskin, dan lain-lain, dalam rangka 

menciptakan negara yang adil dan 

makmur untuk negara dan bangsa. 

Berkorban itu dengan menghilangkan 

fana�sme yang membuat permusuhan, 

juga radikalisme serta keinginan untuk 

menjaha� orang lain. Hilangkan segala 

macam perbedaan. Itu sudah berlalu 

mari kita kembali hidup bersama dalam 

bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Ar�nya 

perbedaan dan keragaman bangsa kita, 

jangan diar�kan untuk melemahkan. 

Justru perbedaan dan keragaman harus 

bisa mengokohkan sehingga membuat 

semua menjadi indah dan damai
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Menyembelih kurban adalah suatu sunnah Rasul yang sarat 

dengan hikmah dan keutamaan. Hal ini didasarkan atas 

informasi dari beberapa haditst Nabi shallallâhu 'alaihi 

wasallam, antara lain:

 Aisyah menuturkan dari Rasulullah shallallâhu 'alaihi 

wasallam bahwa beliau bersabda, “Tidak ada suatu amalan 

yang dikerjakan anak Adam (manusia) pada hari raya Idul 

Adha yang lebih dicintai oleh Allah dari menyembelih hewan. 

Karena hewan itu akan datang pada hari kiamat dengan 

tanduk-tanduknya, bulu-bulunya, dan kuku-kuku kakinya. 

Darah hewan itu akan sampai di sisi Allah sebelum menetes ke 

tanah. Karenanya, lapangkanlah jiwamu untuk melakukannya.” 

(Hadits Hasan, riwayat al-Tirmidzi: 1413 dan Ibn Majah: 3117)   

Menurut Zain al-Arab, ibadah yang paling utama pada hari 

raya Idul Adha adalah menyembelih hewan untuk kurban 

karena Allah. Sebab pada hari kiamat nan�, hewan itu akan 

mendatangi orang yang menyembelihnya dalam keadaan utuh 

seper� di dunia, se�ap anggotanya �dak ada yang kurang 

sedikit pun dan semuanya akan menjadi nilai pahala baginya. 

Kemudian hewan itu digambarkan secara metaphoris akan 

menjadi kendaraanya untuk berjalan melewa� shirath. 

Demikian ini merupakan balasan dan buk� keridhaan Allah 

kepada orang yang melakukan ibadah kurban tersebut.(Abul 

FADILAH

OLEH ABD ROKIB AL-AYYUBI

KURBAN
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Ala al-Mubarakfuri: �: V/62)   

Diriwayatkan dari Abu Hurairah, Rasulullah shallallâhu 'alaihi 

wasallam bersabda, “Siapa yang memiliki kemampuan untuk 

berkurban, tetapi ia �dak mau berkurban, maka sesekali 

janganlah ia mendeka� tempat shalat kami.” (HR. Ahmad dan 

Ibnu Majah).   

Masih banyak lagi sabda Nabi yang lain, menjelaskan tentang 

keutamaan berkurban. Bahkan pada haditst terakhir, 

disebutkan bahwa orang yang sudah mampu berkorban, tetapi 

�dak mau melaksanakanya, maka ia dilarang mendeka� tempat 

shalat Rasulullah atau tempat (majelis) kebaikan lainya.   Ibadah 

kurban yang dilaksanakan pada hari raya Idul Adha sampai hari 

tasyrik, �ada lain bertujuan untuk mendekatkan diri kepada 

Allah. 

Disamping itu, kurban juga berar� menghilangkan sikap 

egoisme, nafsu serakah, dan sifat individual dalam diri seorang 

muslim. Dengan berkurban, diharapkan seseorang akan 

memaknai hidupnya untuk mencapai ridha Allah semata. Ia 

“korbankan” segalanya (jiwa, harta, dan keluarga) hanya untuk-

Nya. Oleh karena itu, pada hakikatnya, yang diterima Allah dari 

ibadah kurban itu bukanlah daging atau darah hewan yang 

dikurbakan, melainkan ketakwaan dan ketulusan dari orang 

yang berkurban, itulah yang sampai kepada-Nya.
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Kurban dalam dimensi ver�kal adalah 

bentuk ibadah untuk mendekatkan diri 

kepada Allah supaya mendapatkan 

keridhaan-Nya. Sedangkan dalam dimensi 

sosial, kurban bertujuan untuk 

menggembirakan kaum fakir pada Hari 

Raya Adha, sebagaimana pada Hari Raya 

Fitri mereka digembirakan dengan zakat 

fitrah. Karena itu, daging kurban 

hendaklah diberikan kepada mereka yang 

membutuhkan, boleh menyisakan 

secukupnya untuk dikonsumsi keluarga 

yang berkurban, dengan tetap 

mengutamakan kaum fakir dan miskin.   

Allah berfirman yang ar�nya:  “Maka 

makanlah sebagian daripadanya dan 

(sebagian lagi) berikanlah untuk dimakan 

orang-orang yang sengsara lagi fakir.” (QS. 

al-Hajj, 22:28)   Dengan demikian kurban 

merupakan salah satu ibadah yang dapat 

menjalin hubungan ver�kal dan 

horizontal.

Kriteria Hewan Kurban

Para ulama sepakat bahwa semua hewan 

ternak boleh dijadikan untuk kurban. 

Hanya saja ada perbedaan pendapat 

mengenai mana yang lebih utama dari 

jenis-jenis hewan tersebut. Imam Malik 

berpendapat bahwa yang paling utama 

kurban bertujuan untuk 
menggembirakan kaum 
fakir  pada Hari  Raya 
A d h a ,  s e b a g a i m a n a 
pada Hari Raya Fitri

TUJUAN DAN
KRITERIA HEWAN KURBAN
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adalah kambing atau domba, kemudian 

sapi, lalu unta. Sedangkan Imam al-Syafi'i 

berpendapat sebaliknya, yaitu yang 

paling utama adalah unta, disusul 

kemudian sapi, lalu kambing (Ibn Rusyd: 

�: I:315).   

Agar ibadah kurbannya sah menurut 

syariat, seorang yang hendak berkurban 

harus memperha�kan kriteria-kriteria 

dari hewan yang akan disembelihnya. 

Kriteria-kriteria tersebut diklasifisikasikan 

sesuai dengan usia dan jenis hewan 

kurban, yaitu:   

a. Domba (dha'n) harus mencapai 

minimal usia satu tahun lebih, atau 

sudah bergan� giginya (al-jadza'). 

Rasulullah shallallâhu 'alaihi wasallam 

bersabda, “Sembelilhlah domba yang 

jadza', karena itu diperbolehkan.” (Hadits 

Shahih, riwayat Ibn Majah: 3130 Ahmad: 

25826)   

b. Kambing kacang (ma'z) harus 

mencapai usia minimal dua tahun lebih.   

c. Sapi dan kerbau harus mencapai usia 

minimal dua tahun lebih.   

d. Unta harus mencapai usia lima tahun 

atau lebih.   (Musthafa Dib al-Bigha: 

1978:241).

   

Selain kriteria di atas, hewan-hewan 

tersebut harus dalam kondisi sehat dan �dak cacat. Sebagaimana sabda Rasulullah 

shallallâhu 'alaihi wasallam yang diriwayatkan dari al-Barra bin Azib radliyallâhu 'anh:  

“Ada empat macam hewan yang �dak sah dijadikan hewan kurban, “(1) yang 

(matanya) jelas-jelas buta (picek), (2) yang (fisiknya) jelas-jelas dalam keadaan sakit, (3) 

yang (kakinya) jelas-jelas pincang, dan (4) yang (badannya) kurus lagi tak berlemak.” 

(Hadits Hasan Shahih, riwayat al-Tirmidzi: 1417 dan Abu Dawud: 2420)   

Akan tetapi, ada beberapa cacat hewan yang �dak menghalangi sahnya ibadah kurban, 

yaitu; Hewan yang dikebiri dan hewan yang pecah tanduknya. Adapun cacat hewan 

yang putus telinga atau ekornya, tetap �dak sah untuk dijadikan kurban. (Dr. Musthafa, 

Dib al-Bigha: 1978:243). Hal ini dikarenakan cacat yang pertama �dak mengakibatkan 

dagingnya berkurang (cacat bathin), sedangkan cacat yang kedua mengakibatkan 

dagingnya berkurang (cacat fisik).
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Ketentuan Kurban 

Berkurban dengan seekor kambing atau 

domba diperuntukkan untuk satu orang, 

sedangkan unta, sapi dan kerbau 

diperuntukkan untuk berkurban tujuh 

orang. Ketentuan ini dapat disimpulkan 

dari hadits berikut:  Diriwayatkan dari 

Jabir bin Abdillah, “Kami telah 

menyembelih kurban bersama Rasulullah 

shallallâhu 'alaihi wasallam pada tahun 

Hudaibiyah seekor unta untuk tujuh orang 

dan seekor sapi juga untuk tujuh orang.” 

(Hadits Shahih, riwayat Muslim: 2322, 

Abu Dawud: 2426, al-Tirmidzi: 1422 dan 

Ibn Majah: 3123).    

Hadits selanjutnya menjelaskan tentang 

berkurban dengan seekor domba yang 

dilakukan oleh Rasulullah Muhammad 

shallallâhu 'alaihi wasallam:  “Dari Aisyah 

radliyallâhu 'anhâ, menginformasikan 

sesungguhnya Rasulullah shallallâhu 

'alaihi wasallam menyuruh untuk 

mendatangkan satu ekor domba (kibas) 

yang bertanduk . Kemudian domba itu 

didatangkan kepadanya untuk 

melaksanakan kurban. Beliau berkata 

kepada Aisyah: Wahai Aisyah, ambilkan 

untukku pisau (golok). Nabi selanjutnya 

memerintahkan Aisyah: Asahlah golok itu 

pada batu (asah). Aisyah kemudian 

melakukan sebagaimana yang 

diperintahkan Rasulullah. Kemudian Nabi 

mengambil golok itu dan mengambil 

domba (kibasy), kemudian 

membaringkannya, dan menyembelihnya 

sambil berdoa: Dengan nama Allah, wahai 

Allah terimalah dari Muhammad dan 

keluarga Muhammad dan umat 

Muhammad, beliau berkurban dengan 

domba itu”. (Hadits Shahih Riwayat 

Muslim 1967).   

KETENTUAN 
KURBAN
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Doa Nabi dalam hadits di atas, ke�ka 

beliau melaksanakan kurban: “Wahai 

Allah, terimalah dari Muhammad dan 

keluarga Muhammad dan umat 

Muhammad” �dak bisa dipahami bahwa 

kurban dengan satu domba cukup untuk 

keluarga dan untuk semua umat Nabi. 

Penyebutan itu hanya dalam rangka 

menyertakan dalam memperoleh pahala 

dari kurban tersebut. Apabila dipahami 

bahwa berkurban dengan satu kambing 

cukup untuk satu keluarga dan seluruh 

umat Nabi Muhammad, maka �dak ada 

lagi orang yang berkurban. Dengan 

demikian, pemahaman bahwa satu 

domba bisa untuk berkurban satu 

keluarga dan seluruh umat, harus 

diluruskan dan dibetulkan sesuai dengan 

ketentuan satu domba untuk satu orang, 

sedangkan onta, sapi, dan kerbau untuk 

tujuh orang sebagaimana dijelaskan 

hadits di atas.
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Waktu menyembelih kurban dimulai 

setelah matahari se�nggi tombak atau 

seusai shalat Idul Adha (10 Dzulhijjah) 

sampai terbenam matahari tanggal 13 

Dzulhijjah. Sedangkan distribusi 

(pembagian) daging kurban dibagi 

menjadi �ga bagian dan �dak mes� harus 

sama rata. Ke�ga bagian itu, (1) untuk 

fakir miskin, (2) untuk dihadiahkan, dan 

(3) untuk dirinya sendiri dan keluarga 

secukupnya. Dengan catatan, porsi untuk 

dihadiahkan dan untuk dikonsumsi sendiri 

�dak lebih dari seper�ga daging kurban. 

Meskipun demikian memperbanyak 

pemberian kepada fakir miskin lebih 

utama. (Dhib al-Bigha:1978:245).    

Demikian tulisan ini disampaikan, semoga 

bermanfaat. Mohon maaf apabila ada 

kekeliruan dan kesalahan. Wallahu a'lam 

bish shawâb.  

WAKTU PELAKSANAAN
MENYEMBELIH KURBAN
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Pepatah mengatakan, jabat tangan 
adalah simbol dari maaf. Di mana ada 
persalaman, di situ ada ampunan. Sehingga 
dikatakan mustahil jika “memberikan” 

Sebenarnya, memaa�an adalah sifat ha�. Mengetahui “maaf” hanya bisa 
dilakukan dengan tanda-tandanya, yaitu: jabat tangan. Wajar saja jika Kamus Besar 
Bahasa Indonesia (KBBI) memaknai salam dengan: damai.

Ucapan maaf adalah bagian dari magic work. Dengan ari�an,“maaf” bukanlah 
perkataan biasa. Tanpa ada maaf-memaa�an dunia menjadi rumit, akhirat pun juga 
ikut kacau.

Dalam Shahih Muslim II/430 Rasulullah SAW menganjurkan kepada yang 
bermasalah alias memiliki tanggungan haqqul-âdamî, untuk segera diselesaikan, 
karena saat kita berpindah alam, hanguslah is�lah tebus-menebus. Hanya amal saleh 
yang dapat menebus urusan kita. Itu pun jika memiliki perbuatan baik. Jika �dak, 
maka dosasi korban, akan dibebankan kepada kita.

Kesadaran dalam kesalahan adalah hal yang pen�ng untuk dipelihara. Konon, 
salah-satu jurus mutakhir setan adalah membenarkan semua yang kita lakukan. Kita 
diiming-imingi argumen yang membenarkan perbuatan kita, sehingga enggan 
meminta maaf. Dengan begitu, mendapat ampunan Tuhan hampir tertangkap mimpi. 
Mengingat, ampunan Tuhan—dalam haqqul-âdamî—di��pkan kepada korban 
kezaliman kita.

Coba kita bandingkan, lantaran berbuat kesalahan, Nabi Adam AS dengan Iblis 
sama-sama diusir dari surga. Akan tetapi, Nabi Adam AS mendapat ampunan, 
sedangkan Iblis �dak. Padahal perbedaan keduanya sangat �pis, yaitu Nabi Adam AS 
tobat alias minta maaf, sedangkan Iblis �dak.

Dari kisah di atas, kita dapat merasakan betapa besar pengaruh minta maaf. 
Dengan tobat, Nabi Adam AS diberi pangkat yang mulia, sedangkan Iblis—karena 

MARI  
SALING

MEMAAFKAN
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gengsi untuk bertobat—malah mendapatkan gelar ar-rajîm (terlaknat).
Sama halnya meminta maaf, memaa�an adalah perbuatan yang tak kalah 

pen�ng. Syaikh Muhammad bin Hazm berkata, “Jika ada seseorang meminta maaf 
atas kesalahannya, maka kesalahan tersebut berpindah pada kita, jika �dak 
memaa�annya.” Dari itu, Ibnu Hazm memaklumi orang yang berbuat salah, karena 
manusia memang wadah dari kesalahan. Justru yang �dak memaa�anlah yang salah. 
Mengingat, ampunan Tuhantergantung pemaafan si korban. Selain itu, dengan 
memaa�an, Allah—Yang Maha Pemaaf—akan mengklasifikasikan orang tersebut 
pada golongan takwa dan muhsîn yang dicintai-Nya (Lihat: Ali Imran: [4] 133).

Akan tetapi, dalam menyikapi “pemaafan”, kita harus waspada. Kita berhak 
memaa�an kesalahan orang lain yang bersifat haqqul-âdamî. Tidak selebihnya! 
Segala kesalahan yang berbentuk haqqul-Lah, bukan kita yang memiliki wewenang.

Dalam hal ini, masyarakat sulit membedakan, mana yang sebenarnya harus 
kita maa�an dan yang harus kita tuntut. Sehingga, kita sering disalahkan, jika 
menuntut oknum yang meminta maaf karena melecehkan Agama. 

Bukankah Rasulullah SAW—yang lemah-lembut—akan murka jika ada 
kezaliman yang berbau Agama? Lupakah kita akan hadis shahih tentang pencuri? 

(Pada zaman Raulullah SAW, 
seorang dari kalangan terhormat 
“tertangkap-basah” kasus 
pencurian. Ini tentu sangat 
skandal. Maka masyarakat sekitar 
memohon kepada para sahabat 
dekat Rasulullah SAW untuk 
'membicarakan'-nya dan 
memintakan ampunan bagi si 
'pencuri terhormat' itu. Ke�ka 
sahabat matur, ternyata Rasulullah 
SAW marah besar seraya 
bersabda, “Apakah kamu hendak 

membicarakan ketentuan yang sudah ditentukan Allah? Demi Allah, seandainya 
Fa�mah anak Muhammad (putri Rasulullah SAW sendiri) mencuri, niscaya tangannya 
aku potong sendiri. Ingatlah, kerusakan kaum sebelummu disebabkan ke�ka orang 
kecil yang mencuri, mereka menghukumnya; dan apabila orang besar yang mencuri, 
mereka biarkan saja!”).

Dari hadis di atas, dapat disimpulkan bahwa “permaafan” ada tempatnya. 
Maaf-memaa�an memang pen�ng diaplikasikan, akan tetapi hal tersebut dapat 
dilakukan dalam ranah tertentu. Tidakkah lucu jika kita memaa�an seseorang yang 
memiliki salah pada orang lain?

Untuk itu, marilah kita bijak melakukan �ndakan. Mana yang harus 
dimaa�an, dan yang harus dituntut. Jika kesalahan berupa salah kepada diri kita, 
maka ampunilah. Karena dengan memaa�an, kita mendapat pahala plus terbebas 
dari api balas dendam. Coba renungkan, seandainya kita �dak memaa�an, justru itu 
merepotkan, karena sudah pas�, kita masih menyimpan dendam pada orang 
tersebut. Oleh karena itu, jangan sungkan menguulurkan tanganmu, demi kebaikan 
dunia dan akhirat.
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“Dewasa dalam usia, belum tentu masuk pada dewasa yang 
sebenarnya. Karena terkadang ada seseorang  yang usianya sudah 
bisa dibilang hampir masuk pada usia tua, namun pikirannya 
masih tetap seper� kanak-kanak. Ada juga seseorang yang 
usianya masih dibilang Kanak-Kanak, tetapi sikap dan 
kepribadiannya seper� orang yang sudah dewasa.       
  Kita akan kebingungan seper� apa sebenarnya dewasa?, maka 
dalam sekelumit tulisan ini kami akan membahas tentang dewasa 
yang sebenarnya, konteks yang sebenarnya tentang dewasa 
bukanlah orang yang sudah tua renta ataupun seseorang yang 
masih muda dalam umurnya, namun dewasa adalah seseorang 
yang otaknya bisa diputar-putar untuk berfikir tentang masa 
depan. ltulah sifat dewasa yang sebenarnya. 
   Bukan hanya itu saja, jika seseorang ingin dikatakan orang yang 

paling dewasa, maka orang tersebut harus bisa berfikir dalam 
perihal akhirat, maka  itulah sifat dewasa yang sebenarnya.  dari 

konteks ini sudah bisa kita ambil kesimpulan bahwa dewasa 
bukan memandang umur. jadi jangan ter�pu dengan usia, karena 

belum tentu sudah tua usianya, tapi  belum bisa dikatakan 
dewasa”.

DEWASA
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Fenomena Demam Selfie

Di era teknologi-informasi yang semakin 

memuncak ini, muncul fenomena 'unik' 

yang melanda masyarakat di seluruh 

dunia. Orang menyebutnya dengan 

fenomena selfie. Yaitu pengambilan 

potret diri denganmenggunakan 

smartphone atau webcam yang 

biasanyadiunggahkesitus web media 

sosial. Padatahun 2013, kata selfie secara 

resmi tercantum dalam Oxford English 

Dic�onary versi daring, dan kemudian 

dinobatkan sebagai Word of the Year. 

PenobatanWord of The Year ini diberikan 

oleh para ahli bahasa Inggris saat ada 

sebuah fenomena dari perubahan sosial, 

poli�k, atau teknologi. (Tempo.Co, 

20/11/2013)

Hingga saa�ni, selfie berhasil menjadi 

tren yang hamper pas� kita  temui di 

SAUDARIKU

JANGAN NARSIS
DI FACEBOOK
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berbagai tempat dan kesempatan. Para penggemar selfie 

�dak pernah absen memanfaatkan segala macam 

momen dan latar untuk ber-selfie  ria. Bahkan di 

kamarmandi sekalipun, lensa kamera �dak dibiarkan 

libur menjepret wajah selfie dengan  mimik yang -

innâlillâhi- segala macam. Bisa  dikata, selfie telah 

menjadi semacam 'virus' yang mewabah dan menjangki� 

masyarakat dunia masakini, mulai kelas akar rumput 

hingga yang di atas rumput, hehe.

Perspek�f Psikologi

Di balik kebiasaan yang umumnya dilakukan oleh 

perempuan ini, menurut sebuah peneli�an psikologi 

yang dirilis di situs An�duckface.com secara lugas 

disebutkan bahwa orang yang mengambil fotonya sendiri 

dengan ekspresi wajah yang sengaja dibuat untuk 

mengecoh  perha�an, seper� salah satunya memajukan 

bibir, kemungkinan besar memiliki gangguan jiwa.

Komentar serupa juga dituturkan oleh Dr Pamela 

Rutledge, Director Media Psychology Research Centre, 

seper� diku� pdari Mashable.com, “Berkaca dan 

memotret diri sendiri atau selfie adalah dua hal yang 

berbeda. Dengan mematut diri di depan kaca 

menimbulkan pergerakan yang nyata, sedangkan selfie 

lebih kepada imaji yang Anda ciptakan sendiri demi 

mendapatkan perha�an dari orang lain. Hal yang 

demikian menunjukkan seseorang yang 'kesepian', butuh 

pengakuan, selalu ingin menjadi pusat perha�an dan 

biasanya �dak terlalu pintar.”

Bahkan kebiasaan berpose dengan mimik yang dibuat-

buat, untuk kemudian diedit menggunakan filter yang 

terdapat dalam aplikasi smartphone, menurut Dr 

Pamela, merupakan pemicu terciptanya gaya hidup 

pencitraan, di mana sejumlah orang menciptakan 

tuntutan pada diri sendiri untuk mendapatkan penilaian 

terbaik dari public terhadap mereka. 

Hasil peneli�an Gwendolyn Seidman, associate professor 

di Albright College, menunjukkan bahwa baik narsisme 

dan self-objec�fica�on (kecenderungan takjub pada diri 

sendiri) terkait dengan menghabiskan waktu lebih 

banyak di media sosial, juga kekerapan mengedit foto 

dan mengunggahnya secara sering juga berhubungan  

dengan �ngginya �ngkat narsisme dan kecenderungan 

psikopat.

Perspek�f Islam

Jika mau berpikir jernih dan  mengkaji lebih lanjut, 
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terdapat hal-hal yang seharusnya 

diperha�kan oleh penggemar selfie 

terkait dengan ajaran dan prinsip Islam.

Pertama, dari sisi tujuan atau niat. Dalam 

Islam niat sangat menentukan hasil suatu 

pekerjaan.“Segala amal itu tergantung 

niatnya, dan se�ap orang hanya 

mendapatkan sesuai niatnya…(HR. 

Bukhari Muslim) 

Apa tujuan Anda ber-selfie? Adakah niat 

baik dan manfaat dari selfie dan narsis 

yang Anda lakukan? Terlebih bagi 

perempuan yang notabene memiliki 

aturan lebih ketat ke�mbang laki-laki 

dalam ruang publik. Jika tujuannya 

sekadar untuk mengabadikan momen, 

ngoleksi foto diri, atau sekadar iseng,  

boleh jadi �dak ada masalah selama 

�dak berlebihan. 

Namun, jika foto diri sudah 

dipublikasikan di media sosial, maka para 

selfier cenderung  berharap komen, like, 

share, view atau apalah, bahkan 

kemudian merasa senang  ke�ka 

mendapatkan apresiasi. Hal sedemikian 

sangat rentan membikin selfier 

terperangkap dalam penyakit ha� yang 

dilarang agama semisal bangga diri 

(ujub), pamer (riya), ingin dipuji atau 

diperha�kan, dan sebagainya. Contoh 

gampangnya, ke�ka selfier meng-upload 

fotonya saat beribadah semisal ngaji, 

umrah, haji, bersedekah, dan sebagainya 

maka sangat rentan akan memunculkan 

sifat pamer atau riya dan hal ini sangat 

dikhawa�rkan dapat membakar hangus 

pahala ibadahnya tadi. Naûdzubilllâh…

Kedua, dari sisi dampak. Fotoselfie yang 

di-publish di media social rentan menuai 

hal nega�ve dan menjadi pengantar 

kemaksiatan. Semisal menjadi embrio 

hubungan yang dilarang (hubungan 

bukan mahram), meman�k syahwat 

lawan jenis, atau memancing komentar  

(obrolan) yang �dak baik.  Khususnya 

bagi kaum hawa, kegiatan selfie dan 

narsis sedikit demi sedikit akan mengikis 

rasa malu pada dirinya. Padahal 

muslimah dianjurkan malu, �dak mudah 

menampakkan diri. Bukan malah 

'menggoda' dengan menebar fotoselfie.

Pun pula pekerjaan narsis ini –diakui 

atau �dak- akan banyak menyita dan 

membuang-buang waktu. Seolah-seolah 

“�dak ada momen tanpa selfie dan 

narsis. ”Dalam hadis riwayat at-Tirmidzi, 

Rasul bersabda (Ar�nya), “Merupakan 

tanda baiknya Islam seseorang, dia 

meninggalkan sesuatu yang �dak 

berguna baginya.”Dalam al-Quran surat 

al-Mu'minûn ayat 1-3 Allah berfirman 

(Ar�nya), “Sesungguhnya beruntunglah 

orang-orang yang beriman, (yaitu) orang-

orang yang khusyu` dalam shalatnya dan 

orang-orang yang menjauhkan diri dari 

(perbuatan dan perkataan) yang �ada 

berguna.”
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AWALI AKTIFITAS HARIAN DENGAN 

POLA HIDUP SEHAT

Mengubah pola hidup ke hal yang posi�f, 

dengan menjaga kesehatan tubuh, tubuh 

yang sehat akan memaksimalkan kinerja 

fisik menjadi lebih baik, berikut beberapa 

hal sederhana namun berperan pen�ng 

menjaga stabilitas tubuh.

(1). Sempatkan sarapan pagi.                                                                                                                                     

Sarapan sangat pen�ng untuk menjaga 

kesehatan tubuh, beberapa ahli sepakat 

bahwa kisaran jam sembilan pagi adalah 

waktu sarapan paling baik, sarapan pagi 

sangat pen�ng karena pada saat-saat itu 

kondisi perut kosong lantaran telah di 

proses is�rahat di malam hari 7-8 jam 

sebelumnya.  

Bagi anak-anak sarapan pagi bisa 

meningkatkan kecerdasan berpikir 

sehingga dapat meningkatkan prestasi 

belajar, sarapan pagi dapat memenuhi 

kebutuhun energi 15 hingga  30% 

kebutuhan energi dan gizi harian. 

selain itu sarapan ternyata mencegah 

ebesitas (berat badan berlebih) dan 

hipokolestrol (penumpukan kolestrol).           

 (2).  Hindari �dur waktu tertentu.                               

Ada waktu-waktu yang �dak baik di 

gunakan untuk �dur, yaitu  pagi hari 

setelah jam 06:00.Wib banyak pakar 

mengatakan �dur pagi akan mengganggu 

kesehatan tubuh karena dapat 

menyebabkan pusing atau sakit kepala, 

�dur sore setelah jam 15:00.wib 

menyebabkan gampang lupa dan 

melemahkan kecerdasan otak, jika anda 

ingin beris�rahat maka �durlah satu jam 

pada siang hari sekitar jam 12:00.wib 

sampai jam 13:00.wib �dur pada jam 

tersebut justru lebih menyehatkan, atau 

dikenal dengan �dur Qoilulah dalam 

is�lah kita.           

(3) perbanyak minum air pu�h.                                

Kebutuhan tubuh pada air pu�h se�ap 

hari sekitar 1,5 liter, atau setara 8 gelas 

air, fisik manusia 70% terdiri dari cairan 

sehingga kebutuhan konsumsi air pu�h 

sangat diperlukan, menjaga kesehatan 

tubuh dengan air pu�h, �dak bisa di 

gan�kan oleh air lainnya sebelum �dur 

minumlah sekitar 1 gelas air pu�h, karena 

air pu�h akan membantu proses organ 

anda mengeluarkan racun-racun dalam 

tubuh anda selama anda �dur, minum air 

pu�h setelah bangun �dur bermanfaat 

untuk menyu,bangkan kinerja otak yang 

baru saja di is�rahatkan dan akan di pakai 

kembali.                          

(4). Kontrol porsi makan dan biasakan 
puasa.                                     
Porsi makan berlebihan bukannya 
menambah kesehatan tubuh, tetapi 
justru mengundang banyak penyakit 
karena tubuh kelebihan muatan, 
beberapa dampak nega�f makan 
berlebih di antaranya, menyebabkan 
penyakit diabetes, gangguan fungsi 
sinyal insulin otak, pertumbuhan 
psikologis terhambat dan 
meningkatnya kadar gula.  Salah satu 
solusinya ialah berpuasa dengan 
puasa organ pencernaan akan 
beris�rahat, berpuasa juga dapat 
menetralisir racun dalam tubuh, 
proses ini dalam dunia medis di kenal 
dengan detoksifikasi, berpuasa di 
anjurkan seminggu dua kali,  kalau 
menurut islam yang bagus pada  senin 
& kamis.
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  Sakit merupakan salah satu tanda akan datangnya kema�an. Ia adalah peringatan 
dini bagi manusia untuk lebih mempersiapkan kedatangan malaikat maut. Akan 
tetapi bagaimana jika kemudian orang yang sakit melakukan mengobatan untuk 
mencapai kesembuhan? Mana yang lebih baik antara tawakal dengan menerima 
takdir Allah dan �dak berobat ? Dalam pandangan fiqih dua sisi ini memang 
menjadi bahan diskusi yang melahirkan pro dan kontara. Pro-kontra terjadi 
memang ada kesan pertentangan (takhaluf). Terdapat banyak dalil tentang anjuran 
untuk berobat, bahkan dalam beberapa keterangan dijelaskan bahwa Rasululloh 
juga melakukan terapi pengobatan dengan minum madu bekam. Diantara anjuran 
berobat adalah hadis yang di ceritakan oleh Usamah bin Syarik tentang orang-
orang A'rabi yang bertanya kepada Rasulull? ke�ka itu Rasululloh menjawab :

ا�يا�عباد�هللا�فإن�هللا�لم�يضع�داء���وضع�لھ�دواء�������������������������������������          و تداو

Ar�nya : Berobatlah kalian wahai hamba Allah, karena Allah �dak meletakkan 
penyakit kecuali meletakkan kesembuhan, kecuali satu penyakit yaitu lupa. (HR. 
Bukhari, Ahmad, At-�rmidzi ibnu Khuzaima  Menurut At-�rmidzi berdasarkan hadis 
diatas berobat adalah hukumnya mubah dan boleh melakukan praktek 
pengobatan. Menurutnya, hadis tersebut sekaligus mementahkan anggapan 
kalangan Sufi bahwa kewalian menjadi �dak sempurna kecuali rela terhadap semua 
coba'an yang menimpa dan �dak boleh berobat ke�ka sakit.
  Pada ��k poinnya kalangan Fuqaha menilai bahwa dalam berobat berlaku hukm 
sunah. Ke�ka �dak melakukannya �dak berdosa. Bahkan, jika kemudian dengan 
�dak berobat hingga menyebabkan kema�an pun �dak dinyatakan berdosa. 
Hukum berobat berbeda dengan kondisi kelaparan yang menyebabkan kema�an, 
jika kemudian ia engga makan hingga mendatangkan kema�an maka dinyatakan 
berdosa. Sebab, peran makanan hampir pas� sebagai penyambung hidup, 
sedangkan peran obat belum bisa di pas�kan membawa kesembuhan dan 
keberlangsungan hidup. Akan tetapi, bagi yang �ngkat keyakinan dan kesabarannya 
�pis, berobat lebih baik. Sebaliknya, bagi mereka yang �ngkat kesabarannya kuat, 
sebagian ulama menilai sikap pasrah diri (tawakal) dengan �dak berobat dinilai 
lebih baik. ����  Ulama lain menilai, dengan berobat seja�nya �dak menafikan nilai 

tawakal. Sebab, berobat sama saja dengan makan dan minum yang tujuannya 
menghilangkan rasa lapar dan haus. Justru, dengan meninggalkan berobat dinilai 
mengurangi tawakal itu sendiri karena berobat termasuk bagian dan ikh�ar yang 
��k akhirnya juga pasrah diri kepada Allah. Dengan demikian, antara berobat dan 
tawakal merupakan sisi pandang yang seja�nya bisa dikompromikan. Jika kemudian 
mau berobat asalkan tetap dalam kepasrahan diri kepada Allah tentu masih 
dikategorikan tawakal. Begitu sabda nabi yang dijadikan landasan ulama yang 
menganjurkan untuk berobat sebelum tawakal. Jika kemudian ingin memilih 
bersabar atas coba'an penyakit agama juga �dak melarang dan bahkan ini dinilai 
lebih baik oleh sebagian ulama.

Abd Ghoni/Tag Tim Media
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Suatu hari ada Ayam, Sapi dan Babi ingin 
menyeberangi sungai yang ada buayanya. 
Mereka terjebak karena terkena musibah 
banjir, sebelum mereka menyeberangi 
sungai tersebut, mereka mendapa� ada 
sebuah buaya  ganas  yang sedang 
kelaparan. Sebelum mereka menyeberang 
mereka melakukan sebuah undian siapa 
yang akan menyeberang terlebih dahulu. 
Ternyata yang mendapat urutan pertama 
untuk menyeberang ialah se ekor ayam. 
Akhirnya ayam pun lewat dengan penuh 
ha�-ha�, namun taqdir mengatakan lain, 
ayam tersebut langsung dimakan buaya 
dengan sekali kunyah.
Tak lama dari itu sapi yang mendapat 
undian kedua, ia harus menyeberangi 
sungai tersebut demi pulang kerumahnya, 
dengan rasa ketakutan sapi-pun lewat, 
namun sayang seribu sayang nasib naas 
menimpa sisapi tersebut, sapi langsung 
dilahap tanpa memikir kalau tulang sapi 
besar-besar. Babi yang melihat kejadian 
tersebut dari atas sungai, ia sangat 
ketakutan untuk menyeberagi sungai 
tersebut, semua cara telah difikirkan 
namun �dak ada satu cara untuk bisa 
melewa� sungai itu selain menyeberang. 
Babi pun menyeberang dengan penuh 
ketakutan, namun anehnya saat babi 
lewat, buaya tersebut hanya diam saja, Babi pun jadi heran dan berkata pada 

sibuaya.
Babi: “Eh buaya, kenapa kamu gak makan 
saya?”
Buaya: (sambil tersenyum manis) Sorry 
Bro... GUE “MUSLIM”. emak gue ngalarang 
gue untuk makan daging lo, daging lo Najis.

BUAYA MUSLIM
Oleh : Fathul Bari / Tagtim Media

KASYKUL
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CERPEN

Putaran waktu telah melahap habis 
separuh malam, langkah-langkah kaki si 
tholabul ilmi  masih terdengar berlalu 
lalang menyerang kesunyian malam.
Entah sudah berapa kali ahmad 
memejamkan mata, terlentang, miring, 
bahkan telungkup sudah dilakukannya. 
Namun, harapan-nya untuk bisa terlelap 
tak jua terkabul, firasatnya �dak enak. 
Ada sesuatu yang ganjil di pikiran-nya. 
Berita tentang peris�wa bencana alam 
yang akhir-akhir ini terjadi dimana-mana 
�ba-�ba hadir di benaknya, mengundang 
ingatannya tentang sebuah hadist yang 
isinya tentang ummat nabi Muhammad 
yang �dak akan sampai pada tahun 1500 
hijriah, Ahmad jadi ngeri membayangkan 
peris�wa yang akan terjadi menjelang hari 
peniupan terompet sangka kala.
Kemudian Ahmad memadamkan lampu, 
berharap suasana gelap akan 
membawanya terlelap. De�k demi de�k 
berlalu akhirnya harapannya terkabul, 
matanya mulai terhipno�s oleh suasana 
gelap, ia hanyut dalam kenikmatan 
kantuk. Namun, tak lama dari itu…

“..DRRRTTT..DRRRTTT…”
Suara menakutkan seper� bunyi mesin 
traktor menarik kembali kesadarannya 
yang hampir sampai ke dunia mimpi, 
ditambah dengan getaran yang membuat 
isi perutnya terasa teraduk-aduk
“.Ya Allah… ada apa ini…???” tanya Ahmad 
pada dirinya sendiri. 
Bulu kuduknya berdiri, dia sempat 
menyangka bunyi dan getaran tersebut 
adalah gangguan dari makhluk halus. 
Namun, ke�ka ia berdiri dan 
menghidupkan lampu, barulah ia 
menyadari bahwa suara dan getaran 
tersebut adalah..
“..Gempa… Gempa… Gempa.. Ayo bangun 
semua, lari ke lapangan.” Teriak Ahmad 
kepada teman satu biliknya, sepontan 
mereka bangun, dan lari terbirit-birit 
menyusul Ahmad dan santri yang 
menyadari gempa tersebut
“.Subhanallah..Subhanallah..Astaghfirullah
a Al-adzim..”
Suara para santri menggema di 
lingkungan pesantren meneriakkan 
kalimat tahmid dan is�ghfar berkali-kali, 
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dengan nada yang membuat ha� Ahmad 
pilu. Namun, apalah daya-Nya jangankan 
menenangkan orang lain, tangan-Nya 
sendiri saja yang terus bergetar tak bisa ia 
kendalikan, menandakan jantung-Nya 
berdetak diatas batas normal.
“ Akhir-akhir ini kita sering mendengar 
berita bencana alam, diantara-Nya yang 
terjadi di palu. Coba kalian fikir, apakah 
�ga desa yang tenggelam disana hanya 
bencana alam biasa?.”
Allah telah mengabadikan kisah kaum 
Nabi Luth yang ditenggelamkan ke bumi 
dikarnakan penyimpangan mereka yang 
melakukan sodom/LGBT, dan perlu kalian 
ketahui penyimpangan semacam itu 
dilegalkan di palu. Lantas, apakah 
tenggelamnya desa di palu ada hubungan-
nya dengan kisah kaum Nabi Luth, itu 
perlu kita renungkan kembali. Dan tadi 
malam kita merasakan sendiri 
kedahsyatan kekuasaan Allah. Apakah 
Allah murka..? itu juga perlu kita 
renungkan lagi..” 
Semua santri di kelas itu menyimak 
dengan seksama yang didauhkan oleh 
gurunya, yang biasa �dur jadi tangi, yang 
biasa usil jadi takdim, ke�ka gurunya 
membahas kejadian gempa itu, tak 
terkecuali Ahmad yang tak hen�-hen�nya 
membaca is�ghfar dan mengelus-elus 
dada.   “inikah janji mu ya allah..”.

Penulis,
Madzkur Ahmad

(Santri ak�f Bata-bata)
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SYA’IR

RAHASIA TUHAN

Mungkin saat itu akan �ba
Saat-saat yang kunan�kan
Atau saat-saat yang ku ingin lari darinya
Ku coba menata ha�
Mencoba menjadi setegar karang
Pun  tenang seper� air yang mengalir
Dan lentur, mengiku� arah laju angin

Karya
Madzkur Ahmad

(santri ak�f bata-bata)

KIAMAT BUTA

Sangka kala telah di �up
Manusia telah �ada 
Menyisahkan sebongkah tulang ekor
Yang mulai di hujani dengan air suci
Menghidupkan kembali insan yang ma�
Pertanggung jawaban baru di mulai
Apakah tangan kiri akan membela..???
Tengok ke masa lalu
Hoy… bangun udah pagi….
Ah ternyata cuman mimpi

Karya
Fairus alfarisi
(santri ak�f bata-bata)

REPUBLIKA

Jari-jari tangan mulai membual
tak sanggup akan sebuah prihal
tentang se ekor �kus
yang kerjanya cuman rakus
menari di atas meja besi
yang kehadirannya tak di sadari
menunggu se ekor kucing
yang siap bersaing
memenangkan sebuah kebenaran
yang abadi

Karya
Fairus alfarisi
(santri ak�f bata-bata)

KURSI PANAS

Sang �kus berdasi
Menghipno�s kaum awam poli�k
Menebar senyum munafik
Dia berjalan miring
Padahal dia bisa berjalan lurus 
Ekonomi menjadi raja
Mengatur tangan tak berdosa
Berlagak dermawan
Padahal kikir
Memasang raut muka bijaksana
Padahal ia hina
Tak mempedulikan akan datangNya 
murka
Demi meraih sebuah tahta

Karya
Madzkur Ahmad
(santri ak�f bata-bata)
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