
tidaklah mengherankan, karena tujuan Allah 

menciptakan manusia sendiri adalah untuk 

menghambakan diri kepada-Nya (QS 51:56). 

Maka sebagai pencipta dan pemilik manusia, 

Allah mempunyai hak penuh untuk ditaati 

manusia secara kaffah. Bahkan seperti ditulis 

dalam ayat di atas, Allah sendiri telah 

menggariskan kebijakan supaya hamba-Nya 

yakni orang-orang beriman untuk tunduk patuh 

secara kaffah (QS 2: 208) Yang dimaksudkan 

dengan masuklah kamu ke dalam Islam secara 

kaffah adalah berserah diri dan tunduk patuhlah 

kepada Allah secara totalitas. Orang yang 

beragama secara kaffah, dalam berbagai aspek 

kehidupan selalu merujuk kepada rujukan utama 

yakni Al Qur'an dan As Sunnah. 

Hidupnya secara pribadi senantiasa diwarnai 

dengan hiasan akhlak islami. Pikiran, perasaan, 

keinginan, tekad, semangat, tutur kata dan 

perbuatan selalu diupayakan agar tidak 

melenceng dari koridor yang telah ditetapkan 

Allah dan Rasul-Nya. Di dalam hatinya selalu 

muncul perasaan senang dan bahagia ketika 

dirinya dapat berbuat taat kepada Allah. Semua 

potensi yang ada pada dirinya difokuskan untuk 

berbuat taat. Saat bagun tidur ada taat, saat 

sarapan pagi ada taat, saat beraktivitas di kantor 

ada taat, di pasar ada taat, di pemberhentian bus 

ada taat, di jalan raga ada taat, di rumah ada taat. 

Aktivitas hidup baginya hanya merupakan 

kumpulan dari taat dan khianat, dan dia memilih 

yang tepat yakni taat. Dari waktu ke waktu yang 

dirasakan hanyalah kenikmatan dalam bertaat. 

Hati terasa risau dan sedih melihat orang lain 

berkhianat terhadap Allah dan Rasul-Nya. 

Akalnya tidak bisa memahami mengapa 

manusia berkhianat. Padahal Allah dengan 

limpahan kasih sayang-Nya telah memanjakan 

manusia dengan berbagai kenikmatan hidup 

yang mereka sukai. Sebesar apapun yang dapat 

manusia perbuat untuk Allah tidak akan 

sebanding dengan apa yang telah Allah perbuat 

untuk manusia. Hanya Allah yang mampu 

melindungi ras manusia ini dari kehancuran total 

karena hujan sinar kosmis, tabrakan antar 

planet, atau ditelannya bumi oleh kekuatan 

gravitasi matahari. Hanya dengan tumpahan air 

tsunami saja Allah mampu meluluhlantakan 

bumi Nangroe Aceh Darussalam dan mencabut 

nyawa ratusan ribu orang dalam waktu beberapa 

menit saja. Maka mengapa masih ada manusia 

yang berkhianat kepada-Nya?

Di  tengah keluarganya orang yang berislam 

secara kaffah akan senantiasa berusaha agar 

Berislamlah Secara
Kaffah

Hai orang-orang yang beriman, masuklah 

kamu ke dalam Islam keseluruhan, dan 

janganlah kamu turut langkah-langkah syaitan. 

Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata 

bagimu. (QS Al - Baqarah : 208)

Kata Islam bermakna berserah diri atau tunduk 

patuh. Artinya orang Islam itu diharapkan 

menjadi orang yang benar-benar berserah diri 

atau tunduk patuh kepada Allah. Sebenarnya 
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kegigihan dan istiqamahnya dalam mencapai 

tujuan nampak berbeda dari yang lain. Karena 

kelebihan yang dimilikinya orang yang berislam 

secara, kaffah sering menjadi sasaran tembak 

orang yang kotor hatinya. Mungkin karena iri dan 

dengki atau merasa terancam kedudukannya. 

Keadaan seperti inilah yang menambah berat 

beban orang yang berislam secara kaffah yang 

mestinya didukung oleh orang-orang di 

sekitamya untuk memjujung tinggi berprestasi 

demi kejayaan Islam. Namun demikian 

ditengah-tengah orang yang mukhlis orang yang 

berislam secara kaffah akan senantiasa 

dirindukan. Hanya orang yang seperti inilah yang 

benar-benar akan menjadi rahmatan lil'alamin.

Andaikata negeri ini dihuni oleh orang-orang 

yang berislam secara kaffah, tentulah limpahan 

kasih sayang Allah akan tercurah. Allah swt 

sendiri berjanji akan membukakan pintu-pintu 

barakah dari langit dan bumi bila penduduk 

suatu negeri itu beriman dan bertakwa (QS 7: 

96). Bahkan Allah akan menjadikan kita 

berkuasa di muka bumi (QS 24: 55). Oleh karena 

ini demi keselamatan diri dan demi kejayaan 

negeri marl kita segera bertaubat, kembali ke 

jalan yang benar dengan beragama secara 

kaffah. Jangan lagi ada khianat di antara sesama 

anggota keluarga, di antara sesama anggota 

masyarakat, di antara kita sebagai hamba 

dengan Allah swt. Dengan bermodalkan taat 

mari kita memohon agar dijauhkan dari khianat. 

Semoga Allah berkenan menjadikan negeri ini 

baldatun thoyyibatun warabbun ghafur. Aamiin...

Wallohua’lam

Al Huda buletin disebarluaskan secara gratis sebagai lahan 

dakwah menuju kehidupan yang lebih baik dengan ridho Alloh SWT

Buletin ini bisa Anda download di http://takusanka.wordpress.com

M
O

H
O

N
 J

A
N

G
A

N
 D

IB
A

C
A

 S
A

A
T
 K

H
O

T
IB

 S
E
D

A
N

G
 B

E
R

K
H

U
T
B

A
H

seluruh anggota keluarganya dapat pula 

berislam secara kaffah. Dia tidak akan rela 

anggota keluarganya ditelan api neraka. Dia 

akan kembangkan dalam keluarganya budaya 

tawashau bil-haq, tawashau bish-shabr, dan 

tawashau bilmarhamah. Meskipun untuk itu dia 

harus melipat-gandakan kesabarannya. Dia 

s a d a r  a k a n  k e w a j i b a n n y a  u n t u k  

menyelamatkan diri sendiri dan keluarga dari 

siksa api neraka (QS 66: 6). Shalat berjama'ah, 

membaca Al Qur'an, pergi mengaji, berpuasa 

sunnah menjadi bagian dari rona kehidupan 

keluarga sehari-hari.

Di tengah-tengah masyarakat-nya, orang yang 

berislam secara kaffah seperti ini akan nampak 

menonjol. Keikhlasannya dalam beramal, 

kesunggguhannya dalam beraktivitas, 

kedisiplinannya dalam mentaati peraturan, 


