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Allah Ta'ala telah menciptakan manusia 

sebagai umat yang bersifat sosial, saling 

membutuhkan dan saling melengkapi. Tidak 

mungkin bagi siapa pun untuk hidup seorang diri. 

Bahkan syari'at Islam tidak membenarkan bagi 

umatnya untuk hidup menyendiri jauh dari 

keramaian. 

 َعَلْيوِ  اّللَُ  َصَلى اّللَِ  َرُسولِ  َمعَ  َخَرْجَنا قَالَ  أَُماَمةَ  َأِب  َعنْ 

 َشْيءٌ  ِفيوِ  بَِغارٍ  َرُجلٌ  َفَمرَ  قَالَ  َسَرايَاهُ  ِمنْ  َسرِيَةٍ  ِف  َوَسَلمَ 

 اْلَغارِ  َذِلكَ  ِف  يُِقيمَ  بَِأنْ  نَ ْفَسوُ  َفَحَدثَ  قَالَ  َماءٍ  ِمنْ 

 اْلبَ ْقلِ  ِمنْ  َحْوَلوُ  َما َوُيِصيبُ  َماءٍ  ِمنْ  ِفيوِ  َكانَ  َما فَ يَ ُقوتُوُ 

نْ َيا ِمنْ  َويَ َتَخَلى  اّللَُ  َلىصَ  اّللَِ  َنِبَ  أَتَ ْيتُ  َأّنِ  َلوْ  قَالَ  ثَُ  الدُّ

 لَْ  َوِإَّل  فَ َعْلتُ  ِل  أَِذنَ  فَِإنْ  لَوُ  َذِلكَ  َفذََكْرتُ  َوَسَلمَ  َعَلْيوِ 

 يَ ُقوُتِن  َما ِفيوِ  بَِغارٍ  َمَرْرتُ  ِإّنِ  اّللَِ  َنِبَ  يَا فَ َقالَ  فَأَتَاهُ  أَفْ َعلْ 



 ِمنْ  َوَأََتََلى ِفيوِ  أُِقيمَ  بَِأنْ  نَ ْفِسي َفَحَدثَ ْتِن  َواْلبَ ْقلِ  اْلَماءِ  ِمنْ 

نْ َيا  أُبْ َعثْ  لَْ  ِإّنِ  َوَسَلمَ  َعَلْيوِ  اّللَُ  َصَلى الَنِبُّ  فَ َقالَ  قَالَ  الدُّ

  الَسْمَحةِ  بِاْْلَِنيِفَيةِ  بُِعْثتُ  َوَلِكنِّ  بِالَنْصَرانَِيةِ  َوَّل  بِاْليَ ُهوِديَةِ 

Abu Umamah رضي هللا عنو mengisahkan, "Pada 

suatu waktu, kami menyertai Rasulullah  صلى هللا

 dalam salah satu peperangannya. Di عليو وسلم

tengah perjalanan, ada seorang sahabat yang 

melintasi suatu gua, yang padanya terdapat 

sedikit mata air. Spontan terbetik dalam hati 

sahabat itu suatu rencana untuk menetap di 

dalam gua itu, dengan mencukupkan diri 

dengan minum dari mata air tersebut dan 

memakan sayur-mayur yang tumbuh di 

sekitarnya, sehingga ia dapat menjauhi 

hingar-bingarnya kehidupan dunia. 

Selanjutnya, sahabat itu berpikiran 'Alangkah 

baiknya bila aku terlebih dahulu menemui 



Nabi صلى هللا عليو وسلم guna menyampaikan 

rencanaku ini, bila beliau mengizinkan maka 

aku akan menjalankan rencanaku ini, dan bila 

tidak maka aku pun akan mengurungkannya'. 

Ia pun segera menemui Rasulullah صلى هللا عليو وسلم 

dan bertanya kepadanya, 'Wahai Rasulullah, 

sesungguhnya baru saja saya melintasi suatu 

gua dan di sana terdapat air serta sayur-

mayur. Terbetik di benakku untuk menyendiri 

di dalamnya, dengan demikian aku dapat 

meninggalkan segala urusan dunia.' 

Mendengar pernyataan sahabat ini, Rasulullah 

لى هللا عليو وسلمص  bersabda, 'Sesungguhnya aku tidak 

diutus dengan agama Yahudi dan tidak juga 

dengan agama Nasrani. Akan tetapi, aku 

diutus dengan membawa agama yang lurus 

dan lapang.'" (Riwayat Ahmad, ath-Thabrani, 

dan dinyatakan oleh al-Albani sebagai hadits 

hasan.) 



Pada hadits lain, Nabi صلى هللا عليو وسلم menjelaskan 

alasan mengapa beliau tidak mengizinkan 

umatnya untuk hidup seorang diri jauh dari 

saudara-saudaranya sesama muslim: 

 ِإَن الَشْيطَاَن َمَع اْلَواِحَد َوَىَو ِمَن اإِلثْ نَ ْْيِ أَبْ َعدَ 

"Sesungguhnya setan itu senantiasa 

menyertai orang yang menyendiri, dan ia 

berada lebih jauh dari dua orang." (Riwayat 

at-Tirmidzi, al-Hakim, al-Baihaqi, dan 

dinyatakan oleh al-Albani sebagai hadits 

hasan.) 

Berdasarkan hadits ini dan juga lainnya, para 

ulama menjelaskan bahwa setan lebih leluasa 

untuk menyesatkan dan menggoda orang yang 

berada di suatu tempat seorang diri. la akan 

semakin mendapat kesulitan untuk melancarkan 

godaannya bila kita berada dalam keramaian. 

Oleh karena itu, Allah Ta'ala mencela orang-orang 



Arab Badui yang hidupnya senantiasa berpindah-

pindah dan jauh dari keramaian masyarakat: 

 َما ُحُدودَ  يَ ْعَلُموا َأّل َوَأْجَدرُ  َونَِفاقًا ُكْفرًا َأَشدُّ  األْعَرابُ 

  َحِكيمٌ  َعِليمٌ  اّللَُ وَ  َرُسولِوِ  َعَلى اّللَُ  أَنْ َزلَ 

Orang-orang Arab Badui itu lebih sangat 

kekafiran dan kemunafikannya, dan lebih 

wajar tidak mengetahui hukum-hukum yang 

diturunkan Allah kepada Rasul-Nya. Dan Allah 

Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. (QS at-

Taubah [9]: 97) 

Pada ayat ini dijelaskan bahwa orang yang 

tinggal di pedalaman, yang kebiasaan hidupnya 

adalah berpindah-pindah, lebih keras 

kekufurannya, serta lebih jauh dari pengetahuan 

agama. Yang demikian itu dikarenakan mereka 

jauh dari keramaian masyarakat dan sumber ilmu 

pengetahuan. (Baca Tafsir ath-Thabari 14/429, 



Tafsir Ibnu Katsir 4/201, dan Tafsir as-Sa'di: 

349.) 

Ibnu Taimiyyah # menjelaskan bahwa orang 

yang hidup menyendiri jauh dari keramaian 

masyarakat akan kehilangan banyak kebaikan 

dalam urusan agama sebesar kemaslahatan 

dunianya yang sirna atau bahkan lebih. (Majmu' 

Fatawa Ibnu Taimiyyah 27/56) 

Tidak heran bila orang yang lebih memilih 

untuk menjalankan fitrahnya sebagai makhluk 

sosial dengan tetap berinteraksi dengan 

masyarakat lebih baik dari orang yang berusaha 

menyendiri. 

ٌر ِمَن  أََذاُىمْ  َعَلى َوَيْصِبُ  النَاسَ  ُُيَاِلطُ  اَلِذي اْلُمْؤِمنُ  َخي ْ

 أََذاُىمْ  َعَلى َيْصِبُ  َوَّل  النَاسَ  ُُيَاِلطُ  َّل  اَلِذي

"Seorang mukmin yang tetap bergaul dengan 

masyarakat sedangkan ia dapat bersabar 

menghadapi gangguan mereka lebih baik 



dibanding seorang mukmin yang tidak bergaul 

dengan masyarakat dan tidak tabah 

menghadapi gangguan mereka." (Riwayat at-

Tirmidzi, Ibnu Majah, dan dinyatakan oleh al-

Albani sebagai hadits shahih.) 

Demikianlah Islam mengajarkan umatnya 

untuk senantiasa hidup bermasyarakat karena 

dengan bermasyarakat kemaslahatan akan 

menjadi mudah diwujudkan dan kejelekan mudah 

ditanggulangi. Dengan bermasyarakat, umat 

manusia dapat saling melengkapi dan saling 

menghargai. 

Dengan cara bermasyarakat yang baik, 

kehidupan umat manusia menjadi nyaman, 

bahagia, dan kebutuhan mereka dapat terpenuhi 

degan sempurna. Anda dapat bayangkan, betapa 

susahnya hidup manusia Anda, bila Allah Ta'ala 

menciptakan umat manusia dalam bentuk yang 

sama dengan diri Anda. 

  َتذََكُرونَ  َلَعَلُكمْ  َزْوَجْْيِ  َخَلْقَنا َشْيءٍ  ُكلِّ  َوِمنْ 



Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-

pasangan supaya kamu mengingat akan 

kebesaran Allah. (QS adz-Dzariyat [51]: 49) 

Saudaraku, selama mengarungi bahtera ke-

hidupan di dunia ini, janganlah pernah ada rasa 

sombong atau congkak dalam diri Anda. Anda dan 

peranan Anda menjadi berarti karena adanya 

orang lain yang butuh kepada diri dan peranan 

Anda. Sebagaimana Anda mustahil untuk hidup 

tanpa butuh kepada diri dan peranan orang lain. 

Bila Anda adalah orang kaya maka kekayaan 

Anda tidak ada gunanya bila tidak ada orang 

miskin, sebagaimana kekayaan Anda itu 

menjadikan Anda semakin banyak membutuhkan 

kepada jasa dan peranan orang lain. 

Andai Anda adalah seorang yang berilmu, 

maka ketahuilah bahwa ilmu Anda hanya berguna 

bila didapatkan banyak orang bodoh di sekeliling 

Anda. Anda pasti butuh kepada keberadaan dan 

peranan mereka. 



Dan andai Anda adalah seorang bangsawan 

yang berdarah biru dan berpangkat tinggi maka 

ketahuilah bahwa kedudukan Anda hanya akan 

berarti bila di sekitar Anda didapatkan banyak 

rakyat jelata. Renungkanlah saudaraku fakta ini, 

agar Anda dapat menyingkirkan noda-noda 

keangkuhan takhta dan harta. 

 



 

 

PIUTANG DAN PERANANNYA 

DALAM KEHIDUPAN MASYARAKAT 

 

Di antara metode yang telah dikenal umat 

manusia dalam upaya memenuhi kebutuhan 

mereka ialah dengan cara berinteraksi dan 

bertukar kepentingan dengan saudaranya. Dan 

perrukaran kepentingan tersebut ada yang 

dilakukan antara dua kepentingan duniawi dan 

ada pula yang dilakukan antara kepentingan 

duniawi dengan kepentingan akhirat. 

Diantara contoh pertukaran antara dua 

kepentingan duniawi adalah berbagai transaksi 

perniagaan yang telah banyak kita kenal. Dan 

diantara contoh pertukaran kepentingan duniawi 

dengan kepentingan akhirat ialah hibah, sedekah, 

wakaf dan hutang-piutang. 



Simaklah firman Allah Ta'ala berikut: 

 ِإََّنَا.  َوَأِسريًا َويَِتيًما ِمْسِكيًنا ُحبِّوِ  َعَلى الطََعامَ  َوُيْطِعُمونَ 

  ُشُكورًا َوّل َجزَاءً  ِمْنُكمْ  نُرِيدُ  ّل اّللَِ  ِلَوْجوِ  ُنْطِعُمُكمْ 

Dan mereka memberikan makanan yang 

disukainya kepada orang miskin, anak yatim, 

dan orang yang ditawan. Sesungguhnya kami 

memberi makanan kepadamu hanyalah untuk 

mengharapkan keridhaan Allah, kami tidak 

menghendaki balasan dari kamu dan tidak 

pula (ucapan) terima kasih. (QS al-Insan [76]: 

8-9) 

Dan simak pula sabda Rasulullah صلى هللا عليو وسلم 

berikut: 

 ََتْتَ  اْلِقَياَمةِ  يَ ْومَ  اّللَُ  َأظََلوُ  َلوُ  َوَضعَ  َأوْ  ُمْعِسًرا أَْنَظرَ  َمنْ 

 ِظلُّوُ  ِإَّل  ِظلَ  َّل  يَ ْومَ  َعْرِشوِ  ِظلِّ 



"Barangsiapa yang menunda atau memaafkan 

piutang orang yang kesusahan, niscaya Allah 

akan menaunginya di bawah 'Arsy, kelak di 

hari yang padanya tidak ada naungan selain 

naungan-Nya." (Riwayat al-Bukhari, Muslim, 

dan at-Tirmidzi dan ini adalah teks riwayat at-

Tirmidzi.) 

Demikianlah kepentingan dunia ditukarkan 

dengan keuntungan yang kekal dan abadi yaitu 

keuntungan di akhirat. Tidakkah Anda 

memimpikan perniagaan yang pasti untung ini? 

Saudaraku, mungkin Anda pernah merasakan 

suatu keadaan di mana Anda benar-benar 

kesusahan, tidak memiliki dana untuk memenuhi 

kebutuhan. Keadaan ini sudah barang tentu 

menjadikan Anda merasakan gundah, susah tidur, 

dan bingung. Pada saat semacam ini, Anda pasti 

mendambakan uluran tangan seorang teman atau 

saudara seiman, guna menyibak kesusahan 

atau—paling tidak—meringankannya. 



Saudaraku, setelah sekarang Anda mendapat 

karunia dari Allah Ta'ala berupa kelapangan 

rezeki, tidakkah Anda mengingat bahwa di sekitar 

Anda masih banyak saudara-saudara Anda yang 

menanggung pahitnya kemiskinan dan sempitnya 

pintu rezekinya. Tidakkah penderitaan mereka 

menggugah batin Anda dan mengetuk pintu hati 

Anda? Apakah yang akan Anda lakukan guna 

meringankan penderitaan mereka? 

Barangkali, lubuk hati Anda yang paling dalam 

tergugah untuk segera mengulurkan tangan, 

dengan memberikan pinjaman modal. Akan 

tetapi, mungkin juga setan membisikkan kepada 

Anda satu pertanyaan berikut: "Mereka adalah 

orang miskin, atau tidak memiliki pekerjaan yang 

jelas, siapakah yang akan menjamin uang Anda 

bila di kemudian hari mereka tidak mampu 

melunasi utangnya?" 

Jangan khawatir saudaraku! Uang Anda pasti 

kembali dan terjamin. Anda penasaran ingin tahu 

siapa yang menjaminnya? Yang menjaminnya 



ialah Allah Ta'ala dan Rasul-Nya. Tidak percaya, 

maka simaklah janji sekaligus jaminan Rasulullah 

 :berikut صلى هللا عليو وسلم

نْ َيا ُكَربِ  ِمنْ  ُكْربَةً  ُمْؤِمنٍ  َعنْ  نَ َفسَ  َمنْ   َعْنوُ  اّللَُ  نَ َفسَ  الدُّ

 َيَسرَ  ُمْعِسرٍ  َعَلى َيَسرَ  َوَمنْ  ،اْلِقَياَمةِ  يَ ْومِ  ُكَربِ  ِمنْ  ُكْربَةً 

نْ َيا ِف  َعَلْيوِ  اّللَُ   ِف  اّللَُ  َستَ َرهُ  ُمْسِلًما َستَ رَ  َوَمنْ  ،َواْْلِخَرةِ  الدُّ

نْ َيا  َعْونِ  ِف  اْلَعْبدُ  َكانَ  َما اْلَعْبدِ  َعْونِ  ِف  َواّللَُ  ،َواْْلِخَرةِ  الدُّ

 َأِخيوِ 

"Barangsiapa yang melapangkan suatu 

kesusahan seorang mukmin di dunia, niscaya 

Allah akan melonggarkan satu kesusahannya 

di akhirat. Barangsiapa yang memudahkan 

urusan orang yang ditimpa kesulitan, niscaya 

Allah akan memudahkan urusannya di dunia 

dan akhirat. Barangsiapa yang menutupi 



kekurangan (aib) seorang muslim di dunia, 

niscaya Allah akan menutupi kekurangannya 

di dunia dan akhirat. Dan Allah senantiasa 

menolong seorang hamba selama ia juga 

menolong saudaranya." (Riwayat Muslim) 

Pada riwayat lain, beliau صلى هللا عليو وسلم bersabda:  

نْ َيا ِف  َعَلْيوِ  اّللَُ  َيَسرَ  ُمْعِسرٍ  َعَلى َيَسرَ  َمنْ   َواْْلِخَرةِ  الدُّ

"Barangsiapa yang memudahkan urusan orang 

yang kesusahan, niscaya Allah akan 

memudahkan urusannya di dunia dan 

akhirat." (Riwayat Ibnu Majah dan dinyatakan 

oleh al-Albani sebagai hadits shahih.) 

Saudaraku, bila Anda telah mengetahui bahwa 

saudara Anda yang kesusahan benar-benar serius 

dan berkomitmen untuk menunaikan tanggung 

jawabnya (utangnya), pasti Allah akan 

memudahkannya untuk mengembalikan hak-hak 

Anda: 



 َأَخذَ  َوَمنْ  َعْنوُ  اّللَُ  أََدى أََداَءَىا يُرِيدُ  الَناسِ  أَْمَوالَ  َأَخذَ  َمنْ 

 اّللَُ  أَتْ َلَفوُ  ِإْتََلفَ َها يُرِيدُ 

"Barangsiapa yang mengambil harta orang 

lain [berhutang] sedangkan ia berniat untuk 

menunaikannya, niscaya Allah akan 

memudahkannya dalam menunaikan harta 

tersebut. Dan barangsiapa mengambil harta 

orang lain sedangkan ia berniat untuk 

merusaknya, niscaya Allah akan 

membinasakannya." (Riwayat al-Bukhari) 

Inilah jaminan yang yang disebut oleh para 

penganut paham sekuler dengan asuransi. 

Saudaraku, kisah berikut adalah salah satu bukti 

nyata bahwa Allah Ta'ala pasti akan menunaikan 

jaminan-Nya, sehingga hak-hak kreditor 

terpenuhi seutuhnya. 

Sahabat Abu Hurairah رضي هللا عنو menuturkan 

bahwa pada suatu hari Rasulullah صلى هللا عليو وسلم, 



mengisahkan peri-hal seorang lelaki Bani Israil 

yang meminta agar saudaranya mengutanginya 

uang sejumlah seribu dinar (3.750 gram = 3,75 

Kg). Pemilik uang berkata kepadanya, 

"Datangkanlah para saksi agar aku dapat 

mempersaksikan piutang ini kepada mereka!" 

Spontan ia menjawab, "Cukuplah Allah sebagai 

saksi." Pemilik uang kembali berkata, "Bila 

demikian, datangkanlah penjamin (kafil) 

utangmu." Ia kembali menjawab, "Cukuplah Allah 

sebagai penjamin saya." Mendengar jawaban itu, 

pemilik uang pun menimpalinya dengan berkata, 

"Engkau telah benar", selanjutnya ia pun 

memberikan piutang seribu dinar hingga tempo 

waktu yang disepakati. Selanjutnya lelaki itu 

(debitor) mengadakan perjalanan di laut hingga ia 

dapat menuntaskan keperluannya. Tatkala ia 

hendak kembali, ia mencari perahu yang dapat ia 

tumpangi agar dapat menunaikan (melunasi) 

utangnya tepat waktu pada tempo yang telah 

disepakati, ia tidak mendapatkan sama sekali satu 

perahu pun yang berlayar. Selanjutnya ia pun 



mengambil sebatang pokok kayu, dan 

melubanginya, selanjutnya ia pun memasukkan 

uang 1.000 dinar beserta secarik surat ke dalam 

kayu itu. Ia meratakan bagian kayu yang telah ia 

lubangi hingga rapat, kemudian ia membawanya 

ke laut. Sesampainya di pantai ia berdo'a, "Ya 

Allah, sesungguhnya Engkau mengetahui bahwa 

aku telah berutang kepada si fulan uang sejumlah 

seribu dinar. Tatkala ia meminta agar aku 

mendatangkan seorang penjamin, aku 

menjawabnya 'Cukuplah Allah sebagai penjamin' 

dan ia pun ridha Engkau sebagai penjamin. 

Tatkala ia meminta agar aku mendatangkan 

saksi, aku menjawabnya 'Cukuplah Allah sebagai 

saksi', dan ia pun ridha Engkau sebagai saksi. 

Sekarang ini saya berusaha sekuat tenaga untuk 

mendapatkan perahu yang berlayar guna 

menitipkan haknya, tetapi aku tidak 

mendapatkannya. Karena itu, sekarang ini aku 

titipkan uang ini kepada-Mu. Selanjutnya orang 

itu (sang debitor) melemparkan kayu tersebut ke 

laut, hingga tenggelam. Dan tanpa menanti lebih 



lama, ia bergegas pergi. Seusai melakukan hal 

ini, ia tidak kunjung hentinya mencari perahu 

yang berlayar agar dapat pulang ke negerinya. 

Pada suatu hari, sang pemberi piutang (kreditor) 

keluar rumah melihat-lihat ke arah pantai, siapa 

tahu ia mendapatkan perahu yang membawa 

(dititipi) uang yang telah ia piutangkan. Tiba-tiba 

ia menemukan sebatang kayu yang di dalamnya 

tersimpan uangnya. Ia pun segera memungut 

kayu tersebut guna dijadikan kayu bakar. 

Setibanya di rumah, ia segera membelah kayu 

itu. Betapa terkejutnya, ia mendapatkan uangnya 

beserta secarik surat. Selang tak seberapa lama, 

sang debitor (pengutang) tiba dari kepergiannya, 

dan ia segera mendatangi sahabatnya (sang 

kreditor) dengan membawa uang seribu dinar. Ia 

dengan penuh rasa sungkan berkata kepada 

sahabatnya, "Aku telah berusaha sekuat tenaga 

untuk mendapatkan perahu yang berlayar, guna 

memenuhi janjiku dan menyerahkan uangmu, 

tetapi aku tidak mendapatkan satu perahu pun 

selain perahu yang aku tumpangi ini." Sang 



kreditor pun segera bertanya, "Apakah engkau 

telah mengirimkan sesuatu kepadaku?" Sang 

debitor pun—karena merasa khawatir uangnya 

tidak sampai—menjawab, "Aku katakan bahwa 

aku tidak mendapatkan perahu selain perahu 

yang baru saja saya tumpangi ini." Sang kreditor 

pun berkata kepadanya, "Sesungguhnya Allah 

Ta'ala telah menyampaikan uang yang telah 

engkau sisipkan ke dalam sebatang kayu, maka 

silakan engkau bawa kembali uang seribu dinar 

yang engkau bawa ini." (Riwayat al-Bukhari) 

Demikianlah bila Allah yang menjadi penjamin 

suatu piutang, pasti ditepati dan tidak akan 

terkurangi sedikit pun hak-hak Anda. Bagaimana 

dengan diri Anda, siapkah Anda menerima Allah 

sebagai penjamin hak-hak Anda? Wallahu Ta'ala 

A'lam bish shawab. [] 


