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Alhamdulillah, E-Bulletin  Islamina

edisi perdana akhirnya dapat    

menyapa pembaca sekalian para  . 

Pada   ,  edisi perdana ini Islamina

mengambil tema Baru  “  Muallaf, 

kok jadi Sengaja meng-  Ustadz”.  

ambi l tema in i karena    kami 

berpandangan bahwa t idak   

semua dapat memahami orang   

syar iat dengan benar I s lam  , 

sehingga tidak boleh sembarang    

orang pula - . menyam paikannya  

Benar bahwa Nabi bersabda 

“ballighu 'anny walau ayah”, tetapi 

tetap membutuhkan proses untuk 

sampai menjadi titik pusat di antara 

jama'ah. Mengajak kebaikan 

adalah perintah yang berlaku 

kepada setiap individual. Namun, 

menyampaikan syar iat  I s lam 

dengan benar tak dapat dilakukan 

oleh sembarang orang. Karena 

untuk memahami rman Allah dan 

s u n n a h  N a b i  m e m b u t u h k a n 

perangkat ilmu pe-ngetahuan.  

 

Dengan mengambil  tema ini 

sebagai sajian perdana, e-bulletin 

I s lamina hadi r  kepada para 

pembaca sebagai suplemen 

bacaan yang bergizi, dengan 

merujuk kepada al-Qur'an, Hadist 

dan sejumlah kitab yang dikarang 

para ulama. Isinya agak terasa 

berat ,  karena memang me-

mahami syariat Allah tidak ringan. 

Namun, kami berupaya untuk 

membungkusnya dalam susunan 

redaksi yang mudah dicerna oleh 

awam sekalipun.  

Pimpinan Redaksi 

Hatim Gazali
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Kenapa Islamina perlu hadir dan menjadi hidangan umat Islam 

hari ini, itu didasarkan pada sejumlah pertimbangan penting. 

Tujuan utamanya sederhana, Islamina menjadi rujukan dan 

referensi penting bagi orang-orang yang ingin belajar Islam secara 

lebih mendalam, tidak sekedar berbasis clickbait. Di sinilah kenapa 

Islamina perlu hadir. 

Dengan cara itu, corak dan langgam keberislaman di Indonesia 

bukan saja semakin moderat, tetapi juga menjadi penyokong 

utama kemajuan bangsa dan negara Indonesia. Muslim sebagai 

penduduk terbesar di Indonesia tidak boleh hanya menjadi 

penonton dari setiap pembangunan bangsa dan negara.

Untuk mewujudkan hal tersebut tentunya, pertama-tama harus 

memiliki perspektif dan wawasan keislaman-kebangsaan-

kenegaraan yang seimbang. Memiliki kedalaman pengetahuan 

Islam tanpa dibarengi dengan wawasan kebangsaan dan 

kenegaraan tentu tak cukup. Begitu juga sebaliknya, Muslim 

Indonesia yang baik tentu tak sekedar hafal mantra-mantra 

kebangsaan dan kenegaraan tanpa ditopang dengan 

pengetahuan keislaman yang memadai.

Nabi menjadikan Islam sebagai inspirasi dan dasar penting dalam 

membangun masyarakat Madinah yang plural. Islam memberikan 

rasa nyaman kepada yang lain (the others) pada satu sisi, dan 

menjadikan ajaran dan nilai-nilai Islam sebagai fondasi penting 

dalam mengatur tata kelola masyarakat Madinah, seperti 

kejujuran, kesetaraan, hak dan tanggungjawab kewargaan, dan 

sebagainya.

Kenapa Islamina?
Hatim Gazali
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Sedikit banyak, Indonesia dapat mencontoh 

pilar kebangsaan yang diajarkan oleh Nabi. 

Di tangan para pendiri bangsa, Islam tidak 

menjadi ideologi yang berhadap-hadapan 

dengan Pancasila, melainkan bersenyawa 

dengan Pancasila. Nadhlatul Ulama melalui 

Musyawarah Nasional tahun 1983 telah 

membuktikan hal ini. 

Akan tetapi, yang kita hadapi belakangan 

ini semakin hari semakin mengkhawatirkan. 

Keberislaman kita semakin mundur ke 

belakang. Kesalehan seseorang diukur 

semata-mata hanya dari tampilan sik 

semata; jenggot yang panjang, dahi yang 

hitam, celana cingkrang, berpoligami, dan 

sebagainya. Jika tidak seperti itu seakan-

akan tidak shaleh, tidak mengamalkan 

Islam. 

Perbincangannya pun semakin mundur. 

Wacana-wacana keislaman yang progresif 

yang dibawa oleh wali songo, para kiai 

terdahulu yang kemudian dilanjutkan oleh 

Gus Dur, Cak Nur, Quraish Shihab, dan 

sebagainya semakin tidak mendapatkan 

tempat.

Yang terjadi, al-Qur'an seakan tidak boleh 

ditafsirkan. Kitab-kitab tafsir para ulama 

sholeh seperti al-Thabari, Ibn Katsir, al-

Qurtuby, dan sebagainya divonis tidak 

otoritatif untuk menjelaskan ayat-ayat al-

Qur'an. Rumusan ushul kih, qawaid kih dan 

kih dari Imam Abu Hanifah, Imam Malik, 

Imam Sya'ie, dan Imam Ahmad bin Hambal 

dituduh bukan "islam" itu sendiri. 

Mereka ingin langsung masuk ke dalam 

ayat-ayat al-Qur'an tanpa melalui pe-

rantara para ulama. Padahal, tentu saja, 

kemampuan pemahaman keis laman 

mereka pasti tidak akan sebaik Abu Hanifah, 

Imam Malik bin Anas, Imam Sya'i. Karena 

keterbatasannya terhadap Bahasa Arab, 

mereka menganggap bahwa terjemah al-

Qur'an adalah al-Qur'an itu sendiri. Padahal 

tidak demikian. 

Praktik keberislamannya pun mengalami 

kemunduran.  Sebagian umat  I s lam 

menjadikan Islam sebagai identitas semata, 

dilucuti dari nilai dan ajaran yang sangat 

mulia itu. Dimensi etis dan tasawuf dari Islam 

semakin ditanggalkan, dan formalisme ritus-

ritus tanpa dibarengi pemaknaan yang 

memadai semakin digalakkan. Salah satu 

akibatnya adalah umat Islam mudah 

dipolitisasi. 

Atas dasar inilah, kenapa islamina ini hadir 

adalah untuk media belajar umat Islam 

Indonesia agar semakin mengerti tentang 

Islam yang sebenarnya.
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Berpindah agama bukan fenomena yang baru terjadi. 

Katolik bermigrasi ke Islam, dari Muslim menjadi Buddhis, dan 

begitu seterusnya. Perpindahan dari satu agama ke agama 

lain atau satu kepercayaan kepada kepercayaan lain 

adalah peristiwa yang setua umur agama itu sendiri. 

Sebelum Nabi Muhammad S.A.W mendapatkan wahyu, tak 

ada orang yang memeluk agama Islam, karena memang 

agama Islam belum lahir. Sebagaimana agama-agama 

Allah terdahulu, Islam pun lahir dengan tujuan yang mulia; 

ajakan untuk bertauhid, memperbaiki akhlak baik kepada 

Allah, sesama manusia maupun kepada semesta. Tujuan 

Islam yang demikian mulia itu disiarkan oleh nabi 

Muhammad S.A.W secara santun, elegan, berakhlak. 

Dampaknya cukup terasa. Orang-orang dekat Nabi tertarik 

dengan ajaran yang dibawa nabi dan akhirnya memeluk 

agama Islam. Bermula dari Khadijah binti Khuwailid, Abu 

Bakar Ash-Shiddiq, Ali bin Abi Thalib dan Zaid bin Haritsah, 

sampai kemudian Islam menjadi magnet sehingga secara 

berbondong-bondong memeluk agama Islam. 

05KAJIAN

Fenomena Muallaf 

Menjadi Ustadz:

Sebuah Tantangan Keberislaman Masa Kini

Af Sholeh & Hatim Gazali
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Ada dua hal penting yang bisa 

dicatat dari peristiwa ini. Pertama, 

kemampuan Nabi Muhammad 

untuk menampilkan ajaran Islam 

dengan baik. Apa yang dikatakan 

dan diajarkan Nabi, itu pula yang 

menjadi tindakan nabi. Ketika nabi 

melarang berdusta dan mencelakai 

o r a n g  l a i n ,  n a b i  p u n  t i d a k 

m e l a k u k a n .  D a l a m  b a h a s a 

sekarang "satunya sikap dengan 

perbuatan”

Kedua, sebagian besar sahabat 

nabi  adalah mual laf ,  karena 

sebelum menjadi muslim, mereka 

memiliki agama dan keyakinan 

tertentu. Ini artinya, bahwa orang 

yang berpindah agama, yang 

dalam Islam disebut muallaf, bukan 

peristiwa baru.

Muallaf Masa Kini

Di Indonesia sendiri, orang yang 

berpindah agama juga bukan 

peristiwa baru. Islam adalah agama 

yang baru masuk ke Nusantara 

beberapa abad setelah nabi 

Muhammad wafat. Sebagian pakar 

menyebut Islam masuk ke Indonesia 

pada abad ke 13 melalui pintu 

Gujarat-India. Sebagian yang lain 

menyebut Islam masuk ke daratan 

Nusaranta ini pada abad ke 7 yang 

d i b a w a  m e l a l u i  p e d a g a n g -

pedagang Arab. Sebagian lainnya 

menyebut  I s lam di  Indones ia 

dibawa oleh orang Persia pada 

abad ke 13. Artinya, nenek moyang 

kita yang beragama Islam masuk 

dalam kategori muallaf. 
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Belakangan ini, sejumlah orang, termasuk dari kalangan 

selebritis, juga melakukan migrasi agama, dari agama 

sebelumnya menjadi Muslim. Sayangnya, kepindahan ke 

agama Islam ini seringkali disertai dengan dua fenomena 

penting. Pertama, kecenderungan untuk menjelek-jelekkan 

agama yang diyakini sebelumnya yang disampaikan 

dengan nada provokatif dan penuh kebencian. Padahal, 

sebagaimana kita tahu, arti kata muallaf sendiri adalah 

orang yang dijinakkan hatinya atau dilembutkan hatinya. 

Sebagaimana yang kita tahu, menjelekkan tuhan agama 

dan keyakinan orang lain jelas dilarang oleh Allah. 

Larangan ini secara jelas dan pasti termaktub dalam al-

Qur'an surat al-An'am ayat 108: 

َ� َ � ََ ْ � � َ َُْ َ ُْ � َ ْ َ َ َُّ ُ ُّ �و� �سبـــــــــوا الذين �دعــــــــــون من دون ا� ف�سبــــــــــوا ا� عدوا �غ� علم ۗ ُ ِ ِِ ٍِ ِ� ِ
� َ �� َ � ُ �ُ �ُ َ ََّ َُ ُ ِّ ُ َ ََّ ْ َ َّ ْ َّ َِّ ْ ِّ ُ ْ ُ َ ْٰ لك ز�نا ل�ل أمة عملهم ثم إ� ر�ــهم مرجعهم في�بئهم �ما �انــــــــــــــــــــــوا ٰ ٍكذ ِ ِِ ِ ِِ

� ََ �عملونْ
 
A r t inya :Dan jangan lah kamu memak i sembahan-

sembahan yang mereka sembah selain Allah ,karena 

mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas 

tanpa pengetahuan .Demikianlah Kami jadikan setiap 

umat menganggap baik pekerjaan mereka .Kemudian 

kepada Tuhan merekalah kembal i mereka ,la lu Dia 

memberitakan kepada mereka apa yang dahulu mereka 

kerjakan

Kedua, kecenderungan untuk seketika menjadi ustadz atau 

da'i. Sejumlah muallaf —tentu tidak semuanya—seketika 

langsung mendapatkan mimbar atau panggung untuk 

07KAJIAN
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berceramah, menjadi khatib jum'at, dan mengisi sejumlah 

kajian, dan bahkan imam sholat. Tentunya, sebagai muslim 

pasti dan wajar senang ketika ada penambahan saudara 

seiman. 

Namun, memberikan panggung untuk berceramah, 

m e n y a m p a i k a n  a j a r a n - a j a r a n  I s l a m ,  b a h k a n 

mengeluarkan fatwa tentu saja tindakan yang bukan saja 

ceroboh tetapi juga tidak sesuai dengan yang ditela-

dankan Nabi Muhammad S.A.W. Alih-alih memberikan 

mimbar untuk berkhutbah Jum'at, orang-orang yang baru 

masuk Islam dibimbing oleh Nabi, dibekali sejumlah ilmu 

pengetahuan. Bentuk bimbingan yang paling nyata 

adalah dijadikannya muallaf sebagai orang yang berhak 

(mustahiq) menerima zakat. 

Kenapa disebut ceroboh? Karena tidak semua orang 

dapat menyandang gelar ustadz, murabbi apalagi mufti. 

Tentu saja, siapa saja dapat menyandang gelar ustadz, 

mufti dan ulama sekalipun, termasuk muallaf, jika orang 

tersebut memenuhi kriteria-kriteria yang sangat ketat. Jika 

tidak, apa yang diceramahkan bukan saja berpotensi 

salah, tetapi juga berpeluang sesat dan tidak sesuai 

ketentuan Allah. 
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Menjadi Da'i, Ustadz & Mufti

Muslim Indonesia cenderung menggunakan istilah ustadz, 

da'i, mufti, secara serampangan. Padahal, setiap istilah 

tersebut memiliki makna dan implikasi yang berbeda-beda. 

Orang cenderung menganggap, jika ia bisa berceramah 

maka otomatis ia menjadi ustadz, menjadi mufti. Padahal, 

tidak semua da'I itu bisa memenuhi kriteria ustadz, apalagi 

menjadi mufti. Dan tidak semua mufti dan ustadz memiliki 

kemampuan komunikas i  pub l i k  yang memukau 

sebagaimana para dai. 

Di dunia Islam dikenal beberapa istilah yang ditujukan 

kepada orang yang mengajarkan ilmu agama atau tokoh 

dalam bidang kajian agama seperti Ustadz, Dai, Mufti, 

maupun istilah lain. Masing-masing istilah tersebut sering 

dipertukarkan, padahal memiliki arti yang berbeda-beda. 

Pertama. Da'i. Kata ini berasal dari da'a-yad'u yang berarti 

m e n y e r u ,  m e n g a j a k ,  m e n d o r o n g ,  m e m o h o n , 

mengundang (Pimay: 2006). Orang yang melakukan 

kegiatan dakwah disebut dengan da'i. Karena itulah, tugas 

da'I adalah menyeru atau mengajak kepada keinsafan 

yaitu berusaha mengubah keadaan kepada situasi yang 

lebih baik terutama dalam urusan pribadi maupun 

masyarakat (Shihab, 2007). Ini sesuai dengan al-Qur'an Surat 

Ali Imran Ayat 104: 

� �� � � ٌ � � �َ َ َ َ ْْ ََ َ َ ُ ََ َ ْ َْ ُ َّ ِّْ َ ُْ ِ�ولت�ن من�م أمة �دعون إ� ٱلخ� و�أمرون �ٱلمعروف و�نهون ُ � ِِ
�� َ � �َْ ُ َ ٓ َُ ۟ َُ ُ ِعن ٱلمنكر ۚ وأول�ئك هم ٱلمفلحونُٰ ِ � �

Artinya: 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.
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Dari ayat di atas, jelas sekali bahwa kegiatan dakwah tidak 

melulu kegiatan ceramah. Ketika nabi Muhammad awal-

awal menyebarkan Islam, tidak serta berdiri di atas mimbar 

untuk menyampaikan pidato. Sikap dan perilaku nabi 

menjadi dakwah paling efektif. Karena itulah, kegiatan 

dakwah biasanya dibagi ke dalam dua bagian; secara lisan 

atau lisan (bi al-lisan aw bi al-qalam) dan dakwah bi al-hal 

(tindakan). 

Kemudian, kata lain yang memiliki unsur kesamaan dengan 

kata da'I adalah kata muballigh. Kata ini berasal dari akar 

kata balagha, yuball ighu, bulughan yang berarti 

menyampaikan. Turunan dari kata ini juga tabligh. Dengan 

d e m i k i a n ,  k a t a  m u b a l l i g h  b e r a r t i  o r a n g  y a n g 

menyampaikan. Tentunya, dalam konteks ini yang 

disampaikan adalah ajaran Allah. Dalam al-Qur'an 

terdapat sejumlah ayat yang mengandung kata tabligh ini, 

salah satunya Surat Al-Maidah ayat 67: 

� �� َ � � � �ْ َْ َْ َ َ َٓ َ ِّ َ َ ُّ َُْ َ ْ َّ َ َ َُ ْ َّ ِ��أيها ٱلرسول �لغ ما أنزل إل�ك من ر�ك ۖ و�ن لم تفعل فما �لغت ٰ ِ �ِ
َ� �َ � َّ َّ �َ ُ ََ َُ ْ َ َ َ َْ َُ ِرسالتۥه ۚ وٱ� �عصمك من ٱلناس ۗ إن ٱ� � يهدى ٱلقوم ْ ِ ِِ ��

َ �َ �ِٱل��ف��نٰ

Artinya: Hai Rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan 

kepadamu dari Tuhanmu. dan jika tidak kamu kerjakan 

KAJIAN10
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(apa yang diperintahkan itu, berarti) kamu tidak 

menyampaikan amanat-Nya. Allah memelihara kamu dari 

(gangguan) manusia. Sesungguhnya Allah tidak memberi 

petunjuk kepada orang-orang yang kar. 

Perintah untuk menyampaikan ajaran Allah ini juga 

berulangkali disampaikan oleh Nabi Muhammad, 

sebagaimana yang terekam dalam sejumlah hadist. Salah 

satu yang cukup popular adalah:

ً � �ََُ َ ِّ َْ ��لغوا ع� ولو آ�ة �
 
Artinya: "Sampaikanlah dariku walau satu ayat.”

Setiap muslim adalah da'I, juga muballigh dalam ia memiliki 

kewa j iban  untuk  menga jak  kepada keba ikan , 

menyampaikan pesan dan nilai luhur ajaran islam. 

Kendatipun demikian, tidak semua orang dapat menjadi 

khatib jum'at, menjadi imam sholat, apalagi mengajarkan 

ilmu-ilmu keislaman, memberikan pemaknaan dan 

penafsiran terhadap al-Qur'an dan Hadist. 

Terkait dengan hal tersebut, Dr. Abdul Karim Zaidan 

memberikan tiga syarat penting. Pertama, memiliki 

perangkat ilmu pengetahuan yang mendalam dan 

komprehensif, ulumul Qur'an, Nasikh dan Mansukh, 

Asbabun Nuzul dan lainnya, begitu juga menguasai dalam 

Rujukan Islam Indonesia
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bidang kajian Hadis Nabi dan 

mustahalahnya. I tu saja tak 

c u k u p ,  m e r e k a  j u g a  h a r u s 

menguasai ilmu cara mengambil 

sebuah hukum yaitu Ushul Fikih 

dan Qawaid Fikih. Kedua, memiliki 

keimanan yang kuat sehingga 

yang ia sampaikan tak ada unsur 

kebohongan maupun untuk 

tujuan yang tidak benar. Kedua, 

harus memiliki keikhlasan yang 

tinggi sehingga apa yang ia 

sampaikan sesuai ajaran bukan 

k a r e n a  j a b a t a n  a t a u p u n 

gemerlapan dunia saja.

Berhati-hatilah

Belakangan ini, sering kita jumpai 

seseorang dengan mudahnya 

menentukan sebuah jenis hukum 

tertentu, memberikan kajian-

kajian keislaman tanpa dibarengi 

dengan kekuatan disiplin ilmu 

keislaman yang kuat. Berbekal 

informasi yang didapat melalui 

internet, beberapa orang dengan 

mudah menjadi khatib jum'at, 

imam sholat dan bahkan menjadi 

mufti, orang yang menentukan 

ketetapan hukum.
 
Fenomena seperti ini memang 

sudah diprediksi oleh Nabi sejak 

beliau masih hidup. Hal ini seperti 

dalam sebuah hadits yang berbunyi:

َ � �َ َ َْ ْ َْ َ ْ ِعن ع�د ا� بن عمرو بن العاص، قال ْ ِ� �� �
� َُ ُ َ ِسمعت رسول ا� ص� هللا عل�ه وسلم َْ ِ

� �ْ ْ ََُّ �� َ ََ َ� َُ ِ�قول    " إن ا� � �ق�ض العلم ان�اعا، �ُ ِ ِ ِ
� � � �ْ َُ َُْ ْ َ َ َ�َ ُ َ ِين�عه من الع�اد، ول�ن �ق�ض العلم � ِ ِ ِ ِ �ِ

� َ � � ََ ُ َّ َ� ْ ْ َ ُ ِِ�ق�ض العلماء، ح� إذا لم يبق عالما، �ْ ِ ِِ ��ْ َ � َ َ ًََّ ََّ َّ ُ �ْ ُ ُُ ِاتخذ الناس رءوسا جها� فسئلوا، فأفتوا ُ
�� � َ � ََ ََ ٍِ��غ� علم، فضلوا وأضلوْ � ِ

Artinya:"diriwayatkan dari Abdillah bin 

Amr bin Ashim RA berkata:"Saya 

m e n d e n g a r  R a s u l u l l a h  b e r -

sabda:"Sesungguhnya Allah akan 

mencabut ilmu di masyarakat, tetapi 

Allah mencabutnya dari  diri para 

ulama sampai tak ada satupun orang 

alim. Akhirnya manusia menjadikan 

seorang ulama' dari golongan orang 

yang tak mengerti ilmu maka pada 

saat mereka bertanya kepadanya, ia 

memberikan jawaban atau fatwa 

tanpa didasari ilmu maka mereka 

tersesat dan saling menyesatkan”. 

(Muttafaq Alaihi).

Dari penjelasan ini, Allah tak akan 

mengambil ilmu di muka bumi ini 

kecuali dengan mencabut tokoh-

tokoh yang pakar dalam bidang itu.      

Hal senada seperti dalam sebuah 

Syair yang dikutip dalam kitab Ta'lim 
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al-Mutaallim yang berbunyi:
Agama ini akan mengalami kehancuran yang besar sekali 

bila ada dua golongan ini. Pertama, Ada orang alim ulama 

yang tak mau mengamalkan ilmunya. Kedua, ahli ibadah 

yang tak mengerti ilmu. Keduanya  menjadikan agama ini 

bisa hancur lebur.

Dari sini, Umat Islam harus menyadari pentingnya ilmu 

pengetahuan khususnya dalam bidang agama terutama 

belajar, bertanya kepada pakarnya serta mengamalkan 

ilmu yang ia dapatkan selagi masih banyak ulama yang 

mumpuni dalam bidang masing-masing serta tak pernah 

terkecoh dengan ulama' yang tenar di media sosial tetapi 

tak bisa mempraktekkan dalam kehidupan nyata.

Kita dapat belajar dari sejumlah contoh baik yang telah 

dilakukan oleh para ulama-ulama terdahulu. Para ulama 

cenderung tidak menjawab suatu masalah yang belum 

benar-benar diketahuinya. Ibnu Umar Ketika disuguhkan 10 

pertanyaan, yang ia jawab hanya 1 pertanyaan, dan tak 

memberikan jawaban atas 9 masalah lainnya. Begitu juga 

Imam Malik yang ketika diberi 48 pertanyaan, hanya 

sebagian saja yang dijawab. Cerita ini terekam dalam kitab 

Fatawa Dar Al-Ifta' al-Misriyyah:

13KAJIAN
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و�ان ابن عمر �سأل عن ع� مسائل ف�ج�ب عن واحدة �
�و�سكت � �سع ، واإلمام مالك سئل عن ثمان وأر�ع� مسألة �� �

�� �فقال � اث�ت� وثالث� منها  ال أدرى:� �
 
Dari penjelasan di atas, sangat tampak bahwa orang-

orang yang tidak memiliki kapasitas yang cukup baik 

tentang ilmu-ilmu keislaman tak sepatutnya mengambil 

bagian untuk masuk ke dalam persoalan isu-isu keislaman, 

mengisi kajian-kajian, apalagi sampai menentukan sebuah 

hukum halal-haram. Termasuk di dalamnya adalah muallaf 

yang baru saja bermigrasi ke Islam dan belum cukup waktu 

untuk belajar Islam secara memadai. 

Ini penting, karena jika orang-orang yang tidak berilmu 

(faqih) yang mengambil peran mufti, ustadz, muballigh, 

maka dimungkinkan apa yang disampaikan bukan saja 

tidak sesuai dengan ajaran nabi, tetapi juga menyimpang. 

Bagaimana mungkin seseorang yang membaca al-Qur'an 

saja tidak cukup fasih dan benar makharijil huruf dan 

tajwidnya mengisi kajian-kajian keislaman. Atau kita 

memang sedang berada di zaman seperti yang disebut 

nabi – saya'ti zamanun 'ala ummati; katsirun khuthaba'uhum 

wa qalilun fuqha'uhum (akan datang satu era pada 

umatku; terjadi surplus para penceramah tapi desit orang 

yang dalam ilmu agama). 

KAJIAN14

Rujukan Islam Indonesia

www.is lamina. id



Bagaimana Merespon 
Muallaf menjadi Ustad?

Khoirul Anwar
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Secara istilah, Muallaf merupakan 

individu yang baru masuk Islam. Jika 

meru juk  pada teks  A l -Qur 'an , 

d i sampa ikan  dengan ka l imat 

"mua l l a fa t i  q u l ub uhum"  y a ng 

terjemah literalnya adalah orang-

orang yang dilembutkan hatinya. 

Kenapa dilembutkan? Imam Jalalain 

dalam tafsirnya memberikan uraian: 

karena mereka masuk Islam, atau 

mereka menetapkan keislamannya 

atau mereka berserah diri untuk 

berlindung kepada orang-orang 

Islam. Mereka dilembutkan hatinya 

agar dapat menerima hidayah Allah.

Di Indonesia, menurut data MCI 

(Muallaf Center Indonesia) dari tahun 

2018-2019, jumlah muallaf mengalami 

kenaikan yang sangat pesat. Dari 

yang semula 2800 pertahun menjadi 

3500 pertahun. Menurut ketua MCI, 

naiknya jumlah muallaf tersebut 

karena didominasi oleh tren hijrah, di 

antaranya.  
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Untuk selanjutnya, tantangan bagi muallaf ke depan akan 

melewati tahapan-tahapan yang memerlukan i lmu, 

dorongan, kesabaran, sokongan, nasihat, ataupun motivasi 

dalam setiap dinamika hidupnya sampai menemukan 

ketenangan dalam beragama yang telah ia pilih, (Tan&Sim 

2009).

Namun yang menarik, fakta di Indonesia, orang-orang muallaf 

justru melewati proses itu secara pesat. Bahkan dalam waktu 

singkat mampu bertransformasi menjadi "pemuka" agama 

Islam yang populer. Mereka berperan aktif sebagai agensi 

yang melakukan negosiasi perubahan. Dari yang semula teks-

tradisional menuju popularitas-relasional, (Watson 2005). 

Adapun mayoritas yang tampil di media, mereka cenderung 

menawarkan ideologi konservatif dan terlibat dalam gerakan 

islamisme.

Gilles Kepel dalam bukunya Jihad: The Trail of Political Islam 

(2001) bahwa islamisme sebagai pemikiran, wacana, aksi, 

serta gerakan yang melibatkan sekelompok orang yang 

melakukan aksi atas dasar ideologi yang diyakini bersama. 

Jadi, munculnya islamisme bukanlah gejala keagamaan, 

melainkan gejala politik yang melibatkan beberapa orang 

sehingga melakukan gerakan atas dasar ideologi yang 

diyakini. Seperti terlibat dalam gerakan HTI, Wahabi.

Di sisi lain, ini menjadi bukti bahwa mereka berhasil 

menunjukkan kesuksesannya dalam berdakwah. Ceramah-

ceramahnya juga digemari oleh masyarakat muslim baik 

secara ofine maupun online. Bahkan buku-buku yang ditulis 
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mereka banyak yang digemari oleh anak-anak millenial, (UIN 

Yogyakarta 2017). Namun yang menjadi catatan, bagaimana 

potret berdakwah mereka?

Ini menarik, mengingat para muallaf yang sudah dewasa tidak 

hanya terdorong karena faktor ajakan atau paksaan. Pilihan 

menjadi muallaf lebih ditentukan oleh dirinya pribadi untuk 

kehidupan, dan sepenuhnya faham dengan konsekuensi yang 

diambil, (Aiken 2002).  Ini juga mengarahkan dirinya tampil 

sebagai muslim baru yang pembelajar.

Ambil contoh seperti kasus Ustadz Felix Siauw. Motivasi ia 

berpindah agama karena telah membenci agama yang 

dianut sebelumnya tetapi masih tetap percaya dengan 

adanya Tuhan. Untuk itulah ia mulai belajar Islam sembari aktif 

berekspres i  melalu i  media sehingga mendongkrak 

popularitasnya, lalu dikenal dengan sapaan ustadz. 

Contoh lain seperti Ustadz Yahya Waloni. Menurut data yang 

penulis temukan, Ustadz Yahya ini mulai masuk Islam pada 

tahun 2006. Dulunya, sebagai seorang Pendeta di Sorong, 

Papua, dan menjabat sebagai ketua di salah satu Sekolah 

Tinggi Teologi. Tema ceramahnya sering menjelek-jelekkan 

agama lamanya, karena bisa jadi untuk menutupi 

pemahamannya tentang Islam yang belum mumpuni. Dalam 

salah satu video yang diunggah di kanal Youtube, konon 

motivasi ceramah-ceramahnya yang bernada "kebencian" itu 

atas dasar rasa sayang terhadap saudara-saudara kristen 

yang menurutnya berada pada keyakinan tidak benar. 
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Dari dua tokoh ini sebagai sampling atas kasus mullaf yang 

keburu menjadi "ulama." Tanpa ada proses belajar agama 

Islam yang jelas, justru menimbulkan kegaduhan publik terkait 

dengan Islam. Banyak tema-tema kontroversial yang ia 

bicarakan mengatasnamakan bela Islam. Jika ini tidak 

dilakukan upaya reformatif, justru akan terus menimbulkan 

kegaduhan internal dalam Islam.

Kasus Muallaf yang pembelajar juga terjadi di berbagai 

negara. Namun, jika diiringi dengan belajar pada jalur yang 

benar, akan memberikan nilai plus sebagai kekayaan 

intelektual Islam. Seperti yang dilakukan Syekh Mus'ab Luke 

Martin Penfound. Muallaf berkebangsaan Inggris ini menimba 

ilmu dibawah asuhan Habib Umar bin Hadz di Yaman selama 

15 tahun. Dan baru keluar dari asuhan Habib Umar setelah 

dinyatakan lulus mendalami berbagai cabang ilmu Islam.

Muallaf yang pembelajar justru akan memperkaya intelektual 

Islam jika berada pada jalur yang benar. Kasus Muhammad 

Assad atau dulunya bernama Leopold Weiss, seorang muallaf 

yang semula berprofesi sebagai wartawan berkebangsaan 

Yahudi justru menulis buku Tafsir The Message of The Qur'an. 

Tafsir yang ditulis sangat renyah, lugas dan banyak khazanah 

keilmuan yang bisa diambil.  Atau Ingrid Matson yang 

gagasannya tentang ulumul Qur'an sangat brilian. Dan Martin 

Lings yang menaruh kecintaannya terhadap Islam sangat lekat 

setelah mempelajari biogra Nabi Muhammad. 
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Para muallaf berkelas itu tidak secepat kilat mampu memiliki 

horizon yang luas tentang pengetahuan Islam. Sehingga tidak 

mengacaukan pemahaman yang indah terhadap Islam. 

Maka yang perlu disadarkan untuk para Muallaf pembelajar 

adalah agar sabar melalui proses pendalaman keilmuan. Ini 

tidak bim salabim seperti mengubah topi menjadi sorban.

Jika demikian, besar kemungkinan wawasan tentang 

keagamaan yang didapatkan akan lebih brilian. Karena usaha 

yang ia gunakan untuk menggapai hidayah dipadukan 

dengan pergulatan batin. Cukup kuat menjadi pondasi dalam 

rangka dewasa dalam bersikap.     
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Cara Mempelajari
Islam di Di era Internet

Hatim Gazali

Salah satu perintah Allah melalui nabi Muhammad kepada kita 

ْsemua adalah اقرأ, membaca. Tentunya, kata iqra bukan hanya َ

terbatas membaca teks tetapi juga tetapi juga mempelajari 

secara sungguh baik yang tertulis dalam teks maupun yang 

tidak tertulis.
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Atas dasar inilah, di masa lampau, Islam pernah mengalami 

masa kejayaan di mana sejumlah ilmu pengetahuan dikaji, 

dipelajari dengan baik, sistematis dan mendalam.  Bahkan, 

sejumlah penemuan, inovasi dan kreasi bermunculan di 

kalangan umat Islam. 

Pada masa itu, al-Qur'an dibaca bukan sekedar untuk dihafal, 

bukan pula hanya untuk kegiatan khataman, tetapi al-Qur'an 

dijadikan inspirasi dan modal awal untuk mengembangkan 

ilmu pengetahuan.

Di era teknologi dan internet yang demikian massif ini, umat 

islam begitu sangat mudah mendapatkan informasi dan ilmu 

pengetahuan. Untuk bertanya tentang suatu hukum, kita 

biasanya lalu browsingmelalui google dan youtube. Jika dulu, 

para ulama kita harus menempuh perjalanan yang demikian 

jauh untuk mencari ilmu pengetahuan, kini ilmu pengetahuan 

itu seakan berada dalam genggaman. 

Namun demikian, di balik kemudahan mengakses dan 

mengkonsumsi informasi tersebut, ada potensi yang 

membahayakan dalam konteks memahami agama Islam. 

Pertama, di era media sosial ini, siapapun dapat membuat 

konten secara bebas, termasuk konten yang berkaitan 

dengan Islam. Bahkan, karena atas asas kebebasan membuat 

konten tersebut, tidak jarang kita jumpai sejumlah konten yang 

salah, yang tidak sesuai dengan al-Qur'an dan hadist. 
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Kedua, di sisi lain, kemampuan literasi kita untuk memahami 

Islam dengan benar masih cukup lemah. Kita dengan mudah 

menerima dan mengikuti pendapat si A sembari menyalahkan 

pendapat si B. Hanya dengan modal bacaan satu ayat al-

Qur'an dan satu hadist nabi seakan-akan kita merasa paling 

memahami Islam dengan benar. 

Al-Qur'an adalah sumber utama ajaran Islam. Dari segi isi, tidak 

ada perubahan sedikitpun al-Qur'an di masa nabi dengan di 

masa sekarang. Namun, sebagaimana kita tahu, bahwa al-

Qur'an baru dikodikasi, disusun secara runut dimulai pada 

masa sahabat. 

Di masa nabi, al-Qur'an hanya ditulis di dedaunan, kulit onta, 

kulit kayu, bebatuan, tulang-tulang dan lain sebagainya. Pada 

saat itu, al-Qur'an ditulis dengan tanpa harokat, tanpa titik 

dihuruf-huruf al-Qur'an seperti titik pada hurun qof, fa, ba, jim, 

dan lain sebagainya. Sekalipun tanpa harokat dan titik pada 

huruf-huruf al-Qur'an, para sahabat dapat membacanya 

dengan benar, karena masih ada para penghafal al-Qur'an.
Namun lambat laun, jumlah penghafal ini semakin berkurang 

karena wafat, terutama pada peperangan Yamamah, 

sementara Islam makin menyebar, timbul persoalan 

bagaimana cara membaca al-Qur'an, karena masih belum 

ada tanda baca sama sekali dalam al-Qur'an. 

Sebagai contoh pada ayat tiga surat At-Taubah, saat itu ada 

orang yang membaca innalaha bariun minal musyrikina 

warasulih, yang seharusnya Innallaha bariun minal musyrikina 

warasuluh. 
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Apakah beda maknanya ketika harokatnya berbeda. Tentu 

saja sangat berbeda. Jika dibaca innaha bariun minal 

musyrikina warasulih, maka ia bermakna Sesungguhnya Allah 

lepas dari orang-orang musyrik dan Rasulnya, bagaimana 

mungkin Rasul disamakan dengan orang-orang Musyrik. Maka 

yang benar adalah Innalah bariun minal musyrikina warasuluh, 

yang berarti Allah dan Rasul-Nya lepas dari orang-orang 

musyrik.

Maka, Sayyidina Ali Ibn Abi Thalib mempelopori lahirnya ilmu 

gramatika Arab, yang kemudian dilanjutkan oleh sahabat 

sekaligus muridnya Abu Aswad Ad-Duwali yang wafat pada 

tahun 69 H, yang kemudian dilanjutkan oleh muridnya Nasr Ibn 

'Ashim (wafat 707 Masehi) dan Yahya Ibn Ya'mur (wafat 708 

Masehi) yang hidup pada masa bani Umayyah, serta Imam 

Khalil bin Ahmad al-Faraidi yang wafat pada tahun 185 H.

Itu baru soal membaca al-Qur'an, belum sampai pada 

bagaimana memahami al-Qur'an. Memahami al-Qur'an tentu 

tidak cukup hanya membaca terjemah al-Qur'an, tetapi kita 

membutuhkan seperangkat ilmu pengetahuan mulai dari 

gramatika arab seperti Nahwu, Shorraf, 'arudh, sampai pada 

kaidah-kaidah penafsiran.

Mengapa demikian? Karena al-Qur'an sebagai rman Allah 

yang suci, model dan sunanan ayatnya beragam. Ada ayat 
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muhkamat, ada ayat mutasyahibat, ada mutlak ada 

muqayyad, ada 'am ada khas.

Pertanyaannya, apakah memberikan titik pada huruf dan 

harokat pada al-Qur'an tidak menyalahi aturan syariat Islam 

karena tidak dicontohkan oleh Nabi? Tentu saja, tidak ada 

perintah dalam al-Qur'an maupun hadist yang menyuruh 

memberikan titik pada huruf al-Qur'an beserta harokatnya. 

Namun, jika tanpa titik dan harokat tersebut, maka umat Islam 

akan memiliki banyak sekali versi bacaan yang berbeda-beda, 

yang sangat mungkin salah. Melihat kemungkinan madharat 

yang ditimbulkan itu, para ulama berinisiatif untuk memberikan 

tanda titik pada huruf-huruf arab serta harokat.
 
Narasi di atas untuk menggambarkan bahwa untuk 

memahami al-Qur'an tidakah mudah. Apalagi jika masuk ke 

dalam ayat-ayat al-Qur'an beserta kandungannya. Dalam al-

Qur'an, ada ayat-ayat yang jelas (muhkamat) ada juga ayat-

ayat yang butuh ta'wil dan tafsir (mustasyabihat). 

Dalam al-Qur'an juga ada ayat-ayat yang bersifat umum 

('aam) ada ayat yang bersifat khusus (khash). Belum lagi soal 

bagaimana proses dan latar belakang turunnya ayat tersebut, 

yang berpengaruh terhadap pemaknaan al-Qur'an.
Singkat kata, untuk memahami al-Qur'an membutuhkan ilmu. 

Hadist yang diriwayatkan oleh Tirmidzi menyebutkan bahwa 

Rasulullah berkata "barangsiapa yang berkata mengenai al-

Qur'an tanpa ilmu makai a menyediakan tempanya sendiri di 

dalam neraka". 
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Karena tidak mudahkanya memahami al-Qur'an, lahir 

sejumlah kitab tafsir, baik jenis tafsir yang sifatnya tahlili 

(penjabaran), ijmali (global), muqaran (perbandingan), 

maupun tafsir maudhui (tematik)

Karena itu, untuk memahami al-Qur'an, kita memerlukan 

seperangkat ilmu pengetahuan lain. Beberapa di antaranya:  
Ÿ Ilmu mawathin al-Nuzul. Sebuah ilmu yang menjelaskan 

tentang tempat-tempat dan masa atau waktu turunnya 

ayat. 
Ÿ Ilmu Tawarikh al-Nuzul, ilmu yang menjelaskan tentang 

masa dan tertib turunnya ayat al-Qur'an satu demi satu dari 

awal hingga akhir. 
Ÿ Ilmu asbab al-Nuzul, ilmu yang menerangkan sebab-sebab 

turunnya ayat al-Qur'an. 
Ÿ Ilmu Qiraat, adalah ilmu yang menjelaskan jeni-jenis 

bacaan al-Qur'an. Yang cukup shahih dan terkenal adalah 

tujuh jenis bacaan al-Qur'an (qiraat al-sab'ah). 
Ÿ Ilmu tajwid, ilmu cara membaca al-Qur'an, awal dan 

tempat berhenti membaca, seperti idzhar, idzgham, ikhfa' 

dan lain sebagainya. 
Ÿ Ilmu gharib al-Qur'an, ilmu yang menerangkan makna-

makna yang ganjil yang ada dalam ayat al-Qur'an, yang 

pada umumnya jarang muncul dalam percakapan orang 

Arab.
Ÿ Ilmu I'rabil Qur'an, yakni ilmu yang menjelaskan kedudukan 

kata dalam setiap ayat dalam al-Qur'an, apakah dibaca 

fathah, dhommah, kasroh dan lain sebagainya. 
Ÿ Ilmu ma'rifat al-Muhkam wa al-mutasyabih, ilmu yang 

menjelaskan jenis-jenis ayat yang masuk kategori muhkam 

(ayat yang memiki makna jelas dan tidak memerlukan ayat 

lain untuk memahaminya) dan ayat yang masuk kategori 

mutasyabih, kebalikan dari muhkam. 

Rujukan Islam Indonesia

www.is lamina. id

25GAGASAN



Ÿ Ilmu tanasub ayat al-Qur'an, ilmu yang menjelaskan 

keterkaitan satu ayat dengan ayat lain dalam al-Qur'an, 

dan lain sebagainya

Karena sedemikian banyaknya ilmu memahami al-Qur'an, 

maka kita sebagai orang yang tidak mendalami ilmu tersebut, 

perlu mencari guru yang tepat sebagai tempat belajar dan 

bertanya terhadap hal-hal yang bukan keahlian kita. Sama 

seperti dalam ilmu bidang kedokteran. Untuk mengecek 

kesehatan badan kita, tentunya kita tidak bisa mendatangi 

sosiolog maupun antropolog, melainkan kepada dokter. Untuk 

memperbaiki motor kita yang rusak tentunya tidak bisa dibawa 

ke psikiater ataupun motivator, melainkan ke bengkel. 

Begitu juga jika kita hendak belajar Islam, maka tidak ada 

pilihan lain, kita harus mendatangi dan bertanya kepada 

ulama, ustadz, kiai yang memiliki kompetensi keilmuan yang 

memadai.
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Muallaf menjadi ustadz kemudian berceramah mengajarkan 

Islam, tampaknya fenomena yang semakin banyak terjadi di 

Indonesia. Padahal, banyak di antara mereka yang membaca 

al-Qur'an saja masih salah-salah, apalagi jika memahami 

kandungannya. Terkait dengan hal ini, Hatim Gazali, dari 

Islamina, berhasil mewawancarai Ketua Komisi Dakwah 

Majelis Ulama Indonesia, KH. Cholil Nas, Ph.D di pesantrennya, 

Pesantren Cendikia Amanah Depok pada Sabtu 18 Juli 2020, 

untuk memberikan komentar tentang fenomena tersebut.  

Wawancara Dengan
 KH. Cholil Nas, Ph.D

Para Da'i & Muallaf 
Perlu Belajar Dulu
 Sebelum Tampil
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Bagaimana baiknya kita merespon banyaknya orang yang 

menjadi Muallaf ?

Kita harus senang, karena menambah saudara. Makanya, di 

dalam Islam diberi alokasi zakat, masuk salah satu dari 8 

kelompok yang berhak menerima zakat (QS. At-Taubah: 60). 

Al-Qur'an menyebutnya Wal muallafatu qulubuhum, orang 

yang hatinya dilembutkan oleh Allah untuk masuk Islam.  

Bahkan, salah satu sifat Allah yang sering kita baca dalam dzikir 

adalah Ya Latif (Yang Maha Lembut). 

Fenomena yang terjadi akhir-akhir ini ada dua hal. Yang 

pertama, para Muallaf cenderung untuk menjelekkan agama 

sebelumnya. Yang kedua, para Mual laf  ser ingkal i 

memerankan diri sebagai Ustadz atau menjadi Mufti, 

mengeluarkan fatwa tentang halal dan haram. Bagaimana kita 

menyikapi hal tersebut ?

Pertama, seharusnya orang jadi Muallaf itu jangan membenci, 

apalagi memaki agama sebelumnya. Sebagaimana rman 

Allah dalam surat al-An'am ayat 108:

َ� َ � ََ ْ � � َ َُْ َ ُْ � َ ْ َ َ َُّ ُ ُّ �و� �سبوا الذين �دعون من دون ا� ف�سبوا ا� عدوا �غ� علم ۗ ُ ِ ِِ ٍِ ِ� ِ �َ � ُ � َ ��ُ َ ََّ َُ ُ ِّ ُ َ ََّ ْ َ َّ ْ َّ َِّ ْ ِّ ُ ْ ُ َ ْٰ لك ز�نا ل�ل أمة عملهم ثم إ� ر�ــهم مرجعهم في�بئهم �ما ٰ ٍكذ ِ ِِ ِ ِِ � �ََُ �انوا �عملونْ

Artinya: Dan janganlah kamu memaki sembahan-sembahan 

yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan 

memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan. 
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Demikianlah Kami jadikan setiap umat menganggap baik 

pekerjaan mereka. Kemudian kepada Tuhan merekalah 

kembali mereka, lalu Dia memberitakan kepada mereka apa 

yang dahulu mereka kerjakan.

Ayat ini jelas melarang kita untuk memaki-maki Tuhan agama 

lain, termasuk agama sebelum menjadi muallaf. Seorang 

muallaf patut bersyukur karena mendapatkan hidayah Islam, 

dan beristighfar atas kesalahan-kesalahan sebelumnya. Akan 

tetapi, tidak perlu menjelekkan agama-agama sebelumnya. 

Nabi tidak pernah mengajarkan membenci agama lain. 

Ini seperti Sayyidina Umar bin Khattab, yang sangat keras 

kepada Nabi Muhammad S.A.W, bahkan hendak membunuh 

Nabi. Namun ketika Sayyidina Umar menyatakan diri menjadi 

muslim, ia tidak mengumbar kebencian kepada agama yang 

diyakini sebelumnya. Sayyidina Umar menjadi benteng terkuat 

dalam melakukan pembelajaan terhadap Islam. Ini sikap 

muallaf yang perlu dicontoh. 

Kedua, Muallaf harus belajar Islam. Ketika Ghailan memiliki istri 

lebih dari empat, kemudian Rasulullah SAW bersabda: "Tahan 

empat dan pisahkan sisanya !"(H.R. Abu Dawud). Islam hanya 

menganjurkan hanya empat. Sehingga yang lain ditinggalkan. 

Artinya pada seseorang menjadi muslim, ia harus belajar dan 

mengikuti ajaran Islam. 

Akan tetapi, jika muallaf ini menceritakan bagaimana proses 

mendapatkan hidayah hingga masuk Islam, lalu mengajak 
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orang lain (berdakwah) untuk masuk Is lam, hal i tu 

diperbolehkan, bahkan dianjurkan. 

Ketiga, para da'I atau penceramah, termasuk muallaf, ini perlu 

menyampaikan sesuatu yang sudah pasti kebenarannya, 

jangan menyampaikan sesuatu yang di luar keahliannya. Saya 

pribadi ketika ingin menyampaikan ayat al-Qur'an, saya 

pastikan saya harus hafal betul ayat tersebut, membaca kitab-

kitab tafsir untuk mengetahui makna dan maksudnya. 

Ini penting karena da'i itu berbeda dengan ulama. Da'i 

berperan untuk menyampaikan ilmu-ilmu keislaman ke publik 

melalui kegiatan ceramah misalnya, tetapi tidak semua da'I 

memiliki kedalaman ilmu pengetahuan sebagaimana ulama. 

Karena itu, da'i cukup menyampaikan apa yang sudah pasti 

kebenarannya, tidak perlu menyampaikan hal-hal yang belum 

diketahui. 

Kita patut belajar dari Imam Malik, ulama yang sangat alim, 

hafal ribuan hadis, mujaddid. Suatu ketika, Imam Malik diberi 40 

pertanyaan, namun Imam Malik tidak menjawab semuanya, 

hanya sebagian kecil saja. Jawaban Imam Malik, "tidak tahu". 

Ini selevel Imam Malik, apalagi kita yang lebih banyak tidak 

tahunya. 

Nah, sekarang ini, banyak orang nekat. Tahu sedikit ayat 

Qur'an, tanpa disertai dengan disiplin ilmu lainnya seperti 

Nahwu Sharraf, Ushul Fikih, Ulumul Qur'an, dan sebagainya, 

kemudian langsung muncul di televisi, di Youtube, dan media 
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lainnya. Mereka sengaja nekat, karena juga dipengaruhi oleh 

faktor ekonomi, popularitas, politik dan sebagainya. Kita perlu 

terus bergerak melindungi umat yang menjadi korban dari 

orang-orang yang menyampaikan sesuatu tapi sebenarnya 

mereka tidak tahu apa sebenarnya disampaikan.

Lalu bagaimana kita harus merespon kondisi yang sudah 

terlanjur ini?, Banyak Muallaf disiplin atau perangkat ilmu 

agamanya belum memadai, Tetapi kemudian mereka tetap 

menjadi Da'i atau Ustadz ?

Saya mencoba hal kecil-kecilan. Di Indonesia, semua bebas 

b i c a r a ,  s e m u a  b e b a s  d i u n d a n g ,  s e m u a  b e b a s 

menyampaikan. Ini berbeda dengan negeri tetangga, di 

Malaysia harus ada sertikasi, jika tidak punya sertikat tidak 

bisa bicara, begitu juga di Brunei. Di Indonesia ini, pasar yang 

menentukan, sejauh dikategorikan "bisa" dia bisa diundang 

ceramah dan sejumlah kegiatan keagamaan lainnya. 

Makanya dari kami Majelis Ulama Indonesia (MUI) melakukan 

standarisasi  Ustadz. Karena kami t idak mempunyai 

kewenangan untuk melarang publik mengundang salah satu 

ustadz. Yang kami lakukan, adalah kami mengumpulkan 

sejumlah ustadz, kemudian diberi materi-materi penting seperti 

Islam Wasathy, hubungan agama dan negara, metode 

berdakwah (agar dapat berdakwah dengan baik, santun), 

dan beberapa materi lainnya. Melalui materi-materi yang 

disampaikan banyak dari mereka menjadi sadar bahwa ilmu 

dia masih sedikit, bahwa ia masih perlu belajar banyak hal. 
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Bahkan, ada salah seorang da'I yang sangat popular, ketika 

diminta menuliskan Surat al-Fatihah dan doa setelah adzan, 

ternyata banyak salah tulis. Akhirnya, ustadz ini sadar bahwa 

dirinya masih perlu belajar. Kesadaran yang seperti ini juga 

dirasakan oleh sejumlah ustadz yang sudah sangat popular, 

memiliki followers sangat banyak. 

Kesadaran bahwa ilmu pengetahuan seseorang terbatas, 

menjadikan ia lebih berhat i -hat i ,  sehingga hanya 

menyampaikan apa yang sudah betul diyakini kebenarannya. 

Melalui materi Islam Wasathy, kita ingin mengajak para da'i 

agar dapat menjadi perekat kerukunan umat, bukan merusak 

kerukunan apalagi hendak mendirikan khilafah seperti yang 

diusung oleh Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). 

Perlu diketahui bahwa Nabi tidak memulai peperangan. Ia 

berperang ketika diserang. Itu pun jika jalur negosiasi sudah 

mentok. Salah satu diplomasi penting adalah perjanjian 

Hudaibiyah. Ketika ribuan umat Islam menuju Mekkah untuk 

melakukan thawaf, kaum Quraish yang menduduki kota 

Mekkah saat itu merasa kuatir. Untuk menghindari konfrontasi, 

akhirnya nabi memilih rute yang berbeda hingga sampai di 

wilayah Hudaibiyah. Konfrontasi antara kaum Quraish dan 

umat Islam nyaris saja terjadi, hingga lahirlah Perjanjian 

Hudaibiyah yang salah satu isinya adalah melakukan 

gencatan senjata. 
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Termasuk dalam kerangka Islam Wasathy itu keharusan kita 

untuk bersetuju dengan NKRI dan Pancasila, karena hal 

tersebut sudah disepakati. Setiap muslim itu terikat dengan 

kesepakatan yang telah dibuat. Makanya, kita boleh 

mendirikan khilafah. Khilafah dalam pengertian pemimpin, 

seperti presiden, itu wajib ada, tetapi bukan dalam pengertian 

Khilafah ala Hizbut Tahrir. Khilafah yang diusung oleh HTI bersifat 

distorsif karena menyalahi makna etimologis dan terminologis 

khilafah itu sendiri. 

Kata al-Mawardi "al-Imāmatu maudlu'atu li khilāfati nubuwwah 

 hirāsati ad-dīn  wa siyāsat ad-dunyā". Artinya pemimpin itu 

memiliki dua tugas:  hirāsati ad-dīn wa siyāsat ad-dunyā. Yaitu 

memelihara agama, tentunya bukan hanya satu agama, 

tetapi agama-agama yang ada. Makanya, keberagaman 

agama di Madinah tetap dijaga. Kedua, mengatur urusan 

dunia; hajat hidup seluruh warga negara. Nah, yang dilarang 

itu, sebagaimana yang tertera dalam Piagam Madinah 

adalah man hāraba hādzihi �a�īfah (membangkang 

terhadap perjanjian) 

Jadi bukan karena agamanya? 

Iya. Karena pembangkangannya. Makanya siapapun yang 

melawan Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagai dārul 
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mītsāq (di sini dārul ahdi) kesepakatan kita ber-NKRI, disebut 

sebagai bughat, maka dari itu harus kita perangi. Dan yang 

memerangi disini bukan hanya TNI/POLRI, tetapi seluruh rakyat 

Indonesia. Karena dia menyalahi atas komitmennya. al-

Muslimūna 'inda syurū�ihim ummat Islām. Karena itu, kita perlu 

menjadi perjanjian dan kesepakatan untuk ber-NKRI ini, 

sehingga jika ada orang yang membuat kekacauan, kita harus 

lawan!. 

Sampai kapan orang bisa disebut Muallaf ? 

Saya sudah pernah mengangkat pembahasan itu di MUI dan 

beberapa dalam Bahtsul Masāil. Belum ada kata putusan 

dibatasi berapa lama menyandang Muallaf. Dalam konteks ini, 

saya mengikuti apa yang dilakukan Sayyidina Umar bin 

Khattab R.A., bahwa muallaf itu tidak ditentukan oleh waktu, 

melainkan kepada apakah ia sudah berdaya atau masih 

lemah. Karena biasanya, muallaf mendapatkan perlakukan 

diskriminasi dan penolakan. Jika sudah berdaya dan diterima 

oleh masyarakat maka tidak perlu lagi menyandang muallaf. 

Tertarik tentang standarisasi Da'i atau Ustadz oleh MUI, standar 

bagaimana yang diharapkan?  

Pertama, islam wasathy sebagaimana keputusan Munas MUI 

tahun 2015 perlu terus didakwahkan. Perlu ada keseimbangan 

antara amar ma'ruf dan nahi munkar. Kedua, para Da'i atau 

Muballigh menyampaikan hal-hal yang pasti benar dalam 

Islam dan tidak menimbulkan kegaduhan. Kita berharap di 
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dalam dakwah kita mengajak orang melakukan kebaikan, 

bukan menebar kebencian. Jadi kalau mau benar dakwah 

Islam di Indonesia, maka tidak ada pilihan selain membenahi 

para da'inya.  

Kalau ulamanya yang bisa menyampaikan ilmu itu terbatas 

jumlahnya. Sedangkan da'I jumlahnya tak terbatas, apalagi 

belakangan ini da'I banyak yang memanfaatkan IT untuk 

kepentingan dakwahnya. Ini karena syarat menjadi ulama 

lebih berat daripada menjadi da'I, sehingga tidak semua dai itu 

ulama. Dari sinilah, kita perlu terus menerus belajar kepada 

para ulama, kepada para kiai-kiai kita. 
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Imam Al Zarnuji dalam kitab 

Ta ' l im Muta 'al l im meng-

kisahkan tentang pentingnya 

menghormati guru. Tujuannya 

adalah agar orang yang men-

cari ilmu kelak mendapatkan 

ilmu yang bermanfaat.

Harun Ar Rasyid(w. 809 M), 

Khalifah kelima dari Bani 

Abbasiyah yang terkenal 

kealiman dan kebijaksana-

annya mengirim putranya 

untuk belajar ilmu dan adab 

kepada Imam Al Asmu'i.

Nama lengkap imam Al Asmu'i 

adalah Abdul Malik bin Qarib 

(w. 831 M bertepatan tahun 

216 H). Harun Ar Rasyid 

menjukuki Imam Al Asmu'i 

sebagai Syaithan As-Syi'ir atau 

setannya para penyair. (As 

Syibrawi: 2015).

Imam Al  Asmu' i  d ikenal 

sebagai ulama' yang pakar dan 

menguasai ilmu bahasa Arab 

dan syair-syairnya secara 

mendalam, begitu juga belia 

dikenal sebagai pakar dalam 

ilmu riwayat.

Suatu ketika Imam Al Asmu'i 

sedang berwudhu dan mem-

b a s u h  s e n d i r i  k a k i n y a . 

Sedangkan putra sang khalifah 

h a n y a  m e n u a n g k a n  a i r 

kepadanya.

Melihat kejadian ini, Harun Ar 

Rasyid menegur secara halus 
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kepada Imam Al Asmu'i perihal 

y a n g  d i l a k u k a n  k e p a d a 

puteranya.

Harun Rasyid lantas berkata:
"Aku mengirim puteraku 

kepada engkau agar diajar dan 

dididik, tapi mengapa engkau 

t i d a k  m e m e r i n t a h k a n 

puteraku untuk menuang air 

dengan tangannya dan tangan 

yang satunya lagi  untuk 

membasuh kakimu?"

S u n g g u h  p e r i l a k u 

mengharukan yang dilakukan 

sang Khalifah agar putranya 

menghormati guru yang telah 

mengajarkan ilmu.

Dari sini dapat di-pahami 

bahwa Harun Ar Rasyid walau 

sebagai seorang khalifah atau 

pemimpin yang memil iki 

jabatan tinggi mengajarkan 

etika dan sopan santun kepada 

guru yang telah mengajarkan 

ilmu kepada puteranya.

Ha l  in i  berbeda  dengan 

fenomena saat ini, banyak 

orang tua yang melaporkan 

guru yang telah mengajarkan 

putera-putrinya kepada pihak 

berwajib cuma gara-gara 

masalah kecil seperti meng-

hukum muridnya berdiri di 

depan kelas dengan tujuan 

kedisiplinan.

Imam Sadiduddin As Syairazi 

mengutip pesan dari gurunya 

yang berisi barang-siapa yang 

ingin putera-putrinya menjadi 

ulama maka hormatilah orang-

o r a n g  a l i m  d e n g a n 

memberikan makan atau 

m e m b e r i k a n  s e s u a t u 

kepadanya. Bila puteranya tak 

menjadi orang alim maka 

cucunya akan menjadi seorang 

ulama.

Rujukan Islam Indonesia

www.is lamina. id

37Hikmah



Kisah insp irat i f  in i  me-

ngajarkan kepada kita betapa 

pentingnya menghormati guru 

yang telah mengajarkan ilmu 

dan etika.

Tantangan Guru di Era 

Globalisasi

Dalam tradisi Jawa, istilah 

Guru merupakan akronim dari 

biso digugu lan biso ditiru, 

artinya bisa dipercaya ucapan 

d a n  p r i l a k u n y a .  D a r i 

penjelasan tersebut  seorang 

guru me-rupakan orang yang 

dianggap mampu menjadi 

panutan dalam bersikap dan 

berbudi pekerti yang baik 

dengan didasari pengetahuan 

yang ia miliki sehingga profesi 

ini sangat terhormat dan ber-

martabat.
 
Di era globalisasi yang di-

lengkapi media teknologi 

canggih seperti  saat  ini , 

seorang guru yang baik harus 

d a p a t  d i p e r c a y a  d a l a m 

m e m b e r i k a n  i n f o r m a s i -

informasi yang terkini atau 

update bukan hoax atau berita 

bohong. Untuk mengakses 

data, baik yang berkaitan 

d e n g a n  h u k u m  s e b u a h 

permasalahan atau proble-

matika kehidupan harus hati-

hati, tak asal mendengar 

ceramah dari Youtube, atau 

membaca sebuah artikel , 

sudah berani mengeluarkan 

sebuah fatwa hukum, atau 

sudah merasa paling me-

nguasai segala-galanya.

Hal  in i  bertu juan  agar 

terhindar dari pemahaman 

y a n g  d a n g k a l  a t a u  p u n 

pemahaman yang setengah-

setengah, maka diperlukan 

belajar langsung, walaupun 

secara online dengan seorang 

guru yang akan mengarahkan 

ke jalan kebenaran, serta me-
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nambah keberkahan ilmunya, 

semakin berkembang, dan 

banyak manfaatnya. Untuk 

mewujudkannya maka ada 

beberapa hal yang harus 

diperhatikan.

Pertama, harus memiliki 

kepekaan akan perubahan 

zaman dengan melek  atau 

sedikit mengerti perkem-

bangan teknologi sehingga tak 

ketinggalan informasi.

Kedua, mampu berinovasi 

dalam mentransfer knowledge 

(pengetahuan) kepada siswa-

s i swinya .  Tanpa  adanya 

inovasi maka guru akan cepat 

t e r e l e m i n a s i  s e h i n g g a 

dampaknya akan diremehkan 

siswa-siswinya.
 
Disamping hal-hal di atas, ada 

sesuatu yang lebih penting bagi 

seorang guru yaitu mampu 

menjadi pa-nutan, teladan 

dalam bersikap, berakhlak 

baik.  Tanpa adanya suri 

tauladan yang baik nis-caya 

ilmu yang disampaikan kurang 

bermakna serta ilmu yang 

diberikan kurang ber-manfaat.

Penting kiranya seorang guru 

meresapi  peribahasa ini "guru 

kencing berdiri, murid kencing 

berlari" sehingga menjadi 

inspirasi bagi dirinya bahwa 

seorang guru harus memiliki 

akh lak  terpu j i  s eh ingga 

hidupnya tahan uji.

Bi la  hal  ini  tak menjadi 

perhat ian  menar ik  pada 

dirinya maka peribahasa ini 

akan berganti menjadi "guru 

k e n c i n g  b e r d i r i ,  m u r i d 

mengencingi gurunya”
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Ada banyak penyebab orang 

yang belajar dan mengajar 

bertahun-tahun tapi  tak 

mendapatkan keberkahan 

ilmu. Syeh Zarnuji dalam 

T a ' l i m  a l - M u t a a l l i m 

menjelaskan penyebab orang 

terhalang mendapatkan ilmu 

yang bermanfaat diantaranya 

adalah sa lah dalam niat 

belajar, ia berniat untuk 

mencari dunia semata tak ada 

tujuan untuk mencari Ridha-

Nya. Begitu juga orang yang 

tak menghormati gurunya 

maka i lmunya terhalang 

manfaatnya.

Abu al-Lais as-Samarkandi 

dalam Tanbih al-Ghafilin juga 

menjelaskan penyebab orang 

b e l a j a r  n a m u n  t a k 

mendapatkan manfaatnya.

P e r t a m a ,  A l l a h  t e l a h 

memberikan nikmat yang 

banyak sekal i  kepadamu 

namun tak kau mensyu-

kurinya.

Kedua. Ketika engkau berbuat 

kesalahan tak bersegera 

bertaubat.

Ketiga. Tak mengamalkan 

ilmu yang telah diperoleh.

Keempat .  Engkau se la lu 

berkumpul dengan orang-

orang mulia, tapi engkau tak 

mengikuti jejak kebaikannya.

Kelima. Engkau selalu ikut 

menguburkan orang yang 

meninggal tetapi engkau tak 

m e n g a m b i l  i b r a h  a t a u 

pelajaran darinya.

Dari sini, seorang guru harus 

dituntut menjadi agent of 

change (agen perubahan) 

terhadap  s i swa-s i swinya 

menuju kea rah yang positif 

serta selalu mampu merespon 

perubahan kehidupan.
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Al-Ustadz
 
Dalam bahasa Arab, kata al-ustadz (untuk menyebut maskulin) 

atau ustadzah (untuk menyebut feminim) memiliki makna guru. 

Atau bisa saja bermakna al-'alim, orang pandai atau 

cendekiawan yang memiliki kemampuan mengajarkan 

kepada orang lain. Artinya kemampuan mengajar secara 

komprehensif.

Kata al-Ustadz ketika plural berubah menjadi asatidz, 

sedangkan kata ustadzah ketika plural menjadi asatidzah atau 

bentuk ini juga bisa disematkan pada kata al-Ustadz sebagai 

bentuk pluralnya. 

Dalam kamus al-Mu'jam al-Wasith, kata al-Ustadz digunakan 

untuk menyebut orang yang memiliki ilmu tinggi. Maka di Timur 

Tengah, kata al-Ustadz disandarkan kepada guru besar di 

Perguruan Tinggi atau sekelas profesor. 

Selain itu, kata al-Ustadz dalam tradisi orang Arab juga 

dijadikan sebagai julukan orang-orang yang mentradisikan 

tulis menulis, periset, dan membuat syair. Maka sudah 

dipastikan orang yang mendapat gelar al-Ustadz ialah 

seorang sastrawan besar (al-Adib). 
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Kata al-Ustadz ini juga merupakan arabisasi (ta'rib) atau 

mengarab-kan bahasa asing, dari bahasa Persia. Proses seperti 

ini lazim terjadi karena dilatar belakangi terjadinya 

persinggungan (ihtikak) dengan bahasa-bahasa lain di 

belahan dunia, (Tawwab 1997). 

Bisa jadi, terjadinya ta'rib terhadap kata ini setelah masa 

diturunkannya Al-Qur'an dan secara bersamaan juga setelah 

selesainya hadits. Jadi, hampir tidak ada teks Al-Qur'an 

maupun hadits yang menggunakan kata ini. Dan besar 

kemungk inan  kata  A l -Us tadz  d i ta ' r ib  pada masa 

berkembangnya gelar akademik di universitas-universitas 

Islam. Sehingga kata al-Ustadz digunakan untuk menyebut 

professor, guru besar, doktor honoris causa, dll.

Menurut KBBI, kata Ustadz dimaknai sebagai guru atau 

pengajar ilmu agama laki-laki, dan jika ustadzah merupakan 

guru atau pengajar ilmu agama perempuan. Namun 

semenjak masifnya media, kata Ustadz atau Ustadzah ini juga 

digunakan untuk sapaan para dai.

Di berbagai daerah terdapat perbedaan sebutan untuk 

orang-orang yang menyampaikan ilmu agama. Misalnya di 

Sumatera Barat disebut dengan "Buya." Di Sunda disebut 

dengan "Ajengan." Di Sulawesi Selatan disebut dengan 

"Tofanrita." Di Aceh disebut dengan "teungku." Atau di Madura 

disebut dengan "bendara, bindara atau nun." Sedangkan di 

Lombok disebut dengan "Tuang Guru." 
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Mereka semua, di era kerajaan hanya dikenal sebagai ulama, 

yang semula sebagai intelektual agama di kerajaan di seluruh 

Nusantara. Namun semenjak memasuki abad 17-18, tepatnya 

pasca jatuhnya kerajaan-kerajaan maritim, para ulama 

memisahkan diri dengan mendirikan surau, dayah atau 

pesantren, sehingga muncul gelar kiai, teungku, ajengan, dll, 

(Burhanuddin 2017). 

Kata al-Ustadz ini mulai populer ketika Indonesia masuk pada 

arah globalisasi, berbarengan dengan maraknya meng-arab-

kan bahasa. Seperti muncul sapaan sebagai representasi 

teman seiman, setakwa, semanhaj: antum, akhi, ukhti, ikhwan, 

akhwat yang semula dipopulerkan oleh kelompok organisasi 

Islam eksklusif tertentu. Di pesantren, sapaan-sapaan seperti 

akhi, ukhti, ikhwan, akhwat tidak begitu dikenal.

Dengan demikian juga berakibat terjadinya pergeseran 

terhadap sebutan ustadz yang tidak lagi melalui penyaringan 

ketat. Tidak harus disandang oleh seseorang yang memiliki 

kapasitas keilmuan agama yang tinggi seperti kriteria ulama. 

Harus menguasai beragam cabang keilmuan sebagai 

kapasitas bisa melakukan ijtihad. Tidak demikian.   

Muallaf   

Muallaf dalam kamus Fiqhiyyah (yurisprudensi) adalah orang 

yang berhak diberikan zakat karena kecintaan mereka 

terhadap Islam. Atau zakat itu sebagai penghargaan atas 

keikhlasan hatinya terhadap Islam.
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 Dalam Al-Qur'an, kata Muallaf disebut satu kali dengan kalimat 

muallafati qulubum, (QS. 9:60). Secara bahasa, kata muallafati 

tersebut berasal dari kata dasar ulifa, yang bisa bermakna 

shara alifan (menjadi jinak) atau bermakna gemar dan suka. 

Menurut Ibnu Faris, kata yang tersusun dengan tiga huruf: alif, 

lam, dan fa' memiliki makna "bertemunya sesuatu dengan 

sesuatu lainnya." Seperti kalimat qad alafati al-Ibilu (sungguh, 

para unta-unta telah bertemu atau berkumpul). Itulah 

sebabnya kata "alfun" bermakna seribu, karena merupakan 

kumpulan dari beberapa ratus. Kata tersebut dalam Al-Qur'an 

memiliki derivasi, di antaranya kata "allafa" yang artinya 

mempertemukan, (QS. 8:63), (QS. 3:103).

Artinya kata tersebut sudah populer pada masa Al-Qur'an 

diturunkan (Qur'anic Period) dan memiliki makna benang 

merah "bertemunya sesuatu dengan sesuatu yang lainnya." 

Makna ini masyhur ketika kata tersebut digunakan pada masa 

sebelum Al-Qur'an. Misalnya seperti yang dikuti oleh sastrawan 

klasik asalah Basra, al-Asmu'i (w. 828 M), aliftu as-Syaia alafuhu 

ilfan wa ana alifun (aku mengumpulkan sesutu sehingga 

menjadi banyak, dan aku seorang pengumpul).  
  
Sehingga akar kata tersebut digunakan untuk menyebut 

orang-orang muallaf pada masa Rasulullah adalah mereka 

yang baru awal-awal masuk Islam, yang di dalam hatinya 

masih perlu dibina untuk mempertemukan cinta dan kasih 

sayang dengan Islam. Oleh sebab itu, Rasulullah berusaha 

untuk memberikan prioritas kasih sayang kepada mereka 

pada saat permulaan masuk Islam dan bahkan memberikan 
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sebagian harta sedekah untuk mereka guna menjauhkan 

mereka dari bahaya nansial.
  
Secara umum, para sahabat Nabi, seperti Abu Bakar, Usman 

bin Affan, Umar bin Khattab dulunya seorang muallaf. Mereka 

disebut muallaf karena hatinya dijinakkan oleh Islam. Adapun 

kaitannya dengan setatus diberikan zakat, Imam at-Thabari 

mengutip pendapat Umar, al-Hasan al-Bashri dan as-Sya'bi, 

bahwa muallaf dalam kriteria yang mendapatkan zakat sudah 

tidak ada lagi, karena Islam sudah menempati kejayaan dan 

ini populer di kalangan mazhab Maliki. (at-Thabari, 266). 

Jika merujuk dari kisah para sahabat yang diperlakukan 

sebagai muallaf oleh Nabi, maka rata-rata hanya kisaran satu 

atau dua tahun berislam masih diberikan gelar muallaf. 

Selebihnya sudah menjadi muslim sejati. Dan sudah dipastikan 

cinta dan kasih sayang terhadap Islam sudah berkumpul di 

dalam hatinya. Ini berbeda dengan di Indonesia, sebutan 

muallaf hampir tidak ada batasan priodik dari semenjak masuk 

Islam. Bahkan sudah puluhan tahun masuk Islam, masih 

dianggap sebagai muallaf. 

Namun yang paling penting, belajar dari Rasulullah 

memanejemen para muallaf, mereka diberikan pembinaan. 

Diberikan pendampingan untuk syiar agama Islam dengan 

baik. Bisa menerapkan tindak tanduk sesuai dengan kehendak 

Islam. Pembinaan dari segi ekonomi penting, tetapi 

pembinaan dalam wawasan tentang Islam juga lebih penting.
Pada tahun 2016 lalu, seorang fotografer terkenal 

berkebangsaan Inggris melaporkan ada ribuan masyarakat 
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Inggris yang menjadi muallaf baru, 

hanya saja sangat disayangkan 

sebagian di  antara mereka 

terpikat bergabung dengan 

kelompok ekstrimis ISIS.

Dari laporan itu bida disimpulkan 

ada tiga ketertarikan ribuan 

masyarakat Inggris memilih jadi 

muallaf. Pertama, ingin belajar 

keilmuan Islam sehingga menjadi 

ulama. Kedua, tertarik karena 

agensi. Ketiga, merasa tidak ada 

kecocokan dengan keyakinan 

sebelumnya. 

Dari tiga kategori tersebut juga 

terjadi pada muallaf Indonesia. 

Ada beberapa orang yang 

dulunya muallaf memilih untuk 

menjadi ulama. Ada yang tertarik 

karena tren hijrah. Ada juga yang 

memilih muallaf sebab sudah 

t i d a k  l a g i  s e s u a i  d e n g a n 

keyakinannya. 
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