
Pembaca  Zanjabil  yang  mulia.  Minggu  lalu  Zanjabil 
memuat  kisah  pembangkangan  dahsyat  Bani  Israil 
yang mengakibatkan mereka terkatung-katung selama 
40 tahun karena Allah murka kepada mereka.  Pada QS 
5:23 diceritakan dua orang ummat Nabi Musa AS yang 
taat  memberikan  nasehat  kepada  Bani  Israil  untuk 
mentaati perintah Allah agar mereka sukses dan ke dua 
orang  menasehati  agar  mereka  bertawakal  kepada 
Allah:  “Dan  hanya  kepada  Allah  hendaknya  kamu 
bertawakal,  jika  kamu  benar-benar  orang  yang 
beriman". 

Mari  kita  tinjau  eratnya  kaitan  tawakal  dan  iman. 
Manusia sesungguhnya tidak dapat hidup tanpa iman. 
Semua  sisi  kehidupan  kita  didasari  iman  atau 
keyakinan,  karena   keputusan  yang  kita  buat  pada 
dasarnya  mengikuti  keyakinan  kita.  Ketika  anda 
membuat  keputusan  memakan   sesuatu  yang 
dihidangkan  kepada  anda,  anda  percaya bahwa 
makanan tersebut aman untuk anda makan. Demikian 
pula ketika anda menaiki mobil  yang anda miliki  anda 
percaya mobil tersebut akan membawa anda ke tempat 
tujuan.  Tetapi  ketika  anda  melihat  indikator  minyak 
berkedip tanda bahan bakar di tangki mobil anda tinggal 
sedikit, tentu anda akan mencari stasiun minyak mengisi 
tangki minyak mobil anda sebelum anda melanjutkan ke 
tempat  tujuan.  Mengapa?  Jawabnya  sederhana  saja, 
anda  percaya bahwa dengan cadangan minyak yang 
tipis,  anda  tidak  akan  sampai  ke  tempat  tujuan. 
Selanjutnya  keputusan  mengisi  bahan  bakar  juga 
berdasarkan  kepercayaan anda  kepada  lampu 
indikator  yang  menunjukkan  cadangan  minyak  yang 
tipis. Sudah ada dua komponen percaya terlibat dalam 
membuat  keputusan  mengisi  tangki  minyak  dalam 
kasus ini. 

Setiap manusia yang waras tentu percaya bahwa alam 
semesta  ini  ada  penciptanya.  Setiap  manusia  yang 
waras  percaya  bahwa jika  ada  keteraturan,  pasti  ada 
yang  mengatur.  Anda  tentu  mengatakan  saya  tidak 
waras alias gila jika saya katakan kepada anda bahwa 
sebuah  gelas  yang  saya  pegang  terbentuk  dengan 

sendirinya  setelah  terjadi  badai  di  sebuah  pantai  yang 
menerbangkan  pasir-pasir,  dan  pasir-pasir  dengan 
sendirinya  membentuk  gelas.  Bagaimana  menurut  anda 
kalau ada yang mengatakan kehidupan di dunia ini tiba-tiba 
muncul  dengan  sendirinya.  Mahluk  hidup  jauh  lebih 
kompleks  dibandingkan  gelas!   Saya  kira  anda  sepakat 
dengan saya  bahwa  hanya  orang tidak  waras  saja  yang 
tidak percaya kepada Allah, pencipta alam semesta ini. 

Sebagai muslim, kita percaya atau beriman kepada Allah. 
Kita beriman kepada Allah sebagai Pencipta alam semesta 
ini,  kita  beriman  kepada  Allah  sebagai  Rabb  (pengatur 
absolut)  alam  ini,  dan  kita  beriman  bahwa  Allah  satu-
satunya Tuhan, selain Dia adalah ciptaanNya alias mahluk. 
Kita  percaya  alam semesta  dan  segala  isinya  mengikuti 
hukum-hukum Allah atau sunnatullah, dan sunnatullah itu 
tetap, konsisten dan objektif (QS al-Fath:23).  

Mari kita perhatikan sunnatullah umum, yaitu hukum sebab-
akibat.  Suatu kejadian (akibat) pasti ada sebabnya. Hukum 
sebab-akibat  adalah dasar ilmu pengetahuan. Suatu ilmu 
pengetahuan kita  kategorikan sebagai  ilmu eksakta  (ilmu 
pasti),  seperti  matematika,  fisika  dan  kimia  karena  kita 
dapat dengan pasti mengetahui sebab dari suatu kejadian. 
Dalam  ilmu  eksakta  hubungan  sebab-akibat  dapat 
diekspresikan dalam bentuk rumus,  model  atau diagram. 
Sebab  suatu  kejadian  dapat  kita  uraikan  dalam  faktor-
faktor. Dalam ilmu eksakta nilai faktor-faktor dan hubungan 
antar  faktor  ini  dipelajari  agar  suatu  kejadian  dapat 
dikontrol.  Ilmu  tentang  faktor-faktor  dan  hubungan  antar 
faktor dapat diaplikasikan sehingga menghasilkan teknologi 
untuk kepentingan manusia.  

Walaupun ilmu pengetahuan manusia  berkembang pesat 
dan  telah  banyak  hubungan  sebab-akibat  diungkapkan, 
namun  masih  jauh  lebih  banyak  faktor-faktor  yang 
menyebabkan  suatu  kejadian tidak  diketahui  kerena  ilmu 
manusia itu sangat terbatas.  Mari kita simak contoh yang 
sederhana  saja.   Anda  tidur.  Tentu  anda  berharap  pada 
saat anda bangun anda dalam kondisi seperti  sedia kala. 
Namun dalam keadaan tidur, segala sesuatu dapat terjadi 
diluar kontrol anda.  Contoh berikutnya anda menyetir mobil 
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anda di jalan dan anda adalah pengemudi yang handal. 
Tetapi keselamatan anda juga dipengaruhi pengemudi 
lain  di  jalan yang sama di  waktu  yang sama,  kondisi 
jalan, cuaca dan lain-lain di luar kontrol anda.

Dalam  kehidupan  sehari-hari,  banyak  sekali  kejadian 
yang kita terlibat  di  dalamnya ditentukan oleh banyak 
faktor.  Sebagian fakor  kita  ketahui  dan dalam kendali 
kita, sebagian lagi kita ketahui, tetapi di luar kendali kita 
dan sebagian lagi faktor-faktor yang tidak kita ketahui. 

Sebagai  insan yang beriman kepada Allah,  kita  yakin 
sepenuhnya  tidak  ada  yang  tidak  Allah  ketahui,  dan 
Allah  mengatur  nilai-nilai  faktor  dan  hubungan  antar 
faktor suatu kejadian. Perhatikan QS al-An'am ayat 6, 
yang maksudnya:

Dan pada sisi Allah-lah kunci-kunci semua yang gaib;  
tak ada yang mengetahuinya kecuali  Dia sendiri,  dan 
Dia mengetahui apa yang di daratan dan di lautan, dan  
tiada  sehelai  daun  pun  yang  gugur  melainkan  Dia  
mengetahuinya (pula),  dan tidak jatuh sebutir  biji  pun 
dalam kegelapan bumi dan tidak sesuatu yang basah 
atau yang kering,  melainkan tertulis  dalam kitab yang  
nyata (Lohmahfuz).

Segala  sesuatu  diketahui  Allah  dan  segala  sesuatu 
dalam kendali  Allah.   Ini  yang benar-benar harus kita 
yakini  dengan bulat,  tanpa ragu sedikitpun.   Kejadian 
yang kita ingini ataupun kejadian yang tidak kita ingini 
baik  yang  kita  ketahui  ataupun  tidak  semuanya 
ditentukan  oleh  Allah  SWT,  dalam  ayat  di  atas 
disebutkan “tertulis dalam kitab yang nyata.”  Perhatikan 
pula QS at-Taghabun:11 yang maksudnya:

Tidak  ada  sesuatu  musibah  pun  yang  menimpa 
seseorang kecuali dengan izin Allah; Dan barang siapa 
yang beriman kepada Allah, niscaya Dia akan memberi  

petunjuk  kepada  hatinya.  Dan  Allah  Maha  Mengetahui 
segala sesuatu.

Karena segala kejadian itu  dalam kendali  Allah dan tentu 
saja kejadian itu berlangsung atas izinNya, dan karena Allah 
Maha  Bijaksana,  Maha  Pengasih  dan  Maha  Penyayang, 
maka  kita  serahkan  sepenuhnya  kejadian  itu  pada 
ketentuanNya.   Namun  demikian,  kita  harus  berusaha 
mengendalikan faktor-faktor yang kita ketahui dan dapat kita 
kendalikan (ini namanya ikhtiar),  kita berdoa agar apa yang 
kita  usahakan  sesuai  dengan  keinginan  kita,  lalu  kita 
berserah diri (tawakal) kepada Allah bahwa keputusan final 
adalah hak Allah. Apapun kejadian yang terjadi itulah yang 
terbaik untuk kita, karena Allah Maha Bijaksana. Inilah inti 
tawakal,  yaitu  mengakui  Allah  penentu  kejadian,  tiada 
kejadian luput dari pengetahuanNya, tiada kejadian di luar 
hukum-hukumNya dan kita harus menerima ketentuan Allah 
setelah kita berikhtiar, berdoa dan berserah diri kepadaNya.

Tawakal adalah cermin dari  iman dan tawakal tidak dapat 
dipisahkan  dari  iman.  Dengan tawakal  hidup  akan tenang 
dan penuh optimisme, karena melihat setiap kejadian secara 
positip.

Akhirnya resapilah ayat berikut ini dengan baik.

Katakanlah:  "Sekali-kali  tidak  akan  menimpa  kami  
melainkan apa yang telah ditetapkan oleh Allah bagi kami.  
Dialah Pelindung kami, dan hanyalah kepada Allah orang-
orang yang beriman harus bertawakal." [QS at-Taubah:51].

Wallahu ‘alam bish shawab.
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BERITA MINGGUAN

Pengajian Zanjabil Berikutnya
Tanggal 27 Nopember 2008 insyaAllah berlangsung di kediaman keluarga Hj Mohd Arief Rivanto, No 126 Jalan Bedil. Telp: 8761336. Bagi yang 
ingin menjadikan rumahnya sebagai “taman-taman surga” tempat penyelenggaraan pengajian Zanjabil dapat menghubungi Ustad Muhammad 
Zaki pada HP: 8836721.

PERAYAAN 20 TAHUN PERMAI DI RIZQUN INTERNATIONAL HOTEL

“Malam Gebyar Indonesia” dalam rangka Perayaan 20 Tahun PERMAI di Rizqun International Hotel, Sabtu 15 Nopember 2008, berlangsung 
meriah dan sukes. Alhamdulillah. Lebih dari 450 orang dari berbagai kalangan termasuk dari kalangan Brunei Darussalam hadir dalam acara 
tersebut, suatu record baru. Dalam kesempatan tersebut Duta Besar RI Bapak Herijanto Soeprapto bertindak sebagai Tetamu Kehormat.  Acara 
disponsori oleh berbagai pihak antara lain: Western Union, AFIMA Remittance, PT Rekayasa Industri dan PT Elnusa. 

Malam Gebyar Indonesia diisi antara lain dengan peluncuran buku “Kiprah 20 Tahun Persatuan Masyarakat Indonesia di Brunei” dengan 
editor  Agus S Djamil  dan Efri  Yoni  Baikoeni.  Acara dimeriahkan pula  dengan berbagai  atraksi  kesenian seperti  tari  tradisional,  lagu dan 
pencabutan undian bertuah memperebutkan hadiah menarik dari sponsor. 

Ketua PERMAI dan Ketua Panitia Penyelenggara menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu kelancaran dan 
kesuksesan acara yang bersejarah ini.  Tahniah kepada panitia penyelenggara yang telah bertengkus-lumus mensukseskan acara ini  dan 
semoga Allah mencatatnya sebagai amal sholeh.   


