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A. Pendahuluan 

  Agama merupakan kebutuhan manusia. Setiap manusia membutuhkan agama. Agama 

mengatur kehidupan manusia. Baik kehidupan yang berhubungan dengan Tuhan, maupun 

kehidupan yang berhubungan dengan manusia lain, bahkan dengan alam sekitar. Agama 

menjanjikan kehidupan setelah hidup di dunia, yang merupakan akibat dari kehidupan di dunia. 

Dengan janji-janji yang diberikan agama kepada umatnya, maka umat beragama menjadi 

tentram, karena merasa kebutuhan jiwanya terpenuhi.    

  Agama ditinjau dari sisi sumbernya dapat diklasifikasikan menjadi dua. Pertama agama 

samawi, kedua agama ardhi. Agama samawi adalah agama yang bersumber dari langit (wahyu). 

Sementara agama ardhi agama yang lahir dari budaya. Di antara agama samawi adalah Yahudi, 

Nasrani, dan Islam. Adapun agama ardhi di antaranta Hindu, Budha dan sejenisnya. Baik agama 

samawi maupun ardhi, keduanya memiliki perintah dan larangan. Perintah dan larangan dalam 

berbagai agama ada yang sesuai dengan fitrah manusia, ada juga yang bertentangan.  

  Nafsu (sahwat) dalam satu agama harus dibunuh, tetapi dalam agama lain harus 

dikendalikan, karena nafsu itu hiasan bagi manusia. Agama yang memerintahkan nafsu harus 

dibunuh, tentu tidak sesuai dengan fitrah manusia. Sementara agama yang mangajarkan 

umatnya untuk mengendalikan hawa nafsu, dan dipandang hawanafsu sebagai hiasan, 

merupakan ajaran yang sesuai dengan fitrah manusia.  

  Setiap manusia pasti pernah melakukan kesalahan, karena itu sifat dasar manusia. Untuk 

menebus kesalahan, agar manusia kembali kejalan Tuhan (Tobat), setiap agama memiliki teknis 

yang berbeda. Ada agama yang mengajarkan bunuh diri jika dosa-dosanya ingin terhapus. Ada 

juga agama yang mengajarkan umatnya bertobat dengan cara menebus dengan harta. Namun di 

antara ajaran yang sangat masuk akal dalam mengajarkan tobat kepada umatnya dengan 

mengklasifikasi dulu dosa yang telah diperbuatnya. Jika dosa itu berhubungan langsung dengan 

Tuhan, tobatnya sangat mudah, hanya dengan menyesal, dan punya komitmen untuk tidak 

melakukan dosa lagi, selanjutnya iringi dengan perbuatan baik. Hal ini berbeda ketika dosa yang 

berhubungan dengan manusia atau makhluk Allah lainnya. Cara selain langkah tersebut di atas 

ditempuh, tidak lupa minta maaf (islah) kepada orang yang dihaliminya. 

  Puasa merupakan kebutuhan manusia, karena itu setiap agama mengajarkan puasa, hanya 

saja waktunya berbeda-beda. Ada yang mewajibkan setiap bulan pada waktu-waktu tertentu, 

ada juga yang mewajibkan sebulan penuh dalam setahun. Sejenis dengan puasa adalah riadhah, 

yakni tidak makan dan tidak minum. Dalam ajaran lain hal ini disebut mati geni dan boleh, 

tetapi pada ajaran lain tidak diperkenankan. Islam memandang ini bergantung kepada niat. Jika 

dalam sehari semalam atau lebih tidak makan dan minum diniatkan puasa, maka dihukumi 

haram. Namun jika tidak diniatkan puasa bersifat boleh (mubah). Hal itu dihukumi karena 

hukum makan pada dasarnya bersifat mubah.  



  Hal-hal yang berkaitan di atas sebenarnya kalau sangat banyak. Jika semua dipaparkan di 

sini, akan menghabiskan waktu penulisan yang lama, dan membutuhkan kertas yang berlembar-

lembar. Sebagai gambaran untuk menunjukan bahwa ajaran Islam itu ada di tengah sedikitnya 

penulis membantu menguraikan beberapa kelumit. 

       

B. Islam Jalan Tengah 

  Secara tekstual dapat di dilihat dalam teks-teks keagamaan tentang Islam jalan tengah. Baik 

dalam hadis maupun yang lainnya.  

                   

(Wakadzalika j’alnakum umatan wasathol litakunu syuhada’a alan-nas) 

Dan demikian (pula) kami Telah menjadikan kamu (umat Islam), umat yang adil dan pilihan1 

agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia (al-Baqarah:143) 

 

Hadis 

Khoirul umuri ausathuha 

(sebaik-baiknya perkara pertengahan 
 

1. Puasa, Mati Geni dan Tapa 

  Dalam Islam dikenal dengan puasa yang waktunya dari mulai terbit fajar samapai 

terbenamnya matahari. Sementara puasa yambung (wishal), dari pagi ketemu pagi diharamkan 

dalam Islam. Hal ini berbeda dengan riadhah (kontenpalsi), karena hal ini diperbolehkan. 

Perbedaan riadhah dengan puasa terletak pada niat. Sementara persamaanya keduanya menahan 

lapar dan haus. Puasa di atasi waktu, adapun riadhah tidak dibatasi waktu.  

  Secara kasat mata antara puasa dengan riadhah sama, yaitu keduanya menahan lapar dan 

haus. Hanya saja riadhah mehan lapar dan hausnya tidak diniatkan puasa. Sementara puasa 

harus diniatkan puasa pada malam hari, dan harus diakhiri ketika matahari sudah terbenam.  

  Riadhah tidak dihukumi haram, dan dihukumi boleh, hal ini didasari dari hukum makan. 

Makan pada awalnya dihukumi boleh (mubah), artinya boleh makan boleh tidak selama tidak 

mengganggu terhadap aktifitas ibadah. Kemudian makan dapat dihukumi wajib, jika tidak 

makan seseorang tidak dapat melaksanakan ibadah. Demikian juga dengan riadhah, selama 

tidak menggagu aktifitas ibadah tidak ada masalah.  

  Dari uraian di atas dapat disimpulkan, bahwa tidak makan dan tidak minum, dengan bentuk 

apapun, baik siang maupun malam selama berhari-hari dengan tidak mengganggu ibadah, dan 

tidak diniatkan puasa dihukumi boleh.  Hal ini berbeda ketika dinitakan puasa, siang dan malam 

makan dihukumi haram.  

                                                             
 

1
umat Islam dijadikan umat yang adil dan pilihan, Karena mereka akan menjadi saksi atas perbuatan orang yang 

menyimpang dari kebenaran baik di dunia maupun di akhirat. 

 



 

2. Hawa Nafsu 

  Dalam Islam nafsu bukan harus dibunuh, melainkan dikendalikan, karena nafsu difahmi 

dalam Islam sebagai hiasan (Ali Imran:14). Dalam Islam hidup membujang sangat tidak 

dianjurkan. Hal ini berbeda dengan agama lain. Katolik misalnya, mereka punya aturan untuk 

tokoh agamanya dilarang menikah, sehingga mereka selamanya membujang. 

 

3. Pelit dan Boros 

 Islam melarang umatnya pelit (bahkil), tapi Islam melarang juga boros. Dalam Islam orang 

yang pelit jauh dari Allah, jauh dari manusia, jauh dari sorga dan deket ke neraka. Sementara 

boros dipandang perbuatan setan. Di antara boros dan pelit adalah dermawan, ini salah satu 

kahlak yang dicintai Tuhan.  

 Secara kasat mata orang yang dermawan dan boros sulit dibedakan. Namun jika dilihat lebih 

jauh akan nampak perbedaanya. Boros menghambur-hamburkan harta, atau membelanjakan 

harta tampa aturan. Sementara dermawan mengeluarkan harta beserta orientasinya kebaikan, 

serta mempertimbangkan kemampuan. 

 

4. Berusaha dan Hasil 

 Dalam Islam orang yang mau berusaha dipandng mulia dan bernilaikan ibadah. Namun 

sungguhpun demikian hasil dari usaha dihukumi jaiz (boleh). Artinya orang yang berusaha tidak 

wajib untuk berhasil. Dengan demikian kerja atau usaha harus tetap semangat, dan jangan putus 

asa jika belum berhasil.  

 

5. Perintah dan Larangan 

 Dalam Islam perintah dapat dilaksanakan sesuai dengan kemampuan. Sementara larangan 

tidak disesuaikan dengan hal apapun. Dalam dapat dilaksanakan secara fleksibel. Misalnya, 

dalam shalat berdiri hukumnya wajib, tetapi ada orang yang tidak bisa berdiri dalam 

melaksanakan shalat. Maka sahalat dapat dilaksanakan duduk bagi orang tersebut. Hal ini 

berbeda dengan larangan. Misalnya, setiap orang diharamkan sesuatu, makan tidak ada 

pengecualian. 

 

6. Dosa dan Tobat 

 Manusia tempat salah dan lupa, karenanya tidak ada manusia yang tidak berdosa, hanya 

sebaik-baiknya manusia berdosa bertobat. Dalam artian kebahasaan tobat difahami kembali. 

Seseoranga yang kembali ke rumah setelah seharian bekerja difahami tobat dalam artian 

kebahasaan. Adapu tobat secara istilah Islam adalah kembalinya manusia ke jalan Allah setelah 

berada di jalan setan. Pada zaman Nabi Musa cara tobat seseorang dari perbuatan dosa adalah 

bunuh diri. Hal ini tentu sangat berbeda dengan pada zaman Nabi Muhammad, karena pada 

masa Nabi Muhammad saw bunuh diri dihukumi dosa. Bahkan tidak akan masuk sorga. 



 Dalam bertobat Islam membuat aturan yang adil. Tobat pada syariat Islam terbagi dua; 

pertama tobat dari dosa yang berhubungan langsung dengan Allah swt. Kedua tobat dari dosa 

yang ada kaitannya dengan manusia. Untuk tobat dari dosa yang berhubungan langsung dengan 

Allah swt tobatnya sangat mudah. Cukup disesali, berjanji tidak akan mengulangi lagi dan 

iringi dengan perbuatan baik. Sementara tobat dari dosa yang berhubungan dengan manusia 

harus ada islah, yaitu berdamai dengan orang yang bersangkutan, kemudian sesalali, berjanji 

tidak akan mengulangi lagih, dan iringi dengan perbuatan baik. 

 

C. Adil dan Pertengahan 

 Adil dalam Islam difahami proporsional, semuanya berjalan sesuai dengan porsinya. Adil 

juga dapat difahami sebagai jalur tengah. Yakni jika untung untung bersama, jika rugi rugi 

bersama. Allah bersifat, artinya Allah memberikan rizki secara proporsional.  

 

    

 

   

 

 

 


