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M
anusia diciptakan oleh Allah 
berjenis kelamin laki-laki 
dan perempuan, hidup secara 
| berbangsa-bangsa dan bersuku-suku 

agar saling mengenal (lita’arafu) (QS. 
Al-Hujurah[49]:13). Untuk saling mengenal 
satu sama lainnya, satu suku dengan suku 
yang lain, satu bangsa dengan bangsa 

j  yang lain dibutuhkan komunikasi dan 
j berbagi informasi demi terpenuhinya 

kebutuhan-kebutuhan hidup.
Konsep tentang komunikasi tidak hanya 

berkaitan dengan masalah cara berbicara 
efektif saja melainkan juga etika bicara. 
Semenjak memasuki era reformasi, masyarakat 
Indonesia berada dalam suasana euforia, 
bebas bicara tentang apa saja, terhadap 
siapapun, dengan cara bagaimanapun. 
Begitu pula konsep informasi tidak hanya 
terkait kebenarannya tapi juga etika 
pengelolaannya.

Memasuki era baru, era reformasi dan 
berkembangnya teknologi informasi orang 
menemukan suasana kebebasan komunikasi 
sehingga tidak jarang cara maupun muatan 

j pembicaraan bersebarangan dengan etika 
Islam. Fakta di atas mendorong penulis 

; untuk memaparkan beberapa ayat Alquran 
j yang membicarakan masalah konsep 

komunikasi yang baik.
Mencari term komunikasi dalam 

Alquran secara lafdzi tidak akan pernah 
ditemukan, tetapi tidak berarti kajian 
komunikasi terhadap Alquran menjadi 
tindakan mengada-ada atau suatu hal 

; yang mustahil, sebab, Alquran merupakan 
j salah satu bentuk komunikasi rehgius 

antara manusia dan TUhannya. Begitu juga 
hadist merupakan komunikasi rebgius 
antara manusia dengan rasul-Nya.

Alquran menyebut komunikasi 
sebagai salah satu fitrah manusia. 
Untuk mengetahui bagaimana manusia 
seharusya berkomunikasi. Alquran 
dalam hadits memberikan kata kunci 
(keyconcept) yang berhubungan dengan 
hal itu, seperti yad’u, qaul, ta ’aruf, 
tawasau yang mencerminkan komunikasi 
sebagai proses. Selain kata yad’u -yang 
dari sana juga dikemukakan konsep 
dakwah-memberikan arti komunikasi 
dalam perspektif Islam. Sementara dalam 
sudut tujuan ataupun yang mengarah 
pada konten dapat ditemukan kata-kata, 
seperti hikmah, maw’idzah, mujadalah 
hasanah, ya’muruna bil m a’ruf wa 
yanhauna ‘ani-l munkar, qu li an-nasi 
husnd, qaulan sadida, qaulan maysura, 

gaulan layyina, qaulan m a’rufa, 
gaulan karima, gaulan baltgha

dan lain-lain. Dari sudut efek, misalnya 
terungkap kata “yastam i’una al-qaula 
wa yattabi’una ahsanahu, warna ‘alaika 
illa al-balagh,” dan seterusnya.

Kejujuran Komunikasi
Berkenaan dengan kejujuran komunikasi, 

Alquran mengungkapkan berbagai konteks 
komunikasi yang secara kondisional 
merupakan wilayah rawan penyimpangan 
komunikasi. Ada dua pernyataan (ayat) 
yang berbicara tentang kebenaran isi 
komunikasi, yaitu Q.S. an-Nisa’[4]: 9 
dan Q.S. al-Azhab[33]: 70 dengan kata 
kunci qaulan sadida.

Pada Q.S. an-Nisa’[4]: 9 Allah menyuruh 
manusia menyampaikan gaulan sadidan 
(perkataan benar) dalam urusan anak yatim 
dan keturunan. Kalimat gaulan sadida 
dipakai untuk menutup pernyataan tentang 
kekhawatiran akan keturunan yang dapat 
membuahkan perbuatan tidak jujur karena 
orientasi pada keturunan mereka sehingga 
dapat melakukan apa saja, termasuk 
memakan harta anak yatim. Di sini al-Qur’an 
menyarankan jika ada orang (miskin) yang 
sangat mengkhawatirkan nasib keturunan 
(anak-anaknya) sepeninggalnya, hendaknya 
ia takut kepada Allah, dan bertakwa serta 
berkata benar “gaulan sadidan”.

Allah swt memerintahkan gaulan sadidan 
sesudah perintah takwa, sebagaimana juga 
firman Allah dalam Q.S. al-Azhab[33]: 70, 
Keduaayat di atas, Allah swt memerintahkan 
manusia untuk senantiasa bertakwa yang 
dibarengi dengan perkataan yang benar. 
Takwa serta perkataan yang benar sebagai 
syarat mendapatkan perbaikan amal 
perbuatan dan ampunan dosa, kemudian 
dipungkas dengan pernyataan, barang siapa 
mentaati Allah dan Rasul-Nya maka ia 
telah mendapat kemenangan yang besar 
(keberuntungan).

Ada beberapa cara menutupi kebenaran 
dengan komunikasi, yakni: Pertama, menutupi 
kebenaran dengan menggunakan kata-kata 
yang abstrak, ambigu atau menimbulkan 
penafsiran yang sangat berlainan, apabila Anda 
tidak setuju dengan pandangan kawan Anda, 
kemudian Anda segera menyebut dia “tidak 
pancasilais”. Anda sebetulnya tidak tahan 
dikritik, tetapi tidak enak menyebutkannya lalu 
Anda akan berkata, “saya sangat menghargai 
kritik, tetapi kritik itu harus disampaikan 
secara bebas dan bertanggung jawab”. Kata 
‘bebas” dan “bertanggung jawab” adalah 
kata abstrak untuk menghindari kritikan. 
Ketika seorang mubalig menemukan pendapat 
muballig lain dan pendapatnya tidak logis, 
iya akan berkata, “akal harus tunduk dengan 
agama”. Dia sebetulnya mau mengatakan 
bahwa logika orang lain itu harus tunduk 
dengan pemahamannya tentang agama. Akal 
dan agama adalah dua kata abstrak. Oleh 
karena itu, kita harus berhati-hati dalam 
menggunakan abstrak.

Kedua, orang menutupi kebenaran dengan 
menciptakan istilah yang diberi makna 
orang lain. Istilah itu berupa eufimisme 
atau pemutar balikan makna sama sekali. 
Pejabat melaporkan kelaparan di daerahnya 
dengan mengatakan “kasus kekurangan gizi 
atau “rawan pangan”. Ia tidak dikatakan 
“ditangkap”, tetapi “diamankan”. Harga 
tidak dinaikkan, tetapi “disesuaikan”. 
Qaulan sadidan adalah ucapan yang 
jujur, tidak bohong.


