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Jangan Pernah Berhenti 
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Dalam diri manusia diilhamkan 
dua jalan oleh Allah SWT 
yaitu jalan kefasikan (fujur) 

dan jalan ketaqwaan (taqwa) 
sebagaimana disebutkan dalam 
Alquran surat Asy-Syam ayat 
8, “Maka Allah mengilhamkan 
kepada jiwa itu (jalan) kefasikan 
dan ketakwaannya.”

Pada dasarnya manusia diciptakan, 
telah mengikat janji kepada Allah 
SWT untuk selalu berada pada 
jalan ketaqwaan. Namun, untuk 
menuju jalan ketaqwaan selalu 
berliku dan harus melawati adangan 
hawa nafsu baik berupa bisikan 
syaithon dari golongan jin dan 
manusia.

Menuju jalan ketaqwaan ini 
setidaknya harus dilandasi oleh 
iman, sehingga langkah awal ini 
menjadi mukmin adalah fundamental 
menjadi muttaqien. Tidak cukup 
hanya dengan menyatakan keimanan 
kepada Allah, rasul-Nya, nabi- 
nabi-Nya, kitab-kitab-Nya, hari 
akhir, dan takdir, namun keimanan 
memerlukan pembuktian nyata 
sebagai ketaatannya kepada 
Allah dengan cara menegakan 
Salat Fardhu, puasa Ramadan, 
membayarkan zakat, dan berhaji 
bagi yang berkemampuan. Sehingga 
antara mukmin dan muslim adalah 
suatu hal yang menyatu dalam 
diri seorang hamba.

Pada hakikatnya sebagai wujud 
dari keimanan ini setiap insan 
diharuskan untuk senantiasa 
melakukan kebajikan amal shalih, 
menjadi seorang muhsin. Muhsin 
ini oleh para ulama seringkah 
ditempatkan pada derajat satu 
tingkat di bawah muttaqien. 
Artinya orang yang senantiasa 
berbuat baik karena keikhlasannya 
kepada Allah merupakan ciri dari 
seseorang telah berada dalam jalan 
ketaqwaan menjadi muttaqien. 
Perbuatan baik atau amal shalih 
yang dilakukan tidak hanya terbatas 
pada amal-amal kebaikan vertikal 
kepada Allah SWT, tetapi juga amal- 
amal kebaikan horisontal kepada 
sesama manusia, lingkungan, dan 
alam. Kesemuanya hal ini bila 
dilakukan karena Allah semata,

maka inilah suatu jalan untuk 
medekatkan diri kepada Allah 
SWT (taqorrub), “ ... dan berbuat 
kebaikanlah, karena sesungguhnya 
Allah menyukai orang-orang yang 
berbuat kebaikan (muhsinin)” (QS. 
Al-Baqarah : 195).

Ketika kita sudah berniat dan 
bertekad untuk menjadi manusia 
yang beriman dan beramal 
shalih sebanyak-banyaknya, 
maka berbagai macam godaan 
kejahatan, kesesatan, kefasikan 
yang menghadang kita jangan 
sampai menghentikan langkah 
kita untuk menjadi Muhsin. 
Agar lebih memantapkan niat 
dan tekad kita, terdapat beberapa 
alasan mengapa kiat harus terus 
menjadi muhsin atau melakukan 
kebaikan sepanjang hayat.

Pertama, amal shalih yang kita 
lakukan merupakan perintah dari 
Allah SWT, karena Dia menyukai 
orang-orang yang berbuat kebaikan 
(QS. Al-Baqarah: 195). Allah SWT 
juga telah mengingatkan kita agar 
tidak melakukan perbuatan yang 
merugikan manusia pada hak- 
haknya dan melarang untuk 
merajalela di muka bumi dengan 
membuat kerusakan (QS. Asy- 
Syu’a ra : 183). Dengan demikian 
apabil kita belum dapat berbuat 
baik, maka janganlah melakukan 
perbuatan yang merugikan manusia 
dan lingkungan.

Kedua, perbuatan baik merupakan 
wujud dari rasa syukur kepada 
Allah SWT atas kebaikan nikmat 
yang telah kita terima dari Allah 
SWT, “ ... berbuat baiklah (kepada 
sesama dan lingkungan) sebagaimana 
Allah telah berbuat baik kepadamu 
...” (QS. Al-Qashashh : 77).

Ketiga, setiap perbuatan baik 
yang kita kerjakan, baik dalam 
ukuran besar maupun kecil- 
sekecil biji saw i-m aupun besar 
yang seringkah dianggap oleh 
orang lain tidak berdampak besar, 
maka tidak akan disia-siakan oleh 
Allah SWT. “Sesungguhnya mereka 
yang beriman dan beramal shalih, 
tentulah Kami tidak akan menyia- 
nyiakan pahala orang-orang yang 
mengerjakan amalanya dengan 
baik “ (QS. Al-Kahfi : 30).

Sebagai penutup marilah kita 
renungkan mumpung bulan Ramadan 
di mana pintu-pintu kebaikan* 
terbuka lebar dan amalan baik 
dilipat gandakan pahalanya oleh 
Allah SWT, marilah kita bersama- 
sama terus berusaha menjadi orang 
baik dengan istiqomah, penuh 
keikhlasan karena Allah SWT. 
“Jika kamu berbuat baik (berarti) 
kamu berbuat baik bagi dirimu 
sendiri, dan jika kamu berbuat 
jahat maka kejahatan itu bagi 
dirimu sendiri ...” (QS. Al-Tsra 
: 7). Wallahu ‘alam bishowab.


