
SALAH satu tradisi dan kebiasaan yang ada pada

warga masyarakat Indonesia setelah menjalani bulan

suci Ramadan dan di puncak bulan suci Ramadan ada

perayaan Idul Fitri. Mereka mengadakan suatu acara

yaitu halal bihalal, sebuah tradisi dan sunah yang

sangat mendapatkan rekomendasi. Disebutkan dalam

ayat dan riwayat yaitu satu orang keluarga

mendatangi keluarga lainnya saling mengunjungi di

antara mereka, saling bersilaturahim sesama mereka

untuk memohon maaf meminta keridaan dan

kerelaan atas apa yang telah berlalu. Sunah dan

tradisi seperti ini itu kita bisa dapatkan di Indonesia

ini.

      Dengan mengingat pentingnya saling memaafkan,

memohon keridaan dari saudara kita yang lain, dan

tradisi halal bihalal ini, saya akan menyampaikan

beberapa poin terkait dengan memohon maaf dan

memberikan maaf. Dalam pentas dan panggung

kehidupan kita sebagai manusia, tidak jarang kita

menemukan orang yang alpa, luput dari kesalahan

dan kekeliruan. Dia tidak bisa lepas dari yang

namanya kesalahan dan perbuatan dosa. Karena

setiap harinya manusia dalam keseharian dan

kehidupannya senantiasa tergiring untuk memenuhi

keinginan-keinginan pribadinya, keinginan-keinginan

hawa nafsunya yang terkadang membuat dia

melakukan kesalahan. Dalam keyakinan kita hanya

ada empat belas orang saja yang tidak pernah ataupun

luput dari kesalahan dan dosa.

      Kita tidak bisa berharap pada seseorang untuk

tidak melakukan kesalahan dan kealpaan.

Karena itu, banyak hal kita temukan dalam

keseharian kita orang melakukan kesalahan dan

mereka tidak dapat terhindar dan luput dari yang

namanya kesalahan.

    Mungkin bisa kita jadikan satu contoh kecil dari

keseharian kita. Kita mulai dari rumah kita sendiri.

Mulai awal subuh pagi hari, terkadang anak-anak

kita yang melakukan kesalahan; terkadang istri kita

yang melakukan kesalahan; saat kita mengendarai

kendaraan menuju tempat kerja di jalan terkadang

kita menemukan atau mendapatkan sebuah

kesalahan yang dilakukan oleh seorang sopir atau

pengendara motor. Di tempat kita kerja terkadang

kita menemukan orang-orang sesama kolega kita,

karyawan yang ada di perusahaan atau di suatu

tempat kerja melakukan kesalahan. Begitu

seterusnya sampai kita balik lagi ke rumah dan kita

menemukan kesalahan demi kesalahan yang

dilakukan oleh orang-orang tertentu yang ada di

sekeliling kita.

     Dengan demikian, menurut Anda kira-kira apa

yang harus dilakukan dalam menghadapi berbagai

macam kesalahan dan kekeliruan yang dilakukan

orang-orang tertentu, orang ini, dan orang itu?

Bagaimana harus menghadapi persoalan-persoalan

seperti ini? Sekiranya orang-orang yang melakukan

kesalahan, melakukan perbuatan yang melanggar

itu, harus kita jatuhkan vonis hukuman kepadanya,

kita harus membalas setimpal dari apa yang

dilakukannya kepada kita atau kepada orang lain

dan pendeknya kita berikan dia pelajaran

sebagaimana seharusnya,
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maka sudah barang tentu kehidupan-kehidupan

sosial kita itu akan menjadi sebuah kehidupan yang

penuh dengan kebencian, penuh dengan api neraka

jahanam yang menyala-nyala.

    Kebencian, kesumat angkara murka, dendam

tentunya akan mengisi kehidupan kita. Sikap apatis,

sikap tidak mau peduli sama yang lain itu akan

mengisi keseharian kita. Bahkan rumah kita pun

yang harusnya menjadi tempat ketenangan,

kedamaian dan ketenteraman bagi kita itu akan

berubah menjadi sebuah penjara yang akan

menyiksa kita di dalamnya. Di sinilah peran

pemberian maaf sebagai salah satu akhlak mulia

yang dianjurkan dan direkomendasikan dalam Islam.

Itu menjadi jawaban atas pertanyaan tadi bahwa

dengan memaafkan dan berlapang dada atas

kesalahan yang dilakukan oleh orang-orang kepada

kita, yaitu kita berikan ampunan dan kita berikan

maaf kepadanya sebagaimana ada satu sabda dari

Amirul Mukminin yang menyebutkan bahwa

memberikan maaf itu adalah mahkota orang-orang

mulia.

     Disebutkan dalam ayat dan riwayat, memberikan

maaf dan berlapang dada atas kesalahan yang

dilakukan orang lain itu memiliki kedudukan yang

sangat tinggi. Allah swt dalam berbagai ayat suci

Alquran memberikan instruksi untuk memberikan

maaf dan berlapang dada. Dan bahkan Allah swt

memberikan deskripsi atas diri-Nya, menyifati diri-

Nya dengan nama-nama seperti ‘afw yang

memberikan maaf; ghafur, yang memberikan

ampunan; sattar, yang menutupi aib-aib yang

dilakukan oleh para hamba-Nya. Dengan sifat-sifat

seperti ini, Allah ingin menyampaikan kepada kita

supaya kita juga memiliki sifat-sifat yang sama

memberikan maaf, menutupi aib-aib orang yang

dilakukan kepada kita.

     Teramat banyak ayat untuk disebutkan di sini

dan saya akan menyebutkan riwayat-riwayat bahwa

permohonan maaf, penyampaian maaf yang

dianjurkan dalam Alquran. 

Di sini saya akan menyebutkan beberapa riwayat

yang terkait dengan anjuran pemberian maaf. 

 Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa suatu

waktu Abu Hurairah mendatangi Amirul

Mukminin Ali bin Abi Thalib dan

menyampaikan kata-kata yang tidak senonoh

kepada Imam Ali as. Di antara para sahabat, Abu

Hurairah melontarkan tudingan-tudingan dan

ucapan-ucapan tidak pantas yang ditujukan

kepada Imam Ali. Di hadapan semua itu Imam

Ali memaafkan dan menutup berlapang dada

terhadap apa yang dilakukan oleh Abu Hurairah

kepadanya.

  Sahabat yang ada di situ menyampaikan

pertanyaan kepada Amirul Mukminin, “Di

hadapan perlakuan yang tidak pantas, tidak

senonoh oleh seorang Abu Hurairah itu kepada

Anda, mengapa kau tidak membalasnya?” Sebagai

jawaban atas pertanyaan dari sahabat-sahabatnya

Amirul Mukminin berkata, “Sesungguhnya aku

malu kepada Allah Swt agar jangan sampai

kebodohannya itu menyalahkan keilmuanku,

pengetahuanku, dan perbuatan dosanya itu,

mengalahkan maaf atasnya, dan permintaannya

itu jangan sampai mengalahkan sikap

dermawanku.” Oleh karena itu apa pun yang

dilakukan Abu Hurairah dibalas dengan

kemuliaan dan maaf. Demikian juga segala

permintaan Abu Hurairah itu dipenuhi oleh

Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib as.

   Disebutkan dalam sebuah sebuah riwayat

Amirul Mukminin bersabda, “Allah swt

mewasiatkan kepadaku sembilan perkara. Yang

pertama dari sembilan perkara itu adalah

memaafkan orang yang berbuat zalim kepadaku.” 

    Dari Imam Shadiq as disebutkan sebuah

riwayat bahwa “sesungguhnya kami adalah

keluarga yang penuh dengan kemuliaan dan

memaafkan orang-orang yang berbuat kesalahan

kepada kami, orang-orang yang berbuat zalim

kepada kami, kami maafkan.”



Pengaruh dari sikap memberikan maaf itu amat

banyak dan saya akan sampaikan beberapa di

antaranya pada kesempatan ini. Salah satu

pengaruh dan efek positif bagi orang yang

memberikan maaf itu adalah dia akan terliputi

rahmat Allah dan ampunan Allah. Sebagaimana

ayat yang disebutkan tadi dalam surah Al-Nur ayat

22 bahwa engkau harus memaafkannya dan juga

berlapang dada. Tidakkah engkau suka Allah swt

mengampuni dirimu tidakkah engkau suka Allah

swt mengampuni dirimu?

   Sebuah riwayat dari Imam Musa Kazhim as

terkait dengan orang yang memberikan maaf, dia

akan mendapatkan bantuan dari Allah Swt,

pertolongan dari Allah Swt, Imam Musa Kazhim

bersabda, “Barang siapa dua kelompok saling

berseteru, bertengkar di antara mereka dan yang

paling besar pahalanya dan yang paling agung di

antara mereka adalah yang paling besar maafnya,

yang paling ingin untuk memberikan maaf kepada

kelompok yang lainnya.” 

    Efek ketiga dari mereka yang memberikan maaf

kepada saudaranya yang melakukan kesalahan itu,

dia akan panjang umur. Dari Rasulullah saw

disampaikan sebuah riwayat bahwa barang siapa

yang banyak maafnya, maka dia akan dipanjangkan

umurnya.

   Dan efek yang keempat dari orang yang

memberikan maaf kepada saudaranya yang

melakukan kesalahan itu adalah akan tercerabut

dari orang itu sifat-sifat seperti permusuhan,

kedengkian kesumat dan akan diberikan kepadanya

sifat mahabbah, sifat persahabatan, dan

pertemanan. Oleh karena itu barang siapa yang

memberikan maaf kepada saudaranya, maka akan

tercerabut darinya sifat-sifat yang jelek seperti itu

kesumat, permusuhan, dendam, iri dan dengki itu

akan hilang darinya.

Efek kelima dari orang yang memberikan maaf,

dari orang yang berhalal bihalal, kehalalan dari

saudaranya yang lain itu, dia akan memperoleh

kemuliaan dan keagungan dunia dan akhirat. Dia

akan memiliki kedudukan yang tinggi di hadapan

manusia, orang akan suka kepadanya, mencintai

dirinya, sebagaimana Rasulullah saw dalam sebuah

hadis disebutkan bahwa barang siapa yang

memaafkan kesalahan orang lain, maka dengan

pemaafannya itu Allah swt akan memberikan

kepadanya kemuliaan di dunia dan di akhirat.

   Hasil keenam atau efek positif keenam bagi

mereka yang memberikan maaf itu adalah dia akan

terbebaskan dari azab neraka. Sebagaimana dalam

sebuah hadis dari Amirul Mukminin as beliau

bersabda bahwa memberikan maaf itu akan

menyebabkan seseorang selamat dari azab jahanam.

Disebutkan dalam hadis itu bahwa memberikan

maaf selagi dia mampu untuk membalas itu, ia akan

menjadi perisai bagi orang itu dari azab Allah swt.

    Dan terakhir atau yang ketujuh dari efek atau

hasil pemberian maaf kepada orang lain adalah dia

akan memperoleh ganjaran yang tak terbilang dari

Allah swt. Sebagaimana Amirul Mukminin as

mengatakan bahwa ganjaran bagi orang yang

memberikan maaf kepada orang lain itu adalah

tidak terhitung banyaknya. Beliau bersabda, “Dua

hal yang tidak dapat dihitung, tidak dapat

ditimbang, tidak dapat ditakar ganjaran dan

pahalanya yaitu yang pertama adalah memberikan

maaf kepada saudaranya akan keadilan, orang yang

memberikan maaf kepada saudaranya, orang yang

melakukan halal bihalal, memohon kehalalan dari

saudaranya atas perbuatan yang dilakukannya,

ganjaran yang dia diperoleh itu tidak terbilang

banyaknya.”

      Harus diingat bahwa ada satu fakultas atau satu

unsur di dalam diri manusia yan disebut sebagai

fakultas amarah. 

Impak Posif Memaafkan



Tentunya tidak mudah memberikan izin kepada

manusia untuk mudah memaafkan. Oleh karena

itu, ia senantiasa mencari jalan untuk membalas

atas apa yang dilakukan orang kepadanya,

kesalahan orang lakukan kepadanya, mencari

waktu untuk membalas. Namun Islam

menganjurkan kepada kita dan kita harus perlu

melatih diri kita, membiasakan diri kita untuk

memaafkan kesalahan orang lain. Sebagaimana

Allah swt itu memaafkan dan mengampuni kita,

maka kita juga patut mengikuti Allah swt dan

memaafkan orang yang berbuat kesalahan kepada

kita.

    Banyak tradisi yang ada di sekeliling kita

semenjak masa lalu sampai hari ini yang

bersumber dari nilai rasional, nilai-nilai pemikiran

dan nilai-nilai kemanusiaan kita. Amat

disayangkan tradisi Barat datang kemudian

menggantikan tradisi para leluhur kita yang mulia.

     Namun berkat dari inayah dan kemurahan dari

Allah swt, tradisi-tradisi warisan dari nenek

moyang dan leluhur itu masih terjaga dan

terpelihara di Negara Kesatuan Republik

Indonesia ini. 

Salah satu tradisi yang baik dan terpelihara

sampai hari ini itu adalah tradisi halal bihalal itu.

Dan salah satu sunah lain atau tradisi lain yang

dilakukan dan tengah dilakukan oleh masyarakat

Indonesia yang biasa dilakukan itu adalah tradisi

silaturahmi.

 Salah satu tradisi lain yang patut dibanggakan

oleh warga negara Indonesia yaitu adalah tradisi

atau falsafah Pancasila yang menjadi faktor

pemersatu, faktor penguat dan berkat tentara

anak-anak bangsa yang ada di Indonesia yang

harus dibudayakan dan dilestarikan yaitu nilai-

nilai dari Pancasila. Dan bahwa kita sebagai

masyarakat muslim, kita ada nilai-nilai agama,

nilai-nilai moral kita, nilai-nilai martabat kita.

Namun demikian juga ada nilai-nilai yang sifatnya

lebih besar yaitu seperti keadilan, kemanusiaan,

peradaban yang harus kita jaga dan lestarikan

dalam pergaulan sosial kita. Kita patut

menggerakkan dan menegakkan keadilan di

tengah masyarakat kita.[] 
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