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ABSTRACT

The main objective of human's life in this world is to achieve happi-
ness. According to the Qur'an, the happiness can only be reached if
human actualize laqwa values in his life. Therefore, the Qur'an asks
human kind to understand and adopt them.

The istructions o/taqwa in the Qur'an appear in various sentences,
some of them are direct instructions, -while others are not. The purpose of
this article is to discuss them.

This reasearch uses method o/tafsir maudhu'iy and descriptive-ana-
lytical approach. From this research, the writer found five forms of in-
struction sentence o/taqwa in the Qur'an, i.e: 1) fi'il 'amr, 2) lam *amr, 3)
istifham, IJtarajji, anrf5)jumlahkhabariyyahiv/H'c/icon/a/«5ma"nainsyaiyah.
On the other hand, the meanings contained by the sentences have dinamic,
creative, and inovative features.

I. Pendahuluan

Secara etimologi, term taqwa—yang
terulang dalam Al-Qur'an sebanyak 259
kali (al-Baqiy, 1945: 758-761) dengan
segala derivasinya—mengandung makna
yang cukup beragam, di antaranya: me-
melihara, menghindari, menjauhi, menutupi,
dan menyembunyikan (Ma'luf, t. th: 915,
Manzur, 1968,111:377), Namundemikian,
ragam arti tersebut masih tetap mengacu

pada satu makna, yaitu antisipasi diri
terhadap dunia luar. Al-Raghib al-Asfahani,
dalam bukunya Mu 'jam Mufradat Alfdz
Al-Qur'dn, menjelaskan bahwa kalimat
taqwa mengandung arti memelihara diri
dari hal-hal yang akan membawa kepada
kemudharatan (al-Asfahani, 1972:568, AU,
1405:7, al-Zamakhsyari, 1977,1:120, Kasir,
1992,1:55).

Muhammad Abduh, dalam kitab
Tqfsir al-Manar, juga menyatakan bahwa
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kalimat taqwa, secara etimologi, dapat
diartikan menjauhkan diri dari kemudharat-
an atau menolaknya (Ridha, t.t, I: 124-
125). Lebih lanjut dia menjdaskan bahwa
kalimat taqwa sering disandarkan kepada
kalimat Allah (ittaqulldh), sehingga artinya
menjadi menjauhkan diri dari Allah (Shihab,
1992:59, Misbah, 1996:123). Artisemacam
ini, jika dipahami secara tekstual, kontra-
diksi dengan ayat-ayat al-Qur'an yang lain
yang memerintahkan manusia untuk men-
dekatkan diri kepada Allah. Maka makna
yang sesungguhnya, yang dimaksud oleh
kalimat ittaqullah, adalah menjauhkan diri
dari siksaan atau azab Allah. Karena, me-
nurut sebahagian ulama tafsir, dalam
kalimat ittaqullah tersirat kata yang me-
ngandung arti siksaan atau azab (QS. Al-
Baqarah/2:196,203, al-Maidah/5:4,7,8).

Usaha untuk menjauhkan diri dari
siksaan atau azab Allah tersebut dapat di-
lakukan dengan cara "meninggalkan
larangan Allah dan sekaligus melaksanakan
perintah-Nya" (imtisalal-awamirillah wa
ajtinab al-nawahihi) (al-Zuhailiy, 1991,
1:74, Kasir, 1992,1:55). Hal iru'pun dapat
terlaksana jika dalam diri seseorang muncul
perasaan takut—yang menurutpenjelasan
Yusuf Ali (Ali, 1405:17)merupakanawal
dari kearifan—terhadap azab dan yang
memiliki azab (Allah) (Rahman, 1983:43,
Izutsu, 1966:195,Noor, 1997:9). Jadi,pada
hakikatnya orang yang betfaqwa adalah
orang yang menjaga dirinya dari azab Al-
lah, yaitu mereka yang memiliki pandangan
dan kesadaran yang tinggi dalam me-
mahami dan menghayati sebab-sebab yang
dapat menimbulkan azab tersebut (me-

mahami hukum-hukum Allah)
Dalam konteks ini, Tabataba'i men-

jelaskan bahwa taqwa itii memiliki makna
filosofis yang dalam. Dalam jiwa sese-
orang terdapat dua potensi, yaitu potensi
berbuat baik (to. 'at) dan potansi berbuat
jahat (ma 'siat). Dua potensi tersebut tidak
dapat berkumpul dalam satu waktu.
Manusia taqwa adalah manusia yang
mampu mengembangkan potensi kebaikan
(td 'at), yang ada dalam dirinya, dengan
cara berbuat ihsan (Tabataba'i, 1991, XIV:
375).

Pendapat ini tampaknya disepakati
oleh Hamka, di mana dia menjelaskan
dalam tafsirnya al-Azhar, bahwa dalam
kalimat taqwa terkandung arti yang lebih
konperehensif, yaitu: cinta, kasih, harap,
cemas tawakkal, ridha, sabar, berani, dan
Iain-lain. Intinya, kata Hamka, ungkapan
taqwa mengandung makna memelihara
hubungan baik dengan Allah, dengan mem-
perbanyak amal saleh. Hal tersebut dilaku-
kan bukan karena takut, tetapi karena ada
kesadaran diri sebagai hamba Allah
(Hamka, 1988,1:122-123).

Pengertian yang diberikan oleh
Hamka di atas memberikan indikasi bahwa
taqwa tidak hanya mengandung arti
antisipasi diri terhadap hal-hal yang dapat
membawa kepada kemudharatan, akan
tetapi juga mengandung arti memiliki
semangatkeberagamaan (religious spirit)
yang tinggi untuk selalu ingin memperbaiki
hidup dan kehidupannya, baik dalam bentuk
vertikal (hubungan dengan Allah) maupun
dalam bentuk horizontal (hubungan sesama
manusia).
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Mencermati beberapa uraian di atas,
dapat dipahami bahwa di dalam taqwa
terkandung pengertian pengendalian diri
oleh manusia akan dorongan emosinya dan
penguasaan terhadap kecenderungan liawa
nafsunya. Hal ini berarti bahwa seorang
yang bertaqwa akan memenuhi dorongan-
dorongan emosinya hanya sebatas yang
diperkenankan oleh agama. Selain itu,
dalam ungkapan taqwa juga terkandung
perintah kepada manusia agar mereka
scnantiasa raelakukan aktivitas-akti vitas
yang baik yang membawa kepada
kemakmuran dan kesejahteraan
masyarakat, seperti: bersikap adil dalam
bertindak dan berbuat, suka membantu
orang-orang yang membutuhkan secara
moril atau materiil, mau mengembangkan
potensi diri atau intelektualitas denii men-
capai kehidupan yang baik dan bermanfaat.

Dari latar belakang di atas secara
eksplisit dapat dipahami bahwa perintah
('amor) taqwa dalam Al-Qur'an memiliki
makna yang sangat urgen bagi kehidupan
umat manusia di dunia dan bahkan di
akhirat. Karena itulah perintah ('amar)
taqwa dalam Al-Qur'an tidak hanya
da tang dalam satu bentuk kalimat perintah
(ittaqullah)., tetapi datang dalam berbagai
bentuk.

Dalam konteks ini penulis yakin
bahwa sudahbanyak kitab-kitabtifeir mau-
pun buku-buku agama yang membahas
masalah ini. Namun, penulis melihat ada
sisi lain yang perlu dijelaskan di sini. Sejauh
yang penulis ketahui, baik dari kitab-kitab
tafsir maupun buku-buku agama, belum ada
penjelasan yang bersifat spesifik dan

tematik berkaitan dengan dengan perintah
('amar) taqwa itu.

Hal itu bisa dilihat dari penjelasan
sebelumnya di mana para mufasir — seperti
Tabataba'i, Zamakhsyari, Ibnu Kasir, al-
Zuhaili, Hamka dan Quraish Shihab — lebih
banyak menjelaskan persoalan ini secara
tahlili. Begitu juga penjelasan dari beberapa
orang pakar Al-Qur'an (ahli dalam bidang
kajin-kajian Al-Qur'an), seperti Izutsu
Toshihiko dan Dawam Raharjo. Toshihiko
misainya, dalam bukunyaEthico-Religious
Concept in the Qur'an dia mencoba
membahas konsep taqwa ini melalui pen-
dekatan semantic study. Dia berspekulasi
bahwa konsep taqwa ini dimunculkan oleh
al-Qur'an sebagai gebrakan terhadap
bangsa Arab agar mereka menurunkan
rasa takabburnya yang berlebihan. Dalam
analisanya, dia berkesimpulan bahwa
dalam pengertian taqwa itu terkandung
suasana takut, yang merupakan batin
agama yang paling mandasar dari ke-
seluruhan sistem etika dalam al-Qur'an
(Toshihiko, 1966: 218). Selanjutnya
Dawam Raharjo, dalam bukunya

dan membicarakan persoalan taqwa ini
dalam satu topik khusus, namun pen-
jelasannya masih bersifat umum (Raharjo,
1996: 154-169).Dengankata lain, penjelas-
an dari dua orang pakar di atas belum
bersifat spesifik dan tematik berkaitan
dengan perintah ('amar) taqwa dalam al-
Qur'an.

Hal yang disebutkan terakhir inilah
yang akan menjadi fokus kajian dalam
penelitian ini dengan rumusan masalah:
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pertama bagaimanakah bentuk-bentuk
'amar taqwa yang ada dalam Al-Qur'an,
kedua apakah sesungguhnya makna yang
terkandung dalam masing-masing bentuk
amartersebut.

Penelitian ini bertujuan untuk menge-
tahui makna yang lebih dalam dari eksis-
tensi perintah ('amar) taqwa yang ada
dalam Al-Qur'an. Hasilnya nanti diharap-
kan bisa dijadikan sebagai bahan untuk
mendeskripsikan kepada umat manusia
bahwa perintah Allah itu, khususnya di sini
perintah ('amar) taqwa, dimaksudkan ada-
lah untuk kepentingan dan kelangsungan
hidup umat manusia di dun ia.

II. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan
adalah metode penelitian kepustakaan (li-
brary research). Studi ini lebih banyak
menekankan kepada kitab-kitab tafsir, baik
yang klasik, modern serta kontemporer.
Sedangkan pendekatan yang digunakan
adalah pendekatan tafsir maudhu 'iy (al-
Farmawiy, 1996: 45), yaitu suatu pen-
dekatan (metode)—khususnya dalam
bidang tafsir—dengaii cara menghimpun
ayat-ayat al-Qur*an yang berkaitan dengan
tema atau judul sebuah tuh'san (penelitian).
Selanjutnya dalam proses analisis data di-
lakukan secara deskriptif analitik (Nawawi,
1985:139) dengan menggunakan data dari
para ahli tafsir dan bahasa Arab melalui
karya Udis mereka, sehingga diperoleh hasil
sebagaimana yang diharapkan.

III. Hasil dan Analisis

Dalam redaksi ayat-ayat al-Qur'an,
kalimat perintah, khususnya yang ber-
kaitan dengan perintah bertaqwa, bisa
datang dalam berbagai bentuk, seperti/? V/
'amar, lam 'amar, istijham, kalimat
tarajji, danjutnlah khabariyah yang
mengandung makna insyaiyyah. Di
bawah ini akan diuraikan satu per satu dari
berbagai bentuk tersebut.

A,. Dengan menggunakan,// 'il 'amar.

Perintah bcrtaqwa yang datang
dalam bentak.fi'il 'omarterulangsebanyak
54 kali dalam Al-Qur'an (al-Baqiy, 1945:
758-761). Sekedar contoh dapat dilihat
dalam redaksi ayat berikut ini:

Terjemahannya: Hai orang-orang yang
beriman bertaqwalah kepada Allah dan
carilah jalan yang mendekatkan diri
kepada-Nya, dan berjihadlah pada jalan-
Nya supaya kamu mendapat keberun-
tungan(QS. Al-Maidah/5: 35).

Dalam ayat tersebut terdapat tiga
kalimat perintah, yaitu ittaqullah (ber-
taqwalah kepada Allah) yang dikaitkan
dengan kalimat ibtaghu ilaihi al-wasilah
(carilah jalan yang bisa mendekatkan diri
kepada-Nya) dan kalimat jdhidu fi



Irsyadunnas, 'AmarDalamAI-qur'an (Kq/i'on tentangAyat-ayat Taqwa)

sabllillah (berjihadlah di jalan Allah).
Jika diamati redaksi ayat di atas ter-

dapat suatu penegasan yang sama antara
perintah untuk bertaqwa dengan perintah
untuk mencari wasllah dan berjihad. Imam
Syaukani (al-Syaukaniy, 1992, H: 57), ketika
menjelaskan keterkaitan antara kalimat
perintah tersebut, manyatakan bahwa
taqwa merupakan puncak dan segala se-
suatu atau tujuan dari setiap amal kebaikan
yangdilakukan manusia. Mencari wasilah
dan berjihad di jalan Allah merupakan
bahagian dari amal kebaikan yang harus
dilaksanakan oleh manusia.

Di samping itu, Said Hawwa
(Hawwa, 1989, III: 1375) berpendapat
bahwa redaksi ayat tersebut mengindikasi-
kan adanya keseimbangan antara ke-
taqwaztti dengan pelaksanaan amal saleh
(mencari wasilak) dan berjihad. Karena
yang menjadi tujuan akhirnya adalah
kesuksesan hidup (tuflihun), baik di dunia
maupun akhirat.

Dua pendapat di atas sesungguhnya
tidak jauh berbeda, karena kesuksesan
atau kebahagiaan itu hanya bisa dicapai
oleh orang yang benar-benar melaksana-
kan perintah Allah dan meninggalkan
larangannya. Dan puncak dari kebahagiaan
atau kesuksesan itu adalah tercapainya
derajat ketaqwaan.

Contohlainnya:

t S> f

Terjemahannya: Hai orang-orang yang
beriman janganlah kamu memakan riba
dengan berlipat ganda dan bertaqwalah
kamu kepada Allah supaya kamu men-
dapat keberuntungan (QS. AH Imran/3:
130).

Dalarn ayat di atas terdapat dua ben-
tuk tuntutan, yaitu larangan memakan riba
(Id ta 'kulu al-ribd), dan perintah untuk
bertaqwa (ittaqullah). Dua tuntutan ini
merupakan dua ajaran yang sama penting-
nya, karena itulah Allah menggandeng-
kannya dalam satu kalimat.

Larangan memakan riba, menurut al-
Maraghi (al-Maraghi, t.th, IV: 108), di-
dasarkan kepada kenyataan yang sudah
berjalan selama ini pada masyarakat Arab
Jahiliyah. Dalam proses utang piutang,
mereka telah mempraktekkan riba yang
berlipat ganda (nbzfahsy atau nasi 'ah).
Jika seseorang berhutang, kemudian di-
tetapkanlahjunilahpembayarandanjangka
waktunya. Seteiahjangkawaktunyahabis,
temyata yang berhutang belum sanggup
membayarnya, maka dibuat lagi kese-
pakatan untuk penangguhan pembay aran
dengan syarat bunganya bertambah.
Dengan (femikian, semakin lama seseorang
berhutang semakin besar jumlah yang
harus dibayarnya.

Melihat kondisi yang seperti itulah,
Allah melarang secara tegas praktek riba
tersebut dalam kehidupan masyarakat.
Karena, praktek utang piutang seperti itu
sama dengan melakukan penyiksaan,
penyengsaraanataubahkan pembunuhan
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secaraper!ahan-lahan(al-AIusiy, 1994,111:
86). Orang yang mempiutangi akan dapat
meraup keuntungan yang sebesar-besar-
nya tanpa memikirkan penderitaan orang
lain. Sementara, orang yang berhutang
dengan susah payah berusaha memenuhi
janjinya untuk melakukan pembayaran
pada waktunya, sebab jika tidak dibayar
bunganya akan bertambah. Proses ini jelas
membuat kehidupan dalam masyarakat
semakin timpang, yang kaya semakin kaya
dan yang miskin bertambah miskin.

Penegasan larangan itu kemudian
diikuti dengan kalimat perintah ittaquttah,
bertaqwalah kamu kepada Allah. Ada
makna yang terkandung di sini bahwa
setelah Allah melarang seseorang melaku-
kan praktek riba, Allah menunjukkan jalan
yang bisa membawa kepada kebaikan dan
kesejahteraan dalam masyrakat, yaitu jalan
taqwa.

Begitu indah dan sempumanya ajaran
Allah. Dia tidak membiarkan hambanya
berada dalam kebingungan dan kekosong-
an jiwa. Kalimat ittaqullah merupakan
petunjuk sekaligus perintah untuk meiigikuti
cara-cara hidup bermasyarakat yang di-
ajarkan oleh Allah, yaitu bersikap lemah
lembut(QS. AliImran/3:153),menebaikan
kasfli sayang (QS. Al-Fatihah/1:1), tolong
menolong atas dasarprikemanusiaan (QS.
Al-Maidah/5:2), dan begitu seterusnya,

B. Dengan menggunakan lam' amar.

Perintah bertaqwa yang datang
dalam bentuk lam amar terulang sebanyak
satu kali dalam Al-Qur'an, yaitu firman
Allah:

Terjemahannya: Dan hendaklah takut
kepada Allah orang-orang yang seaitdai-
nya meninggalkan di belakang mereka
anak-anak yang lemah, yang mereka kha-
watir terhadap (kesejahteraan) mereka.
Oleh sebab itu hendaklah mereka ber-
taqwa kepada Allah dan hendaklah
mereka mengucapkan perkataan yang
benar (QS. An-Nisa/4:9).

Dalara ayat di atas ada tiga bentuk
perintah yang disampaikan, yaitu wa al~
yakhsyallazina...,faal-yattaqullah dan
wa al-yaqulu. Kalimat perintah tersebut
datang dalam bentuk gabungan lam amar
danfi'ilmudharf. Sesuai dengan kaidah
bahasa Arab bahwa fi'il mudhari' ber-
fungsi sebagaiy?'// mustaqbal dan lam
amar yang terletak di depannya juga ber-
fungsi sebagai huruf wrt'^a/(Ghalayiniy,
1987:263). Dengan deniikian, makna yang
teikandung dalam kalimat perintah tersebut
mengacu kepada persoalan yang akan
datang.

Perintah pertama mengisyaratkan
kepada seseorang jika menjadi wali anak
yatim agarmelaksanakan tanggungjawab-
nya dengan sebaik-baiknya. Rasyid Ridha
(Ridha, t.th, IV: 400) menegaskan bahwa
jangan sampai mereka merampas harta
anak yatim yang mengakibatkan mereka
terlantar, sengsara atau bahkan miskin
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setelah mereka meninggal. Bukankah
mereka juga akan merasa sedih jika anak-
anak mereka ditinggalkan dalam kondisi
yang lemah, miskin atau ditelantarkan.
Mereka tidak dilarang mengambil manfa'at
dari harta tersebut, namun dengan syarat
sesuai dengan kebutuhan dan tidak ber-
lebihan.

Fa al-yattaquttah, hendaklah kalian
\xxtaqwa, kata Allah, agar kalian bisa lebih
arif dan bijaksana dalam memelihara anak
yatim. Karena, sikap taqwa ini bisa me-
nuntun seseorang agar selalu berada pada
jalan yang benar, terutama yang berkaitan
dengan harta anak yatim. Agar tidak timbul
watak keserakahan dan ketamakan dalam
diri manusia (al-Alusiy, 1994,111:335).

Wa al-yaqulu qaulan syadid, maka
hendaklah berbicara (memperlakukan
mereka) dengan perlakuan yang baik.
Menurut Zamakhsyari (al-Zamakhsyari,
1977, I: 504), yang dimaksud dengan
qaulan syadid adalah perkataan yang
baik dan menyenangkan, seperti yang me-
reka dapat dari orang tua mereka. Qaulan
syadid juga mengandung makna berlaku
adil terhadap mereka dalam pemeliliaraan
harta mereka. Ridha (Ridha, t.th, IV: 400)
menambahkan bahwa perintah tersebut
mengisyaratkan agar dalam pemeliliaraan
anak yatim senantiasa menjunjung tinggi
nilai-nilai keadilan dan kemaslahatan serta
menjauhkan diri dari sikap pemeras dan
perampas.

C. Dengan menggunakan istifliam

Dalam Al-Qur'an, perintah bertaqwa

juga datang dalam bentuk kalimat istifltdm,
yang terulang sebanyak lima (5) kali (QS.
al-A'ra£7: 65, Yunus/10: 3 1, al-Mu'minun/
23:23,32,87).Contohnya:

,
,»Vtf'M Jlj
I ^/ •• rf

Terjemahannya: Dan (Kami telah meng-
utus) kepada kaum 'Ad saudara mereka
(Hud). Dia berkata: Hai kaumku sembah-
lah Allah sekali-kali tidak ada Tuhan
bagimu selain dari-Nya. Maka mengapa
kamu tidak bertaqwa kepadanya (QS. al-
A'ra£7:65).

Afald tattaqun, demikian kalimat
penutup dalam rangkaian ayat di atas.
Dalam kaidah bahasa Arab, kalimat afald
merupakan gabungan dari tiga kata atau
huruf, yaitu a, fa dan la. A merupakan
huruf islifhdm (hamzah istifliam), yang
artinya apakah (yang menyebabkan).
Sedangkan/a mtmpakanfa zaidah, dan
la merupakan la nafi (huruf nafi), yang
artinya maka (kamu) tidak (mau) (al-
Ghalayiniy, 1987: 266-267, al-Alusiy, 1994,
VII: 52). Jadi jika digabungkan menjadi
kalimat afald tattaqun, maka artinya
menjadi apakah (yang menyebabkan
kamu) tidak (mau) bertaqwa. Kalimat ini
(istifhdm) jika dicermati lebih jauh
sesungguhnya mengandung makna amar
(perintah). Karena, bentuk pertanyaan
(istifliam) yang diajukan itu tidak mem-
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butuhkan jawaban, yang dibutuhkan adalah
perenungan. Dengan kata lain, secara
implisit, kalimat tersebut mengandung
makna ittaquttah (karena itu, berto^uwlah
kamu kepada Allah).

Ayat di atas mengandung ajaran
tauhid, perintah untuk mengabdi atau me-
nyembah hanya kepada Allah. Karena,
sesungguhnya, tidak ada tuhan yang patut
disembah kecuali Allah. Ayat ini ditutup
dengan kalimat a/aid tattaqun, kenapa
kamu tidak mau bertaqwa, padahal Tuhan
itu hanya satu, yaitu Allah, Tidak ada tuhan
selain Dia (al-Maraghiy, t.t, VIII: 358).

Penggunaan kalimat istifham di sini,
dengan fungsi amar, bertujuan untuk
memberikan kesempatan kepada manusia
untuk berfikir dan merenungi apa yang
disampaikan itu. Terdapat makna yang
umum di sini bahwa setiap ayat yang di-
tutup dengan kalimat istifham, senantiasa
diawali oleh kalimat yang mengandung
makna perenungan.

Contoh yang lain adalah firman
Allah:

--*, » - * * •
^yli I JJ-jiJ i_U I

Terjemahannya: Katakanlah: siapakah
yang memberi rezeki kepadamu dari langit

dan bumi, atau siapakah yang kuasa
(menciptakan) pendengaran dan peng-
lihatan, dan siapakah yang mengeluarkan
yang hidup dari yang mati dan menge-
luarkan yang mati dari yang hidup, dan
siapakah yang mengatur segala urusan.
Maka mereka akan menjawab: Allah.
Maka katakanlah: mengapa kamu tidak
bertaqwa(QS.Yunus/10:31).

Ayat di atas temyata juga masih di-
tutup dengan kalimat istifham, afala
tattaqun. Sesuai dengan makna sebelum-
nya, bahwa jika suatu ayat ditutup dengan
kalimat istifham, itu artinya pada rangkaian
kalimat sebelumnya terdapat uraian yang
membutuhkan pemikiran dan perenungan.

Seperti ayat di atas, berbicara tentang
kekuasaan Allah yang meliputi segala-
galanya, terutama yang berkaitan dengan
manusia, seperti kehidupan dan kematian
(al-Zuhailiy, 1991, XI: 164),rezeki,nikmat
pendengaran dan penglihatan, dan begitu
seterusnya. Begitu juga dengan proses
alam atau yang lebih dikenal dengan
sunnatullah.

Jika manusia mau berfikir dan me-
renungi apa yang diuraikandalam rangkai-
an ayat tersebut, maka mereka pasti akan
menyadari dan mengakui bahwa yang
menguasai semuanya itu adalah Allah (al-
Alusiy, 1994 VII: 161).Kalaudemikian
hahiya, kenapa mereka tidak mau ber-
taqwa, afala tattaqun.

Maka yang dapat dipahami di sini
adalah bahwa kekuasaan Allah itu se-
sungguhnya sangat luas, meliputi segala-
galanya, baik yang ada di langit atau di
bumi, baik yang berkaitan dengan manusia
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atau makhluk lainnya. Karena itu, sudah
sepantasnyalahmanusiaberta<7wa kepada
Allah. Di sini sekali lagi, kalimat afald
tattaqun bisa dipahami dengan makna
amar, ittaqullah.

D. Dengan menggunakan kalimat
tarajji

Bentuk lain dari kalimat perintah
btrtaqwa adalah dengan kalimat tarajji,
yang terulang dalam Al-Qur'an sebanyak
enam(12)kali(QS. al-Baqarah/2:21,51,
64,69,179,183, l87,al-An'am/6:153, al-
A'rafl7:164,171, Rum/30:113, Lukman/
39:28).Contohnya:

-<-j >*-Sj«^7 j i_yJ^ a-<L.̂

Terjemahannya: Dan bahwa (yang Kami
perintahkan) ini adalah jalan-Ku yang
lurus, maka ikutilah dia. Dan jangalah
kamu mengikuti jalan-jalan (yang Iain),
karenajalan-jalanitu mencerai beraikan
kamu dan jalan-Nya. Yang demikian itu
diperintahkan Allah kepadamu agar kamu
bertaqwa(QS.al-An'am/6:153).

Kalimat kunci dalam ayat di atas
adalah la'allakum tattaqun, mudah-
mudahan kamu menjadi orang-orang yang

bertaqwa. Dalam kaidah bahasa Arab,
kata la 'alia termasuk ke dalam kelompok
huruf tarajji yang fungsinya adalah
menuntut sesuatu yang baik dan mungkin
dilakukan (pengharapan) (al-Ghalayiniy,
1978,267-268). Jika kata la 'alia digabung-
kan dengan kata taqwa, la'allakum
tattaqun, maka artinya menjadi mudah-
mudahan kamu bertaqwa, yaitu suatu
pengharapan yang lebih mendekati kepada
tercapainya tujuan yang dimaksud yaitu
derajat taqwa. Dengan kata lain, kalimat
ini lebih mendekati kepada kalimat famar
(perintah). Hal ini didukung oleh rangkaian
kalimat sebelumnya yang selalu didahului
oleh kalimat perintah, seperti ayat di atas
yang didahului oleh kalimat perintah
fattabi'uhu.

Dalam ayat di atas, Allah meme-
rintahkan kepada hamba-Nya untuk meng-
ikuti shirdt al-mustaqim. Perintah ini
begitu tegas, sehingga Allah langsung me-
nyebutkan antitesanya, yaitu berupa
larangan mengikuti jalan-jalan yang tidak
diridhai oleh Allah. Dengan perintah yang
tegas seperti itu, dapat dipahami bahwa
kalimat la 'alia, dalam ayat di atas, lebih
dekat maknanya kepada makna 'amar.

Contoh lain dapat dilihat dalam
firman-Nya:
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Terjemahanya: Hai orang-orang yang
beriman diwajibkan atas kamu berpuasa
sebagaimana diwajibkan atas orang-or-
ang sebelum kamu agar kamu bertaqwa
(QS.al-Baqarah/2:183).

Sama dengan ayat sebelumnya, ayat
ini jugaditutup dengan kalimat la 'allakum
tattaqun. Kalimat inipun sebelumnya
diawali oleh kalimat perintah kutiba (al-
Syafi'i, 1996:218). Dengan demikian,tak
jauh berbeda dengan ayat sebelumnya,
kalimat la 'alia, yang terdapat dalam ayat
di atas, bisa dipandang mengandung makna
lamar (perintah).

Dalam ayat di atas, Allah telah me-
merintahkan kepada orang-orang yang ber-
iman untuk melaksanakn ibadah puasa.
Ibadah ini merupakan ibadah yang sudah
berlangsung sekian lama dan dikenal oleh
hampir semua agama (Hamka, 1988, II:
90-91). Puasa merupakan ibadah untuk
melatih kesabaran. Karena, dalam puasa
seseorang dilarang makan, minum dan
hubungan suami istri (al-Suyuthi, t.th, I:
429). Tiga kebutuhan itu merupakan ke-
butuhan pokok bagi manusia. Tidak ada
manusia yang sanggup berpisah dengan hal
tersebut. Maka dengan puasa, manusia
dilatih untuk menahan nafsu dari hal-hal
tersebut, sebagai ujian keimanan dari Al-
lah.

Mungkin tidak semua manusia sang-
gup melakukannya. Karena godaan nafsu,
sek dan perut, manusia sering kalah, bah-
kan keimananya pun bisa hilang (al-Alusiy,
1994, II: 86). Sebab itulah, ayat diatas di-
tutup oleh Allah dengan kalimat la 'allakum

tattaqun, mudah-mudahan kamu menjadi
orang-orang yang bertaqwa. Artinya,
dengan kalimat ini, Allah mengharapkan
(memerintahkan) hamba-hamba-Nya agar
mampu melewati uj ian tersebut dan meraih
derajatto^vca. Karena itulah derajat yang
paling tinggi di sisi Allah dan manusia yang
mampu melaksanakn ibadah puasa dengan
sempurna pantas mendapatkan derajat
tersebut.

£. Dengan menggunakan jumlah
khabariyah yang mengandung
makna insyaiyah

Perintah bertaqwa dengan meng-
gunakan jumlah ini cukup banyak, di antara
contohnyaadalah:

f J5

Terjemahannya: Hai anak Adam
sesungguhnya Kami telah menurunkan
kepadamu pakaian untuk menutup auratmu
dan pakaian indah untuk perhiasan. Dan
pakaian taqwa itulah yang paling baik. Yang
demikian itu adalah sebahagian dari tanda-
tanda kekuasaan Allah mudah-mudahan
mereka selalu ingat (QS. al-A'raf/7:26).
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Kalimat yang akan menjadi fokus
pembahasan di sini adalah jumlah khaba-
riyah libas al-taqwa zdlika kiiair. Dalam
kaidah bahasa Arabjumlah khabariyah
bisa berfungsi sebagai insyaiyah, yaitu
berupa himbauan atau ajakan (al-
Ghalayiniy, 1987:264). Pemyataanini bisa
diperkuat lagi dengan melihat kepada
kandungan makna serta rangkaian kalimat
sebelum dan sesudahnya. Dalam ayat di
atas misalnya, jumlah khabariyah libas al-
taqwa zdlika khair memiliki makna yang
sangaturgen.

Libas atau pakaian merupakan ke-
butuhan yang paling mendasar bagi
manusia, selain pangan dan papan (al-
Zuhailiy, 1991, VIII: 169).Bahkanuntuk
membedakan antara manusia waras dan *
tidak waras, salah satunya adalah pakaian.
Jika ada orang yang berani keluar tanpa
pakaian, pasti dicap sebagai orang gila atau
tidak waras. Dengan kata lain, pakaian
merupakan suatu pertanda bagi seseorang
untuk pantas disebut manusia waras.

Sejalan dengan pengertian di atas,
Allah memberitahukan kepada manusia
bahwa di antara pakaian-pakaian yang
kamu kenal itu, ada pakaian yang paling
bagus, cantik dan menawan, baik bagi si
pemakai atau orang lain. Pakaian itu adalah
pakaian taqwa. Pakaian ini tidak hanya
memberikan manfa'at di dunia, tapi juga
di akhirat Al-Maraghi (al-Maraghi, t.th,
Vffl: 358), mengutippendapatlbnu Abbas,
menjelaskan bahwa yang dimaksud de-
ngan pakaian taqwa itu adalah iman dan
amal saleh.

Jika ditarik benang merah dari

keduanya, maka dapat dipahami bahwa
keduanya memiliki fungsi yang sama.
Pakaian, dalam arti yang kongkrit, berfungsi
sebagai pelindung diri dari cuaca panas,
dingin dan bahaya-bahaya lain yang dapat
mengancam keselamatan diri manusia.
Sedangkan pakaian, dalam arti yang abs-
trak (pakaian taqwa), juga berfungsi se-
bagai pelindung diri manusia agar tidak
terjerumus ke dalam perangkap setan yang
akan membawanya ke neraka.

Dengan makna seperti itu, maka
sangat tepat kiranya jumlah khabariyah
libas al-taqwa zdlika khair dipahami
dengan makna insyaiyah. Bahkan makna
inipun bisa meningkat menjadi makna
'amor (perintah) kerena melihat kandung-
an isinya.

Contoh lain dalam kaitan tersebut
adalah firman Allah:

Terjemahannya: (Musim) haji adalah
bebcrapa bulan yang dimaklumi. Barang-
siapa yang menetapkan niatnya dalam
bulan itu akan mengerjakan haji, maka
tidak boleh rafas, berbuat fasik dan
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berbantah-bantahan di dalam masa me-
ngerjakan haji. Dan apa yang kamu
kerjakan berupa kebatkan, niscaya Allah
mengetahuinya. Berbekallah dan se-
sungguhnya sebaik-baik bekal adalah
taqwa. Dan bertaqwalah kepada-Ku hai
orang-orang yang berakal (QS. al-
Baqarah/2:197).

Jumlah khabariyah dalam ayat di
atas adalah fainna khaira al-zadi al-
taqwa. Sebagaimana yang dijelaskan se-
belumnya bahwaj«m/aA khabariyah bisa
berfungsi sebagai insyaiyah, jika melihat
kepada makna yang dikandungnya.

Ayat di atas misalnya, menyatakan
bahwa sebaik-baiknya bekal adalah taqwa.
Dalam ayat tersebut, hal itu berkaitan erat
dengan proses pelaksanaan ibadah haji.
Syarat utama dalam melaksanakan ibadah
haji adalah memilikilcemampuan (bekal)
(QS. Ali Imran/3:97), baik selama dalam
perjalanan maupun setelah kembali nanti-
nya. Kemampuan itu mencakup segala-
galanya, seperti kesehatan, biaya serta per-
bekalan lain yang dibutuhkan.

Namun, kata Allah, bekal yang paling
utama yang harus disiapkan adalah bekal
yang berkaitan dengan rohani, yaitu bekal
taqwa. Karena, seperti yang dijelaskan
Hamka(Hamka, 1988,11:136),tidakada
artinya bekal yang bersifat jasmani dan
materi itu, jika tidakmemiliki bekal taqwa.
Haji yang dilaksanakan tidakmencapaihaji
yang mabrur. Karena, mungkin uangnya
diambilkan dari uang korupsi, kolusi, dan
nepotisme.

Jika ditarik kepada makna yang lebih
luas, maka perbekalan yang dimaksud

dalam ayat tersebut tidak hanya terbatas
pada perbekalan haji, tetapi juga mencakup
perbekalan selama hidup di dunia menuju
akhirat. Allah tidak melarang manusia
untuk memenuhi bekal hidupnya yang
bersifat jasmani dan materi (QS. al-Qasas/
28: 77). Karena, hal itu juga berfungsi
sebagai shirat a!~mustaqim, di samping
fungsi materiilnya.

Namun, tetap saja bekal taqwa me-
nempati posisi yang paling utama untuk
dipenuhi. Jika bekal taqwa sudah ter-
penuhi, maka perjalanan hidup manusia
akan terpelihara dan terjamin. Setiap kaki
yang dilangkahkan dan tangan yang diayun-
kan akan selalu membawa berkah. Harta
yang diperoleh pun suci dan terhindar dari
proses-proses yang diharamkan. Dengan
kata lain bekal taqwa akan mampu mem-
bawa manusia mencapai keselamatan di
dunia dan kebahagiaan di akhirat (al-Alusiy,
1994,ni:"l30).

Dengan perluasan makna seperti itu,
maka tidak berlebihan rasanya jika/um/oA
khabariyah, dalam ayat di atas, bisa juga
dipandang memiliki fungsi insyaiyyah,
menghimbau manusia agar senantiasa
membekali dirinya dengan taqwa.

IV. Simpulan

Dari uraian-uraian di atas dapat di-
simpulkan di sini bahwa bentuk 'amar

taqwa yang terdapat dalam AI-Qiir'an ada
beberapamacam, yaitu: 1) dalam bentuk
kalimat perintah (fi 'il 'amar), 2) dengan
menggunakan lam 'amar, 3) dengan
menggunakan istijham, 4) dalam bentuk
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kalimat tarajji dan 5) dalam bentuk
jumlah khabariyah yang mengandung
makna insyaiyah.

Makna yang terkandung dari bebe-
rapamacam bentuk 'amartaK/wztersebut
menegaskan bahwa nilai-nilai taqwa tidak
hanya terletak pada persoalan-persoalan
ibadah mahdah (hubungan antara manusia

dengan Allah) semata, tetapi juga men-
cakup persoalan-persoalan yang berkaitan
dengan mu 'nialah (hubungan antar sesama
manusia). Oleh karena itu sudah seharus-
nyalah manusia berusaha mengaktualisasi-
kan nilai-nilai taqwa tersebut dalam hidup
dan kehidupannya di dunia ini.
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