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Kisah Inspiratif :
Prof. DR. Qomaruddin Hidayat
(Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta )

Alkisah di sebuah desa hiduplah seorang ulama yang sangat disegani meski secara ekonomi
pas-pasan. Dia telah berusaha mengajak penduduk di sekitarnya untuk menyembah Tuhan dan
meninggalkan tradisi serta kepercayaan lama.

Selama ini mereka suka menyembah gunung dan pohon-pohon besar karena diyakini
keduanya memiliki kekuatan gaib yang bisa menyejahterakan maupun mencelakakan penduduk
sekitar. Suatu hari ulama tadi mendapat laporan, tak jauh dari desanya terdapat sebuah pohon yang
sering didatangi penduduk untuk membuat sesaji dan ritual.

Mendengar berita itu, sang ulama mengambil parang dan bergegas ke sana untuk
memberikan khotbah, kalau perlu menebang pohon itu. Di tengah jalan, rupanya setan menjelma
menjadi pemuda gagah dan kekar.

Dia gembira kalau banyak warga desa yang jadi temannya. "Mau pergi kemana ustaz?"
tanya pemuda tadi. "Aku akan mengingatkan penduduk desa agar meninggalkan kepercayaan sesat
dan aku akan tebang pohon yang membuat orang menjadi musyrik," jawab sang ustaz.

"Aku pemilik dan penjaga pohon itu. Siapapun yang hendak menebang mesti melawan aku
dulu," gertak sang pemuda. Setelah ulama tadi mencoba berbicara baik-baik tidak mempan, akhirnya
terjadilah perkelahian fisik, antara ustaz yang kecil dan kurus melawan pemuda yang kekar dan gagah.

Akhir perkelahian, pemuda tadi kalah. Ustaz kemudian mendatangi dan menasihati
penduduk yang sedang menyembah pohon, agar membubarkan diri.

Selang beberapa hari, rupanya masih saja terjadi ritual menyembah pohon. Lagi-lagi sang
ustaz pergi memberi khotbah. Di tengah jalan, setan yang menjelma menjadi pemuda kekar dan
gagah mencegatnya, membujuk agar jangan menebang pohon sambil menyodorkan uang.

Ustaz marah, merasa terhina, sehingga perkelahian tidak terhindarkan. Lagi-lagi, pemuda
yang tampaknya lebih kekar dan perkasa itu kalah. Penduduk kembali dinasihati dan kalau masih
mengulangi pohon akan ditebang.



Lanjutan...
Nasib kurang beruntung, ustaz kali ini kalah. Dia pulang dengan wajah merunduk. Sampai di

rumah dia merenung. "Mengapa dulu aku menang dengan mudahnya melawan pemuda itu, tetapi
mengapa sekarang aku kalah," keluhnya.

Ia lalu mengambil air wudu, terus salat memohon ampun dan petunjuk Tuhan. Dalam salat
itu dia sadar dan mendapat jawaban mengapa dia kalah. "Perkelahian pertama dan kedua aku menang
karena ikhlas, semata karena Allah. Sedangkan yang terakhir dalam hatiku sudah ternoda dan tergoda
membayangkan uang kompromi atau sogokan dalam jumlah yang lebih besar, sehingga keikhlasanku
tidak bulat, bahkan rusak. Aku tidak lagi sakti, bahkan jadi tertawaan setan dan konco-konconya meski
aku seorang ulama."

Masih ada kisah lain yang juga menjelaskan kekuatan dan keajaiban ikhlas. Di suatu desa
terdapat seorang ulama yang juga disegani oleh warganya. Karena didorong oleh cintanya kepada
ustaz, ada seorang warga desa yang menghadap minta didoakan sambil membawa oleh-oleh singkong
dari kebunnya sendiri.

"Ustaz, ini sekadar hadiah tak seberapa nilainya, sebagai rasa cinta dan syukur, saya
membawa singkong dari hasil panen kebun sendiri. Semoga ustaz bersedia menerima hadiah ini," ujar
warga kepada ulama.

Sang ulama terharu pada kepolosannya, sehingga menggerakkan hatinya untuk membalas
dengan memberi hadiah. "Terima kasih kunjunganmu dan hadiah yang engkau bawa. Semoga ke depan
panennya semakin banyak. Sebagai rasa terima kasih, terimalah hadiah dari saya, seekor kambing ini.
Mudah-mudahan ke depan akan beranak-pinak yang banyak dan sehat-sehat", kata ulama.

Selang beberapa hari rupanya ada tetangga yang tahu kebaikan ustaz tadi. Pagi-pagi dia
bertamu ke rumah ustaz sambil membawa hadiah seekor kambing. "Semoga ustadz akan
membalasnya dengan memberi hadiah seekor sapi pada saya," bisiknya dalam hati.

"Terima kasih atas kebaikan hatimu. Sekadar sebagai tanda terima kasih, ini saya hadiahkan
sekeranjang singkong, pasti istri dan anak-anakmu akan senang," jawab ustaz sambil tersenyum.
Dengan hati kecewa, ia pulang sambil membawa sekeranjang singkong.

Dia menyesal, alih-alih mendapat hadiah sapi yang dia bayangkan, kambingnya malah
ditukar dengan singkong. Dua kisah tadi kelihatanya sepele. Namun ada pelajaran yang amat berharga.
Keikhlasan merupakan sumber kekuatan dan kebahagiaan hidup. Ikhlas adalah energi dan cahaya hati.
Tanpa keikhlasan daya hidup akan melemah dan dunia menjadi pengap.



PENGERTIAN IKHLAS
• Secara bahasa , Ikhlas bermakna bersih dari kotoran dan 

menjadikan sesuatu bersih dari kotoran.
• Sedangkan secara istilah, Ikhlas berarti niat dengan 

mengharap ridha Allah saja dalam beramal tanpa 
menyekutukan-Nya dengan yang lain.

• Ada pula yang mengatakan ikhlas ialah membersihkan 
amalan dari ingin mencari perhatian manusia. Sebagian lagi 
ada yang mendefinisikan bahwa orang yang ikhlas ialah 
orang yang tidak memperdulikan meskipun seluruh 
penghormatan dan penghargaan hilang dari dirinya dan 
berpindah kepada orang lain, karena ingin memperbaiki 
hatinya hanya untuk Allah semata dan ia tidak senang 
jikalau amalan yang ia lakukan diperhatikan oleh orang, 
walaupun perbuatan itu sederhana.



DALIL/DASAR IKHLAS
• AL-QUR’AN
• Katakanlah: “Sesungguhnya shalatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan 

semesta alam. Tiada sekutu bagiNya; dan demikian itulah yang diperintahkan kepadaku dan aku 
adalah orang yang pertama-tama berserah diri (muslim).” (QS. Al-An’aam [6]: 162)

• “dan (aku telah diperintah): “Hadapkanlah wajahmu kepada agama dengan tulus dan ikhlas, dan 
jangan sekali-kali kamu termasuk orang yang musyrik.” (QS. Yunus [10] : 105)

• Katakanlah (Muhammad): “Sesungguhnya shalatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah 
untuk Allah, Tuhan seluruh alam.” (QS. al-An’aam [6]: 162)

• “Padahal mereka hanya diperintah menyembah Allah, dengan ikhlas menaatiNya semata-mata 
karena (menjalankan) agama, dan juga agar melaksanakan shalat dan menjalankan zakat; dan 
yang demikian itulah agama yang lurus (benar).” (QS. al-Bayyinah [98]: 5)

• HADITS
• Rasulullah SAW. pernah bersabda,
• “ Sesengguhnya amal itu tergantung pada niatnya, dan orang akan dibalas sesuai dengan apa 

yang diniatkannya..... (shahih bukhori, shahih muslim no 1907, sunan abi Daud bab thalaq no 
2201, Sunan Tirmidzi bab jihad no 1646, ibnu Majah  kitab zuhud, bab niat no 4227)

• “Ikhlaslah dalam beragama, cukup bagimu amal yang sedikit.” , 
• “Allah tidak menerima amal kecuali apabila dilaksanakan dengan ikhlas untuk mencari ridha Allah 

semata.” (HR. Abu Daud dan Nasa’i)
• Diriwayatkan dari Abu Hurairah Radhiallaahu anhu beliau berkata: “Aku mendengar Rasulullah 

Shallallaahu ‘alaihi wa Salam bersabda, Allah Subhannahu wa Ta’ala berfirman, artinya: “Aku 
adalah Tuhan yang tidak membutuhkan persekutuan, barang siapa melakukan suatu perbuatan 
yang di dalamnya menyekutukan Aku dengan selainKu maka Aku tinggalkan dia dan juga 
sekutunya.” (HR. Muslim)



Pandangan Sahabat, Tabi’in, Tabi’it tab’in dan ulama sufi mengenai 
ikhlas

• Imam Ali bin Abu Thalib r.a  berkata, “orang yang ikhlas adalah orang yang memusatkan 
pikirannya agar setiap amal diterima oleh Allah.”, Ali juga berkata “ yang menyebabkan 
manusia menjadi tidak baik adalah riya dalam beramal (tarkul ikhlas)

• Ditanya Sahl bin Abdullah At-Tusturi, Apa yang paling berat bagi nafsu? Ia menjawab: 
“Ikhlas, karena dengan demikian nafsu tidak memiliki tempat dan bagian lagi.” Berkata 
Sufyan Ats-Tsauri: “Tidak ada yang paling berat untuk kuobati daripada niatku, karena ia 
selalu berubah-ubah.”

• Sufyan ibnu ‘uyainah berkata ; “ Barang siapa yang mencintai apa-apa yang ada di sisi Allah, 
maka dia lebih suka kalau amalannya tidak diketahui manusia. (kitab al- Munabbihat lis 
ti’daadi li yaumil mi’aad ( Ibnu Hajar Al-Asyqalani hal 18, baris ke-6)  

• Hasan Al-Basri : “ Yang Dapat merusak hati adalah beramal tapi tidak ikhlas”  
• Imam Syafi’i pernah memberi nasihat kepada seorang temannya, “Wahai Abu Musa, jika 

engkau berijtihad dengan sebenar-benar kesungguhan untuk membuat seluruh manusia 
ridha (suka), maka itu tidak akan terjadi. Jika demikian, maka ikhlaskan amalmu dan niatmu 
karena Allah Azza wa Jalla.”

• Ibnu Qayyim al-Jauziyah memberi perumpamaan bahwasanya, “Amal tanpa keikhlasan 
seperti musafir yang mengisi kantong dengan kerikil pasir. Memberatkannya tapi tidak 
bermanfaat.” Dalam kesempatan lain beliau menulis, “Jika ilmu bermanfaat tanpa amal, 
maka tidak mungkin Allah mencela para pendeta ahli Kitab. Jika ilmu bermanfaat tanpa 
keikhlasan, maka tidak mungkin Allah mencela orang-orang munafik.”

• Berkata Al Fudhail (Ibnu Iyadl), makna dari kata ahsanu ‘amala (lebih baik amalnya) adalah 
akhlasuhu wa Ashwabuhu, yang lebih ikhlas dan lebih benar (sesuai tuntunan).



KEUTAMAAN IKHLAS
1.  Membuat hidup menjadi tenang dan tenteram.
2.  Amal ibadah kita akan diterima oleh Allah SWT.
3.  Dibukanya pintu ampunan dan dihapuskannya dosa serta 

dijauhkan dari api neraka.
4.  Diangkatnya derajat dan martabat oleh Allah SWT.
5.  Do’a kita akan diijabah oleh Allah SWT.
6.  Dekat dengan pertolongan Allah SWT.
7.  Mendapatkan perlindungan dari Allah SWT.
8.  Akan mendapatkan naungan dari Allah SWT di hari kiamat.
9.  Allah SWT akan memberi hidayah (petunjuk) sehingga tidak 

tersesat ke jalan yang salah.
10. Allah akan membangunkan sebuah rumah untuk orang-

orang yang ikhlas dalam membangun masjid.
11. Mudah dalam memaafkan kesalahan orang lain
12. Dapat memiliki sifat zuhud (menerima dengan apa adanya 

yang diberikan oleh Allah SWT).



Klasifikasi Ikhlas
1. Iklhas Mubtadi’ : Yakni orang yang beramalkarena Allah, tetapi di dalam hatinya terbesit 

keinginan pada dunia. Ibadahnya dilakukan hanya untuk menghilangkan kesulitan dan 
kebingunan. Ia melaksanakan shalat tahajud dan bersedekah karena ingin usahanya 
berhasil. Ciri orang yang mubtadi’ bisa terlihat dari cara dia beribadah. Orang yang 
hanya beribadah ketika sedang butuh biasanya ia tidak akan istiqomah. Ia beribadah 
ketika ada kebutuhan. Jika kebutuhannya sudah terpenuhi, ibadahnya pun akan 
berhenti.

2. Ikhlas Abid: Yakni orang yang beramal karena Allah dan hatinya bersih daririya’ serta 
keinginan dunia. Ibadahnya dilakukan hanya karena Allah dan demi meraih kebahagiaan 
akhirat, menggapai surga, takut neraka, dengan dibarengi keyakinan bahwa amal ini bisa 
menyelamatkan dirinya dari siksaan api neraka. Ibadah seorang abid ini cenderung 
berkesinambungan, tetapi ia tidak mengetahui mana yang harus dilakukan dengan 
segera (mudhayyaq) dan mana yang bisa diakhirkan (muwassa’), serta mana yang 
penting dan lebih penting. Ia menganggap semua ibadah itu adalah sama.

3. Ikhlas Muhibb : Yakni orang yang beribadah hanya karena Allah, bukan ingin surga atau 
takut neraka. Semuanya dilakukan karena bakti dan memenuhi perintah dan 
mengagungkan-Nya.

4. Ikhlas Arif : Yakni orang yang dalam ibadahnya memiliki perasaan bahwa ia digerakkan 
Allah. Ia merasa bahwa yang beribadah itu bukanlah dirinya. Ia hanya menyaksikan ia 
sedang digerakkan Allah karena memiliki keyakinan bahwa tidak memiliki daya dan 
upaya melaksanakan ketaatan dan meninggalkan kemaksiatan. Semuanya berjalan atas 
kehendak Allah.



Ciri Orang yang Ikhlas
1. Senantiasa beramal dan bersungguh-sungguh dalam beramal, baik dalam

keadaan sendiri atau bersama orang banyak, baik ada pujian ataupun
celaan. Ali bin Abi Thalib r.a. berkata, “Orang yang riya memiliki beberapa
ciri; malas jika sendirian dan rajin jika di hadapan banyak orang. Semakin
bergairah dalam beramal jika dipuji dan semakin berkurang jika dicela.”

2. Terjaga dari segala yang diharamkan Allah, baik dalam keadaan bersama
manusia atau jauh dari mereka. Disebutkan dalam hadits, “Aku beritahukan
bahwa ada suatu kaum dari umatku datang di hari kiamat dengan kebaikan
seperti Gunung Tihamah yang putih, tetapi Allah menjadikannya seperti debu-
debu yang beterbangan. Mereka adalah saudara-saudara kamu, dan kulitnya
sama dengan kamu, melakukan ibadah malam seperti kamu. Tetapi mereka
adalah kaum yang jika sendiri melanggar yang diharamkan Allah.” (HR Ibnu
Majah),Tujuan yang hendak dicapai orang yang ikhlas adalah ridha Allah,
bukan ridha manusia. Sehingga, mereka senantiasa memperbaiki diri dan
terus beramal, baik dalam kondisi sendiri atau ramai, dilihat orang atau tidak,
mendapat pujian atau celaan. Karena mereka yakin Allah Maha melihat setiap
amal baik dan buruk sekecil apapun.

3. Tidak mencari populartias dan tidak menonjolkan diri.
4. Tidak silau dan cinta jabatan.
5. Tidak diperbudak imbalan dan balas budi.
6. Tidak mudah kecewa.
7. Istiqomah ( Istaqama, yastaqimu, istiqamah---Aqama, yuqimu, Iqamah)



Cara Mencapai Keikhlasan
• Memfokuskan pikiran disaat kita sedang beribadah kepada 

Allah SWT. Kita hanya memikirkan Allah, shalat untuk Allah, 
zikir untuk Allah, semua amal yang kita lakukan hanya untuk 
Allah.

• Lupakan semua urusan duniawi, kita hanya tertuju pada 
Allah.

• Jangan munculkan rasa riya’ atau sombong di dalam diri kita 
karena kita tidak berdaya di hadapan Allah SWT.

• Rasakanlah Allah berada di hadapan kita dan sedang 
menyaksikan kita. Insya Allah dengan cara tersebut keikhlasan 
dapat dicapai.

• Dan jangan lupa untuk berdo’a memohon kepada Allah SWT 
agar kita dapat beribadah secara ikhlas untuk-Nya, 
sebagaimana do’a Nabi Ibrahim a.s, ”Sesungguhnya jika 
Rabb-ku tidak memberi hidayah kepadaku, pastilah 
aku termasuk orang-orang yang sesat.” (QS. al An’aam: 77).



Perusak-Perusak Keikhlasan
• Riya’ ialah memperlihatkan suatu bentuk ibadah 

dengan tujuan dilihat manusia, lalu orang-
orangpun memujinya. 

• Sum’ah, yaitu beramal dengan tujuan untuk 
didengar oleh orang lain (mencari popularitas).

• ‘Ujub, masih termasuk kategori riya’ hanya saja 
Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah membedakan 
keduanya dengan mengatakan bahwa: “Riya’ 
masuk didalam bab menyekutukan Allah dengan 
makhluk, sedang ujub masuk dalam bab 
menyekutukan Allah dengan diri sendiri. (Al 
fatawaa, 10/277)



Contoh Implementasi Keikhlasan
Dikisahkan oleh seorang pemuda ketika ia berada di salah satu supermarket

di Mekah. Saat ia sedang mengantri di kasir untuk membayar apa yang hendak
dibelinya, di depannya terdapat seorang wanita bersama dua putri kecilnya dan tepat
di belakang mereka dan didepannya terdapat seorang pemuda. Ketika wanita
bersama dua putri kecilnya itu hendak membayar apa yang dibelinya seharga 145
real, sang wanita memasukkan tangannya ke tas kecilnya untuk mencari-cari uang,
ternyata ia hanya mendapatkan pecahan 50 realan dan beberapa lembar pecahan
sepuluhan realan. Ia juga melihat kedua putrinya juga sibuk mengumpulkan uang
pecahan realan milik mereka berdua hingga akhirnya terkumpulah uang mereka 125
real. Maka terlihatlah ibu mereka berdua kebingungan dan mulailah sang ibu
mengembalikan sebagian barang-barang yang telah dibelinya. Salah seorang putrinya
berkata, “Bu, yang ini kami tidak jadi beli, tidak penting bu” .

Tiba-tiba Ia melihat sang pemuda yang berdiri persis di belakang mereka
melemparkan selembar uang 50 realan di samping sang wanita dengan sembunyi-
sembunyi dan cepat. Lalu sang pemuda tersebut segera berbicara kepada sang
wanita dengan penuh kesopanan dan ketenangan seraya berkata, “Ukhti, perhatikan,
mungkin uang 50 realan ini jatuh dari tas kecilmu”.

Lalu sang pemuda menunduk dan mengambil uang 50 realan tersebut dari
lantai lalu ia berikan kepada sang wanita. Sang wanitapun berterima kasih kepadanya
lalu melanjutkan pembayaran barang ke kasir, kemudian wanita itupun pergi.



Lanjutan...
Setelah sang pemuda menyelesaikan pembayaran barang belanjaannya di kasir iapun

segera pergi tanpa melirik ke belakang seakan-akan ia kabur melarikan diri. Pemuda inipun
segera menyusulnya lalu ia berkata, “Akhi. sebentar dulu!, aku ingin berbicara denganmu
sebentar” . Lalu ia bertanya kepadanya, “Demi Allah, bagaimana kau punya ide yang cepat
dan cemerlang seperti tadi?”

Tentunya pada mulanya sang pemuda berusaha mengingkari apa yang telah ia
lakukan, akan tetapi setelah pemuda ini kabarkan kepadanya bahwa ia telah menyaksikan
semuanya, dan ia menenangkannya dan menjelaskan bahwasanya ia bukanlah penduduk
Mekah, ia hanya menunaikan ibadah umroh dan ia akan segera kembali ke negerinya, dan
kemungkinan besar ia tidak akan melihatnya lagi. Lalu pemuda tersebutpun berkata,

“Saudaraku, demi Allah aku tadi bingung juga, apa yang harus aku lakukan, selama
dua menit tatkala sang wanita dan kedua putrinya berusaha mengumpulkan uang mereka
untuk membayar kasir, akan tetapi Robmu Allah subhaanahu wa ta’aala mengilhamkan
kepadaku apa yang telah aku lakukan tadi, agar aku tidak menjadikan sang wanita malu di
hadapan kedua putrinya. Demi Allah, saya mohon agar engkau tidak bertanya-tanya lagi dan
biarkan aku pergi” . Aku berkata kepadanya, “Wahai saudaraku, aku berharap engkau
termasuk dari orang-orang yang Allah berfirman tentang mereka: “Adapun orang yang
memberikan (hartanya di jalan Allah) dan bertakwa, dan membenarkan adanya pahala yang
terbaik (syurga), maka Kami kelak akan menyiapkan baginya jalan yang mudah” (QS Al-Lail 5-
7)

Lalu sang pemuda itupun menangis, lalu meminta izin kepada pemuda ini dan
berjalan menuju mobilnya sambil menutup wajahnya.
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