
 Wahai saudaraku, Anda di 
ambang pemilihan calon pemimpin. 
Tidak ada yang menyelamatkan Anda 
dari fitnah kecuali jika Anda menjalani 
proses pemilihan ini dengan penuh 
kerinduan kepada Allah SWT dan 
merasakan sebuah tanggung jawab 
besar dihadapan Allah SWT.

 Jangan memilih siapapun 
kecuali terbetik di hati Anda makna 
kejayaan Islam dan umat Islam di 
bawah pengayoman pemimpin yang 
Anda pilih, sekaligus sadari bahwa 
peran hati sangatlah menentukan 
pilihan Anda. 

 Hati inilah yang akan 
menumbuhkan amanat dan tanggung 
jawab di hadapan Allah SWT. Amanah 
yang ada di pundak Anda adalah amat 
besar. Sekali Anda memilih seorang 
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MOHON TIDAK DIBACA 
KETIKA KHOTIB 

SEDANG BERKHUTBAH

calon sementara Anda sadar secara 
lahir ada tanda-tanda ketidakbaikan 
padanya dan Anda pun tetap 
memilihnya. Apalagi jika pilihan 
Anda berangkat dari kepentingan 
Anda pribadi atau imbalan materi.

 Jika ternyata pemimpin itu 
adalah benar-benar pemimpin yang 
culas, korup dan berkhianat kepada 
Allah SWT dan agama Allah SWT, 
maka Anda adalah salah satu orang 
yang mempunyai saham dalam dosa-
dosa bersama pemimpin tersebut. 

 Setiap dosa yang dilakukan 
pemimpin tersebut jika dilakukan 
atas dasar kepemimpinan yang 
Anda berikan kepadanya adalah 
tabungan dosa  buat Anda yang telah 
memilihnya. 

 Menjaga amanat yang 
dibebankan kepada Anda adalah 
kejernihan pikir dan hati Anda disaat 
memilih dengan tidak terpengaruh 
oleh rupiah, hadiah dan janji jabatan 
yang di berikan kepada Anda 
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atau hubungan persaudaraan atau 
organisasi dan partai. 

 Hadirkan dihati Anda 
kejayaan Islam  dan umat Islam 
di saat hendak memilih. Jauhkan 
kepentingan-kepentingan yang tidak 
karena Allah SWT.

 Jadikan lima hal untuk bekal 
hati dalam memilih. Pertama: niat 
yang mulia yang dibarengi shalat 
hajat, istikhoroh dan permohonan 
kepada Allah SWT. 

 Kedua: tentang kedekatan 
calon pemimpin kepada Allah SWT. 
Ketiga: Kedekatan calon dengan 
hamba-hamba Allah SWT, dalam 
arti telah terbukti dalam hidupnya 
ada perjuangan untuk umat agar 
semakin dekat kepada Allah SWT. 
 
 Keempat: siapa saja yang 
berada di sekitar calon tersebut. 
Pemimpin yang baik jika yang 
menemaninya adalah orang yang 
tidak takut kepada Allah SWT, maka 
amat sulit baginya untuk menegakkan 
sebuah kebenaran atau menghentikan 
kemungkaran. 
 
 Kelima: tawakkal, berserah 
kepada Allah SWT yang Maha 
Memberi petunjuk dan bimbingan. 
Wallahu a’lam Bish-Showab.

BUYA YAHYA MENJAWAB

HUKUM MENYOGOK 
AGAR BISA 

DITERIMA BEKERJA

Pertanyaan:
Assalamu’alaikum Wr. Wb. 

Buya Yahya, saya mau tanya: 
Bagaimana hukumnya orang 

menyogok supaya bisa bekerja di 
pabrik/lembaga pemerintahan dan 
bagaimana hukumnya uang itu?  

Sekian terima kasih

Jawaban:
Wa’alaikumusalam Wr. Wb.
Dalam hal ini harus dimengerti beberapa 
hal berikut ini:

1. Menyogok hukumnya haram 
dan diancam tempatnya di neraka. 
Menyogok adalah membayar sesuatu 
untuk mendapatkan yang bukan hak 
miliknya.

 Artinya jika seseorang 
mengambil sesuatu yang memang hak 
miliknya biarpun harus dengan  bayar 
itu tidak disebut menyogok. Contoh : 
Anda punya mobil dibawa seseorang, 
kemudian orang itu tidak mau 
mengembalikan kepada anda kecuali 
jika anda membayar sejumlah uang. 
Maka saat anda  membayar bukanlah 
disebut sebagai penyogok. Orang yang 
menerima uang tersebut telah dzalim, 
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meminta uang dengan cara yang tidak 
benar dan itu juga dosa besar. Dalam 
hal ini tidak bisa kita katakan harta 
yang dibayarkan halal bagi yang 
menerima. Sebab tidak dibenarkan 
mengambil hartanya orang lain dengan 
cara semacam ini baik yang memberi 
akhirnya rela atau tidak rela. Sebab cara 
yang demikian itu adalah kedzaliman 
yang membuka pintu kedzaliman yang 
lain lagi.

2. Berkenaan dengan  yang ditanyakan 
jika anda memang layak untuk bekerja 
di tempat tersebut maka itu artinya anda 
punya hak untuk itu. Jadi apa yang anda 
bayarkan bukanlah suap yang haram, 
karena anda membayar dan karena 
keinginan anda untuk mendapatkan hak 
anda. Akan tetapi orang yang menerima 
tersebut jika menghalangi hak anda dan 
baru akan memberikan hak anda kalau 
anda membayar kepadanya sejumlah 
uang, maka dia adalah seorang yang 
dzalim dan berdosa besar.

3. Jadi, dalam hal ini anda tidak 
mendapatkan dosa menyuap karena 
anda memang tidak menyuap. 
Akan tetapi anda mendapatkan dosa 
membudayakan kejahatan yang 
dilakukan oleh orang lain. Artinya anda 
telah dosa dalam menolong kejahatan. 
Kalau seandainya anda kompak dengan 
yang lainnya untuk tidak membayar 
tentu penerimaan tenaga  kerja dan 
pegawai akan dilakukan dengan cara 

yang benar. Akan tetapi gara-gara 
orang-orang pada membayar maka 
dimanfaatkan oleh sekelompok tertentu 
untuk memeras.

4. Jika anda memang berhak untuk 
bekerja di tempat tersebut setelah anda 
bekerja, maka gaji yang anda terima 
adalah halal asalkan anda benar dalam 
menjalankan tugas dan pekerjaan. 
Kesalahan anda adalah sekali saja yaitu 
disaat anda membayar karena anda 
menolong dalam kejahatan. Takutlah 
kepada Allah! Bekerjalah di tempat 
yang tanpa anda melakukan dosa. 
Masih banyak pintu halal Allah jika 
anda yakin. Jangan turuti hawa nafsu 
dalam mencari materi. Biarpun halal 
jika dimulai dengan  yang haram tidak 
akan berbarokah. Bekerjalah tanpa 
anda harus membayar, agar anda tidak 
dosa.

 Ada membayar untuk 
mendapatkan hak yang tidak haram, 
yaitu disaat kita mulai didzalimi. 
Misalnya, mobil kita diambil seseorang 
atau ada anak yang disandera baru bisa 
kita ambil kalau kita membayarnya. 
Dalam hal ini kita tidak dosa, akan 
tetapi yang meminta itu saja yang dosa. 
Sebab dalam hal seperti ini tidak akan 
menjadi budaya, bahkan orang yang 
akan melakukan kedzaliman seperti 
ini tidak akan berani terang-terangan. 
Berbeda dengan  masalah penerimaan 
pegawai dan karyawan. Wallahu a’lam 
bish-shawab.
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"Raih Pahala Berlipat di 
bulan Muharram Dengan Berjuang 

Bersama Dalam program Kemuliaan 
Untuk Risalah Dakwahnya Rasulillah 

SAW." 
Bagi Anda yang ingin berjuang 

mengembangkan program-
program dakwah bersama 
Al-Bahjah dengan hartanya, 

silahkan bisa melalui beberapa 
program infaq kami:  

1. Infaq Rutin Bulanan 
2. Kotak Infaq Rutin Bulanan 

3. Infaq Online  Rutin Bulanan 
4. Infaq Instalasi Air 

5. Infaq Kebutuhan Maulid 
Akbar 

6. Program Orangtua Asuh 
Santri Berpotensi

7. Infaq Gedung Asrama Putri 
 

Bank Syariah Mandiri (BSM) 
Kode Bank (451) 

No. Rek : 7 2004 2009 2 
a/n : Yayasan Al Bahjah 

Info/Konfirmasi ke : 
0853 11 22222 5  

Semoga semakin banyak Allah 
mengirim orang-orang ikhlas ahli 
surga yang ikut berjuang dalam 

program pengembangan dakwah ini. 
Aamiin.

INFORMASI & INFAQ CENTER


