
 Suatu ketika Rasulullah SAW 
disaat dalam proses awal perjuangan 
dakwahnya pernah ditawari 
kekayaan dan kekuasaan di Mekkah 
dengan maksud agar Rasulullah 
SAW menghentikan dakwahnya. 
Dalam pandangan pragmatisme dan 
strategi politik yang dipahami oleh 
kebanyakan orang, tentunya tawaran 
tersebut merupakan kesempatan untuk 
mengembangkan dakwah. Dengan 
mengambil kekuasaan dan kekayaan 
terlebih dahulu, akan lebih mudah 
untuk berhujjah dan berdakwah. 

 Akan tetapi semua itu ditolak 
oleh Rasulullah SAW, karena sistem 
politik dan dakwah Rasulullah SAW 
dibangun dengan kejujuran dan 
ketulusan. Politik dan dakwah dalam 
Islam dibangun dengan ruh terlebih 
dahulu sebelum dengan jasad. Dakwah 
Islam dibangun dengan makna, 
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bukan sekedar lafadz. Dakwah Islam 
dibangun dengan iman, bukan hanya 
dengan gebyar dan kemewahan 
lahir. Politik dalam Islam adalah 
makna mengatur dalam mewujudkan 
keindahan dengan keindahan. Dakwah 
adalah dakwah, tiada lebih selainnya 
kecuali ridho Allah SWT.

 Bila kita ingin membangun 
sistem politik dalam bernegara atau 
media dakwah, semisal pesantren dan 
sarana pendidikan lainnya, semestinya 
harus dilandasi dengan keimanan dan 
ketulusan kepada Allah SWT. 

 Mereka yang ingin 
membangun sebuah pemerintahan 
yang baik, tidak akan mewujudkannya 
dengan menggunakan sarana ataupun 
prasarana yang kotor dan culas. 

 Yang ingin membangun 
pesantren atau sekolah sebagai alat 
mencari ridho Allah SWT tidak akan 
bersekongkol dengan pihak yang 
kotor dan culas, akan tetapi sangat 
memperhatikan sarana dan prasarana 
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yang baik dan halal dalam mewujudkan 
cita-citanya, bukan yang diutamakan 
jadinya sebuah bangunan akan tetapi 
yang diutamakan adalah ridho Allah 
SWT.

 Pada prinsipnya Rasulullah 
SAW telah memberikan landasan 
sistem berpolitik dan berdakwah, baik 
itu dalam skala kecil (kampung) atau 
besar dalam sebuah negara. Yang harus 
dikedepankan dalam membangunnya 
adalah ruh, nilai dan ketulusan. 
Itulah politik dalam Islam yang tidak 
mengenal politik kotor tetapi selalu 
ingin menciptakan keindahan dengan 
keindahan dimanapun dan kapanpun. 

 Politik yang dibangun oleh 
Islam adalah makna pengaturan, 
pengayoman dan harus punya fungsi 
rahmatan lil’alamin, dalam arti 
keindahan yang dapat dirasakan oleh 
siapapun dan apapun yang ada di alam 
ini. 

 Yang terakhir, jika Anda 
politikus atau ulama, maka cermatilah 
kiprah Anda. Jika Anda politikus 
yang merindukan Allah, tentu Anda 
tidak akan “bersekongkol” dengan 
ulama dan penjilat yang hanya akan 
menyesatkan Anda. Jika Anda adalah 
ulama yang merindukan Allah tentu 
Anda tidak akan bersekongkol dengan 
politikus yang kotor, culas dan tidak 
takut kepada Allah. 

 Tujuan sebaik dan semulia 
apapun jika anda raih dengan 
kekotoran dan kehinaan tidak akan 
membuahkan hasil kebaikan dan 
kemuliaan. Siapapun yang berjuang 
untuk kemuliaan dengan cara yang 
mulia maka ia akan mendapatkan 
kelak kemuliaan yang sesungguhnya 
di akhirat biarpun di dunia belum 
menuai keberhasilan. Wallahu a’lam 
Bish-Showab. 

BUYA YAHYA MENJAWAB

HUKUM FB, TWITTER, 
INTERNET, 

TV, DLL

Pertanyaan:
Assalamu’alaikum Wr. Wb.

Buya, saya bekerja di bidang teknologi 
informasi. Nah, bersama lajunya 
teknologi yang tidak bisa dibendung, 
bagaimana pandangan Islam tentang 
teknologi? Lalu bagaimana sikap kita 
sebagai seorang Muslim terhadap 
kemajuan tersebut? Apalagi telah 
beredar fatwa atas nama ulama yang 
mengharamkan semacam facebook, 
twitter , bahkan pengharaman 
penggunaan internet, tv, dll. Mohon 
Buya bisa memberi pencerahan.  

Terima kasih Wassalam.

Jawaban:
Wa’alaikumusalam Wr. Wb. 
 Saudaraku, semoga Allah 
SWT selalu membimbing kita semua. 
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Amin. Berkenaan dengan kemajuan 
teknologi, Islam bukan agama yang 
menutup diri dari kemajuan teknologi. 
Akan tetapi Islam telah memberi 
batasan-batasan penggunakan 
teknologi agar tidak disalah gunakan. 
Batasan tersebut telah disimpulkan 
dalam makna kemaslahatan untuk 
umat manusia itu sendiri. Maka 
segala sesuatu itu jika membahayakan 
manusia baik kesehatan, akhlaq atau 
keimanannya maka hal tersebut harus 
dihindari. Facebook, twitter atau 
internet secara umum adalah salah 
satu buah kemajuan teknologi. Seperti 
halnya televisi, handphone dan radio 
juga bisa digunakan untuk kebaikan 
dan bisa juga digunakan untuk 
kemaksiatan.
 
 Maka asal hukumnya hal 
tersebut diatas adalah mubah, sebab 
semua itu adalah media atau wasilah. 
Hukum wasilah adalah sesuai hukum 
tujuannya. Menghukumi media 
atau wasilah dengan hukum haram 
mutlak atau halal mutlak adalah 
tidak benar. Akan tetapi semua akan 
berubah hukumnya sesuai dengan 
penggunaannya. Jika digunakan 
untuk sesuatu yang haram maka 
hukumnya menjadi haram dan jika 
digunakan untuk sesuatu yang halal 
maka hukumnya juga halal (mencakup 
wajib, sunnah dan makruh). Wallahu 
a’lam bish-shawab.

BUYA YAHYA MENJAWAB

APAKAH BACA BUKU 
DAN MENGIKUTI 

PENGAJIAN LEWAT TV 
DAN RADIO TERMASUK 

MENUNTUT ILMU?

Pertanyaan:
Assalamu’alaikum Wr. Wb.

Buya Yahya saya mau nanya apakah 
membaca buku keagamaan dan 
mengikuti pengajian lewat TV dan 

radio termasuk thalabul ilmi?

Jawaban:
Wa’alaikumussalam Wr. Wb. 
 Thalabul ilmi (menuntut 
ilmu) yang sesungguhnya adalah 
duduk bersimpuh di depan guru 
yang sudah dipilih. Adapun belajar 
melalui tv, radio dan buku juga bisa 
disebut sebagai thalabul ilmi, akan 
tetapi pahala dan keutamaannya tidak 
sama dengan  yang hadir di majelis 
dengan sang guru. Ada hal yang perlu 
diperhatikan di dalam belajar melalui 
buku, tv dan radio yaitu anda harus 
tahu benar akhlaq dan sifat guru yang 
anda lihat di tv atau anda dengar di 
radio atau anda baca bukunya, jangan 
asal guru. Sebab ilmu harus diambil 
dari guru yang benar agar iman, aqidah 
dan akhlaq anda selamat. Wallahu 
a’lam bish-shawab.

92.9 FM Cirebon - 92.4 FM Majalengka - 104.8 FM Kuningan - 104.7 FM Batam - AM 1089 Bogor - 89.2 FM Karimun  
88.0 FM Kubu Raya Pontianak - 107.5 FM Purbalingga - 93.6 FM Aceh Besar - 87.6 FM Radioqu Berau Kaltim 

3



4

Penasehat: BUYA YAHYA
Pembina: Ust. Sayf Abu Hanifah
Tim Redaksi: Pustaka Al Bahjah
Telpon / WA: 085315082882

Sekretariat: 
Pustaka Al-Bahjah

Alamat: LPD Al-Bahjah
Jl. Pangeran Cakrabuana No. 179 

Blok Gudang Air, Kel. Sendang - Kec. 
Sumber, Kab. Cirebon 45611.

"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


