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SEBAGAI sesama muslim,
tentu kita miris sekaligus iba
saat menyaksikan berbagai
musibah yang terjadi di ne-
geri ini. Belum lama ini ber-
edar banyak berita kecelaka-
an yang menewaskan para pe-
ngantar calon jamaah haji
(CJH). Kabar terakhir, 13
orang meninggal dan delapan
lainnya mengalami luka-luka
karena kecelakaan kereta api
yang menabrak sebuah mobil
bak terbuka di dekat perba-
tasan Desa Jengkok, Keca-
matan Kertasemaya, Selasa
(1/10) sekitar pukul 10.22.

Sebelumya, bus yang me-
ngangkut para pengantar
CJH asal Probolinggo juga
terguling di pintu keluar tol
Porong, Sidoarjo. Bahkan, dua
bus yang berpenumpang pe-
ngantar haji asal Desa Penga-
bean, Kecamatan Losari, Ka-
bupaten Brebes, terlibat ke-
celakaan di ruas tol Tem-
balang Km 5.000. Masih ada
banyak lagi kisah tragis yang
menimpa pengantar CJH pa-
da tahun-tahun sebelumnya.
Seharusnya, itu menjadi cam-
buk bagi kita untuk tetap was-
pada di mana pun kita berada.

Tradisi Unik

Berbicara tentang me-
ngantarkan orang yang hen-
dak naik haji berkaitan de-
ngan tradisi yang selama ini
berkembang di masyarakat
kita. Setiap tahun, ketika
memasuki bulan haji, CJH
akan disibukkan tradisi
ziarah haji. Ziarah berasal
dari kata zaara-yazuuru-
ziarotan yang berarti me-
ngunjungi. Jadi, ziarah haji

mili dan masyarakat untuk
berziarah.

Ziarah haji diisi dengan
acara memohon maaf atas
segala kesalahan, mendoa-
kan dengan zikir, dan ber-
doa agar segala urusan yang
berkaitan dengan perjalanan
dan manasik haji dimu-
dahkan. Ziarah tersebut juga
dimaksudkan untuk menda-
pat haji yang mabrur. Na-
mun, kadang, tradisi oyi di-
tambah permintaan agar
CJH mendoakan masyara-
kat berhaji di tempat-tem-
pat yang mustajab.

Di Kabupaten Pamekas-
an, Madura, tradisi ziarah
haji berbeda dari daerah
lain di Indonesia. Setiap ke-
luarga yang mengantar ang-
gota keluarganya pergi haji
seperti mengantar jenazah
ke pemakaman. Seperti
yang terlihat baru-baru ini
pada pasutri calon haji
Sunarto dan Taslima yang
termasuk dari 802 orang
CJH asal Kabupaten Pame-
kasan Madura. Menjelang
pasutri tersebut “dilepas”,
puluhan orang kerabat me-
nggelar doa dan tahil yang
kemudian ditutup dengan
kumandang adzan dan ba-
caan iqomah, persis seperti
yang dilaksanakan saat me-
ngantar jenazah ke pema-
kaman. Menurut salah seo-
rang yang hadir, acara ini
merupakan tradisi masya-
rakat Madura dan mengi-
kuti sunah Rasul seperti ba-
caan tahlil, azan, dan iqo-
mah (TVoneNews.tv).

Begitu juga yang dilakukan
warga Pulau Gili Ketapang,
Kabupaten Probolinggo, Ja-
wa Timur. Mereka mempu-
nyai tradisi unik setiap mu-
sim haji. CJH diantar dengan
puluhan perahu yang sudah

adalah mengunjungi orang
yang hendak pergi haji. Zi-
arah haji ini seolah menjadi
keharusan yang tidak boleh
ditinggalkan. Orang yang
hendak pergi haji mengun-
dang para sanak saudara,
tetangga, dan para tokoh
agama untuk berdoa. Ha-
rapannya, perjalanan haji
yang akan dilaksanakan ti-
dak mengalami halangan
dan berjalan dengan lancar.
Ziarah haji merupakan tra-
disi masyarakat Indonesia.
Di negara-negara Islam ti-
dak ditemukan tradisi se-
perti ini. Ziarah haji adalah
perpaduan budaya Indone-
sia dengan Islam.

Ada bermacam bentuk tra-
disi unik mengenai ziarah
haji. Setiap daerah memiliki
keunikan. Misalnya, tradisi
CJH di Lombok, Nusa Te-
nggara Timur (NTT). Ziarah
di sana biasanya dimulai de-
ngan membangun tetaring
(balai). Masyarakat mem-
bantu CJH mencari bahan,
merakit, sampai memba-
ngun tetaring tersebut. Zi-
arah haji dimulai dua sam-
pai tiga minggu sebelum
keberangkatan. Hal itu
dilakukan untuk membe-
rikan waktu bagi sanak fa-

dihiasi ke tempat pembe-
rangkatan haji. Pelabuahan
Tanjung Tembaga Probolingo
dipadati ribuan warga. Me-
reka menaiki perahu untuk
mengiringi CJH yang akan
berangkat ke Baitullah. Me-
reka berharap mendapat ber-
kah dan segera bisa menyusul
saudaranya ke Tanah Suci.
Suasana haru mewarnai saat
CJH akan berpisah dengan
keluarga. Orang sana mena-
makan tradisi tersebut de-
ngan sebutan nganter kajien.

Perlu Dilestarikan

Ziarah haji merupakan adat
yang perlu dilestarikan. Sebab,
itu sesuai dengan napas sunah
Rasul. Sayyid Muhammad Alawi
dalam Karakteristik Umat Mu-
hammad di Bab Keutamaan Haji
menceritakan bahwa Umar bin
Khattab pernah datang kepada
Nabi memohon izin ketika hen-
dak menunaikan ibadah umrah.
Nabi memberikan izin kepa-
danya seraya mengatakan, “Hai
Umar, tolong ikut sertakan kami
ketika engkau berdoaa (HR al-
Harwi).” Menurut Sayyid Mu-
hammad, tradisi izin kepada
masyarakat sekitar perlu diles-
taraikan karena ini adalah su-
nan Nabi, sebagaimana dilaku-
kan Umar bin Khattab (Sayyid
Muhammad; 196, Khasois al-
Ummah al-Muhammadiyah).

Perkataan Nabi itu meru-
pakan teladan bagi umat
Islam. Makkah adalah tem-
pat pilihan sehingga doa le-
bih mungkin dikabulkan da-
ripada di tempat biasa. Le-
bih-lebih, jamaah haji ada-
lah wafdullah (utusan Al-
lah) yang sangat dekat de-
ngan-Nya.

Namun, perlu diingat bahwa
haji adalah ibadah dengan
interaksi simbolis yang luas.

Haji merupakan manifestasi
keimananan yang berupa ke-
sadaran ketuhanan, kemanu-
siaan, dan ekologi, seperti
dengan bagus dicatat Ali Sya-
riati. “Kakbah hanyalah sebuah
tonggak penunjuk jalan, pe-
nanda dari awal perjalanan,
bukan akhir dari perjalanan di
mana tak satu pun harus
dilakukan lagi. Di sinilah Allah,
Ibrahim, Muhammad, dan
manusia-manusia bertemu.”

Dalam berbagai riwayat
disebutkan bahwa tak se-
mua orang yang naik haji
mewarisi atribut mabrur ka-
rena memang haji mabrur
mengasumsikan orang “ber-
haji setiap hari”. Tidak ha-
nya di Tanah Suci, tetapi ju-
ga spirit-nya memantul di
sini: di tanah kelahiran
tempat berpijak kaki sehari-
hari, menjaga diri untuk
selalu terjaga dalam kesa-
daran ilahi, meneladani
iman inklusif Nabi Ibrahim
(transendensi), sekaligus se-
tia mencontoh Nabi Muham-
mad SAW sebagai manusia
politik (humanisasi). Se-
moga jamaah haji tahun ini
dapat menggapai haji yang
mabrur dan dapat mewa-
riskan pesan positif bagi
masyarakat sekitar. Amiin.

TIADA harta dan tiada apa-apa yang dapat
kita berikan atas kasih sayang yang diberikan
orang tua kita. Terutama jasa-jasa ibu sebagai
orang tua yang paling dekat dengan kita sebagai
anak-anaknya. Sentuhan kasih sayangnya
melebihi kasih sayangnya terhadap dirinya
sendiri. Itu bagai ungkapan “Jika seorang anak
terjatuh ke sumur, ibunya tanpa pikir panjang
akan melompat untuk menyelamatkannya.

Namun, jika seorang ibu
jatuh ke dalam sumur,
anaknya akan lari mencari
tangga.”

Ungkapan tersebut
hanyalah kiasan tentang
jasa dan kasih sayang
seorang ibu yang sangatlah
besar. Sementara itu, balas
jasa seorang anak kepada
ibunya tidak seperti kasih
sayang yang didapat sejak
anak masih berwarna
merah. Segalah hal
dilakukan demi seorang
anak. Bahkan, demi untuk
menghidupi anak-anaknya,
mereka harus menjual
harga diri. Ini sebenarnya
bukti kasih sayang seorang
ibu, namun dilakukan

dengan jalan yang bertentangan dengan norma.
Meskipun hal demikian dilakukan oleh seorang
ibu, seorang anak masih ogah-ogahan untuk
berbakti dan memuliakannya. Bahkan, mayoritas
durhaka kepadanya.

Kita tentu menyadari bahwa durhaka kepada
orang tua adalah akhlak yang tidak terpuji.
Namun, sangat sulit bagi kita untuk berbakti dan
memuliakan orang tua. Khususnya ibu. Melalui
buku ini, kita diajak untuk menyelami makna
berbakti dan memuliakan orang tua. Orang tua
merupakan elemen penting dalam hidup kita.
Tidak jarang kita mendengar bahwa seseorang
yang sukses dalam karirnya dapat dipastikan
selalu dibarengi restu orang tua. Secara
biologis, adanya kita tentu mustahil tanpa
kehadiran orang tua. Atas kelahiran kita di dunia
ini, wajib kiranya kita menempatkan orang tua di
posisi terhormat setelah pengabdian kita kepada
Allah SWT (hal 13).

Sungguh, kita memang sulit berbakti kepada
orang tua, kecuali mereka yang memilikit watak
dan hati yang halus, lembut, dan lentur. Kadang,
memang ada tekat berbakti. Itu tumbuh dalam jiwa
ini. Namun, karena sifat dan naluri yang kita miliki
sebagai manusia yang selalu sombong, riya, ujub,
dan berbagai sifat manusiawi yang selalu ego,
keinginan berbakti tertutup oleh sifat-sifat bejat
tersebut. Dari sini, penulis mengajak kita me-
nyadari hal-hal yang menghambat kita untuk
memuliakan dan berbakti kepada orang tua.

Untuk menghilangkan sikap sombong, riya,
ujub, dan sifat buruk lainnya dari dalam diri kita,
hendaknya kita senantiasa ingat akan kele-
mahan-kelemahan yang ada pada diri kita.
Selain itu, selalu ingat dosa dan tidak bosan
untuk selalu berzikir pada Allah SWT. Dengan
begitu, sikap sombong dalam diri akan berubah
menjadi cinta kepada siapa pun. Termasuk
kepada kedua orang tua kita. Dengan me-
ngetahui kelemahan diri, akan muncul sikap
rendah hati (tawadhu’). Sebaliknya, jika tidak
mengetahui kelemahan-kelemahan diri, kita
akan merasa bagai orang yang lebih dan paling
segala-galanya dibanding orang lain (hal 96).

Sebenarnya, dari buku ini, tidak ada hal yang
menarik dan aktual untuk dibaca dan diserap
oleh jiwa yang lumpuh dari berbakti dan
menghormati orang tua. Semua lawas. Sudah
banyak buku-buku yang mengulas hal senada.
Jika dilihat, penjelasannya memang cukup
mudah untuk dipahami karena bahasa yang
disampaikan tidak begitu rumit alias lugu.

Dengan kehadiran buku ini, pembaca dengan
mudah untuk menyadari bahwa introspeksi diri
sangat penting guna menumbuhkan gerakan batin
untuk menghormati, memuliakan, dan berbakti
kepada orang tua. Pada akhirnya, kita terantar
pada dunia kesopanan dan adab yang baik
kepada orang tua. Adab dan kesopanan itu bisa
memberikan ruang bagi kita untuk menemukan
jalan yang lurus dan mudah untuk dilalui.

Jika kita tidak bisa menjaga alias menga-
baikan adab dan kesopanan terhadap orang tua
dan anggota keluarga lainnya, seperti berbuat
dengki, iri, menghasut, dendam, memutuskan
tali silaturahmi, tidak saling tolong-menolong,
dan sebagainya, niscaya kita akan mendapat
dosa, hidup kita tidak akan diberkahi, dan jalan
rezeki yang lurus di hadapan kita akan disem-
pitkan, bahkan bisa saja ditutup (hal 105).

Ada banyak hal yang perlu kita ketahui dari
ulasan buku ini tentang cara berbakti kepada
orang tua dan beberapa keutamaan serta
manfaatnya agar kita selalu memuliakan orang
tua. Orang tua adalah kunci kehidupan ini untuk
mencapai kebahagiaan. Dengan restu orang
tua, hati akan damai dan perasaan akan
tenteram. Selain menyajikan cara berbakti
kepada orang tua dan beberapa keuatamaan
serta manfaatnya bagi kita, buku ini memberikan
beberapa bentuk cerita insprasi tentang
keutamaan memuliakan orang tua hingga
menggapai kesuksesan berkat memuliakan
orang tua. Tentu, ketika kita sudah memuliakan,
menghormati, dan berbakti kepada orang tua,
mereka akan selalu mendoakan setulus hati
agar kita menemukan jalan hidup yang terang
benderang serta kebahagiaan dalam hidup ini.

Peresensi adalah Wakil Direktur
Gerakan IAIN Sunan Ampel Menulis
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“SAYA mengerti dakwaan dan ti-
dak akan mengajukan nota kebe-
ratan. Tapi, saya minta waktu satu-
dua menit kepada majelis hakim
untuk mengungkapkan suara hati
nurani,” kata Djodi Supratman pa-
da sidang pembacaan dakwaan di
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi
Jakarta, Kamis, 10 Oktober 2013.

Djodi adalah pegawai Mahkamah
Agung (MA). Dia ditangkap tangan
oleh KPK karena menerima suap
untuk pengurusan kasasi perkara
Hutomo Wijaya Ongowarsito dari
pengacara Mario Bernardo. Dia
sampaikan hal tersebut setelah
pembacaan dakwaan

Dalam kesempatan itu, Djodi juga
menyampaikan maaf karena telah
berbuat tercela sebagai pegawai
negeri sipil di MA. Seharusnya, dia
memberi contoh yang baik. Dia juga
meminta maaf kepada petinggi ins-
titusi tempatnya bekerja, yakni MA.

“Saya mengakui perbuatan dan
kesalahan saya dan memohon ma-
af. Saya meminta supaya majelis
hakim bisa menjatuhkan putusan
yang seadil-adilnya karena saya ma-
sih memiliki tanggungan keluarga.
Anak saya lima, masih kecil-kecil,
dan butuh biaya,” papar Djodi.

Djodi mengatakan tidak menye-
sal ketika ditangkap penyidik KPK
di sekitar Monas, Jakarta Pusat, dan
ditemukan uang di tasnya oleh apa-
rat. Dia justru merasa berterima ka-
sih karena tindakan KPK telah me-
nyadarkannya yang selama ini khi-
laf dan mengembalikannya.

Sebuah sikap yang luar biasa? Je-
las. Djodi Supratman memang bukan
pejabat tinggi negara. Dia juga bukan
tokoh terkenal. Tetapi, sikapnya se-
bagai aparat negara yang dengan
jantan mengakui kesalahannya me-
nerima suap adalah sikap positif
yang langka. Apalagi, hal itu terjadi
saat beberapa pejabat tinggi negara
dan tokoh politik yang tertangkap
tangan KPK membantah semua tu-
duhan terhadap mereka.

Kasus terbaru adalah yang melibat-
kan Ketua Mahkamah Konstitusi
(MK) Akil Mochtar yang pekan lalu
tertangkap tangan oleh aparat KPK
dengan bukti uang suap senilai sekitar
Rp 3 miliar. Itu sebuah peristiwa yang
mengguncangkan negara.

KPK juga menangkap dan me-
nahan empat orang lainnya dalam
operasi tangkap tangan di rumah
dinas Akil tersebut. Termasuk se-
orang anggota DPR dari Fraksi Gol-
kar, Chairun Nisa, dan seorang pe-
ngusaha, Cornelis. Uang suap ter-
sebut diduga terkait dengan kasus

pilkada di Kabupaten Gunung Mas,
Kalimantan Tengah, yang sedang
ditangani MK.

Meskipun demikian, Akil mem-
bantah telah menerima suap. Se-
usai diperiksa KPK pada Kamis,
dia mengaku tak tahu maksud ke-
datangan Chairun Nisa dan Cor-
nelis ke rumahnya. Pernyataan
Akil tersebut menimbulkan reaksi
mantan Ketua MK, Mahfud M.D.
Mahfud menyarankan agar Akil
mengakui saja perbuatannya me-
nerima suap. Dengan mengakui
perbuatannya, proses hukum yang
akan dijalani Akil semakin mudah.

Benar kata Mahfud. Pengakuan
bersalah (apalagi diikuti permintaan
maaf) akan sangat membantu Akil.
Tetapi, membantah, tampaknya, me-
rupakan sikap tipikal koruptor di
negeri ini. Kita bisa menengok ke
belakang sejenak kasus-kasus ko-
rupsi yang terjadi beberapa tahun
terakhir ini. Kecuali Djodi Su-
pratman, sulit ditemukan tersangka
korupsi, bahkan terpidana, yang me-
ngakui kesalahannya.

Ketika jaksa di Kejaksaan Agung,
Urip Tri Gunawan, ditangkap apa-
rat KPK saat menerima suap kasus
BLBI sekitar Rp 6 miliar dari
Arthalita Suryani di Jakarta pada
3 Maret 2008, dia tidak mengaku
telah menerima suap. Bahkan,
sampai hakim menjatuhkan vonis
hukuman 20 tahun penjara pada 4
September 2008, jaksa itu tidak
pernah mengakui kesalahannya.

Salah satu terdakwa kasus koru-
psi Alquran, Zulkarnarn Djabar, ju-

ga tidak mau terus terang dan me-
ngaku bersalah dalam perkara
yang melilitnya itu. Sampai vonis
hakim dijatuhkan, anggota DPR
tersebut cuma mengaku lalai se-
hingga terlibat kasus tersebut. De-
mikian juga anaknya, Dendy Pra-
setya, yang divonis hukuman 8
tahun penjara.

Kepala SKK Migas Prof Dr Rudi
Rubiandini yang ditangkap tangan
oleh aparat KPK karena menerima
suap lebih dari Rp 7 miliar juga
tidak mau mengaku telah me-
lakukan korupsi. “Saya tidak me-
lakukan korupsi. Tapi, tampaknya,
saya kena gratifikasi,” katanya.

Contoh mencolok lainnya adalah ka-
sus korupsi yang melilit mantan Ka-
korlantas Polri Irjen Djoko Susilo yang
ditangkap KPK dan diadili karena
korupsi puluhan miliar rupiah. Sam-
pai vonis hukuman 10 tahun penjara
dan penyitaan aset-asetnya yang
bernilai puluhan miliar rupiah di-
lakukan, dia tidak mengakui ke-
salahannya. Seperti Zulkarnaen
Djabar, dia hanya mengaku lalai
dalam menjalankan pekerjaannya.

Mengapa susah menemukan para
koruptor atau narapidana lain yang
mengakui kesalahannya? Di negara
lain, seperti Korea Selatan dan Je-
pang, meminta maaf kepada publik
adalah etika dasar bagi politikus
atau pejabat yang dinilai atau me-
rasa bersalah dalam tugas dan
tanggung jawabnya. Sering pula
permintaan maaf itu disertai de-
ngan tindakan bunuh diri, seperti
mantan Presiden Korea Selatan

Roh Moo-hyun. Roh yang sedang
diselidiki dalam kasus korupsi bu-
nuh diri dengan terjun ke jurang
pada 23 Mei 2009.

Di AS ada banyak contoh bagaimana
para politikus yang didakwa korupsi
mengakui kesalahannya, lalu meminta
maaf. Namun, kasus Randall Harold
Cunningham adalah yang paling dra-
matis. Cunningham (kini 72 tahun)
merupakan mantan anggota Partai Re-
publik di DPR AS atau House of Re-
presentatives dari negara bagian Ca-
lifornia pada 1991–2005. Dia me-
ngundurkan diri dari DPR pada 28
November 2005 setelah mengaku ber-
salah–karena menerima suap sekitar
USD 2,4 juta dari kontraktor per-
tahanan dan menggelapkan pajak
pada 2004. Mantan pahlawan Perang
Vietnam itu terbukti bersalah. Pada 3
Maret 2006 dia dihukum 8 tahun 6
bulan penjara dan harus membayar
ganti rugi USD 1,8 juta.

“Saya belajar di Vietnam bahwa
ukuran sejati seorang laki-laki ada-
lah bagaimana dia menghadapi ke-
sulitan. Saya tidak dapat mengubah
apa yang telah saya lakukan. Tetapi,
saya dapat bertobat. Saya sekarang
berusia hampir 66 tahun dan saat
saya memasuki masa senja ke-
hidupan saya, saya akan berusaha
untuk menggunakan sisa waktu
yang diberikan Tuhan kepada saya
untuk bertobat,’’ kata Cunningham.�

Sikap Djodi Supratman dan
Cunningham adalah pembelajaran
yang hebat.

(dph_djoko@yahoo.com)


