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Fitrah dan tabiat manusia 

• Berusaha memenuhi kebutuhannya 

• Berkehendak, berkeinginan, 
berkepentingan  

• Homo momini sosius 

• Homo homini lupus 
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Dampak Interaksi manusia: 
 

• Persahabatan/ teman, persaudaraan, keluarga 

 >< persaingan, konflik, permusuhan, dsb. 

• Dua hal kontradiksi yg merupakan bagian dari 
sunatullah (ketetapan Allah) sekaligus ujian 
bagi manusia sebagaimana rasa senang-susah, 
tua-muda, pintar-bodoh, kaya-miskin, 
penderitaan maupun kebahagiaan, dsb. 
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• Dijadikan indah pada (pandangan) manusia 
kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu: 
wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari 
jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang 
ternak[186] dan sawah ladang. Itulah kesenangan 
hidup di dunia, dan di sisi Allah-lah tempat kembali 
yang baik (surga). (QS, Ali Imran: 14) 

• "Tidaklah suatu musibah menimpa seorang 
muslim kecuali Allah akan hapuskan (dosanya) 
karena musibahnya tersebut, sampai pun duri 
yang menusuknya." (HR. Al-Bukhariy no.5640 dan 
Muslim no.2572 dari 'A`isyah)  
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Pengertian Solidaritas 

• Solid: Padat, kokoh, mendalam, keras, penuh, 
kuat. 

• Solidaritas: Kesatuan kepentingan, visi, kelas 
sosial dsb. yang membentuk tali ikatan sosial 
dalam berinteraksi antar manusia. 

• Istilah Islam yang terkait: 

 Ukhuwah: persaudaraan 

 Kholili : Pertemanan, teman setia, kekasih 
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Solidaritas dalam perspektif Islam  

• Persatuan merupakan satu landasan penting 
untuk membangun kehidupan yang istiqamah 
di atas jalan Allah Ta’ala. 

• Perpecahan merupakan sarana bagi setan 
untuk membelenggu kaum muslimin agar 
selalu tercabik-cabik dalam permusuhan dan 
perpecahan, sehingga dalam banyak ayat 
Allah Ta’ala melarang kaum muslimin untuk 
berpecah belah.  
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Dalil: 

• “Jikalau Rabbmu menghendaki, tentu Dia 
menjadikan umat yang satu tetapi 
mereka senantiasa berselisih pendapat, 
kecuali orang-orang yang dirahmati 
Rabbmu.” (Hud: 118-119) 
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• Syaikh Abdurrahman As-Sa’di rahimahullah berkata: “Allah 
mengabarkan, jikalau Dia menghendaki niscaya seluruh manusia 
akan dijadikan satu dalam keutuhan agama Islam karena kehendak-
Nya tidak terbatasi dan tidak ada sesuatu apapun yang bisa 
menghalangi-Nya. Tetapi tetap dengan hikmah-Nya mereka 
(manusia) berselisih, menyelisihi jalan yang lurus, dan mengikuti 
jalan-jalan yang menjerumuskan ke an-naar (neraka). Masing-
masing dari mereka menyatakan: ‘Kami berkata yang benar dan 
yang lainnya salah.’ Dan Allah membimbing (untuk sebagian umat) 
kepada ilmu tentang al-haq, kemampuan beramal dengannya dan 
persatuan, sehingga mereka merasakan kedamaian sejak dini yang 
kemudian teriringi dengan pertolongan dan taufiq dari Allah Ta’ala. 
Adapun yang lainnya adalah umat yang terhinakan dan berjalan 
dengan diri mereka sendiri.” (Taisirul Karimir Rahman fi Tafsiri 
Kalamil Mannan hal. 348) 
 

• Ibnu Katsir rahimahullah berkata: “Orang-orang yang dirahmati 
adalah para pengikut para rasul yang selalu berpegang teguh 
dengan apa yang diperintahkan agama dan diperintahkan para 
rasul.” (Tafsir Ibnu Katsir: 481) 
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Bentuk-bentuk Ikatan Sosial 
(Persaudaraan/ pertemanan) 

• Bentuk ikatan darah: nasab (garis keturunan) 
dan sesusuan 

• Bentuk Ikatan Perkawinan: Pernikahan 

• Bentuk Ikatan lembaga sosial 

 pemerintahan: RT, RW, Kel, ... Negara 

 organisasi: masy, poltk, profesi, bisnis, kerja,  

       mahasiswa, dsb. 

• Bentuk Ikatan Agama & Akidah (keyakinan) 
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Siapa Teman kita? 

• Orang berakal sehat 
• Berahlak baik 
• Bukan orang fasik  (yang tidak takut pd 

Allah) 
• Bukan perusak akidah  (keyakinan) 
• Bukan pelaku maksiat (syirik – sahwat) 
• Bukan orang tamak (rakus dg dunia) 
   (Abduraahman Mubarrok, 2010) 
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Bagaimana Adab-adab Berteman? 

• Berteman karena Allah 

• Memilih Teman yang baik 

• Lemah lembut kepada teman 

• Tidak berlebihan dalam mencintai teman 

• Menerima kekurangan teman 

• Jangan mencerca teman 
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Apa Hak-hak Pertemanan? 

• Membantu kelapangan temannya 

• Menjenguk teman yang sakit 

• Menjaga rahasianya 

• Al-Wafa dan Ikhlas 

• Menerima udzur alasanya 

• Membelanya ketika tidak ada 

• Mendoakan kebaikan bagi teman 

• Menasehatinya dengan kebaikan krn Allah 
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Penyebab Retaknya Persahabatan 

• Berbuat dosa 

• Balas dendam (marah) krn urusan pribadi 

• Tidak mengembalikan segala permasalahan 
dengan hukum yg semestinya (Al Qur’an dan As-
sunnah) tmsk tdk menjaga hak pertemanan.  

• Tidak mau bertanya pada ulama (faqih) 

• Malas dalam menimba ilmu 

• Tidak mau mengambil hikmah atas sgl peristiwa 
konflik (baik sejarah) maupun dirinya sendiri. 
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Bagaimana Melanggengkan 
Persahabatan? 

• Mengingat keutaman cinta dan benci karena 
Allah 

• Menginginkan kebaikan bagi temannya 

• Baik sangka dalam bergaul 

• Saling memberi hadiah 

• Menjaga adab-adab berteman 
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Karya Teknologi untuk apa? 

• Karya       : Sgl sesuatu yg sengaja kt upayakan 

• Teknologi:  software & hardware 

 Berwujud :  produk, benda, media, dsb. 

 tdk berwujud :  pikiran, prosedur, sistem, dsb. 

• Berkarya  :  memberikan manfaat (kebaikan) 

• Karya terbaik: Sgl upaya kt atas dasar niat baik, 
ikhtiar yang baik sehingga dapat memberikan 
kebaikan/ manfaat yg sebesar-besarnya bg org 
lain (masy)  khususnya di bidang pendidikan. 
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