
 
Rusaknya Letak Ketaqwaan 

 
     Ada satu jenis penjajahan yang tak terlihat namun bisa dirasakan akibatnya, penjajahan ini 
disebut dengan penjajahan terhadap hati manusia. Ini merupakan penjajahan yang paling 
kejam. Orang yang hatinya terjajah, tidak akan segan untuk menjajah bangsanya sendiri. 
Dimana mereka hidup di negara yang sama, satu bahasa, satu tanah air. Hatinya terdapat 
banyak racun, dengan racun tersebut ia bisa mempengaruhi saudaranya. Benar-benar terjajah, 
pantas saja sulit merdeka. Segala cara pun di lakoninya tak peduli apakah itu halal atau 
haram, mereka hanya mementingkan hasrat duniawi saja tanpa ingat akan adanya akhirat. 
 
Orang bilang, butuh ratusan tahun untuk mengubah watak sebagian masyarakat di salah satu 
negara paru-paru dunia ini. Kekayaan alamnya yang begitu banyak, sumber daya manusia 
yang tak terhitung. Namun, memerlukan tekad yang kuat untuk merubah bangsa ini menjadi 
bangsa yang disiplin, amamah, dan berdikari. 
 
Sejenak pikiranku terhenti, hatiku tiba-tiba terperanjat sembari bertanya, “Kamu tau mengapa 
Indonesiaku seperti ini? Semua gara-gara fulan bin fulan." 
Eh, tunggu. “Bro! Sebelum menengok ke kanan kiri dan menyalahkan orang lain, sejenak 
tengoklah diri sendiri. Lihatlah kelakuan sebagian kita yang sering terjebak oleh ke egoisan 
diri. 
 
"Pecat pejabat yang makan uang rakyat!" Sorak sebagian pendemo sambil memanjat pagar 
gedung pemerintahan dan merusak fasilitas umum. Padahal, baru saja fasilitas itu dibangun 
beberapa waktu lalu. 
 
"Jangan mengambil hak orang lain!" teriak seseorang sambil mengacak-acak antrean 
pembelian tiket. 
 
"Kebersihan itu sebagian dari iman." Kata seseorang sambil membuang bungkus permen di 
jalan raya. 
 
“Mari tegakkan disiplin!" Kata seorang pejabat yang datang terlambat dan baru beberapa 
menit lalu menerobos lampu merah sambil melambaikan tangan pada petugas lalu lintas. 
 
"Oke, pak!" Kata pak petugas sambil mengacungkan jempol dan memberi salam hormat. 
 
Ada apa sebenarnya dengan negeri ini? 
 
Ada juga yang khusyuk mendengar tabligh akbar di alun-alun kota, tangisnya mengharu, 
namun kertas koran yang dipakainya sebagai alas duduk ditinggalkan begitu saja. Tanpa di 



ambil kembali lalu buang ke tempatnya. Begitu pula dengan botol air mineral dan tissu yang 
berserakan dimana-mana usai dipakai buat ngelap air mata. 
 
Kita sering menuntut pemerintah agar memberikan fasilitas ini dan itu, tapi saat diberi 
teknologi, malah dicolongin. Lisan dan perbuatan kita sendiri ternyata yang menjadikan ini 
semua kacau. Coba renungi ini, 
 
Kalau kita cela pemimpin kita. Apakah beliau akan berubah? Tidak. Tapi kalau kita do'akan 
pemimpin kita, apakah beliau akan berubah? Pasti berubah. Asalkan kita yakin bahwa Allah 
mendengar kita. Karena itu do'akan pemimpin kita, karena pada dasarnya pemimpi itu dari 
rakyat dan untuk rakyat. 
 
Jadi... 
Apa permasalahan kita? 
Ya, lagi-lagi soal mental, mental, dan mental. 
 
Hati sebagian kita masih terjajah sehingga sulit menanamkan rasa tanggungjawab pada diri 
sendiri. Percaya terhadap berbagai isu, namun sering tak bisa memberi solusi. 
Banyak menyumpahi, tanpa sadar menyampahi negeri. Sifat muroqobah yang seharusnya 
menuntun kita untuk taat meski tak ada yang lihat. Merasa diawasi oleh Allah Yang Maha 
Agung. 
 
Bila penjajahan negeri berhasil ditumpas dengan perlawanan senjata bambu runcing, maka 
lain halnya dengan penjajahan hati. Ia hanya bisa ditumpas dengan pengamalan agama secara 
terperinci dari mulai yang basic sampai hal-hal yang pelik. Itu semua harus kita amalkan, 
sebagai negara dengan mayoritas muslim terbesar. Kita yang muslim harus mewarnai, bukan 
diwarnai. Pengamalan tersebut tidak boleh hanya menitikberatkan pada aspek ritual semata, 
tapi juga pada aspek nilai dan moral yang terkandung dalam agama. 
 
Agama tidak boleh lagi dipakai sebagai baju kepentingan di negeri ini, tapi sebagai pijakan 
yang melandasi setiap kata dan sikap masyarakatnya. 
Sebab bila agama dipakai sebagai baju kepentingan, maka agama yang seharusnya menjadi 
sumber kasih sayang dan kedamaian akan berubah menjadi sumber kekerasan dan kekacauan. 
Agama yang seharusnya menjadi sumber moral, justru akan melahirkan sikap amoral atas 
nama agama. 
 
Semoga Allah memebrikan hidayah kepada kita semua, kepada para pemimpin negara ini 
tidak lupa kepada seluruh jajarannya. Aamiin. 
 ____ 
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