Menepati janji

Dan (ingatlah), ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi
mereka dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka (seraya berfirman): “Bukankah
Aku ini Tuhanmu?” Mereka menjawab: “Betul (Engkau Tuhan kami), kami menjadi saksi”.
(Kami lakukan yang demikian itu) agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan: “Sesungguhnya
kami (bani Adam) adalah orang-orang yang lengah terhadap ini (keesaan Tuhan)”.(QS.Al-A’raf
172)
Ayat di atas mengingatkan kepada kita (sebagai manusia) akan janji yang telah kita
proklamirkan di hadapan Allah SWT ketika akan dilahirkan di dunia “untuk menyembah Allah
dan tidak mempersekutukanNya”, sehingga manusia tidak bisa beralasan lagi atas dosa dan
kesalahannya ketika di dunia akan azab yang sangat pedih yang akan diterimanya pada hari
kiamat. Janji ini pasti akan dituntut Allah di akhirat kelak. Mungkin didunia kita merasa bebas
tanpa diperhatikan, tapi ingat Allah senantiasa memperhatikan tindakan kita bahkan apa yang
terkandung dalam fikiran juga diketahui oleh Allah. Semoga kita selalu istiqomah dengan jalan
Allah, amin.

Apa Yang Harus Kita Lakukan Setelah Berjanji
Islam mengajarkan, bahwa kepada siapa pun janji itu diberikan-selama tidak janji
bermaksiat maka harus ditepati. Bahkan siapa yang tidak menepati janji dikhawatirkan akan
masuk golongan orang munafik. Sebagaimana hadis Nabi yang bersumber dari Abdullah bin
Amr radhiallahu’anhuma, dia berkata, Rasulullah sallallahu’alahi wa sallam bersabda:
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Empat (prilaku) kalau seseorang ada padanya, maka dia termasuk benar-benar orang
munafik. Kalau berbicara berdusta, jika berjanji tidak menepati, jika bersumpah khianat, jika
bertikai, melampaui batas. Barangsiapa yang terdapat salah satu dari sifat tersebut, maka dia
memiliki sifat kemunafikan sampai dia meninggalkannya.” (HR. Bukhari, 3178 dan Muslim, 58)
Dalam hadits yang lain Baginda Nabi bersabda :

(

)

Barangsiapa yang tidak menepati janji seorang muslim, maka dia mendapat laknat
Allah, malaikat, dan seluruh manusia. Tidak diterima darinya taubat dan tebusan.” (HR.
Bukhari, 1870 dan Muslim, 1370)
Adapun janji seorang muslim kepada Allah SWT dalam bahasa fiqhnya lazim disebut
“nadzar”. Secara bahasa nadzar adalah berjanji melakukan kebaikan atau kejelekan. Sedangkan
dalam istilah syariat nadzar adalah janji yang diwajibkan oleh orang mukallaf pada dirinya
sendiri untuk Allah, dengan mengatakan sesuatu yang dalam asal syariat tidak diwajibkan.
Maka janji kepada Allah SWT (nadzar) harus ditepati. Karena di dalam Al Quran, Allah
telah memerintahkan untuk menepati nadzar. Firman Allah, “Dan hendaklah mereka menepati
nadzar-nadzar mereka.” (Al Hajj : 29). “Apa saja yang kamu nafkahkan dan apa saja yang
kamu nadzarkan sesungguhnya Allah mengetahuinya.” (Al Baqarah : 270).
Dari ayat di atas sudah Jelas bahwa semua janji manusia kepada Allah selama janji itu
baik dan mampu ditunaikan wajib ditunaikan. Jika janji itu bernilai maksiat, maka tidak
wajib ditunaikan karena tidak sah. Begitu juga jika tidak mampu untuk menunaikannya maka
tidak harus ditunaikan. Dan jika tidak bisa menunaikan janji kepada Allah itu maka harus ditebus
dengan kafarat. Dan kafaratnya sama dengan kafarat sumpah (yamin). Dalilnya adalah hadits
riwayat Abu Daud, Baginda Nabi bersabda :
“Barang siapa bernadzar suatu nadzar dan tidak bisa menunaikannya, maka kafaratnya
adalah seperti kafarat sumpah.”
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Dan kafarat sumpah adalah sebagaimana dijelaskan dalam surat Al Maidah ayat 89 :
“Maka kaffarat (melanggar) sumpah itu, ialah memberi makan sepuluh orang miskin, yaitu dari
makanan yang biasa kamu berikan kepada keluargamu, atau memberi pakaian kepada mereka
atau memerdekakan budak. Barangsiapa tidak sanggup melakukan yang demikian, maka
kaffaratnya puasa tiga hari.itulah kafarat sumpah-sumpahmu. Demikianlah Allah menerangkan
hukum-hukumNya kepadamu agar kamu bersyukur (kepadaNya)”.

Manfaat dari menepati janji
Nash-nash dalam Al-Quran dan Hadis banyak dan jelas petunjuknya akan kewajiban
memenuhi (janji) dan haramnya melanggar dan berkhianat. Allah menyebutkan manfaat besar
di dunia dan akhirat jika seseorang memenuhi janjinya, disamping manfaat nyata bagi kebaikan
masyarakat yang berkesinambungan. Di antara manfaat tersebut adalah,
1. Dalam Al-Quran disebutkan bahwa memenuhi janji termasuk sifat orang-orang bertakwa
sekaligus sebab utama dalam menggapai ketakwaan. Sebagaimana firman Allah SWT :

Sebenarnya siapa yang menepati janji (yang dibuat)nya dan bertakwa, maka sesungguhnya
Allah menyukai orang-orang yang bertakwa.’ (QS. Ali Imran: 76)
2. Menepati janji termasuk sebab mendatangkan keamanan di dunia dan menghindari
pertumpahan darah, melindungi hak para hamba, baik yang muslim maupun kafir.
Sebagaimana firmanTa’ala :

(Akan tetapi) jika mereka meminta pertolongan kepadamu dalam (urusan pembelaan)
agama, maka kamu wajib memberikan pertolongan kecuali terhadap kaum yang telah ada
perjanjian antara kamu dengan mereka. Dan Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.”
(QS. Al-Anfal: 72)
3. Dapat menghapus kesalahan dan memasukkan ke surga. Sebagaimana yang kita dapatkan
dalam Firman-Nya :

“Dan penuhilah janjimu kepada-Ku, niscaya Aku penuhi janji-Ku kepadamu dan takutlah
kepadaKu saja” (QS. Al-Baqarah: 40)
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Adapun lawan kata dari amanah dan memenuhi (janji) adalah khianat. Kalau amanah dan
memenuhi janji termasuk karakter keimanan dan ketaqwaan, maka khianat dan melanggar (janji)
termasuk karakter kenifakan dan kedurhakaan. Na’udzubillah.
Rasulullah sallallahu’alaihi wa salam bersabda,

)
(
Sungguh, Allah akan tancapkan bendera bagi orang yang berkhianat di hari kiamat.
Lalu dikatakan: ‘Ketahuilah ini adalah pengkhianatan si fulan.” (HR. Bukhari, no. 6178, dan
Muslim, no. 1735)
Kita memohon kepada Allah agar senantiasa dijadikan orang-orang yang menepati janji
dan sumpah setia. Serta kita berlindung dari pengkhianatan dan melanggar janji.
Wallahu ‘alamu bisshowaab
By : Satibi Darwis
Sekretaris Dewan Pengawas Syariah

Nasihat Mingguan Takaful 008, 11-09-2013

