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Kata Pengantar 

Rasulullah pernah bersabda, “Empat hal yang membahagiakan dan membuatmu nyaman, 

yakni istri salihah, tempat tinggal yang luas, tetangga yang salih dan tunggangan (kendaraan) 

yang nyaman. Sedangkan empat hal yang menyengsarakan adalah tetangga yang buruk, 

wanita yang buruk akhlaknya, tunggangan (kendaraan) yang jelek dan tempat tinggal yang 

sempit.”(HR Ibnu Hibban) 

Memiliki rumah sendiri seringnya merupakan impian banyak keluarga baru.  Dari sana lah 

kemudian mereka membangun mimpi-mimpi selanjutnya. Kalau belajar kepada burung, 

penulis juga merasa malu pada burung emprit yang sudah membuat rumah sendiri sebelum 

kawin. 

Sebagai pembuka buku ini, penulis ingin membagikan sebuah kisah dari seorang kawan. Ia 

menceritakan bagaimana perbedaan karakter ketiga anaknya yang disinyalir berhubungan 

dengan status tempat tinggal  ketika  anaknya “dibuat”. Anak pertamanya dibuat ketika ia 

tinggal di Pondok Mertua Indah. Bayangkanlah bagaimana  sepasang pengantin baru yang  

tinggal di rumah mertua. Mau masuk kamar jam delapan saja, malunya minta ampun. Takut 

mertuanya tiba-tiba bilang,  “jam segini sudah tidur.”  Padahal sudah jelas bukan ingin tidur 

sore-sore.  Karena itu,  kalau mau masuk kamar,  ia harus tengak-tengok kanan kiri. Jika  

kondisi telah sepi,  ia baru berani masuk kamar berdua. Alhasil berdasarkan pengamatannya, 

anak pertamanya memiliki karakter pemalu. Menurutnya hal tersebut kemungkinan 

disebabkan karena proses pembuatannya dulu dalam situasi malu-malu. Selanjutnya setelah 

kondisi keuangan cukup,  ia dan keluarga kecilnya pindah ke rumah kontrakan. Dengan 

keuangan pas-pasan, hidup di kontrakan yang sering terpikir ada dua hal.  Pertama uang 

kontrakan tahun depan mesti aman, sehingga ia harus menyisihkan dana setiap hari untuk 

tabungan uang kontrakan.  Kedua,  kalau pemilik kontrakan tidak mau memperpanjang masa 

sewa,  ia harus siap mencari rumah kontrakan baru.  Kedua hal tersebut membuat ia jadi 

sering melamun. Alhasil, menurutnya itulah yang menyebabkan anak keduanya sampai 

sekarang suka melamun.  Bahkan ketika sedang ngobrol sekali pun, ia perlu dicolek agar 

bangun dari lamunan.  

Seiring dengan peningkatan penghasilan dan kesejahteraan hingga akhirnya ia memiliki 

rumah sendiri, lahirlah anak ke tiga. Nah, anak ke tiga ini memiliki karakter pemberani, luar 

biasa percaya dirinya.  Menurutnya, hal ini kemungkinan besar dikarenakan ia hadir ketika 
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pasangan ini sudah memiliki rumah sendiri dan kondisi keuangan keluarga sudah membaik 

sehingga pasangan tersebut juga cukup percaya diri sebagai keluarga yang mandiri. 

Kisah di atas bisa menjadi inspirasi dan motivasi bagi setiap calon kepala keluarga atau 

kepala keluarga untuk mengupayakan tempat tinggal terbaik bagi keluarganya. Harapannya, 

dengan menyediakan tempat tinggal yang baik dan layak, akan terlahir anak-anak yang 

berkualitas.  Lebih luas lagi, kisah tersebut juga bisa menjadi penggugah kita semua untuk 

bersama-sama lebih serius menaruh perhatian dan berupaya menyelesaikan pekerjaan rumah 

dalam penyediaan rumah layak bagi semua anak bangsa. Sebab  masa depan bangsa ini 

sangat ditentukan oleh kualitas mereka. Anak-anak yang sehat, cerdas  dan pemberani yang 

lahir dan besar dari rumah yang layak. 

Di sisi lain, penulis juga masih melihat adanya gap antara rumah dunia dengan konsep rumah 

surga. Rumah dunia dengan suasana surga. Rumah-rumah dengan anggota keluarga dan 

tetangga yang saling berinteraksi dengan akhlak yang mulia. Rumah yang kemudian dapat 

mengantarkan penghuninya kepada rumah akhirat: Surga. 

Dengan latar belakang itu lah, buku ini disusun. Penulis mencoba menyampaikan konsep 

rumah dunia akhirat berikut upaya memilikinya secara berjamaah. Meski penulis berusaha 

melengkapinya dengan berbagai pemikiran para ulama dan ahli, namun penulis tetap saja 

merasa bahwa buku ini masih jauh dari dari sempurna. Walau demikian, setidaknya penulisan 

buku ini merupakan ajang belajar bersama kami, sebagai pasangan suami-istri, dalam 

mewujudkan rumah dunia akhirat di lingkungan keluarga. 

Untuk memudahkan pembaca, penulis menyediakan mind map isi buku ini di halaman awal. 

Selamat membaca dan mendiskusikannya. Penulis sangat terbuka dan berterima kasih apabila 

terdapat masukan bagi perbaikan buku ini. 

Semoga bermanfaat! 
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BAB I 

FALSAFAH RUMAH 

 

1.1 Definisi Rumah  

Sebelum kita menyelami hakikat rumah, mari kita singgahi istilah rumah dan pengertiannya 

dalam beberapa bahasa. Rumah dalam Bahasa Indonesia diartikan sebagai bangunan untuk 

tempat tinggal. Padanan katanya antara lain balai, dangau, gedung, gerha, griya, gubuk, panti, 

papan, pondok, rompok, vila dan wisma. Baru dalam tiga dekade ini muncul padanan lainnya, 

yakni apartemen dan rusun (rumah susun). Istilah rumah dan semua padanan katanya tersebut 

mengacu kepada fisik bangunan. Perbedaannya cenderung terletak pada kondisi fisik atau 

fungsi bangunan tersebut. Misal gubuk, makna harfiahnya adalah bangunan kecil untuk 

tinggal dengan kondisi fisik minim dan biasanya bersifat sementara, meski kadang kata 

gubuk digunakan untuk merendahkan diri.  

Dalam bahasa Inggris, terdapat lebih dari delapan puluh istilah yang mengacu kepada rumah. 

Di antaranya yang familier di telinga kita adalah dwelling, home, house, residence, dan 

shelter. Hampir semua istilah tersebut hanya mengacu kepada fisik bangunan, kecuali untuk 

istilah home. Kata home juga mengacu kepada perasaan yang terhubung dengan bangunan 

atau lokasi apa pun sebagai tempat di mana mereka nyaman untuk tinggal. Home dapat 

berupa rumah atau apartemen, tapi juga berupa tenda, perahu atau goa di dalam tanah. 

Bahkan home bisa menjadi abstrak berupa sebuah tempat di dalam pikiran kita. Ketika kita 

berkata, “let‟s go home!” mungkin kita tidak berpikir sesederhana untuk pergi ke sebuah 

bangunan fisik di mana kita tinggal. Mungkin saja kita sedang berbicara tentang sebuah 

tempat spesial di mana kita merasa sangat nyaman (Learnersdictionary.com, 2013). Karena 

itu lah terdapat istilah, you can buy a house but you can’t buy a home. A home where the 

heart is.  

Bahasa Arab lebih unik lagi, di mana banyak istilah yang diturunkan dari kata dasar, yakni 

kata kerja (fi‟il) tertentu, sehingga memiliki makna dan nuansa tersendiri yang terkait dengan 

setiap kata dasarnya. Beberapa  kosa kata arab yang mengacu kepada “rumah” antara lain: 

bayt; daar; maskan dan manzil, maqaam dan maqarr. Bayt berasal dari kata kerja baata - 

yabiitu yang artinya bermalam, sehingga rumah bermakna tempat bermalam. Daar berasal 

dari  daara - yaduuru yang artinya berkeliling atau beredar, sehingga rumah tempat 
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berkeliling atau beraktifitas. Maskan berasal dari sakana - yaskunu yang artinya tetap atau 

tenang, sehingga rumah sebagai tempat menetap dengan tenang. Manzil berasal dari  nazala - 

yanzilu yang artinya turun atau singgah, sehingga rumah bermakna tempat persinggahan. 

Maaqam berasal dari aqaama - yuqiimu yang artinya tinggal dan menetap, sehingga maqaam 

bermakna tempat tinggal atau bermukim. Sedangkan maqarr berasal dari istaqarra-

yastaqirru yang artinya mendiami, sehingga maqarr bermakna tempat kediaman. 

Makna rumah dalam bahasa Arab di atas tidak lepas dari budaya masyarakat Arab yang akrab 

dengan perjalanan dan kehidupan yang berpindah-pindah. Hal tersebut berkaitan pula dengan 

pengertian rumah dalam Al Quran surat An Nahl 80, “dan Allah menjadikan bagimu rumah-

rumahmu untuk tinggal dan memperoleh ketenangan dan Dia menjadikan bagi kamu rumah-

rumah (kemah-kemah) dari kulit binatang ternak yang kamu merasa ringan di waktu kamu 

berjalan dan waktu kamu bermukim dan (dijadikan-Nya pula) dari bulu domba, bulu unta dan 

bulu kambing, alat-alat rumah tangga dan perhiasan (yang kamu pakai) sampai waktu 

(tertentu). 

Selanjutnya kita beralih ke ranah komersial. Istilah rumah tercakup dalam lingkup real estate 

dan real property. Real estate didefiniskan oleh The International Valuation Standard 

sebagai tanah dan segala sesuatu yang merupakan bagian alami dari tanah (misal tumbuhan 

dan mineral), segala sesuatu yang melekat pada tanah (seperti bangunan, berikut 

penyempurnaan area), serta semua yang melekat pada bangunan secara permanen (misal 

komponen mekanik dan elektrik bangunan), baik di atas maupun di bawah tanah. Adapun 

real property didefinisikan sebagai semua hak, kepentingan dan kemanfaatan yang 

berhubungan dengan kepemilikan atas real estate (Ivsc.org, 2014). Singkatnya, real estate 

adalah konsep fisik dan real property adalah konsep legal. Properti yang tidak terkait dengan 

real estate masuk ke dalam kategori properti individu (personal property), seperti perabot 

rumah tangga, kendaraan bermotor, mesin dan perhiasan.  Dan semua itu masuk ke dalam 

kategori aset. 

Mengacu kepada pengertian rumah dan istilah yang terkait dengan rumah sebagaimana telah 

dijelaskan di atas, terdapat tiga kata kunci untuk memahami makna rumah, yakni tempat 

tinggal, ketentraman dan aset. 
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Pemerintah Indonesia telah merumuskan definisi rumah yang dituangkan pada UU No 1 

Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, di mana rumah adalah bangunan 

gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, 

cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta aset bagi pemiliknya. Menurut penulis, 

definisi rumah tersebut sudah mendekati sempurna. 

1.2 Hakikat Rumah 

Dalam kehidupan modern ini, rumah kadang dinilai sebagai representasi tingkat sosial atau 

tingkat kekayaan seseorang. Meski tidak semua orang berpandangan seperti itu. Beberapa 

miliarder dunia justru memilih untuk tinggal di rumah sederhana. Bahkan ada beberapa 

miliarder yang memilih untuk tidak memiliki “rumah”, atau justru memilih tinggal di perahu 

(rumah perahu). Warren Buffet, dengan kekayaannya yang melimpah, memilih untuk tetap 

tinggal di rumah sederhana yang hanya senilai 0,001% dari total kekayaannya. Ketika ditanya 

mengapa tidak pindah ke tempat tinggal yang lebih mewah, ia menjawab, “saya merasa 

bahagia di sini. Saya akan pindah apabila terpikir ada tempat lain yang lebih 

membahagiakan.” (Business Insider, 2017).  

Benarlah metafora isi dan bungkus dari Cak Nun. Rumah yang indah adalah bungkus, isinya 

adalah keluarga yang bahagia. Pesta pernikahan adalah bungkus, cinta, pengertian dan 

tanggung jawab adalah isinya. Ranjang mewah adalah bungkus, tidur yang nyenyak adalah 

isinya. Kekayaan itu bungkus, hati yang gembira adalah isinya. Utamakan isinya, tapi 

rawatlah bungkusnya. 

Jadi hakikat rumah tidak terletak pada fisik materialnya, tapi kualitas immaterial yang ada di 

dalamnya. Hakikat rumah tidak terletak pada seberapa luas, bagus dan mewah rumahnya, 

namun seberapa berkualitas kehidupan yang ada di dalamnya, termasuk seberapa hangat  

interaksi yang terjadi antar penghuni rumah tersebut. 

Terkait rumah yang luas sebagai salah satu indikator kebahagiaan, Rasulullah pernah 

menerangkan maknanya, “sesungguhnya rumah yang dibacakan Al Quran didalamnya akan 

menjadi luas bagi pemiliknya, malaikat mendatanginya, syetan menjauhinya dan banyak 

kebaikannya, dan rumah akan menjadi sempit bagi pemiliknya, malaikat menjadi tehalang, 

syetan hadir dan sedikit kebaikannya jika tidak dibacakan Al Quran dalam rumah tersebut.” 

(HR. Ad Darimi). 
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Gambar 1.1 Perumahan di perbukitan Bandung 

Senada dengan hadits tersebut di atas, Rasulullah memang beberapa kali mempertentangkan 

dua domain yang berbeda, yakni domain material/kuantitas dengan domain 

immaterial/spiritual/kualitas. “Bukanlah kaya dengan banyaknya harta tapi kaya itu 

adalah kaya jiwa.” (HR. Bukhari Musilim). Bahwa kaya itu bukanlah predikat quantity of 

material tetapi kaya itu adalah quality of soul.  

Definisi Rasulullah atas kaya tersebut masuk akal dengan fenomena yang terjadi di dunia ini. 

Kita sering melihat banyak orang yang memiliki materi berlimpah tapi orang tersebut selalu 

merasa kurang dan hampa. Rumah luas dan megah, namun ia tak betah di dalamnya. Tapi di 

sisi lain kita juga sering melihat ada orang yang memiliki materi pas-pasan atau bahkan 

kurang, tinggal di rumah seadanya, tapi mereka merasa cukup dan berbahagia dengan kondisi 

yang ada. Jadi banyaknya materi bukanlah ukuran kecukupan, karena kecukupan itu adanya 

di dalam jiwa kita, ia ada di domain kualitas, quality of soul. Dan harus diakui bahwa harta 

itu tidak bisa membeli kebahagiaan, harta hanya memberi lebih banyak pilihan. Tetap saja, 

kebahagiaan itu ditentukan oleh quality of soul! 

Definisi kaya sebagai predikat quality of soul diperkuat dengan satu hadist lainnya yang 

diriwayatkan oleh Thabrani, “Qana’ah adalah harta kekayaan yang tak pernah sirna.” Di 

hadist ini, Rasulullah jelas-jelas menumbukkan lagi domain kuantitas materi (harta kekayaan) 

dengan domain kualitas jiwa (merasa cukup/qana‟ah) dan Rasulullah memenangkan quality 
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of soul atas quantity of material. Kita juga menemukan esensi yang sama di hadist lainnya 

yang diriwayatkan oleh Muslim, “Sesungguh dunia itu adalah perhiasan-perhiasan dan 

sebaik-baik perhiasan dunia adalah wanita salihah.” Sekali lagi, Rasulullah 

memenangkan quality of soul (kesalihan) atas quantity of material (perhiasan).  

Demikian juga rumah, bahwa nilai dari sebuah rumah, lebih dari sekedar quantity of material 

atau quality of material, tapi justru pada quantity of soul dari para penghuninya.  

1.3 Fungsi Rumah 

Rumah adalah tempat terlama yang ditempati manusia selama menjalani tahapan 

kehidupannya, dari lahir, tumbuh dewasa, menikah dan berkeluarga, kemudian meninggal. 

Karena itu lah, rumah tidak hanya berfungsi sebagai tempat tinggal, tapi juga memiliki 

fungsi-fungsi lain yang terkait kehidupan sebuah keluarga. 

1. Rumah sebagai benteng 

Fungsi rumah selaras dengan fungsi syariat agama, yakni memelihara kemaslahatan manusia 

baik di dunia maupun di akhirat. Mengacu kepada tujuan syariat (maqashidus syariah) yang 

disarikan Imam Al Ghazali, rumah harus dapat melindungi jiwa, harta, 

keturunan/kehormatan, agama dan akal. 

a. Melindungi Jiwa (Hifdz an-Nafs) 

Rumah harus mampu melindungi penghuninya dari berbagai ancaman terhadap jiwa, 

seperti ancaman cuaca, bencana alam, risiko kebakaran, binatang buas dan polusi.  

b. Melindungi Harta (Hifdz al-Mal) 

Rumah harus mampu melindungi harta penghuninya, baik dari pencurian maupun 

gangguan alam. Memang di zaman modern ini sebagian besar harta tidak di simpan di 

rumah, namun tetap saja rumah harus dapat melindungi aset atau dokumen berharga di 

dalamnya. Di samping itu, rumah sebagai aset ternyata menjaga nilai harta pemiliknya 

melalui nilai properti yang terus meningkat.  

c. Melindungi Keturunan (Hifdz an-Nasl) 

Rumah harus mampu menjaga  ketentraman  penghuninya dalam beregenerasi yang 

memungkinkan lahir dan tumbuhnya keturunan yang kuat dan sehat baik baik secara 

fisik, akal dan spiritual.  
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d. Melindungi Agama (Hifdz ad-Diin) 

Rumah harus mampu menjaga pelaksanaan syariat agama bagi penghuninya. Sekaligus 

sebagai tempat mewariskan hal yang paling berharga, yakni agama. Bagi orang tua, hal 

ini lah yang paling berat. Orang tua sangat bisa mewariskan genetika, karena itu memang 

given. Orang tua bisa mewariskan harta dari hasil kerja kerasnya siang malam. Orang tua 

bisa mewariskan ilmu dengan menyekolahkan anaknya di sekolah terbaik. Tapi orang tua 

belum tentu bisa mewariskan ideologi dunia akhirat berupa agama.  

e. Melindungi Akal (Hifdz al-Aql) 

Rumah harus mampu menjaga penghuninya dari semua hal yang dapat merusak akal, baik 

berupa zat memabukan seperti minuman keras dan narkoba maupun berupa pemikiran 

yang sesat dan menyesatkan.  

Pada akhirnya rumah adalah benteng dalam rangka menunaikan amanat Allah, “Jagalah 

dirimu dan keluargamu dari siksaan neraka.” (QS. At-Tahriim: 6).  

2. Rumah sebagai tempat beribadah 

Masih terkait dengan kemaslahatan dunia dan akhirat, maka rumah tidak hanya menjadi 

tempat beraktivitas urusan dunia saja tetapi juga urusan akhirat. Sebab di dalam kemaslahatan 

yang bersifat keagamaan pun tercakup di dalamnya kemaslahatan yang bersifat keduniaan. 

Dalam Al Quran Al Ankabut ayat 45 disebutkan bahwa salat mencegah manusia dari 

perbuatan keji dan munkar. Dengan demikian pelaksanaan salat meliputi pemeliharaan 

terhadap maslahat keagamaan dan keduniaan sekaligus. 

Al Quran dalam Yunus ayat 51 menyebutkan, “Dan kami wahyukan kepada Musa dan 

saudaranya: “Ambillah olehmu berdua beberapa rumah di Mesir untuk tempat tinggal bagi 

kaummu dan jadikanlah olehmu rumah-rumahmu itu sebagai kiblat dan dirikanlah shalat 

serta gembirakanlah orang-orang yang beriman.” Ibnu Abbas menjelaskan bahwa “maksud 

disuruh menjadikan rumah-rumah mereka sebagai kiblat yaitu mereka diperintahkan 

menjadikan rumah-rumah itu sebagai masjid-masjid (tempat beribadah).” 

Rasulullah mengingatkan, “perumpamaan rumah yang selalu disebut nama Allah di situ 

dengan rumah yang tidak pernah disebut nama Allah di situ adalah seperti orang hidup dan 

orang mati.”(HR. Bukhari Muslim). “Janganlah kamu jadikan rumah-rumahmu seperti 

kuburan.”(HR. Muslim). “Apabila salah seorang dari kalian shalat di masjidnya maka 
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hendaknya dia memberi bagian dari shalatnya kepada rumahnya karena Allah ázza wa jalla 

menjadikan kebaikan di rumahnya karena shalatnya.”(HR. Muslim dan Jabir) 

3. Rumah sebagai sekolah 

Jauh sebelum ada sekolah, rumah sesungguhnya adalah sekolah, basis pendidikan. Bahkan 

rumah adalah sekolah yang tak pernah ada habisnya. Rumah adalah sekolah bagi seluruh 

anggota keluarga (Huda, 2011). Sekolah ayah dalam memimpin, sekolah istri untuk menjadi 

ibu dan istri sholehah, sekolah anak-anak untuk menjadi orang tua. Begitu terus menerus 

dalam siklus regenerasi. Bahkan dalam rentang yang lebih luas, pemukiman dan kawasan 

adalah sekolah kepemimpinan yang lebih tinggi, berjenjang ke atas dari tingkat Rukun 

Tetangga (RT), Rukun Warga (RW), Desa, kota sampai tingkat negara. 

Terkait dengan fungsi rumah sebagai sekolah, diperlukan beberapa syarat minimal. Misal 

untuk mendukung pendidikan seksual, berarti orangtua harus menyiapkan kamar terpisah 

bagi anak perempuan dan laki-laki. Untuk mendukung pendidikan tentang kebersihan dan 

kepedulian terhadap lingkungan, rumah harus memiliki sistem pembuangan atau pengelolaan 

limbah yang benar. Untuk mendukung semangat belajar, keluarga harus membudayakan 

majelis ilmu dirumah, salah satunya dimulai dengan penyediaan perpustakaan rumah. Untuk 

mendukung pendidikan akhlak, orang tua harus bisa menjadi tauladan bagi anak-anaknya. 

Fungsi sentral rumah sebagai sekolah berada pada seorang ibu. Terkait dengan hal tersebut, 

terdapat syair arab, “Al-ummu madrasatul ula idza a‟dadtaha a‟dadta sya‟ban thayyibal 

a‟raq” yang berarti ibu adalah sekolah pertama, jika engkau mempersiapkannya maka engkau 

telah mempersiapkan generasi terbaik. 

Terkait rumah sebagai sekolah pertama, kita harus mengupayakan semampu kita untuk 

mengajari anak Al Quran dan ilmu pengetahuan dasar lainnya. Salah satu pahala yang tidak 

akan terputus adalah pahala mengajarkan ilmu yang bermanfaat. Jangan sampai amal jariyah 

tersebut hanya dimiliki oleh guru-guru anak kita. Jadikan kekurangan yang kita punya 

sebagai penyemangat kita untuk terus belajar. Dalam sebuah hadits, Nabi shallallahu „alaihi 

wa sallam bersabda,“Tiada suatu pemberian yang lebih utama dari orang tua kepada anaknya 

selain pendidikan yang baik.” (HR. Al Hakim). Mendidik anak juga termasuk metode yang 

bagus untuk membuat hubungan keluarga semakin dekat. 
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Ada beberapa cara untuk membudayakan majelis ilmu di dalam rumah. Salah satu contohnya 

adalah membiasakan berdiskusi tentang isi khutbah Jumat. Memang shalat Jumat hanya wajib 

bagi kaum pria, tapi manfaat shalat Jumat, khususnya khutbah Jumat, tidak seharusnya hanya 

berhenti sampai diri lelaki tapi juga sampai kepada keluarganya. Begitu pentingnya isi 

khutbah Jumat, sehingga Rasulullah melarang jamaah berbicara ketika khutbah berlangsung, 

bahkan kita dilarang untuk sekedar berkata “diamlah!” kepada kawan yang sedang bicara.  

Apabila suami atau anak lelaki belum menceritakan isi khutbah Jumat, tanyakanlah! Jadikan 

mendiskusikan isi khutbah Jumat menjadi kebiasaan setiap keluarga! Penulis membayangkan, 

betapa indahnya ketika hari Jumat mulai ditelan malam, disetiap rumah, suami dan istri 

bersama anak-anak berdiskusi tentang apa isi khutbah Jumat tadi siang…. 

Kita juga perlu menghadirkan suasana kondusif bagi anak  dalam belajar. Jangan anggap 

anak yang banyak bertanya sebagai hal yang merepotkan. Justru tanya-jawab antar anak dan 

orang tua ini banyak memberikan manfaat, bukan hanya sebagai sarana penguat ikatan antara 

orang tua dan anak, tapi juga menjadi wadah belajar bagi anak dan orang tua sekaligus. 

Biarkan anak bertanya kenapa angin tidak bisa dipegang? Kenapa langit berwarna biru? 

Kenapa bulan mengikuti kita? Atau pertanyaan mendasar yang tidak semua orang tua mampu 

menjawabnya, mengapa Allah tidak bisa kita lihat? 

Tidak semua pertanyaan langsung kita jawab. Terkadang kita coba membuatnya 

mengeksplorasi jawabannya sendiri terlebih dulu dengan bertanya balik, “menurutmu kenapa 

coba?” Di lain waktu bisa dicari jawabannya bersama-sama di internet. Atau untuk 

pertanyaan yang memang sulit, dijadikan PR bersama. Jangan malu untuk mengatakan kita 

belum tahu jawabannya. 

Bahkan untuk beberapa kondisi, orang tua bisa bertanya kepada anak. Dengan status sebagai 

nabi dan orang tua, nabi Ibrahim masih mengajak anaknya, Ismail, berdiskusi tentang 

perintah Tuhan yang mesti dilaksanakan. Contoh model komunikasi keluarga ideal tersebut 

diabadikan dalam Al Quran surat Ash-Shaaffat: 99-111. 

4. Rumah sebagai surga di dunia 

Keluarga  muslim harus memiliki obsesi untuk  menjadikan rumahnya sebagai miniatur 

surga. Surga digambarkan dalam  Al-Qur‟an sebagai tempat yang nyaman dan 
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menyenangkan. Salah satu intrepretasi rumahku surgaku adalah rumah menjadi tempat 

beristirahat dan bersenang-senang bersama para anggota keluarga setelah seharian 

beraktivitas. Rumah menjadi tempat berekreasi, tempat memulihkan kembali tenaga dan 

semangat para anggota keluarga. 

Dan itu semua tak mesti harus dengan kemewahan. Kita ketahui bersama bahwa kesaksian 

“rumahku surgaku” muncul dari rumah Rasulullah yang sangat sederhana. Namun demikian, 

tidak salah juga apabila obsesi tersebut diwujudkan ke dalam fisik bangunan sepanjang masih 

dalam koridor tuntunan agama. Seperti perwujudan obsesi surga pada Qal‟at al-Hamraa‟. 

Saat ini orang lebih mengenalnya sebagai Alhambra, obyek wisata terkenal di Spanyol. Ia 

terletak di atas bukit Granada, berhadapan langsung dengan Kota Tua Albayzin. Sampai kini 

Alhambara masih mampu membuat setiap pengunjungnya takjub atas kemajuan peradaban 

lampau yang mampu membangun sebuah kota yang teramat megah. Terlepas dari sad ending 

dari Andalusia pada 1429. 

 

Gambar 1.2 Alhambra, Granada, Spanyol 

Sumber: www.alhambra.org, diakses pada 16 Maret 2020 

Di Alhambra, selain bangunan yang megah, kita bisa menemukan kolam dan kebun di mana-

mana. Semua itu bukan semata-mata estetika untuk memanjakan indera, namun buah dari 

sebuah visi yang begitu menancap di dalam benak. Sebuah penggambaran surga di dunia. 

Sebab di Al Quran, surga digambarkan dengan kebun-kebun dengan sungai mengalir di 

http://www.alhambra.org/
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bawahnya. Konon di Alhambra dulu tumbuh lebih dari seratus spesies mawar. Dan bukan itu 

saja. Dalam setiap kebun di Alhambra selalu terdapat tiga jenis tanaman: Bunga-bunga yang 

sedap dipandang; tanaman aromatik yang wangi dan buah-buahan yang bisa langsung dipetik 

dan dimakan. 

Bukan kemewahan fisik Alhambra yang menakjubkan kita, namun kehebatan visi mereka: 

Tubuhnya masih di dunia, namun pikiran dan jiwanya sudah di surga. 

1.4 Ekosistem Rumah 

Sejak manusia mengenal pola pertanian yang menetap, manusia mulai bertempat tinggal 

secara permanen di satu tempat. Kumpulan keluarga yang menetap di rumah masing-masing 

kemudian membentuk perumahan dan permukiman yang terus berkembang sampai saat ini.  

Perumahan dapat diartikan sebagai wadah fisik berupa kumpulan tempat tinggal berikut 

infrastrukturnya. Adapun pemukiman diartikan sebagai paduan antara wadah dengan isinya, 

kumpulan tempat tinggal dengan segala unsur serta kegiatan yang berkaitan di dalamnya. 

Menurut Doxiadis yang dikutip oleh Kuswartojo (2005), pemukiman dapat diuraikan dalam 

lima unsur, yakni: Alam (tanah, air, udara, hewan dan tumbuhan); lindungan/bangunan  

(shells); jejaring (networks); manusia dan masyarakat. 

Untuk mendapatkan pemahaman yang cukup atas rumah dan pemukiman dalam perspektif 

dunia dan akhirat, penulis mencoba menganalisis rumah dan pemukiman dengan pendekatan 

konsep ekosistem, di mana seluruh komponen-komponen lingkungan hidup dilihat sebagai 

komponen-komponen yang saling berkaitan dan tergantung satu sama lain dalam suatu sistem 

terpadu (Frick, 2007).  

Penulis setuju bahwa ekosistem dapat dipahami dan dipelajari dalam berbagai ukuran. Intinya 

selama komponen-komponen pokok ada dan saling berinteraksi maka ia dapat dipandang 

sebagai sebuah ekosistem. Perbedaannya ekosistem satu dengan yang lainnya dapat 

ditentukan oleh jumlah dan macam komponen serta kompleksitas interaksi antar komponen 

tersebut (Irwan, 2014). Sehingga pemukiman dapat ditelaah berdasarkan skala ruang, mulai 

dari sebuah kamar, rumah, sekelompok rumah sampai dengan kota besar, metropolitan 

sampai jaringan antarkota di dunia. 
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Berdasarkan pendekatan ekosistem tersebut, penulis menguraikan komponen ekosistem 

pemukiman menjadi bagian-bagian sebagai berikut: 

a. Bangunan 

Bangunan adalah komponen fisik utama sebuah rumah yang setidaknya terdiri dari 

pondasi, lantai, dinding dan atap. Dari sudut pandang ekologi, bangunan rumah 

merupakan habitat (tempat tinggal) sebuah keluarga. 

b. Anggota Keluarga 

Secara Sosiologi, keluarga didefinisikan sebagai kelompok orang-orang yang 

dipersatukan oleh ikatan perkawinan, darah atau adopsi, yang membentuk satu rumah 

tangga, yang berinteraksi dan berkomunikasi satu sama lain dengan melalui peran-

perannya sendiri sebagai anggota keluarga, dan yang mempertahankan kebudayaan 

masyarakat yang berlaku umum, atau bahkan menciptakan kebudayaan sendiri. 

Dalam konteks ekosistem, keluarga bisa dipandang sebagai sebuah populasi yang 

menempati sebuah habitat rumah yang sama. Populasi tersebut umumnya berupa keluarga 

inti yang terdiri dari suami, istri dan anak. Kadang populasi sebuah rumah diperluas, 

ditambah orang tua, saudara dan pembantu rumah tangga. 

c. Tetangga 

Tetangga adalah penghuni rumah di sekitar rumah kita. Tetangga adalah entitas keluarga 

tersendiri sehingga tetangga bisa dipandang sebagai populasi tersendiri dalam habitat 

rumah mereka. Adapun kumpulan dari populasi-populasi dalam satu perumahan dapat 

dipandang sebagai sebuah komunitas. 

d. Lingkungan 

Lingkungan adalah sejumlah unsur-unsur dan kekuatan-kekuatan di luar organisme yang 

mempengaruhi kehidupan organisme. Dalam konteks rumah, organisme yang dimaksud 

adalah manusia. Selanjutnya lingkungan bersama-sama dengan komunitas membentuk 

suatu ekosistem. Tentunya sebagai sebuah ekosistem, kita perlu juga memasukan seluruh 

populasi yang ada, yakni flora dan fauna. 

Seluruh kehidupan di planet bumi ini merupakan satu kesatuan hidup bersama (ekologis) 

yang saling tergantung dan saling menyumbang. Lingkungan mempengaruhi kehidupan 

di atasnya, termasuk rumah dan sebaliknya penghuni rumah juga mempengaruhi kondisi 

lingkungan. 
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e. Infrastruktur 

Di dalam ekosistem terdapat lalu lintas materi dan energi, termasuk arus informasi. 

Dalam konteks ekosistem pemukiman, infrastruktur yang memungkinkan komponen 

ekosistem terhubung secara layak dan efisien. 

Dari penjelasan di atas, ekosistem Rumah/Pemukiman dapat diilustrasikan pada Gambar 1.1 

berikut.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rumah dan anggota keluarga   Perumahan/Pemukiman 

   

Jaringan Infrastruktur    Lingkungan 

Gambar 1.3 Ekosistem rumah dan pemukiman 

Hasil analisis dengan pendekatan ekosistem tersebut sesungguhnya secara eksplisit selaras 

dengan sebuah hadits Rasulullah, “empat perkara yang merupakan kebahagiaan, yaitu istri 

yang shalihah, rumah yang luas, tetangga yang baik, dan kendaraan yang enak dinaiki. Dan 

empat perkara yang merupakan kesengsaraan adalah tetangga yang jelek, istri yang buruk 

akhlaknya, rumah yang sempit, dan kendaraan yang tidak enak dinaiki.” (HR. Ath-Thabrani 

dan Imam Ahmad). Istri merepresentasikan anggota keluarga, rumah merepresentasikan 

bangunan rumah, tetangga merepresentasikan tetangga dan komunitas, dan kendaraan 

merepresentasikan infrastruktur. 

Terkait kendaraan, Rasulullah menjelaskan bahwa ia adalah rumah berjalan dan representasi 

kita. Rasulullah bersabda, “sungguh kalian akan mendatangi, saudara-saudaramu, maka 
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perbaikilah kendaraanmu, dan rapikanlah pakaianmu, sehingga Kamu nampak menarik dan 

pantas di mata orang. Sesungguhnya Allah tidak menyukai kedegilan.” (HR. Abu Dawud).  

Menurut penulis, esensi dari kendaraan adalah kemudahan jangkauan. Dalam konteks 

kekinian, bisa dipahami sebagai konsep infrastruktur yang meliputi transportasi dan 

komunikasi. Bahkan secara lebih luas lagi bisa dipahami sebagai sebuah sistem fasilitas 

publik yang bersifat fundamental yang di tujukan kepada masyarakat/khalayak ramai untuk 

melayani dan memudahkan masyarakat. Untuk area perkotaan, kendaraan pribadi mungkin 

bisa digantikan dengan transportasi umum. Apalagi jika sebuah kota telah menerapkan 

konsep Transit Oriented Development (TOD), yakni salah satu pendekatan pengembangan 

kota yang mengadopsi tata ruang campuran dan mengoptimalkan penggunaan angkutan 

massal seperti busway dan kereta api kota, serta dilengkapi dengan jaringan pejalan 

kaki/sepeda. 

Terdapat hubungan yang erat antara ekosistem rumah dan pemukiman yang layak dengan 

ketahanan keluarga yang berujung pada ketahanan nasional. Ekosistem rumah dan 

pemukiman yang layak akan menghasilkan ketahanan keluarga. Ketahanan keluarga 

berpeluang besar dalam peningkatan kualitas hidup secara berkelanjutan. Selanjutnya 

keluarga-keluarga berkualitas  tersebut akan berkontribusi dalam membangun lingkungan 

yang harmonis dan berperadaban yang pada akhirnya terakumulasi  menjadi bangsa dan 

negara yang kuat. 

Adapun kerangka kerja (framework) pemukiman yang berkelanjutan dapat digambarkan pada 

Gambar 1.2. Dari gambar tersebut dapat kita bayangkan bahwa peningkatan kualitas hidup 

secara berkelanjutan dapat dihasilkan dari tersedianya sumber daya untuk pemukiman yang 

memadai yang dikembangkan dengan tata penyelenggaraan yang baik. Sumber daya di sini 

mencakup sumber daya manusia, sumber daya sosial, sumber daya alam, dan sumber daya 

buatan. Demikian seterusnya membentuk sebuah siklus perbaikan berkelanjutan (Kuswartojo, 

2005). 
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Gambar 1.4 Kerangka kerja pemukiman yang berkelanjutan 

Adalah menjadi tantangan bagi kita semua untuk hidup secara berkualitas dalam rumah dan 

pemukiman selaksa surga, bermuamalat dan bersilaturahim dengan masyarakat secara 

nyaman dan berharmoni dengan lingkungan yang lestari. 
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BAB II 

RUMAHKU SURGAKU 

 

Makna dari ungkapan rumahku surgaku adalah obsesi keluarga muslim untuk  menjadikan 

rumahnya bersuasana surga. Surga itu sendiri secara fisik dan non fisik digambarkan oleh  

Al-Qur‟an dan hadist sebagai tempat yang baik, indah, bersih, tenang dan nyaman. Di 

dalamnya hanya ada kebaikan dan pujian kepada Allah. 

Oleh karena itu, apabila kita ingin menjadikan rumah dunia selaksa surga, maka kita harus 

mengupayakan unsur fisik dan nonfisik rumah kita mendekati karakteristik surga. Syarat 

dasarnya adalah kemauan penghuni rumah untuk mengikuti semua aturan Allah. Jika 

keluarga dibangun dengan tujuan mendapat ridlo Allah, rumah dibangun sesuai dengan 

tuntunan Islam dan diisi dengan aktivitas ibadah maka suasana surga yang tenteram insya 

Allah dapat dirasakan. Perlu diingat bahwa tujuan orang beriman dalam membangun hunian 

itu agar dapat berkumpul di surga-Nya kelak. 

Mari kita bahas satu persatu komponen rumah/permukiman hasil analisis dengan pendekatan 

ekosistem di bab sebelumnya.  

2.1 Konsep Bangunan Rumah 

2.1.1 Rumah Islami 

Rumah islami adalah rumah yang mengandung nilai-nilai Islam, ia dimulai dari niat yang 

tulus, dibangun dengan konsep sesuai ajaran Islam dengan menggunakan dana dan material 

yang halal. 

Rumah islami seyogyanya tidak hanya mampu menjaga penghuninya dari dampak iklim dan 

bahaya lainnya, tapi juga mampu menjawab kebutuhan fungsional bagi penghuninya serta 

sesuai dengan gaya hidup dan budaya penghuninya. Adapun dari sisi desain, Islam tidak 

membatasi jenis desain rumah sepanjang  tidak bertentangan dengan ajaran Islam. 

Ada beberapa prinsip dasar terkait rumah islami mengacu kepada Al Quran dan sunah, 

diantaranya privasi, kenyamanan, kedamaian, keamanan, kebersihan, kesederhanaan dan 

lainnya. Namun secara garis besar karakteristik arsitektur islami  dapat dikelompokan ke 
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dalam tiga indikator, yakni fungsional (hasan), baik (thayib) dan indah (jamil). (Hasan dkk, 

2016). 

Fungsional (Hasan) 

Makna fungsional rumah bersumber dari tujuan penciptaan manusia, yakni untuk beribadah 

dan menjadi khalifah di bumi. Oleh karena itu bangunan rumah harus memungkinkan sebagai 

tempat berlindung, berhajat sesuai fitrah manusia (makan, tidur, membersihkan diri dan 

sebagainya), membina keluarga dan beribadah.  

Terkait dengan makna fungsional tersebut di atas, bangunan rumah tidak hanya harus 

memenuhi kebutuhan dasar manusia, tapi juga harus memenuhi tuntunan syariat. Kita harus 

menghindari sirik dan perbuatan haram dalam proses perencanaan, pembangunan dan 

pengisian kelengkapan rumah.  

Islam mengajarkan adanya pemisahan yang jelas antara kehidupan privat dan publik. 

Mungkin inilah karakteristik yang paling menonjol dalam membentuk rumah yang islami.  

Terkait privasi, Islam juga mengajarkan agar orangtua memisahkan tempat tidur anak laki-

laki dan perempuan saat mereka telah memasuki usia baligh. Ajaran lainnya, meminta 

anggota keluarga untuk mengetuk pintu kamar orangtua saat ingin masuk di tiga waktu, yakni 

setelah Isya, sebelum subuh dan siang hari (QS. An-Nur: 58). Artinya, hunian Islami minimal 

memiliki empat kamar, yakni untuk orangtua, anak laki-laki, anak perempuan, dan tamu. 

Secara garis besar lay out rumah islami terbagi ke dalam tiga area, yakni area privat, area 

servis dan area publik. Area privat terdiri dari ruang tidur utama, ruang tidur anak, ruang 

makan, pantry, ruang keluarga, WC dalam, dan teras keluarga atau courtyard kecil. Area 

servis terdiri atas dapur, ruang pelayanan, WC cuci, ruang cuci-jemur, ruang setrika dan 

garasi. Adapun area publik terdiri atas ruang tamu, teras depan dan taman depan.  

Fungsional juga bisa bermakna efisien, tidak berlebih-lebihan.  Sebagaimana dapat kita 

simpulkan dari hadits sahih Muslim yang diriwayatkan oleh Jabir Bin Abdullah, bahwa 

Rasullullah SAW pernah bersabda: “Kamar pertama untuk laki-laki, kamar kedua untuk 

istrinya, kamar ketiga untuk tamu, dan kamar keempat untuk setan.” Maksud dari hadits ini 

adalah, kamar berlebih yang tidak digunakan akan menjadi kamar setan, sebab setan adalah 

kawan bagi kemubadziran. 
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Baik (Thayib)  

Makna baik dari rumah bersumber dari konsep rahmatan lil „alamin. “Dan tidaklah kami 

mengutusmu (Muhammad), kecuali sebagai rahmat bagi alam semesta (QS. Al Anbiya: 107). 

Bahwa rumah harus dibangun dari bahan/material yang baik, dengan desain dan metode yang 

baik, sehingga membawa kebaikan serta keamanan bagi penghuni rumah dan lingkungannya. 

Rasulullah SAW memberikan perhatian terhadap keamanan rumah umatnya. Suatu waktu 

beliau bersabda, “tutuplah tempat air kalian, pintu rumah kalian, dan matikanlah lampu-

lampu kalian, karena bisa jadi tikus akan menarik sumbu lampu sehingga mengakibatkan 

kebakaran yang menimpa para penghuni rumah.” (HR. Bukhari). Di hadits lainnya 

diceritakan bahwa suatu malam terjadi kebakaran di salah satu rumah penduduk di Madinah 

(ketika penghuninya tertidur). Kejadian tersebut diceritakan kepada Rasulullah SAW. Beliau 

bersabda, “sesungguhnya api ini adalah musuh kalian, karena itu apabila kalian hendak tidur, 

maka padamkanlah ia lebih dahulu.” (HR. Bukhari). Selain terkait dengan kemananan, hadits 

di atas juga terkait dengan kesehatan. Berdasarkan riset terbaru, memadamkan lampu pada 

saat tidur, baik bagi kesehatan. 

Dalam mendesain hunian, Islam juga mengatur tentang silaturrahim atau keharusan menjaga 

hubungan dengan lingkungan dan masyarakat sekitar. Oleh karena itu, idealnya, hunian 

keluarga Muslim memiliki ruangan khusus untuk menerima tamu dengan desain yang mampu 

menjaga area privat. Misal rumah memiliki dua pintu masuk, yaitu pintu masuk utama dan 

pintu kedua. Pintu utama untuk masuk ke ruang tamu dan digunakan sebagai area publik, 

pintu kedua yang biasanya di carport atau dapur digunakan sebagai pintu masuk area privat 

dan servis bagi anggota keluarga apabila sedang ada tamu. 

Idealnya rumah islami memiliki courtyard atau ruang luas dan terbuka di dalam hunian. 

Selain berfungsi untuk pertukaran udara dan pencahayaan alami, juga menjadi arena rekreasi 

yang memungkinkan anak-anak dan remaja Muslimah bermain tanpa harus memakai hijab. 

Juga sebagai sarana berkontemplasi atau bercengkerama dengan alam. 

Indah (Jamil) 

Makna indah sebuah rumah bersumber dari konsep, “Allah itu Maha Indah dan menyukai 

keindahan” yang merupakan potongan hadits sebagai berikut.  Nabi SAW bersabda, “tidak 

masuk surga orang yang dalam hatinya ada kesombongan meski hanya sebesar atom.” 
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Seorang sahabat berkata, “sesungguhnya ada seseorang yang menyukai baju yang bagus dan 

sandal yang bagus. Nabi SAW bersabda, “sesungguhnya Allah Maha Indah dan menyukai 

keindahan. Kesombongan itu menolak kebaikan dan merendahkan sesame manusia.” (HR. 

Muslim).  

Seyogyanya arsitektur islami mampu mengeksplor elemen keindahan bagi sebuah bangunan 

dan kawasan. Elemen keindahan ini mesti memenuhi kaidah Islam, tidak mendukung 

perbuatan sirik, tidak membahayakan penghuninya dan lingkungan serta tidak menyeret 

penghuninya kepada kesombongan. Terkait hiasan rumah, memang terdapat beberapa hadits 

yang melarang keras penggunaan patung dan lukisan. Namun demikian, dalam memahami 

hadits tersebut, kita perlu  mempertimbangkan pendekatan bayani (tekstual), burhani 

(kontekstual) dan irfani (makna hakikat) secara integral. Untuk lebih aman, hiasan dan 

ornamen interior dalam aristektur Islam bisa mengeksplorasi  motif tumbuhan (arabesques), 

geometri dan kaligrafi. 

Perlu digarisbawahi bahwa indah itu tidak identik dengan mahal. Dengan kreativitas, kita 

tetap bisa membangun dan menata rumah dengan indah meski dengan anggaran yang 

terbatas. 

2.1.2 Fisika Bangunan 

Dalam membangun hunian, hendaknya kita memperhatikan sunatullah pada alam. Dalam hal 

ini utilisasi Fisika Bangunan untuk mengupayakan bangunan yang berpredikat nyaman dan 

hemat energi. Nyaman dari tiga aspek, yakni tata udara, tata cahaya dan tata suara.  

Besaran-besaran yang penting dalam  aspek tata udara adalah suhu udara, suhu dinding-

dinding (suhu radiasi), kelembaban udara relatif, kecepatan gerakan dan kemurnian udara 

atau kebersihan  udara. Bangunan rumah sebaiknya berdiri bebas dan berjarak cukup dengan 

bangunan lainnya. Orientasi rumah ditempatkan di antara lintasan matahari dan angin, kalau 

di Indonesia letak rumah berarah antara timur dan barat. Rumah idealnya berbentuk persegi 

panjang sehingga menguntungkan dari segi penerapan ventilasi silang. Untuk ruang yang 

cenderung lembab, seperti kamar mandi, pastikan ventilasi udaranya baik. Agar udara di 

dalam rumah lebih sejuk, bisa dilakukan penanaman pohon peneduh di luar rumah dengan 

posisi yang tidak menghalangi gerakan angin. 

Untuk aspek tata suara, yang diperhatikan isolasi terhadap bunyi, standardisasi, pengendalian 

bunyi gangguan dan akustik ruangan.  
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Untuk aspek tata cahaya, Fisika Bangunan menitikberatkan pada “design sky”, yakni 

perencanaan banyaknya cahaya yang tersedia di dalam ruangan atas penerangan  yang 

diberikan oleh terang langit. Cahaya tidak hanya berpengaruh terhadap kesehatan fisik tetapi 

juga kesehatan mental. Kualitas cahaya baik, baik alami maupun buatan akan mempengaruhi 

suasana ruangan dan perasaan penghuninya.  

Desain dan tata ruang sebaiknya dioptimalkan untuk mendapatkan sinar matahari yang 

cukup. Untuk itu, posisikan ruangan yang membutuhkan sinar matahari sesuai dengan arah 

datang matahari. Misal, kamar tidur sebaiknya diletakkan di sisi timur untuk memungkinkan 

sinar ultraviolet masuk di pagi hari sehingga dapat membunuh kuman. 

Tata ruang sangat terkait dengan optimasi aspek Fisika Bangunan tersebut. Terdapat dua tipe 

tata ruang dalam bangunan, yakni tata ruang tertutup dan tata ruang terbuka. Pada tata ruang 

tertutup, tiap ruang memiliki privasi dan akustik yang baik, akan tetapi sangat sulit diterapkan 

pada rumah sederhana karena akan mengganggu sirkulasi udara yang optimal. Tata ruang 

terbuka sangat cocok dengan rumah sederhana karena memudahkan sirkulasi udara dan 

cahaya sekaligus memberikan kesan lega. 

Apabila seluruh aspek di atas diperhatikan maka bukan hanya diperoleh rumah yang nyaman 

secara fisik, namun juga diperoleh rumah yang hemat energi. Tata udara yang baik akan 

mengurangi konsumsi listrik dari Air Conditioner (AC). Tata cahaya yang baik akan 

mengurangi konsumsi listrik dari lampu.  

2.1.3 Standard Rumah Layak  

Sebagai salah satu upaya untuk mempromosikan kesehatan fisik, mental dan sosial, pada 

tahun 1983, Committee on The Hygiene of Housing - American Public Health Association 

(APHA) telah merumuskan prinsip-prinsip dasar terkait rumah sehat yang dapat diperas ke 

dalam empat kategori sebagai berikut (Winslow, 1938): 

a. Pemenuhan kebutuhan dasar fisiologis, antara lain kecukupan pencahayaan, 

penghawaan (sirkulasi udara), ruang gerak, kebersihan udara dari polusi dan kebisingan 

bagi penghuni rumah; 

b. Pemenuhan kebutuhan dasar psikologis, antara lain kecukupan perolehan privasi dan  

peluang untuk berkehidupan keluarga dan sosial secara normal; 
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c. Perlindungan atas penularan penyakit, antar lain pemenuhan atas penyediaan air 

bersih, fasilitas toilet dan limbah rumah tangga yang layak, fasilitas penyimpanan 

makanan dan minuman yang higienis, serta kepadatan hunian yang tidak berlebihan; 

d. Perlindungan atas potensi kecelakaan, antara lain pemenuhan keamanan dari potensi 

robohnya bangunan, kebakaran, serta kecelakaan akibat listrik, gas, mekanis dan lalu 

lintas. 

Dari prinsip dasar rumah sehat tersebut, kita bisa menurunkan standard  teknis rumah layak 

huni ke dalam masing-masing komponen fisik rumah dan perumahan pada tabel berikut. 

Tabel 2.1 Standard rumah layak 

Komponen Fungsi Standard 

Lantai Lantai berfungsi sebagai 

dinding bagian bawah serta 

menjadi pendukung beban-

beban yang berasal dari 

manusia dan benda-benda di 

atasnya. 

 Luas lantai per orang 7,2 – 12 m
2
 

dan minimal total luas lantai 9 m
2
. 

 Bahan lantai harus kedap air dan 

mudah dibersihkan.  

 Tinggi lantai untuk rumah bukan 

panggung sekurang-kurangnya 10 

cm dari pekarangan dan 25 cm dari 

badan jalan. 

Pondasi Pondasi berfungsi 

meneruskan beban bangunan, 

termasuk berat sendiri ke 

tanah, memberi kestabilan 

pada bangunan hingga tidak 

runtuh dan menjadi konstruksi 

penghubung dari bangunan 

atas dengan tanah. 

 Pondasi harus kedap air untuk 

menghindari rembesan air tanah ke 

atas. 

 Pondasi harus terletak di atas tanah 

keras.  

Dinding Dinding berfungsi untuk: (i) 

Pemikul beban di atasnya; (ii) 

Penutup atau pembatas 

ruangan baik secara visual 

maupun akustik; (iii) 

Pelindung dari ancaman alam 

 Dinding harus cukup kaku dan tahan 

gempa.  

 Dilengkapi dengan ventilasi untuk 

sirkulasi udara. 

 Khusus untuk kamar mandi dan 

tempat cuci, dinding harus kedap air 
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luar dan lingkungan dalam. dan mudah dibersihkan. 

Pintu dan Jendela Sirkulasi antar ruang dan 

udara. 

 Luas minimal penghawaan 10% dari 

total luas lantai. 

 Letak lubang ventilasi sebaiknya 

searah tiupan angin. 

Atap Atap berfungsi sebagai 

payung, yakni pelindung 

terhadap: (i) Matahari (panas 

dan silaunya; (ii)   Hujan 

(Kebasahan/ kelembaban, 

hempasan). Di samping itu, 

atap berfungsi juga sebagai 

dinding (dinding bagian atas). 

 Cukup kuat dan mampu menangkis 

radiasi matahari.  

 Memiliki sudut kemiringan yang 

cukup untuk meneruskan air hujan.  

Pendukung atap 

dan plafon 

Pendukung atap berfungsi 

sebagai pemikul atap yang 

membentang di atas ruang. 

Plafon berfungsi untuk 

mengurangi radiasi sinar. 

 Pendukung atap harus cukup kuat 

untuk menopang beban atap.  

 Plafon harus memiliki ketinggian 

yang cukup, kuat dan mudah 

dibersihkan. 

Sanitasi Fasilitas berhajat (buang air 

besar). 

 Minimal 1 kamar mandi dan closet 

(leher angsa) dan dilengkapi tangki 

septik atau dengan sanitasi komunal. 

 Pengosongan tangki septik 2 tahun 

sekali. 

Prasarana 

Perumahaan 

Prasarana perumahan dan 

permukiman berupa jaringan 

jalan, jaringan saluran  air 

bersih, jaringan pembuangan 

air limbah, jaringan saluran 

pembuangan air hujan 

(drainase) dan tempat 

pembuangan sampah yang 

layak. 

 Drainase: Tinggi genangan rata-rata 

kurang dari 30 cm dan lama 

genangan kurang dari 1 jam. 

 Persampahan: Dikelola dengan baik. 

 Penerangan: Listrik dengan daya 

450 VA atau 900 VA. 

 Air Bersih: Kualitas air minum 

layak. Jarak sumber air minum 

utama ke tempat pembuangan 

kotoran/tinja lebih dari 10 m. 
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 Jalan: Akses jalan sesuai kekuatan, 

untuk jalan lingkungan dapat 

diakses kendaraan pemadam 

kebakaran 

Sumber: Mangunwijaya (1994) dan Permenpera 22/2008 

 

2.1.4 Psikologi Bangunan 

Terkait dengan konsep nonfisik sebuah rumah, kita perlu juga mempertimbangkan unsur 

psikologis sebuah rumah. Menurut Toby Israel dalam Some Place Like Home (2003), setiap 

orang memiliki ikatan kuat yang unik antara diri dan tempat (self-place) yang bermula dari 

masa kanak-kanak yang kemudian berevolusi sepanjang hidupnya. Ikatan diri dan tempat itu 

diistilahkan sebagai environmental autobiography  yang perlu dieksplorasi untuk 

menghasilkan hunian yang “sempurna”. Untuk itu, ia mengusulkan alat design psychology, 

sebagai praktik arsitektur, perencanaan dan desain interior dengan menggunakan psikologi 

sebagai alat desain utamanya. 

Yang menarik dari design psychology adalah sesi visioning, di mana seseorang/sebuah 

keluarga diminta untuk memformulasikan misi dan gambaran (visi) sebuah rumah yang utuh. 

Terkait dengan hal tersebut, penulis melihat betapa beruntungnya seorang muslim di mana 

Islam telah memberikan tuntunan yang utuh mengenai tempat tinggal. Tidak hanya menuntun 

konsep rumah sebatas dimensi waktu dunia, tapi juga gambaran rumah yang menembus 

sampai akhirat. 

Di samping design psychology, kita juga bisa mengeskplor beberapa unsur penunjang 

psikologi sebuah rumah (lebih terkait desain interior) seperti warna, aroma, tanaman/satwa 

atau benda-benda lainnya.  

2.2 Konsep Interaksi Antar Anggota Rumah  

Keluarga sebagai sebuah populasi dalam habitat rumah terdiri dari beberapa individu. 

Individu berasal dari bahasa latin yaitu in yang berarti tidak dan dividus yang berarti dapat 

dibagi. Jadi setiap individu yang satu dengan lainnya dapat dibedakan.  Secara garis besar 

pola hubungan dalam keluarga dapat dibedakan sebagai berikut:  
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a. Orang Tua – Anak 

Pola interaksi yang terjadi adalah regenerasi dan perawatan (nurturing). Orang tua adalah 

perantara Tuhan dalam regenerasi manusia. Melalui orang tua, kita lahir. Orang tua yang 

lah yang kemudian merawat kita dari kecil sampai dewasa. Oleh karena itu, Islam 

mengajarkan kita untuk menyayangi dan menghormati orang tua. Dan ketika orang tua 

telah renta, maka tugas anak lah untuk merawat orang tuanya sebagaimana orang tua 

merawatnya sewaktu ia kecil. Rasulullah mengajarkan doa sebagai pengingat interaksi 

ini, “Tuhan, ampunilah aku dan kedua orang tuaku. Dan sayangi lah mereka sebagaimana 

mereka merawatku sewaktu kecil.” 

b. Suami – Istri 

Pola interaksi yang terjadi adalah saling melengkapi (complementer). Sebagaimana 

firman Allah, “…Mereka adalah pakaian bagimu, dan kamu adalah pakaian bagi 

mereka…” (QS. Al Baqarah: 187). Pola interaksi saling melengkapi ini lah yang 

memungkinkan suami-istri ini dapat mencapai potensi optimal masing-masing. Interaksi 

yang akan membawa mereka ke siklus kehidupan selanjutnya, yakni menjadi orang tua. 

c. Antar Anggota Keluarga Lainnya 

Pola interaksi yang terjadi antar saudara adalah kerja sama (cooperation) dengan tingkat 

kedalaman yang lebih. Sebab konsep saudara dalam Islam sangat luas, di mana satu 

muslim dengan muslim lainnya adalah saudara. Apalagi ini saudara satu keturunan, satu 

keluarga, satu rumah. 

Rasulullah mencontohkan bagaimana beliau amat mencitai keluarganya. Anas bin Malik 

berkata, “ Belum pernah kulihat seseorang mencintai keluarganya melebihi Rasulullah.” (HR. 

Muslim) 

Aqra‟ ibn habis, pemuka bani Tamim yang diutus kaumnya untuk menyatakan baiat atas 

nama mereka, terheran-heran ketika datang menemui Nabi dan melihat beliau sedang 

mencium Hasan dan Husain. “Kau menciumi anak-anak? Demi Allah, aku mempunyai 

sepuluh orang anak, tetapi tak satu pun kuciumi di antara mereka.” Nabi menjawab, “siapa 

tak sayang, ia tak disayang.” (HR Bukhari). 

Perlu diingat bahwa salah satu spirit rumahku surgaku adalah adanya cinta yang terus 

tumbuh. Ada pepatah jawa mengatakan, witing tresna jalaran saka kulina, cinta tumbuh 

karena sering berjumpa. Sayangnya, seiring berjalannya waktu, banyak pasangan yang 
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terjebak dengan Hukum Gossen I,  law of diminishing marginal utility, di mana cinta justru 

menjadi hambar karena konsumsi kebersamaan yang terus menerus. 

Menurut penulis, kunci menjaga pohon cinta tetap bertumbuh terletak pada pemaknaan relasi 

dengan pasangan. Bahwa relasi antar pasangan itu bukan hanya sekedar relasi material, 

namun juga spiritual. Apabila kita berhenti di ranah material, maka berlaku lah Hukum 

Gossen I. Lain halnya apabila terjadi relasi spiritual, sebab ranah spiritual tidak mengenal 

batas. Laut dan langit spiritual tak berbatas. Demikian juga lapar dan dahaga spiritual. 

Unlimited!  

Oleh karena itu lah, Islam mengajarkan doa, “Rabbanaa, hablanaa min azwaajinaä wa 

dzuriyaatinaa qurrota a‟yun, wajálna lilmuttaqiina imaaman, ya Tuhan kami, 

anugerahkanlah kepada kami pasangan dan keturunan yang menjadi penyejuk mata dan 

jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertaqwa.” (QS Al Furqan: 74). 

Bahwa keharmonisan dengan pasangan tidak hanya cukup untuk diciptakan oleh pasangan itu 

sendiri, tapi juga dipintakan kepada Dzat Pemilik Cinta, Dzat yang sanggup membolak-

balikkan hati siapa saja. Bahwa relasi di antara pasangan bukan sekedar relasi yang bervisi 

sempit, tapi relasi yang bersifat abadi. Relasi mulia yang memiliki obsesi besar: Keluarga 

Juara di  Dunia dan Akhirat!  

Adapun kunci  menjaga keharmonisan adalah komunikasi dan kunci komunikasi adalah 

antusiasme. Menurut penulis, antusiasme adalah medan energi. Antusiasme adalah bahasa 

kalbu. Dan antusiasme adalah respect dan penentu respons positif. Enthusiams makes 

difference. Mungkin saja hidangan makannya sama, tapi dengan ditambah antusiasme, 

menjadi lain. Yang ada hanya rasa enak dan enak banget.  

Dan sumber antusiasme yang paling besar adalah pemahaman bahwa ajal bisa datang kapan 

saja. Kita tak pernah tahu bahwa secangkir kopi yang tengah kita minum adalah secangkir 

kopi terakhir kita di dunia.  Kita baru tersentak sadar bahwa momen meminum kopi itu 

menjadi begitu berharga apabila itu adalah momen terakhir. Padahal semua momen pada 

dasarnya sangat berharga: sesuatu yang tak akan bisa kita ulang dengan harga berapa pun! 

Tidak heran jika Rasulullah bersabda bahwa orang yang paling cerdas adalah orang yang 

paling banyak mengingat mati dan yang paling baik persiapannya untuk kehidupan setelah 
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mati. Dengan banyak mengingat mati, kita lebih sering sadar bahwa waktu itu terbatas 

sehingga kita terdorong untuk menjadi pribadi yang efektif dan efisien serta senantiasa ikhlas 

dan bersyukur. Momen terakhir itu bisa bukan secangkir kopi, tapi bisa kecupan mesra pada 

kening pasangan kita, atau pelukan hangat pada tubuh anak kecil kita. 

Dengan menjaga cinta yang terus tumbuh, setiap anggota keluarga akan selalu merindukan 

rumah, karena di sana ia menemukan surga. Seperti penggalan satu lagu Michael Bublé yang 

sangat romantis: “May be surrounded by, A million people I, Still feel all alone, Just wanna 

go home, Oh, I miss you, you know…”  

2.3 Konsep Interaksi dengan Tetangga  

Posisi tetangga sebagai populasi di luar habitat rumah kita sangat krusial. Seringkali interaksi 

kita dengan tetangga lebih lama dari pada interaksi kita dengan saudara kita sebab ia ada di 

dekat rumah kita. Pola interaksi dengan tetangga sangat mempengaruhi  kehidupan sebuah 

rumah tangga. 

Oleh karena itu Islam mengajarkan konsep “al-jar qabla ad-dar”, yakni memilih tetangga 

sebelum memilih rumah. Sebab, tetangga memang satu kesatuan ekosistem yang 

mempengaruhi tercapainya rumah selaksa surga. Lingkungan tetangga yang mengutamakan 

terealisasinya nilai-nilai kebaikan dan keluhuran. Lingkungan yang saling menegakkan amar 

ma‟ruf nahi munkar (Takariawan, 2011).  

Islam memerintahkan umatnya untuk berbuat baik kepada tetangga sebagaimana firman 

Allah, “Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan-Nya dengan sesuatu pun. 

Dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, karib-kerabat, anak-anak yatim, orang-orang 

miskin, tetangga yang memiliki hubungan kerabat dan tetangga yang bukan kerabat, teman 

sejawat, ibnu sabil dan hamba sahayamu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang 

yang sombong dan membangga-banggakan diri” (QS. An Nisa: 36). 

Begitu pentingnya kedudukan tetangga sampai-sampai sikap terhadap tetangga dijadikan 

sebagai indikator keimanan. Rasulullah SAW bersabda: “Barangsiapa yang beriman kepada 

Allah dan hari akhir, hendaknya ia muliakan tetangganya” (HR. Bukhari dan Muslim). Di 

hadist lain, Rasulullah SAW bersabda: “Jibril senantiasa menasehatiku tentang tetangga, 
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hingga aku mengira bahwa tetangga itu akan mendapat bagian harta waris” (HR. Bukhari 

Muslim). 

Bahkan mengganggu tetangga termasuk dosa besar karena pelakunya diancam dengan 

neraka. Ada seorang sahabat berkata: “Wahai Rasulullah, si Fulanah sering shalat malam dan 

puasa. Namun lisannya pernah menyakiti tetangganya. Rasulullah bersabda: „Tidak ada 

kebaikan padanya, ia di neraka‟” (HR. Al Hakim). 

Aisyah pernah bertanya kepada nabi tentang tetangga yang harus lebih diprioritaskan. 

“Rasulullah, aku punya dua tetangga, kepada siapakah aku memberi hadiah?” “Kepada yang 

terdekat pintunya denganmu,” jawab Nabi. (HR. Bukhari). 

Tetangga terdekat Nabi adalah ahli shuffah, yakni komunitas muslim yang miskin dan tidak 

memiliki tempat tinggal yang menghuni bagian emper Masjid Nabawi. Nabi sangat 

bersimpati kepada mereka dan selalu membantu apa yang beliau bisa. Jika mendapat hadiah, 

terlebih dahulu Nabi memberikannya kepada istrinya lalu sisanya untuk mereka. Tetapi jika 

berupa sedekah, beliau terlebih dahulu menyerahkannya kepada ahli shuffah sebelum kepada 

orang lain. Beliau juga mendatangi mereka setiap kali salat. 

Lantas siapakah yang tergolong tetangga? Terkait definisi tetangga, pendapat ulama yang 

paling kuat  menjelaskan bahwa tidak ada batasan jumlah atau batasan tertentu dalam syariat, 

tetangga itu adalah semua yang teranggap sebagai tetangga secara adat kebiasaan di suatu 

tempat atau kondisi terkini. 

Para ulama menjelaskan bahwa tetangga itu ada tiga macam: (i) Tetangga muslim yang 

memiliki hubungan kerabat. Maka ia memiliki 3 hak, yaitu: hak tetangga, hak kekerabatan, 

dan hak sesama muslim. (ii) Tetangga muslim yang tidak memiliki hubungan kekerabatan. 

Maka ia memiliki dua hak, yaitu: hak tetangga, dan hak sesama muslim. (iii) Tetangga non-

muslim. Maka ia hanya memiliki satu hak, yaitu hak tetangga. 

Dengan demikian berbuat baik kepada tetangga ada tingkatannya. Semakin besar haknya, 

semakin besar tuntutan agama terhadap kita untuk berbuat baik kepadanya. Di sisi lain, 

walaupun tetangga kita non-muslim, ia tetap memiliki satu hak yaitu hak tetangga. Jika hak 

tersebut dilanggar, maka terjatuh pada perbuatan zalim dan dosa. Semoga dengan akhlak 

mulia yang kita tunjukkan tersebut menjadi jalan hidayah baginya untuk memeluk Islam. 
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2.4 Konsep Interaksi dengan Lingkungan 

Lingkungan memang mempengaruhi kehidupan di atasnya, tidak hanya kesehatan fisik, tapi 

juga kesehatan sosial. Sebenarnya hubungan antara rumah dan lingkungan saling timbal 

balik, lingkungan mempengaruhi rumah dan penghuninya begitu juga sebaliknya. 

2.4.1 Konsep Islam terkait Lingkungan 

Konsep Islam terhadap lingkungan bersumber dari konsep manusia sebagai khalifah di bumi. 

Kekhalifahan menuntut adanya interaksi antara manusia dan sesamanya serta antara manusia 

dan lingkungan. Kekhalifahan mengandung arti pengayoman, pemeliharaan, dan bimbingan 

agar setiap makhluk mencapai tujuan penciptaannya.  Alquran menggambarkan, “Dan 

tiadalah binatang-binatang yang ada di bumi dan burung-burung yang terbang dengan kedua 

sayapnya, melainkan umat-umat (juga) seperti kamu...” (QS. Al-An‟am: 38). 

Lingkungan tidak boleh diperlakukan secara semena-mena. Allah SWT menciptakan alam ini 

dengan tujuan yang benar, sesuai dengan firman-Nya, "Kami tiada menciptakan langit dan 

bumi dan apa yang ada antara keduanya melainkan dengan (tujuan) yang benar dan dalam 

waktu yang ditentukan." (QS. Al-Ahqaf: 3). Allah SWT menundukkannya untuk 

kemaslahatan manusia, sesuai dengan firman-Nya, "Tidakkah kamu perhatikan sesungguhnya 

Allah telah menundukkan untuk (kepentingan)mu apa yang di langit dan apa yang di bumi 

dan menyempurnakan untukmu nikmat-Nya lahir dan batin." (QS. Luqman: 20).  

Syariat Islam sangat memperhatikan kelestarian alam, bahkan dalam jihad fi sabilillah pun, 

kaum muslimin tidak diperbolehkan membakar dan menebangi pohon tanpa alasan dan 

keperluan yang jelas. 

Kerusakan alam dan lingkungan hidup yang kita saksikan sekarang ini merupakan akibat dari 

perbuatan umat manusia. Allah berfirman: ”Telah nampak kerusakan di darat dan di laut 

disebabkan karena perbuatan tangan manusi, supaya Allah merasakan kepada mereka 

sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar).” (QS. 

Ar-Rum:41). 

Perbuatan manusia yang menzalimi alam, seperti menggunduli hutan, membangun secara 

semena-mena, membuang limbah sembarangan dan sebagainya akan kembali kepada 
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manusia itu sendiri berupa bencana, seperti banjir, tanah longsor, pemanasan global dan 

sejenisnya.  

Perlu juga dipahami bahwa kerusakan alam juga bukan hanya karena faktor-faktor riil seperti 

itu saja. Kekufuran, syirik dan kemaksiatan juga memiliki andil dalam memperparah 

kerusakan alam. Sebagaimana kisah banjir bandang yang menimpa kaum nabi Nuh dan 

dibalikannya bumi atas kaum nabi Luth. Sebab dosa dan maksiat akan mendorong manusia 

untuk merusak dan mengotori alam ini dengan noda-noda maksiat mereka. Sebaliknya, 

keimanan, ketaatan dan keadilan juga berperan bagi kebaikan dan keberkahan  bumi. 

Dalam studi fikih lingkungan (fiqh al-bi'ah), dikenal dua konsep utama terkait pemanfaatan 

dan pengelolaan alam, yaitu ihya' al-mawat, yakni menghidupkan tanah yang mati, dan hadd 

al-kifayah, yakni standard kebutuhan yang layak. 

Konsep pertama merujuk suatu pengertian bahwa jangan sampai ada sejengkal tanah yang 

dibiarkan tetap tidak bermanfaat. Menghidupkan tanah mati berarti mengupayakan supaya 

tanah tersebut kembali produktif, yakni mengolahnya, menanaminya atau mendirikan 

bangunan di atasnya secara layak. Karena tanah yang gersang sangat rentan terhadap 

ancaman banjir dan longsor. Apabila di lahan gersang ditanami pohon, tanah tersebut menjadi 

kuat dan mampu menyerap air saat hujan sehingga tidak mudah banjir dan longsor. 

Islam sangat mengapresiasi upaya  seseorang untuk menghidupkan tanah mati sampai-sampai 

upaya tersebut telah cukup membuat tanah tersebut menjadi miliknya (An-Nabhani, 2004). 

Sebagaimana disampaikan pada hadist, „Siapa saja yang menghidupkan tanah mati, maka 

tanah itu menjadi miliknya.” (HR. Bukhari). Di hadist lainnya, “siapa saja yang „memagari‟ 

sebidang tanah, maka tanah itu menjadi miliknya.” (HR. Ahmad).  

Terkait dengan hal tersebut, terdapat batasan atas kepemilikan tanah tersebut, berupa adanya 

kegiatan menghidupkan dan pengelolaan tanah tersebut. Apabila tanah tersebut dibiarkan 

selama tiga tahun berturut-turut, maka hak kepemilikan orang yang bersangkutan atas tanah 

tersebut hilang. Abu Yusuf dalam Al Kharaj menuturkan riwayat dari Said bin Al-Musayyab. 

Disebutkan bahwa Khalifah Umar bin Khattab r.a pernah berkata, “…orang yang memagari 

tanah (lalu membiarkan begitu saja tanahnya) tidak memiliki hak atas tanah itu setelah tiga 

tahun. 
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Di dalam Sunan al Bayhaqi, dari penuturan Amr bin Syuaib juga terdapat riwayat bahwa 

Khalifah Umar r.a telah menjadikan masa pemagaran (penguasaan) tanah oleh seseorang 

adalah selama tiga tahun. Jika tanah itu dibiarkan hingga habis masa tiga tahun, lalu tanah itu 

dihidupkan oleh orang lain, maka orang yang terakhir itu lebih berhak atas tanah tersebut. 

Namun demikian, pengambilalihan lebih dahulu oleh pemerintah atas lahan idle bisa menjaga 

ketertiban administrasi dan distribusi. Yunus menuturkan riwayat dari Muhammad bin Ishaq, 

dari Abdullah bin Abu Bakar r.a, yang berkata. “ Bilal bin al-Harits al-Muzni pernah datang 

kepada Rasulullah SAW lalu dia meminta sebidang tanah kepada beliau. Beliau kemudian 

memberikan tanah yang berukuran luas kepadanya. Ketika pemerintahan dipimpin oleh 

Khalifah Umar, beliau berkata kepadanya, “Bilal, Engkau telah meminta sebidang tanah yang 

luas kepada Rasulullah SAW. Lalu beliau memberikannya kepadamu. Rasulullah SAW tidak 

pernah menolak sama sekali untuk diminta, sementara Engkau tidak mampu (menggarap) 

tanah yang ada di tanganmu.” Bilal menjawab, “benar.” Khalifah Umar berkata, “karena itu, 

lihatlah, mana di antara tanah itu yang mampu Kamu garap, lalu milikilah. Mana yang tidak 

mampu Kamu garap, serahkanlah kepada kami, dan kami akan membagikannya kepada kaum 

Muslim.” Bilal berkata, “demi Allah, aku tidak akan menyerahkan apa yang telah Rasulullah 

berikan kepadaku.” Khalifah Umar kembali berkata, „demi Allah, (kalau begitu), Engkau 

harus benar-benar menggarapnya.” Kemudian Umar mengambil tanah yang tidak mampu 

digarap oleh Bilal, lalu membagikannya kepada kaum Muslim.” 

Konsep yang kedua adalah hadd al-kifayah, yaitu menyangkut pengaturan pola konsumsi 

manusia terhadap sumber daya alam berdasarkan standard kebutuhan yang layak dan 

berkeadilan. Di sinilah arti pentingnya peran negara agar pemanfaatan sumber daya alam 

dapat diatur sehingga mampu memenuhi kebutuhan seluruh rakyat secara layak. Kontrol 

negara diperlukan agar pemanfaatan sumber daya alam dilaksanakan secara adil, tidak ada 

monopoli serta tidak merusak alam yang pada ujungnya akan menimbulkan kesengsaraan 

hidup manusia. 

Konsep Islam terhadap lingkungan tersebut perlu diterapkan dalam pembangunan perumahan 

dan kawasan. Dalam konteks yang lebih sempit, tuntunan untuk menciptakan lingkungan 

yang bersih dapat dilihat pada hadist, “sesungguhnya Allah itu baik, Dia suka kepada yang 

baik. Dia juga bersih, suka kepada yang bersih. Dia juga mulia, suka kepada yang mulia. Dia 

juga dermawan, suka kepada yang dermawan. Oleh karena itu, bersihkanlah halaman 

rumahmu, jangan Kamu menyerupai orang-orang Yahudi.” (HR. Tirmizi). 
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2.4.2 Prinsip-Prinsip Green Architecture 

Perhatian terhadap lingkungan dalam membangun sering disebut sebagai green architecture 

atau ecodesign, dengan prinsip-prinsip sebagai berikut (Vale, 1991): 

a. Konservasi Energi (conserving energy) 

Bangunan seyogyanya dibangun sedemikian hingga meminimalkan energi fosil. Makna 

konservasi energi sebenarnya adalah penggunaan energi secara efisien dan rasional. 

Pemanfaatan energi secara lebih efisien bisa dilakukan melalui (i) penggunaan teknologi 

yang hemat energi; (ii) penerapan budaya hemat energi dan (iii) penerapan konservasi 

energi yang meliputi perencanaan, pengoperasian dan pengawasan pemanfaatan energi 

secara terpadu. 

b. Melibatkan iklim (working with climate) 

Bangunan seyogyanya didesain untuk bekerja dengan iklim dan sumber daya energi 

alami. Matahari dapat dimanfaatkan sebagi sumber pencahayaan dan pemanasan alami 

sedangakan angin bisa digunakan untuk pendinginan pasif.   

c. Meminimalkan sumber daya baru (minimizing new resources) 

Bangunan seyogyanya didesain sedemikian hingga meminimalkan penggunaan sumber 

daya baru dan pada akhir umur kegunaannya dapat digunakan sebagai sumber daya 

arsitektur selanjutnya. Contohnya pada saat melakukan renovasi rumah, kita 

memanfaatkan material lama yang masih bisa digunakan.  

d. Menghormati Pengguna (respect for users) 

Memperhitungkan kepentingan setiap orang yang terlibat dengan bangunan tersebut. 

Konsep ini terkait dengan kriteria fungsional sebuah bangunan. Bangunan yang 

fungsional cenderung akan lebih efisien, terutama dari konsumsi energi. 

e. Menghormati lingkungan (respect for site) 

Bangunan yang “touch-this-earth-lightly”.  Melibatkan lingkungan sekitar sebagai bagian 

dari arsitektur. Salah satu contoh yang mudah adalah penyesuaian bangunan dengan 

kontur tanah. 

f. Bersifat Menyeluruh (holism) 

Semua prinsip tersebut di atas perlu diterapkan secara holistik. 
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Alam sekitar adalah arsitektur alam yang merupakan modal dasar yang sangat berharga. 

Gunung, bukit, flora dan fauna bukanlah bangunan, tetapi turut memberi sifat dan suasana 

kepada tempat tinggal kita.  

Terkait dengan hal ini, Y.B. Mangunwijaya dalam Pengantar Fisika Bangunan (1994), 

mengingatkan akan pentingnya pemahaman mengenai  re-architecturing. Maksudnya bukan 

mendirikan bangunan (saingan) disamping atau pengganti suatu pemberian alam tertentu. 

Juga bukan berarti menerima alam begitu saja. Melainkan dengan menganalisis terlebih 

dahulu hal-hal apa yang menjadi modal di alam, hal-hal apa saja yang kita tidak perlu 

membuatnya sendiri dengan biaya yang mahal dan belum tentu lebih efisien. Kemudian kita 

tinggal mengubah atau membentuk sedikit di sana sini. Sesuatu yang tadinya alami menjadi 

manusiawi. 

Alam sering memberi kita inspirasi, termasuk bagaimana untuk hidup secara harmoni dengan 

lingkungan. Mick Pearce didampingi Ove Arup berhasil mewujudkan bangunan komersial 

berupa kompleks perdagangan besar bernama Eastage di Harare, Zimbabwe, tanpa 

menggunakan AC. Bangunan tersebut dapat mempertahankan suhu yang stabil antara 23 – 25 

o
C dan menggunakan kurang dari 10% energi yang dikonsumsi oleh bangunan lain dengan 

ukuran yang sama. Sepertinya memang tidak masuk akal, udara siang hari di Harare sangat 

panas. Namun Pearce berhasil melakukannya dengan mendasarkan rancangan arsitekturnya 

pada cara rayap-rayap mendinginkan sarang mereka yang berupa gundukan tanah dan lumpur 

seperti menara (Johansson, 2007). 

Ke depan ecodesign tidak hanya menghemat energi tapi bisa menghasilkan energi. Bangunan 

dengan bahan-bahan listrik fotovoltaik pada atap dan jendela bisa memproduksi listrik lebih 

banyak daripada yang digunakan. Nantinya inovasi bangunan makin mendekati visi yang 

diajukan oleh William McDonough dan Michael Braungart dalam artikel The Next Industrial 

Revolution yang dikutip oleh Fritjof Capra dalam The Hidden Connection (2005), 

“bayangkan … bangunan sebagaimana pohon. Ia akan memurnikan air, menghasilkan 

pendapatan dari matahari, memproduksi energi lebih banyak dari pada yang ia konsumsi, 

menciptakan keteduhan dan habitat, memperkaya tanah dan berubah bersama pergantian 

musim.”  
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Gambar 2.1 Kompleks Perdagangan Eastgate, Harare, Zimbabwe 

Sumber: www.livinspaces.net, diakses pada 16 Maret 2020 

2.5 Konsep Infrastruktur dalam Ekosistem Pemukiman 

2.5.1 Konsep Islam terkait Infrastruktur 

Infrastruktur memang merupakan hal yang sangat penting bagi umat oleh karena itu ia 

mendapat perhatian besar dari Rasulullah SAW. Hal pertama yang dilakukan oleh Rasulullah 

ketika tiba di Madinah adalah membangun infrastruktur berupa masjid sebagai pusat aktivitas 

kaum muslimin. Selanjutnya Rasulullah membangun pasar di mana sebelumnya 

perekonomian Madinah didominasi oleh Yahudi. Pasar yang dibangun tersebut 

mengimplementasikan nilai-nilai Islam dan kemudian menjadi pusat perekonomian Madinah. 

Pada masa Nabi, bangunan infrastruktur lain juga dibangun dan diperbaiki, seperti sumur, 

jalan dan pos. Adapun infrastruktur berupa fasilitas pendidikan, kesehatan dan umum masih 

menyatu dengan masjid. 

Pada masa itu, Rasulullah menjadikan masjid sebagai lembaga pendidikan utama. Di masjid 

tersebut, Rasulullah mendidik umat Islam dari segala umur dan jenis kelamin: Dewasa, 

remaja, anak-anak, laki-laki dan perempuan.  

http://www.livinspaces.net/
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Rasulullah juga menjadikan masjid sebagai tempat untuk mengobati orang sakit, khususnya 

pada hari-hari terjadi peperangan. Aisyah RA berkata, “Pada hari terjadinya perang Khandaq, 

Sa‟ad bin Mu‟adz mengalami luka-luka karena dipanah oleh seseorang dari kafir Quraisy. 

Kata Khabban bin Araqah, orang itu memanah Sa‟ad pada bagian lehernya. Maka, Nabi 

SAW membuatkan tenda di masjid agar beliau bisa pulang (istirahat) dari jarak yang dekat. 

Rasulullah juga menjadikan lingkungan masjid sebagai fasilitas tempat tinggal bagi yang 

tidak mampu. Dari Utsman bin Yaman, ia berkata, “Ketika para Muhajirin membanjiri kota 

Madinah tanpa memiliki rumah dan tempat tinggal, maka Rasulullah SAW menempatkan 

mereka di masjid dan beliau menamai mereka dengan Ashabush Shuffah. Beliau juga duduk 

bersama mereka dengan sikap yang sangat ramah”. (HR. Baihaqi) Abdullah bin Umar pun 

tidur di masjid Nabawi saat masih bujangan. 

Di zaman Rasulullah, masjid juga menjadi tempat menyambut utusan. Salah satunya adalah 

ketika Rasulullah menyambut utusan dari Nasrani Najra. Masjid juga sering digunakan 

sebagai tempat pelaksanaan akad nikah. Banyak pasangan yang memilih untuk melakukan 

akad nikah di masjid karena kesucian tempat ini. Aisyah RA berkata, bahwa Rasulullah SAW 

bersabda: “Beritakanlah pernikahan ini dan selenggarakanlah ia di dalam masjid, lalu 

pukullah rebana-rebana”. (HR. Tirmidzi). 

Fungsi-fungsi masjid pada zaman Rasul tersebut bisa dipahami sebagai bentuk dari fasilitas 

sosial - fasilitas umum (Fasos-Fasum) sebuah pemukiman. Dalam konteks kekinian, jenis-

jenis prasarana, sarana dan permukiman dapat didetilkan sebagai berikut : (1) Prasarana 

perumahan dan permukiman antara lain jaringan jalan, jaringan saluran pembuangan air 

limbah, jaringan saluran pembuangan air hujan (drainase), tempat pembuangan sampah. (2) 

Sarana perumahan dan permukiman antara lain sarana perniagaan/ perbelanjaan, sarana 

umum dan pemerintahan, sarana pendidikan, sarana kesehatan, sarana peribadatan, sarana 

rekreasi dan olah raga, sarana pemakaman, sarana pertamanan dan ruang terbuka hijau serta 

sarana parkir. Kemudian yang (3), Utilitas perumahan dan permukiman antara lain jaringan 

air bersih, jaringan listrik, jaringan telepon, jaringan gas, jaringan transportasi, pemadam 

kebakaran serta penerangan jalan umum. 
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2.5.2 Masjid sebagai Infrastruktur Pusat Ekosistem 

Dalam Garden Cities 21, John Ormsbee Simonds (1994) menegaskan bahwa lingkungan 

bukan hanya tentang area dan lay out semata, namun rasa kebersamaan (togetherness). 

Sebuah tempat dimana antar penghuninya merasa sebagai “tetangga” alih-alih sebagai orang 

asing. 

Berdasarkan tuntunan Islam, di dalam sebuah lingkungan, masjid menjadi titik pusat 

peradaban yang dikelilingi oleh fasilitas publik lainnya. Masjid tidak hanya menjadi tempat 

beribadah jamaah, tapi juga dirancang sebagai pusat pembangunan sosial, pusat pengetahuan 

dan pendidikan serta kegiatan lainnya. Idealnya, jarak antara masjid dengan area perumahan 

tidak melebihi 250 meter. 

Dalam bukunya Sirah Nabawiyah, Ramadan Al Buthy (1999) menuturkan, sesampainya di 

Madinah dan menetap di sana, Rasulullah SAW segera menegakkan masyarakat Islam yang 

kokoh dan terpadu yang terdiri atas kaum Anshar dan Muhajirin. Sedangkan sebagai langkah 

pertama ke arah ini Rasulullah SAW membangun masjid.  

Masyarakat Muslim akan terbentuk secara kokoh dan rapi apabila memiliki landasan berupa 

komitmen terhadap sistem, aqidah dan tatanan Islam. Dan semua itu hanya bisa ditumbuhkan 

melalui masjid. Spirit persamaan derajat, persaudaraan dan persatuan terbentuk melalui 

mekanisme kegiatan masjid. 

Justru karena definisi ibadah itu sangat luas, maka masjid sebagai tempat ibadah juga 

memiliki fungsi yang sangat banyak. Masjid adalah tempat shalat, tapi juga tempat 

bermusyawarah, dan mengkonsolidasikan kekuatan umat. Masjid adalah tempat belajar ilmu 

akhirat tapi juga tempat belajar sistem sosial, ekonomi dan politik yang bermartabat.  Masjid 

tak cuma tempat memikirkan hal-hal besar,  tapi juga memperhatikan individu-individu 

jamaahnya.  

Menurut riwayat, seusai mengimami shalat berjamaah, Rasulullah menghadap makmum. 

Sembari berdzikir,  beliau melakukan interaksi sosial dengan jamaahnya. Satu waktu beliau 

menanyakan salah seorang jamaah yang tidak terlihat shalat berjamaah. Apabila jamaah yang 

absen tersebut sakit, seusai shalat beliau menjenguk dan mendoakan jamaah yang sakit 

tersebut.  Di kesempatan lain, beliau pernah menegur salah satu jamaah yang buru-buru 
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pulang ke rumah usai salam. Di saat yang lain,  beliau pernah menegur seorang pemuda yang 

tengah termenung di masjid. Apabila terdapat masalah yang tengah dihadapi jamaahnya,  

beliau mencarikan solusi baik secara pribadi atau meminta kepada para sahabat, jamaah 

lainnya. Dengan pendekatan seperti itu lah, Rasulullah mencontohkan masjid menjadi pusat 

kegiatan umat.  

Di zaman modern ini,  interaksi antara  jamaah-jamaah,  masjid-jamaah dan masjid-masjid 

seharusnya dapat lebih dioptimalkan melalui penggunaan sistem informasi. 

2.6 Rumah Rasulullah 

Rasulullah tidak hanya sebagai pemimpin agama, tetapi juga pemimpin negara. Lantas 

dengan semua predikat yang beliau miliki, mungkin orang awan akan membayangkan 

seberapa megah rumah beliau. Mari kita berkunjung ke rumah Rasulullah melalui hadist dan 

riwayat para sahabat. 

Dalam buku Sejarah Hidup Muhammad yang ditulis Haekal (2003) dikisahkan bahwa 

sewaktu Rasulullah mencari lahan untuk membangun masjid dan rumah, unta beliau berlutut 

di tempat penjemuran kurma milik Sahl dan Suhail bin Amr. Kemudian tempat tersebut dibeli 

Rasulullah untuk dibangun masjid. Selesai masjid tersebut dibangun, disekitarnya dibangun 

pula tempat tinggal Rasulullah. Masjid tersebut merupakan sebuah bangunan terbuka yang 

luas, keempat dindingnya dibuat dari batu bata dan tanah. Atapnya sebagian terdiri dari daun 

kurma dan yang sebagian lagi dibiarkan terbuka, dengan salah satu bagian lagi digunakan 

sebagai tempat orang-orang fakir miskin yang tidak mempunyai tempat tinggal. 

Jadi Nabi baru membangun rumah untuk istri-istrinya setelah membangun masjid. Satu 

kamar untuk Saudah dan satu kamar untuk Aisyah. Sisanya dibangun sejalan dengan 

kebutuhan. Adapun rumah Rasulullah sendiri tidak lebih mewah keadaanya dari masjid, 

meski memang lebih tertutup. Rumah Nabi adalah rumah termiskin di antara rumah kaum 

muslim. Tidak ada kesan mewah sedikit pun, baik tipe bangunan maupun perabot di 

dalamnya. Meski pintu dunia dibuka lebar-lebar, namun beliau tak sudi menyentuhnya. 

Begitulah rumah Rasulullah. Beliau bisa saja membangun rumah yang megah, namun beliau 

memilih sederhana, sebab beliau sangat paham bahwa beliau bukan hanya nabi bagi orang 
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kaya tapi juga nabinya orang miskin. Beliau mengajarkan Islam tidak hanya dengan ucapan 

tapi juga tindakan. 

Spirit kesederhanaan dan qanaah juga mewarnai rumah tangga anak beliau. Setelah Fathimah 

putri Rasulullah menikah dengan Ali bin Abi Thalib, mereka tinggal di rumah sederhana 

dengan perabot yang dibeli dari sebagian mahar. Ketika menikah, Ali tidak memiliki sebuah 

rumah yang akan ditempati untuk berumah tangga. Fathimah kemudian meminta sebuah 

rumah kepada ayahnya, Rasulullah, tapi Rasulullah menolak permintaan anaknya. Lalu 

datanglah seorang lelaki kaya dari kalangan Anshor yang bermaksud untuk memberikan 

sebuah rumah yang mungil di antara rumah yang dimilikinya. Ali dan Fathimah tidak mau 

menerima pemberian lelaki tersebut, akan tetapi lelaki itu bersumpah tidak akan memasuki 

rumah itu selama-lamanya, lelaki tersebut bersikeras untuk memberikan rumahnya hingga 

akhirnya Rasulullah membolehkan Ali dan Fathimah menerima pemberian itu dengan cara 

jual beli, tidak dengan cara hibah. 

Perlu diingat bahwa rumah Nabi tidak steril dari guncangan yang bersifat manusiawi. Nizar 

Abazhah dalam bukunya Bilik-Bilik Cinta Muhammad (2018) menceritakannya dengan 

indah. Bahwa di dalam rumah Nabi juga terjadi berbagai masalah, kecil maupun besar. 

Misalnya, fitnah atau berita bohong tentang keluarga beliau, jatuh sakit, kesulitan nafkah. 

Tetapi semua masalah yang terjadi dapat ditangani dengan baik dan membuat hati setiap 

individu dalam keluarga itu menjadi lebih jernih. 

Beberapa tahun belakang ini tengah berkembang pola hidup minimalis, termasuk dalam 

urusan rumah. Rumah dengan ukuran minimal dan dengan perabot yang minimal pula. Fumio 

Sasaki dalam Good Bye, Things (2018) menyampaikan banyak manfaat pola hidup minimalis 

ini, diantaranya hidup yang simpel sehingga lebih fokus pada kebahagiaan, ruang yang 

memungkinkan semua anggota keluarga untuk intens berinteraksi karena tidak memliki 

pilihan melarikan diri ke ruangan terpisah. Juga biaya hidup yang lebih rendah untuk hidup 

yang lebih merdeka.  
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Gambar 2.2 Sebuah kamar dengan konsep minimalism  

Sumber: www.theguardian.com, diakses pada 16 Maret 2020 

Pada hakikatnya, hidup minimalis adalah hidup yang mampu membedakan antara kebutuhan 

dan keinginan. Dan apabila kita tinjau lebih dalam, minimalisme tersebut sejatinya adalah 

konsep hidup sederhana sebagaimana dicontohkan Rasulullah sejak berabad dulu kala. 
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BAB III 

MENJADIKAN RUMAH DUNIA  

SEBAGAI JALAN MEMPEROLEH RUMAH AKHIRAT 

 

3.1 Akhlak dalam Ekosistem Rumah 

Rumah seharusnya tidak hanya menjadi surga di dunia, tetapi juga menjadi jalan untuk 

memperoleh rumah di surga. Rumah bisa menjadi seperti itu apabila setiap komponen 

ekosistem rumah berjalan sesuai dengan fitrahnya. 

Islam mengatur tindakan dan pola sikap manusia dalam sebuah sistem nilai yang kita sebut 

sebagai akhlak. Perlu diingat bahwa cakupan akhlak dalam Islam sangat luas, tidak terbatas 

pada hubungan antar sesama manusia, tetapi ia juga mencakup hubungan antara manusia 

dengan Tuhan serta manusia dengan lingkungan/alam semesta. Termasuk tindakan dan pola 

sikap setiap komponen ekosistem rumah dan pemukiman. 

Begitu pentingnya akhlak dalam Islam, sampai-sampai Rasulullah bersabda, “sesungguhnya 

aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang baik.” (HR. Ahmad dan Bukhari). Dalam 

hadits lainnya disebutkan bahwa Rasulullah menjamin seseorang sebuah rumah di surga 

apabila ia memiliki akhlak yang mulia, “saya menjamin sebuah rumah tepi surga bagi orang 

meninggalkan debat sekalipun ia benar, dan sebuah rumah di tengah surga bagi orang yang 

tidak berbohong sekalipun hanya bergurau, dan rumah di atas surga bagi orang yang mulia 

akhlaknya. (HR. Abu Daud).  

3.1.1 Akhlak antara Orang Tua – Anak 

Islam menjadikan berbakti kepada kedua orang tua sebagai sebuah kewajiban yang sangat 

besar. “Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia dan 

hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang 

di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka 

sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan "ah" dan janganlah kamu 

membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia.” (QS. Al-Isra: 23). 
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Rasulullah SAW bersabda ketika ditanya tentang amal-amal saleh yang paling tinggi dan 

mulia,“Shalat tepat pada waktunya … berbuat baik kepada kedua orang tua … jihad di jalan 

Allah.” (HR. Bukhari dan Muslim) 

Seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah SAW, “Wahai Rasulullah, siapakah orang yang 

paling berhak mendapatkan perlakuan baik dariku?” Rasulullah SAW, “Ibumu.” Laki-laki itu 

bertanya kembali, “Kemudian siapa?” Beliau menjawab, “Ibumu.” Orang itu bertanya lagi, 

“Kemudian siapa?” Lagi-lagi beliau menjawab, “Ibumu.” Orang itu pun bertanya lagi, 

“Kemudian siapa?” Maka beliau menjawab, “Ayahmu.” (HR. Bukhari dan Muslim) 

Suatu ketika Ibnu Umar bertanya kepada seseorang, “Apakah engkau takut masuk neraka dan 

ingin masuk ke dalam surga?” Orang itu menjawab, “Ya.” Ibnu Umar berkata, “Berbaktilah 

kepada ibumu. Demi Allah, jika engkau melembutkan kata-kata untuknya, memberinya 

makan, niscaya engkau akan masuk surga selama engkau menjauhi dosa-dosa besar.” (HR. 

Bukhari) 

Rasulullah SAW bersabda,“Orang tua adalah pintu surga yang paling tengah. Jika engkau 

ingin maka sia-siakanlah pintu itu atau jagalah ia.” (HR. Tirmidzi dan Ibnu Majah) 

Dalam hadits lain, beliau juga bersabda, “Celaka, celaka, celaka!” Ada yang bertanya,”Siapa 

wahai Rasulullah?” Beliau menjawab, “Orang yang mendapati salah satu atau kedua orang 

tuanya telah berusia lanjut, tetapi tidak membuatnya masuk ke dalam surga.” (HR. Muslim) 

Bakti seorang anak kepada kedua orang tua senantiasa menjadi kewajiban selama anak 

tersebut hidup. Bakti itu tak boleh putus, meski orang tua telah wafat, sebagaimana yang 

diajarkan oleh Rasulullah.  Seseorang datang kepada Rasulullah SAW dan bertanya, “Wahai 

Rasulullah, apakah masih tersisa sesuatu sebagai baktiku kepada kedua orang tuaku setelah 

keduanya wafat?” Beliau bersabda, “Ya, engkau mendoakan keduanya, memohonkan 

ampunan untuk keduanya, menunaikan janji keduanya, memuliakan teman keduanya, dan 

silaturahmi yang tidak tersambung kecuali dengan keduanya.” (HR. Al-Hakim). Di hadits 

lainnya, Rasulullah menjelaskan, “sesungguhnya Allah mengangkat derajat seorang hamba 

yang saleh di surga. Lantas ia bertanya, „Wahai Rabb, mengapa aku mendapatkan ini?‟ Allah 

menjawab, „Karena permohonan ampunan anakmu untukmu.‟” (HR. Ahmad). Rasulullah 

SAW juga bersabda, “Apabila seorang anak Adam meninggal dunia maka amalnya terputus, 

kecuali tiga perkara: … ,anak saleh yang mendoakannya.” (HR. Muslim). 
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Kewajiban anak terhadap orang tua menurut Abu Laits As-Samarqandi dalam kitabnya, 

Tanbihul Ghafilin (2013), dapat diringkas sebagai berikut: 

a. Memenuhi seluruh kebutuhan orang tua, baik fisik maupun psikis, sesuai dengan 

kemampuan: 

- Apabila orang tua membutuhkan makanan, maka berilah mereka makan; 

- Apabila orang tua membutuhkan pakaian, hendaklah berilah mereka pakaian; 

- Apabila orang tua membutuhkan bantuan, hendaklah anak membantunya. 

b. Mematuhi orang tua: 

- Apabila orang tua memanggil, hendaklah anak memenuhinya. 

- Apabila orang tua menyuruh anak melakukan sesuatu maka hendaklah ia menaatinya 

selama tidak memerintahkan kepada kemaksiatan dan gunjingan; 

c. Berlaku sopan santun dan hormat terhadap orang tua: 

- Berbicara kepada kedua orang tua dengan lemah lembut dan tidak bersikap kasar; 

- Tidak memanggil orang tua dengan nama mereka; 

- Berjalan di belakang orang tua dan tidak mendahului. 

d. Ridlo (senang) dengan apa yang orang tua ridloi dan benci dengan yang orang tua benci. 

e. Mendoakan kedua orang tua. 

Sebaliknya, orang tua juga memiliki kewajiban yang harus ditunaikan kepada anak-anaknya, 

di antaranya sebagai berikut: 

a. Memberinya Nama yang Baik 

“Sesungguhnya kamu sekalian akan dipanggil pada hari kiamat dengan nama-nama kamu 

sekalian, maka perbaguslah nama kalian.” (HR. Abu Dawud) 

Pemberian nama yang baik untuk anak bisa dilakukan sambil melaksanakan aqiqah. 

“Rasulullah SAW diketahui telah memberi perhatian yang sangat besar terhadap masalah 

nama. Kapan saja beliau menjumpai nama yang tidak menarik (patut) dan tak berarti, beliau 

mengubahnya dan memilih beberapa nama yang pantas. Beliau  mengubah macam-macam 

nama laki-laki dan perempuan.Seperti dalam hadis yang disampaikan oleh Aisyah 

radhiyallahu „anha bahwa Rasulullah SAW biasa mengubah nama-nama yang tidak 

baik.” (HR. Tirmidzi). 
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b. Memberi Air Susu Ibu 

Memberi anak Air Susu Ibu (ASI) adalah salah satu kewajiban orangtua pada anak. Allah 

berfirman, “Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu 

bagi yang ingin menyempurnakan pernyusuan.” (QS. Al Baqarah: 233) 

Banyak penelitian ilmiah yang membuktikan bahwa ASI di masa dua tahun pertama sangat 

penting bagi pertumbuhan anak, baik dari sisi kesehatan fisik maupun kejiwaaan. ASI adalah 

sumber nutrisi lengkap yang higienis bagi bayi. Bahkan pada kolostrum, yakni ASI yang 

keluar pada 1-5 hari pascamelahirkan, terdapat zat yang sangat baik bagi kekebalan tubuh 

bayi. Di samping itu, pemberian ASI membangun ikatan psikologis antara ibu dan anak sejak 

dini.  Jika air susu ibu tidak keluar, maka carikanlah ibu susu dengan akhlak yang baik 

sebagaimana ibunda nabi Muhammad SAW melakukannya. 

c. Memberi Nafkah dan Makanan Halal 

Memberi nafkah hanya dengan harta dan dari mata pencaharian yang halal adalah kewajiban 

seorang bapak. “Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, 

yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan 

pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut 

kadar kesanggupannya...” (QS. Al Baqarah: 233). 

Terkait dengan mencari nafkah tersebut, Rasulullah mengingatkan “Sesungguhnya tidak akan 

masuk surga daging yang tumbuh dari harta yang haram. Neraka lebih pantas untuknya“. (HR 

Ahmad dan Ad Darimi). Di hadits lainnya Rasulullah bersabda, “kedua kaki seorang hamba 

tidak akan bergeser pada hari kiamat hingga ia ditanya tentang empat perkara; tentang 

umurnya untuk apa ia habiskan, tentang ilmunya apa yang ia kerjakan dengannya, tentang 

hartanya dari mana ia mendapatkan dan untuk apa ia belanjakan, dan tentang tubuhnya untuk 

apa ia pergunakan.” (HR. Tirmidzi). 

d. Mengajarkan Al Quran 

Diriwayatkan oleh Al Baihaqi dari kakek Ayub Bin Musa Al Quraisy dari Nabi SAW 

bersabda, “Tiada satu pemberian yang lebih utama yang diberikan ayah kepada anaknya 

selain pengajaran yang baik.” 
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Mengajarkan anak ayat dan juga akhlak Al Quran ini adalah kewajiban ibu dan bapak. Hadits 

Rasulullah yang diriwayatkan oleh Ali radhiyallahu „anhu, “Ajarkanlah tiga hal kepada anak-

anak kalian, yakni mencintai nabi kalian, mencintai keluarganya dan membaca Al Qur‟an. 

Sebab, para pengusung Al Qur‟an berada di bawah naungan arsy Allah pada hari dimana 

tidak ada naungan kecuali naunganNya, bersama para nabi dan orang-orang pilihanNya. Dan, 

kedua orangtua yang memperhatikan pengajaran Al Qur‟an kepada anak-anak mereka, 

keduanya mendapatkan pahala yang besar.” 

e. Membimbing Anak Menemukan Panggilan Jiwanya 

Untuk memahami point ini, kita perlu memahami filosofi penciptaan manusia. Bahwa 

keberadaan manusia di bumi ini pada hakikatnya memikul dua tugas pokok, yakni beribadah 

kepada Penciptanya dan memakmurkan bumi. Terkait dengan tugas pokok tersebut, dalam 

konteks pendidikan anak, maka tugas orang tua bisa dikristalkan menjadi dua, yakni, satu, 

mengajarkan anaknya bagaimana mengenal tuhan dan beribadah yang baik dan ke-dua, 

membantu anak menemukan bakat dan minatnya serta mengasahnya agar bisa berkontribusi 

optimal di bidangnya. Ingat, tugas orang tua menemukan dan mengasah, bukan menciptakan 

dan memaksakan! 

Ngomong-ngomong masalah panggilan jiwa, kita jadi teringat The 8th habbit –nya Stephen 

Covey (2004), yakni “Find your voice & inspire others to find theirs.” Sebagai orang tua, 

kita berkewajiban membantu anak-anak kita menemukan panggilan jiwa mereka sehingga 

dapat bermanfaat secara optimal di ekosistem semesta ini. 

Sadarkah kita bahwa setiap manusia itu istimewa? Tidak hanya fisik yang berbeda satu sama 

lain, tapi juga potensi. Anak-anak kita memiliki bakat, minat, kepribadian dan kemampuan 

unik yang merupakan anugerah dari sang Pencipta untuk saling bersinergi. Jadi jangan 

hapuskan keistimewaan tersebut dengan mendidiknya menjadi anak yang “umum”. 

Lebih lanjut lagi, keistimewaan mereka terkait juga dengan melekatnya anak-anak kita pada 

zamannya. Seperti apa yang ditulis dalam salah satu puisi Kahlil Gibran: “Engkau bisa 

merumahkan tubuh-tubuh mereka, tetapi bukan jiwa mereka. Karena jiwa-jiwa itu tinggal di 

rumah hari esok, yang tak pernah dapat engkau kunjungi meskipun dalam mimpi.” 

 

https://suaramuslim.net/adab-al-quran/
https://suaramuslim.net/mendidik-10-anak-penghafal-al-quran/
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f. Menikahkan Anak dengan Pasangan yang Baik 

Apabila anak telah matang secara mental, segerakan lah untuk menikahkannya. Jangan takut 

akan kondisi ekonomi yang belum stabil. Sepanjang dilandasi niat yang bersih dan diikuti 

semangat bertanggung jawab yang kuat, tak ada yang perlu dikhawatirkan sebab Allah telah 

berjanji, “…jika mereka miskin Allah akan mengayakan mereka dengan karunia-Nya….” 

(QS. An Nur: 32). Tanggung jawab suami untuk berikhtiar sekuat tenaga mencari nafkah bagi 

keluarga serta tanggung jawab istri untuk siap mengelola atas seberapa pun nafkah yang 

diberikan suami. 

3.1.2 Akhlak Suami – Istri 

Faktor yang sangat penting dalam mewujudkan keluarga sakinah adalah terpenuhinya 

kewajiban dan hak suami-istri dalam hidup berkeluarga yang dilakukan dengan cara 

mu‟asyarah bil ma „ruf. Dengan dilaksanakannya akad nikah antara calon suami dan calon 

istri, terjalinlah hubungan suami-istri dengan sah. Sebagai konsekuensi hukumnya timbullah 

pula kewajiban dan hak masing-masing, yaitu kewajiban suami-istri, hak suami-istri, hak istri 

yang menjadi kewajiban suami dan hak suami yang menjadi kewajiban istri. Kewajiban 

dimaksud bisa gugur sepanjang yang memiliki hak merelakan. Hak dan kewajiban suami-istri 

tersebut cukup lengkap diuraikan dalam Tuntunan Menuju Keluarga Sakinah yang 

merupakan sebagian Putusan Musyawarah Nasional Tarjih Muhammadiyah XXVIII (Majelis 

Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, 2018) sebagai berikut. 

1. Kewajiban bersama suami-istri 

Disamping istri dan suami mempunyai kewajiban dan hak masing-masing, juga keduanya 

harus memperhatikan hal-hal penting yang berkaitan erat dengan kewajiban bersama suami-

istri dalam kehidupan rumah tangga yaitu: 

a. Suami-istri harus saling setia dan memegang teguh tujuan perkawinan. 

b. Suami-istri harus saling menghargai, menghormati, mempercayai dan berlaku jujur satu 

dengan yang lain 

c. Suami-istri harus berlaku sopan santun dan menghormati keluarga masing-masing. 

d. Suami-istri harus menjaga kehormatan dirinya dan berlaku jujur terhadap dirinya dan 

pasangannya. 



44 
 

e. Setiap persengketaan harus dihadapi dengan makruf dan harus bersedia menerima 

penyelesaian. 

f. Suami-istri tidak mencari-cari kesalahan pasangannya dan harus berlapang dada dan 

pemaaf. 

2. Hak bersama suami-istri 

a. Suami-istri halal bergaul dan masing-masing dapat meperoleh kesenangan satu sama lain 

atas karunia Allah. 

b. Terjadi hubungan mahram semenda, yaitu istri menjadi mahram ayah suami, kakeknya 

dan seterusnya ke atas. Demikian pula suami menjadi haram ibu istri, neneknya dan 

setrunya ke atas. 

c. Terjadi hubungan waris-mewarisi antara suami dan sitri. Istri berhak mewarisi atas 

peninggalan suami demikian pula suami berhak mewarisi atas peninggalan istri. 

d. Anak yang lahir dari ikatan perkawinan yang sah, bernasab pada ayah dan menjadi 

tanggung jawab bersama (ayah dan ibu). 

3. Kewajiban suami terhadap istri 

Suami mempunyai kewajiban untuk memberi nafkah dan bergaul secara ma‟ruf. Kewajiban 

suami memberi nafkah kepada istri sebagai perimbangan terhadap fungsi reproduksi 

perempuan. Hal itu merupakan pemahaman terhadap surah An-Nisa: 34, Al Baqarah: 233 dan 

Al Ahqaf: 15. 

Pergaulan yang baik dan sopan merupakan salah satu unsur kebahagian rumah tangga. 

Bergaul dengan baik dan sopan dengan istri dan bersabar terhadap hal-hal yang tidak 

disenangi adalah perintah Allah, “dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila 

kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai 

sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.” (QS. An Nisa:19). 

Bergaul dengan istri secara baik dapat mencakup sikap menghargai dan menghormati, 

perlakuan-perlakuan yang baik serta meningkatkan taraf hidup dalam bidang agama, akhlak 

dan ilmu pengetahuan, juga melindungi dan menjaga nama baik serta memenuhi kebutuhan 

kodrat biologis, banyak hadis Nabi SAW yang mengajarkan bahwa bersikap kasih sayang 

dan lemah lembut terhadap istri merupakan salah satu tanda kesempurnaan iman.  
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Dari Abu Hurairah (diriwayatkan bahwa) ia berkata: Rasulullah SAW bersabda: “Mukmin 

yang paling sepurna imannya adalah yang paing baik akhlaknya dan orang yang paling baik 

di antara kalian adalah yang paling baik akhlaknya terhadap istrinya.” (HR. Tirmidzi). 

Kewajiban suami terhadap istri yang dilakukan dengan cara mu „asyarah bil ma „ruf adalah 

sebagai berikut: 

a. Memberikan nafkah kepada istri dan mendukung istri untuk berkontribusi dalam 

pemenuhan nafkah. 

b. Memberi perhatian kepada istri dengan selalu menjaga kehormatan dan nama baik istri 

serta keluarganya. 

c. Menjadi mitra istri dalam mengokohkan budi pekerti atau akhlak mulia dalam keluarga. 

d. Mendukung pengembangan potensi dan aktualisasi diri sebagai hamba dan khalifah Allah 

untuk beramal. 

e. Menciptakan hubungan yang demokratis dan seimbang dalam pengambilan keputusan 

dalam keluarga. 

f. Menghindari berbagai bentuk kekerasan, baik ucapan dan tindakan yang mengakibatkan 

penderitaan fisik maupun psikologis istri. 

4. Kewajiban istri terhadap suami 

Untuk menciptakan hubungan yang harmonis antara suami dan istri, Islam telah memberi 

tuntunan dengan menetapkan kewajiban suami terhadap istri. Demikian juga Islam telah 

menetapkan kewajiban istri terhadap suami, hanya saja dalam menetapkan kewajiban istri al-

Qur‟an tidak menyebutkan secara rinci tetapi menyebutkannya secara garis besar yakni dalam 

surat Al-Baqarah: 228, “Mereka para istri mempunyai hak yang seimbang dengan 

kewajibannya secara yang ma‟ruf.” 

Apabila dikaitkan dengan hadis Rasulullah, “Seorang perempuan bertanggung jawab aas 

rumah tangga (suaminya)”, maka hal-hal tersebut dalam kewajiban suami juga menjadi 

kewajiban istri. Hal ini karena pasangan suami dan istri laksana baju yang saling menutupi 

dan melengkapi satu sama lain. “Mereka adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah 

pakaian bagi mereka.” (QS. Al Baqarah: 187). 

Secara garis besar, kewajiban istri terhadap suami meliputi : 

a. Mentaati suami dalam hal-hal yang terkait dengan kebenaran dan kebaikan. 
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b. Menghormati suami serta bersikap baik dan santun kepada suami. 

c. Mengatur dan menjaga nafkah dan harta yang diberikan suami. 

d. Mengingatkan suami dan mendialogkan dengan cara yang makruf atas kelalaian dalam 

menunaikan kewajiban, kebenaran dan kebaikan. 

e. Memberikan dukungan dan semangat kepada suami dalam mewujudkan akhlak karimah 

kepada Allah, keluarga dan kemasyarakatan. 

3.1.3 Akhlak terhadap Anggota Keluarga Lainnya 

Islam mengajarkan bahwa berbuat baik dalam keluarga tidak hanya terbatas pada kedua 

orang tua, namun juga kepada seluruh saudara. Baik saudara kandung, saudara tiri, saudara 

angkat maupun saudara sepupu. Hal ini diperintahkan supaya kehidupan di dalam keluarga 

bisa rukun dan damai serta tercipta hubungan saling pengertian, saling menyayangi, dan 

saling tolong menolong. 

Hubungan baik antara saudara ini, hendaknya dimulai dari yang terdekat sampai yang jauh 

menurut tertib yang ada. Rasulullah SAW bersabda, “berbuat baiklah kepada ibu dan 

bapakmu, saudara perempuanmu, dan saudara laki-lakimu. Sesudah itu yang lebih dekat, 

kemudian yang lebih dekat.”(HR. An Nasa‟i). 

Selanjutnya, kita sering lupa bahwa anggota keluarga hanyalah yang tersambung secara darah 

atau pernikahan. Padahal Rasulullah telah mencontohkan, pembantu adalah bagian dari 

keluarga. Tak seorang pun yang menandingi Rasulullah dalam hal menghormati pelayan dan 

budaknya. Beliau sama sekali tidak memandang mereka sebagai pembantu semata. Beliau 

sangat apresiatif kepada mereka, memahami perasaan mereka, mengakui hak-hak mereka dan 

menghargai pendapat mereka.  

Rasulullah menawarkan konsep baru tentang status pembantu yang sangat berbeda dengan 

konsep jahiliyah. “Budak dan pembantu kalian adalah saudara-saudara kalian. Allah 

menjadikan mereka berada di bawah kekuasaan kalian. Barang siapa yang saudaranya berada 

di bawah kekuasaannya, hendaklah ia memberi makan seperti yang ia makan dan memberi 

pakaian seperti yang ia pakai. Jangan bebani mereka melebihi kemampuan, atau bantulah jika 

kalian memberi mereka beban lebih.” (HR. Bukhari). 
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3.1.4 Akhlak terhadap Tetangga 

Semua bentuk akhlak yang baik adalah sikap yang selayaknya diberikan kepada tetangga 

kita, seperti memberi salam, bersikap santun, menjenguknya ketika sakit, membantu 

kesulitannya dan sebagainya. 

Bahkan anjuran bersedekah kepada tetangga sangat ditekankan oleh Rasulullah SAW, 

“Bukan mukmin, orang yang kenyang perutnya sedang tetangga sebelahnya kelaparan” (HR. 

Al Baihaqi). Rasulullah juga bersabda,“Jika engkau memasak sayur, perbanyaklah kuahnya. 

Lalu lihatlah keluarga tetanggamu, berikanlah sebagiannya kepada mereka dengan cara yang 

baik” (HR. Muslim). 

3.1.5 Akhlak terhadap Tamu 

Islam mengajarkan untuk menghormati tamu. Penghormatan itu berupa sikap santun dan  

perbuatan yang menyenangkan. Termasuk memberikan jamuan, meski hanya sekedarnya. 

Sikap memuliakan tamu, bukan hanya mencerminkan kemuliaan hati tuan rumah tapi juga 

menjadi salah satu indikator keimanan seseorang. Rasulullah SAW bersabda, “Barang siapa 

beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya memuliakan tamunya.” (HR. Bukhari dan 

Muslim). Bahkan Rasulullah mengingatkan, “tidak ada kebaikan bagi orang yang tidak 

menjamu tamu”. (HR. Ahmad). 

Namun demikian, Rasulullah SAW juga melarang seseorang melakukan perbuatan yang 

dapat merepotkan diri sendiri ketika melayani tamu. “Janganlah seseorang memaksakan diri 

(untuk melayani) tamunya dengan sesuatu yang tidak ia sanggupi”. (HR Abu Nu‟aim, Al 

Khathiib dan ad-Dailami).  

3.1.6 Akhlak terhadap Lingkungan 

Sebagaimana telah dijelaskan pada bab Konsep Islam terkait Lingkungan, seyogyanya setiap 

Muslim memahami landasan-landasan pelestarian lingkungan hidup yang kemudian harus 

diejawantahkan dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam membangun sebuah rumah dan 

pemukiman. 
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Akhlak pertama yang harus diterapkan adalah pemilihan lokasi rumah/perumahan secara 

benar. Pemerintah telah menentukan zonasi lahan guna terjaganya kepentingan umum dan 

kelestarian alam. Kita tidak boleh membangun perumahan di area hijau (penghijauan). 

Sebenarnya aturan batasan penggunaan lahan tersebut tidak hanya untuk menjaga kelestarian 

lingkungan, namun juga demi keselamatan penghuni tempat tinggal di atasnya. 

Berikutnya adalah membangun tanpa merusak lingkungan. Prinsip-prinsip membangun ini 

sudah dijelaskan di bab Green Architecture. Secara ideal dan praktis terdapat beberapa aturan 

dasar terkait pembangunan perumahan. Aturan Koefisien Dasar Bangunan (KDB) mengatur 

luas bangunan terhadap luas lahan (biasanya 60%) agar tidak mengganggu daya serap air di 

lingkungan tersebut.  

Selanjutnya untuk menciptakan lingkungan perumahan yang harmonis, diperlukan adanya 

Ruang Terbuka Hijau, sebagai ruang yang bersifat terbuka yang didominasi tumbuhan, baik 

yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam. Ruang ini menjamin 

ketersediaan wadah manusia dan mahluk hidup lain untuk hidup dan berkembang secara 

berkelanjutan. Ruang Terbuka Hijau ini adalah ruang untuk berinteraksi sesama penghuni 

perumahan, ruang sebagai habitat flora dan fauna, termasuk ruang untuk menjaga siklus 

hidrologi.  

Terkait penanaman pepohonan, Nabi Muhammad SAW menghimbau kepada umat Islam agar 

senang menanan tanaman atau pohon untuk berbagai kepentingan, baik untuk kepentingan 

konsumsi (pangan), kepentingan penanggulangan lahan kritis, maupun untuk kepentingan 

lainnya, seperti penghijauan. Ilmu pengetahuan kemudian membuktikan pentingnya 

tumbuhan hijau bagi ekosistem, yakni sebagai penghasil oksigen dan pengubah energi kimia 

dari energi matahari melalui fotosintesis yang menggerakkan siklus-siklus ekologi. 

Rasulullah SAW bersabda, tiadalah seseorang dari kalangan orang Islam yang menanam 

tanaman atau menanam (menabur) benih tanaman, kemudian burung ataupun binatang ternak 

memakan (buah) tanaman itu, kecuali baginya memperoleh pahala sedekah (HR. Bukhari, 

Muslim dan Tirmidzi). Bahkan dalam satu hadist tersirat wajibnya menanam pepohonan. 

Rasulullah SAW bersabda, “sekiranya kiamat datang, sedang di tanganmu ada bibit pohon 

kurma, maka jika dapat (terjadi) untuk tidak berlangsung kiamat itu sehingga selesai 

menanam tanaman, maka hendaklah dikerjakan (pekerjaan menanam itu) (HR. Ahmad).  
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Akhlak selanjutnya adalah mengelola limbah rumah tangga secara layak. Banyak hadits yang 

menuntut muslim untuk menjaga kebersihan lingkungan. ”Sesungguhnya Allah Ta‟ala itu 

baik (dan) menyukai kebaikan, bersih (dan) menyukai kebersihan, mulia (dan) menyukai 

kemuliaan, bagus (dan) menyukai kebagusan. Oleh sebab itu, bersihkanlah 

lingkunganmu”.  (HR. Tirmidzi). Maha Suci Allah yang telah menciptakan semesta ini 

sebagai sebuah ekosistem yang sempurna. Semua organisme hidup menyerap aliran materi 

dan energi terus menerus dari lingkungan mereka untuk bertahan hidup, dan semua 

organisme hidup terus menerus menghasilkan sampah. Akan tetapi suatu ekosistem tidak 

menghasilkan sampah karena sampah satu spesies menjadi makanan bagi spesies lainnya.  

Peringatan terkait penanganan limbah lebih spesifik terdapat pada hadist yang diriwayatkan 

oleh Mu‟adz ibn Jabal, ”takutlah kalian terhadap tiga hal yang terlaknat, buang air di tempat 

sumber air, di tepi jalan, dan di tempat berlindung orang”. (HR. Abu Dawud dan Ibn Majah) 

Rasulullah saw bersabda: Imam itu memiliki lebih tujuh puluh atau enam puluh cabang. Yang 

paling utama adalah pernyataan “Tiada Tuhan selain Allah dan yang paling rendah adalah 

menyingkirkan penyakit dari jalanan. Dan malu itu termasuk cabang dari iman”. (HR. 

Tirmidzi) 

Terkait dengan hal tersebut, Majelis Ulama Indonesia telah menerbitkan fatwa tentang 

Pengelolaan Sampah untuk Mencegah Kerusakan Lingkungan dengan ketentuan hukum 

sebagai berikut: 

a. Setiap muslim wajib menjaga kebersihan lingkungan, memanfaatkan barang-barang 

gunaan untuk kemaslahatan serta menghindarkan diri dari berbagai penyakit serta 

perbuatan tabdzir (menyia-nyiakan) dan israf (berlebihan). 

b. Membuang sampah sembarangan dan/atau membuang barang yang masih bisa 

dimanfaatkan untuk kepentingan diri maupun orang lain hukumnya haram. 

c. Pemerintah dan Pengusaha wajib mengelola sampah guna menghindari kemudharatan 

bagi makhluk hidup. 

d. Mendaur ulang sampah menjadi barang yang berguna bagi peningkatan kesejahteraan 

umat hukumnya wajib kifayah. 
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Secara praktis, solusi penanganan limbah rumah tangga dapat dilakukan melalui pembuatan  

saluran air kotor, bak peresapan dan tempat pembuangan sampah sementara. Idealnya sarana 

pengelolaan limbah di suatu perumahan/pemukiman dilakukan secara komunal. 

 

Gambar 3.1 IPAL komunal di Gampong Panteriek Banda Aceh  

Sumber: www.kanalaceh.com, diakses pada 16 Maret 2020 

3.1.7 Akhlak dalam Komunitas 

Manusia adalah makhluk sosial, satu dengan lainnya dalam satu komunitas saling bergantung 

dan membutuhkan. Allah SWT berfirman, “Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan 

kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa 

dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling 

mulia diantara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. 

Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.” (Al-Hujurat:13). Di ayat yang 

lain, Allah menjelaskan, “Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Rabbmu yang telah 

menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya, dan dari 

keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan 

bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta 

satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga 

dan mengawasi kamu.” (QS. An Nisa:1). Adapun yang dikompetisikan dalam interaksi di 

http://www.kanalaceh.com/
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dalam komunitas tersebut adalah kemanfaatan, sebagaimana hadits Rasulullah, “Sebaik-baik 

manusia adalah yang paling berguna bagi manusia.” (HR. Thabarani dan Daruquthni) 

Selanjutnya akhlak utama lainnya dalam sebuah komunitas adalah pelaksanaan amar ma‟ruf 

nahi munkar atau mengajak pada kebaikan dan mencegah kemungkaran dan kemaksiatan.  

“Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang 

ma‟ruf, dan mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya Ahli Kitab 

beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka; di antara mereka ada yang beriman dan 

kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik”. (QS. Ali Imron:110). 

Amar ma‟ruf nahi munkar merupakan suatu upaya untuk mewujudkan syi‟ar agama di dalam 

suatu masyarakat, Ibnu Taimiyyah berkata, ”amar ma‟ruf nahi munkar adalah yang 

dengannya Allah menurunkan kitab-kitabNya dan mengutus para Rasul-Nya, dan ia (amar 

ma‟ruf nahi munkar) sebagian dari agama.” Oleh karena itu bisa dipahami bahwa amar 

ma‟ruf nahi munkar adalah perangkat umat dalam menjaga ekosistem kehidupan ini tetap 

berjalan sesuai dengan fitrahnya. 

Oleh karena itu, kita sebagai bagian dari komunitas perumahan, pemukiman serta komunitas 

berbangsa dan bernegara, harus dapat hidup bermasyarakat dengan saling memahami, saling 

menghormati, saling bertoleransi, saling membantu, saling mengingatkan, serta berpartisipasi 

aktif sesuai dengan porsi masing-masing demi kemajuan bersama. 

3.2 Ibadah di dalam Rumah 

Manusia diciptakan untuk beribadah kepada Tuhan. Oleh karena itu segala kegiatan manusia 

harus merupakan bentuk ibadah, ibadah dalam arti luas, tidak hanya ibadah yang bersifat 

ritual. Setiap kegiatan manusia bisa bernilai ibadah jika diniatkan untuk mencari ke-ridlo-an 

Tuhan. Bermasyarakat yang baik adalah ibadah, bekerja dengan giat merupakan ibadah, 

bahkan tidur pun bisa bernilai ibadah.   

Diantara banyak amalan ibadah, terdapat amalan sederhana yang menyebabkan kita 

dibangunkan rumah di surga. Ummu Habibah radiyallahu „anha telah meriwayatkan sebuah 

hadits tentang keutamaan sholat sunnah rawatib, dia berkata: saya mendengar Rasulullah 

SAW bersabda, “Barangsiapa yang sholat dua belas rakaat pada siang dan malam, maka akan 

dibangunkan baginya rumah di surga“. Ummu Habibah berkata: saya tidak pernah 
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meninggalkan sholat sunnah rawatib semenjak mendengar hadits tersebut. „Anbasah berkata: 

Maka saya tidak pernah meninggalkannya setelah mendengar hadits tersebut dari Ummu 

Habibah. „Amru bin Aus berkata: Saya tidak pernah meninggalkannya setelah mendengar 

hadits tersebut dari „Ansabah. An-Nu‟am bin Salim berkata: Saya tidak pernah 

meninggalkannya setelah mendengar hadits tersebut dari „Amru bin Aus. (HR. Muslim). 

Bahkan sholat sunnah rawatib sebelum (qobliyah) shubuh ganjarannya lebih dahsyat lagi! 

„Aisyah radhiyallahu „anha telah meriwayatkan dari Nabi SAW, beliau bersabda, “Dua 

rakaat sebelum shubuh lebih baik dari dunia dan seisinya“. Dalam riwayat yang lain, “Dua 

raka‟at sebelum shubuh lebih aku cintai daripada dunia seisinya” (HR. Muslim). 

Terkait ibadah bagi kaum wanita, shalat bagi wanita yang terbaik adalah di rumahnya. Dari 

Ummu Salamah radhiyallahu „anha, Rasulullah SAW bersabda, “Sebaik-baik masjid bagi 

para wanita adalah di bagian dalam rumah mereka.” (HR. Ahmad). 

Istri dari Abu Humaid As-Sa‟idi, yaitu Ummu Humaid pernah mendatangi Nabi SAW, lalu 

berkata, “Wahai Rasulullah, saya sangat ingin sekali shalat berjamaah bersamamu.” Beliau 

shallallahu „alaihi wa sallam lantas menjawab,“Aku telah mengetahui hal itu bahwa engkau 

sangat ingin shalat berjamaah bersamaku. Namun shalatmu di dalam kamar khusus untukmu 

(bait) lebih utama dari shalat di ruang tengah rumahmu (hujrah). Shalatmu di ruang tengah 

rumahmu lebih utama dari shalatmu di ruang terdepan rumahmu. Shalatmu di ruang luar 

rumahmu lebih utama dari shalat di masjid kaummu. Shalat di masjid kaummu lebih utama 

dari shalat di masjidku ini (Masjid Nabawi).” Ummu Humaid lantas meminta dibangunkan 

tempat shalat di pojok kamar khusus miliknya, beliau melakukan shalat di situ hingga 

berjumpa dengan Allah (meninggal dunia) (HR. Ahmad). 

Namun jika wanita ingin melaksanakan shalat berjama‟ah di masjid selama memperhatikan 

aturan seperti menutupi aurat maka janganlah dilarang. Dari Salim bin „Abdullah bin „Umar 

bahwasanya „Abdullah bin „Umar berkata, “Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, 

“Janganlah kalian menghalangi istri-istri kalian untuk ke masjid. Jika mereka meminta izin 

pada kalian maka izinkanlah dia.” (HR. Muslim). 

Berikut adalah  beberapa tips bagi ibu rumah tangga untuk menyelipkan amal ibadah ke 

dalam aktivitas sehari-hari: 
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a. Meniatkan semua aktivitas dalam rumah tangga sebagai ibadah. 

Tugas utama seorang ibu adalah mengatur rumah sebagaimana diterangkan oleh 

Rasulullah SAW dalam hadits berikut: “Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap 

kalian akan dimintai pertanggung jawaban dari apa yang dipimpinnya. Seorang Imam 

(pimpinan) adalah pemimpin dan ia akan dimintai pertanggung jawaban dari apa yang 

dipimpinnya. Seorang laki-laki adalah pemimpin di keluarganya dan ia akan dimintai 

pertanggung jawaban atas apa yang dipimpinnya. Seorang wanita adalah pemimpin di 

rumah suaminya, dan ia akan dimintai pertanggung jawaban atas apa yang dipimpinnya. 

Seorang khadim (pembantu) adalah pemimpin pada harta tuannya (majikannya), dan ia 

bertanggung jawab atas apa yang dipimpinnya.” (HR. Bukhari dan Muslim).  

Dalam hadits lainnya dikisahkan bahwa seorang wanita datang kepada Rasulullah untuk 

suatu urusan, lalu Rasulullah bertanya, “Apakah kamu punya suami? Wanita itu 

menjawab,”Ya”. Rasulullah berkata,”Perhatikan di mana posisimu terhadap suami. 

Sebab pada suami itu ada surgamu dan nerakamu.” (HR. Ahmad). Ya, ketaatan istri 

pada suami adalah jaminan surganya. Dari Abu Hurairah RA., Rasulullah bersabda, 

“Jika seorang wanita melaksanakan shalat lima waktunya, melaksanakan shaum pada 

bulannya, menjaga kemaluannya, dan mentaati suaminya, maka ia akan masuk surga 

dari pintu mana saja ia kehendaki.” (HR. Ibnu Hibban). Hadits-hadits di atas 

menyemangati wanita bahwa ladang untuk memperoleh pahala yang berlimpah sudah 

tersedia di dalam rumah. 

b. Mendawamkan dzikir ketika mengerjakan tugas rumah tangga.  

Berdzikir dengan lafadz thayibah atau dengan mendengarkan lantunan Al-Qur‟an 

adalah cara yang efektif untuk membuat kita tetap terjaga sekaligus mengusir 

kebosanan. Dan pastinya juga akan mendapat pahala yang besar dari Allah. 

c. Manfaatkan teknologi. 

Meski terdapat banyak fitnah dalam teknologi informasi, namun di sana juga tersimpan 

potensi amal salih yang besar. Dengan smartphone, kita bisa: (i) Mengakses konten 

islami di manapun dan kapanpun. Misalnya kita bisa mendengarkan ceramah dari 

Youtube pada saat memasak. (ii) Melakukan sharing ilmu dan pengalaman dengan 

menggunakan social media yang tersedia. 
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3.3 Optimasi Rumah Tinggal 

Optimasi rumah tinggal sebagai jalan membangun rumah di akhirat adalah melalui 

pengejawantahan konsep rumah sesuai ajaran Islam sebagaimana telah dibahas pada bab 

sebelumnya. 

Selain itu, keberkahan rumah tinggal tetap dapat dioptimalkan lebih jauh. Misal, melalui 

aktivitas majelis dzikir dan ilmu di rumah. Rasulullah SAW pernah bersabda, “jika kalian 

melewati taman syurga maka berhentilah. Para sahabat bertanya,”Apakah taman syurga itu?” 

Beliau menjawab,”halaqah dzikir.” (HR. Tirmidzi). Di hadits lainnya, beliau bersabda, 

“apabila kamu melewati taman-taman Surga, minumlah hingga puas. Para sahabat 

bertanya,”ya Rasulullah, apa yang dimaksud taman-taman Surga itu?” Nabi SAW menjawab, 

”majelis-majelis ta‟lim.” (HR. Al-Thabrani) 

Apabila memungkinkan, rumah tinggal juga bisa dioptimalkan untuk menampung saudara 

yang membutuhkan atau untuk merawat anak yatim. 

3.4 Optimasi Rumah Investasi 

Rumah investasi (tidak untuk dihuni) bisa dioptimalkan sebagai jalan mendapatkan rumah di 

surga. Salah satu cara yang bisa dilakukan adalah meniatkan untuk mengambil profit rumah 

investasi dari capital gain, bukan dari pendapatan sewa, sehingga pemilik rumah bisa 

menggratiskan biaya sewa atau menurunkan harga sewa, misal hanya untuk menutup biaya 

maintenance saja. Selanjutnya rumah bisa dijadikan rumah tinggal murah/gratis bagi yang 

membutuhkan atau bagi aktivis masjid/mahasiswa. Atau dijadikan sebagai rumah tahfidz. 

Di samping hal tersebut di atas, bentuk optimasi properti investasi  lainnya adalah zakat. 

Sejatinya bukan hanya optimasi tapi sebuah kewajiban.  Pada  dasarnya tidak ada zakat untuk 

properti (tanah dan bangunan). Properti  termasuk jenis harta yang diam dan mati, dalam arti 

tidak tumbuh dan berkembang. Properti wajib dizakati apabila dibisniskan. Jika properti 

tersebut disewakan, maka keuntungan dari penyewaan tersebut yang dikenakan zakatnya 

(zakat perniagaan). Jika properti tersebut berupa tanah yang ditanami, maka hasil panen dari 

lahan tersebut yang dikenakan zakatnya (zakat hasil pertanian). Adapun jika properti 

dipersiapkan oleh pemiliknya untuk diperjualbelikan, misal flipping, maka nilai dari properti 

tersebut (tanah dan bangunannya) yang dikenakan zakat (zakat perniagaan). 
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Kewajiban mengeluarkan zakat bumi dan bangunan ini tidak terpengaruh oleh cara 

kepemilikan, asalkan cara kepemilikan itu dibenarkan syari‟at. Kewajiban zakat juga tidak 

terpengaruh dengan keadaan si pemiliknya yang sudah baligh dan berakal atau belum, yatim 

atau tidak yatim, pun tidak terpengaruh dengan status kepemilikannya terhadap tanah dan 

bangunan tersebut, maksudnya, dia sebagai pemilik tunggal atau milik orang banyak dan dia 

salah satu diantara yang memilikinya. 

Demikianlah beberapa bentuk ibadah sebagai bagian dari jalan membangun rumah di akhirat 

yang hanya dipunyai oleh pemilik properti. Terkait dengan privilege tersebut, berikut kisah 

yang ditulis ulang berdasarkan sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. 

Suatu hari orang-orang miskin Muhajirin mendatangi Rasulullah SAW seraya 

berkata,”orang-orang kaya telah mendapatkan derajat yang tinggi dan kenikmatan yang 

abadi.” 

“Kenapa demikian?” Tanya Rasulullah. 

Orang-orang itu menjawab, “mereka (orang-orang kaya) itu shalat sebagaimana kami juga 

shalat, mereka berpuasa sebagaimana kami berpuasa, mereka bersedekah tetapi kami tidak 

dan mereka juga memerdekakan budak sementara kami tidak mampu.” 

Maka Rasulullah bersabda, “maukah aku beritahukan sesuatu yang dengannya Kamu dapat 

mengejar mereka dan Kamu berada di barisan terdepan dari orang-orang sesudahmu, dan 

tidak ada seorangpun yang lebih baik dari pada Kamu, kecuali orang yang dapat berbuat 

seperti yang Kamu lakukan itu?” 

“Tentu ya Rasulullah!” Jawab mereka. 

Beliau bersabda, ” Kamu ucapkan tasbih, tahmid dan takbir selepas shalat sebanyak 33 kali.” 

Tidak lama kemudian orang-orang miskin Muhajirin itu kembali menghadap Rasulullah 

SAW seraya berkata, “Orang-orang kaya itu mendengar apa yang kami lakukan, lalu mereka 

juga melakukannya.” 

Maka Rasulullah bersabda, ” Yang demikian itu adalah karunia Allah yang diberikan kepada 

orang yang dikendaki-Nya.” 
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BAB IV 

MEMILIKI RUMAH DI DUNIA 

 

Dalam piramida kebutuhan Maslow, rumah masuk dalam kategori kebutuhan terkait fisik 

(physiological needs) dan kebutuhan akan keamanan (safety needs). Namun, Toby Israel 

dalam bukunya, Some Place Like Home (2003), merinci tingkat kebutuhan manusia akan 

rumah sesuai tingkatan piramida kebutuhan Maslow. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.1 Piramida kebutuhan (Israel, 2003) 

Pararel dengan piramida kebutuhan Maslow, kebutuhan atas rumah juga meningkat dengan 

tahapan sebagai berikut: (i) Rumah sebagai naungan, yakni rumah sebagai struktur yang 

memenuhi kebutuhan fisik termasuk keamanan dan perlindungan; (ii) Rumah sebagai 

pemenuhan kebutuhan psikologis, yakni rumah sebagai arena dalam memenuhi kebutuhan 

ekspresi, membagi perasaan cinta dan saling memiliki; (iii) Rumah sebagai pemenuhan 

kebutuhan sosial, yakni rumah sebagai tempat untuk memenuhi kebutuhan akan privasi, 

kebebasan dan kemandirian, termasuk memungkinkan penghuninya memiliki harga diri 

sebagai bagian dari masyarakat; (iv) Rumah sebagai pemenuhan kebutuhan estetik, yakni 

rumah sebagai tempat menikmati kesenangan dari keindahan. 

Memang demikian tabiat manusia, cenderung sulit untuk puas atas kepemilikan, termasuk 

rumah. Keinginan tersebut tidak salah juga, tapi jangan sampai melalaikan kita akan rumah 

2x1 m yang akan kita huni sebelum kita kembali kepada rumah terakhir kita di akhirat nanti. 
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4.1 Pertimbangan dalam Memilih Rumah 

Al Quran mengingatkan kita, “Dan orang-orang yang apabila membelanjakan (harta), mereka 

tidak berlebihan, dan tidak (pula) kikir, dan adalah (pembelanjaan itu) di tengah-tengah 

antara yang demikian.” (QS. Al Furqaan: 67).  

Dalam memilih rumah, ada dua hal pokok yang harus dipertimbangkan, yakni kebutuhan dan 

kemampuan. Kebutuhan (needs) ini terkait dengan luasan dan fungsi rumah yang sesuai 

dengan keluarga. Luasan terkait dengan jumlah anggota keluarga. Adapun fungsi terkait 

dengan tujuan rumah, rumah yang digunakan untuk sekaligus bekerja seperti misal Small 

Office Home Office (SOHO) atau Rumah Toko (Ruko). Singkatnya kebutuhan ini akan 

menentukan luas dan tipe rumah. 

Perlu dibedakan antara kebutuhan dan keinginan (wants). Keinginan biasanya terkait dengan 

kemudahan, kenikmatan, kemewahan, gengsi atau hal lain yang berkaitan dengan gaya hidup. 

Oleh karena itu, lokasi rumah masuk ke dalam kategori keinginan. Misal lokasi rumah untuk 

memudahkan ke lokasi bekerja orang tua atau sekolah anak-anak. 

Pertimbangan dalam menentukan bentuk fisik rumah sangat bergantung pada penghuni di 

dalamnya. Tipe penghuni rumah yang perlu diperhatikan dalam penentuan jenis rumah, 

termasuk perancangannya, adalah sebagai berikut: 

 Identifikasi anggota-anggota yang membentuk sebuah rumah tangga: Penghuni tunggal; 

pasangan muda; pasangan dengan anak kecil; pasangan dengan anak remaja; pasangan 

dengan anak yang beranjak dewasa; pasangan dewasa; dan penghuni tunggal yang sudah 

dewasa. 

 Latar belakang sosial budaya dan ekonomi para anggota tersebut. 

 Kondisi fisik para anggota tersebut. 

Tipe penghuni berpengaruh terhadap beragam aktivitas yang akan menentukan kebutuhan 

ruang baik secara  fisik maupun mental. Tabel 4.1 adalah contoh matriks hubungan antara 

aktivitas rumah tangga dengan kebutuhan ruang pada keluarga dengan anak yang masih kecil. 
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Tabel 4.1 Matriks hubungan aktivitas rumah tangga dan kebutuhan ruang 

Aktivitas 

Ruang 

Tidur Sosialisasi Makan Memasak Berhajat Belajar Bermain 

Tempat Tidur X     X  

Ruang Tamu  X    X X 

Tempat Makan   X     

Dapur    X    

Kamar Mandi     X   

Ruang Belajar X     X  

Ruang 

Keluarga 

X X X   X X 

Sumber: Unterman (1977)  

Pertimbangan kedua adalah terkait kemampuan. Kemampuan terkait dengan penghasilan dan 

alokasi pengeluaran, khususnya yang digunakan untuk membeli rumah. Disamping itu 

kemampuan ini juga harus menutup biaya yang timbul pada saat transaksi pembelian rumah 

maupun setelahnya. Biaya yang timbul pada saat transaksi antara lain pajak dan biaya notaris. 

Adapun biaya lainnya yang timbul setelah transaksi adalah maintenance dan biaya 

transportasi. 

Terkait kemampuan, tipe penghuni rumah yang menentukan ukuran sebuah keluarga dapat 

dipakai untuk menentukan perkiraan tingkat penghasilan yang nantinya akan berpengaruh 

kepada kemampuan membiayai kepemilikan sebuah rumah sebagaimana ditampilkan pada 

Tabel 4.2 berikut. 

Tabel 4.2 Matriks tipe penghuni rumah dan perkiraan tingkat pendapatan 

Pendapatan 

Ukuran 

Rendah Moderat Menengah Tinggi 

Pemuda lajang  X X   

Pasangan muda X X X  

Pasangan muda, 

anak kecil 

 X X  

Pasangan paruh baya, 

anak remaja 

 X X X 

Pasangan paruh baya, 

anak dewasa 

 X X X 
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Pasangan tua  X X  

Sendiri lanjut usia X X X  

Sumber: Unterman (1977) 

4.2 Bagaimana Memiliki Rumah Idaman Pertama 

Memiliki rumah sendiri adalah impian banyak orang, terutama keluarga baru.  Dari sana lah 

kemudian mereka berharap dapat membangun mimpi-mimpi selanjutnya. Berikut beberapa 

upaya dalam rangka memiliki rumah pertama. 

4.2.1 Berdoa 

Ya, memang kita tidak boleh meremehkan kekuatan doa. Penulis mencontohkan sewaktu 

awal menikah, penulis sering berdoa agar bisa ke Baitullah, Mekkah. Waktu itu, penulis 

belum memiliki bayangan bagaimana caranya mendapatkan ongkos ke sana. Alhamdulillah, 

Allah mengabulkan dengan cara-Nya sendiri, penulis mendapatkan hadiah perjalanan umrah. 

Sewaktu di depan Ka‟bah, penulis berdoa: “Ya Allah, sebenarnya saya malu untuk meminta 

hal cetek seperti ini kepada-Mu: Saya minta rumah dan mobil.” Alhamdulillah, tidak sampai 

setahun dari umrah, penulis menemukan rumah yang dijual dengan harga murah yang 

kemudian dibeli. Alhamdulillah penulis juga mendapat mobil, meski waktu itu masih 

merupakan fasilitas dari kantor. 

Terkait doa memohon tempat tinggal yang baik, di Alquran terdapat sebuah tuntunan doa 

yang dicontohkan oleh Nabi Nuh, "Allahuma anzilni munzalan mubarokan wa anta khayrul 

munzilin." Ya Alloh tempatkanlah aku di tempat yang diberkahi dan Engkau adalah sebaik-

baik yang menempatkan (QS. Al Mu‟minun: 29). 

Ngomong-ngomong tentang doa, menurut penulis, doa memiliki dua faktor kekuatan. Faktor 

pertama adalah kemahakuasaan Allah. Allah Maha Kuasa berbuat apapun, termasuk 

mengabulkan doa kita. Terserah Allah bagaimana caranya. Faktor kedua adalah kekuatan 

reflektif. Ya, doa sebenarnya memaksa kita untuk melakukan introspeksi dan perbaikan diri. 

Misal pada doa sebelum makan, di situ kita meminta keberkahan dan dijauhkan dari api 

neraka. Makna reflektifnya adalah kita harus berusaha keras agar rizki yang kita makan 

adalah hahal dan thayib (baik). Bagaimana mungkin rizki yang diperoleh dengan cara yang 

tidak halal mengantarkan kita kepada keberkahan. Ia justru mengantarkan kepada api neraka. 

Contoh makna reflektif lainnya yang pernah penulis rasakan adalah sewaktu berdoa ketika 

tengah difitnah bahwa penulis berkongkalikong di kantor. Saat sampai pada kalimat, “Ya 
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Allah pulihkan nama baik saya,”tiba-tiba terbetik pertanyaan di benak penulis: Apakah saya 

punya nama baik di hadapan Allah? 

Salah satu doa yang menjadi favorit penulis adalah, “Allahumma inni a‟udzubika minal 

hammi wal hazan, wa a‟udzubika minal „ajzi wal kasali, wa a‟udzubika minal jubni wal 

bukhli, wa a‟udzubika min ghalabatid dayni wa qahrir rijaal.” 

Doa yang diajarkan oleh Rasulullah tersebut layaknya pompa semangat bagi setiap muslim 

dan menurut penulis sangat cocok bagi para entrepreneur. Makna doa tersebut kurang lebih 

sebagai berikut: Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu dari kekhawatiran akan 

masa depan dan kesedihan atas masa lampau. Dan aku berlindung kepada-Mu dari rasa lemah 

dan malas. Dan aku berlindung pada-Mu dari sifat rakus-pengecut dan kikir. Dan aku 

berlindung kepada-Mu dari lilitan hutang dan dominasi/penindasan dari manusia lain. 

Doa ini secara implisit juga mengajarkan tips menjalani kehidupan: Masa depan masih belum 

pasti, tak usah dikhawatirkan. Yang pasti bahwa rezeki setiap mahluk sudah Tuhan siapkan. 

Masa lampau tak akan kembali, tak usah diratapi. Cukup ambil pelajarannya, mohon ampun 

atas kesalahan dan iringi dengan kebaikan. Sebab kita hidup di SAAT INI! Maka buanglah 

rasa lemah dan malas! Berikhtiarlah sesempurna mungkin! Apabila kita telah memperoleh 

hasil atas apa yang kita usahakan, janganlah kita rakus, pengecut takut kehilangan dan kikir. 

Sebab hakikatnya semua nikmat adalah dari Tuhan-Mu. Insya Allah jika kita disiplin atas 

semua karakter tersebut, kita akan terbebas dari lilitan hutang dan penindasan dari manusia 

lain. Tapi apabila kita juga terlilit hutang dan dalam dominasi orang lain, percayalah, Tuhan 

adalah sebaik-baiknya tempat berlindung dan mohon pertolongan. 

4.2.2 Melakukan Perencanaan Keuangan 

Sebagai salah satu ikhtiar dalam memperoleh rumah, sebuah keluarga perlu melakukan 

perencanaan keuangan. Dalam bukunya, Membangun Kecerdasan Finansial dengan Nilai-

Nilai Spiritualitas, Eko P. Pratomo (2007), merumuskan model perencanaan keuangan islami 

dengan empat prinsip dasar sebagai berikut: 

a. Halal dan berkah. Ini berarti setiap harta yang didapat harus dari sumber yang halal. 

Hanya dari sumber yang halal saja lah Allah akan memberikan keberkahan atas harta 

tersebut. 

b. Manusia sebagai hamba Allah dan kalifah. Ini berarti semua tindakan kita di dunia harus 

lah sesuai dengan kehendak-Nya. Harta dari sudut pandang Islam adalah milik Allah 
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yang dititipkan kepada manusia. Oleh karena itu, penggunaan harta juga harus sesuai 

dengan tuntunan dan kehendak yang menitipkannya kepada kita. 

c. Penataan dan perencanaan keuangan secara islami. Bahwa ikhtiar kita sebagai manusia 

dalam mengelola dan merencanakan kebutuhan finansial harus bersasarkan kedua prinsip 

di atas. Adapun komponen finansial yang direncanakan adalah Income (pendapatan), 

Spending (pengeluaran), Longevity (pensiun/kehidupan yang panjang), Assurance 

(asuransi), Management of debts (pengelolaan hutang), Investment (investasi), dan 

Cleansing of wealth (penyucian harta melalui zakat, infaq dan sadaqah), yang dapat 

disingkat menjadi ISLAMIC.  

d. Hayatan Thayibah, yakni kehidupan yang baik dan bermanfaat. Prinsip keempat ini 

harus menjadi tujuan dari semua yang kita ikhtiarkan. Kehidupan yang baik harus 

diusahakan bukan hanya di dunia saja namun juga untuk kehidupan yang abadi di akhirat 

kelak.  

Yang sering menjadi jebakan finansial, khususnya bagi generasi milenial adalah gaya hidup. 

Generasi milenial cenderung untuk mengumpulkan experiences (seperti traveling, fashion, 

ngopi di café dan sebagainya) dari pada berinvestasi pada aset. Rumus sederhana bebas dari 

jebakan gaya hidup  adalah peribahasa, “jangan besar pasak dari pada tiang!” Langkah awal 

untuk mengetahui apakah kita salah menerapkan gaya hidup menurut Aidil Akbar dalam 

bukunya, Easy Planning (2013), adalah dengan menjawab pertanyaan berikut: 

a. Apakah Anda sulit menabung secara rutin setiap bulan? 

b. Apakah pengeluaran bulanan Anda kadang atau sering melebihi penghasilan bulanan? 

c. Apakah Anda selalu membayar tagihan kartu kredit dengan cicilan (tidak secara penuh) 

dalam tiga bulan terakhir? 

d. Apakah Anda mengalami kesulitan untuk membayar tagihan bulanan kartu kredit secara 

penuh tanpa dicicil? 

Jika salah satu dari keempat pertanyaan di atas dijawab “Ya”, berarti gaya hidup yang Anda 

jalankan saat ini belum sesuai (lebih tinggi) dengan tingkat penghasilan Anda saat ini. Lantas 

bagaimana cara mengatasinya? 

Langkah pertama adalah menyadari kondisi di atas. Langkah berikutnya adalah melakukan 

perencanaan pengeluaran rutin bulanan (budgeting) untuk memastikan agar biaya yang terjadi 
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tidak melebihi apa yang direncanakan, sehingga tujuan, dalam hal ini memperoleh rumah, 

dapat terjadi. 

Proses budgeting keluarga secara sederhana adalah sebagai berikut. Pertama, definisikan pos-

pos pengeluaran primer dengan memisahkan pos-pos pengeluaran sekunder. Kedua, lakukan 

alokasi pada tiap pos tersebut dan atur sedemikian rupa sehingga total pengeluaran tidak 

melebihi 80%-70% penghasilan bersih. Ketiga, kumpulkan dan catat seluruh pengeluaran 

selama sebulan  sebagai bahan monitoring dan evaluasi setiap akhir bulan. 

4.2.3 Pembiayaan Rumah dari lembaga keuangan/bank 

Upaya untuk memiliki rumah perlu mempertimbangkan penggunaan lembaga keuangan/bank 

yang menerapkan prinsip syariah. Al Quran mengingatkan, “Orang-orang yang makan 

(mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan 

syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu adalah 

disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, 

padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah 

sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka 

baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datangnya larangan) dan urusannya 

(terserah) kepada Allah. Orang yang mengulangi (mengambil riba) maka orang itu adalah 

penghuni-penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. (QS Al Baqarah: 275). 

Tuntunan Al Quran di atas sangat sesuai dengan fitrah semesta. Sistem ekonomi berbasis riba 

bertentangan dengan hukum alam. Uang yang disimpan di bank dapat meningkat jumlahnya 

menuju tak berhingga, sementara aset fisik akan meluruh menuju nol sesuai dengan hukum 

entropi (Mulyanto, 2003). Secara teoritis konsep entropi diturunkan dari hukum  

termodinamika I dan II, yang bekaitan dengan konservasi dan transformasi energi. Prinsip ini 

menyatakan bahwa sistem tertutup, termasuk alam akan menuju pada kondisi 

ketidakteraturan atau menjadi semakin tidak teratur. Semakin tidak teratur berarti semakin 

tinggi nilai entropinya, demikian juga sebaliknya. Dengan kata lain, setiap benda karena 

entropinya meningkat dengan cepat secara alamiah akan menuju pada pembusukan.  

Alhamdulillah, kita sedang menyaksikan ekonomi dunia sedang berubah menuju 

kesetimbangan baru sesuai dengan fitrahnya: Ekonomi Non Ribawi. Pada dasawarsa ini 

terjadi trend penurunan acuan bunga bank sentral secara global. Banyak bank sentral sejak 
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2008 menerapkan bunga acuan mendekati 0%, bahkan ada beberapa bank sentral  mengambil 

kebijakan negative interest rate.  

Mulanya negara-negara tersebut mengambil resep zero/negative interest rate sebagai obat 

penyembuh dari krisis ekonomi. Tapi kalau kita cermati, dengan periode zero/negative rate 

yang terus diperpanjang, sepertinya negara-negara tersebut merasa nyaman dan menyadari 

bahwa  zero interest rate bukan sekedar obat tapi juga vitamin untuk menumbuhkan 

ekonomi. 

Masuk akal! Ekonomi non ribawi  (zero interest rate) lah yang bisa memberikan keadilan dan 

pemerataan kekayaan bagi seluruh umat manusia. Tanpa bunga, risiko usaha ditanggung 

bersama antara pemodal dan pelaku bisnis sehingga menciptakan hubungan bisnis yang lebih 

manusiawi. Tanpa bunga, orang kaya akan cenderung menggulirkan kekayaannya ke dalam 

usaha riil yang pada gilirannya akan memberikan pemerataan pendapatan. 

Selain unsur riba, yang diperhatikan dalam sebuah transaksi properti adalah unsur gharar 

karena ia diharamkan. Gharar secara bahasa berarti pertaruhan dan ketidakjelasan. Dari arti 

gharar tersebut dapat disimpulkan bahwa jual beli gharar adalah semua jual beli yang 

mengandung pertaruhan dan ketidakjelasan sehingga membuat transaksi tersebut berisiko. 

Praktik transaksi properti yang masuk ke dalam kategori gharar diantaranya adalah menjual 

properti yang belum dimiliki atau belum diterima oleh penjual. 

Alhamdulillah, dari ijtihad para ulama kita, di Indonesia saat ini telah terdapat beberapa bank 

syariah yang juga memberikan fasilitas pembiayaan syariah untuk perumahan. 

4.2.4 Rumah Tumbuh 

Selain mempertimbangkan kebutuhan dan kemampuan saat ini, perlu juga dipertimbangkan 

kebutuhan dan potensi peningkatan kemampuan di masa depan. Salah satu solusinya adalah 

memilih rumah yang memiliki kapasitas untuk dikembangkan. Bisa menyamping (ada space 

tanah sisa) maupun ke atas (perlu diperhitungkan struktur bangunan awal). 

Ketika ingin melakukan pengembangan rumah, kita harus menghitung biaya yang diperlukan. 

Jika tidak hati-hati biaya bisa membengkak. Berikut tips mengembangkan rumah secara 

hemat tanpa mengurangi keindahan rumah: 

 



64 
 

a. Konsep pengembangan harus matang 

Berawal dari perencanaan yang matang. Meminjam istilah dalam 7
th

 habbit, “begin with 

the end in mind,” sebelum pengembangan, tentukan desain akhir sebuah rumah yang 

diinginkan. Setelah itu tentukan tahapan bagian rumah mana yang akan dirubah. 

b. Tentukan bahan bangunan dan kualitasnya 

Bagian rumah yang wajib berkualitas bagus adalah  pondasi rumah, pipa air yang 

ditanam, struktur bangunan dan rangka atap. Cat eksterior disarankan bagus. 

c. Menghilangkan satu bagian renovasi 

Menghilangkan satu atau beberapa pekerjaan sehingga lebih cepat dan hemat. Misal 

dinding batu bata atau hebel tidak diplester melainkan diekspos sehingga tembok tampak 

alami. 

d. Tentukan skema pengerjaan: Borongan atau harian 

Sistem borongan dipilih apabila konsep renovasi sudah diketahui secara matang, kalau 

belum jelas pilih harian. 

e. Cermati waktu mulai pengembangan 

Sebaiknya jangan mulai pada saat musim hujan karena pekerjaan akan terhambat dan 

bagian luar bisa sulit kering bahkan rusak. 

f. Pertimbangkan pengembangan vertikal atau horizontal 

 Jika kondisi bangunan berumur tua dan kondisi tanah labil maka pengembangan ke 

atas akan membutuhkan biaya yang sangat tinggi karena akan membuat struktur baru 

untuk menopang beban di lantai atas; 

 Pengembangan vertikal akan meyebabkan atap bangunan bisa terbuang, kecuali pada 

saat pembongkaran tidak rusak dan bisa dipakai kembali; 

 Jika kondisi tanah terbatas atau ingin lahan terbuka di lantai satu, pengembangan 

vertikal bisa menjadi pilihan; 

 Menambah jumlah lantai membutuhkan biaya yang lebih besar karena material yang 

lebih banyak dan biaya tukang yang jauh lebih besar dibanding membangun ke 

samping. 

 

4.2.5 Rumah Bergulir 

Selain rumah tumbuh, kita bisa  melakukan strategi kepemilikan rumah bergulir. Pertama kita 

membeli rumah kecil dahulu sesuai dengan kemampuan. Setelah kondisi keuangan keluarga 

lebih baik, kita bisa membeli rumah selanjutnya yang lebih baik/luas (upgrade). Sebagian 
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dana pembelian rumah yang baru tersebut bisa bersumber dari hasil penjualan rumah lama, di 

mana kita sudah bisa menikmati capital gain.  

Kita juga bisa memulai rumah bergulir dari membeli kavling lahan terlebih dahulu. 

Kelemahannya adalah diperlukan dana sendiri yang relatif besar mengingat pembelian tanah 

tidak bisa dibiayai oleh perbankan (syariah). 

4.2.6 Rumah Susun/Apartemen 

Di kota besar, terdapat masalah tingginya harga rumah, khususnya landed house, sehingga 

sebagian masyarakat memilih tinggal di pinggiran kota. Salah satu alternatif solusi 

permasalahan tersebut adalah bertempat tinggal di Rumah Susun/Apartemen. Alternatif solusi 

ini sangat masuk akal untuk kawasan perkotaan sebab biaya akuisisi lahan yang tinggi dibagi 

oleh lebih banyak unit tempat tinggal. 

Memang terdapat tantangan tinggal di Rusun/Apartemen, seperti image kurang positif atas 

kepemilikan aset, karena berupa strata title, dan terbatasnya interaksi sosial. Namun di sisi 

yang lain, terdapat keuntungan untuk tinggal di Rusun/Apartemen di antaranya: Kehidupan 

yang praktis, hemat waktu dan berlokasi strategis karena dekat dengan tempat kerja serta 

fasilitas perkotaan yang lebih lengkap. 

 

Gambar 4.2 Rusun Marunda, Jakarta  

Sumber: www.antarafoto.com, diakses pada 16 Maret 2020 

http://www.antarafoto.com/
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4.2.7 Menikah dan Kekayaan 

Terkait dengan hubungan antara menikah dan kekayaan, penulis bagikan kembali kisah nyata 

penulis. Jujur, penulis pernah merasa miskin ketika memikirkan rencana untuk menikah. 

Hampir-hampir perasaan itu menjadi alasan bagi penulis untuk menunda-nunda pernikahan. 

Tapi penulis bersyukur, banyak teman-teman penulis yang mengingatkan. Salah satunya 

dengan mengutip satu ayat Al Quran, “Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian diantara 

kamu, dan orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan 

hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan mengayakan 

mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah maha luas (pemberian-Nya) lagi maha mengetahui.” 

(QS. An Nuur: 32). 

Kita percaya dengan janji Tuhan, tapi dengan kondisi iman kita yang naik turun, kadang perlu 

waktu untuk memahaminya. Sekedar berbagi, penulis coba tuliskan beberapa point bahan 

renungan tentang hubungan antara menikah dan menjadi kaya. 

Satu, menikah itu menyucikan. Dengan menikah maka hilanglah kebiasaan-kebiasaan kita 

yang buruk dan jelek yang sering kita lakukan sebelum menikah. Pada hal perbuatan-

perbuatan buruk itu menutupi qalbu kita seperti noda yang menutupi kaca. Sebenarnya Tuhan 

telah menetapkan rezeki bagi kita, tapi karena qalbu kita tertutup, kita tak bisa melihat rezeki 

meski ia berada di sekitar kita. Dengan kebersihan qalbu, maka akan gamblanglah petunjuk 

Tuhan, termasuk petunjuk dalam menjemput rezeki. 

Dua, menikah itu menentramkan. Tuhan  memberi kenikmatan-kenikmatan yang hanya dapat 

dirasakan oleh mereka yang telah menikah. Bukan hanya relasi suami-istri saja, tetapi juga 

relasi orangtua-anak serta berbagai relasi lainnya yang hanya terbentuk melalui pernikahan. 

Dengan ketentraman ini, IQ, EQ dan SQ kita lebih optimal. Sehingga optimal pula ikhtiar 

dalam menjemput rezeki. 

Tiga, menikah itu mengoptimalkan. Secara matematis bisa diterangkan seperti ini. Menikah 

itu adalah sarana resultansi positif rezeki sepasang manusia, tapi di sisi lain, menikah itu 

memungkinkan terjadinya irisan beban (expenses intersection), misalnya suami istri cukup 

tinggal di satu rumah. Itu semua membuat ekonomi yang efisien. Kehadiran anak-anak 

bukanlah beban baru, sebab setiap makhluk membawa rezekinya sendiri-sendiri. Tidak hanya 
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potensi ekonomi yang akan lebih optimal, tetapi juga potensi lainnya seperti yang sudah 

disebut pada point dua. 

Empat, menikah itu mendewasakan. Parameter utama kedewasaan adalah bertanggung 

jawab.  Menikah itu menguatkan semangat bertanggung jawab. Adanya istri yang kemudian 

diikuti kehadiran anak-anak, akan menimbulkan perasaan yang amat kuat untuk 

melaksanakan secara sempurna tanggungjawab sebagai seorang suami dalam menafkahi istri 

dan keluarga. Semangat tanggung jawab inilah yang memberi kita kekuatan ekstra untuk 

menjemput rezeki. 

Lima, menikah itu mengayakan jiwa. Keempat point di atas pada hakikatnya akan 

mengayakan jiwa. Rasulullah pernah mengatakan bahwa kaya bukanlah dengan banyaknya 

harta, tapi kekayaan sejati adalah karena kaya jiwanya. Oleh karena itu tidak lah 

mengherankan apabila Rasulullah juga mengatakan bahwa istri shalihah adalah harta 

simpanan yang tak akan pernah habis. Istri shalihah akan selalu mengalirkan kasih sayang, 

memberikan semangat  serta memperkaya jiwa kita  selama melintasi ujian kehidupan. 

Dan  itu tak akan ada habis-habisnya, karena istri shalihah akan menemani kita sampai 

akhirat kelak… 

Untuk mendukung argumen di atas, penulis akan menceritakan dua kasus empiris. Kasus 

Pertama. Teman penulis, anak tukang becak. Sebelum menikah dia termasuk pemuda yang 

nakal. Malu menjadi anak tukang becak. Kerjaannya hanya ngelayap. Dia paling tidak suka 

melihat ayam-ayam peliharaan bapaknya, bahkan sering melempari ayam-ayam itu dengan 

batu. Setelah ia menikah dan bapaknya wafat, semangat bertanggung  jawab berkeluarga 

membuatnya mau berikhtiar menjemput rezeki dengan menjadi tukang becak, becak 

peninggalan sang Bapak. Untuk menambah penghasilan, bahkan ia malah beternak ayam di 

belakang rumahnya. Ekonomi keluarganya sekarang sudah cukup maju. Dia sering 

mengatakan, “inilah berkah pernikahan…” 

Kasus ke-dua. Teman penulis lainnya. Ia menikah muda. Selepas kuliah. Waktu itu ia hanya 

bekerja serabutan di rental computer. Pernah beberapa waktu setelah mereka menikah, 

penulis datang ke kontrakan mereka. Mereka sedang makan sepiring nasi berdua hanya 

dengan garam karena keuangan yang terbatas. Tapi setelah beberapa bulan, rezeki Allah itu 

datang. Ia mendapat pekerjaan yang mapan. Bahkan usaha rentalnya semakin berkembang. 
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Jadi memang tak ada alasan menunda pernikahan karena kita merasa miskin. Yang penting 

adalah niat yang bersih dan kuat untuk melaksanakan perintah Allah. Niat ini kemudian 

diikuti dengan semangat bertanggungjawab sebagai seorang suami dalam menafkahi 

keluarga. Selanjutnya kita tinggal menapaki hari-hari dengan menyempurnakan ikhtiar dan 

mengkhusyukkan doa. Dan pada saatnya, kita akan menyaksikan bahwa tak ada yang 

diragukan dari janji Allah, ”jika mereka miskin Allah akan mengayakan mereka dengan 

karunianya.” 

Ada yang menarik dalam rangkaian surat An Nuur. Surat ini dinamakan An Nuur, karena 

terdapat satu ayat yang menjelaskan nuur (cahaya). Yakni perumpamaan tentang cahaya 

(petunjuk) Allah. Apabila diperhatikan, ayat yang menerangkan cahaya ini berada persis 

setelah rangkaian ayat-ayat yang menerangkan tentang kesucian keluarga melalui pernikahan. 

Jadi secara implisit Allah hendak menekankan betapa pentingnya pernikahan sebagai jalan 

memperoleh cahaya (petunjuk) Allah. 

4.3 Memiliki Properti  untuk Investasi 

Rumah yang awalnyanya didirikan berdasarkan kebutuhan kemudian bergeser menjadi 

komoditas perdagangan. Oleh karena itu, berlakulah hukum supply dan demand. Mengingat 

lahan tidak bertambah (supply terbatas) dan kebutuhan akan rumah terus bertumbuh (demand 

bertambah), maka harga properti menjadi selalu meningkat. Di sinilah kemudian properti 

menjadi salah satu instrumen investasi. 

Properti adalah produk investasi favorit para orang tua kita. Sebagian besar orang tua kita 

lebih percaya berinvestasi di properti dari pada produk keuangan dan investasi di pasar 

modal. Menurut mereka sejelek-jeleknya berinvestasi di properti, masih bisa dilihat tanah dan 

bangunannya. Berbeda dengan produk keuangan yang hanya berupa selembar kertas. 

Investasi properti akan memberikan dua keuntungan, yakni pendapatan sewa per tahun (yield) 

dan keuntungan dari peningkatan nilai properti sewaktu dijual kembali (capital gain). Profil 

estimasi keuntungan investasi properti bisa dilihat pada tabel berikut. 
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Tabel 4.3 Profil estimasi keuntungan investasi properti 

JENIS 

PROPERTI 

Yield/th 

(%) 

Capital Gain/th 

(%) 

Total Return/th 

(%) 

Tanah 0,5 – 2 5 – 15 5,5 – 17 

Rumah Sewa 3 – 5 10 – 18 13 – 23 

Ruko dan Rukan 6 – 9 8 – 12 14 – 21 

Kondominium 7 – 12 6 – 10 13 – 22 

Kios dan Toko 5 – 10 8 – 15 13 – 25 

Perkantoran 7 – 10 7 – 12 14 – 22 

Sumber: Jusuf (2013) 

Matius Jusuf dalam bukunya Sunset & Sunrise Property (2013), memberikan tips dalam 

berinvestasi properti sebagai berikut: 

a. Beli lah properti di lokasi yang tepat.  Beberapa indikator lokasi yang bagus adalah 

sebagai berikut: 

 Memiliki demographic inflow lebih besar dari pada outflow-nya, yakni jumlah orang 

yang memutuskan untuk menetap di area tersebut lebih banyak dari pada yang 

meninggalkannya untuk tinggal di tempat lain; 

 Memiliki kedekatan jarak dengan area bisnis atau pusat pertumbuhan (growing 

center); 

 Memiliki akses yang bagus ke pusat kota atau area bisnis. 

b. Beli lah properti pada saat (timing) yang tepat: 

 Beli properti pada saat buyer‟s market, saat keadaan uang ketat dan pembeli memiliki 

posisi tawar yang kuat; 

 Di luar buyer‟s market tersebut, belilah pada saat early bird, biasanya produk properti 

yang konsepnya baru saja dikembangkan (a newly developed product), produk 

properti yang baru saja diluncurkan (product launching), produk properti dalam masa 

pra konstruksi dengan jadwal pembangunan yang segera dilaksanakan. 

c. Pilih properti yang dibangun oleh pengembang dengan rekam jejak  baik, yang akan 

memberikan jaminan kualitas dan keamanan investasi (dari sisi legalitas). 

d. Ingat diversifikasi! Apabila Anda memiliki dana yang cukup untuk membeli properti 

lebih dari satu, jangan membeli banyak unit rumah di dalam satu lokasi, terutama pada 

lokasi yang belum kita ketahui prospeknya. Hal ini untuk mengurangi risiko. 
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BAB V 

SOLUSI RUMAH UNTUK SEMUA 

 

 

5.1 Permasalahan Rumah untuk Rakyat 

Untuk melihat kondisi perumahan di Indonesia, kita bisa melihat angka backlog perumahan. 

Secara umum backlog perumahan dapat diartikan sebagai kondisi kesenjangan antara jumlah 

rumah terbangun dengan jumlah rumah yang dibutuhkan rakyat atau dengan kata lain jumlah 

rumah yang belum/tidak tertangani. Backlog Perumahan dihitung berdasarkan konsep bahwa 

satu unit rumah per satu rumah tangga atau kepala keluarga. Angka backlog perumahan bisa 

dihitung dua konsep, yakni konsep penghunian dan konsep kepemilikan. Angka backlog 

perumahan dengan konsep penghunian lebih besar dari pada angka backlog perumahan 

dengan konsep kepemilikan karena telah memperhitungkan semua unit rumah layak huni 

tanpa memperhitungkan kepemilikan rumah, misal rumah sewaan. 

 

Gambar 5.1 Rumah kumuh dengan latar belakang gedung megah Jakarta  

Sumber: www.ekonomy.okezone.com, diakses pada 16 Maret 2020 

Indonesia memiliki backlog sebesar 7,8 juta unit pada tahun 2014 berdasarkan konsep 

penghunian, sedangkan berdasarkan konsep kepemilikan, terdapat backlog sebesar 13 juta 

unit pada tahun 2014. Adapun estimasi kebutuhan akan perumahan mencapai 800.000 sampai 

1.000.000 unit per tahun, sedangkan kemampuan pemerintah dan pengembang hanya di 

http://www.ekonomy.okezone.com/
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angka 400.000 unit per tahun. Bila kondisi tersebut tidak berubah, maka backlog perumahan 

nasional akan meningkat, apalagi dengan melihat pertumbuhan penduduk rata-rata di 

Indonesia yang mencapai 1,49% per tahun (Direktorat Jenderal Anggaran Kementrian 

Keuangan, 2015). 

Mengacu kepada analisis Panangian Simanungkalit dalam Rumah untuk Rakyat (2009), 

berikut ini adalah ringkasan permasalahan yang yang kita hadapi dalam penyediaan 

perumahan bagi rakyat Indonesia: 

a. Masalah kebijakan dan program pembangunan perumahan 

 Masih belum seragamnya paradigma pembangunan perumahan. Sebagian besar kita 

belum memahami bahwa rumah adalah hak bagi setiap warga negara, sehingga 

Pemerintah harus berupaya semaksimal mungkin dengan berbagai sumber daya dan 

cara untuk menyediakan rumah bagi seluruh rakyatnya. Secara lebih tegas, bantuan 

penyediaan rumah bagi rakyat yang tidak mampu bukanlah bentuk belas kasihan 

pemerintah kepada rakyatnya, tapi adalah sebuah kewajiban. 

 Masih belum kuatnya politik anggaran. Sampai dengan saat ini porsi APBN untuk pos 

perumahan masih relatif kecil. Padahal makna rumah sangat penting bagi 

pembangunan manusia seutuhnya. Kualitas kesehatan, pendidikan setiap anak bangsa 

bermula dari rumah. 

b. Masalah pertanahan 

 Masih kurangnya aturan pelaksanaan UU yang menjamin penyelenggaraan rumah 

untuk seluruh rakyat. 

 Perencanaan tata ruang yang belum integral dan kurangnya disiplin dalam 

menaatinya.Tata ruang seharusnya bisa menjadi instrumen pemerintah untuk 

mengamankan alokasi dan harga tanah bagi perumahan rakyat dengan harga 

terjangkau sekaligus terintegrasi dengan infrastruktur dan fasilitas pendukung yang 

layak. Sangat disayangkan apabila tata ruang menjadi tata uang. 

c. Masalah rendahnya daya beli dan kemiskinan 

 Kenaikan pendapatan lebih kecil dari kenaikan harga rumah. Masalah ini terkait 

dengan masalah pertanahan, dimana tanah yang telah menjadi instrumen investasi dan 

spekulasi oknum menjadikan peningkatan harga tanah yang tidak bisa dikontrol 

pemerintah dan tak bisa dikejar oleh peningkatan pendapatan rakyat kebanyakan. 
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 Sebagian besar pekerja di Indonesia bekerja di sektor informal (70%) dan 

berpenghasilan rendah sehingga sulit untuk mengakses fasilitas pembiayaan 

perumahan dari lembaga formal. 

Sesungguhnya kondisi tersebut sangat ironis. Indonesia memiliki wilayah seluas 7,7 juta km2 

yang terdiri dari 1,9 juta km2 daratan dan 5,8 juta km2 perairan (lautan). Wilayah daratan 

tersebut tersebar dalam 17.500 pulau dimana 9.634 pulau di antaranya masih belum memiliki 

nama. 

Selain persoalan kuantitas, yakni terkait backlog,  kita juga perlu memperhatikan persoalan 

kualitas. Berapa persen rumah yang tidak memiliki akses air bersih, sanitasi (jamban dan 

kamar mandi) yang layak, pengelolaan limbah yang layak, serta kualitas struktur dan material 

bangunan yang layak?  

5.2 Falsafah Solusi Rumah untuk Rakyat 

Berdasarkan UUD 1945 pasal 28 H, setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, 

bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta memperoleh 

pelayanan kesehatan. Berdasarkan UU No. 1/2011 tentang Perumahan dan Kawasan 

Permukiman Pasal 5 ayat (1), Negara bertanggung jawab atas penyelenggaraan perumahan 

dan kawasan permukiman yang pembinaannya dilaksanakan oleh pemerintah. Berdasarkan 

UU No. 20/2011 tentang Rumah Susun Pasal 5 ayat (1), Negara bertanggung jawab atas 

penyelenggaraan rumah susun yang pembinaannya dilaksanakan oleh pemerintah.  

Berdasarkan UU tersebut di atas, setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, 

bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, yang merupakan 

kebutuhan dasar manusia, dan yang mempunyai peran yang sangat strategis dalam 

pembentukan watak serta kepribadian bangsa sebagai salah satu upaya membangun manusia 

Indonesia seutuhnya, berjati diri, mandiri, dan produktif. Selanjutnya  negara bertanggung 

jawab melindungi segenap bangsa Indonesia melalui penyelenggaraan perumahan dan 

kawasan permukiman agar masyarakat mampu bertempat tinggal serta menghuni rumah yang 

layak dan terjangkau di dalam perumahan yang sehat, aman, harmonis, dan berkelanjutan di 

seluruh wilayah Indonesia. Dengan kata lain, negara berkewajiban untuk memenuhi 

kebutuhan hak dasar rumah bagi seluruh rakyat Indonesia dengan segenap daya dan upaya. 
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Terkait permasalahan lahan, sesungguhnya semangat pengelolaan tanah yang adil bagi 

seluruh rakyat sudah tercermin di dalam Undang-Undang kita. Dalam UUD 1945 Pasal 33 

secara jelas disebutkan bahwa tanah beserta kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai 

oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan dan kemakmuran seluruh 

rakyat Indonesia. Selanjutnya semangat tersebut juga telah ditutunkan dalam UU No. 5 

Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA). Di UUPA diatur hak 

negara untuk menguasai tanah (pasal 2), semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial 

(pasal 6), dan pembatasan penguasaan tanah secara berlebihan (pasal 7). UUPA pun memberi 

kewenangan kepada pemerintah untuk membuat suatu perencanaan penggunaan tanah dan 

juga memberi wewenang kepada Pemerintah Daerah untuk mengatur persediaan, peruntukan 

dan penggunaan bumi (tanah), air dan ruang angkasa dengan peraturan daerah yang disahkan 

oleh pemerintahan yang lebih tinggi (pasal 14). Demi kepentingan umum, hak atas tanah juga 

dapat dicabut (pasal 18). 

5.3 Kewajiban Bersama 

Konsep sistem jaminan sosial Islam yang mencakup pemenuhan kebutuhan pokok bagi 

seluruh masyarakat tidak hanya menjadi tangung jawab negara semata, namun 

mengkombinasikan peran pemerintah dan seluruh masyarakat secara keseluruhan. Termasuk 

dalam penyediaan perumahan bagi seluruh bangsa Indonesia. Pemerintah berupaya melalui 

instrumen kewenangannya, adapun masyarakat berupa kewajiban bagi setiap anggota 

masyarakat untuk menolong anggota masyarakat lainnya sesuai dengan kemampuannya 

masing-masing. 

Allah SWT telah mengajarkan, “dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) 

kebajikan dan taqwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa (QS. Al Maidah: 

2).“Dan pada harta benda mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta, dan orang 

miskin yang tidak meminta.” (QS. Adz Dzariyat: 19) 

Rasulullah SAW kemudian memperingatkan, “barang siapa yang tidak memperhatikan 

urusan kaum muslimin, dia tidak termasuk dari golongan mereka.” (HR. Thabrani). “Tidak 

dianggap beriman dengan sempurna kepadaku, orang yang tidur dalam keadaan kenyang, 

sedangkan tetangganya dalam keadaan lapar. Padahal dia mengetahui hal tersebut.” (HR. 

Thabrani). 
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Rasulullah juga memberikan motivasi, “barangsiapa yang memenuhi keperluan saudaranya, 

maka Allah akan memenuhi keperluannya. Barangsiapa yang melepaskan kesulitan seorang 

muslim, Allah akan melepaskan kesulitannya kelak pada hari kiamat. Barangsiapa yang 

menutupi aib seorang muslim, Allah akan menutupi aibnya kelak di hari kiamat.” (HR. 

Muttafaq „alaih). 

 

Gambar 5.2 Gotong royong mendirikan rumah di Enrekang, Sulawesi Selatan  

Sumber: www.wartakita.id, diakses pada 16 Maret 2020 

Mengacu kepada Muhammad Baqir Ash-Shadr dalam Iqtishaduna (1983) bahwa sumber 

daya pada hakikatnya melimpah dan mampu mencukupi seluruh manusia. Pendapat tersebut 

didasari oleh dalil yang menyatakan bahwa alam semesta ini diciptakan oleh Allah dengan 

ukuran yang setepat-tepatnya, “sungguh, Kami menciptakan segala sesuatu menurut ukuran.” 

(QS. Al Qamar: 49). 

Karena segala sesuatu sudah terukur dengan sempurna, maka pasti Allah telah memberikan 

sumber daya yang cukup bagi seluruh manusia, termasuk lahan untuk pemukiman bagi umat 

manusia. Yang menjadi masalah adalah adanya ketimpangan dalam distribusi sumber daya di 

antara manusia. Islam telah mencontohkan mekanisme distribusi sumberdaya melalui institusi 

kepemilikan pribadi, kepemilikan bersama dan kepemilikan negara. Dengan institusi 

kepemilikan berjenjang tersebut, individu yang tidak bisa memenuhi kebutuhan melaui 

http://www.wartakita.id/
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kepemilikan pribadi dapat diatasi melalui mekanisme kepemilikan di atasnya sehingga 

kesetimbangan sumber daya tetap terjaga.  

5.3.1 Kontribusi Pemerintah 

Dalam sistem pemerintahan kita dimana terdapat tiga lembaga penyokong, yakni legislatif, 

eksekutif dan yudikatif, kontribusi masing-masing lembaga tersebut dapat diturunkan sebagai 

berikut. 

a. Kontribusi yang bisa dilakukan oleh legislatif adalah dengan cara membuat undang-

undang yang berpihak kepada rakyat yang memudahkan perolehan rumah sehat dan 

layak. Alhamdulillah saat ini kita sudah memiliki undang undang tentang pertanahan dan 

perumahan yang sudah cukup baik. Pekerjaan rumah bagi pemerintah adalah menurunkan 

semangat UU tersebut ke dalam peraturan-peraturan pelaksanaan guna mendukung 

perencanaan dan pengembangan perumahan bagi seluruh rakyat Indonesia. Selanjutnya 

pihak legislatif  harus menjadi pihak yang selalu mengontrol dan mengevaluasi kebijakan 

pemerintah berikut pelaksanaannya. 

b. Kontribusi pihak eksekutif adalah merencanakan dan melaksanakan program terkait 

penyediaan rumah bagi seluruh bangsa Indonesia.  

c. Kontribusi pihak yudikatif adalah memberikan jaminan hukum yang seadil-adilnya bagi 

seluruh komponen bangsa. Mereka memastikan bahwa di hadapan hukum, seluruh rakyat 

adalah sama, baik kaya maupun miskin. Mereka juga harus mempermudah akses bagi 

rakyat miskin untuk mendapatkan haknya lewat jalur hukum secara mudah. 

Adapun dari sisi bentuk kontribusi, terdapat dua jenis peran pemerintah dalam penyediaan 

perumahan, yakni (i) Peran sebagai pembuat kebijakan dan pemberi dukungan agar 

masyarakat dapat menyediakan perumahannya (enabler)  serta (ii) Peran dalam pelaksanaan 

pengadaan perumahan (provider).  

Intervensi pemerintah disesuaikan dengan kategori kemampuan masyarakat. Untuk 

masyarakat berpendapatan menengah ke atas, pemerintah melakukan non direct intervention, 

yakni melalui aturan-aturan. Bahkan untuk segmen masyarakat berpenghasilan tinggi, 

diterapkan aturan pembatasan properti/penguasaan aset yang berlebih. Sedangkan untuk 

masyarakat berpenghasilan rendah, pemerintah sekaligus melakukan non direct dan direct 

intervention, yakni melalui aturan-aturan yang memihak serta program fisik dan non fisik. 
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Bentuk intervensi pemerintah terkait pemukiman secara garis besar dapat dirangkum dalam 

tabel 5.1 berikut. 

Tabel 5.1 Intervensi pemerintah terkait pemukiman 

Komponen Bentuk Intervensi 

Tanah  Hak milik: Sertifikasi 

 Hak Sewa: Surat perjanjian 

Rumah Subsidi perolehan rumah, bantuan stimulus rumah swadaya 

(peningkatan kualitas dan pembangunan baru), insentif perpajakan, 

perizinan, asuransi penjaminan, teknik teknologi bahan bangunan serta 

pembangunan rumah susun dan rumah khusus. 

Infrastruktur Menjamin kualitas kelayakan seperti stimulan Prasarana, Sarana dan 

Utilitas (PSU) serta pengembangan infrastruktur ramah lingkungan. 

Kelembagaan Pendampingan atau pembinaan sesuai dengan UU No. 1 Tahun 2011 

tentang Perumahan dan kawasan Permukiman serta pemberdayaan 

masyarakat/komunitas. 

Sumber: Prayitno (2016) 

Khusus terkait subsidi perolehan rumah, saat ini terdapat beberapa skema dukungan 

pembiayaan kepemilikan perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). 

Skema pertama adalah Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Program ini 

merupakan penyaluran pembiayaan dari pemerintah pusat melalui Bank Pelaksana kepada 

MBR dalam kepemilikan rumah yang dibeli dari pengembang. Adapun suku bunga/margin 

yang ditawarkan adalah suku bunga/margin rendah yang sama selama masa pinjaman dengan 

tenor yang panjang. Skema kedua adalah Subsidi Selisih Bunga/Margin (SSB/SSM), di mana 

Pemerintah memberikan subsidi kepada MBR berupa selisih suku bunga/marjin antara 

kredit/pembiayaan pemilikan rumah yang menggunakan suku bunga komersial dengan suku 

bunga/marjin kredit/pembiayaan pemilikan rumah yang dibayar oleh debitur/nasabah 

ditetapkan oleh Pemerintah. Adapun skema ketiga adalah Bantuan Uang Muka (BUM), di 

mana bantuan yang diberikan berupa subsidi Pemerintah yang diberikan kepada MBR dalam 

rangka pemenuhan sebagian/seluruh uang muka perolehan rumah. 

Sayangnya kemampuan pemerintah dalam menopang perumahan bagi MBR melalui 

dukungan pembiayaan tersebut, khususnya FLPP, sangat terbatas. Di samping itu, rumah 
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FLPP menjadi tipe rumah termurah yang disediakan oleh pasar formal sehingga menjadi KPR 

terkecil yang disediakan oleh institusi keuangan. Dalam bahasa ekonomi, KPR FLPP telah 

menciptakan batasan absolut bagi pasar. Di bawah rumah FLPP tidak ada penyediaan rumah 

oleh pasar formal. Padahal permintaan untuk pasar tersebut mencapai 60-70% 

(Simanungkalit,2008). 

Mengingat sistem otonomi daerah yang berlaku di Indonesia, penanganan perumahan dan 

permukiman seharusnya dipimpin oleh Pemerintah Daerah. Pemerintah Pusat hanya menjadi 

pendukung dan pendamping. Peran Pemerintah Pusat lebih ke arah hal-hal yang bersifat 

kebijaksanaan, peraturan dan pengaturan sumber dana. Sedangkan peran Pemerintah Daerah 

lebih ke arah penyediaan lahan, prasarana dan koordinasi di tingkat daerah. 

Peran Pemerintah Daerah dalam mengarahkan pembangunan perumahan MBR sebagai 

bagian dari pembangunan perkotaan masih perlu didorong untuk menjamin bahwa 

pembangunan perumahan yang dilakukan pengembang perumahan sesuai dengan arah 

rencana pengembangan perkotaan dan penyediaan infrastruktur. Mengingat saat ini 

pengembang cenderung memilih pengembangan perumahan MBR di lokasi yang 

memberikan harga tanah murah dengan konsekuensi terletak jauh dan agak terisolir di 

pedalaman. 

5.3.2 Kontribusi Ulama dan Akademisi 

Salah satu kontribusi dari akademisi adalah melakukan penelitian yang mampu memberikan 

solusi terkait penyediaan rumah, diantaranya mencari model bisnis terobosan bagi 

penyediaan rumah serta mencari arsitektur, teknologi atau metode baru untuk membangun 

rumah sehat sederhana yang lebih murah, mudah dan dengan pemeliharaan yang minimal. 

Termasuk arsitektur dan teknologi untuk perumahan sederhana yang menyesuaikan dengan 

iklim, kebudayaan dan tradisi keadaan setempat (Frick, 1984). Selain itu akademisi dapat 

membantu mengevaluasi dan memberikan masukan bagi pemerintah terkait penyediaan 

perumahan. 

Adapun kontribusi ulama selain memberikan masukan kepada pemerintah juga memberikan 

pencerahan kepada masyarakat untuk bersama-sama membantu masyarakat miskin dalam 

perolehan hunian layak.  
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5.3.3 Kontribusi Orang Kaya dan Dunia Usaha 

Program penyediaan hunian layak bagi semua membutuhkan dana yang besar dan sangat sulit 

apabila hanya ditanggung oleh pemerintah. Di sinilah letak pentingnya kontribusi kaum kaya, 

baik secara personal maupun melalui korporasi.  

Aksi  personal bisa dilakukan melalui optimalisasi rumah investasi sebagaimana telah 

dipaparkan pada bab sebelumnya. Namun demikian, optimalisasi rumah investasi tersebut 

berskala kecil dan bersifat jangka pendek. Optimalisasi yang bersifat jangka panjang 

sebenarnya bisa difasilitasi melalui mekanisme waqaf lahan atau bangunan. Obyek waqaf 

tersebut kemudian bisa digunakan untuk membangun rusunami/rusunawa. Bisa juga 

disatukan dengan waqaf masjid, sehingga bisa menjadi perumahan sementara bagi warga 

yang belum mampu. Seperti ahlu suffah pada zaman Rasulullah. 

Adapun aksi korporasi bisa dilakukan melalui mekanisme penyediaan  rumah bagi karyawan 

maupun kegiatan Corporate Social Responsibility (CSR) pada bidang fisik maupun capacity 

building secara berkelanjutan. 

5.3.4 Kontribusi Pengusaha Developer 

Pada dasarnya developer perumahan adalah event organizer, yang mengorganisasi  aktivitas 

pengadaan tanah, perencanaan, perizinan, pendanaan/perbankan, pembangunan dan penjualan 

perumahan.  

Di samping membantu penyediaan perumahan, developer juga turut menggerakkan 

perekonomian. Perlu diketahui bahwa keterkaitan industri properti baik ke depan dan ke 

belakang (forward and backward linkage) sangat luas, mencakup ratusan jenis industri, 

perdagangan dan jasa. Di tahap perencanaan, terlibat di dalamnya jasa studi market dan 

kelayakan, penilaian (appraisal), perencanaan dan arsitektur serta surveyor. Pada tahap 

pembangunan, terlibat di dalamnya kontraktor, jasa manajemen proyek dan supplier bahan 

bangunan serta. Selanjutnya terlibat jasa marketing dan periklanan, agen pemasaran, notaris 

dan jasa keuangan/perbankan, penasihat hukum serta jasa-jasa lainnya. Di ujung kemudian 

bisa terlibat juga jasa property management (Simanungkalit, 2009). 

Resource utama developer adalah tanah yang diolah dengan konsep dan fasilitas untuk 

menghasilkan profit. Developer tidak mengambil profit dari bangunan, karena bisa 
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diserahkan kepada kontraktor. Hal yang tidak bisa ditolerir adalah mengurangi 

spesifikasi/kualitas bangunan. 

Dari pengelaman sebagai developer dan mengambil pelajaran dari komunitas developer, 

nilai-nilai yang perlu diperhatikan bagi developer adalah sebagai berikut: 

a. Kunci sukses bisnis pengembang properti adalah (i) Kesesuaian konsep pengembangan 

dengan lingkungan (baik alam maupun sosial) dan market; dan (ii) Manajemen operasi 

dan keuangan yang baik. 

b. Kemampuan utama yang dibutuhkan oleh pengembang adalah (i) Imajinasi, yakni 

membayangkan gambaran perumahan dari sebuah lahan mentah; serta (ii) Manajerial, 

yakni mengelola aktivitas pengadaan tanah, perencanaan, perizinan, 

pendanaan/perbankan, pembangunan dan penjualan perumahan.  

c. Pada prinsipnya model bisnis properti adalah berbagi. Berbagi dengan pemilik lahan, 

kontraktor, marketing, bahkan berbagi dengan konsumen, yakni berbagi value. Daripada 

kue kita tetap kecil, lebih baik kita bersama orang lain memperbesar kue dan 

membaginya; 

d. Bisnis yang berkelanjutan (sustainable business) itu hanya bisa dibangun di atas karakter 

yang baik, terutama jujur dan bertanggung jawab; 

e. Bisnis yang berkelanjutan tidak mungkin bisa dibangun dengan motif tunggal profit. 

Pengusaha harus bisa menemukan motif beyond money, misal turut membangun 

peradaban serta menebar sebesar-besarnya kemanfaatan bagi manusia lainnya. 

Dalam pengelolaan bisnisnya, developer bisa berkaca dari The Chrysalis Economy karya 

John Elkington (2001). Secara garis besar korporasi-korporasi di muka bumi ini bisa 

diklasifikasikan dalam 4 macam metafora, yakni: (1) Ulat (Caterpillar), pekerjaan kelompok 

ini adalah mengenyangkan perut sendiri. Efeknya lingkungan sekitarnya rusak. Fotosintesis 

tanaman, tempat di mana ia tinggal terganggu. Makhluk lain yang mendekat bisa dibuat gatal 

dengan ranjau bulunya yang mengerikan. Pokoknya kelompok ini adalah si rakus yang high 

impact destructive dan degenerative, (2) Belalang (Locust), kelompok ini memang memakan 

daun ala kadarnya, tapi jangan dianggap remeh, apabila sudah dalam bentuk koloni mereka 

bisa membuat ladang menjadi gundul dalam sekejap. Ya, meski daya destruktif mereka relatif 

kecil tapi dalam jumlah banyak, mereka bisa degenerative; (3) Kupu-kupu (Butterfly), 

kelompok ini sudah mulai mampu meramu social-environmental value dengan economic 

value, meski dalam taraf low impact. Mereka mengambil madu dari bunga tetapi mereka juga 



80 
 

tidak merusaknya malah membantu penyerbukan. Itu saja! Mereka bekerja dalam skala kecil 

dan lebih bersifat individual. (4) Lebah (Honeybees), kelompok ini sangat harmonis dalam 

meramu social-environmental value dengan economic value. Lihatlah mereka mengambil 

madu tanpa merusak bunga sambil membantu penyerbukan tanaman. Tapi tidak berhenti 

sampai di situ, mereka juga menyediakan madu yang sangat bermanfaat bagi mahluk lain. 

Dan hebatnya semua itu dilakukan dalam manajemen organisasi yang sangat solid. O, iya, 

sengatan mereka bahkan bisa dijadikan sarana pengobatan  akupuntur. Kesimpulannya, 

kelompok ini menciptakan bisnis yang regeneratif dengan taraf high impact! 

Dengan pemahaman nilai-nilai di atas, insya Allah developer dapat menjadi salah satu stake 

holder perumahan yang bisa memberikan solusi bagi permasalahan perumahan. Salah satu 

tantangan developer muslim selanjutnya adalah bagaimana mempromosikan dan membangun 

perumahan dengan konsep kesalihan lingkungan disamping kelengkapan fasilitas sosial dan 

fasilitas umum yang lengkap. 

5.3.5 Kontribusi Masyarakat Berpenghasilan Rendah 

Masyarakat berpenghasilan rendah justru perlu dilibatkan dalam upaya penyediaan 

perumahan bagi mereka sendiri. Masyarakat dapat dilibatkan dalam pembentukan organisasi 

pelaksanaan, pendanaan, pengadaan lahan dan prasarana serta pembangunan fisik rumah 

(Panudju, 1999). 

John F.C.Turner dalam Housing by People (1976) menyarankan agar masyarakat lebih 

banyak dilibatkan dalam Pengadaan perumahannya sendiri, terutama dalam pengambilan 

keputusan. Hal ini tidak berarti bahwa mereka harus melaksanakan secara fisik pembangunan 

perumahan mereka sendiri, tetapi yang penting mereka berhak mengambil keputusan dan 

menentukan macam rumah, cara membangun, cara pembiayaan dan cara mengelola 

pelaksanaan pembangunan perumahannya. Dengan sistem Pengadaan rumah tersebut, 

alternatif cara pemecahan masalah dan alternatif macam rumah yang dihasilkan menjadi lebih 

banyak. Termasuk alternatif penyediaan rumah bagi segmen masyarakat yang tidak ter-cover 

rumah FLPP. 
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5.4 Curah Gagasan 

Land Bank untuk Perumahan Rakyat 

Kunci dari penyediaan perumahan yang murah bagi masyarakat adalah di pengamanan lahan 

melalui land bank karena akan menjaga harga lahan tidak melonjak mengikuti spekulasi 

pasar. Hal tersebut bisa dilakukan melalui mekanisme zoning dan perizinan.  Zoning tersebut 

juga sekaligus memastikan bahwa land bank terkoneksi dengan jaringan infastruktur akses 

atau transportasi publik. Adapun teknis pelaksanaannya bisa dilakukan melalui Badan 

Layanan Umum (BLU) seperti skema yang sudah berjalan pada pembebasan lahan untuk 

kepentingan umum selama ini. 

Penulis pikir, usulan kebijakan pengaturan lahan untuk pemukiman oleh Cosmas Batubara 

selaku Menteri Muda Urusan Perumahan Rakyat pada saat itu kepada MPR RI dalam rangka 

penyusunan GBHN, menyongsong Pelita IV, masih relevan, yakni: 

a. Pengaturan perencanaan dan pengendalian peruntukan tanah yang memberikan 

kemungkinan penyediaan tanah yang cukup; 

b. Pengendalian harga tanah; 

c. Sistem perpajakan tanah perumahan yang progresif dan rasional berdasarkan azaz 

keadilan dan pemerataan untuk semua kelompok masyarakat; 

d. Pembatasan pemilikan tanah yang berlebihan untuk kepentingan perorangan; 

e. Penguasaan tanah sebanyak mungkin oleh pemerintah. 

Optimalisasi Lahan Idle  

Sebagaimana sempat disinggung di bab akhlak terhadap lingkungan, aturan Islam terkait  

“ihya al-mawat” atau menghidupkan tanah mati dapat dieksplorasi dalam rangka optimalisasi 

lahan idle. 

Aturan terkait tanah idle sebenarnya sudah ada, yakni Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 

2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar. Yang diperlukan adalah 

adanya kebijakan yang tegas oleh pemerintah, khususnya pemerintah daerah selaku aktor 

kegiatan otonomi daerah. Selain dapat digunakan sebagai lahan pemukiman, tanah idle dapat 

dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup, menciptakan lapangan kerja 

serta meningkatkan ketahanan pangan dan energi. 
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Terkait lahan idle yang dikelola negara, tanah tersebut dapat dimanfaatkan sebagai lahan 

perumahan, di mana kepemilikan atas unit rumah dipisahkan dari hak atas tanah, sehingga 

harga rumah menjadi terjangkau. Yang terpenting adalah penghuni mempunyai kepastian 

bermukim (security of tenure) jangka panjang. Untuk itu, konsep Sertifikat Kepemilikan 

Bangunan Gedung (SKBG) yang merupakan kewenangan Pemerintah Kota/Kabupaten perlu 

didorong pelembagaannya. Dengan adanya konsep pembangunan perumahan di atas tanah 

milik negara dan kepemilikan atas unit rumah dengan SKBG akan menjaga ketersediaan 

pasokan tanah, karena tanahnya tetap menjadi milik negara (Rumahhokie.com, 2017).  

Pemberdayaan Lembaga Perumahan 

Kita bisa belajar dari Singapura terkait penyediaan hunian bagi warganya. Salah satu kunci 

keberhasilan Singapura adalah adanya lembaga khusus berupa  Housing Development Board 

(HDB) yang dapat menjamin terintegrasinya perencanaan wilayah dan menjaga tingkat 

kenaikan harga hunian (Swee Yong, 2014). 

Pemerintah pusat sebenarnya memiliki rencana membentuk lembaga semacam HDB-nya 

Singapura pada tahun 2009 dengan Perumnas sebagai cikal bakalnya. Sayangnya, hingga 

kini, lembaga tersebut belum terwujud. Di tingkat Pemerintah Daerah (Pemda) sebenarnya 

lembaga semisal HDB-nya Singapura dapat juga dibentuk dengan peran dan fungsi yang 

sama. Misalnya melalui pembentukan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Perumahan 

(Sindonews.com, 2017).  

BLUD Perumahan tersebut dapat difungsikan untuk (i) mengadakan perumahan rakyat bagi 

MBR; (ii) melaksanakan kegiatan land banking; (iii) menjalin kerja sama dengan institusi 

lain seperti perbankan, lembaga pembiayaan, pengembang, perusahaan penjaminan dan 

asuransi untuk asuransi perumahan; dan (iv) menjadi standby buyer bagi rumah-rumah yang 

sebelumnya diadakan oleh Pemda.  

Seiring dengan peningkatan kemampuan ekonomi dan kebutuhan ruang akibat bertambahnya 

jumlah anggota keluarga, penghuni rumah bersubsidi merasa perlu untuk berpindah ke hunian 

yang lebih baik/luas. Keberadaan BLUD sebagai standby buyer akan memudahkan pemilik 

rumah yang ingin menjual rumahnya tersebut. Keberadaan BLUD ini juga akan menjaga 

rumah bersubsidi tidak berpindah tangan kepada pihak yang tidak berhak. Hal tersebut akan 

memungkinkan Pemerintah Daerah dapat menjaga stok dan tingkat harga rumah bersubsidi. 
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Pembangunan Perumahan Berbasis Komunitas 

Sebenarnya pemerintah Indonesia telah merintis pembangunan perumahan berbasis 

komunitas atau kelompok sejak 1994. Dengan komunitas diharapkan tumbuh solidaritas dan 

partisipasi antara sesama anggota komunitas yang akan menjadi kekuatan dan pendorong 

pembangunan perumahan.  Sesuai pepatah berat sama dipikul, ringan sama dijinjing.  

 

Gambar 5.3 Pemberdayaan komunitas di pemukiman Kali Code, Yogyakarta 

Sumber: www.jogjaholic.com, diakses pada 16 Maret 2020 

Koperasi yang bergerak di bidang perumahan dapat kita anggap sebagai salah satu bentuk 

ideal untuk pembangunan perumahan berbasis komunitas/kelompok. Apabila koperasi hanya 

menyediakan perumahan bagi anggotanya, koperasi dapat dilihat sebagai pengembang yang 

berbeda dengan badan usaha lainnya. Pertama, hubungan pengembang dan anggota koperasi 

peminat rumah, tidak terputus walau transaksi telah terjadi. Hal ini karena keanggotaan terus 

berjalan. Dengan kondisi tersebut, kebutuhan pasca pembangunan pun menjadi tanggungan 

bersama pula. Kedua, menghimpun kekuatan sendiri secara berangsur-angsur, mendorong 

para anggota untuk memenuhi kebutuhan sesuai kemampuannya. Semangat gotong-royong 

dalam memenuhi kebutuhan bersama menjadikan kekuatan bersama yang yang tidak 

terhingga. Ketiga, koperasi membangun perumahan berdasarkan captive market yang sudah 

ada yaitu para anggota koperasi. Adanya captive market tersebut secara teoritis akan 

http://www.jogjaholic.com/
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mengurangi biaya marketing. Anggota koperasi yang banyak juga keuntungan tersendiri 

karena dari skala ekonomi dapat mengefisienkan biaya pembangunan perumahan 

(Kuswartojo, 2005). 

Meskipun ada beberapa koperasi yang telah berhasil membuktikan kemampuannya dalam 

penyediaan perumahan di Indonesia, namun program tersebut belum bisa direplikasi secara 

lebih luas. Terdapat dua kendala utama yang dihadapi, yakni masalah kapasitas/kompetensi 

koperasi dan masalah pendanaan pembebasan tanah. 

Terkait kendala kompetensi, komunitas, termasuk koperasi, bisa melakukan sinergi dengan 

developer lokal yang amanah. Adapun terkait kendala pengadaan tanah, ada satu contoh 

skema terobosan yang  sudah dipraktikan oleh Koperasi Tanah untuk Anak Negeri (TUAN) 

yang dimotori oleh Pesantren Properti dari Sentolo, Yogyakarta. Konsep dasarnya adalah 

patungan pembelian tanah (bisa sebagai land bank atau sebagai instrument investasi) oleh 

semua anggota komunitas yang dilakukan secara bergulir dengan memanfaatkan capital gain. 

Dengan cara tersebut, anggota komunitas yang kecil turut digendong untuk bisa menikmati 

kenaikan harga properti. Lebih lanjut sebagian land bank tersebut bisa dimanfaatkan sebagai 

perumahan bagi angotanya atau masyarakat luas.  

Disrupsi Sektor Perumahan 

Dunia terus berubah. Demikian juga konstelasi bisnis. Kemajuan teknologi, khususnya 

Teknologi Informasi dan Komunikasi (ICT) memungkinkan model bisnis berubah, bahkan 

berubah secara drastis (disrupsi). Apakah disrupsi ini akan melanda industri perumahan? 

Wallahu „Alam.  

Penulis membayangkan disrupsi di industri perumahan ini bisa terjadi apabila kita bisa 

merumuskan model bisnis perumahan dengan konsep meminimalkan atau bahkan 

menghilangkan biaya akuisisi tanah dari komponen harga unit rumah mengingat komponen 

tanah adalah komponen paling mahal dan krusial bagi sebuah rumah. Apakah mungkin? 

Salah satu skema yang memungkinkan adalah penerapan konsep sharing economy, di mana 

spirit utamanya adalah penciptaan nilai (value creating) melalui penggunaan bersama aset 

yang sebelumnya tidak terutilisasi secara optimal. Di sektor transportasi, kita telah melihat 

ojek dan taksi online. Di sektor properti komersial, kita telah melihat Air B&B dan OYO. 
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Adapun untuk properti residensial, khususnya di perkotaan, salah satu skema yang terpikir 

oleh Penulis adalah kerja sama pembangunan mini flat antara developer dengan pemilik 

distressed properties atau pemilik properti yang kurang optimal. Misal, rumah luas tua milik 

seorang pensiunan, di mana anak-anaknya sudah mandiri sehingga rumahnya dirasa sudah 

terlampau luas. Di atas rumah tersebut nanti dibangun mini flat dengan investasi dan modal 

kerja dari developer. Pemilik lahan akan memperoleh kompensasi berupa sebagian unit mini 

flat  dan  bagi hasil atas penjualan atau peyewaan sebagian unit mini flat sisanya. 

Skema lainnya mungkin dapat kita lihat pada skema penyediaan rumah pada tanah waqaf 

yang saat ini diinisiasi oleh Bank Waqaf Indonesia. Selama ini banyak orang kaya yang ingin 

mewaqafkan hartanya dalam bentuk masjid. Sayangnya banyak masjid yang kemudian sepi 

jamaah dan tak terurus. Ide yang diusung Bank Waqaf Indonesia adalah waqaf untuk 

membangun masjid berikut jamaahnya sekaligus. Yang diperlukan adalah tanah waqaf yang 

relatif luas di mana tanah waqaf tersebut bisa saja bersumber dari beberapa orang pemberi 

waqaf. Tanah tersebut kemudian dikavling dengan tiga peruntukan: Masjid, perumahan dan 

area komersial. Rumah bisa dijual dengan harga yang rendah karena tidak memberhitungkan 

harga dasar tanah yang kemudian dijual dengan skema dan seleksi tertentu kepada pembeli 

yang nota bene adalah jamaah masjid waqaf tersebut. Kavling komersial akan menjadi unit 

usaha produktif, seperti ruko, yang akan membiayai kegiatan masjid waqaf tersebut. 
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BAB VI 

APABILA BELUM MEMILIKI RUMAH 

 

6.1 Tidak Harus Memiliki 

Idealnya sebuah keluarga memang menempati rumah yang terpisah. Setelah menikah, suami 

mempunyai kewajiban untuk menyediakan tempat tinggal bagi istri sesuai dengan 

kemampuannya. Beberapa  manfaat tinggal di rumah sendiri adalah lebih cepatnya pasangan 

untuk saling mengenal kepribadian masing-masing serta akselerasi kemandirian sebuah 

keluarga baru.  

Adakalanya terdapat satu dan lain hal yang membuat keluarga baru belum bisa menempati 

rumah milik sendiri sehingga harus tinggal di rumah kontrakan atau di rumah orang tua. 

Yang perlu diingat bahwa menyediakan tempat tinggal adalah kewajiban suami. 

Namun demikian memiliki rumah tidak menjadi sebuah keharusan, apalagi dengan kondisi 

keuangan yang tidak memungkinkan. Kita bisa belajar dari sebuah program peningkatan 

kepemilikan rumah di Amerika era presiden George W. Bush sebagaimana dianalisis oleh 

Spencer Rascoff dan Stan Humphries dalam Zillow Talk: Rewriting The rules of Real Estate 

(2015).  

Pada 2002, Bush mengumumkan sebuah paket upaya yang dia klaim akan membantu 5,5 juta 

keluarga menengah ke bawah dan minoritas untuk membeli rumah sendiri. Problem terbesar 

bagi keluarga tersebut adalah keluarga tersebut tidak memiliki dana untuk membayar uang 

muka (down payment) sebesar 10-20% untuk memperoleh kredit kepemilikan rumah. Untuk 

itu, ia mengusulkan “American Dream Down Payment Fund” sampai sebesar USD 200 juta 

yang kemudian disetujui oleh Kongres. 

Jutaan warga Amerika kemudian banyak terbantu untuk memiliki rumah pertama mereka. 

Namun tak sampai satu dekade selanjutnya mereka tak lagi tinggal di rumah milik mereka 

sendiri. Berdasarkan analisis Zillow, ditemukan satu hal yang jelas: Subsidi bagi keluarga 

berpenghasilan rendah pada akhirnya tidak hanya menyakitkan tapi menghancurkan. Ada 

beberapa alasan di balik ini, tapi dapat disarikan dalam sebuah fakta sederhana: Membeli 

rumah bagi mereka adalah sebuah pertaruhan. Sebuah pertaruhan untuk tinggal di sebuah 
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tempat dengan tetap membayar cicilan selama bertahun-tahun atau berpuluh tahun. 

Problemnya adalah masyarakat yang hidup dari tagihan satu ke tagihan yang lainnya 

terkadang tidak dapat memenangkan pertaruhan tersebut. Alih-alih mengunci diri dalam 

kredit kepemilikan rumah, mereka kadang lebih baik untuk hidup secara fleksibel untuk dapat 

beradaptasi atas perubahan-perubahan yang mungkin akan mereka hadapi di masa depan. 

Misalnya seseorang bekerja di sebuah kota sehingga kemudian ia membeli rumah di sekitar 

tempat kerjanya. Apabila terjadi krisis ekonomi maka ia kemudian terikat di kota itu dalam 

posisi tanpa pekerjaan. Bisa saja ia mencari pekerjaan di kota tersebut namun juga masuk 

akal untuk mencari pekerjaan di kota lain. Sayangnya fleksibilitas ini tidak bisa dilakukan 

oleh orang yang telah terikat pada rumah dan tagihan kredit. Memiliki rumah juga kadang 

membuat sulit untuk menghadapi musibah mendadak. Misal anak masuk rumah sakit. Hal 

yang bisa dilakukan untuk mengatasi kebutuhan mendadak tersebut biasanya dengan 

mengurangi beberapa pos biaya. Dan pengurangan tersebut sangat mungkin dilakukan 

apabila kita hanya menyewa rumah, sebab kita bisa berpindah ke rumah sewa yang lebih 

murah.  

6.2 Rumah dan Kebahagiaan 

Sebenarnya berapa besar sih kontribusi kondisi rumah bagi kebahagiaan bagi orang 

Indonesia? Mari kita lihat indeks dari seluruh indikator penyusun Indeks Kebahagiaan 

Indonesia Tahun 2017 pada Gambar 6.1 berikut.  

 

   Gambar 6.1 Indeks kebahagiaan Indonesia tahun 2017 

Sumber: www.99.co, diakses pada 12 Juli 2019 

http://www.99.co/
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Indikator dengan indeks tertinggi adalah Keharmonisan Keluarga sebesar 80,05 (pada skala 

0–100), yang merupakan Subdimensi Kepuasan Hidup Sosial. Sementara indeks indikator 

terendah adalah Pendidikan dan Keterampilan 59,90, yang merupakan Subdimensi Kepuasan 

Hidup Personal. Kedua indikator tersebut tergabung dalam Dimensi Kepuasan Hidup. 

Adapun indikator Kondisi Rumah dan Fasilitas Rumah hanya sebesar 69,28 (Badan Pusat 

Statistik, 2017).  

Apabila kita tinjau Indeks Indikator Rumah dan Fasilitas Rumah lebih dalam, nilai yang lebih 

rendah terlihat pada kategori umur 24 tahun ke bawah, lalu mulai meningkat sampai pada 

titik tertinggi pada kelompok umur 41-64 tahun, dan menurun sedikit pada kelompok umur 

65 tahun ke atas. Penilaian subjektif terhadap tingkat kepuasan terkait rumah dan fasilitas 

rumah ini mungkin terkait dengan kondisi perekonomian masyarakat pada umumnya. 

Sebagian penduduk pada kelompok umur yang lebih rendah cenderung belum mapan 

sehingga belum berhasil memiliki rumah dan fasilitas rumah seperti yang diinginkan. 

Hasil Survei BPS tersebut mengingatkan kita bahwa kontribusi kondisi rumah tidak 

terlampau tinggi bagi kebahagiaan masyarakat Indonesia.  Jadi jangan khawatir apabila kita 

hanya memiliki rumah sederhana atau bahkan belum memiliki rumah: Kita masih bisa hidup 

bahagia! 

 

6.3 Beberapa Solusi 

Secara umum, proses bermukim (housing career) sebagian besar keluarga di Indonesia 

memiliki tiga tahapan, yakni, parental housing; temporary housing dan permanent housing. 

Siklus housing career diawali dengan tinggal bersama orang tua, kemudian menyewa/kontrak 

hingga akhirnya dapat membeli rumah sendiri.  

Terkait dengan alternatif status tempat tinggal, ada satu hal perlu dipahami, yakni konsep 

rezeki. Rezeki itu adalah  sesuatu yang kita nikmati, seperti makanan yang kita santap, baju 

yang kita pakai, termasuk rumah yang kita tinggali. Rezeki lebih terikat pada fungsi bukan 

mutlak pada status kepemilikannya. 
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6.3.1 Tinggal Bersama Orang Tua/Saudara 

Adakalanya pasangan suami istri baru harus tinggal di rumah orang tua atau saudara. Ini bisa 

karena desakan orang tua atau kerabat, kondisi ekonomi ataupun alasan lainnya, misal untuk 

berbakti kepada orang tua. Apabila hal tersebut yang terjadi, berarti itu lah jalan rezeki yang 

terjadi.  

Memang terdapat beberapa kelebihan tinggal bersama orang tua/saudara, misalnya  bisa 

dibimbing dengan pengalaman orang tua/saudara  serta dimungkinkannya adanya sharing 

biaya hidup. Namun demikian perlu diperhatikan juga jangan sampai pasangan baru tersebut 

menjadi terlena, sebagaimana ungkapan arab, kebaikan dapat melemahkan manusia. 

6.3.2 Menyewa Rumah  

Dengan kondisi finansial yang belum memadai untuk memiliki rumah sendiri, adakalanya 

sebuah keluarga memang lebih baik mengontrak rumah. Sama seperti dalam mencari rumah, 

yang utama diperhatikan adalah mencari lingkungan yang baik. Adapun dalam kondisi harus 

mengontrak dalam satu bangunan dengan keluarga lain, perlu pertimbangan yang lebih 

cermat terkait tingkat kemanfaatan dan kemudharatan yang akan diperoleh. Kalaupun 

terpaksa karena kondisi darurat, perlu dipastikan adanya kesepakatan bersama antar keluarga 

untuk saling menjaga adab dan akhlak Islam dalam rumah agar terhindar dari munculnya 

fitnah (Takariawan, 2011). 

Hal penting yang perlu diperhatikan dalam menyewa rumah adalah perjanjian sewa menyewa 

secara tertulis. Ini penting untuk memberikan jaminan hukum bagi kedua belah pihak 

sehingga nantinya tidak ada salah satu pihak yang dirugikan. Terlebih apabila jangka 

waktunya cukup panjang. Perjanjian akan mengamankan penyewa atas eksploitasi pemilik 

rumah atau tindakan sewenang-wenang, misal pemutusan kontrak sepihak secara tiba-tiba 

(Fauzil Adhim, 2009). 

Untuk daerah perkotaan, terdapat alternatif untuk menyewa apartemen atau rumah susun. 

Keluarga dengan penghasilan terbatas dapat tinggal di Rumah Susun Sederhana Sewa 

(Rusunawa). Tinggal di Apartemen/Rusunawa yang dekat dengan yempat kerja, dapat 

meningkatkan produktivitas kerja, efisiensi dan kualitas hidup penghuninya. 
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Bagi keluarga yang masih menyewa, semua anggota keluarga perlu dikondisikan untuk 

menerima kondisi tersebut dengan lapang hati dan penuh pengertian. Ketidaksiapan mental 

bisa mengganggu psikologis keluarga termasuk psikologis anak-anak. Seperti yang 

diceritakan pada pengantar buku ini. Terlalu sering berpindah kontrakan bisa menimbulkan 

permasalahan psikologis keluarga. 

Sebagai penutup bab ini, penulis akan menceritakan seorang kawan penulis yang cukup unik. 

Meski mampu secara finansial, ia dan keluarganya lebih memilih untuk menyewa rumah alih-

alih membelinya. Ia berdalih bahwa menyewa rumah lebih murah dari pada membelinya, 

apalagi membeli dengan menggunakan KPR. Selain murah juga simpel. Tak perlu biaya 

renovasi dan perawatan yang banyak. Apabila bosan tinggal di suatu kompleks, ia bisa 

dengan mudah berpindah rumah. Bisnisnya di Bandung, sekarang ia tinggal di Malang! 
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BAB VII 

RUMAH AKHIRAT ITU LEBIH BAIK 

 

Apabila tidak memiliki rumah di dunia, yakinlah Allah telah menyiapkan rumah untuk kita di 

akhirat. Apabila kita memiliki rumah di dunia, berusaha lah agar kita memiliki rumah yang 

lebih baik di akhirat, yakni di surga.  

Rumah dan properti di surga cukup jelas digambarkan oleh Ibnul Qayyim Aljauziyyah dalam 

bukunya Surga Yang Allah Janjikan (2012). 

7.1 Rumah di Akhirat 

Surga adalah rumah terakhir bagi seorang kaum yang bertaqwa. Rumah paling aman dan 

indah yang tak mungkin kita temukan di dunia. “Sesungguhnya orang-orang yang bertaqwa 

berada dalam tempat yang aman, (yaitu) di dalam taman-taman dan mata air-mata air. 

Mereka memakai sutera yang halus dan sutera yang tebal, (duduk) berhadap-hadapan.” (QS. 

Ad Dukhan: 51-53). 

Surga adalah tempat istirahat yang terakhir bagi kaum yang beriman. Istirahat dari segala 

kepenatan dan beratnya bersabar untuk selalu di jalan-Nya. “Sesungguhnya mereka yang 

beriman dan beramal saleh, tentulah Kami tidak akan menyia-nyiakan pahala orang-orang 

yang mengerjakan amalan(nya) dengan baik. Mereka itulah (orang-orang) bagi mereka surga 

Adn, mengalir sungai-sungai di bawahnya, dalam surga itu mereka dihiasi dengan gelang 

emas dan mereka memakai pakaian hijau dari sutera halus dan sutera tebal, sedang mereka 

duduk sambil bersandar di atas dipan-dipan yang indah, itu lah pahala yang sebaik-baiknya, 

dan tempat istirahat yang indah.” (QS. Al Kahfi: 30-31). 

“Di dalamnya ada tahta-tahta yang ditinggikan dan gelas-gelas yang terletak di dekatnya, dan 

bantal-bantal sandaran yang tersusun, dan permadani-permadani yang terhampar. (QS. Al 

Ghasiyah: 13-16). 

Rumah di surga itu memang benar-benar berupa bangunan rumah bukan hanya sekedar 

kiasan. Allah SWT mengabarkan bahwa di surga terdapat tempat yang tinggi yang di atasnya 

ada tempat tinggi lagi. Itu adalah bangunan yang sesungguhnya. Surga memiliki bangunan 
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yang bertingkat-tingkat. Yang satu lebih tinggi dari yang lain. “Tetapi orang-orang yang 

bertaqwa kepada Tuhannya mereka mendapat kamar-kamar yang di atasnya juga dibangun 

kamar-kamar, di bawahnya mengalir sungai-sungai. Allah telah berjanji dengan sebenar-

benarnya. Allah tidak akan memungkiri janji-Nya.” (QS. Az Zumar:20).  

Dan rumah di surga dibangun dari material yang sangat istimewa. Imam Ahmad 

meriwayatkan dari Abu Nadhr dan Abu Kamil dari Zuhair, dari Sa‟id ath-Tha‟i dari Abu 

Mudallah, sahabat bertanya, “ceritakan kepada kami tentang bangunan surga!” Rasulullah 

SAW bersabda, “dindingnya terbuat dari emas, ada juga yang terbuat dari perak. Semennya 

dari minyak kesturi. Kerikilnya mutiara dan yaqut. Debunya safran. Orang yang 

memasukinya akan diberi nikmat dan takkan berputus asa. Mereka kekal takkan mati. 

Pakaian mereka takkan lusuh. Kemudian mereka takkan sirna…” 

7.2 Gambaran Kenikmatan Surga 

Surga dalam bahasa arab adalah al jannah yang berasal dari akar kata janna-yajunnu-jannan 

yang berarti tersembunyi dan tertutup. Dari akar kata tersebut surga bermakna tempat tinggal 

kekal di akhirat yang dipenuhi dengan kerindangan dan keindahan dan ia juga tertutup,  

karena tidak dinampakkan oleh Allah di dunia. 

Surga adalah tempat segala keindahan yang tak pernah terbayangkan di dunia. Di dalam 

Shahih Bukhari dan Shahih Muslim disebutkan hadits Abu Hurairah r.a yang mengatakan 

bahwa Rasulullah SAW bersabda bahwa Alah SWT berfirman, “Kusiapkan bagi hamba-

hamba-Ku yang saleh segala sesuatu yang tak pernah dilihat mata, tak pernah didengar 

telinga dan tak pernah dibersitkan di hati.” Penguat hadits tersebut adalah ayat, “Seorang pun 

tidak mengetahui apa yang disembunyikan untuk mereka yaitu (bermacam-macam nikmat) 

yang menyedapkan pandangan mata sebagai balasan terhadap apa yang telah mereka 

kerjakan.” (QS. As Sajdah:17). 

Dalam sunan Ibnu Majah disebutkan hadits riwayat Walid ibn Muslim dari Muhammad ibn 

Muhajir dari Dhahak al-Maafiri dari Sulaiman ibn Musa yang diberitahu oleh Kuraib yang 

mendengar Usamah ibn Zaid mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, “Adakah orang 

yang terburu-buru masuk surga? Sesungguhnya surga tak terbayangkan. Demi Allah! Surga 

itu bersinar terang, beraroma wangi. Di dalamnya ada istana-istananya menjulang tinggi, 

sungai-sungai jernih, buah-buahan matang, istri-istri baik dan cantik, perhiasan yang 
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berlimpah ruah, tempat yang aman, sayur-mayur hijau, kegembiraan dan kenikmatan di 

tempat tinggi.” Para sahabat berkata, “Benar, ya Rasul! kami akan bergegas segera ke sana.” 

Rasulullah bersabda, “kataan In syaa Allah.” Para sahabat berkata, “In syaa Allah.” 

 “Perumpamaan surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertaqwa adalah surga-surga 

yang di dalamnya ada sungai-sungai dari air yang tiada berubah rasa dan baunya, sungai-

sungai dari susu yang tiada berubah rasanya, sungai-sungai dari khamr yang lezat rasanya 

bagi peminumnya dan sungai-sungai dari madu yang disaring, dan mereka di dalamnya 

memperoleh segala macam buah-buahan dan ampunan dari Tuhan mereka.” (QS. 

Muhammad:15). 

Surga adalah tempat yang bisa menyediakan nikmat apa saja yang penghuninya inginkan. At-

Tirmidzi meriwayatkan dari Abdullah ibn Abdurrahman yang diberitahu oleh Ashim ibn Ali 

yang diberitahu oleh Mas‟udi, dari Alqamah ibn Murtsid, dari Sulaiman ibn Buraidah, dari 

ayahnya yang mengatakan bahwa seorang lelaki bertanya kepada Rasulullah, “Apakah di 

surga ada kuda?” Rasulullah SAW bersabda, “ketika Allah SWT memasukkanmu ke surga, 

Engkau akan diantarkan dengan kuda dari yaqut merah yang dapat terbang di surga sesuai 

kehendakmu.” Lelaki tadi bertanya lagi, “Apakah di surga ada unta?” Rasulullah SAW 

bersabda, “Jika Allah memasukkanmu ke surga, maka engkau akan memiliki apa yang 

disukai jiwamu dan nikmat di matamu.” 

Ibnu Abi Dunya menyebutkan hadits dari Abu Bakr ibn Abi Sibrah dari Umar ibn Atha‟ dari 

Aradah dari Salim Abul Ghaits dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, “Tanah 

surga putih. Kerikilnya dari kapur yang diliputi kesturi. Di situ banyak sungai jernih. Di situ 

penghuni surga yang di atas dan di bawah berkumpul, saling mengenal. Lantas Rasulullah 

menghembuskan angin kasih sayang. Mereka pun mencium wangi kesturi. Lelaki pulang 

menghampiri istrinya. Kebaikan dan keharuman pun bertambah. Sang istri berkata, „Engkau 

keluar, aku kagum. Sekarang aku jauh lebih kagum‟.” 

Demikian lah gambaran surga dengan segala keindahan dan kenikmatannya yang tak 

terjangkau indra dan khayalan dunia. Itu lah rumah sejati yang selalu menjadi obsesi kita, 

rumah  yang membuat kita selalu rindu untuk pulang padanya.  
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7.3 Berjamaah Masuk Surga  

Alangkah indahnya apabila kita bisa masuk surga dengan berjamaah. Bersama keluarga kita, 

bersama tetangga kita, bersama sahabat kita, bersama para hamba-hamba-Nya yang salih.  

Sebagaimana firman-Nya, “dan orang-orang yang bertakwa kepada Tuhannya dibawa ke 

dalam surga berombong-rombongan (pula). Sehingga apabila mereka sampai ke surga itu 

sedang pintu-pintunya telah terbuka dan berkatalah kepada mereka penjaga-penjaganya: 

"Kesejahteraan (dilimpahkan) atasmu, berbahagialah kamu! maka masukilah surga ini, 

sedang kamu kekal di dalamnya." (QS. Az Zumar:73). 

Dan kita tak perlu khawatir kehabisan kavling di Surga. Dalam Shahih Muslim disebutkan 

hadits Mughirah ibn Syu‟bah r.a. dari Rasulullah SAW yang bersabda, “Musa a.s. bertanya 

kepada Allah SWT, „siapakah yang mendapat posisi terendah di surga?‟ Allah SWT 

menjawab, „orang yang masuk surga setelah penghuni surga yang lain telah lama masuk 

surga. Dia diminta masuk surga, tapi bertanya, „bagaimana? Bukankah para penghuni surga 

telah menempati rumah-rumah surga dan mengambil berbagai nikmat di dalamnya?‟ Allah 

SWT bertanya, „maukah engkau seperti raja di dunia?‟ Orang itu menjawab, „mau.‟ Allah 

SWT berfirman, „Kau akan mendapatkannya, yang semisalnya, yang semisalnya, yang 

semisalnya, yang semisalnya.‟ Saat Allah mengucapkan yang kelima kalinya, orang itu 

mengatakan, „aku mau ya Allah.‟ Allah SWT pun berfirman, „ini untukmu berikut sepuluh 

hal yang serupa dengannya. Untukmu semua hal yang disukai jiwamu dan matamu.‟ Orang 

itu menjawab, „aku mau, ya Allah!‟ Musa bertanya, „siapakah orang yang paling tinggi 

derajatnya di surga?‟ Allah SWT berfirman, „mereka adalah orang-orang yang Kukehendaki. 

Kehormatannya Kutanamkan dengan tangan-Ku. Aku sempurnakan semuanya hingga 

menjadi sesuatu yang tak pernah dilihat mata, tak didengar telinga dan tak terbersit oleh hati 

manusia.”  

Semoga upaya berjamaah kita dalam membangun rumah di dunia menjadi jalan kita untuk 

masuk ke dalam surga secara berjamaah pula. Semoga kita juga mendapatkan keberkahan di 

dunia dengan diperolehnya  suasana  rumah dan perumahan yang  selaksa surga… 
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