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PAMER / RIYA 
 

Pertanyaan Dari: 
Sujoko, NBM 613 966, Kantor PCM Ampel, Boyolali 57352 

(disidangkan pada hari Jum’at, 14 Zulkaidah 1431 H / 22 Oktober 2010) 
 

Pertanyaan: 
Dalam menjalankan tugas di Persyarikatan Muhammadiyah, setiap bulan secara 

rutin saya membuat catatan dan melaporkan kegiatan dan penggunaan uang meskipun 
nominalnya sangat kecil. Hal ini saya lakukan karena perintah dalam surah al-Baqarah 
(2): 282 dan supaya diketahui secara bersama dan dapat terkontrol. Namun ada kawan 
yang mengingatkan bahwa apa yang saya lakukan itu adalah pamer/riya dan terlalu 
perhitungan serta tidak ikhlas. 

Pertanyaan saya: Apakah batasan pamer/riya dan tidak ikhlas? Betulkah amaliah 
yang saya tunaikan kemudian saya laporkan secara tertulis termasuk pamer dan tidak 
ikhlas? Terima kasih. 
 
 
Jawaban: 

Saudara yang terhormat, terima kasih atas pertanyaan yang diajukan, dan berikut 
ini jawaban atas pertanyaan saudara: 

Riya adalah memamerkan amal, ibadah atau prestasi kita kepada orang lain 
dengan tujuan mendapat pujian dan penghargaan darinya. Riya ini adalah perbuatan hati 
yang tercela, bahkan riya itu dianggap sebagai asy-syirk al-ashgar (syirik kecil). Suatu 
amal atau ibadah yang dilakukan secara riya itu niatnya ada dua; pertama: untuk Allah, 
dan kedua: untuk selain-Nya. Sebagai contoh, orang mendirikan shalat dengan niat 
karena Allah dan supaya dipuji calon mertua, atau seperti orang yang memberi infak 
kepada fakir miskin dengan niat karena Allah dan supaya disebut serta dipuji sebagai 
dermawan. Di sinilah riya itu disebut sebagai syirik kecil, karena orang yang 
melakukannya telah menyekutukan Allah dengan selain-Nya dalam amal atau ibadah 
tersebut. Orang yang riya itu berarti tidak ikhlas semata-mata karena Allah Swt dalam 
melakukan amal atau ibadahnya. 

Allah tidak suka orang yang riya dan Dia akan membiarkan orang tersebut 
bersama sekutunya itu. Dalam hadis qudsi berikut Rasulullah saw menyatakan hal 
tersebut dengan tegas:   ـــرَ  هُ ِيب أَ  نْ َعـــ   ]رواه مسلم[ ".هُ كَ ْر شِ وَ  هُ تُ كْ َر ي تَـ ريِْ ي غَ عِ مَ  يهِ فِ  كَ رَ شْ أَ  الً مَ عَ  لَ مِ عَ  نْ ، مَ كِ رْ الش  نِ عَ  اءِ كَ َر الش  َىن ْغـــا أَ نَـــأَ ": اَىل َعـــتَـ وَ  كَ ارَ َبـــتَـ  اهللاُ  الَ قَـــ: مَ ل َســـوَ  هِ ْيـــلَ عَ  ى اهللاُ ل َصـــ اهللاِ  ولُ ُســـرَ  الَ قَـــ: الَ قَـــ ةَ رَ يـْ
Artinya: “Diriwayatkan dari Abu Hurairah, ia berkata: Rasulullah saw bersabda: 
Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman: "Aku Dzat yang paling tidak butuh kepada sekutu. 
Barangsiapa melakukan suatu amalan yang di dalamnya itu ia menyekutukan Aku 
dengan selain-Ku, niscaya Aku tinggalkan ia bersama sekutunya itu".” [HR. Muslim] أَ  دٍ ْيـــبِ لَ  نِ بْــ ودِ ُمـــحمَْ  نْ َعــ َصـــ اهللاِ  ولَ ُســرَ  ن َســـوَ  هِ ْيــلَ عَ  ى اهللاُ ل إِ ": الَ قَــ مَ ل ـ مُ كُ يْ لَـــعَ  افُ َخـــا أَ َمــ فَ وَ ْخـــأَ  نـا َمــوَ : واالُ قَـ .رُ غَ ْصـألَ اْ  كُ رْ الش الَ ؟ قَـاهللاِ  ولَ ُسـا رَ يَــ رُ غَ ْصـألَ اْ  كُ رْ الش : َعـ اهللاُ  ولُ ُقــيَـ  ".اءُ يَـالر َجـوَ  ز َهلـُـْم  ل
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ـــ مْ تُ ْنـــكُ   ينَ ذِ  الـــَىل وا إِ ُبـــهَ ذْ اِ ": مْ اهلِِ َمـــعْ أَ بِ  اسُ النـــ يَ زِ ا ُجـــذَ إِ يـَـــْوَم اْلِقَيَمـــِة    ]رواه أمحد[ ".اءً زَ جَ  مْ هُ دَ نْ عِ  ونَ دُ جتَِ  لْ وا َهـــرُ ظُ انْ ا، َفـــيَ نْـ  الـــد ِيف  نَ اؤُ رَ تـَ
Artinya: “Diriwayatkan dari Mahmud bin Labid bahwa Rasulullah saw bersabda: 
Sungguh yang paling aku takuti atasmu adalah asy-syirk al-ashgar. Sahabat bertanya: 
Apa asy-syirk al-ashgar itu wahai Rasulullah? Beliau bersabda: Riya. Allah ketika 
membalas perbuatan manusia pada hari kiamat berfirman: "Pergilah kepada mereka 
yang engkau riya untuk mereka di dunia, dan lihatlah apakah engkau mendapatkan 
balasan pada mereka".” [HR. Ahmad] 

Dalam hadis lain, Rasulullah saw menerangkan hakikat amalan yang dianggap di 
jalan Allah, yakni yang ikhlas dan diterima di sisi-Nya: ـــَىل إِ  لٌ ُجـــرَ  اءَ َجـــ: الَ ى قَـــوَســـ مُ ِيب أَ  نْ َعـــالن  َصـــ ِيب َســـوَ  هِ ْيـــلَ عَ  ى اهللاُ ل اَ ": الَ َقـــفَـ  مَ ل ـــمحَِ  لُ اتِـــقَ يُـ  لُ ُجـــلرةً ي ،   ]رواه البخاري ومسلم[ "اهللاِ  يلِ بِ  سَ ِيف  وَ هُ ا فَـ يَ لْ لعُ اْ  يَ ِهـ اهللاِ  ةُ َمـلِ كَ   ونَ ُكـتَ لِ  لَ اتَـقَ  نْ َمـ": الَ قَـ "؟اهللاِ  يلِ بِ  َسـِيف  كَ لِـذَ  ي أَ ، فَـاءً يَـرِ  لُ اتِ قَ يُـ ، وَ ةً اعَ جَ شَ  لُ اتِ قَ يُـ وَ 
Artinya: “Diriwayatkan dari Abu Musa, ia berkata: Seorang laki-laki datang 
menghadap Nabi saw, lalu berkata: Ada orang berperang karena fanatik, berperang 
karena berani dan berperang karena riya, yang manakah di antara mereka itu yang di 
jalan Allah? Jawab beliau: Barangsiapa berperang supaya agama Allah itu yang 
paling tinggi maka ia berada di jalan Allah.” [HR. al-Bukhari dan Muslim]  ََصـ اهللاِ  ولَ ُسـرَ  تُ ْعـمسَِ : الَ قَـ ةَ رَ يْـ رَ  هُ ِيب أَ  نْ ع َسـوَ  هِ ْيـلَ عَ  ى اهللاُ ل ـاِس يـُْقَضـى يـَـْوَم  ": ولُ ُقـيَـ  مَ لَل النَأو ِإن قَاتـَْلُت ِفيَك : الَ ا؟ قَ يهَ فِ  تَ لْ مِ ا عَ مَ فَ : الَ قَ اْلِقَياَمِة َعَلْيِه َرُجٌل اْسُتْشِهَد َفُأِيتَ ِبِه فـََعرَفُه نَِعَمُه فـََعَرفـََها  َفُسـِحَب ُمث أُِمـَر بِـِه ، َكـَذْبَت َوَلِكنـَك قَاتـَْلـَت ِألَْن يـَُقـاَل َجـرِيٌء فـََقـْد ِقيـلَ : الَ ، قَ َحىت اْسُتْشِهْدتُ  َوَرُجٌل تـََعلَم اْلِعْلَم َوَعلَمُه َوقـَرَأَ اْلُقْرآَن َفُأِيتَ بِـِه فـََعرفَـُه نَِعَمـُه فـََعَرفـََهـا ، َعَلى َوْجِهِه َحىت أُْلِقَي ِيف النارِ  َكـَذْبَت َوَلِكنـَك : الَ ، قَـْرآنَ تـََعلْمـُت اْلِعْلـَم َوَعلْمتُـُه َوقـَـرَْأُت ِفيـَك اْلُقـ: الَ ا؟ قَـيهَ فِ  تَ لْ مِ ا عَ مَ فَ : الَ قَ  ــَر بِــِه َفُســِحَب َعلَــى ، يــلَ قِ  دْ َقــفَـ تـََعلْمــَت اْلِعْلــَم لِيـَُقــاَل َعــاِملٌ َوقـَــرَْأَت اْلُقــْرآَن لِيـَُقــاَل ُهــَو قَــارٌِئ  ُمث أُِم َأْصـَناِف اْلَمـاِل ُكلـِه فَـُأِيتَ بِـِه فـََعرفَـُه  َوَرُجـٌل َوسـَع اللـُه َعَلْيـِه َوأَْعطَـاُه ِمـنْ ، َوْجِهِه َحـىت أُْلِقـَي ِيف النـارِ  َفـَق ِفيَهـا ِإال أَنـَْفْقـُت : الَ ؟ قَ َفَما َعِمْلَت ِفيَها : نَِعَمُه فـََعَرفـََها قَالَ  َمـا تـَرَْكـُت ِمـْن َسـِبيٍل حتُِـب َأْن يـُنـْ ُمث أُِمَر ِبِه َفُسِحَب َعَلى َوْجِهِه  ،اٌد فـََقْد ِقيلَ َكَذْبَت َوَلِكنَك فـََعْلَت لِيـَُقاَل ُهَو َجوَ : قَالَ  ،ِفيَها َلكَ    ]رواه مسلم[ ."ُمث أُْلِقَي ِيف النارِ 
Artinya: “Diriwayatkan dari Abu Hurairah, ia berkata: Saya mendengar Rasulullah 
saw bersabda: Sesungguhnya orang pertama yang diadili pada hari kiamat ialah 
seorang laki-laki yang mati syahid, nikmat-nikmatnya dihadapkan kepadanya maka ia 
mengenalinya. Allah bertanya: Apa yang engkau lakukan dengannya? Ia menjawab: 
Saya berperang di jalan-Mu sampai saya mati syahid. Allah berfirman: Engkau 
bohong, tetapi engkau berperang supaya disebut sebagai pemberani dan sudah disebut 
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begitu. Lalu ia diperintahkan, maka ditariklah ia di atas wajahnya lalu dicampakkanlah 
ia ke dalam neraka. Dan seorang laki-laki yang mempelajari ilmu dan mengajarkannya 
dan ia membaca al-Quran. Lalu didatangkanlah ia dan dihadapkanlah kenikmatan-
kenikmatannya sehingga ia mengenalinya. Allah bertanya: Apa yang engkau lakukan 
dengannya? Ia menjawab: Saya mempelajari ilmu dan mengajarkannya dan saya 
membaca al-Quran di jalan-Mu. Allah menjawab: Engkau bohong, tetapi engkau 
mempelajari ilmu supaya disebut sebagai seorang ilmuwan dan engkau membaca al-
Quran supaya disebut sebagai seorang qari dan sudah disebut begitu. Lalu ia 
diperintahkan, maka ditariklah ia di atas wajahnya lalu dicampakkanlah ia ke dalam 
neraka. Dan seorang laki-laki yang dilapangkan dan diberi berbagai macam harta 
kekayaan oleh Allah. Lalu didatangkanlah ia dan dihadapkanlah kenikmatan-
kenikmatannya sehingga ia mengenalinya. Allah bertanya: Apa yang engkau lakukan 
dengannya? Ia menjawab: Tidak ada jalan yang Engkau suka untuk saya berinfak di 
dalamnya melainkan saya telah berinfak untuk-Mu. Allah berfirman: Engkau bohong, 
tetapi engkau melakukan hal itu supaya disebut dermawan dan sudah disebut begitu. 
Lalu ia diperintahkan, maka ditariklah ia di atas wajahnya lalu dicampakkanlah ia ke 
dalam neraka.” [HR. Muslim] 

Hadis-hadis di atas memberikan petunjuk agar kita ikhlas, yakni melakukan suatu 
amal atau ibadah semata-mata hanya karena dan untuk Allah Swt. Al-Fudhail berkata: 
"Meninggalkan suatu amal karena orang itu riya, melakukan suatu amal karena orang 
itu syirik, dan ikhlas ialah jika Allah menghindarkanmu dari keduanya itu". Dan al-
Junaid juga berkata mengenai ikhlas: "Ikhlas itu adalah rahasia antara seorang hamba 
dengan Tuhannya. Ia tidak diketahui malaikat sehingga ia menuliskannya, tidak 
diketahui setan sehingga ia merusakkannya, dan tidak diketahui hawa nafsu sehingga ia 
mengaturnya". 
 Dalam mengerjakan atau meninggalkan sesuatu, niat kita harus ikhlas karena 
Allah Swt. Hal ini berdasarkan hadis berikut:  َصَ  اهللاِ  ولَ سُ رَ  تُ عْ مسَِ ": ولُ قُ يَـ  هُ نْ عَ  اهللاُ  يَ ضِ رَ  ابِ طَ خلَ اْ  نِ بْ  رَ مَ عُ  نْ ع َسـوَ  هِ يْ لَ عَ  ى اهللاُ ل َـإِ ": ولُ ُقـيَـ  مَ ل ا من ـَـــإِ ، وَ ةِ يــــالنـ بِ  الُ َمــــعْ ألَ اْ  ــــَمــــ ئٍ رِ ْمــــا ِال من رواه [ "هِ ْيـلَ إِ  رَ اجَ ا َهـ َمـَىل إِ  هُ تُـرَ جْ هِ ا فَ َهـجُ و زَ تَـ يَـ  ةٍ أَ رَ اْمـ وِ ا أَ هَ بُـ يْ صِ ا يُ يَ نْـ  دُ َىل إِ  هُ تُ رَ جْ هِ  تْ انَ كَ   نْ مَ ، وَ هِ ولِ سُ رَ وَ   اهللاِ َىل إِ  هُ تُــــرَ جْ هِ فَ  هِ ولِ ُســــرَ وَ   اهللاِ َىل إِ  هُ تُــــرَ جْ هِ  تْ انَــــكَ   نْ َمــــى، فَ وَ ا نـَ   ]البخاري ومسلم
Artinya: “Diriwayatkan dari Umar bin Khattab r.a., ia berkata: Saya mendengar 
Rasulullah saw bersabda: Sesungguhnya semua perbuatan itu tergantung kepada niat, 
dan bagi seseorang itu apa yang diniatkan. Barangsiapa hijrahnya itu kepada Allah 
dan Rasul-Nya, maka hijrahnya itu kepada Allah dan Rasul-Nya, dan barangsiapa 
hijrahnya untuk dunia supaya ia mendapatkannya atau untuk perempuan supaya 
dinikahinya, maka hijrahnya itu sesuai dengan tujuan hijrahnya itu.” [HR. al-Bukhari 
dan Muslim] 

Dan jika kita bekerja pada seseorang atau pemerintah atau sebuah organisasi 
seperti Persyarikatan Muhammadiyah umpamanya, lalu kita mencatat dan melaporkan 
semua yang kita lakukan, termasuk penggunaan uang dan fasilitas kantor, maka selagi 
niat kita ikhlas karena Allah, itu bukan termasuk riya atau pamer yang dilarang. Bahkan 
hal itu justru sesuatu yang perlu atau wajib kita lakukan. Hal ini karena dalam 
menjalankan sebuah organisasi itu ada prinsip-prinsip yang harus ditegakkan, yaitu 
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antara lain prinsip amanah, prinsip tanggung jawab, prinsip akuntabilitas, dan prinsip 
transparansi. 

Dalam melaksanakan tugas dalam sebuah organisasi, kita harus berlandaskan 
kepada prinsip amanah, yaitu menjalankan suatu tanggung jawab yang dipercayakan 
oleh pemberi amanah sebagaimana mestinya dan dengan cara yang sebaik-baiknya. Hal 
ini berdasarkan firman Allah:  ُاِس َأْن َحتْكوا اْألََمانَاِت ِإَىل أَْهِلَها َوِإَذا َحَكْمُتْم بـَْنيَ النَه يَْأُمرُُكْم َأْن تـَُؤدالل َه ِإنالل ُموا بِاْلَعْدِل ِإن يًعا َبِصريًا  نِِعما يَِعُظُكْم ِبِه ِإن اللَه َكاَن مسَِ
Artinya: "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang 
berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara 
manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi 
pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha 
mendengar lagi Maha Melihat." [QS. an-Nisa’ (4): 58] 

Selain itu, kita harus melaksanakan tugas dengan rasa tanggung jawab atas 
amanah yang diberikan. Hal ini sesuai dengan hadis Nabi saw:  َأَ  امَ هُ نْـ عَ  اهللاُ  يَ ضِ رَ  رٍ مْ عَ  نِ بْ  اهللاِ  دِ بْ عَ  نْ ع صَ  اهللاِ  ولَ سُ رَ  عَ مسَِ  هُ ن سَ وَ  هِ يْ لَ عَ  ى اهللاُ ل كُ ": ولُ قُ يَـ  مَ ل عِ رَ  نْ عَ  ولٌ ؤُ سْ مَ وَ  اعٍ رَ  مْ كُ ل عِ رَ  نْ عَ  ولٌ ؤُ سْ مَ  وَ هُ وَ  اعٍ رَ  امُ مَ إلِ اْ فَ  ،هِ تِ ي وَ  ،هِ تِ ي عِ رَ  نْ عَ  ولٌ ؤُ سْ مَ  وَ هُ وَ  اعٍ رَ  هِ لِ هْ أَ  ِيف  لُ جُ الر عِ رَ  نْ عَ  ةٌ ولَ ؤُ سْ مَ  يَ هِ وَ  ةٌ يَ اعِ رَ  اهَ جِ وْ زَ  تِ يْ بَـ  ِيف  ةُ أَ رْ ملَ اْ وَ  ،هِ تِ ي سَ  الِ مَ  ِيف  مُ ادِ خلَ اْ وَ  ا،هَ تِ ي عِ رَ  نْ عَ  ولٌ ؤُ سْ مَ  وَ هُ وَ  اعٍ رَ  هِ دِ ي ومسلم البخاري رواه[ "هِ تِ ي[  
Artinya: “Diriwayatkan dari Abdullah bin Umar r.a., bahwa beliau mendengar 
Rasulullah saw bersabda: Masing-masing kamu adalah penggembala dan bertanggung 
jawab atas gembalaannya. Seorang imam adalah penggembala dan ia bertanggung 
jawab atas gembalaannya. Seorang laki-laki adalah penggembala di dalam 
keluarganya dan ia bertanggung jawab atas gembalaannya. Seorang perempuan di 
dalam rumah suaminya adalah penggembala dan ia bertanggung jawab atas 
gembalaannya. Dan seorang pembantu di dalam harta tuannya adalah seorang 
penggembala dan ia bertanggung jawab atas gembalaannya.” [HR. al-Bukhari dan 
Muslim] 

Tugas yang dibebankan kepada kita harus dilaksanakan setelah ditetapkan secara 
jelas fungsi, kegiatan dan tugas yang harus dijalankan sesuai dengan arah dan tujuan 
yang ingin dicapai. Semua fungsi dan tugas harus ditangani oleh orang yang memiliki 
keahlian dan kompetensi yang sesuai dan ia harus bekerja sesuai dengan tugas dan 
fungsi yang dituntunkan. Inilah yang disebut dengan prinsip akuntabilitas. Dasarnya 
adalah sabda Rasulullah saw:  َأَ  هُ نْ عَ  اهللاُ  يَ ضِ رَ  ةَ رَ يْـ رَ هُ  ِيب أَ  نْ ع صَ  اهللاِ  ولَ سُ رَ  ن سَ وَ  هِ يْ لَ عَ  اهللاُ  ىل رِ ظِ تَ انْـ فَ  هِ لِ هْ أَ  ْريِ غَ  َىل إِ  رُ مْ ألَ اْ  دَ سِ وُ  اذَ إِ : الَ قَ  مَ ل  البخاري رواه[ .ةُ اعَ الس[    
Artinya: “Ditiwayatkan dari Abu Hurairah r.a. bahwa Rasulullah saw bersabda: Jika 
sebuah urusan itu diserahkan kepada orang yang bukan ahlinya, maka tunggulah saat 
(kehancuran).” [HR. al-Bukhari] 

Tambahan pula, tugas kita dalam sebuah organisasi hendaknya dilakukan secara 
transparan, terbuka dan tidak menutup-nutupi. Ini karena pelaksanaan tugas yang tidak 
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transparan akan mendorong maraknya korupsi dan kolusi. Dalam hal ini Allah 
mengingatkan:  ََوأَنـُْتْم تـَْعَلُمون بِاْلَباِطِل َوَتْكُتُموا احلَْق َوَال تـَْلِبُسوا احلَْق 
Artinya: “Dan janganlah kamu campur adukkan yang hak dengan yang bathil dan 
janganlah kamu sembunyikan yang hak itu, sedang kamu mengetahui.” [QS. al-Baqarah 
(2): 42] 

Agar supaya prinsip akuntabilitas dan tansparansi ini dapat diterapkan, maka harus 
ada pencatatan atau pendokumentasian yang lengkap terhadap segala aktivitas yang 
dilakukan, termasuk penggunaan uang dan fasilitas kantor. Dasarnya antara lain adalah 
firman Allah Swt:  ِذيَن آَمُنوا ِإَذا َتَدايـَْنُتْم ِبَدْيٍنَها الَنُكْم َكاِتٌب بِاْلَعْدِل َوَال يَاأَيـ رَبُه َوَال يَْأَب َكاِتٌب َأْن َيْكُتَب َكَما َعلَمُه اللُه فـَْلَيْكُتْب َوْلُيْمِلِل الِذي َعَلْيِه احلَْق َوْلَيتِق اللَه ِإَىل َأَجٍل ُمَسمى فَاْكتُُبوُه َوْلَيْكُتْب بـَيـْ   يـَْبَخْس ِمْنُه َشْيئًا
Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara 
tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah 
seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis 
enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia 
menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis 
itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi 
sedikitpun daripada hutangnya.” [QS. al-Baqarah (2): 282] 

Jadi ringkasnya, amal atau ibadah itu bisa dikategorikan menjadi dua; pertama: 
Amal atau ibadah yang kita pertanggung jawabkan kepada Allah saja, seperti 
contohnya, shalat, puasa, membaca al-Quran, bersedekah dan ibadah haji. Amal atau 
ibadah semacam ini harus kita kerjakan dengan niat ikhlas karena Allah. Kedua: Amal 
atau ibadah yang selain kita pertanggung jawabkan kepada Allah, kita pertanggung 
jawabkan juga kepada pihak lain. Contohnya, menjadi pegawai atau pekerja di 
pemerintah atau organisasi atau perusahaan. Amal atau ibadah semacam ini harus kita 
lakukan dengan niat ikhlas karena Allah dan harus kita pertanggungjawabkan kepada 
pihak yang memberi amanah sesuai dengan prinsip-prinsip Islam seperti prinsip 
amanah, prinsip tanggung jawab, prinsip akuntabilitas, dan prinsip transparansi. 

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa apa yang anda lakukan itu, selagi 
anda lakukan dengan niat ikhas karena Allah, bukan temasuk riya atau pamer yang 
dilarang dalam syariat Islam, tapi justru sesuatu yang dianjurkan atau bahkan 
diwajibkan. Semoga kita semua mampu menjaga keikhlasan dan amanah dalam beramal 
shalih meskipun banyak tantangan yang menghadang. Amin.  
 
 
Sumber: Majalah Suara Muhammadiyah, No.21, 2010 

  
 


