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Pertanyaan: 

 

Assalamualaikum Wr. Wb.  

Pertanyaan saya, bagaimana ringtone di HP yang memakai suara adzan atau ayat-ayat 

al-Quran, apa hukumnya?  

 

Jawaban:  

 

Terima kasih atas pertanyaan yang saudara sampaikan. Berikut ini jawaban dari 

kami:  

Menggunakan suara adzan atau lantunan ayat-ayat al-Quran sebagai ringtone (nada 

dering) pada Hand Phone (HP) termasuk dalam perkara muamalah duniawiyah yang 

hukum asalnya adalah diperbolehkan. Sebuah kaidah fikih menyebutkan:  

ُْٛم َػهَٙ  بَبَحتُ َحتَٙ َٚذُل  األَْصُم فِٙ األَْشَٛبِء الِ   بَبَحتِ َػذَِو الِ انذَِن
Artinya: “Hukum asal segala sesuatu adalah boleh, sepanjang belum ditemukan 

dalil yang menunjukkan ketidakbolehan hal tersebut.” 

Menggunakan lantunan ayat al-Quran atau suara adzan sebagai ringtone HP 

adalah perbuatan yang tidak dilarang dan sekaligus tidak diperintahkan secara tegas 

oleh agama Islam. Perbuatan itu dinilai baik dan bermanfaat jika diniatkan untuk 

menampakkan syiar Islam, mengagungkan dan mengingatkan asma Allah, dan 

menunjukkan jati diri sebagai Muslim. Dalam al-Quran, Allah menyebutkan bahwa 

salah satu ciri ulul albab adalah orang yang menyebut dan mengingat Allah dalam 

keadaaan berdiri, duduk dan berbaring. Tentang ulul albab Allah berfirman:    

 ٌَ ٍَ َْٚزُكُشٔ ىْ قَِٛبًيب  للاَ ان ِزٚ ِٓ َػهَٗ ُجُُٕبِ َٔ قُؼُٕدًا  َٔ.  
Artinya: “(yaitu) Orang-orang yang selalu mengingat Allah dalam keadaan berdiri, 

duduk dan dalam keadaan berbaring.” [QS. Ali Imran (3): 191]  

Allah bahkan mengaitkan orang yang jarang sekali mengingat-Nya dalam 

kesehariannya sebagai orang yang munafik. Allah berfirman: 

 ٌَ ٍَ َُٚخبِدُػٕ َُبفِِقٛ ًُ ٌ  اْن ُٓ  للاَ إِ َٕ َخبِدُػ ُْ إِرَا قَبُيٕا إِنَٗ انص لَ َٔ َٔ ةِ قَبُيٕا ْى 

لَ كُ  َٔ ٌَ انُ بَط  ٌَ  َغبنَٗ َُٚشاُءٔ  .قَِهٛلً  للاَ إِل  َْٚزُكُشٔ
Artinya: “Sesungguhnya orang-orang munafik itu menipu Allah, dan Allah akan 

membalas tipuan mereka. Dan apabila mereka berdiri untuk salat mereka berdiri 

dengan malas. Mereka bermaksud riya (dengan salat) di hadapan manusia. Dan 

tidaklah mereka menyebut Allah kecuali sedikit sekali” (An-Nisa : 142). 

Tentang mengagungkan syiar Islam, Allah memujinya dengan mengatakan 

bahwa hal itu termasuk dari ketakwaan seseorang. Dalam al-Quran Allah berfirman: 

ْى َشؼَبئَِش  كَ نِ رَ  ٍْ ُٚؼَّظِ َي ٖ اْنقُهُِٕة.فَئِ  للاِ َٔ َٕ ٍْ تَْق ب ِي َٓ  َ 
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Artinya: “Demikianlah (perintah Allah). Dan barang siapa mengagungkan syiar-

syiar Allah, maka sesungguhnya itu timbul dari ketakwaan hati.” [QS. al-Haj (22): 

32]  

Dengan niat-niat yang baik seperti di atas, penggunaan lantunan ayat al-Quran 

dan suara adzan sebagai ringtone HP menjadi boleh (mubah), bahkan dianjurkan 

(mustahab). Karena hal itu bisa menjadi salah satu wasilah bagi kita untuk lebih 

menambahkan ketebalan iman kita. Dalam al-Quran, Allah memuji orang yang 

apabila mendengar ayat al-Quran hatinya bergetar, imannya bertambah dan sikap 

tawakal mereka semakin kental.  

ٍَ إِرَا رُِكَش  ٌَ ان ِزٚ ْؤِيُُٕ ًُ ب اْن ًَ ْى  للاُ إَِ  ُٓ ْى آََٚبتُُّ َصادَتْ ِٓ ْٛ إِرَا تُِهَْٛت َػهَ َٔ ْى  ُٓ ِجهَْت قُهُٕبُ َٔ
 ٌَ ك هُٕ َٕ ْى َٚتَ ِٓ َػهَٗ َسبِّ َٔ بًَب  ًَ  . إِٚ

Artinya: “Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah mereka yang 

apabila disebut nama Allah gemetarlah hati mereka, dan apabila dibacakan kepada 

mereka ayat-ayat-Nya bertambahlah iman mereka (karenanya) dan kepada Tuhan-

lah mereka bertawakal.” [QS. al-Anfal (8): 2] 

Namun, kebolehan menggunakan lantunan ayat al-Quran dan suara adzan 

sebagai ringtone HP itu harus mengindahkan beberapa etika dan aturan yang dibuat 

dalam Islam. Di antaranya adalah menjaga agar HP itu tidak berdering di tempat-

tempat kotor seperti kamar mandi, dengan tidak dibawa ke kamar mandi, dimatikan 

atau diformat silent. Hal itu karena ayat al-Quran hanya pantas dan boleh dibaca, 

didengarkan di tempat-tempat yang bersih. Kita bisa mengambil pelajaran dari apa 

yang dilakukan Nabi saw sebagaimana termuat dalam hadis berikut:  

ٌَ َسُعُٕل  ٍْ أٍَََظ قَبَل َكب ِّ  للاُ َصهٗ   للاِ َػ ْٛ َعه َى إِرَا دََخَم اْنَخلَ  َػهَ َء َََضَع َٔ

 ُّ ًَ ٔصححّ انًُزس٘ ٔغٛشِ كًب  1661سٔاِ انتشيز٘ حذٚث سقى ] .َخبتَ

 [1/101فٙ انتهخٛص انحبٛش 
Artinya: “Diriwayatkan dari Anas, ia berkata: Adalah Rasulullah saw apabila 

masuk kamar kecil ia melepaskan cincinnya”. [HR. at-Tirmizi No. 1668, disahihkan 

oleh al-Mundziri dan yang lainnya seperti tertulis di kitab at-Talkhis al-Habir] 

Nabi saw menanggalkan cincinnya ketika masuk ke kamar mandi adalah 

karena pada cincin tersebut beliau mengukir lafal “Allah”. Keterangan ini 

didapatkan dari hadis lain yang diriwayatkan oleh al-Bukhari:  

 َٙ َش َسِض ًَ ٍِ ُػ ٍْ اْب ب قَبَل ات َخزَ َسُعٕ للاُ َػ ًَ ُٓ ُْ َعه َى  للاُ َصهٗ   للاِ ُل َػ َٔ  ِّ ْٛ َػهَ

ٌَ بَْؼذُ فِٙ َِٚذ  ٌَ بَْؼذُ فِٙ َِٚذ أَبِٙ بَْكٍش ثُى  َكب ِِ ثُى  َكب ٌَ فِٙ َِٚذ َكب َٔ ِسٍق  َٔ  ٍْ ب ِي ًً َخبتَ

ذٌ   ً قََغ بَْؼذُ فِٙ بِئِْش أَِسَٚظ ََْقُشُّ ُيَح َٔ ٌَ َحتٗ   ب ًَ ٌَ بَْؼذُ فِٙ َِٚذ ُػثْ َش ثُى  َكب ًَ ُػ

 [5225سقى  ثٚذسٔاِ انبخبس٘ ح] .للاِ ُعُٕل سَ 
Artinya: “Diriwayatkan dari Ibnu Umar ra, ia berkata: Rasulullah saw pernah 

membuat cincin dari perak. Pada mulanya cincin itu ada di tangannya, kemudian 

berpindah ke Abu Bakar, kemudian berpindah ke Umar, kemudian berpindah ke 

Usman, kemudian cincin terjatuh ke sumur Aris. Ukiran cincin itu adalah tulisan 

“Muhammad Rasulullah” [HR. al-Bukhari No. 5424]   

Hal lain yang harus diperhatikan adalah hendaknya penggunaan suara adzan 

sebagai ringtone tidak mengecoh waktu salat yang sebenarnya sehingga orang yang 

mendengar ringtone tersebut menyangka adzan tersebut adalah adzan untuk waktu 

salat. Contoh yang paling mungkin terjadi adalah di bulan Ramadan. Pada sore hari 
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menjelang maghrib, suara adzan adalah suara yang ditunggu-ditunggu sebagai tanda 

berbuka puasa. Telinga kita biasanya sensitif dengan suara adzan. Oleh karena itu 

penggunaan ringtone adzan harus benar-benar diperhatikan supaya tidak menipu 

orang yang sedang menunggu waktu berbuka.  

Wallahu a’lam bish-shawab. 

 

Sumber: Majalah Suara Muhammadiyah No. 22, 2009 

 




