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Assalamu’alaikum wr.wb 
 
Ba’da tahmid wa Sholawat. 
Alhamdulillah setelah se-
kian minggu lamanya MMC 
ngga terbit, kali ini MMC 
terbit dengan wajah yang 
baru. Btw, hasil UTS-nya 
gmn neeh?!. Dah ga usah 
dipikirin. Lebih baik per-
siapkan UTS 2 yg tinggal 
beberapa hari lagi. Keep 
Spirit buat UTS 2. 
Pada edisi ke-tiga ini MMC 
menampilkan profil salah 
satu dosen kita”Dr.rer.nat 
Eka Gunara”. Pada rubric 
kajian kami tampilkan pem-
bahasan urgensi dari tauhid, 
tentang keutamaan ilmu, 
wasiat Lukmanul Hakim 
pada anaknya, serta pada 
rubric muslimah kami tam-
pilkan  kajian seputar 
wanita sholehah. 
Selamat membaca. 
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2. Dr. Enjang Zainal 
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Dana yang masuk insyaAL-
LAH akan dimanfaatkan den-
gan sebenar-benarnya untuk 
keberlangsungan MAIFI 
khususnya dan untuk 
masyarakat fisika umumnya. 

Atas nama segenap keluarga 
Mahasiswa Muslim Fisika 
kami ucapkan terimakasih. 
Semoga menjadi bekal amal 
di akhirat, insyaALAH. 
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Beliau lulus tahap sarjana 
ITB pada oktober tahun 
1996. Dan berhasil menye-
lesaikan kuliah S2-nya di 
ITB juga dngan judul tesis 
“Duality Symmetry and 
Moduly Space in N=2 Su-
persymmetric Yang-Mills 
“. Untuk S3-nya beliau 
memutuskan untuk kuliah 
ke Jerman, tepatnya di Uni-
versity of Hale. Dan berha-
s i l  meny abe t  g e l a r 
Dr.Rer.nat dengan judul 
tesis “Spontaneous N=2 to 
N=1 Supersymmetry 
Breaking and the Super-
Higgs Effect in Supergrav-
ity”. 
Kalau tanya pengalaman 
mengajar, jam terbang 
mengajar beliau bisa dibi-
lang tinggi. Setelah lulus 

tahap sarjana, tepatnya 
mulai tahun 1997 beliau 
sudah mengajar Fidas TPB. 
Dan hingga sekarang beliau 
masih setia mengabdikan 
dirinya di kampus kita ini.  
Tidak tanggung-tanggung 
dalam memanfaatkan pro-
fesi beliau yang lekat den-
gan kegiatan akademik, 
sudah banyak sekali pen-
galaman dan prestasi beliau 
ditingkat Nasional maupun 
internasional. 
Baik itu konferensi dan 
seminar, training, organisasi 
dan social, kegiatan riset, 
Jurnal internasional, dan 
jurnal Nasional, serta semi-
nar nasional. 

Sebagai contoh beliau telah 
mem-publish 12 jurnal 

internasional(data pada 
akhir desember 2008). Se-
dangkan untuk jurnal na-
sional beliau juga telah 
mempublis 12 jurnal(data 
akhir desember 2008).  

Untuk info lengkapnya 
temen2 bisa minta CV 
beliau langsung ke beliau.    
^-^ 
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Kritik dan Saran kirim ke : 
muslimfisika@yahoo.com 

MUSLIM FISIKA 

Kedudukan Tauhid dalam Islam dan Ur-
gensinya.  

 

Sesungguhnya kaidah Islam yang paling agung dan hakikat Islam yang 
paling besar; satu-satunya yang diterima dan diridloi Allah Subhanahu 
Wa Ta'ala untuk hamba-hamba Nya, yang merupakan satu-satunya 
jalan menuju kepada Nya, kunci kebahagiaan dan jalan hidayah, tanda 
kesuksesan dan pemelihara dari berbagai perselisihan, sumber semua 
kebaikan dan nikmat, kewajiban pertama bagi seluruh hamba, serta 
kabar gembira yang dibawa oleh para Rasul dan para Nabi adalah 
ibadah hanya kepada ALLAH Subhanahu Wa Ta'ala semata dan tidak 
menyekutukannya, bertauhid dalam semua keinginannya terhadap 
Allah Subhanahu Wa Ta'ala, bertauhid dalam urusan penciptaan, per-
intah-Nya dan seluruh asma (nama-nama) dan sifat-sifat Nya. Allah 
Subhaanahu Wa Ta'ala berfirman: "Dan sesungguhnya Kami telah 
mengutus rasul pada tiap-tiap umat (untuk menyerukan):  "Sembahlah 
Allah (saja),  dan jauhilah thagut itu(QS An Nahl: 36).  

" Dan Kami tidak mengutus seorang rasulpun sebelum kamu, me-
lainkan Kami wahyukan kepadanya: "Bahwasanya tidak ada Tuhan 
(yang hak) melainkan Aku, maka sembahlah olehmu sekalian akan 
Aku".  (QS Al Anbiya' : 25) 

"Padahal mereka hanya disuruh menyembah Tuhan Yang Maha Esa; 
tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) selain Dia. Maha Suci Allah 
dari apa yang mereka persekutukan”. (QSAtTaubah:31) 

"Maka sembahlah Allah dengan memurnikan keta`atan kepada-Nya. 
Ingatlah, hanya kepunyaan Allah-lah agama yang  bersih (dari syirik). 

 "(QS Az Zumar: 2-3) 

"Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah den-
gan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama 
dengan lurus" (QS Al Bayyinah: 5) 

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan:  
"Orang yang mau mentadabburi keadaan alam akan mendapati bahwa 
sumber kebaikan di muka bumi ini adalah bertauhid dan beribadah 
kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala serta taat kepada Rasulullah Shal-
lallahu 'alaihi wa sallam. Sebaliknya semua kejelekan di muka bumi ini; 
fitnah, musibah, paceklik, dikuasai musuh dan lain-lain penyebabnya 
adalah menyelisihi Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam dan berdak-
wah (mengajak) kepada selain Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Orang 
yang merenungi hal ini dengan sebenar-benarnya akan mendapati 
kenyataan seperti ini baik dalam dirinya maupun di luar dir-
inya." (Majmu' Fatawa 15/25)  

Karena kenyataannya demikian dan pengaruhnya-pengaruhnya yang 
terpuji ini, maka syetan adalah makhluk yang paling cepat (dalam usa-
hanya) untuk menghancurkan dan merusaknya. Senantiasa bekerja 
untuk melemahkan dan membahayakan tauhid itu. Syetan lakukan hal 
ini siang malam dengan berbagai cara yang diharapkan membuahkan 
hasil.  

Jika syetan tidak berhasil (menjerumuskan ke dalam) syirik akbar, 
syetan tidak akan putus asa untuk menjerumuskan ke dalam syirik 
dalam berbagai kehendak dan lafadz (yang diucapkan manusia). Jika 

(Al Istighatsah, karya Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah hal 293, lihat 
Muqaddimah Fathul Majiid tahqiq DR Walid bin Abdurrahman bin 
Muhammad Ali Furayyaan, hal 4). Setiap dakwah Islam yang baru 
muncul tidak dibangun di atas tauhid yang murni kepada Allah Sub-
haanahu Wa Ta'ala dan tidak menempuh jalan yang telah dilalui 
oleh para salaful ummah yang shalih, maka akan tersesat hina dan 
gagal, meski dikira berhasil, tidak sabar ketika berhadapan dengan 
musuh, tidak kokoh dalam al haqq dan tidak kuat berhadapan 
(dengan berbagai rintangan). 

Kita saksikan banyak contoh-contoh dakwah yang dicatat dalam 
sejarah berbicara kenyataan yang menyedihkan ini dan akhir yang 
buruk. Dakwah-dakwah yang berlangsung bertahun-tahun, yang 
telah mengorbankan nyawa dan harta kemudian berakhir dengan 
kebinsaan. 

Namun seorang mu'min yang yakin dengan janji Allah yang pasti 
benar, tidak akan putus asa dan menjadi kendor, tidak akan gentar 
menghadapi berbagai cobaan dan tidak akan menerima jika sekian 
banyak percobaan-percobaan itu berlangsung silih berganti tanpa 
ada manfaat yang diambil atau jatuh ke lubang yang sama untuk 
kedua kalinya. (sebagaimana hadist dari sahabat Abu Hurairah 
yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari (no 6133) dan Imam Muslim 
(no 2998) serta Imam Ahmad dalam Musnadnya (2/379) . 

Sudah ada teladan dan contoh yang paling bagus pada diri Rasu-
lullah Shallallaahu 'alaihi wa sallam. Allah Subhanahu Wa Ta'ala 
berfirman:  

"Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan 
yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) 
Allah dan (kedatangan) hari kiamat." (QS Al Ahzab: 21) 

Inilah manhaj pertama dari Nabi shallallaahu 'alaihi wa sallam 
dalam berdakwah kepada tauhid, memulai dengan tauhid dan men-
dahulukan tauhid dan semua urusan yang dianggap penting. 

Allah telah menciptakan alam semesta untuk sebuah tujuan yaitu 
ibadah(tauhid), dan Allah mengutus para rasul untuk menyeru 
manusia kepada tauhid ini. Bahkan Al Quran mengkedepankan 
pembahasan tauhid ini dalam kebanyakan surat-suratnya. Al quran 
pun memaparkan kejelekan syirik(lawan dari tauhid) yang berlaku 
pada individu dan masyarakat.  

Syirik pula merupakan sebab kehancuran kehidupan manusia di 
dunia dan akhirat. Sesungguhnya para Rasul memulai dakwah 
mereka untuk mengajak manusia kepada Tauhid. Firman ALLAH 
yg artinya : "Tidaklah Kami mengutus seorang rasul sebelummu 
kecuali Kami wahyukan kepadanya bahwa tidak ada sesembahan 
yang berhak diibadahi selain Aku, maka beribadahlah kepada-
Ku" (QS Surat Al Anbiya')  

Rasul pun mentarbiyah(memberikan pendidikan) kepada sahabat-
nya tentang tauhid ini semenjak mereka kecil, sebagaimana per-
kataan beliau terhadap ibnu Abbas  

"Apabila Engkau memohon maka mohonlah kepada Allah dan apa-
bila engkau meminta pertolongan mintalah pertolongan kepada 
Allah ." ( HR. Tirmidzi ) 
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Tauhid inilah hakikat dari agama Islam yang dibangun diatasnya ban-
gunan Islam yang lain. Rasul mengajarkan para sahabat agar memulai 
dakwahnya dengan tauhid, beliau bersabda kepada Muadz bin Jabal 
yang diutus ke Yaman : " Jadikanlah awal yang kamu seru adalah sya-
hadat Laa ilaaha illallah, pada riwayat yang lain agar mereka mentau-
hidkan Allah" ( Muttafaq Alaih)  

Tauhid adalah perwujudan dari syahadat Laa ilaaha illallah dan Mu-
hammad Rasulullah yang maknanya tidak ada yang berhak diibadahi 
kecuali Allah dan tidak beribadah kecuali dengan syariat yang dibawa 
oleh Rasulullah. Syahadat inilah yang memasukkan seseorang kepada 
Islam, ia juga kunci Surga, yang seorang akan masuk surga bila men-
gucapkannya selama tidak beraktivitas yang membatalkan Syahadat 
tersebut.  

Kafir Qurays menawari Rasulullah dengan kekuasaan, harta, wanita 
dan materi dunia yang lain agar rasul meninggalkan dakwah Tauhid ini. 
Rasul menolak tawaran tersebut dan terus menggencarkan aktivitas 
dakwahnya walau menanggung beragam ujian dan cobaan. Hingga 
berlalu 13 tahun dan setelah itu mekah ditakhlukkan, dihancurkan ber-
hala yang disembah oleh orang kafir Quraisy. Firman ALLAH yang 
artinya : "Telah datang kebenaran dan hancur kebatilan sesungguhnya 
kebatilan itu pasti akan hancur " (QS Al Isra'). 

Tauhid adalah kewajiban tugas seorang muslim, dengannya dimulai 
dan diakhiri kehidupannya. Dan tugas dalam kehidupannya adalah 
menegakkan Tauhid, berdakwah kepada tauhid. Tauhid pula lah yang 
menyatukan hati-hati orang-orang yang beriman , dan kita mohon 
kepada Allah agar menjadikan kalimat Tauhid sebagai akhir kehidupan 
kita.  

 

Keutamaan Ilmu dibandingkan dengan Harta. 
 
 
1. Ilmu adalah pusaka para nabi sedangkan harta adalah pusaka 

Qarun, Sada, Fir’aun 
2. Ilmu menjaga dirimu, sedangkan harta malah engkau yang menja-

ganya 
3. Pemilik harta musuhnya banyak, sedangkan pemilik ilmu te-

mannya banyak 
4. Harta bila dibelanjakan akan berkurang, sedangkan pemilik ilmu 

justru malah bertambah 
5. Pemilik harta dipanggil dengan sifat bakhil dan cercaan, sedang-

kan pemilik ilmu dipanggil dengan nama keagungan dan kemu-
liaan 

6. Harta perlu dijaga dari pencuri, sedangkan ilmu tidak perlu kemu-
liaan 

7. Pemilik harta kelak diakhirat akan dihisa, sedangkan ilmu akan 
diberi syafa’at 

8. Harta akan berkarat karena lama disimpan, sedangkan ilmu tidak 
akan berkarat dan tidak rusak karena umur 

9. Harta bias mengeraskan hati, tetapi ilmu bias menerangi hati 
Pemilik harta bias mengaku-ngaku sebagai tuhan lantaran hartanya, 
sedangkan pemilik ilmu mengaku sebagai hamba 

10 Wasiat Lukmanul Hakim pada Anaknya. 
 
 
01 - Hai anakku: ketahuilah, sesungguhnya dunia ini 
bagaikan lautan yang dalam, banyak manusia yang karam 
ke dalamnya. Bila engkau ingin selamat, agar jangan 
karam, layarilah lautan itu dengan SAMPAN yang bernama 
TAKWA, ISInya ialah IMAN dan LAYARnya adalah TAWAKKAL 
kepada ALLAH. 
02 - orang - orang yang sentiasa menyediakan dirinya 
untuk menerima nasihat, maka dirinya akan mendapat 
penjagaan dari ALLAH. Orang yang insaf dan sedar 
setalah menerima nasihat orang lain, dia akan sentiasa 
menerima kemulian dari ALLAH juga. 
03 - Hai anakku; orang yang merasa dirinya hina dan 
rendah diri dalam beribadat dan taat kepada ALLAH, 
maka dia tawadduk kepada ALLAH, dia akan lebih dekat 
kepada ALLAH dan selalu berusaha menghindarkan maksiat 
kepada ALLAH. 
04 - Hai anakku; seandainya ibubapamu marah kepadamu 
kerana kesilapan yang dilakukanmu, maka marahnya 
ibubapamu adalah bagaikan baja bagi tanam tanaman. 
0 5  -  J a u h k a n  d i r i m u  d a r i  b e r h u t a n g ,  k e r a n a 
sesungguhnya berhutang itu boleh menjadikan dirimu 
hina di waktu siang dan gelisah di waktu malam. 
06 - Dan selalulah berharap kepada ALLAH tentang 
sesuatu yang menyebabkan untuk tidak menderhakai 
ALLAH. Takutlah kepada ALLAH dengan sebenar benar 
takut ( takwa ), tentulah engkau akan terlepas dari 
sifat berputus asa dari rahmat ALLAH. 
07 - Hai anakku; seorang pendusta akan lekas hilang 
air mukanya kerana tidak dipercayai orang dan seorang 
yang telah rosak akhlaknya akan sentiasa banyak 
melamunkan hal hal yang tidak benar. Ketahuilah, 
memindahkan batu besar dari tempatnya semula itu lebih 
mudah daripada memberi pengertian kepada orang yang 
tidak mahu mengerti. 
08 - Hai anakku; engkau telah merasakan betapa 
beratnya mengangkat batu besar dan besi yang amat 
berat, tetapi akan lebih lagi daripada semua itu, 
adalah bilamana engkau mempunyai tetangga (jiran) yang 
jahat. 
09 - Hai anakku; janganlah engkau mengirimkan orang 
yang bodoh sebagai utusan. Maka bila tidak ada orang 
yang cerdik, sebaiknya dirimulah saja yang layak 
menjadi utusan. 
10 - Jauhilah bersifat dusta, sebab dusta itu mudah 
dilakukan, bagaikan memakan daging burung, padahal 
sedikit sahaja berdusta itu telah memberikan akibat 
yang berbahaya. 
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Wanita Sholehah 
 
 
Pernahkah sahabat-sahabat melihat seorang bidadari? Bidadari 
yang bermata jeli. Yang kabarnya sangat indah dan jelita. Saya 
yakin kita semua belum pernah melihatnya. Kalau begitu mari 
kita ikuti percakapan antara Rasulullah sallallahu’alaihi wa sal-
lam dan Ummu Salamah radhiyallahu ‘anha tentang sifat-sifat 
bidadari yang bermata jeli. Imam Ath-Thabrany mengisahkan 
dalam sebuah hadist, dari Ummu Salamah radhiyallahu ‘anha, 
dia berkata, “Saya berkata, ‘Wahai Rasulullah, jelaskanlah 
kepadaku firman Allah tentang bidadari-bidadari yang bermata 
jeli’.” Beliau menjawab, “Bidadari yang kulitnya putih, matanya 
jeli dan lebar, rambutnya berkilai seperti sayap burung nasar.” 
Saya berkata lagi, “Jelaskan kepadaku tentang firman Allah, 
‘Laksana mutiara yang tersimpan baik’.” (Al-waqi’ah : 23) 
Beliau menjawab, “Kebeningannya seperti kebeningan mutiara 
di kedalaman lautan, tidak pernah tersentuh tangan manusia.” 
Saya berkata lagi, “Wahai Rasulullah, jelaskan kepadaku firman 
Allah, ‘Di dalam surga-surga itu ada bidadari-bidadari yang baik
-baik lagi cantik-cantik’.” (Ar-Rahman : 70) 
Beliau menjawab, “Akhlaknya baik dan wajahnya cantik jelita” 
Saya berkata lagi, Jelaskan kepadaku firman Allah, ‘Seakan-
akan mereka adalah telur (burung onta) yang tersimpan dengan 
baik’.” (Ash-Shaffat : 49) 
Beliau menjawab, “Kelembutannya seperti kelembutan kulit 
yang ada di bagian dalam telur dan terlindung kulit telur bagian 
luar, atau yang biasa disebut putih telur.” 
Saya berkata lagi, “Wahai Rasulullah, jelaskan kepadaku firman 
Allah, ‘Penuh cinta lagi sebaya umurnya’.” (Al-Waqi’ah : 37) 
Beliau menjawab, “Mereka adalah wanita-wanita yang mening-
gal di dunia pada usia lanjut, dalam keadaan rabun dan beruban. 
Itulah yang dijadikan Allah tatkala mereka sudah tahu, lalu Dia 
menjadikan mereka sebagai wanita-wanita gadis, penuh cinta, 
bergairah, mengasihi dan umurnya sebaya.” 
Saya bertanya, “Wahai Rasulullah, manakah yang lebih utama, 
wanita dunia ataukah bidadari yang bermata jeli?” 
Beliau menjawab, “Wanita-wanita dunia lebih utama daripada 
bidadari-bidadari yang bermata jeli, seperti kelebihan apa yang 
tampak daripada apa yang tidak tampak.” 
Saya bertanya, “Karena apa wanita dunia lebih utama daripada 
mereka?” 
Beliau menjawab, “Karena shalat mereka, puasa dan ibadah 
mereka kepada Allah. Allah meletakkan cahaya di wajah 
mereka, tubuh mereka adalah kain sutera, kulitnya putih bersih, 
pakaiannya berwarna hijau, perhiasannya kekuning-kuningan, 
sanggulnya mutiara dan sisirnya terbuat dari emas. Mereka ber-
kata, ‘Kami hidup abadi dan tidak mati, kami lemah lembut dan 
tidak jahat sama sekali, kami selalu mendampingi dan tidak ber-
anjak sama sekali, kami ridha dan tidak pernah bersungut-
sungut sama sekali. Berbahagialah orang yang memiliki kami 
dan kami memilikinya.’.” 
Saya berkata, “Wahai Rasulullah, salah seorang wanita di antara 
kami pernah menikah dengan dua, tiga, atau empat laki-laki lalu 
meninggal dunia. Dia masuk surga dan mereka pun masuk surga 
pula. Siapakah di antara laki-laki itu yang akan menjadi 
suaminya di surga?” 
Beliau menjawab, “Wahai Ummu Salamah, wanita itu disuruh 
memilih, lalu dia pun memilih siapa di antara mereka yang akhlaknya 
paling bagus, lalu dia berkata, ‘Wahai Rabb-ku, sesungguhnya lelaki  

inilah yang paling baik akhlaknya tatkala hidup bersamaku di 
dunia. Maka nikahkanlah aku dengannya’. Wahai Ummu 
Salamah, akhlak yang baik itu akan pergi membawa dua kebai-
kan, dunia dan akhirat.” 
Sungguh indah perkataan Rasulullah sallallahu’alaihi wa sallam 
yang menggambarkan tentang bidadari bermata jeli. Namun 
betapa lebih indah lagi dikala beliau mengatakan bahwa wanita 
dunia yang taat kepada Allah lebih utama dibandingkan seorang 
bidadari. Ya, bidadari saudaraku. 
Sungguh betapa mulianya seorang muslimah yang kaffah diin 
islamnya. Mereka yang senantiasa menjaga ibadah dan 
akhlaknya, senantiasa menjaga keimanan dan ketaqwaannya 
kepada Allah. Sungguh, betapa indah gambaran Allah kepada 
wanita shalehah, yang menjaga kehormatan diri dan suaminya. 
Yang tatkala cobaan dan ujian menimpa, hanya kesabaran dan 
keikhlasan yang ia tunjukkan. Di saat gemerlap dunia kian 
dahsyat menerpa, ia tetap teguh mempertahankan keimanannya. 
Sebaik-baik perhiasan ialah wanita salehah. Dan wanita salehah 
adalah mereka yang menerapkan islam secara menyeluruh di 
dalam dirinya, sehingga kelak ia menjadi penyejuk mata bagi 
orang-orang di sekitarnya. Senantiasa merasakan kebaikan di 
manapun ia berada. Bahkan seorang “Aidh Al-Qarni menggam-
barkan wanita sebagai batu-batu indah seperti zamrud, berlian, 
intan, permata, dan sebagainya di dalam bukunya yang berjudul 
“Menjadi wanita paling bahagia”. 
Subhanallah. Tak ada kemuliaan lain ketika Allah menyebutkan 
di dalam al-quran surat an-nisa ayat 34, bahwa wanita salehah 
adalah yang tunduk kepada Allah dan menaati suaminya, yang 
sangat menjaga di saat ia tak hadir sebagaimana yang diajarkan 
oleh Allah. 
Dan bidadari pun cemburu kepada mereka karena keimanan dan 
kemuliaannya. Bagaimana caranya agar menjadi wanita sale-
hah? Tentu saja dengan melakukan apa yang diperintahkan Al-
lah dan menjauhi segala laranganNya. Senantiasa meningkatkan 
kualitas diri dan menularkannya kepada orang lain. Wanita 
dunia yang salehah kelak akan menjadi bidadari-bidadari surga 
yang begitu indah. 
Duhai saudariku muslimah, maukah engkau menjadi wanita yang lebih 
utama dibanding bidadari? Allah meletakkan cahaya di atas wajahmu 
dan memuliakanmu di surga menjadi bidadari-bidadari surga. Maka, 
berlajarlah dan tingkatkanlah kualitas dirimu, agar Allah ridha 
kepadamu 
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