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Bahaya Iblis dan
Hoax di Media Sosial
Anda pengguna media sosial? Jika iya,
tentu Anda merasakan banjirnya informasi
hingga pada taraf yang amat liar. Informasi
dengan mudah diterima seseorang lalu
dibagikan kembali, diterima orang lain lalu
didistribusikan lagi, dan seterusnya. Facebook, grup-grup Whatsapp, Twitter, Instagram, BBM, Line, atau sejenisnya pun disesaki pesan berantai yang entah benar atau
salah, entah faktual atau bohong. Celakanya
sebagian kabar itu ternyata salah/bohong dan
ada pihak yang dirugikan.
Kadang-kadang, kita sendiri juga tergoda
untuk membagikan informasi yang sepintas
terasa menarik atau bahkan bernuansa
fenomenal. Belakangan kadang kita juga baru
tahu bahwa apa yang kita sebarkan ternyata
merupakan berita palsu/bohong (hoax).
Fenomena copy-paste atau pendistribusian berita seperti ini pernah disinggung
oleh Imam Syafi’i, Ulama imam madzhab dan
bapak ushul fiqih. Ia menyebut kegiatan
menyebarkan informasi yang belum diketahui benar-tidaknya sebagai al-kadzib alkhafiy (kebohongan tak terlihat/samar).
Sebagaimana tertuang dalam kitab Ar-Risâlah:

Sesungguhnya kebohongan yang juga dilarang adalah kebohongan tak terlihat, yakni
menceritakan kabar dari orang yang tak jelas
kejujurannya.
Dalam Iryadul ‘Ibad ila Sabilir Rasyad, Abdul
‘Aziz al-Malibari yang juga mengutip perkataan
Imam Syafi’i memaparkan redaksi kalimat
secara lebih terang:

Di antara jenis kebohongan adalah kebohongan yang samar. Yakni ketika seseorang
menyebar informasi dari orang yang tak
diketahui apakah ia bohong atau tidak.
Imam Syafi’i menjelaskan hal itu saat
mengomentari hadits hadditsû ‘annî walâ
takdzibû ‘alayya (ceritakanlah dariku dan
jangan berbohong atasku). Periwayatan hadits
bagi Imam Syafi’i tak boleh main-main. Bisa
kita analogikan, begitu pula dengan periwayatan atau penyebaran informasi di media
sosial. Tak selayaknya seseorang asal copypaste, retweet, regram, atau share informasi
dari orang lain tanpa melakukan terlebih dahulu
verifikasi dan klarifikasi (tabayyun).
Disebut “kebohongan samar” karena
aktivitas tersebut dilakukan seperti tanpa
kesalahan. Karena bukan produsen informasi,
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melainkan sekadar penyebar, seseorang
merasa enjoy saja melakukan copy-paste,
apalagi informasi tersebut belum tentu salah
atau bohong. Padahal, justru di sinilah tantangan terberatnya. Karena belum jelas bohong
atau salah, informasi tersebut juga sekaligus
belum jelas kebenaran dan kejujurannya.
Dibenci Allah
Suka menyebarkan berita yang belum jelas
kebenarannya adalah salah satu perbuatan
yang dibenci oleh Allah. Dalam satu hadits,
Nabi SAW bersabda: ”Sesungguhnya Allah
membenci 3 hal untuk kalian: [1] menyebarkan berita burung (katanya-katanya);
[2] menyia-nyiakan harta; dan [3] banyak bertanya.” (HR. Bukhari 1477 & Muslim 4582).
Tentu bobotnya akan lebih berat jika berita
yang tidak jelas itu membuat geger atau kegaduhan di masyarakat. Allah juga mencela
orang yang suka menyebarkan berita yang
membuat masyarakat ribut. Dalam al-Quran,
Allah menyebut mereka dengan al-murjifuun (manusia pembuat onar).
Ketika Nabi SAW di Madinah, beberapa
orang tukang penyebar berita terkadang
membuat geger masyarakat. terutama berita
yang terkait keluarga Nabi SAW. Allah mengancam, jika tidak menghentikan kebiasaan ini,
mereka akan diusir dari Madinah.
Allah berfirman: “Jika orang-orang
munafik, orang-orang yang berpenyakit
dalam hatinya dan orang-orang yang
menyebarkan kabar bohong di Madinah tidak
berhenti (dari menyakitimu), niscaya Kami
perintahkan kamu (untuk memerangi)
mereka, kemudian mereka tidak menjadi
tetanggamu (di Madinah) melainkan dalam
waktu yang sebentar.” (QS. al-Ahzab: 60)
Di sisi lain, sesungguhnya menyebarkan
berita palsu merupakan salah satu perbuatan
iblis. Alhafidz As-Suyuthi menyatakan:

[Ulama ahli Tafsir] Al-Mujahid ketika menafsirkan firman Allah: “Patutkah engkau
mengambil dia (Iblis) dan keturunanketurunannya...” (Al-Kahfi: 50), ia berkata:
“Iblis bertelur 5 telur. Zalanbur, Dasim, Tsabr,
Masuth (riwayat lain: “Mathus”, ada juga
“Matrasy”) dan A’war. A’war adalah yang
menggoda untuk berzina. Tsabr adalah yang
menguji saat ada musibah. Masuth adalah
penebar kabar bohong, yang disampaikan
ke mulut-mulut manusia dan mereka tidak akan
menemukan bukti. Dasim adalah penunggu
rumah, jika seseorang masuk ke dalam rumah
dan tidak mengucap salam, maka Dasim akan
ikut masuk bersamanya, ikut makan bersamanya, dan memberi tahu perhiasan rumah
yang tak terbilang tempatnya. Sedangkan Zalanbur adalah penunggu pasar, ia meletakkan
kepalanya di setiap pasar antara langit dan
bumi” (Al-Hafidz As-Suyuthi, Tafsir Ad-Dur AlMantsur 6/374)
Jadi, setiap kali kita menerima informasi
apapun di media sosial wajib melakukan cek
kebenaran. Jika tidak, pilihan terbaik adalah
menyimpan informasi itu untuk diri sendiri,
bila tidak ingin jatuh dalam tindakan haram alkadzib al-khafiy. Kita juga mesti ingat bahwa
dunia maya tidak sama dengan dunia imajiner
atau khayalan. Media sosial sebagai salah satu
unsur dari dunia maya memiliki dampak nyata
bagi kehidupan manusia, entah merugikan
atau menguntungkan.
Sumber: www.nu.or.id dan Ustadz M. Ma’ruf Khozin

2

Amaliah Aswaja

Kerugian Jika Pelit
Mendoakan Sesama
Ahlussunnah wal Jama’ah banyak memiliki
keutamaan, terutama dalam mengamalkan
amal shaleh yang mendatangkan banyak
pahala yang agung. Antara lain adalah
memohonkan ampunan bagi seluruh orangorang yang beriman, laki-laki dan perempuan.
Hal ini biasanya dilakukan setelah shalat
maktubah lima waktu, dalam doa keseharian,
dalam acara tahlilan dan dzikir bersama.
Sementara selain Ahlussunnah wal jamaah
tidak memiliki tradisi memohonkan ampunan
bagi umat Islam secara umum.
Tradisi mendoakan ampunan bagi seluruh
umat Islam tersebut memiliki dasar yang kuat,
antara lain hadits sahabat Ubadah bin al-Shamit
radhiyallaahu ‘anhu, Rasulullah shallallahu wa
sallam bersabda:

Musnad al-Syamiyyin [2155]. Al-Hafizh alHaitsami berkata dalam Majma’ al-Zawaid juz
10 hlm 210, sanad hadits ini jayyid/istimewa).
Sahabat Abu Hurairah radhiyallaahu ‘anhu
berkata, Rasulullah SAW bersabda:

Barangsiapa yang tidak memiliki harta yang
dapat ia sedekahkan, maka hendaklah memohonkan ampunan bagi orang-orang yang
beriman, karena sesungguhnya hal tersebut
adalah sedekah. (Hadits hasan riwayat alThabarani dalam kitab al-Du’a’ [1849] dan alMu’jam al-Ausath [2693]).
Inilah amaliah yang ringan dan sederhana
tapi bernilai pahala melimpah. Kedua hadits
di atas menganjurkan agar kita senantiasa
mendoakan ampunan kepada Allah bagi
saudara-saudara seiman, baik laki-laki maupun
perempuan. Dengan doa tersebut, kita akan
mendapatkan pahala sebanyak orang-orang
yang beriman dan akan dicatat sebagai sedekah
kita kepada mereka. Jika tidak melakukannya,
tentu kerugian bagi kita karena telah melewatkan keutamaan amaliah tersebut.

“Barangsiapa yang memohonkan ampunan
bagi orang-orang yang beriman, laki-laki dan
perempuan, maka Allah akan mencatat baginya dengan setiap orang yang beriman, lakilaki dan perempuan, sebagai satu pahala kebaikan. (Hadits shahih riwayat al-Thabarani
dalam al-Mu’jam al-Kabir juz 19 [909] dan

Sumber: Ustadz M. Idrus Ramli (Dewan Pakar Aswaja NU Centre PWNU Jatim)
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