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Lukman dan Pola Syirik di Era Industri 4.0 

Oleh: Afid Burhanddin 
(Pengajar di TPA ALBA Sirnoboyo) 

 

َ إِلََه  ِ الَِّذْي أَمََرنَا بِااْلِعْتَِصاِم ِِبَبِْل اهلِل، أَْشهَُد أَْن ال اَْْلَْمُد لِِلَّ
َ نَبَِيّ  ًدا عَبُْدُه َوَرُسْولُُه ال َ َشِريَْك لَُه َوأَْشهَُد أََنّ ُٓلََمّ َّ اهلُل َوْحَدُه ال إاِل

َُّهَمّ َصِلّ  ا بَعَْدُه. اَلل ٍد َوعَََل آلِِه َوَصْحبِِه َومَْن تَبَِع ُهَداُه. أَمَّ عَََل ُٓلََمّ
 َ ُّها بَعُْد؛ فَيَا ِعبَادَ اهلِل، أُْوِصيُْكْم بِتَقَْوى اهلِل، فَقَاَل اهلُل تَعَاََل: يَاأَي

َّ َوأَنتُْم مُُّّ ُقوا اهللَ َحَقّ ُتقَاتِِه َوالَ ََتُْوُتَنّ إاِل  ُّْسلُِمْوَن.الَِّذيَْن ءَامَنُوا اتَّ

يَا أَيُّهَا الَِّذيَن آمَنُوا اَل تَتَِّخُذوا الْيَُهودَ َوالنََّصاَرٰى أَْولِيَاءَ ۘ   :فَقَالَُّ
َ اَل  ُْم مِنُْكْم فَإِنَُّه مِنُْهْم ۗ إِّنَ الِّلَ بَعُْضُهْم أَْولِيَاُء بَعٍْض ۚ َومَْن يَتََوّّلَ

اِِلِيَُّ  يَهِْدي الْقَْوَم الّظَ
 

Jamaah Jumat rohimakumullah 
 
Mari kita bersama-sama meningkatkan takwa kepada 
Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Kita jauhi 
segala larangannya. Dan kita laksanakan segala yang 
menjadi ketentuannya.  
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Jamaah Jumat rohimakumullah 
 

Lukman menjadi sosok yang viral. Dan selamanya 
akan selalu viral. Namanya terlanjur abadi. Di seantero 
jagad raya. Hingga dunia purna nanti.  

Lalu, siapa sebenarnya Lukman itu? Hingga Allah 
memasukkan namanya ke dalam Al Quran. Nabikah ia? 
Rasulkah ia? Ternyata bukan.  

Lukman hanyalah manusia biasa. Bukan nabi. 
Bukan pula rasul.  

Ia seorang budak belian. Berkulit hitam. Berparas 
pas-pasan. Hidung tidak mancung. Kulitnya hitam 
legam. Tetapi dia soleh. Level takwanya mencapai 
ambang paling tinggi. Setidaknya seperti ini yang 
dikisahkan dalam berbagai riwayat. 

Inilah bukti bahwa Allah tidak menilai seseorang 
dari fisiknya. Dari tinggi status sosialnya. Dari 
jabatannya. Atau dari warna kulitnya. Allah menilai 
kemuliaan manusia berdasar takwanya.  

 

َ عَلِيٌم َخبِيٌُّإِّنَ  ِ أَتْقَاُكْم إِّنَ الِّلَ أَْكَرمَُكْم ِعنَْد الِّلَ  
Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu 
di sisi Allah ialah orang yang paling taqwa di antara 
kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha 
Mengenal.” (QS. Al Hujurat: 13) 
 

Sebutan Lukmanul Hakim disebabkan karena ia 
orang yang sangat bijak. Nama sebenarnya adalah 
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Luqman bin Bau’raa bin Nahur bin Tareh bin Nahur. 
Sehari-harinya ia sebagai tukang kayu. Di daerah 
Habsyi. Sebuah kawasan di Afrika Timur.  

Wilayah Habsyi dulunya begitu luas. Namun, 
semenjak imperialisme datang di kawasan ini. 
Habsyipun pecah. Menjadi beberapa bagian. Campur 
tangan bangsa asing membuat wilayah ini porak 
poranda. Maka lahirlah Negara Ethiopia, Eritrea, 
Sudan, Uganda, dan Djibauti. Di bekas wilayah Habysi. 

Lukman masih berkerabat dengan Nabi Ayyub. 
Putra dari saudara perempuannya. Dalam riwayat yang 
lain, Lukman dikisahkan sebagai cicit dari Azar, 
ayahnya Nabi Ibrahim as. 

Lukman hidup selama 1000 tahun. Kira-kira segitu 
usianya. Ia sezaman dengan Nabi Daud. Bahkan ia 
disebut sebagai salah satu gurunya Nabi Daud. 
Lukmanlah yang menjadi tempat Daud muda berkeluh 
kesah. Hingga akhirnya diangkat menjadi nabi.  

Lukman menikah dan dikaruniai banyak anak. 
Tetapi semuanya meninggal dunia. Ketika masih kecil. 
Tidak ada yang sampai dewasa. Kejadian ini tidak 
membuat lukman menangis. Ia tidak sedih. Ia telah 
serahkan semuanya kepada Allah. Tuhannya.  

Nasihat kepada anaknya inilah yang membuat 
namanya viral di seantero jagat raya. Tentunya bukan 
sembarang nasihat. Bukan pula nasihat yang berhenti 
di lisan. Nasihatnya dibarengi dengan keteladanan. 
Lalu diikuti dengan metode untuk mencapai. Dan 



Afid Burhanuddin | TPA ALBA Sirnoboyo | 4 
 

diakhiri dengan strategi untuk menggapai. Inilah 
Lukman. Sang ahli hikmah.  

 
Di antara nasihat Luqman kepada anaknya yang 

diabadikan oleh Allah adalah nasihat untuk tidak 
berbuat syirik.  

 

ْرَك  ِ ۖ إِّنَ الّشِ َوإِذْ قَاَل لُقَْماُن اِلبِْنِه َوُهَو يَعُِظُه يَا بَُنَّ اَل ُتْشِرْك بِالِّلَ
 لَُظلٌْم عَِظيٌم 

 
Dan (ingatlah) ketika Luqman berkata kepada 

anaknya, di waktu ia memberi pelajaran kepadanya: 
"Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah, 
sesungguhnya mempersekutukan (Allah) adalah benar-
benar kezaliman yang besar". 

Syirik merupakan upaya menyamakan selain Allah 
dengan Allah. Yang harusnya tidak Tuhan, di-Tuhan-
kan.  

Syirik, di zaman jahiliyah dulu merupakan 
perbuatan yang benar-benar mensekutukan Allah. 
Secara terang-terangan, mensejajarkan Allah dengan 
Lata, Uzza, Manat, dan Hubal. Menganggap kelimanya 
memiliki kekuatan yang sama.  

Masuk zaman industri 4.0 ini, aktivitas per-syirik-
an sudah masuk ke ranah yang abu-abu. Tidak lagi 
hitam dan putih. Kemajuan disegala bidang, membuat 
pemaknaan terhadap syirik menjadi memudar. Bahkan 
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syirik hanya dimaknai dengan aktivitas 
mempergunjingkan orang lain yang lebih mampu. Yang 
lebih berhasil. Hingga muncul ungkapan: “syirik tanda 
tak mampu”.   

Syirik yang berkembang di zaman dulu termasuk 
dalam kategori syirik jali. Yakni, mempersekutukan 
Allah dengan terang-terangan. Namun, syirik yang 
berkembang di zaman ini berbeda. Pelakunya tidak 
sadar bahwa apa yang dilakukannya masuk ke dalam 
kategori syirik.  

Inilah yang dimaksud dengan syirik khafi. 
Mempersekutukan Allah, tetapi tidak sadar bahwa itu 
bagian dari mempersekutukan-Nya.  

Syirik di zaman Industri 4.0 beragam bentuk. 
Diantaranya:  
1. Menganggap yang menyembuhkan penyakit adalah 

dokter. Resep obatnya terbukti manjur. Padahal 
dokter hanyalah sebagai sarana. Penyembuhnya 
adalah Allah.  

2. Menganggap bugarnya tubuh karena pola makan 
yang sehat. Atau karena olahraga yang teratur. 
Padahal sang pemberi kesehatan adalah Allah 
semata. 

3. Menganggap sumber rezekinya hanya dari keahlian 
dan kepintarannya. Padahal hakikat pekerjaan 
adalah amanah dan kehendak Allah semata.  

4. Menganggap panen yang melimpah, karena dia ahli 
mengolah tanah. Padahal tanpa ada sentuhan Allah, 
tanaman tersebut tidak akan tumbuh.  



Afid Burhanuddin | TPA ALBA Sirnoboyo | 6 
 

5. Menganggap larisnya dagangan karena pandai 
menawarkan. Padahal yang menggerakkan hati para 
pembeli adalah Allah. Jika tidak karena Allah, tidak 
akan mungkin para pembeli menghampiri lapak 
dagangannya.  

6. Menganggap pintarnya anak karena asupan gizi 
yang baik. Padahal yang mengasah otak menjadi 
tajam, adalah Allah semata.  

7. Menganggap bahwa jadinya para calon anggota 
legislatif karena loyalnya konstituen. Padahal 
semuanya karena Allah semata. Tanpa-Nya, ia tidak 
akan duduk sebagai anggota dewan. Mewakili para 
konstituennya. 

Dan masih banyak lagi jenis-jenis syirik di era 

industry 4.0 ini. Sebuah era yang mengagung-agungkan 

Virtual Reality (VR) dan Artificial Intelligence (AI). 

Semoga Allah senantiasa menjaga diri kita. 

Menjauhkan kita dari pola-pola syirik jali maupun khofi 

di era ini. 

َّاُكْم ِِبَا فِيِْه ِمَن  بَاَرَك اهلُل ِِلْ َولَُكْم ِِف الُْقْرآِن الْعَِظيِْم، َونَفَعَِنْ َوإِي
ْكِر اْْلَِكيِْم. أَُقوُل قَْو ِِل َهَذا َوأَْستَغِْفُر اهللَ ِِلْ َولَُكْم  اآْليَاِت َوالِذّ

ِحيُْم.فَاْستَغِْفُرْوُه   اِنَُّه ُهَو الْغَُفوُر الَرّ
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Khutbah Kedua 

 

 َ َّ اهلُل َوْحَدُه ال اْْلَْمُد هلِِل ََحًْدا كَثِْيًا كََما أَمََر. َوأَْشهَُد أَْن آل إِلََه إاِل
ْ عَِن اِْلَُشاَرَكِة َواِْلَُشاكَلَِة لَِساِئِر الْبََشِر. َوأَْشهَُد  أََنّ َشِريَْك لَُه، اِْلُتَعَاِِل

. اللَُّهَمّ َصِلّ َوَسلِّْم  نَّبُِيّ اِْلُعْتَََبُ ًدا َصََلّ اهلُل عَلَيِْه َوَسلََّم عَبُْدُه َوَرُسْولُُه ال ُٓلََمّ
ا  يِْن )أَمَّ ٍد َوعَََل آلِِه َوأَْصَحابِِه َومَْن تَبِعَُهْم بِإِْحَساٍن إََِل يَْوِم الِدّ ِدنَا ُٓلََمّ عَََل َسيـِّ

 بَعُْد(
ْسلُِمْوَن. فَيَا عُِّ َّ َوأَنتُْم ُمّ َ ََتُْوتَُنّ إاِل ُقوا اهللَ َحَقّ ُتقَاتِِه َوال َّ بَادَ اهلِل اِت

َ ُسبَْحانَُه َصََلّ عَََل نَِبيِِّه قَِدْْيًا. إَِنّ اهللَ َومَالَِئَكتَُه يَُصلُّْوَن عَََل  َواعْلَُمْوا أََنّ اهلل
َ الَِّذيَْن آمَنُْوا  ، يَاأَيُّها نَّبِِيّ َصلُّْوا عَلَيِْه َوَسلُِّمْوا تَْسلِيًْما. اَللَُّهَمّ َصِلّ عَََل ال

َّيَْت عَََل إِبَْراِهيَْم َوعَََل آِل  ٍد كََما َصل ٍد َوعَََل آِل َسيِِّدنَا ُٓلََمّ َسيِِّدنَا ُٓلََمّ
ٍد كَُّ ٍد َوعَََل آِل َسيِِّدنَا ُٓلََمّ َما بَاَرْكَت عَََل إِبَْراِهيَْم، َوبَاِرْك عَََل َسيِِّدنَا ُٓلََمّ

يٌْد َْلِيٌْد. اَللَُّهَمّ اغِْفْر  إِبَْراِهيَْم َوعَََل آِل إِبَْراِهيَْم، ِِف الْعَاَِلِْيَ إِنََّك ََحِ
لِلُْمْسلِِمْيَ َواِْلُْسلَِماِت َواِْلُْؤمِِنْيَ َواِْلُْؤمِنَاِت اأْلَْحيَاءِ مِنُْهْم َواأْلَْمَواِت، 
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يٌْع قَرُِّ نُْوِب إِنََّك ََسِ عََواِت َويَا قَاِضَي اْْلَاَجاِت َوغَافَِر الُذّ يٌْب ُْلِيُْب الَدّ
. ْيَ اَِحِ َُّواْلَِْطيْئَاِت بَِرَْحَتَِك يَآ أَْرَحَم الَرّ

ُّ ْساَلمَُّ أَِعزَُّّ اللَُّهَمّ ُّ .اِْلُسلِِمي وَُّ اْْلِ َُّ انُْصْرُّ اللَُّهَمّ  وَُّ اِْلُسلِِمي إِْخَواننَا
ُّ راهغيا. ِِفُّ ُّسورياه ِِفُّ فِلِْسِطي ِِفُّ اِلَُجاِهِديَنُّ  أَنِْزِلُّ وَُّ إِْيَاََنُمُّْ ثَبِّْتُّ اللَُّهَمّ

ِكينَةَُّ دُّْ وَُّ ُقلُوبِِهم عَََلُّ الَسّ ُّ ُصُفوفَُهْم. َوِحّ  . اِلُْشِرِكيَُّ وَُّ الْكَفََرةَُّ أَْهلِِكُّ اللَُّهَمّ
َُّّ ُّالل ين. أَعَْداءَُّ أَعَْدائِنَا عَََلُّ اِلَُجاِهِديَنُّ انُْصْرُّ ُهَمّ  أَْرَحمَُّ يَآ بَِرَْحَتَِكُّ  الِدّ

يَُّ َِحِ ُّ الَرّ ُُّ َوَصََلّ دٍُّ النَّبِِيُّّ عَََلُّ الَِلّ ُُّٓلََمّ
ْ ُقلُْوبُِّ َ ََتْعَْل ِِف َّنَا اغِْفْر لَنَا َوِْلْخَوانِنَا الَِّذيَْن َسبَُقْونَا بِاِْْلْْيَاِن َوال ًّ َرب نَا ِغال

َّنَا َظلَْمنَا أَنُْفَسنَا َوإِْن لَّْم تَغِْفْر لَنَا  ِحيٌْم. َرب َّنَا إِنََّك َرُؤْوٌف َرّ لِّلَِّذيَْن آمَنُْوا َرب
نْيَا َحَسنَةً َوِِف اآْلِخَرِة َحَسنَةً  َّنَآ أَتِنَا ِِف الُدّ َوتَْرََحْنَا لَنَُكْونََنّ ِمَن اْلَْاِسِريَْن. َرب

َُّ قِنَا ع .َوّ َّاِر. َواْْلَْمُد هلِِل َرِبّ الْعَاَِلِْيَ  َذاَب الن
ِعبَادَ اهلِل إَِنّ اهللَ يَأُْمُر بِالْعَْدِل َواِْْلْحَساِن َوإِيْتَاءِ ِذي الُْقْرََب َويَنََْه عَِن 

ُرْوَن. فَاذُْكُروا اهللَ ا لْعَِظيَْم الْفَْحَشاءِ َواِْلُنَْكِر َوالْبَغْي يَعُِظُكْم لَعَلَُّكْم تََذكَّ
 يَْذُكْرُكْم َواْشُكُرْوُه عَََل نِعَِمِه يَِزدُْكْم َولَِذْكُر اهلِل أَْكََبُُّ


