
CANDU tapi 

KU RAGU 
 

Hai sobat Al-Wildan, bagaimana kabar kalian hari ini?.. 

Alhamdulillah shalawat serta salam semoga Allah senantiasa 
melimpahkan rahmatnya kepada kita dan menjaga iman dan islam serta 
melindungi kita dari hal-hal yang tidak dibermanfaat di Dunia ini. 

Semoga karya ini dapat memberikan motivasi untuk anak-anak muda 
seperti kamu... iya kamu yang baca karya ini... dapat menjadi orang yang 
memiliki kreatifitas positif serta berada dalam lindungan Allah subhanahu 
wata‟ala. Aamiin.  

 Candu? ..Seperti kata yang memiliki makna ingin lagi dan lagi. Jika 
candu dalam hal yang positif, itu tidak akan menimbulkan masalah, justru 
itulah sesuatu yang seharusnya dimiliki oleh setiap pemuda dan pemudi, 
dengan terus berinovatif  untuk kemajuan bangsa. Lalu, bagaiamana jika kita 
candu dalam hal yang negatif? .. 

Yaa.. pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang suatu hal 
yang itu sudah jelas bahayanya tapi, masih banyak sekali yang terjerumus 
kedalamnya. 

So, Author mau tanya nih siapa yang tau, 

Apa itu PORNOGRAFI ? .. 

Mungkin kalian banyak yang berpikiran bahwa Pornografi itu video atau foto 
manusia yang berpakaian minim atau perbuatan yang seharusnya tidak perlu 
diperlihatkan. Eittss, tunggu dulu! Pornografi memiliki pengertiannya sendiri 
loh sobat, 



 

 

Dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008,  

Arti pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, 
gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk 
pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau 
pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual 
yang melanggar norma dalam masyarakat.  

 Dalam Al-Qur‟an disebutkan dalam firman-Nya : 

 هََّّإِن َّ أُْمرََُّّّللا  ْدلٌََِّّه انََِِّّباْلعه اْْلِْحسه اءََِّّوه إٌِته ْنههى ََّّاْلقُْربهى ََِّّذيَّوه ٌه نََِّّوه اءََِّّعه رََِّّاْلفهْحشه اْلُمنكه ْغًََِّّوه اْلبه ََّّوه ِعُظُكمَّْۚ  ل ُكمٌََّّْه َّلهعه

ُرونهَّ ك  ذه  ته

“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, 
memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, 
kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu 
dapat mengambil pelajaran.” [An-Nahl:90] 

 

So from here guys....Perbuatan keji dapat diartikan 
Perbuatan cabul, kotor, perbuatan zina. Dan fahsya bisa 
diartikan juga segala sesuatu yang berhubungan dengan 
seksual yang tidak syar'i. 

 

penggambaran tingkah laku 
secara Erotis dengan lukisan 
atau tulisan untuk 
membangkitkan nafsu birah 



 

 نهََّّقُلَّْ ٌْ ْواَّلِّْلُمْؤِمنِ اِرِهمََِّّْمنٌََّّْهُغضُّ ْحفهُظْواَّاهْبصه ٌه ُهْم ََّّوه لِكهََّّفُُرْوجه ىَّذ  هََِّّان ََّّلهُهْم ََّّاهْزك 
 
ر  ََّّّللّا ٌْ ِب اَّخه ُعْونهََّّبِمه ٌهْصنه  

“Katakanlah kepada laki-laki yang beriman, agar mereka menjaga 
pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu, lebih suci 
bagi mereka. Sungguh, Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat.” 

(surat Annur ayat: 30) 

Dari dalil tersebut dinyatakan bahwa pornografi 
hukumnya adalah HARAM,  

dan akan sangat berdosa bagi siapa saja yang 
melakukannya. Apalagi jika mengajak teman-
teman nya yang lain... nanti akan menjadi dosa 
jariyah untuk sobat semua, Na‟udzubillah min dazlik  

 

Oke sobat, penasaran gak si? Seperti apa hal-hal yang berbau Pornografi, 
nihh author berikan beberapa contoh nya... yuk simak guys! 

 

Temen-temen, udah pada tau kan apa itu onani/masturbasi? 

 Ialah suatu perbuatan yang memaksakan air mani untuk keluar dengan 
dibantu oleh tangan atau alat lain yang membuat terangsangnya sahwat.  
Temen-temen tau ga siih, jika perbuatan ini juga dapat menjadi penghalang 
terkabulnya do'a? ...iya betul temen-temen,  jika perbuatan ini tuh bisa 
menjadi penghalang terkabulnya do'a kalian loh, 

(Terdapat pada Hadits Jami‟ At-Tirmidzi  No. 2095 –Kitab Fitnah- bersanad 
Hasan, tentang „Amar Ma‟ruf Nahyi Mungkar). 

Pasti kalian semua gak mau kan, do'a kalian tidak dikabulkan oleh allah َّنهَّسبحا

لىَّوتعا . Nah maka dari itu, tinggalkanlah perbutan keji tersebut ya sobat. 

HUKUM NYA APA ?? 



 

Nah berikutnya yang kedua nih sobat yaitu 
MENONTON VIDEO PORNO, perbuatan keji ini 
banyak sekali pengaruh negatifnya temen-temen 
diantaranya adalah dapat merusak otak , dan 
membuat rasa timbulnya malas dalam beribadah, dan apalagi kalian semua 
adalah penghafal al-qur'an jangan sampai kalian melihat apa-apa yang di 
haramkan oleh allah dan dapat berpengaruh juga dalam hafalan al-qur'an 
temen-temen, nanti akan mudah hilang hafalan al-qur'an kalian dikarenakan 
malihat apa yang diharamkan oleh Allah وجلىَّعز . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2). Emosi, pemusatan perhatian, pergerakan, 
kecerdasan dan pengambilan keputusan , 
dapat terganggu 

1). Fungsi otak bisa menurun dari 
sebelumnya 

3). Seseorang dapat mencontoh 
juga perilaku yang sama seperti 
yang dilihat dalam tayangan 
atau gambar pornografi tersebut 

 4). Pornografi juga bisa membuat 
cemas dan sedih karena imajinasi 
imajinasi yang ada hanya mengenai 
seksualistas yang tidak tercapai 
secara langsung 

5). Sulit bermain dengan teman-teman 
karena fungsi kesenangan di otak-nya 
sudah berbeda dengan anak seumuran 
lainnya 

6). Bisa berperilaku kasar 



 

  Apa kamu tahu 

kecanduan hal yang negative adalah suatu hal yang sulit dilepaskan 
dikarenakan sudah menjadi kebiasaan yang sering dilakukan secara terus-
menerus. 

 Lalu, bagaimana caranya diri kita melepas dari kecanduan negative 
tersebut?. 

Okeyy, langsung saja kita bahas ya yuk simak berikut ini, 

yang pertama-tama yang kalian bisa lakukan adalah: 

1. Bertekad untuk tidak melakukan hal tersebut lagi dan berusaha untuk 
menjauhi nya 
 

2. Melakukan banyak hal yang bersifat positif, hingga lupa dengan hal-hal 
yang memudhorotkan diri sendiri 

 

3. Tidak membuka situs web yang menjerumuskan pada hal 
yang negative dan selalu merasa diawasi oleh Allah 
Ta‟ala 

 

Hal-hal diatas bisa dilakukan untuk mengurangi kita dalam melakukan 
hal-hal yang bersifat negative, tinggal diri kita  yang berusaha untuk 
mengubah nya jadi lebih baik. 

Dalam Al-Qur‟an dijelaskan dalam surat Al-Maidah ayat 2 yang berbunyi: 

ُنوا اوه عه ته لهىَّوه ىَِّبرَِّّالََّّْعه ْقوه الت  لهََّّوه ُنواَّوه اوه عه لهىَّته انََِّّْاِْلْثمََِّّعه اْلُعْدوه قُواَّوه ات  ِدٌدََُّّّللاهََّّإِن ََّّّللاهََّّوه اْلِعقهابََِّّشه  

 

“Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan taqwa. 
Dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan 
bertaqwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.” 



 

So, the value from the text is : 

عَّْ اَّده ُبكهََّّمه ٌْ ِر ُبكهََّّماهلهََّّإِلىهٌََّّه ٌْ ِر ٌه  

“Tinggalkanlah yang meragukanmu lalu ambillah yang tidak meragukanmu” 

-HR.TIRMIDZI dan NASA‟I- 

 

jadii, 

ambil yang pasti pasti aja deh, 

yang ragu-ragu tinggalin yaa sobat:3 

 

"Janganlah membuang 
waktu kalian hanya 
dengan pikiran kotor dan 
jangan membiarkan 
imajinasi itu menguasai 
pikiranmu" 


