
 

 

 

 



Bismillaahirrahmaanirrahiim. . 

Segala puji bagi ALLAH subhanahu wa ta’ala yang telah memberikan kita kenikmatan hidup 

dunia dan kenikmatan yang lainnya yang tidak akan mampu kita membalasnya. Yang kita 

mampu lakukan adalah bersyukur dengan ikhlas seperti yang Rabb kita perintahkan.  

Shalawat dan salam semoga dilimpahkan ALLAH subhanahu wa ta’ala kepada Rasulullah 

shallallahu alaihi wa sallam, sosok manusia yang dengan jiwa raganya menyebarkan 

dakwah islam ke seluruh penjuru dunia sehingga kita bisa merasakan nikmatnya iman, 

bertaqwa kepada ALLAH subhanu wa ta’ala. Begitu juga kepada para sahabatnya, 

keluarganya dan insya ALLAH ta’ala kita yang mengikuti risalah dan dakwah beliau sampai 

waktu kiamat yang ditentukan datang. 

Kali ini saya akan membahas suatu bahasan yang menurut saya penting untuk dibahas, 

suatu bahasan yang saat sekarang ini dilupakan oleh para generasi islam. Generasi islam 

saat ini banyak yang tersesat dalam menjalani hidup, banyak yang tidak tahu hakikat hidup 

ini. Yaitu generasi islam sudah kehilangan jati dirinya sebagai seorang muslim.  Bahasan ini 

berangkat dari sebuah firman ALLAH subhanahu wa ta’ala :  

ALLAH subhanahu wa ta’ala meyebut dalam al-Qur’an bahwa umat Rasullullah shallallahu 

alaihi wa sallam adalah umat yang terbaik. Aktivitas umat yang terbaik adalah menyuruh 

kepada yang ma’ruf (kebajikan), mencegah dari yang mungkar dan beriman kepada ALLAH 

ta’ala. Sebenarnya inilah jati diri para generasi muda islam, baik laki-laki maupun 

perempuan. Kita diberi tanggungjawab oleh ALLAH subhanahu wa ta’ala untuk 

menyampaikan Islam yang tinggi dan agung ini. Islam bukan hanya dipeluk dan dianut 

saja, tapi untuk disampaikan terutama penembannya adalah para generasi muda. Namun 

inilah yang ditinggalkan oleh kita generasi islam saat ini. 

Fakta Generasi Islam Saat Ini    

1. Salah paham dalam mengatur perasaan cinta antar lawan jenis sehingga terjebak 

dalam cinta semu, berjalan diatas jalan yang salah dan tidak mau mempelajari jalan 

yang di atur dalam islam. 

2. Merasa phobia atau takut atau alergi untuk belajar islam dan menggunakan atribut 

islam. Tidak bangga menjadi seorang muslim karena, mencintai dunia berlebihan 

dan dan lupa pada kehidupan sesudah dunia yang abadi. 

3. Sibuk dengan aktivitas-aktivitas yang tidak berguna, contoh : Bermain Domino, 

Nonton Konser, Nonton Bola, dan sebagainya yang rentan terjadi kemaksiatan 

didalamnya. 

4. Sudah tidak mau menyampaikan islam, dosanya bertambah dengan mengejek 

saudara seimannya yang bergabung dengan kelompok dakwah, menyampaikan 

islam, dan mengajak kepada kebenaran dengan mengatakan perkataan yang tidak 

pantas dia katakan pada saudaranya sendiri. 



5. Menganggap terlalu muda untuk belajar islam, padahal tidak, yang sebenarnya 

adalah, terlalu lama sadar bahwa  belajar islam itu harus dari dini bahkan dari bayi. 

6. Salah paham terhadap umat islam yang berdakwah, tidak paham tentang opini 

teroris sehingga menuduh saudaranya yang sama agama nya dengan yang dia anut. 

Padahal semua itu hanya konspirasi dan paham menyesatkan bagi orang-orang yang 

tidak paham dengan islam. 

7. Hanya fokus terhadap belajar dengan alasan amanah orang tua, lebih baik lagi 

hadiah yang diberikan kepada orang tua itu adalah anak soleh yang bisa mendoakan 

mereka lagi berprestasi. Bagaimana dengan pengemban dakwah yang nilainya jelek, 

prestasinya menurun? Itu semua hanya masalah dalam manajemen waktu. Dakwah 

tidak ada hubungannya dengan belajar. Dakwah ya dakwah. Belajar ya belajar. Ada 

24 jam, kurangi tidur. Ulama-ulama silam tidak pernah tidur 8 jam, mereka menulis 

buku bahhkan sampai 800 jilid. Simaklah perkataan seoarang ulama berikut ini : 

“Tidak halal bagiku menyia-nyiakan satu jam dari umurku sehingga lisanku berhenti 

dari mudzakaroh (berzikir) dan mataku berhenti dari Membaca “ 

Ibnu Aqil Al Hanbali 513 H, Ulama Penulis Kitan Al Funun 

(Menulis fiqh, ushul fiqh, ushuluddin, hadits hingga mencapai 800 jilid) 

Sebuah Renungan 

Saudaraku, marialah penuhi seruan ALLAH dan Rasul-Nya untuk selalu menyampaikan islam 

dimanapun kita berada. ALLAH subhanahu wa ta’ala akan mengganti waktu, tenaga, harta, 

pikiran yang kita persembahkan untuk tegaknya islam di bumi ini dengan surga yang 

luasnya seluas langit dan bumi. Ingatlah bahwa dunia ini hanya sementara dan yang kan 

kita bawa hanyalah apa yang kita lakukan, perjuangkan demi islam selama hidup di dunia. 

Bergabunglah dengan kelompok dakwah yang menyampaikan islam secara Kaaffah, tidak 

demi kepentingan, tidak demi kekuasaan, tapi karena kemuliaan islam. Allahu a’lam. 
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