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Peranan Generasi Muda Muslim 

Indonesia Membangun Masyarakat 
Muslim  Tangguh 

 
MPI, 25 April 2010. Masjid Al Murosalah,  

Jl. Gegerkalong Hilir No.49 Divlat Telkom Bandung.  
Penceramah : Ust. Dr. Aam Amiruddin & DR. H. Adhiyaksa Dault 

 

Dalam pembangunan generasi muda muslim Indonesia agar mampu membangun 
sebuah masyarakat muslim yang tangguh, syarat pertama dan utama adalah 
mereka harus mau mempelajari dan memahami Islam secara keseluruhan, 
sebagaimana Allah berfirman : 

                             

          

Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam keseluruhan, dan janganlah kamu 
turut langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu. (Q.S. Al-
Baqarah : 208) 
 

Berbicara pembentukan generasi muda muslim yang tangguh, maka kita akan 
berbicara bagaimana proses pembentukan umat ini. 
 
Proses pembentukan umat menuju umat yang terbaik ada 2 tahapan : 

1. Pembentukan Kepribadian, terhadap komunitas pemuda. 

a. Pembentukan Karakter Iman  

b. Pembentukan Karakter Taqwa 

c. Islamisasi Kehidupan 

 

2. Pembentukan Semangat Berjama’ah. 

a. Berpegang Teguh pada Tali Allah 

b. Tidak Berpecah Belah 

c. Menyatukan Hati 

d. Persaudaraan Islam 
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Beberapa hal yang dapat merubah pola fikir : 
1. Industri 

2. Investasi 

3. Globalisasi  

4. Informasi/komunikasi 

 
Allah bahwa memposisikan pemuda sangat istimewa, diantaranya : 

1. Allah menyebutkan pemuda dalam Al-Qur’an sebanyak 16 kali 

2. Allah mengisahkan pemuda-pemuda cemerlang dalam Al-Qur’an 

diantaranya : Kisah Nabi Yusuf, Siti Maryam dan Ashabul Kahfi 

3. Allah menjamin peranan pemuda yang baik dengan jaminan syurga 

 

TANYA JAWAB UST.AAM AMIRUDDIN 

 

1. Saya seorang pria yang sudah siap untuk menikah, tetapi setiap kali mau menikah 

selalu ragu ketika melihat potret keluarga yang berumah tangga selalu cekcok. 

Sehingga tergambar bahwa berumah tangga itu tiap harinya rebut terus. 

 Yang saya ingin tanyakan : 

a. Apakah permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga dalam hal ini (cekcok) 

merupakan fase menuju keluarga sakinah? Kalau ya!  tolong jelaskan fase-fase 

menuju kelurga sakinah! 

b. Hal apakah yang paling menentukan dalam upaya membentuk keluarga sakinah? 

Apakah harta (uang) atau ilmu atau apa? Karena keadaan uang yang sedikit 

terkadang menjadi keraguan untuk melamar seorang wanita. Mohon 

penjelasannya! 

 
Keindahan berumah tangga terkadang nampak seperti fatamorgana, indah 

didengar namun pahit dirasakan. Namun bagi pasangan yang dibingkai 

dengan keimanan kepada Allah, sakinah, mawaddah, warahmah dan 

kesabaran. Sesungguhnya lebih indah dari keindahan fatamorgana. 

 

Dalam menentukan pasangan, Islam menganjurkan untuk melakukan 

shalat istikharah dengan tujuan memantapkan tujuan pernikahan dan 

menyakinkan bahwa calon pasangan yang kita miliki terbaik dari Allah 

Swt. Namun, ketika Allah meyakinkan kita setelah melakukan shalat 

istikharah bukan berarti pasangan yang kita miliki ideal tanpa cacat 

sedikit pun. Hal yang harus difahami bagi para pasangan yang mau 

menikah, sebenarnya tidak ada jodoh yang ideal, hanya mungkin 

mendekati ideal. Karenanya mencari yang ideal kita akan akan sulit 

mendapatkannya atau bahkan tidak pernah menemukannya. Realistislah 

dalam mencari pasangan.  
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Untuk membangun rumah tangga yang sakinah mawaddah dan warahmah 

harus memiliki modal dan memenuhi syarat membangun tertentu, 

diantaranya. 

 

Modal pernikahan menuju sakinah, mawaddah warahmah : 

1. Agama menjadi pondasi kehidupan rumah tangga 

2. Kekuatan cinta (dalam kontek mawaddah warahmah) bukan karena 

syahwat 

3. Keteladanan (contoh) 

4. Kekuatan do’a kepada Allah  

 

Syarat pernikahan menuju sakinah, mawaddah warahmah:  

1. Dibangun dengan kesabaran dan keimanan 

2. Adanya proses adaptasi dan perubahan sikap diantara kedua belah 

pihak (antara suami dan isteri) 

 

 

2. Saya merasa kaget dan khawatir ketika melihat di TV anak usia yang masih belia, 

kalau tidak salah sekitar 4 tahun. Sudah merokok dengan bebas dan terlihat tampak 

menikmati (terkesan terbiasa). Bagaimana tindakan kita selaku orangtua untuk 

mendidik anak dalam bingkai keluarga sakinah?  

 

Jawabannya hampIr sama dengan pertanyaan sebelumnya terkait dengan 
pembentukan keluarga sakinah, karena proses pendidikan dan pengawasan 
terhadap anak bagian didalamnya. 

Diingatkan kembali bahwa untuk mewujudkan keluarga sakinah, 
mawaddah warahmah, harus memiliki modal pernikahan, diantaranya 
: 

1. Agama menjadi pondasi kehidupan rumah tangga 

2. Kekuatan cinta (dalam kontek mawaddah warahmah) bukan karena 

syahwat 

3. Keteladanan (contoh) 

4. Kekuatan do’a kepada Allah  

Dalam kasus ini Keteladanan menjadi hal yang penting untuk 
diperhatikan, terutama oleh orangtua. Karena tidak akan mungkin 
anak-anak bisa melakukan hal buruk (merokok di usia belia) kecuali 
dia melihat contohnya. Boleh jadi ayahnya yang sedang merokok, 
dengan tidak sadar dilihat dan ditiru oleh anaknya, atau bahkan 
Ibunya atau siapa pun yang berada di lingkungan keluarga. Perlu 
diingat pendidikan keluarga menjadi inti dalam pendidikan anak atau 
awal anak mendapatkan pelajaran. Salah mendidik dan memberikan 
keteladanan, berarti memberikan peluang kepada anak untuk 
melakukan hal-hal diluar jangkauan kita.  
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TANYA JAWAB UST. ADHIYAKSA DAULT 

 
1. Melihat fenomena yang terjadi hari ini, ketika berbicara tentang generasi 

penerus bangsa khususnya pemuda, seperti ada penghalang yang besar 

untuk melakukan sebuah perubahan. Hampir disetiap stasiun TV, media dan 

sumber informasi lainnya selalu diberitakan tentang kemerosotan moral, 

etika, kepercayaan, keyakinan generasi muda dan juga krisis alat untuk 

mencapai kemajuan dimasa yang akan datang yakni dunia pendidikan. (saya 

rindu lahirnya generasi-generasi sahabat yang luar biasa, hampir 

setengahnya dari kalangan sahabat adalah pemuda). Bagaimana pendapat 

bapak selaku orang yang pernah terlibat dalam kementrian pemuda dan 

olahraga dalam mengantisipasi terhadap perkembangan Indonesia di masa 

depan. Mohon penjelasannya. 

 

Beberapa antisipasi terhadap perkembangan Indonesia di masa depan 

diantaranya : 

a. Membuka peluang pemuda untuk berkiprah dalam 

pembangunan Indonesia. 

b. Pembentukan Kepribadian, terhadap komunitas pemuda. 

 Pembentukan Karakter Iman (pendekatan spiritual) 

 Pembentukan Karakter Taqwa 

 Islamisasi Kehidupan 

c. Keberanian bersikap dalam rangka memperlihatkan kebiasaan-

kebiasaan Islam 

d. Penyebaran fikrah Islam dengan pembinaan pemuda secara 

rutin dan terkurikulum 

 

2. Motivasi hal yang penting untuk melakukan apapun, subhanallah saya 

melihat Bapak selalu semangat, motivasinya tinggi untuk melakukan 

perubahan terlebih ketika berbicara soal pemuda. Bagaimanakah yang harus 

difahamkan kepada pemuda, agar mereka punya keterlibatan dalam 

pembangunan Indonesia, baik dalam perbaikan Negara terlebih dalam dunia 

keagamaan khususnya Islam. Sehingga apapun yang mereka lakukan dan 

potensi apapun yang mereka miliki, selalu terpusat dalam rangka tahapan 

perubahan. Mohon penjelasannya. Terima kasih.  

 

Beberapa pendekatan yang harus dilakukan kepada pemuda : 

1. Mengajarkan sifat baik sebagai manusia, diantaranya : syukur, 

sabar, santun, penyayang, pemaaf, lemah lembut, jujur dsb. Untuk 

merangsang kepedulian mereka terhadap sesama. Karena 

kepedulian terhadap sesama akan merangsang ketahapan 
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selanjutnya yaitu kepedulian mereka membangun Negara, 

khususnya Indonesia. 

2. Melakukan pembinaan dan pengawasan secara teratur dan 

terkurikulum untuk menanamkan bahwa mereka punya peran yang 

besar untuk melakukan perubahan di Indonesia. 

3. Pembinaan terhadap pemuda dilakukan dengan tidak merubah 

karakter dan potensinya. Tapi diarahkan kearah yang positif dengan 

bingkai keimanan kepada Allah Swt. 

4. Dalam proses pembinaan tidak ada unsur memaksa untuk 

perubahan tapi memahamkan bagaimana cara mereka untuk 

berubah. 

5. Menghilangkan budaya pemuda yang selalu ingin diberi, khawatir 

muncul karakter “mengemis” sehingga akan berpengaruh terhadap 

rangsangan pasif terhadap perubahan. 

6. Tanamkan budaya berkontribusi, memberikan hal yang terbaik 

kepada sesama. 

7. Menghargai keberadaan pemuda dan mengakui segala 

kemampuannya dengan cara menempatkan pemuda di posisi-posisi 

penting. 

 

3. Mohon dijelaskan karakter-karakter pemuda yang hidup bersama Rasulullah 

sehingga banyak diabadikan kisahnya dalam torehan sejarah Rasulullah. Dan 

apa yang dilakukan oleh Rasulullah sehingga mereka bisa luar biasa seperti 

itu. 

 

Pada dasarnya sahabat Rasulullah Saw punya karakter-karakter 

berbeda. Sesuai dengan tabiat dan karakter aslinya yang diberikan 

Allah Swt. Rasulullah tidak merubah karakter mereka, tetapi 

menempatkan karakter mereka untuk berkontribusi kepada Islam. 

 

karakter-karakter pemuda yang hidup bersama Rasulullah : 

1. Abu Bakar As-Shidiq dengan sikap lemah-lembut 

2. Utman bin Affan dengan  

3. Ali bin Abi Thalib dengan kegemaran dan semangat mempelajari 

ilmu dan pandai melakukan strategi perang 

4. Abdurrahman bin ‘Auf dengan sikap gemar bershodaqoh, pandai 

melakukan bisnis 

5. Dan banyak karakter sahabat yang lain menjadi khazanah 

perkembangan Islam.  
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Download Resensi MPI PDF 

http://percikaniman.org/data/mpi/MPI-25-4-2010.pdf 

 

Download Jadwal KII MEI 2010 

http://www.percikaniman.org/data/jadwal-kii-5-2010.pdf 

 

Hotline Majalah Percikan Iman (MAPI) 

Info Langganan : 022-70780148 

 

Streaming Internet  

http://mpi.percikaniman.org 

WINAMP url "http://119.110.87.62:7910" 


