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A. Bersyukurlah telah menjadi seorang muslim. 

1. Islam merupakan agama yang syumul (sempurna). Ia mencakup hubungan dengan Allah swt, 

hubungan dengan sesama manusia, dan dengan alam sekitar. Islam memberikan konsep mengapa 

kita ada di dunia ini dan apa yang harus kita lakukan. Islam juga memberi petunjuk (moral) yang 

jelas tentang apa yang baik dan apa yang buruk. Pada saat ini, orang-orang yang tidak berpegang 

pada Islam tidak mengetahui mana yang benar dan mana yang salah. Contoh: tindakan spekulasi di 

pasar keuangan. 

2. Islam merupakan satu-satunya agama yang konsep aqidah dan sumber ajarannya (Al-Qur’an dan 

Hadits) terpelihara dari campur tangan manusia. Penulisan Al-Qur’an, Tahfidzul Qur’an merupakan 

sarana penjaga kemurnian Al-Qur’an tersebut.  QS Al-Hijir:9, “Sesungguhnya Kami-lah yang 

menurunkan Al Quran, dan Sesungguhnya Kami benar-benar memeliharanya.” Hal ini sangat 

berbeda dengan agama lain sehingga menghilangkan credibility ajaran agama lain tersebut. Contoh: 

Heliosentris Galileo dan Scriptures. 

3. Meskipun kebenaran Islam tampak dengan jelas, banyak manusia tetap tidak percaya. Sebagian 

karena kesombongan (berpendapat bahwa agama adalah dongeng masa lalu; percaya bahwa manusia 

dan alam semesta merupakan hasil probability), sebagian karena salah paham (menganggap Islam 

agama yang mengajarkan kekerasan dan terorisme; serta agama yang anti dengan modernitas).  

 

B. Motivasi berprestasi 

1. Peradaban Islam paling maju pada Abad 8-13 M. E.g. Badgad: dua juta jiwa, Byzantium hanya 

600rb;          Cordoba: 600rb, Paris 30rb. 

2. Polymath Islam: Al Khawarizmi: Matematika, Astronomi, Geografi; Al Kindi: Filsafat, 

Matematika, Kedokteran, Fisika, Optik, Metalurgi; Ibnu Sina: Kedokteran, Matematika, Astronomi, 

Filsafat; Ibn Rusyd: Ilmu filsafat, Hukum, Kedokteran, Astronomi, Teologi; Ibnu Khaldun: 

Ekonomi, sejarah 

3. Kondisi dunia Islam pada saat yang mendapat banyak cobaan, seperti Palestina, Syiria, Iraq, Mesir, 

dll. Kita perlu menjadi orang yang memiliki kapasitas dan berprestasi agar suatu saat kita bisa 

berkontribusi lebih besar untuk mereka. 

4. Masyarakat western menginginkan agar kita tidak berpegang pada ajaran agama kita.  Allah swt 

mengatakan dalam QS Al-Baqoroh: 120. Contoh: dosen di LSE (security advisor to the UK 

government). 

5. Sangat banyak ‘failed state’ di dunia Islam, seperti negara-negara di Afrika, Afganistan; serta negara 

berpendapatan rendah lainnya. Hal ini merupakan salah satu tanggung jawab kita untuk 

membantunya. 
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6. Jika kita tidak memiliki capability  maka kita akan di-advice oleh non-muslim. Mereka sejak awal 

sudah memiliki kesadaran penuh bahwa Islam adalah agama yang tidak benar, lalu mengapa kita 

menjalankan advice mereka? QS Al-Imran: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu ambil 

menjadi teman kepercayaanmu orang-orang yang, di luar kalanganmu (karena) mereka tidak henti-

hentinya (menimbulkan) kemudharatan bagimu. Mereka menyukai apa yang menyusahkan kamu. 

Telah nyata kebencian dari mulut mereka, dan apa yang disembunyikan oleh hati mereka adalah 

lebih besar lagi. Sungguh telah Kami terangkan kepadamu ayat-ayat (Kami), jika kamu 

memahaminya.” Contoh: Advice IMF saat krisis 97 (i.e. advice yang tidak benar, harsh treatment, 

menutup industry strategis) dan Sikap western terhadap pemberlakuan syariat Islam di Brunei (i.e. 

boikot). Kita perlu menjadi orang dan bangsa yang self-sufficient (tidak bergantung pada bangsa 

lain). Oleh karena nya, kita membutuhkan orang-orang yang cakap untuk memimpin negeri. 

7. SDA dan urusan negara kita dikuasai oleh para koruptor dan dipengaruhi asing. Contoh: Usaha 

pertambangan emas, oil&gas. Butuh seorang Hafidzun ‘Alim (QS Yusuf: 55, Bersih dan 

Profesional). 

 

C. Kita adalah umat terbaik 

1. Kita adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk umat manusia. QS Al-Imran:110 dan 139. Oleh 

karena nya kita harus selalu menjadi yang terbaik dan menghasilkan kualitas terbaik. 

 

D. Tips 

1. Quwwatu sillah billah. QS Al-Imran:160 (Allah swt adalah stau-satunya sumber kekuatan). QS Al-

Baqoroh:249 (perang antara Thalut dan Jalut). 

2. Quwwatul asbaab.  

3. Practical tips: (1) Gunakan mind-set bahwa kita on par with orang-orang dengan kualitas top (ex. 

SMA di Jawa, Kuliah di Harvard). Achievement oriented. (2) Pergunakan waktu pada hal-hal yang 

diridhoi Allah swt (i.e. ibadah, amal shaleh, da’wah). (3) Temukan passion dan buat life plan. 

Passion: karakteristik pribadi (personality) kita yang bermanfaat bagi orang lain. Life plan (goals dan 

time line). (4) Hard work. Genius is 99% hard work. Tidak ada yang bisa mengalahkan kegigihan 

dan ketabahan, walau kecerdasan sekalipun. Contoh: saat kuliah di UCL. 

 

E. Closing statement  

1. Mentoring adalah sarana menjadi muslim yang kaffah. QS Al-Baqoroh:208. 10 karakteristik muslim: 

(1) Salimul aqidah (bersih aqidahnya); (2) Shahihul ibadah (benar ibadahnya); (3) Matinul khuluq 

(kokoh akhlaqnya); (4) Qawiyul jism (kuat jasmaninya); (5) Mutsaqal fikri (intelektual); (6) 

Mujahidun linafsihi (kuat melawan nafsunya); (7) Hariisun ‘ala waqtihi (sungguh-sungguh menjaga 

waktunya); (8) Munazzhamun fi syu’uni (teratur dalam semua masalahnya); (9) Qadirun ‘ala qasbi 

(mampu berusaha sendiri); (10) Nafi’un lighoirihi (bermanfaat bagi orang lain). 

2. Selalulah bergabung dengan jama’ah da’wah. Sangat banyak perintah dalam Al-Qur’an bahwa kita 

harus selalu berada dalam jama’ah. E.g. surat Al-Fatihah. 

3. Innamal a’malu binniyat. Selalu perbaiki niat dan keikhlasan kita pada Allah swt. 


