
Adil Membagi Waktu antara Ibadah, Da’wah, Kuliah, dan Organisasi 

 

Allah swt mengingatkan pentingnya waktu bagi kita dalam menjalankan peran sebagai hamba dan 

khalifah-Nya di muka bumi. 

Alhamdulillah, segala puji dan syukur kepada Allah swt yang telah memberi ni’mat Islam dan Iman ke 

dalam dada kita. Alhamdulillah kita mendapat petunjuk akan mengapa kita ada dunia ini dan apa peran 

kita. Dalam menjalankan peran kita sebagai hamba dan khalifah di muka bumi, Allah swt dan Rasulullah 

saw telah memberi panduan kepada kita. 

1. Time is running out. 

Kita berada di dunia ini hanya sebentar saja dan kita akan segera kembali pada Allah swt. QS Al-

Mu’minun 112-115. 

2. Semua kita adalah merugi,  

Kecuali orang cahaya iman terus menyala di dalam dadanya, senantiasa melakukan perbaikan, 

dan memberi nasehat tentang kebaikan dan kesabaran. 

3. No other choice, setiap hari kita harus menjadi lebih baik. 

Rasulullah saw menyebutkan bahwa orang yang keadaanya hari ini lebih jelek dari hari kemaren 

adalah orang yang celaka; orang yang sama dengan hari kemaren adalah yang merugi; dan yang 

lebih dari hari kemaren adalah yang beruntung. 

Amal per satuan waktu adalah mind set kita. 

Dalam teori ekonomi, produktivitas disebut sebagai penggerak utama kemajuan. Produktivitas diartikan 

sebagai jumlah produk per pekerja, jumlah penghasilan per pekerja, dan seterusnya. Sebagai seorang 

Muslim, mind-set kita adalah amal per satuan waktu, yaitu kita berupaya agar untuk setiap satuan 

waktu, amal kita bisa terus mengalir. Amal jariyyah, yaitu melalui da’wah, ilmu yang bermanfaat, 

sedekah, dan do’a. 

Kita adalah umat yang terbaik. 

Sebagi seorang mahasiswa, kita dihadapkan pada banyak pilihan. Kita diberi pilihan seperti apa diri kita 

setelah empat tahun di kampus ini. Banyak pilihan organisasi, kegiatan, bahkan hingga tidak melakukan 

apapun. Mahasiswa yang tebaik adalah mahasiswa yang terus meningkatkan kapasitas dirinya serta 

terus memberi manfaat bagi orang lain. 

Sejak saat mahasiswa hingga saat ini, saya terus berusaha bagaimana ibadah kita, aktivitas da’wah, 

prestasi akademik, keaktifan di berbagai lomba dan seminar, serta pekerjaan sambilan (part time), bisa 

berjalan beriringan. Alhamdulillah, Allah swt menunjukkan jalannya. Bagi saya, sebagaimana yang cukup 

sering di sampaikan, ada dua kunci keberhasilan: 

1. Quwwatusillah billah, yaitu menguatkan hubungan kita dengan Allah swt. 

Tidak ada yang bisa terjadi tanpa izin Allah swt. QS Al-Imran:160. 



2. Quwwatul asbab: menguatkan sebab-sebab keberhasilannya. 

Berusaha keras mencapai target kita. Beberapa tips: 

a. Buatlah daily time schedule setiap pagi. 

b. Gunakan ‘timer’. 


