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Al Qur’an  surah Ali Imron ayat 110 Allah SWT Berfirman 

 ِِۗ اِس َتۡأُمُروَن ِبٱۡلَمۡعُروِف َوَتۡنَهۡوَن َعِن ٱۡلُمنَكِر َوُتۡؤِمُنوَن ِبٱّللَّ ٍة أُۡخِرَجۡت لِلنَّ َوَلۡو ُكنُتۡم َخۡيَر أُمَّ

ِسقُوَن   ۡنُهُم ٱۡلُمۡؤِمُنوَن َوأَۡكَثُرُهُم ٱۡلَفَٰ ِب لََكاَن َخۡيٗرا لَُّهۚم مِّ  َءاَمَن أَۡهُل ٱۡلِكَتَٰ

 Artinya : “Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang 

ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya Ahli Kitab beriman, 

tentulah itu lebih baik bagi mereka, di antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka 

adalah orang-orang yang fasik” 

Firman Allah SWT diatas adalah label yang telah dicapkan kepada umat Nya Nabi 

Muhammad SAW.  Dan tentu untuk menjadi umat terbaik ini harus bisa memenuhi syarat yang telah 

disampaikan dalam firman Allah SWT  Surah Ali Imron ayat 110. Yaitu mampu mengerjakan 

perbuatan baik dan mencegah dari kemungkaran  serta beriman kepada Allah SWT.   Menjadi orang 

baik tidak lah cukup jika tidak diiringi dengan usaha dengan menolak atau mencegah kemungkaran 

bagi diri sendiri maupun lingkungan yang ada, dan orang ini harus beriman kepada Allah SWT, 

sehingga label umat terbaik itu bisa diraihnya,  dalam firman lain Allah SWT juga menyampaikan  

bahwa: 

 

ٰۖ َوََل َتَعاَوُنواْ َعَلى ٱۡۡلِۡثِم َوٱلۡ   ۡقَوىَٰ ِنۚ َوَتَعاَوُنوْا َعَلى ٱۡلِبرِّ َوٱلتَّ  ُعۡدَوَٰ

Artinya: 

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan Takwa dan jangan tolong 

menolong dalam berbuat dosa  dan melampaui batas”  

Bagaimana Allah SWT mengajarkan kita untuk menjadi umatan wasathan, yaitu  umat 

tengah-tengah maksudnya bahwa kita harus bisa menyeimbangkan  kehidupan dunia  agar bisa 

diraih dan dipenuhi untuk bisa menjadi ladang amal yang baik diakhirat kelak.  Aktifitas dan kegiatan 

sehari-hari harus bisa diniatkan untuk beribadah kepada Allah SWT, jangan lengah dan tertipu 

dengan kenikmatan dunia yang fana,  sifat nya sementara dan pasti akan binasa, tetapi terkadang 

fenomena yang terjadi bisa merubah tujuan dan pemahaman setiap insan jika tidak benar-benar 

serius dan selalu bermohon pertolongan Allah SWT. Tantangan Generasi Islam kedepan adalah satu 

satunya bagaimana menghalau  beberapa orientasi atau pemahaman hidup yang salah  berkembang 

dalam kehidupan dan hal ini harus diwaspadai agar kita selalu terlindung dari tipu daya kenikmatan 

dunia yang sebenarnya merupakan alat mencapai tujuan kebahagian akhirat kelak. Yaitu : 

 



 
 

 

1. Paham Materialisme 

Islam memperhatikan kehidupan dunia dan akherat, "Dan dikatakan kepada orang-orang 

yang bertaqwa: Apa yang Tuhan kalian turunkan? mereka berkata: 'Keuntungan bagi orang-orang 

yang berbuat baik di dunia ini dan akherat lebih baik, dan sebaik tempat bagi orang-orang yang 

bertaqwa".(QS AN Nahl 30) 

Salah satu fitnah zaman modern dewasa ini adalah merebaknya ideologi materialisme. 

Bahwa materi, harta kekayaan atau jabatan merupakan tolok ukur kemulian seseorang. Semakin 

kaya seseorang berarti ia dipandang sebagai orang yang mulia, dan semakin sedikit materi atau harta 

yang dimilikinya berarti ia dipandang sebagai orang yang hina dan tidak patut dihormati. Dalam 

sebuah masyarakat yang berideologi materialisme, seseorang menjadi sangat iri dan berambisi 

menjadi kaya setiap kali melihat ada orang yang berlimpah harta lewat di tengah kehidupan mereka. 

Yang dipikirkan adalah bagaimana memuaskan diri sendiri dengan segala cara, memiliki pemikiran 

bahwa kebahagian itu terletak pada banyak sedikitnya harta yang diraih, bukan pada bagaimana 

harta diraih dan bagimana peruntukan harta itu dikeluarkan.  Jika ini terjadi dalam masyarakat yang 

telah diwarnai materialisme, setiap anggota masyarakat akan berlomba mengumpulkan harta 

sebanyak mungkin dengan cara bagaimanapun, baik itu dengan cara yang halal, syubhat, maupun 

haram,”   padahal agama kita sudah sangat jelas menempatkan agar prioritaskan kehidupan 

akhiratmu maka secara otomatis dunia akan mengikuti, tapi jika sebaliknya engkau prioritas urusan 

dunia dari akhiratmu maka seperti engkau meminum air laut semakin banyak diminum maka 

semakin haus terasa dan akhiratnya tidak akan pernah engkau raih dengan kebahagian. 

Solusi atas materialisme ini ada kita berserah diri kepada Allah dengan selalu mensyukuri 

nikmat yang disertakan kepada kita, karena sesungguhnya setiap nikmat akan dimintakan 

pertanggungjawaban semakin banyak nikmat di sertakan didalam diri, maka  seharusnya seberapa 

besar nikmat itu akan digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah atau sebaliknya apakah 

nikmat itu menjadi suatu bencana jika digunakan untuk bermaksiat dan sesungguhnya ancaman 

Allah SWT terhadap kufur nikmat adalah azab Allah SWT yang sangat  pedih.  

Hadist Nabi SAW bahwa sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bisa memberikan 

manfaat bagi manusia lainnya.  Hadist ini menjawab bahwa harta dan kenikmatan dunia yang 

dikumpulkan setiap insan harus bisa didistribusikan kembali untuk kemaslahatan umat selain 

pemenuhan kebutuhan pribadi sendiri. 

 

2. Paham Egoisme  

Secara definisi ego berarti “Diri” atau “Saya” . Ego bisa dikatakan sebagai persepsi seseorang 

tentang harga dirinya yang seterusnya mempengaruhi keyakinan dirinya. Setiap orang memiliki ego, 

ego tidak selalu berarti negatif karena ego seseorang bisa saja mengarahkan seseorang pada hal 

yang bersifat positif. Namun ketika seseorang tidak dapat mengendalikan egonya dengan baik dalam 

realitasnya seseorang tersebut dapat bersikap egois. Egois yaitu,seseorang yang suka 

mengutamakan (menonjolkan) diri, selalu merasa keinginannya adalah hal yang penting.  Meningkat 

menjadi  egoisme sendiri berasal dari kata “Ego” dan “Isme”. Sebuah keyakinan  yang menyatakan 



 
 

bahwa segala perbuatan atau tindakan  selalu disebabkan oleh keinginan untuk menguntungkan diri 

dan menganggap diri sendiri lebih penting daripada orang lain 

Agama mengajarkan kita untuk menghormati pendapat orang lain karena kita menganggap bahwa 

kebenaran sejatinya itu hanya dari Allah SWT  sesuai dengan firma Nya : 

Surah  An Nisa ayat 28 

ُن َضِعيٗفا    َوُخلَِق ٱۡۡلِنَسَٰ

Artinya : 

“Dan Manusia diciptakan Allah SWT bersifat lemah” 

Hal ini menandakan kalau seandainya Allah SWT tidak memberikan petunjuk dan hidayah Nya maka 

kita akan menjadi orang-orang yang tersesat dan pasti rugi.  Oleh karena jangan pernah menganggap 

diri kita selalu lebih baik dari orang lain karena kita tidak tau maqam atau kedudukan kita dihadapan 

Allah SWT.   

Allah SWT berfirman sesungguhnya ketakwaan mu  dihadapan Allah SWT  yang menjadi perbedaan 

diantaramu. (QS: Al Hujurat:13) 

َ َعلِيٌم َخبِير ُكۡمۚ إِنَّ ٱّللَّ ِ أَۡتَقىَٰ  إِنَّ أَۡكَرَمُكۡم ِعنَد ٱّللَّ

Artinya: 

“Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling takwa 

diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal” 

Manusia adalah makhluk sosial yang membutuhkan manusia lainnya,  maka sangat lah tidak 

tepat kalau ada manusia berfikir bahwa dia tidak butuh orang lain,  dan orang lainlah yang akan 

butuh dirinya.  Sifat seperti ini selalu ingin menang sendiri, kurang menghargai pendapat orang lain, 

susah menerima atau kritikan orang lain.   Ajaran islam melarang umatnya bersikap egoisme yaitu 

sikap  mementingkan diri sendiri, kurang memperhatikan orang lain, yang paling benar diri sendiri 

dan selalu salah adalah orang lain.  Rosul SAW mengajarkan umatNya untuk menghormati manusia 

sesuai dengan kedudukannya, diriwayatkan oleh Hadist Riwayat Tarmizi dari  Anas bin Malik, Rosul 

SAW bersabda: 

“Tidaklah seorang anak muda yang  memuliakan orang tua karena ketuaannya melainkan Allah SWT 

akan mengadakan baginya orang yang memulikan dia setelah tuanya”. 

Solusi untuk egoisme ini adalah tentu kita bermohon kepada Allah SWT diberikan hidayah 

dan kelembutan dalam bersikap sehingga tercipta akhlaqul karimah terhadap sesama.  Dan  

berusaha untuk manganggap bahwa bahwa pendapat sendiri boleh benar dan pendapat orang lain 

belum tentu salah,  sehingga tercipta rasa saling menghargai sesama serta berusaha mengendalikan 

diri tidak ingin selalu menang dalam pembicaraan, karena yang dicari bukanlah suatu kemenangan 

tapi suatu kebenaran yang dihasilkan dari proses baik untuk mengharapkan redho Allah SWT.  

 



 
 

3. Sekulerisme 

Pengertian "Secular" diterjemahkan kedalam bahasa Arab (oleh orang Barat Kristen) menjadi 

'almany, yang memiliki arti laysa min arbab al-fann aw a-lhirfah dan kata-kata "Secularity" 

diterjemahkan menjadi al-ihtimam bi umur al-dunya, atau al-ihtimam bi al-'alamiyat,  

Sekularisasi muncul sebagai dampak dari proses modernisasi yang terjadi pada masa 

pencerahan. Ini terjadi di dunia Barat ketika nalar Agama (The Age of Religion) digantikan oleh nalar 

akal (The Age of Reason). Sedangkan Sekularisme adalah pemusatan pikiran pada dunia materi lebih 

banyak daripada dunia spiritual. Masyarakat sekular hanya memikirkan kehidupan dunia dan benda-

benda materi 

Syech Sayyid Qutub berkata bahwa Sekularisme merupakan pembangunan struktur 

kehidupan tanpa dasar agama. Karena itu, sekularisme bertentangan dengan Islam, bahkan 

merupakan musuh Islam yang paling berbahaya. 

Syech Yusuf Al-Qaradhawi berkata bahawa Sekularisme tidak pernah bisa diterima secara 

umum dalam sebuah masyarakat Islam. Islam adalah sebuah sistem ibadah komprehensif dan 

legislasi (syariah). Menerima sekularisme berarti meninggalkan syariah. Ini berarti menampik aturan 

Ilahi dan penolakan terhadap perintah-perintah Allah. Sekularisme hanya cocok dengan konsep 

Tuhan ala Barat yang berpendapat bahwa Tuhan menciptakan dunia dan membiarkan manusia 

mengaturnya sendiri. 

Allah Berfirman Surah Al Baqarah ayat 208 

ُهۥ لَُكۡم َعدُ ياا ِنۚ إِنَّ ۡيَطَٰ ِت ٱلشَّ بُِعوْا ُخُطَوَٰ ۡلِم َكآفَّٗة َوََل َتتَّ َها ٱلَِّذيَن َءاَمُنوْا ٱۡدُخلُوْا فِي ٱلسِّ ِبين ّٞ  يُّ  ّو ّٞ مُّ

Artinya: 

“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” 

Ayat diatas memberikan pencerahan kepada kita umat Nabi Muhammad SAW agar 

mengamalkan ajaran Agama itu tidak sebatas ibadah uluhiyah saja tapi juga dalam menjalani 

kehidupan bermuamalah haruslah berdasarkan tuntunan dan ajaran yang disampaikan dalam Al 

Qur’an dan melalui tuntunan sunah yang digambarkan oleh Rosul SAW. Sehingga kita akan menjadi 

umat terbaik,  Umat yang memberikan keberkahan  bagi seluruh manusia.  Ajaran islam memberikan 

tuntunan bagi manusia untuk dapat beraktifitas dengan baik dengan sesama maupun lingkungan 

sekitar berdasarkan  tuntunannya pada ajaran agama agar manusia memahami  kehidupan ini 

adalah sementara, Akan ada kehidupan setelah ini yang lebih abadi dan kekal. Modal kebahagian di 

alam yang kekal nanti adalah amal kebaikan dan aktifitas kehidupan dilakukan dengan tidak 

memisahkan ajaran agama dengan  aktifitas kehidupan. Bahasa singkatnya adalah  bahwa amal 

kehidupan yang baik bisa dibawa untuk bekal akhirat jika diletakan dalam tatanan sumber ajaran 

agama yang dibawa oleh Rosul SAW.  Dalam suatu tulisan ulama besar menyampaikan bahwa Dunia 

ini ibarat ladang yang harus dipupuk ditanam dan dipelihara dengan baik agar hasilnya dapat dituai 

dengan baik nanti diyaumil qiyamah.   Pemahaman sekular harus diwaspadai sebagai bagian dari 

penghancuran ideologi cara beragama yang baik, solusi yang bisa disiapakan untuk menghadapi 

pemahaman ini adalah selalu bermohon pertolongan dan kekuatan hidayah Allah SWT untuk 



 
 

menjalani kehidupan ini sesuai tuntunan baik dalam beribadah khusus maupun muamalah antar 

sesama,  selalu meningkatkan diri dengan pengetahuan agama yang baik agar pemahaman 

menyimpang tidak sesuai dengan tuntunan agama dapat dihalau dengan pemahaman agama yang 

dimiliki.  

Akhirnya kita sampaikan bahwa Ketiga hal diatas   merupakan penyakit atau bencana 

kedepan yang bisa merusak diri kita dan generasi penerus kita,  Oleh karena itu berlindung kita 

kepada Allah SWT, agar dapat diberikan kekuatan dan hidayah menghadapi dan menghindari 

fenomena pemahaman diatas. 

Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqnattiba’ah, wa arinal batila,  batila warzuqnajtinabah 

Artinya : 

Ya Allah Tunjukanlah yang haq itu sebagai haq dan kurniakanlah kami kekuatan untuk 

memperjuangkannya, Dan tunjukkan yang batil itu sebagai kebatilan dan berikanlah kami kekuatan 

untuk menjauhinya  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


