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ْمدُ   وَ . لَهُ  َشرِْيكَ  الَ  َوْحَدهُ  اهللاُ  ِإال  إِلَهَ  الَ  أَنْ  أَْشَهدُ . اهللاِ  ِحبَْبلِ  بِْاِالْعِتَصامِ  أََمرَنَا الِذيْ  ِللهِ  اَحلَْ
 آلِهِ  َوَعَلى ُحمَمدٍ  َسيِدنَا َعَلى َصل  اَللُهم . بـَْعَدهُ  نَِيب  الَ  َرُسْولُهُ  وَ  َعْبُدهُ  ُحمَمًدا نَاَسيدَ  أَن  أَْشَهدُ 

 يَا: تـََعاَىل  اهللاُ  فـََقالَ  اِهللا، بِتـَْقَوى أُْوِصْيُكمْ  اِهللا، فـَيَاِعبَادَ  بـَْعُد؛ أَما. ُهَداهُ  تَِبعَ  َمنْ  وَ  َصْحبِهِ  وَ 
 .مْسِلُمْونَ  َوأَنُتمْ  ِإال  َمتُْوُتن  َوالَ  تـَُقاتِهِ  َحق  اهللاَ  اتـُقوا ءَاَمُنوا الِذْينَ  أَيهاَ 

Marilah kita senantiasa meningkatkan ketaqwaan kita kepada Allah SWT. Dengan 

seoptimal mungkin meningkatkan ketundukan kita kepada Allah SWT dalam setiap 

perbuatan, perasaan dan pemikiran kita. 

Kecintaan kepada anak merupakan fithrah manusia, bahkan kekhawatiran orang tua 

atas nasib anak-anaknya jauh lebih besar daripada kekhawatiran atas diri mereka 

sendiri.  

Adalah wajar kalau orang tua mengkhawatirkan masa depan kehidupan dunia anak-

anaknya, akan tetapi seharusnya yang  lebih dikhawatirkan orang tua adalah 

keselamatan anak-anaknya pada kehidupan setelah mati, karena seberapapun 

pahitnya penderitaan di dunia, dia hanyalah sebentar dan sementara, sedangkan 

kehidupan akhirat adalah kekal abadi. 

Inilah kekhawatiran yang diceritakan Imam Al Qurthuby (w. 671 H) dalam kitab 

tafsirnya Al Jâmi’ li Ahkâmil Qur’ân. Asy Syaibani berkata: Kami berada di 

Konstantinopel dalam pasukannya Maslamah bin Abdul Malik, pada suatu hari kami 

berkumpul dalam majlis ahli ilmu, diantara mereka ada Ibnu Ad Dailami, mereka 

memperbincangkan kegoncangan yang akan terjadi pada akhir zaman, maka 

kukatakan kepadanya: 

  يَا أَبَا ِبْشٍر ، ُودي أَال يَُكوَن ِيل َوَلٌد.
Wahai Abu Bisyr, aku senang jika aku tidak punya anak. 

Maka beliau berkata kepadaku: 

َما َعلَْيَك! َما ِمْن نََسَمٍة َقَضى اللُه ِخبُُروِجَها ِمْن َرُجٍل ِإال َخَرَجْت، أََحب أَْو َكرَِه، َوَلِكْن إَِذا 
  أَرَْدَت أَْن تَْأَمَن َعلَْيِهْم فَاتِق اللَه ِيف َغْريِِهْم، 

“Mengapa demikian! Tidak ada satu keturunan pun yang Allah takdirkan untuk 

keluar dari seseorang melainkan pasti akan keluar, baik dia suka atau pun tidak 

suka, akan tetapi bila engkau ingin agar mereka selamat maka bertakwalah engkau 

kepada Allah dalam (berinteraksi dg) orang lain.” Kemudian dia (Ibnu Ad Dailami) 

membaca ayat 

 قـَْوالً  َوْليـَُقوُلواْ  ٱللهَ  فـَْليَتـُقواْ  َعلَْيِهمْ  َخاُفواْ  ِضعَـٰفاً  ُذريةً  َخْلِفِهمْ  ِمنْ  تـَرَُكواْ  َلوْ  ٱلِذينَ  َوْلَيْخشَ 
  َسِديداً 

Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di 

belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap 

(kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah 

dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar. (QS. Al-Nisâ' : 9) 

Apa yang terjadi pada zaman sekarang sudah seharusnya menimbulkan 

kekhawatiran orang tua lebih besar daripada kekhawatiran As Syaibani dalam 

riwayat tersebut. Bagaimana tidak, sistem kehidupan sekuler, yang meminggirkan 

aturan Allah dari kehidupan,  telah sukses menghancurkan sendi-sendi ketaqwaan 

anak-anak negeri ini, bahkan orang tuanya. Menurut data  Badan Narkotika Nasional,  

50 – 60% pengguna narkoba di Indonesia adalah kalangan pelajar dan mahasiswa 

(sekitar  3,8 sampai 4,2 juta). Dalam hal aborsi, dari  2,4 juta kasus pertahun di 

Indonesia, sekitar 21% (700-800 ribu) dilakukan oleh remaja, ini artinya rata-rata 

setiap hari sekitar 2 ribu remaja di negeri ini melakukan pembunuhan janin-janin 

yang tidak berdosa. Belum lagi bicara kriminalitas, perdagangan anak, pedofilia, dll. 

Melihat kondisi ini ada dua hal yang mesti dipikirkan orang tua. Pertama, bagaimana 

menyelamatkan keturunannya dari kerusakan. Kedua, bagaimana menyelamatkan 

masa depan anak-anak secara umum. 

Tentang bagaimana menyelamatkan anak-anak kita, Allah swt menyatakan  

  َسِديداً  قـَْوالً  َوْليـَُقوُلواْ  ٱللهَ  فـَْليَتـُقواْ 
hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan 

perkataan yang benar. 

Secara umum ketaqwaan orang tua dalam mendidik anak-anaknya, memberi teladan 

dalam berbuat dan berkata benar, memberi makan yang halal, dan ketaatan dalam 

setiap aspek kehidupannya, akan menyebabkan terjaganya anak-anak mereka, 

sebagaimana perkataan Ibnu Abbas ra, 



 اْلَوَلدِ  َوَلدُ  بِهِ  لَُيْجَزى اْلَمْعُروفَ  ِإن  

“Sesungguhnya perbuatan baik akan dibalas dengan kebaikan terhadap anak cucu.”
1
 

Hal kedua yang tidak boleh dilupakan adalah bahwa anak-anak tidak hanya hidup 

dengan orang tuanya, sedikit banyak mereka akan diwarnai oleh lingkungan dimana 

dia tinggal. Ada anak yang dirumah terlihat alim, namun tiba-tiba membuat heboh 

gara-gara foto adegan tidak layaknya ramai di internet, ada juga yang tidak kelihatan 

bermasalah di rumah, namun tiba-tiba polisi menangkapnya karena aborsi di wc 

sekolah, ini terjadi salah satunya karena faktor lingkungan pergaulan. Rasulullah saw 

bersabda: 

 .ُخيَاِللُ  َمنْ  أََحدُُكمْ  فـَْليـَْنظُرْ  َخلِْيلِهِ  ِدْينِ  َعَلى اَْلَمْرءُ 

“Seseorang berada di atas agama temannya, maka hendaknya seseorang di antara 

kamu melihat kepada siapa dia bergaul.” (HR. Ahmad, Abu Dawud, Tirmidzi, dan al 

Hakim) 

Oleh karena itu harus  ada upaya untuk memilihkan dan mewujudkan lingkungan 

yang baik bagi mereka. Baik itu lingkungan bermain saat kecil, maupun lingkungan 

bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. 

Sistem masyarakat yang baik adalah sistem yang digambarkan Rasulullah saw: 

  طَيبـَُها َويـَْنَصعُ  َخبَثـََها تـَْنِفي َكاْلِكريِ  اْلَمِدينَةُ 
"Madinah itu bagaikan mesin tungku api pandai besi, ia membersihkan kotoran 

(karat-karat)nya dan memurnikan yang baiknya." (HR. Al Bukhary). 

Sistem inilah yang dijalankan oleh Rasulullah saw, dilanjutkan para Khalifah 

setelahnya, yakni sistem yang hanya berhukum dengan hukum Allah SWT, yang 

dengannya Allah menjadikan manusia berbondong-bondong menjalani kebenaran, 

mengangkat derajat seorang budak menjadi sangat mulia, menjadikan yang asalnya 

pembegal
2
 menjadi ‘ulama terkemuka. 

Sebaliknya, sistem yang buruk, yang membelakangi bahkan “mengkriminalisasi” 

hukum-hukum syari’ah, sudah terbukti menjadikan manusia berbondong-bondong 

meniti “jalan neraka”. Orang yang dididik baik-baik hingga berhasil meraih gelar 

tertinggi dalam akademik, menjadi professor dg latar belakang kehidupan yang baik 
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 Al Khara-ithy (w. 327 H), Al Muntaqa, hal 37 
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 Seperti halnya Imam Al Fudhail bin Iyadh 

dan jujur, mau tidak mau “dipaksa” menjadi koruptor, sebagian menjadi plagiator,  

sampai-sampai Mahfudz MD, mantan ketua MK dengan gaya bahasa hiperbola 

menyatakan: “malaikat masuk ke sistem Indonesia pun bisa jadi iblis”(Republika, 

7/10/13). 

Oleh karena itu, untuk menyelamatkan masa depan anak-anak kita, dua hal ini harus 

dilakukan secara bersamaan: 1) ketaqwaan dalam mendidik dan memberi teladan 

mereka, dan 2) berupaya sungguh-sungguh untuk mewujudkan sistem 

bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang betul-betul mengesakan Allah SWT 

dengan mentaati hukum-hukum-Nya dalam setiap aspek kehidupan.  

Alhamdulillah, hal pertama sudah menjadi perhatian umum kaum muslimin, 

berbagai sekolah dan pesantren telah berkembang dengan baik, namun hal ini tidak 

akan mampu mengerem kerusakan yang semakin meluas jika hal kedua tidak serius 

diupayakan umat, mengapa demikian? Karena apa yang diperbaiki di sekolah atau 

pesantren bertahun-tahun, begitu keluar begitu cepatnya “rusak” ketika memasuki 

sistem bernegara, walaupun masih ada yang tersisa. Negara/penguasalah, bila 

menerapkan hukum yang benar, yang memiliki wewenang untuk menghilangkan 

apa-apa yang bakalan merusak masa depan anak-anak kita.  Sebagaimana perkataan 

Utsman bin ‘Affan ra: 

 هَ  ِإنْلطَانِ  لَيـَزَعُ  اللبِاْلُقْرآنِ  يـَزَعُ  َال  َما بِالس   
“Sesungguhnya Allah Ta’ala memberikan wewenang kepada penguasa untuk 

menghilangkan sesuatu yang  tidak bisa dihilangkan oleh Al Quran.”
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 َواتـَقْوا آَمُنوا اْلُقَرى أَْهلَ  أَن  َوَلوْ  - تـُْرَمحُونَ  َلَعلُكمْ  َوأَْنِصُتوا لَهُ  فَاْسَتِمُعوا اْلُقْرآنُ  قُرِئَ  َوإَِذا
  يَْكِسُبونَ  َكانُوا ِمبَا فََأَخْذنَاُهمْ  َكذبُوا َوَلِكنْ  َواْألَْرضِ  السَماءِ  ِمنَ  بـَرََكاتٍ  َعلَْيِهمْ  َلَفَتْحنَا
 اَحلِكْيم الذْكرِ  وَ  االَيَاتِ  ِمنَ  فِْيهِ  ِمبَا َواِياُكمْ  َونـََفَعِين  اْلَعِظيم، اْلُقْراَنِ  ِيف  َوَلُكمْ  ِيل  اهللاُ  بَاَركَ 
 ُهوَ  اِنهُ  فَاْستـَْغِفُروهُ  اْلُمْسِلِمنيَ  َوِلَسائِرِ  َوَلُكمْ  ِيل  – اْلَعِظيمْ  اهللاَ  َواَْستـَْغِفرُ  َهَذا قـَْوِيل  اَقـُْولُ 

  الرِحيمُ  اْلَغُفْورُ 
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