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Dengan nama Alloh yang Maha Pengasih, Maha Penyayang

Teruntuk.. Penerus Peradaban Negeri Ini..
Dari.. Diri yang sedang belajar berjalan di permuka bumi dengan..
Pundak tegak berdiri sebagai tanda ketegaran,
muka terangkat hadap ke depan sebagai tanda keoptimisan,
simpul senyum tersulam sebagai tanda keikhlasan,
dan tatapan mata elang sebagai tanda kefokusan,,

Tauladan Nabi Muhamad SAW
dalam memposisikan diri sebagai ”Agent Of Change”

(oleh : Dede Trie Kurniawan, S.Si)

Moment Langka
Hidup di dunia merupakan kesempatan yang sangat langka. Penuh

mistery dan penuh kejutan. Karena masa lalu hanya bisa kita kenang dan
masa depan hanya bisa kita lamunkan dalam sebuah naungan cita – cita.
Dan saat ini, adalah anugrah yang alloh SWT berikan kepada kita. Dan saat
ini adalah saat moment langka yang rekan – rekan miliki sebagai kaum
inteluktualitas, pendobrak sejarah bangsa, dan harapan masyarakat ke arah
perubahan yang lebih baik. Moement dimana saudara Berstatus
MAHASISWA. Status yang cukup sakral yang ada dinegeri ini. Sadarkah kita
berada dalam status moment yang langka ini?

Kesempatan yang langka ini pastilah akan dimanfaatkan dengan
sebaik – baik nya. Karena dalam moment ini usia kita masih produktif, ide kita
masih cemerlang, idealisme kita masih kuat, fisik kita masih bisa optimal
bekerja,dan Banyak peluang yang bisa dimanfaatkan. Dan apakah saat
moement ini kita hanya menjadi bagian dari kehidupan orang lain? Hmmmm
Cukup sudah.. sudah saatnya diri ini mencetak sejarah bagi kehidupan orang
lain, membangun sebuah perubahan, membuat peradaban baru dan
membuat generasi umat intelektualitas islami yang menjadi lebih baik.

Status Mahasiswa yang berstatus pada kita saat ini adalah sebuah
moment langka.makna ”MAHA” yang bersandang pada diri kita ini pastilah
bukan semabarang makna. Karena sadar kita ini hanyalah manusia yang
mungkin tak layak menyandang kata MAHA. Karena manusia hanyalah
manusia yang memiliki keistimewaan dengan segala kekuranngannya. Berarti
Makna ”MAHA” ini mengkiaskan ada Tanggung jawab lebih yang melekat
pada kita sebagai kaum pembelajaran yang memiliki intelektualias tinggi.
Mahasiswa sebagai bagian utuh dari bangsa indonesia memiliki peran dan
fungsi yang penting, strategis dalam mengisi kemerdekaan bangsa dan
indonesia melalui pengembangan ilmu pengetahuan, minat dan bakat, serta
kesejahteraan yang bervariasi kerakyatan humanis menuju tercapainya
masyarakat madani. Luar biasa tanggung jawab yang cukup besar yang
disandang oleh kaum Mahasiswa ini. Sadar kah kita?
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Perubahan
Mahasiswa yang selalu di lekatkan dengan title ”agent Of Change” ini pastilah
ingin membuat angin perubahan pada lingkungan sekitarnya menjadi lebih
baik. Dan bukankah hal ini sudah Alloh beri contoh pada kita melalui suri
tauladan Nabi muhamaad SAW dalam membangun Umat, memberikan
perubahan bagi lingkungannya, menegakan tauhid dan membimbing umat
senantiasa bertaqwa kepada Alloh? Bukankah Rasulloh telah memberikan
cara yang paling benar dalam membuat perubahan yang santun, baik dan
bersahabat? Namun apa yang terjadi pada akhir – akhir ini? Para pelaku
agent of change mulai menggunakan cara – cara yang tidak mencerminkan
kaum intelektualitas. Kenapa hal ini terjadi? Karena mereka Lupa atas ajaran
Nabi muhamad SAW dalam membangun sebauh relasi dan mengarahkan
perubahan ke arah Taqwa.

Tauladan Rasul
Dalam Buku 100 Manusia yang berpengaruh dalam Sejarah peradaban
kehidupan Manusia ini Karangan Michael H. Hart, diposisikan Nabi
Muahamad SAW sebagai orang no 1 yang sangat berhasil dalam merubah
peradaban manusia ke arah yang lebih baik.
Berasal-usul dari keluarga sederhana, Muhammad menegakkan dan
menyebarkan salah satu dari agama terbesar di dunia, Agama Islam. Dan
pada saat yang bersamaan tampil sebagai seorang pemimpin tangguh, tulen,
dan efektif. Kini tiga belas abad sesudah wafatnya, pengaruhnya masih tetap
kuat dan mendalam serta berakar.

كَثِیراًٱللَّھَوَذَكَرَٱآلخِرَوَٱلْیَوْمَٱللَّھَیَرْجُوكَانَلِّمَنحَسَنَةٌأُسْوَةٌٱللَّھِرَسُولِفِيلَكُمْكَانَلَّقَْد
Sesungguhnya kamu mempunyai dalam diri Rasulullah teladan yang baik

bagi orang yang mendambakan (bertemu) dengan Allah dan Hari Akhir, dan
yang ingat kepada Allah sebanyak-nanyaknya. (Al-Ahzab (33): 21).

Sifat mulia yang mengantarkan kesuksesan Muhammad sebagaimana
dikatakan oleh Hafidudin (2004), adalah siddiq (integrity), amanah (trust),
tabligh ( openly, human relation), dan fathonah (working smart). Sifat-sifat
itulah yang kemudian menjadikan beliau digelari sebagai Mr Trustee atau al
Amin, yang berimplikasi pada munculnya kemitraan antara Muhammad SAW
dan para Masyarakat untuk membentuk Perubahan kearah yang lebih baik.
Karena dengan sifat yang dimilikinya mampu mempengaruhi orang lain
dengan cara mengilhami tanpa mendoktrinasi, menyadarkan tanpa menyakiti,
membangkitkan tanpa memaksa, serta mengajak tanpa memerintah.

Kepemimpinan
Nabi Muhamad SAW dalam menjalankan tugasnya selaku pemimpin akan
membawa dampak perubahan bagi lingkungan disekitarnya harus dapat kita
teladani.
Ada baiknya kita telisik beberapa sifat nabi yang membawa pada teladan
kepemimpinan dalam mengarahkan umat untuk bersama membangun
perubahan pada zaman “gelap” yang masih melanda pada masa itu :
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1. Shidiq atau benar. Artinya benar karena segala tindak tanduk sikap
dan perbuatan dari pemimpin dilandasi kebenaran. Nabi Muhammad
menjalankan seluruh aktivitas hidupnya bersadarkan perintah Allah
yang merupakan sumber kebenaran. Bagi pemimpin sekarang, jalan
terbaik untuk mendekati kualitas kepemimpinan nabi dapat dilakukan
hanya dengan menggunakan acuan yang sama, yaitu Al-Qur’an dan
Hadist nabi.

2. Amanah atau dapat dipercaya. Semenjak kecil gelar Al-Amin sudah
melekat di pribadi Nabi Muhammad. Bahkan kaum kafir qurais juga
mengakui kejujuran dan sifat amanah nabi. Coba bayangkan apabila
pemimpin tidak dapat dipercaya, akan sulit sekali untuk bisa
menjalankan kebijakan yang ditetapkan pemimpin tersebut.

3. Fathonah atau Cerdas. Pemimpin harus cerdas sebagai syarat dalam
pengantisipasi segala permasalahan yang mungkin akan muncul dan
mempunyai dan yang paling penting adalah cerdas dalam artian
mampu membuat solusi atas berbagai permasalahan yang ada melalui
berbagai sudut pandang.

4. Tablig atau penyampaikan. Selain ketiga sifat yang disebutkan
diatas, pemimpin harus bisa menyampaikan dan mensosialisasikan
segala kebijakan yang diambil. Bagaimanapun juga masyarakat yang
dipimpinnya harus mengerti dan memahami bagaimana pentingnya
suatu kebijakan dan bagaimana pengaruhnya terhadap masyarakat.
Proses ini juga memberikan kesempatan bagi masyarakat yang telah
mengerti dan memahami kebijakan untuk bisa berperan aktif dalam
mencapai tujuan terkait kebijakan yang diambil.

Kebutuhan Manusia
Ada Tiga hal utama yang menyebabkan Manusia membutuhkan rasul

dalam kehidupannya : (supelman Al Islam FKDF Unpad)
1. Mengetahui dan mengenal Alloh SWT sebagai Al Khaliq. Akal Logika

manusia hanya sekedar mengetahui akan adanya Alloh dan hanya
sebatas ada ”Dzat yang maha agung yang telah mencipatakan alam
semesta ini”. Ini pun bila akal di gunakan untuk mencari kebenaran
serta mampu memberikan penjelasan akan keberadaan Alloh.

2. Mengatahui tata cara beribadah kepada-NYA. Nabi Muhamad SAW
mengajarkan tata cara yang benar dalam rangka melaksanakan ibadah
kepada Al – Khaliq

3. Mewujudkan “Konsep kehidupan” yang kita butuhkan dalam rangka
menata kehidupan. Di mana Rasul mengajarkan perluanya
keseimbangan antara kehidupan dunia dan kehidupan akherat.



4

BERGERAK
Pengenalan terhadap rasul bukan hanya sekedar bahan studi atau kajian
saja, tetapi yang lebih penting adalah bagaimana pengenalan kita terhadap
rasul dapat menghantarkan kita untuk mengimani risalah yang dibawa beliou.
Pengenalan seseorang terhadap rasul yang komperhensif dapat menuntun
kepada jalan petunjuk yang benar dalam islam.
Rekan – rekan Mahasiswa yang saya Banggakan. Sudah cukup semua
kesempatan langka ini kita buang dengan percuma. Sudah cukup diri ini lupa
dengan anjuran dan ajaran yang telah diberikan oleh tauladan kita Nabi
Muhamad SAW. Saatnyalah diri ini bergerak untuk bisa menjadi Pemimpin
yang membawa ke arah perubahan yang lebih baik. Dan Kita mulai dengan
cara menjadi pemimpin bagi diri kita sendiri yang sesuai dengan ajaran dan
kaidah rasul. Kta adalah pemimpin bagi diri kita sendiri. Jadi teladan
kepemimpinan nabi bisa menjadi inspirasi untuk kita amalkan dalam
kehidupan sehari-hari. Pada skala yang lebih luas, sifat dasar ini tentunya
akan lebih memberi manfaat bagi masyarakat yang lebih luas pula. Saatnya
diri ini menjadi generasi islami sesuai dengan kaidah yang diajarkan oleh
rasul karena islam adalah dien yang memberikan rahmat bagi semua alam.
Saatnya berkarya, saatnya bergerak dan saatnya bertindak..

”Selamat Berkarya Anak Muda”
dHeTik


