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Pemuda adalah sendi umat dan generasi masa depan. 

Dari merekalah umat ini terbangun. Dari mereka pula terlahir 

para Ulama dan kaum intelek, juga para mujahid serta dari 

mereka pula tumbuh kaum industriawan dan para pakarnya. 

Apabila para pemuda ini, maka para orang tua akan merasa 

bahagia dalam hidup ini serta akan terus merasakan 

manfaatnya meskipun dia sudah meninggal. Para generasi 

yang shalih yang menyusul orang tua mereka jika orang tua 

masuk surga. Allah   ّعّزوجل  berfirman: 

َناُىمْ  َماوَ  ُذرِّي َّتَ ُهمْ  ِِبِمْ  َأْْلَْقَنا ِبِِميَان   ُذرِّي َّتُ ُهمْ  َوات َّبَ َعت ُْهمْ  آَمُنوا َوالَِّذينَ   ِمنْ  أَلَت ْ
 َشْيء   ِمنْ  َعَمِلِهمْ 

Dan orang-oranng yang beriman, dan yang anak cucu 

mereka mengikuti mereka dalam keimanan, Kami 

hubungkan anak cucu mereka dengan mereka; dan Kami 

tiada mengurangi sedikitpun dari pahala amal mereka 

(QS.Ath-Thur/52:21) 

Allah  ّعّزوجل juga berfirman: 

ِِتِمْ  َوأَْزَواِجِهمْ  آََبِئِهمْ  ِمنْ  َصَلحَ  َوَمنْ  َيْدُخُلونَ َها َعْدن   َجنَّاتُ   َوُذرَِّّيَّ

(yaitu) surga ‘Adn yang mereka masuk kedalamnya 

bersama-sama dengan orang-orang yang shaleh dari 

bapak-bapaknya, isteri-isterinya dan anak cucunya 

(QS.Ar-Ra'd/13:23) 



Bertolak dari hal ini, kita dapati perhatian para Nabi 

mengarah kepada anak keturunan mereka sebelum anak 

cucu mereka tercipta. Lihatlah Nabi Ibrahim عليو السالم berdoa 

kepada Allah  ّعّزوجل dengan berkata: 

 ُدَعاءِ  َوتَ َقبَّلْ  رَب ََّنا ُذرِّيَِّت  َوِمنْ  الصَّالةِ  ُمِقيمَ  ْجَعْلِن ا َربِّ 

Wahai Rabbku! Jadikanlah aku dan anak cucuku orang-

orang yang tetap mendirikan shalat! Wahai Rabb kami! 

Perkenankanlah doaku. (QS. Ibrahim/14:40) 

Lihat juga Nabi Zakaria معليو السال  berkata: 

 َسَِيعُ  ِإنَّكَ  طَيَِّبة   ُذرِّيَّة   َلُدْنكَ  ِمنْ  ِل  َىبْ  َربِّ  قَالَ  رَبَّوُ  زََكرَّيَّ  َدَعا ُىَناِلكَ 

 الدَُّعاءِ 

Wahai Rabbku! Berilah aku dari sisi Engkau anak yang 

baik. Sesungguhnya Engkau Maha Pendengar doa (QS.Ali 

lmran/3:38). 

Juga salah seorang hamba yang shalih juga berkata: 

 َأْعَملَ  َوَأنْ  َواِلَديَّ  َوَعَلى َعَليَّ  أَنْ َعْمتَ  الَِّت  نِْعَمَتكَ  َأْشُكرَ  َأنْ  َأْوزِْعِن  َربِّ 

 ُذرِّيَِّت  ِف  ِل  َوَأْصِلحْ  تَ ْرَضاهُ  َصاِْل ا



Wahai Rabbku! Tunjukilah aku untuk mensyukuri nikmat 

Engkau yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada 

ibu bapakku dan supaya aku dapat berbuat amal yang 

shaleh yang Engkau ridhai! Berilah kebaikan kepadaku 

dengan (memberi kebaikan) kepada anak cucuku, (QS. 

al-Ahqaf/46:15) 

Para as-salafusshalih terdahulu sangat memperhatikan 

anak-anak mereka sejak usia dini. Mereka mengajarkan dan 

membiasakan mereka berbuat baik dan menjauhkan mereka 

dari keburukan. Mereka juga memilihkan para pendidik yang 

shalih dan guru yang bijaksana lagi takwa untuk putra-putri 

mereka. 

Nabi ملسو هيلع هللا ىلص sendiri memerintahkan para orang tua untuk 

memulai pendidikan agama dan akhlak buat anak-anak 

mereka sejak usia dini yaitu sejak usia tamyiz. Nabi ملسو هيلع هللا ىلص 

bersabda: 

نَ ُهْم ِف ُمُروا أَْوالدَُكْم َِبلصَّالِة لَسْبع  َواْضرِبُوُىْم َعَلي ْ  َها لَعْشر  َوفَ ّرُِقوا بَ ي ْ

 الْ َمَضاِجعِ 

Perintahkanlah anak-anak kalian untuk shalat dalam usia 

tujuh tahun dan pukullah mereka jika meninggalkan 

shalat dalam usia sepuluh tahun serta pisahkanlah 

tempat tidur mereka (antara laki dan perempuan) 



Generasi pemuda suatu umat apabila rusak maka umat 

itu akan hancur dan akan dijajah oleh para musuhnya, yang 

pada akhirnya akan menyebabkan eksistensi umat tersebut 

terancam punah. 

Diantara yang menyesakkan hati dan membuat kita 

berurai air mata adalah pemandangan yang kita saksikan 

(atau berita yang kita dengar), dimana banyak pemuda 

Muslim sekarang ini yang memberontak pada orang tua 

mereka, berprilaku menyimpang dan agama mereka rusak. 

Mereka berkumpul dan nongkrong di jalan-jalan mulai dari 

sore hari sampai dini hari. Mereka banyak melakukan hal-hal 

yang sia-sia (balapan liar-red) dengan kendaraan-kendaraan 

sehingga mengganggu para pengguna jalan yang lain, 

membuat bising dan mengganggu masyarakat setempat 

serta membuat orang lain terancam bahaya. Yang lebih 

parah lagi adalah mereka meninggalkan shalat, bahkan 

mengganggu kaum Muslimin yang sedang menunaikan shalat 

di masjid. Berbagai keburukan dan kerusakan menyatu pada 

diri merekadari berbagai arah, misalnya kecanduan rokok, 

narkoba, berprilaku buruk dan terjerumus dalam perbuatan 

keji. 

Sungguh berat keburukan yang mereka lakukan dan 

sungguh besar bahaya yang ditimbulkan, bahkan mereka 

mulai berani mengancam orang yang berusaha menasehati 

atau mengingkari mereka. 



Wahai kaum Muslimin! Sadarilah dan waspadailah 

ancaman bahaya ini. Berbuatlah sesuatu untuk mencegah 

dan menuntaskannya dengan sungguh-sungguh dan tekad 

kuat. Caranya yaitu semua pihak yang berwenang bahu 

membahu dengan peran masing-masing untuk mencegahnya 

dengan menggunakan wewenang penguasa dan hukuman 

yang membuat jera. Para orang tua berkewajiban menahan 

dan mencegah putra-putri mereka dari kebiasaan buruk 

tersebut; Para pendidik di sekolah-sekolah dan para imam di 

masjid-masjid berusaha mengarahkan dan membimbing para 

pemuda dan menjelaskan kepada mereka bahaya 

perkumpulan-perkumpulan buruk tersebut (gank) serta 

memperingatkan mereka agar tidak berteman dengan para 

penyeru kerusakan dan teman-teman jelek. Hendaknya 

penduduk kampung bekerjasama membubarkan 

perkumpulan tersebut dan menjauhkannya dari kampung 

mereka. Sedangkan untuk para pemuda yang shalih 

hendaknya ia menasehati teman sejawatnya, karena 

terkadang para pemuda lebih mudah menerima masukan 

dari pemuda yang sebaya daripada orang yang lebih tua. 

Tidak menutup kemungkinan, para musuh Islam 

memanfaatkan perkumpulan-perkumpulan (gank) yang 

rusak tersebut untuk merusak para pemuda Muslim karena 

mereka tahu keburukan yang akan muncul dari perkumpulan 

semacam ini. 



Berapa banyak pemuda yang rusak akhlak dan hancur 

agamanya dengan sebab itu. 

Berapa banyak pemuda mencelakai dirinya dan orang lain 

dengan sebab kegiatan sia-sia dengan kendaraan mereka. 

Berapa banyak pemuda yang rusak akalnya dan berubah 

menyerupai wanita dalam prilaku sehingga menjadi sampah 

masyarakat dan merusak nama baik keluarga. 

Semua itu disebabkan perkumpulan rusak dan pergaulan 

buruk tersebut. 

Wahai orang tua, hendaknya kita bertakwa kepada Allah 

 Hendaknya kita menyadari bahwa kita sekarang ini pada !عّزوجلّ 

zaman yang penuh dengan berbagai fitnah, kita hidup 

ditengah para musuh dan orang-orang yang selalu 

menyebarkan keburukan mereka ditengah kalian dengan 

jebakan halus nan licik. 

Wahai para orang tua! Hendaknya kita selalu ingat 

dengan baik bahwa harta dan modal yang paling bermanfaat 

yang kalian dapatkan di dunia selain amalan shalih adalah 

anak-anak yang shalih. Dalam hadits dari Nabi ملسو هيلع هللا ىلص: 

تَ َفُع  ِإَذا َماَت اْبُن آَدَم انْ َقَطَع َعَمُلوُ  : َصَدَقة  َجارِيَة  َوِعْلم  يَ ن ْ ِإالَّ ِمْن َثاَلث 

 بِِو َوَوَلد  َصاِلح  َيْدُعْولَوُ 



Apabila anak Adam (manusia) mati maka terputuslah 

amalannya kecuali dari tiga; sedekah jariyah, ilmu yang 

manfaat dan anak shalih yang mendoakannya. 

Sungguh anak-anak kita adalah orang yang akan 

mengurus dan mendampingi kita ketika tua dan sudah tidak 

mampu lagi. Merekalah yang menjadi generasi penerus 

kalian yang menjaga kesucian kalian. Mereka lebih 

bermanfaat daripada harta. Jika demikian faktanya, lalu 

bagaimana mungkin kita membiarkan mereka begitu saja 

dan tidak peduli dengan urusan mereka?! 

Sungguh semua kaum Muslimin yang memperhatikan 

bagaimana orang-orang kafir begitu memperhatikan 

pendidikan anak-anak mereka seharusnya mereka merasa 

malu, padahal pendidikan anak mereka hanya terfokus pada 

dunia materialistis. Orang-orang kafir itu tidak membiarkan 

putra-putri mereka berkeliaran di jalanan dan seakan tidak 

membiarkan ada waktu kosong buat anak-anak mereka 

tanpa ada kegiatan. Mereka menjadwal kegiatan mereka 

dengan sangat rinci sekali. 

Kontras dengan fakta di atas, banyak kaum Muslimin 

yang tidak memperhatikan urusan anak-anak mereka selain 

urusan pemberian nama, pemenuhan kebutuhan makan, 

minum, pakaian, dan tempat tinggal. Masalah pendidikan 

kurang atau bahkan tidak mendapatkan porsi perhatian yang 

memadai. Lebih ironis lagi, sebagian orang tua disamping 



kurang perhatian dengan pendidikan anak mereka agar 

menjadi pemuda yang shalih, ditambah lagi dengan 

penyediaan berbagai sarana perusak atau sarana penunjang 

kerusakan. Dengan dalih kasih sayang, mereka memberikan 

anak-anak mereka uang dalam jumlah banyak; Mereka 

membelikan mobil-mobil mewah serta memenuhi rumah 

mereka dengan alat-alat musik dan film-film dewasa. 

Kalau begini keadaannya, jangan tanya tentang 

perkembangan buruk anak-anak yang telah terpenuhi semua 

sarana-sarana perusak tersebut, mulai dari kerusakan 

akhlak, penyimpangan pemikiran dan berprilaku seperti 

hewan yang tidak puny a rasa malu, seakan menjadi sebuah 

keniscayaan. 

Jangan pula bertanya tentang dosa atau rasa penyesalan 

mendalam yang menimpa para orang tua ketika 

menyaksikan anak-anak mereka berbuat durhaka kepada 

mereka. Di saat para orang tua itu sudah renta dan butuh 

kepada perbuatan baik dari anak-anak mereka ini, tapi justru 

saat itu tidak ada kebaikan sama sekali yang dia rasakan. 

Allah  ّعّزوجل telah mewasiatkan anak-anak untuk berbakti 

kepada orang tua dan membalas kebaikan orang tua ketika 

mereka sudah renta dan kondisi fisik mereka melemah. Allah 

  :berfirman عّزوجلّ 



هُ  ِإال تَ ْعُبُدوا َأال رَبُّكَ  َضىَوقَ  ُلَغنَّ  ِإمَّا ِإْحَسان   َوَِبْلَواِلَدْينِ  ِإَّيَّ  ِعْنَدكَ  يَ ب ْ

َهْرُُهَا َوال ُأفّ   ََلَُما تَ ُقلْ  َفال ِكالُُهَا أَوْ  َأَحُدُُهَا اْلِكبَ رَ   قَ ْوال ََلَُما َوُقلْ  تَ ن ْ

 َكَما اْرَْحُْهَما َربِّ  َوُقلْ  الرَّْْحَةِ  ِمنَ  الذُّلِّ  َجَناحَ  ََلَُما َواْخِفضْ .  َكرمي ا

  َصِغري ا رَب ََّياِن 

Dan Rabbmu telah memerintahkan supaya kamu jangan 

beribadah kepada selain Dia dan hendaklah kamu berbuat 

baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah 

seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai 

berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali 

janganlah kamu mengatakan  kepada keduanya 

perkataan «ah» dan janganlah kamu membentak mereka 

dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. 

Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua 

dengan penuh kesayangan dan ucapkanlah, "Wahai 

Rabbku, kasihilah mereka keduanya, sebagaimana 

mereka berdua telah mendidik aku waktu kecil" (QS. Al-

lsra/17:23-24) 

Allah  ّعّزوجل memerintahkan kepada anak untuk mengingat 

kebaikan kedua orang tuanya ketika si anak masih kecil dan 

lemah. Ini bertujuan supaya si anak lebih bersemangat saat 

membalas kebaikan kedua orang tua saat kedua orang tua 



mereka sudah renta dan sudah tidak mampu lagi berbuat 

banyak. Permasalahan yang terkadang muncul adalah 

bagaimana jika si anak hanya mengingat perbuatan orang 

tua mereka yang telah menyia-nyiakan mereka, berbuat 

jahat kepada mereka serta memberikan arahan yang buruk. 

Apa yang harus dilakukan kala itu? 

Oleh karena itu, wahai para orang tua! Hendaklah kita 

senantiasa bertakwalah kepada Allah dan hendaklah kita 

selalu menyadari bahwa anak-anak itu adalah amanah dari 

Allah  ّعّزوجل yang dibeban di atas pundak kita. Hendaklah kita 

bertakwa kepada Allah  ّعّزوجل dalam mengurusi mereka. 

Semoga Allah  ّعّزوجل memberikan hidayah taufik-Nya 

kepada kita semua agar melaksanakan kewajiban, baik 

sebagai orang tua maupun sebagai generasi muda.[] 


