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َﺸﺎء ُ َ ُوَﻫﻮ اﻟَْﻌﻠِ ُﻴﻢ اﻟْ ﻘَِﺪُﻳﺮ
َ َﺨﻠ ُُﻖَﻣﺎ ﻳ
ْ ﺿَﻌﻔﺎً َوَْﺷﻴﺒَ ﺔً ﻳ
ْ ٍﺛُﻢ َﺟَﻌَﻞِﻣﻦَْﺑـِﻌﺪ ﻗـُﻮﱠة
ْﻒ ﻗـُﻮﱠةً ﱠ
ٍ َﺟَﻌَﻞِﻣﻦَْﺑـِﻌﺪ ﺿَﻌ

ﺛُﻢ
ْﻒ ﱠ
ٍ اﻟﻠﱠﻪُ اﻟﱠﺬِي َﺧﻠ ََﻘﻜُﻢ ﻣﱢﻦ ﺿَﻌ

“Allah, Dialah yang menciptakan kamu dari keadaan lemah, kemudian Dia menjadikan (kamu) sesudah keadaan
lemah itu menjadi kuat, kemudian Dia menjadikan (kamu) sesudah kuat itu lemah (kembali) dan beruban. Dia
menciptakan apa yang dikehendaki-Nya dan Dialah Yang Maha Mengetahui lagi Maha Kuasa.” (QS. Ar-Ruum:
54)

DALAM QS. Ar-Ruum: 54 Allah SWT menceritakan tahapan fase kehidupan manusia. Bermula dari tanah,
berpindah ke fase nuthfah, beralih ke fase ‘alaqah (segumpal darah), lalu ke fase mudhgah (segumpal daging),
kemudian berubah menjadi tulang yang dibalut daging. Setelah itu ruh ditiupkan, hingga ia keluar dari perut ibunya
dalam keadaan lemah, kecil, dan tak berdaya.
Ibnu Katsir menulis dalam Tafsirnya, “Ia keluar dari rahim ibunya dalam kondisi lemah, kurus, dan tiada
berdaya. Lambat laun ia tumbuh menjadi seorang anak, lalu mencapai usia baligh, dan selanjutnya menjelma
seorang pemuda, memiliki kekuatan setelah kelemahan. Tak lama ia mulai menua, merambah usia paruh baya,
lantas sering kali uzur, mengalami kelemahan setelah kekuatan. Kemudian ia semakin kehilangan ketetapan hati,
tenaga untuk bergerak, kemampuan berperang, dan rambutnya terlihat kelabu, sifat-sifat zahir maupun batinnya
tampak berubah.” (Tafsir al-Qur’an al-Azhim, Jilid 6, hal. 388-389).
Setiap muslim kiranya perlu memahami fase-fase kehidupannya dan mengambil perhatian atas diri sendiri dan
orang lain agar tidak melanggar adab-adabnya. Di antara adab terkait fase perjalanan usia adalah mereka yang
berada di fase kuat harus bertindak sesuai kapasitasnya dan menggunakannya dengan penuh tanggung jawab.
Bagaimanapun, orang-orang yang berada di puncak kekuatan, maka ia senyatanya melindungi orang-orang yang
berada di fase usia yang lain. Rasulullah SAW pernah menyatakan, “Siapa yang tidak menyayangi anak-anak kami
dan tidak mengakui hak-hak orang tua kami, maka ia tidak termasuk golongan kami.” (HR. Al-Bukhari
dalam Adab al-Mufrad dari Abu Hurairah).

Begitu pula mereka yang berada pada fase-fase usia lainnya harus mengetahui adab-adab yang perlu
dilakukan. Seorang anak atau mereka yang berusia lebih muda, misalnya, perlu menghormati orang-orang yang
lebih tua serta mendahului dalam memberi salam. Sabda Rasulullah SAW, “Yang muda harus memberi salam
kepada yang tua, yang berjalan kepada yang duduk, dan yang sedikit kepada yang banyak.” (HR. Al-Bukhari).
Pelanggaran terhadap adab antar usia bisa berdampak sangat serius. Ada hadits dari Abu Hurairah yang
menyebut bahwa ada tiga orang yang Allah tidak akan berbicara kepada mereka pada Hari Kiamat, tidak
mensucikan mereka, tidak memandang kepada mereka, dan bagi mereka azab yang pedih, di antaranya adalah
orang tua yang berzina (HR. Muslim). Seseorang yang sudah lanjut usia sebenarnya dalam kondisi lemah,
termasuk soal urusan syahwat. Jika dorongan syahwat sudah jauh berkurang tapi masih berzina, itu sangat
keterlaluan. Selain itu, fase usia tua merupakan fase terdekat dengan kematian dan bagaimana mungkin ia masih
sempat melakukan dosa besar?
Ayat pada pembukaan tulisan ini jelas menggambarkan bahwa kehidupan manusia terbagi menjadi tiga fase
dan setiap fasenya sangat menentukan kualitas nilai kehidupan manusia itu sendiri. Ketiga fase itu ialah fase lemah,
kuat, dan lemah kembali. Di antara ketiga fase tersebut ada satu fase yang paling menentukan, yaitu fase kuat yang
melekat pada kaum muda.
Hakikat Masa Muda
Masa muda ialah masa berkumpulnya segala kekuatan. Sejarah Islam awal mengungkap pergerakan dakwah
Rasulullah tidak terlepas dari peran kaum muda. Orang-orang hebat di sekitar beliau masa itu hampir semuanya
berusia muda. Terbukti sepuluh sahabat Nabi Muhammad yang dijamin masuk surga tidak ada yang lebih tua dari
Rasulullah yaitu Abu Bakar 37 tahun, Utsman bin Affan 32 tahun, dan Abdurrahman bin Auf 30 tahun. Tujuh
sahabat lainnya berumur di bawah 30 dan 20 tahun, seperti Umar bin Khaththab, Ali bin Abi Thalib, Thalhah,
Zubair bin ‘Awwam, Sa’ad bin Abi Waqqash, Sa’id bin Za’id, dan Abu Ubaidllah bin Jarrah.
Sayangnya, kaum muda sekarang justru banyak yang kehilangan jati diri, bingung ke mana arah untuk
melangkah, ke mana cita-cita hendak ditambatkan, serta bagaimana mengasah pola pikir. Malah kebanyakan kaum
muda hari ini lebih akrab dengan dunia hiburan dan aneka kesenangan yang sesat. Pergaulan bebas menjadi pola
hidup, fashion menjadi gaya hidup, sedangkan Al-Qur’an yang sejatinya menjadi pedoman hidup, jauh dari
perilaku sehari-hari.
Anak-anak muda belakangan ini memang meyakini Al-Qur’an sebagai kitab suci umat Islam, meskipun
mereka juga memperlakukan gadget seperti kitab suci baru. Ada pula yang menyatakan cintanya kepada
Rasulullah, namun yang diteladani justru para bintang sepak bola. Mereka dengan lantang mengatakan bahwa
Allah adalah satu-satunya yang berhak disembah, lalu kenapa panggilan adzan diabaikan.
Entah di manakah anak-anak muda sekarang yang benar-benar konsisten mengamalkan Al-Qur’an sebagai
panduan hidupnya. Di manakah ketulusan cinta mereka kepada Allah dan Rasul-Nya jika yang diperagakan adalah
cerminan hawa nafsu. Bagaimana dengan keimanan mereka yang terkadang tidak merasa berdosa meninggalkan

shalat atau bermalas-malasan? Padahal Allah berfirman, “Adapun orang-orang yang beriman, sangat besar
cintanya kepada Allah.” (QS. Al-Baqarah: 165).
Itulah beberapa pertanyaan yang penting diajukan mengingat generasi muda kini banyak yang terjebak dalam
kemacetan berfikir tentang potensi kekuatan yang dimilikinya. Jika menyadari betapa kehidupan dunia hanyalah
singgah sekejap mata, mereka akan mengoptimalkan masa mudanya dalam ketaatan. Dalam sebuah haditsnya
Rasulullah menyatakan,

َﻳْﻦوﻓِ ﻴَﻢ
َ َ  ِﻣْﻦ أ،ﺎﻟِﻪ
ِ َﺑْﻼﻩُ ؟ َوﻋَْﻦَﻣ
َ ﺎﺑِﻪ ﻓِ َﻴﻢ أ
،ِ َﻋُﻤِﻓِﺮ َﻴﻢ أَﻓـْﻨَﺎﻩُ؟ وﻋَْﻦ َﺷﺒ
ُ ، ِ ﻋَْﻦﻩ:َﻊ ِﺧَﺼ ٍﺎل
ِ ُول ﻗ َََﺪﻣﺎ َﻋٍﺒْﺪَْﻳـَﻮم اﻟِْﻘﻴَ َِﺎﻣﺔ َﺣﺘﱠﻰ ﻳ ُْﺴﺄ ََل ﻋَْﻦ أَْرﺑ
ُ َﻻ ﺗـَﺰ

"

"َﻤﻞ ﻓِ ِﻴﻪ؟
َِ َﻣﺎذَا ﻋ،أَﻧـْﻔَﻘَﻪُ ؟ َوﻋَْﻦ ِﻋﻠِِْﻤﻪ

“Tidak akan bergeser kedua kaki seorang hamba di hari kiamat hingga ditanyakan kepadanya empat hal:
usianya untuk apa ia habiskan, masa mudanya bagaimana ia pergunakan, hartanya dari mana ia dapatkan dan
untuk apa ia keluarkan, serta ilmunya, apa yang ia telah perbuat dengannya.” (HR. At-Tirmidzi).
Ternyata, setiap manusia kelak di Hari Kiamat akan ditanyakan tentang jatah usia semasa hidup di dunia.
Bahkan secara lebih khusus, akan ditanyakan pula tentang usia muda. Apa yang telah dilakukan sepanjang masa
muda itu. Barangkali, penyebutan secara khusus tentang masa muda karena pada masa itulah seseorang tengah
membentuk jati diri, menentukan identitas diri, dan melakukan revolusi besar dalam sejarah hidupnya; menikah,
berkeluarga, memiliki keturunan, membangun karir, dan melakukan berbagai aktivitas keduniawian.
Masa muda adalah fase puncak kekuatan yang hanya sekali diberikan oleh Allah selama hidup. Dengan
kekuatan itu seseorang dapat menjalani pengalaman hidupnya. Lihatlah Abdullah bin Abbas yang masih berusia 16
tahun telah menjadi staf ahli pemerintahan di masa Khalifah Umar bin Khaththab atau Muhammad Al-Fatih yang
sanggup menaklukkan Konstantinopel di usianya yang ke-24 tahun.
Banyak contoh di berbagai negara yang menggaungkan tentang peran heroik kaum muda sebagai penggerak
pendulum sejarah, termasuk di negeri ini. Ketika Nusantara yang masa itu bernama Hindia Belanda di bawah
kekuasaan bangsa kolonialis, golongan muda seperti Pangeran Hasanudin, Pangeran Pattimura, Teuku Umar, dan
lain-lain, berjibaku mengusir penjajah dari bumi pertiwi. Maka, tak berlebihan kiranya saat Bung Karno beretorika,
“Berikan aku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut semeru dari akarnya, berikan aku 1 pemuda, niscaya akan
kuguncangkan dunia”
Sungguh, merupakan kerugian besar bila kaum muda tidak menggunakan puncak kekuatannya seproduktif
mungkin, sebab kekuatan itu akan segera bergeser ke fase kelemahan (masa tua). Ketika berganti masa tua, masa
muda pun pergi dan tidak pernah kembali. Seorang penyair sufi berkata, “Untuk itulah, sering kita dapati orang
yang meratapi masa mudanya saat ia telah berusia renta, lanjut dimakan zaman, rapuh dikikis angan-angan.
Penyair Ismail al-Qasim menulis: “Andai saja (masa) muda itu kembali sehari saja, niscaya akan aku ceritakan
tentang (kesalahan) apa saja yang telah dilakukan (kakek) penuh uban ini.”

Mengingat sedemikian strategisnya jatah usia di masa muda, tak ada kata lain bagi kaum muda selain
mengoptimalkan setiap detik yang dilewatinya dalam semangat kebajikan. Sebab jika masa muda hanya dihabiskan
dalam permainan dan hura-hura, hanya akan mendatangkan sesal di masa tua. Wallahu a’lam.

