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U m a t Is la m  D iim b au  

P e rk u a t  S p ir itu a lita s
BANTUL, BERNAS —

Um at Islam diim bau untuk 
memperkuat spiritualitas. Dengan 
spiritualitas yang kuat,diharapkan 
akan dapat menyelamatkan per
adaban saat ini dan di masa 
mendatang.

“Zamannya Nabi Adam a.s 
ketika pertama kali turun ke 
bumi setelah keluar dari surga, 
tidak mempermasalahkan apa 
yang ada di dunia. Dia hanya 
rindu pada satu hal sekaligus 
menjadi sesuatu yang dia ri
saukan ketika di bumi, yaitu 
kenikmatan spiritual yang ada 
di Surga. Berbeda halnya dengan 
permasalahan manusia sekarang 
yang seakan ditelan nikmatnya 
dunia. Manusia saat ini men
galami despiritualisasi,” kata 
Ustadz Fathurrakhman Kamal, 
Lc., M. Si saat memberi ceramah 
dalam acara Gerakan Sholat 
Subuh Berjamaah dan Kajian 
Sabtu Pagi pada Sabtu (7/1), 
di Masjid K.H Ahmad Dahlan 
Kampus Terpadu UMY. Acara 
ini dihadiri oleh segenap civitas 
akademika yang terdiri Rektor 
dan jajaran pimpinan, Dosen, 
Karyawan serta mahasiswa dan 
mahasiswi UMY.

M enurut Ustadz Fathur
rakhm an, sejarawan A lfinn 
Toffler mengatakan bahwa suatu 
peradaban yang akan bertahan 
di masa mendatang adalah per
adaban yang meletakkan dan 
menghargai spiritualisasi. Maka

peradaban yang tidak meletak
kan spiritualisasi sebagai basis 
berarti peradaban tersebut harus 
bersiap untuk hilang.

Spiritualisasi atau penjiwaan 
ajaran agama, menurut Fatkhur- 
rakhman, harus dilakukan setiap 
manusia. Tidak terkecuali ka
langan akademik atau kampus, 
perlu meletakkan spiritualisasi 
sebagai dasar dalam menjalani 
berbagai kegiatan.

“UMY juga harus mem
perkuat basis-basis spiritualisasi 
dengan cara memperkuat nilai- 
nilai keagamaan, yaitu agama 
Islam. Selain itu, UMYjugabisa 
mengkonstruksi paradigma yang 
ada dan beralih menuju para
digma Al-Qur’an,” imbaunya.

Ustadz Fathurrakhman juga 
menyoroti permasalahan umat 
Islam yang terjadi saat ini, khu
susnya di Indonesia.

“Saat ini Islam dihadapkan 
pada permasalahan yang para
doks. Segala sesuatu terlihat 
antagonis. Ini seperti dikatakan 
oleh Ketua Muhammadiyah 
bahw a um at Islam  sedang 
distigmasisasikan menjadi ak
tor antagonis. Orang Islam 
banyak yang terpaksa dan tidak 
tulus menunjukkan eksistensi 
keislamannya. Despiritualisasi 
seperti ini semakin dirasakan 
saat ini. Oleh karena itu, semoga 
kita terhindar dari sifat ter
paksa tersebut dan tulus dalam 
beribadah,“jelasnya. (*)


