
Sifat-sifat 
Orang 
Hizmet



Apa Itu Hizmet ?



Apakah ciri-ciri orang Hizmet?



Apakah anda orang hizmet?



HIZMET
Pelayanan : Melayani



http://www.youtube.com/watch?v=pcaBQTYgEKA


Orang-orang yang melayani….

● memiliki ketetapan dan keteguhan hati dalam 
berdakwah

● memiliki jiwa yang matang dan sangat menjaga 
adab serta kesopanan saat berhadapan dengan 
Penciptanya Yang Agung

● menjaga keseimbangan serta meyakini adanya 
iradah Ilahi hingga mereka mampu mengetahui 
bahwa semua manusia itu terpuji dan mulia

● mengganggap bahwa sebelum orang lain diri 
merekalah yang bertanggung jawab atas 
pekerjaan yang belum selesai.



Orang-orang yang melayani….

● senantiasa menghormati dan mengasihi 
siapa pun yang membantu demi 
mengagungkan hakikat Ilahi.

● penuh harapan dan keyakinan luar biasa 
● manusia rasional dan berwawasan 

(memiliki ilmu pengetahuan)
● Mereka tetap setia pada dakwah yang 

dicintainya, hingga mereka rela 
mengorbankan nyawa mereka dan apapun 
yang mereka cintai



Pentingnya Ilmu pengetahuan dalam Hizmet

َھلْ َیْسَتِوي الَِّذیَن َیْعَلُموَن َوالَِّذیَن َال َیْعَلُموَن

“Apakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak 
mengetahui?” (Az-Zumar, 39-9)

ُرون ه َھلْ َیْسَتِوي اْألَْعَمٰى َواْلَبِصیُر ۚ أََفَال َتَتَفكَّ

“Apakah sama orang yang buta dengan orang yang melihat?” Maka apakah kalian tidak 
merenungkan? (Al-An’am, 6-50)



Selain itu Nabi Muhammad (saw) juga bersabda,

َما ُبِعْثُت ُمَعلًِّما إِنَّ

“Saya dikirimkan tidak lain hanyalah sebagai seorang muallim (guru)” (Ibn Majah, Pendahuluan 17, Darimi, Pendahuluan 
32)

Guru-Hizmet
Guru  : Para Pewaris Jalan Nabi

Rasulullah Shallalahu alayhi wasallam lewat hadistnya memberikan cakrawala kepada kita bahwa ilmu di satu sisi 
merupakan warisan Kenabian:

ُثوا اْلِعْلَم َفَمْن أََخَذهُ أََخَذ ِبَحظٍّ َوافٍِر ُثوا ِدیَناًرا َوَال ِدْرَھًما َورَّ إنَّ اْألَْنِبَیاَء َلْم ُیَورِّ

“Para nabi, tidak meninggalkan dirham ataupun dinar sebagai warisannya. Yang mereka tinggalkan sebagai warisan 
adalah ilmu pengetahuan. Siapa yang mampu mendapatkan ilmu tersebut, maka ia telah mendapatkan keberuntungan  
yang besar” (Tirmizi, ilmu 19; Abu Dawud, ilmu 1; Ibn Majah, pendahuluan 17)



“Agar potensi baik dari seseorang dapat berkembang, maka ia hanya dapat 
diwujudkan lewat tangan pembimbing yang perangai, perilaku, dan 
karakternya bisa diambil sebagai contoh”

Guru - Hizmet
Guru : Pemikir dan Arsitek

● Memahami perkembangan zaman
● Melakukan penelitian mendalam terhadap prinsip ilmu pengetahuan yang ada 

(pemberi cahaya)
● Memberi pengaruh positif pada masyarakat melalui siswa
● Membimbing siswa dengan kedalaman representasi akhlak dan bahasa tubuh kita
● memahami masalah dan bersabar mengatasinya



Meluasnya Pengaruh Positif ke Lingkungan Masyarakat 
Diawali dari Seorang Siswa 

● “Cocuktan al haberi” yang berarti “ambillah seluk 
beluk beritanya dari anak kecil”.

● dari sisi psikologi manusia, mereka adalah saksi 
yang paling terpercaya di dunia ini

● Anak akan menceritakan apapun yang dilihat dan 
diketahuinya kepada siapapun yang dikenalnya

● Anak sebagai pewaris bumi

Guru kami memberikan contoh yang mulia terhadap kami. Beliau mau mendengarkan curahan hati kami 
dan mencarikan solusi atas masalah-masalah kami. Ketika kami bersedih dia menghibur kami,” 

“



Rasa malu telah terkelupas dari jiwa manusia
Kehinaan membanjiri pelosok sahara dan desa

Berapa banyak wajah jelek sembunyi di balik tabir kasa
Tak ada kejujuran. Janji jadi bualan. Amanat dianggap mainan.
Dusta dianggap biasa. Pengkhiatan merebak di mana-mana.
Kebenaran enyah tak bersisa. Akal sehat pergi tanpa kata.

Tuhan, betapa menakutkan perubahan ini!
Agama hilang. Iman melayang.
Agama jatuh. Iman pun runtuh.

Mehmet Akif Ersoy



Penjelasan Puisi….
● Dari puisi ini penyair menggambarkan sebuah kondisi rusak parah 

yang dilihatnya. 
● Namun segala ketidakjelasan yang telah berlangsung bertahun-tahun 

ini, tidak akan pernah mampu merasuki semua umat Islam secara 
keseluruhan

● tidak akan pernah bisa memadamkan nyala api ajaran Islam yang 
cemerlang dan kekal

● Meski selalu berusaha ditumpas oleh kejahatan, ajaran Islam yang 
sejati selalu menjadi bara yang menyala di balik sekam kegelapan

● Bara itulah yang kelak akan kembali menyalakan api kebenaran yang 
menerangi jagad raya

dengan perawatan dan pengayoman yang baik, bara api itu akan bersinar semakin 
terang hingga sinarnya mampu mencapai sebuah generasi yang mampu 

menyelesaikan tugas mereka untuk menebarkan cahaya ke seluruh dunia.



Para pewaris bumi

"Dan sungguh telah Kami tulis di dalam Zabur sesudah (Kami tulis dalam) Lauh Mahfuzh, bahwasanya bumi ini 
dipusakai hamba-hamba-Ku yang saleh." (QS al-Anbiyâ` [21]: 105).

● selalu giat membangun keutuhan dan persatuan
● Selalu memahami zaman yang mereka hadapi
● selalu menjadikan ilmu dan pengetahuan sebagai senjata
● setia menjaga keseimbangan antara dunia dan akhirat



Terima Kasih


