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MANIFESTO

The

10 KUALITAS HAKIKI YANG DIPERLUKAN SETIAP MUSLIM UNTUK 

MEMBANGUN KEMBALI UMAT YANG PRODUKTIF



Manifesto ProductiveMuslim diperuntukkan bagi 
setiap Muslim dan Muslimah yang:

Berusaha untuk memperoleh ridha Allah Subhanahu Wa Taala.

Berusaha mengikuti sunah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.

Berupaya menjunjung tinggi tanggung jawabnya sebagai khalifah 
(pemimpin) di muka Bumi.

Merasa tidak berdaya atau frustrasi dengan keadaan buruk yang terjadi 
pada umat di seluruh dunia dan mencari cara produktif yang dapat 
mereka bantu.

Ingin mencapai kehidupan yang sehat dan seimbang secara mental, 
Quran dan sunah.

Berjuang dengan tantangan pribadi setiap hari yang harus berjibaku 
antara pekerjaan, studi, kehidupan keluarga, kehidupan sosial, dan 
tanggung jawab Muslim mereka.

Ingin menjadi bagian solusi untuk membangun kembali “Umat yang 
Produktif” demi Allah Subhanahu Wa Taala.

Apakah manifesto ini 
tepat untuk saya?
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Dunia dapat berubah. Perubahan itu dimulai dari Anda.
Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum kecuali kaum  

itu sendiri yang mengubah apa-apa yang ada pada diri mereka.

[Quran: Surat 13 ayat 11]

Assalamualaikum saudara-saudaraku 
sekalian.

Anda hadir di sini karena Anda memiliki benih di dalam hati 
Anda yang siap tumbuh. 

Di dalam benih itu ada potensi yang sangat besar - dan 
dengan hal itu - muncul tanggung jawab untuk memenuhi 
potensi terbesar Anda sehingga Anda bisa membantu 
Umat, mengambil bagian dalam memulihkan kebenaran dan 
martabat di dalam masyarakat, dan menjunjung Islam demi 
Allah Subhanahu Wa Taala.. 

Anda merasa senang untuk menanamkan benih ini yang akan 
bermanfaat bagi Anda. Namun pada saat yang sama, Anda 
terkungkung oleh rasa takut dan ragu. Rasanya benih di dalam 
diri Anda ini tidak memiliki sumber makanan yang dibutuhkan 
untuk tetap hidup. 

Hanya dengan melihat sekitar, Anda melihat banyak tantangan 
yang bertentangan dengan cara hidup seorang Muslim. Umat 
kita telah terperosok dalam keadaan buruk yang menyakitkan 
karena kemiskinan, perang, terorisme, dan Islamophobia 
(ketakutan akan Islam), kaum Muslimin sendiri yang telah jatuh 
ke dalam kesesatan karena ketidakpedulian atau pengaruh 
dari masyarakat sekuler yang cenderung menjauh dari situasi 
yang diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala.. 

Subhanallah. Keadaan benar-benar tampak suram. Namun 
ANDA punya pilihan.

Anda bisa memilih untuk menerima situasi itu apa adanya 

dan menjadi pengamat pasif yang menyaksikan dari jauh saat 
Umat terperosok lebih dalam ke dalam kekacauan, atau Anda 
dapat memilih untuk mengambil langkah aktif, menyirami 
bibit di dalam hati Anda, dan menjadi peserta produktif dalam 
membangun kembali Umat ini, seorang demi seorang.

Saya tahu hanya dengan membaca laporan ini bahwa Anda 
ingin menjadi peserta produktif dalam membangun kembali 
Umat ini, masya Allah!

Saya juga tahu bahwa Anda, seperti jutaan Muslim lainnya 
yang memiliki maksud tulus yang sama, tidak tahu harus 
memulai dari mana. Lagi pula, Anda sulit mengelola tanggung 
jawab sehari-hari, jadi bagaimana mungkin Anda bisa 
mengatasi masalah-masalah Umat? 

Insya Allah, halaman berikutnya akan diarahkan untuk memberi 
landasan awal kepada Anda untuk menjadi ProductiveMuslim. 

Dalam manifesto ini, Anda akan menemukan 10 kualitas hakiki 
yang dibutuhkan oleh setiap Muslim untuk mengembangkan 
di dalam diri mereka agar mereka menjadi bagian yang 
bermanfaat dari solusi yang akan membangun kembali Umat 
ini, insya Allah.

Yang dapat Anda harapkan dalam manifesto ini:

10 Kualitas Hakiki 
Anda akan mempelajari 10 kualitas hakiki yang 
dibutuhkan untuk menjalani hidup yang benar-benar 
produktif demi Allah Subhanahu Wa Taala - secara 
jasmani, rohani, dan sosial. Saat kami memperkenalkan 
kualitas hakiki ini satu per satu, kami akan 

menjelaskan mengapa kita sebelumnya harus menjadi 
ProduciveMuslim, dan bagaimana hal itu merupakan titik 
awal untuk membangun kembali ‘Umat yang Produktif”.  

Tips Produktivitas Praktis yang Menyeluruh:
Setelah masing-masing kualitas hakiki ini dijelaskan, 
Anda akan menemukan langkah-langkah yang dapat 
ditindaklanjuti serta dapat langsung diterapkan untuk mulai 
mengembangkan kualitas tersebut. Langkah-langkah ini 
kecil dan mudah, namun jangan meremehkan kekuatannya! 
Hanya dengan mengikuti langkah-langkah ini, Anda akan 
menuju perubahan penting yang akan mendorong menuju 
gaya hidup menyeluruh, yang pada gilirannya akan menjadi 
bagian mendasar untuk membangun kembali Umat, insya 
Allah.  

Jika Anda bersemangat untuk memulai perubahan ini dan siap 
meninggalkan hari-hari yang penuh kelalaian dan kesia-siaan, 
maka Anda siap bergabung dengan kami dan jutaan saudara 
dan saudari lainnya dalam gerakan ProductiveMuslim.

Selamat datang. Semoga Allah menerima amal dan 
memudahkan jalan Anda. 
 

Sincerely,

Mohammed Faris, a.k.a. “Abu Productive”
Founder, ProductiveMuslim.com

ncerely,

h d F i k “A
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Jadi apakah kehidupan yang 
bertujuan itu dan bagaimana Anda 

bisa mencapainya? 

Jika Anda meninjau kembali kehidupan 
Anda saat ini, apakah Anda menyebut 
hidup ini sebagai “Kehidupan yang 
Bertujuan” atau “Kehidupan yang 
Spontan”.

Mengetahui perbedaan antara kehidupan yang bertujuan dan 
gaya hidup yang hanya berjalan mengalir merupakan hal yang 
penting. Hal itu merupakan langkah pertama menjadi ProductiveMuslim, dan 
mengharuskan Anda untuk memikirkan dan menerapkan kembali konsep Tujuan 
yang lebih diberdayakan dalam kehidupan sehari-hari Anda.

Apa yang dimaksud dengan kehidupan yang bertujuan itu? Izinkan saya menjelaskan dengan contoh. 

Bayangkanlah ada dua orang teman - Ahmad dan Umar - yang keduanya memulai kuliah di 
perguruan tinggi pada waktu yang sama. Ahmad menjalankan kehidupan yang bertujuan. 
Ia merencanakan dan memusatkan waktu dan usahanya pada berbagai bidang berbeda 
dalam kehidupannya menuju kebaikan akhirat (dunia setelah kematian) dan dunia (kehidupan 
sekarang ini). 

Ahmad fokus pada salat hariannya, terlibat dalam kegiatan dakwah, berfokus pada studinya, 

mengapa ia melakukan sesuatu. Bahkan saat istirahat, bergembira, dan bersosialisasi pun 
ia memiliki tujuan. Sebagai hasilnya ia membangun hubungan yang sehat dan penuh kasih 
dengan keluarga, teman-teman, dan masyarakatnya. 

Di lain pihak, Umar adalah orang yang lebih “mengalir”. Meskipun ia selalu masuk kelas dan 
melakukan pekerjaan rumahnya, ia tidak terlalu peduli untuk melakukannya dengan benar-
benar fokus. Itu hanya sesuatu yang “harus ia lakukan” dan ia melakukannya seadanya untuk 
menyelesaikannya. 

Umar mungkin memiliki satu atau dua tujuan yang terkait untuk memperoleh angka yang 
baik dan menemukan pekerjaan yang tepat, namun di luar itu, ia tidak terlalu kuat mendorong 
dirinya sendiri. Ia juga tidak benar-benar memperhatikan kesehatannya sendiri. Fokusnya 
pada kehidupan rohani juga sama, tanpa banyak usaha dan waktu yang diluangkan untuk 
memperkuat imannya atau terlibat dengan komunitas. 

Sekarang manakah dari dua gaya hidup ini yang lebih memiliki kekuatan? Manakah yang 
menurut Anda akan membawa kepada kesuksesan - di dunia ini dan di akhirat nanti?

Tentu saja tidak diragukan lagi, kehidupan yang bertujuan.

Kita cenderung berpikir tentang bertujuan sebagai pemikiran yang kita miliki sebelum kita 
beribadah atau memulai amal baik atau proyek. Namun, ini hanyalah bentuk dasar dari 
penggunaan tujuan.

Kehidupan yang bertujuan lebih dari sekadar bentuk dasar dari tujuan, dan memanfaatkan 
kekuatan sebenarnya untuk mencapai keunggulan dan tingkat produktivitas yang tinggi. 

Bagaimana Anda dapat memanfaatkan kekuatan tujuan yang sebenarnya?

Cukup dengan berpikir berbeda tentang saat-saat dalam hidup Anda dan mengajukan 
pertanyaan yang lebih baik dan berkualitas lebih tinggi pada diri Anda sendiri  misalnya:

“Apakah tujuan saya sekarang?” 
“Bagaimana saya berbakti pada Allah Subhanahu Wa Taala dengan melakukan 
perbuatan ini?”
“Mengapa saya menginginkan hal ini/Mengapa saya harus melakukan ini?” 
“Bagaimana saya dapat memberi manfaat pada diri sendiri dan orang lain 
melalui perbuatan ini?”
“Bagaimana saya dapat memiliki tujuan yang lebih tinggi/lebih baik untuk 
meningkatkan produktivitas saya?”  

Anda mungkin berpikir, “Saya suka bersikap dengan membiarkan kehidupan saya mengalir begitu 
saja”. Saya tidak ingin terlalu menekankan diri dengan melakukan terlalu banyak perencanaan”. 
Itu sah-sah saja jika Anda ingin menjadi Abu Tak Produktif ;)! 

Sekarang setelah Anda berada di dalam perjalanan ini, saya ingin Anda menjangkau potensi 
Anda sepenuhnya dan menjalani kehidupan yang lebih bertujuan.

Mulai saat ini dan seterusnya, berpikirlah dengan cara yang berbeda mengenai TUJUAN dan 
cobalah lebih BERTUJUAN dalam hidup Anda. Tetapkanlah tujuan dalam pekerjaan Anda, 
keluarga Anda, diin atau agama Anda, dan masyarakat Anda. Milikilah tujuan, sasaran yang 
jelas, dan kendali untuk setiap bagian dari hidup Anda. Sadarilah tujuan Anda dan gunakan 
kekuatan tujuan untuk mendorong diri Anda dan menjalani gaya hidup yang produktif.
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Tips praktis untuk memulai:

Buatlah Jurnal Tujuan
Belilah jurnal/buku notes dan namai sebagai Jurnal Tujuan.

Tulis tujuan Anda

Al-Mulk bulan ini”, serta tujuan-tujuan umum seperti, “Saya ingin 
memilih hal-hal positif daripada hal-hal negatif”.

Tinjau kembali tujuan Anda
Setiap pekan, buka tujuan Anda dan tinjau kembali tujuan-tujuan 
itu serta bagaimana Anda telah menerapkannya dalam kehidupan 
sehari-hari, dan apakah Anda puas dengan tujuan-tujuan itu atau 
perlu merevisi dan memperbaruinya.
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Apakah berkah itu dan 
mengapa hal itu penting? 

Pernahkah Anda tiba-tiba menyadari 
bahwa Anda tidak sekuat, sepintar, 
sespesial, atau sehebat yang Anda 
pikir? 

Saya tidak bermaksud untuk tidak menghargai Anda, 
namun kita semua pernah melewati penyadaran ini. Hal 
itu datang kepada kita saat-saat kita menghadapi cobaan 
atau kesusahan, atau muncul pada kita ketika melakukan 
perenungan mendalam.  

Di saat-saat seperti ini kita merasa berada di titik terendah. 
Namun hal itu juga bisa membuat kita lemah. 

Itulah mengapa kapan saja pemikiran seperti itu terlintas 
dalam pikiran Anda, saya ingin mengaitkannya dengan 
pemikiran lain: “Ya, saya mungkin tidak sekuat, sepintar, 
sespesial itu... Namun dengan Allah, saya lebih kuat daripada 
yang saya bayangkan!”

Merasa sepenuhnya sadar dengan keberadaan dan kehendak 
Allah dalam hidup Anda, serta melihat Kekuasaan, Keindahan, 
dan Keagungan Allah di sekeliling Anda dapat benar-benar 
membantu Anda menuju gaya hidup yang produktif. 

Karena kesadaran akan Allah Subhanahu Wa Taala 
diterjemahkan ke dalam ingatan yang tidak pernah putus 
akan keberadaan-Nya, kepatuhan pada perintah-perintah-
Nya, dan kesadaran bahwa Anda harus melakukan lebih 
banyak lagi bagi-Nya.  

Terlebih lagi, kesadaran sepenuhnya akan Allah di 
setiap momen akan mengembangkan konektivitas 
rohani pada rasa Ketuhanan dan memunculkan 
keberkahan dalam hidup Anda.

Berkah adalah racikan rahasia dari 
ProductiveMuslim! 

lebih banyak lagi dengannya daripada tanpa berkah. 

Dari segi keilmuan, berkah, adalah ‘keterikatan ilahiah 
kepada sesuatu yang akan meningkatkan sesuatu itu atau 
membuatnya menjadi bermanfaat”. 

Misalnya, jika ada berkah dalam waktu, Anda dapat melakukan 
lebih banyak hal dalam waktu satu jam tanpa merasa lelah. 
Jika ada berkah dalam tidur, Anda bisa tidur selama beberapa 
jam saja namun merasa kembali segar dan bertenaga saat 
bangun. Jika ada berkah dalam uang, Anda bisa melakukan 
lebih banyak dengan uang Anda. 

Berkah merupakan rahasia produktivitas seorang Muslim dan 
merupakan keuntungan yang hanya tersedia untuk Anda - 
seorang Muslim yang percaya kepada Allah dan Rasul-Nya 
Salallahu Alaihi Wassalam.. 

Jadi...akankah Anda memanfaatkan sumber yang 
berkelimpahan ini?
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Tips praktis untuk memulai:

Pelajari
Baca artikel kami: 18 Sumber Barakah - untuk mempelajari tentang 
cara menambah berkah dalam hidup Anda.

Praktikkan
Upaya untuk memanfaatkan paling tidak TIGA sumber berkah 
setiap hari dan jadikan hal itu sebagai bagian dari kebiasaan sehari-
hari Anda.

Ingatkan
Unduh dan cetak   “18 sumber Berkah” dan tempelkan di 
tempat yang mudah dilihat sebagai pengingat setiap hari. 
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productivemuslim.com | p. 10

http://productivemuslim.com/
http://productivemuslim.com/18-sources-of-barakah/
http://productivemuslim.com/18-sources-of-barakah-2/


Hakiki
Kualitas No. 3

limpahan 

I s i lah
hati

DENGAN 

hh
HAL-HAL 
POSIT IF

A N D A

O IPOSIT IFFP



Bayangkan kehidupan yang TANPA 
hal-hal negatif. 
Tidak ada keluhan. Tidak ada menyalahkan. Tidak ada alasan.

Bagaimana perasaan Anda? Saya yakin Anda akan merasa 
super positif!

Inilah sebabnya Allah ingin Anda mengambil kendali atas hidup Anda - apa pun situasinya. 

Allah memberi kita nikmat Islam, yang merupakan agama dan jalan hidup yang SUPER 

POSITIF! Islam tidak menanamkan kesedihan, depresi, atau negativitas. Islam memberi 

panduan untuk bangkit di saat-saat kesulitan untuk menjadi lebih kuat dan lebih bahagia. 

Alaihi Wassalam akan menanamkan sifat positif dan kegembiraan untuk 

menjalani hidup yang memuaskan dan produktif!

Sebuah contoh dari kehidupan Nabi Muhammad 

Salallahu Alaihi Wassalam adalah saat ia 

menggali parit dalam Perang Parit, sementara 

10.000 orang berbaris menuju kota Madinah. Ia 

memberikan kabar gembira kepada rekan-rekannya 

bahwa mereka akan berjaya di Yaman, Suriah, dan 

Persia. Ini merupakan contoh sifat positif yang sangat 

baik dari seseorang yang sedang diserang! Semoga Allah 

Memberikan Shalawat dan Salam kepadanya.

Apakah Anda memilih kehidupan yang penuh dengan hal-
hal positif?

Bersikap jujurlah. Seberapa banyak hal-hal negatif yang merasuk ke dalam kehidupan 
Anda.

Mungkin Anda selalu mengeluh tentang diri Anda, keluarga Anda, tetangga Anda, 
lingkungan Anda, dan Umat. Mungkin Anda selalu menemukan alasan mengapa sesuatu 
hal tidak berjalan sesuai keinginan dan segalanya tampak kacau. 

Betapa pun kecilnya pemikiran negatif itu, ia berpengaruh besar terhadap perilaku, 
produktivitas, hasil, dan kehidupan Anda. 

Inilah mengapa sifat negatif bukanlah ciri seorang ProductiveMuslim!

Seorang ProductiveMuslim adalah seseorang yang benar-benar berpikir positif. Seorang 
ProductiveMuslim menemukan inspirasi dalam Quran dan kehidupan pribadi Nabi 
Muhammad Salallahu Alaihi Wasallam, agar ia dapat mengenali benih pemikiran negatif 
ini dan memilih menggantinya dengan limpahan hal-hal positif.

Saat Anda menerapkan sifat-sifat positif seorang ProductiveMuslim, Anda akan mencari 
kehidupan yang tidak terbatas, selalu mencari cara untuk menjadi kekuatan positif di 
muka bumi ini sebagai khalifah Allah dan memenuhi segala perintah-Nya. 
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Tips praktis untuk memulai:

Ketika Anda memiliki pemikiran negatif, 
HENTIKAN segera! Pikirkan bagaimana cara mengubahnya 
menjadi positif.

Ketika menghadapi situasi sulit, tanyakan 
diri Anda, ‘Bisakah saya melakukan sesuatu mengenai hal 
itu?’ Jika jawabannya ‘tidak’, maka terimalah hal itu dengan 
sabar dan jangan mengeluh. Jika jawabannya ‘ya’, bangkitlah, 
jangan mengeluh, dan lakukan yang perlu dilakukan untuk 
mengubahnya.  

Kelilingi diri Anda dengan orang-orang positif 
yang  akan mendorong Anda mencapai hasil positif. Tutuplah 
telinga Anda dari hal-hal negatif di sekeliling Anda.

Berhentilah kecanduan dengan BERITA! Berita 
penuh dengan hal-hal negatif mengenai dunia dan segala 

hal-hal yang masuk ke dalam kehidupan Anda dan ruang sadar 
Anda.

TIPS PRO: Punya teman 
di Facebook atau 
Twitter yang beritanya 
selalu negatif atau 
mengecewakan Anda? 
Blokir saja mereka! 
Berhenti mengikuti 
mereka! Jika berita yang 
mereka bagikan tidak 
bermanfaat dan hanya merusak 
suasana hati atau hari Anda, 
maka Anda tidak akan 
memerlukannya. Bersikap 

orang-orang di dalam 
kehidupan dan ruang 
sadar Anda. 

TIPS PRO: Ingatlah, 
melewati masa-masa 
sulit selalu lebih mudah 
ketika Anda mencari 
konektivitas rohani dan 
berkah, karena bersama 
Allah, Anda lebih kuat 
daripada yang Anda 
bayangkan!
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Salah satu kekuatan dari imajinasi manusia adalah 
kemampuannya merencanakan, membayangkan langkah-
langkah apa yang dapat ia lakukan di masa mendatang 
untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi.

Kekuatan ini benar-benar bermanfaat dan - jika digunakan dengan benar- dapat menjadi 
kunci keberhasilan di dunia maupun di akhirat kelak.

Sebagai seorang ProductiveMuslim, Anda perlu mengendalikan perencanaan dan 
pengaturan diri Anda. Hari-hari, pekan, bulan dan tahun-tahun Anda harus dipikirkan 
secara menyeluruh dan direncanakan secara mendetail.

Anda berencana sembari mengakui bahwa semuanya ada di bawah kendali Allah dan 
tidak akan ada yang akan terjadi tanpa izin-Nya. Daripada duduk berdiam diri dan 
membiarkan kehidupan membuat rencananya, Anda harus secara aktif berencana untuk 
diri Anda.

Seseorang mungkin berpendapat, “Di mana spontanitasnya? Saya ingin melihat 
bagaimana kehidupan akan membawa saya dan saya tidak mau bersikap kaku dalam 
hidup saya”. 

Di situlah penekanannya, perencanaan tidak berarti Anda menjalani hidup yang kaku. 

Perencanaan berarti Anda mengembangkan struktur di dalam hidup yang 
akan membawa Anda mengembangkan diri lebih lanjut. 

Perencanaan seperti inilah yang sebenarnya akan membawa Anda merasakan 
spontanitas, karena jika Anda tidak berencana, Anda hanya akan duduk berdiam diri, 
menonton televisi, jatuh bangun dalam hidup, dan tidak ada waktu untuk aktif mengejar 
hal-hal yang bermanfaat bagi diri Anda di dunia dan di akhirat.

Argumen lain yang sering saya dengar adalah, “Bagaimana dengan orang-orang di 
sekeliling saya?! Saya tidak bisa sekaligus membuat rencana untuk mereka! Saya akan 
jadi orang yang suka mengatur!”

Di sini, argumen saya adalah perencanaan tidak sama dengan mengendalikan. 
Perencanaan berarti Anda memiliki gambaran mengena apa dan kapan sesuatu harus 
diselesaikan, Tentu saja Anda harus mendiskusikan rencana yang terkait dengan 
keluarga, rekan kerja, atasan, dan masyarakat serta tidak memaksakan kehendak kepada 
orang-orang di sekitar Anda. Namun bagaimana pun, tidak ada alasan untuk tidak 
berencana. 

Malahan Anda akan segera menyadari bahwa orang-orang di sekitar akan meminta saran 
kepada Anda mengenai tindakan selanjutnya atau rencana yang akan dilakukan di hari, 
pekan, dan bulan-bulan mendatang, karena mereka tahu bahwa Anda adalah perencana 
yang baik.
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Apa yang harus saya 
rencanakan?

Pertanyaan yang bagus.
Ada empat tingkat perencanaan yang saya sarankan:

Perencanaan 

Harian
Ini adalah ketika Anda 
duduk di awal hari dan 

merencanakan hari Anda 
jam demi jam. Pastikan bahwa 

Anda menyelesaikan paling tidak 
tiga TPP (Tugas Paling Penting) dan 

Anda menyeimbangkan komitmen rohani, 
pekerjaan, rumah, dan pribadi di satu hari itu. 

Perencanaan Mingguan

Di akhir setiap pekan, lakukan apa yang disebut 
dengan “Tinjauan Mingguan”, tengok kembali pekan Anda 

sebelumnya dan ketahui yang dapat Anda capai. Lalu, pandang 
pekan mendatang dan putuskan yang ingin Anda capai. Miliki 

proyek yang jelas mengenai apa yang ingin Anda selesaikan di pekan 
mendatang dan tentukan TPP yang akan memberikan kemajuan pada 

proyek Anda. 

Perencanaan Bulanan
Membuat rencana untuk satu bulan penuh bisa jadi cukup menyulitkan. Di sini, saya 

menyarankan perencanaan: 

&

Yang terakhir disebut seringkali terabaikan namun bisa sangat berpengaruh terhadap kemajuan hidup Anda

Peristiwa-peristiwa penting  yang terjadi 
di bulan mendatang (misalnya perjalanan, 

proyek besar, dll.)

Kebiasaan atau rutinitas yang ingin  

Anda capai di bulan depan. 

Kebiasaan atau rutinitas yang ingin

Anda capai di bulan depan. 

Peristiwa-peristiwa penting  yang terjadi
di bulan mendatang (misalnya perjalanan, 

proyek besar, dll.)

Perencanaan Hidup 
Di sinilah biasanya orang merasa bingung. Semua orang setuju dengan saya dalam urusan perencanaan harian, 

mingguan, dan bulanan. Akan tetapi, tak lama setelah saya mengatakan “Perencanaan Hidup”, saya mendengar dua 
jenis keengganan: 

Berikut faktor kuncinya: perencanaan hidup bukanlah rencana pasti untuk hidup Anda, namun peluang untuk menjelajahi dan 
membayangkan kehidupan Anda jika Anda merencanakannya. 

“Bagaimana saya bisa merencanakan 

keseluruhan hidup saya, itu terlalu sulit!” 

“Tuh, ‘kan! Apa saya bilang! Tidak ada gunanya berencana, 

ia akan meninggal dan tidak pernah mencapai rencananya”. 

karena ia telah berencana, ia menetapkan tujuan pada dirinya 

yang akan diberikan ganjaran oleh Allah Subhanahu Wa Taala 

meskipun ia tidak mencapai tujuannya. “Bagaimana saya bisa merencanakan 

keseluruhan hidup saya, itu semuanya 

terserah Allah!”

Lama waktu untuk merencanakan 
hari Anda: 15-30 menit

Lama waktu untuk 
merencanakan hari  
Anda: 30-45 menit

MISALNYA: Mungkin Anda ingin mengembangkan rutinitas 
membaca 20 halaman buku yang bermanfaat sebelum tidur, atau 

rutinitas salat witir setiap malam. Kecuali Anda merencanakannya 
dan menganggapnya sebagai tantangan 1 bulan (30 hari), 

kebiasaan/rutinitas itu jarang terwujud.

“Bagaimana saya bisa merencanakan 

keseluruhan hidup saya, itu terlalu sulit!” 

“Bagaimana saya bisa merencanakan

keseluruhan hidup saya, itu semuanya

terserah Allah!”

“Tuh, ‘kan! Apa saya bilang! Tidak ada gunanya berencana, 

ia akan meninggal dan tidak pernah mencapai rencananya”. 

karena ia telah berencana, ia menetapkan tujuan pada dirinya

yang akan diberikan ganjaran oleh Allah Subhanahu Wa Taala

meskipun ia tidak mencapai tujuannya.

MISALNYA: Seseorang mungkin 
berencana untuk menghafal 
Quran dalam waktu 5 tahun. Ia 
merencanakannya, mendaftar di 

sekolah mengaji, dan melakukan 
yang terbaik untuk menghafal. Namun 

di tengah jalan, ia meninggal dunia.  
Mereka yang anti dengan perencanaan 

kehidupan akan bilang 

Namun argumentasi saya: 
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Perencanaan adalah alat bantu terbaik dari imajinasi manusia yang 
tidak bisa disepelekan. Mulailah merencanakan sekarang juga.

Tips praktis untuk memulai:

Unduh lembaran ProductiveMuslim dan mulailah berencana! 
Ada 4 lembar kerja yang harus dipertimbangkan:

Pembuat Tugas Harian untuk membantu Anda merencanakan 
hari-hari Anda dan memastikan bahwa Anda tidak melewatkan 
tugas penting dalam empat lingkup hidup Anda (Islam, Keluarga, 
Pekerjaan, Pribadi)

Pembuat Tugas Mingguan untuk membantu Anda merencanakan 
pekan Anda dan mengetahui proyek besar apa yang akan Anda 
kerjakan setiap hari di setiap pekannya.

Pembuat Tugas Bulanan untuk membantu Anda memulai 
kebiasaan  yang baik dan menghentikan kebiasaan yang merusak 
dalam waktu 30 hari.

Perencana Tujuan Terlengkap ProductiveMuslim untuk 
membantu Anda merencanakan hidup dan mengaitkan tujuan 
Anda dengan akhirat.

Tinjau rencana Anda setiap hari, minggu, bulan, tahun, dan 

Tindak Lanjuti Ikuti rencana Anda dan jangan biarkan rencana 
tidak terpakai serta penuh debu.
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Manakah dari dua situasi pagi hari 
ini yang tampaknya lebih baik?

Pagi A

Anda bangun pukul 8 pagi. 
Anda ketinggalan salat 
Subuh. Anda dan/atau 

anak-anak anda 
terlambat pergi ke 
kantor/sekolah . 

Anda melewatkan 
sarapan, melupakan 

olahraga, dan terjebak 
dalam lalu lintas 
jam sibuk! Anda 
terlambat pergi 
bekerja, email 
Anda menumpuk, 

dan atasan Anda 
menanti laporan 
mingguan 10 menit 

lagi! 

Pagi B

Anda bangun pukul 4.30 pagi. 
Anda salat Tahajud lalu membaca 
buku yang bermanfaat atau 
merencanakan hari Anda sembari 
menunggu salat Subuh. Setelah 
salat Subuh, Anda membaca 
doa-doa pagi, membaca Quran, 
berolah raga, dan mandi. Lalu 
Anda menikmati sarapan yang 

santai dengan pasangan dan anak-
anak Anda sebelum berangkat pagi, 
mengalahkan lalu lintas jam sibuk 
dan menikmati perjalanan pagi ke 
kantor. Anda sampai ke kantor 

lebih awal, merencanakan hari 
Anda, serta menyelesaikan 
tugas-tugas penting sebelum 
memeriksa email dan bertemu 

orang-orang.

Banyak perbedaannya ya? ;)

Kedua skenario di atas menggambarkan perbedaan antara orang yang sukses 
dengan orang yang tidak sukses. 

Ada kekuatan tersendiri jika Anda bangun pagi dan memanfaatkan waktu 
pagi hari sebelum memulai hari. 

Mungkin rahasianya ada pada hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi 
Wassalam, yang mengatakan “Waktu pagi hari merupakan berkah bagi 
bangsaku”. 
 
Lagi-lagi karena berkah! 

Berkah adalah racikan rahasia dari ProductiveMuslim yang telah saya sebut di 
awal. Bangun pagi hari adalah sumber dari berkah.

Anda 
And
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sa
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jam 
terla
bek
An

d
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ke 
h .

an 
an 
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productivemuslim.com | p. 19

http://productivemuslim.com/


Jika Anda ingin menjadi ProductiveMuslim, saya sangat menyarankan Anda untuk bergabung dalam 
klub pagi hari ini. Klub ini merupakan klub eksklusif bagi mereka yang ingin sukses dan tidak pernah 
ingin lagi tergesa-gesa di pagi hari. 

Klub ini memiliki tiga aturan dasar:

Apakah menurut Anda hal itu bisa dilaksanakan? Apakah menurut Anda, tidak mungkin bergabung 
dengan klub ini, dan masih aktif dan produktif di sisa hari?  

Izinkan saya mengundang Anda dalam kursus kami, “Panduan ProductiveMuslim agar TIDAK 
PERNAH LAGI MELEWATKAN SALAT SUBUH”.  Panduan ini tersedia di Akademi ProductiveMuslim, 
dan Anda akan belajar tips-tips praktis untuk bergabung dengan klub pagi ini dan merencanakan 
rutinitas pagi yang bermanfaat dan produktif.

Aturan No. 1

Anda harus bangun 
SEBELUM waktu salat 

Subuh. Setiap. Hari. Tidak 
Terkecuali. 

(Ibu-ibu dan para wanita, 
ini berlaku juga saat Anda 

tidak salat).

Aturan No. 2

Anda harus tetap bangun 
SETELAH salat Subuh, 

paling tidak sampai 
matahari terbit. 

(Ya, ibu-ibu dan para 
wanita, ini berlaku juga 
saat Anda tidak salat).

Aturan No. 3

Anda harus memiliki 
rencana yang benar-benar 
jelas mengenai apa yang 
akan Anda lakukan, sejak 

Anda bangun sebelum 
waktu salat Subuh, 

sampai matahari terbit 
dan sesudahnya. Kami 
menyebutnya sebagai 

“Rutinitas Pagi”.
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Tips praktis untuk memulai:

Bergabunglah dalam kursus gratis ini: “Panduan 
ProductiveMuslim agar TIDAK PERNAH LAGI MELEWATKAN SALAT 
SUBUH” di Akademi ProductiveMuslim.

Bacalah ketiga artikel berikut ini mengenai 
bangun pagi untuk salat Subuh yang sangat praktis dan berlaku 
untuk semua zona waktu:

Cara Bangun Pagi untuk Salat Subuh

7 Tips Agar Tetap Bangun Setelah Salat Subuh

Cara untuk Terus Tetap Bangun (Atas Izin Allah) 45 
Menit Sebelum Azan Subuh.

Mendaftarlah di klub pagi ini dan undang 
keluarga dan teman-teman  Anda untuk juga bergabung 
dan melihat produktivitas Anda meningkat!
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Saya tidak suka menjadi orang yang lamban, tidak aktif, dan 
pada dasarnya menjadi seorang pemalas. Dana saya merasa 

sehat.

Selama bertahun-tahun, saya belajar bahwa kondisi positif/
negatif itu tidak datang sendiri. Kesemuanya terkait langsung 
dengan kebiasaan makan dan tingkat aktivitas saya. Tidak 
ada jawaban yang mudah.

Saya tidak akan memberi Anda kuliah mengenai pentingnya 
melewatkan burger yang lezat, gorengan samosa yang 
renyah, atau soda yang penuh gula. Saya juga tidak akan 
memberikan ceramah mengenai keutamaan olahraga dan 
menjalani hidup yang aktif. 

Namun jika Anda benar-benar serius berkomitmen untuk 
menjadi ProductiveMuslim, Anda memerlukan 
bantuan sepenuhnya dari tubuh Anda.

Menjaga mesin tubuh Anda

Tubuh kita merupakan mesin yang sangat bertenaga 
yang perlu dijaga dengan baik agar berfungsi secara 
optimal.

Semakin baik kita menjaganya dengan asupan energi dan 
latihan yang tepat, semakin baik tubuh akan berfungsi untuk 
memberi kita hasil yang luar biasa.

Pernahkah Anda memperhatikan bahwa CEO yang sukses 
biasanya memiliki tubuh yang benar-benar bugar? Apakah 
menurut Anda hal itu hanya kebetulan belaka? 

CEO itu tahu benar bahwa agar optimal bekerja, mengelola 
miliaran dolar, dan memimpin karyawan di seluruh dunia, 
mereka harus makan dengan benar dan tetap bugar.

Jika Anda takut dengan perubahan drastis, saya punya berita 
bagus: jangan langsung membuat perubahan drastis. Saya 
tidak mengharapkan Anda untuk melewatkan makanan yang 

tidak sehat dan pergi ke gym mulai besok. Tapi 
berjanjilah untuk melakukan satu hal: Setiap 
minggu, Anda akan membuat satu perubahan 
kecil dalam pola makan Anda dan memulai 

gaya hidup aktif. Misalnya, pekan ini Anda akan 
mulai makanan penutup setelah makan malam dan 

memakai tangga dan bukan lift. Bisakah itu dilakukan? 
Bagus sekali! 

Sedikit demi sedikit, Anda akan mencapainya dan Anda 
akan menikmati apa yang diberikan oleh tubuh aktif 

Anda yang baru.
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Tips praktis untuk memulai:

Buatlah buku catatan harian yang  berisi makanan  
yang Anda makan setiap hari dan pikirkan dengan cermat dampak 

Buatlah perubahan kecil pada pola makanan/tingkat 
olah raga Anda setiap pekan seperti yang telah disarankan di atas.

Anda tidak harus bergabung di gym untuk berolah 
raga, sepanjang Anda bergerak lebih aktif daripada biasanya, itu 
sudah menjadi awal yang baik. Sertakan juga sedapat mungkin 
gaya hidup yang aktif dengan berolah raga dengan rekan-rekan 
kerja Anda, atau bermain dengan anak-anak di taman setiap hari, dll.
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Selama 500 tahun surga sunyi senyap. Tidak ada wahyu yang diturunkan kepada umat 
manusia. Kitab terakhir - Taurat dan Injil - telah kehilangan keasliannya dan umat manusia 
terperosok ke dalam kegelapan.

Lalu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam lahir, dan antisipasi Nabi yang baru meningkat 
melalui tanda-tanda yang muncul kepada orang-orang pintar di tanah Arab. Ketika Nabi 
Sallallahu Alaihi Wasallam mencapai usia 40 tahun, wahyu pertama diturunkan di gua Hira, 
Jabal Nur.

Setelah 500 tahun, apakah perintah pertama Allah Subhanahu Wa Taala yang diturunkan 
kepada umat manusia? Apa yang akan menjadi ajaran-Nya yang pertama? Anda sudah 
mengetahuinya. Perintah itu adalah “Iqra” (Bacalah).

Iqra...Bacalah!

Kita bisa menuliskan panjang lebar tentang keindahan dan kekuatan pilihan kata ini. 

Pertama-tama, jangan salah mengartikan “iqra” (bacalah) dengan “membaca” saja, yaitu 
tindakan memahami kata-kata di atas kertas. Iqra merujuk pada pemahaman tentang 
“membaca” yang lebih luas lagi. 

Kata ini mencakup pembacaan tanda-tanda Allah di surga dan Dunia, membaca dan memahami 
Ciptaan-Nya dan mempelajari apa yang memberi manfaat atau mudharat; membaca dan 
memahami umat manusia dan cara hidup yang lebih baik di masyarakat.

Iqra tidak hanya sekadar pergi sekolah, memperoleh gelar, dan PhD. Ia merupakan 
pembelajaran menyeluruh untuk kehidupan yang menyeluruh. Ia merupakan 
proses belajar untuk memahami, meningkatkan keahlian kita, untuk tumbuh dan 
berpikir, dan mencapai tingkat kesadaran dan pengetahuan yang lebih tinggi.

Seorang teman saya pernah mengatakan, “Jika Anda menghadapi tantangan apa pun di 
dalam hidup Anda, saya pastikan bahwa, seseorang, di suatu tempat, pernah menulis buku 
tentang hal itu”. Ini merupakan pemahaman yang membuka mata saya. Anda tidak harus 
menghadapi tantangan sendirian. Anda tidak harus merasa terkekang atau tidak tahu apa 
yang harus dilakukan. Ada buku di luar sana yang menunggu 
Anda untuk dibaca dan dipelajari yang bisa 
membantu memberikan kemajuan dalam 
hidup. Dan inikah arti dari hidup ini yang 
sebenarnya? Belajar dan memperoleh 
kemajuan dan tidak terpaku berdiam 
diri.

Setiap malam, sebelum Anda 
tidur, tanyakan diri Anda: “Apa 
yang sudah saya pelajari hari 
ini?” (baik dari buku, orang, 
atau media apa pun). Jangan 
tidur jika Anda belum patuh 
pada Perintah Allah saat Ia 
berkata kepada Anda, “Iqra”.

Bayangkan sebelum wahyu yang pertama 
diturunkan kepada Nabi Muhammad  
Sallallahu Alaihi Wasallam .
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Tips praktis untuk memulai:

Bacalah. Bacalah. Bacalah. Saya tidak bisa berhenti menekankannya. 
Tetapkan target untuk membaca satu atau dua buku setiap bulan. Bacalah tentang 
agama Anda dan cara terbaik untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala 
terutama dalam situasi yang relevan. Misalnya, jika Anda akan menikah, bacalah 
buku Islami tentang pernikahan. Jika Anda akan membayar zakat, bacalah buku 

dengan kesulitan-kesulitan Anda (pilihlah buku tentang karier, meningkatkan 
hubungan, cara mengasuh, dll.). Jika Anda ingin memperoleh hiburan  yang halal, 

kuat.

Dengarkan. Dengarkan. Dengarkan. Dengarkan buku audio. 
Ini merupakan cara terbaik untuk menyelesaikan lebih dari satu buku setiap 
bulan. Anda bisa memperoleh seperangkat buku audio terbaik dari Audible.com. 
Dengarkan mentor, guru, orang bijak yang memiliki banyak pengalaman atau 
pengetahuan untuk diceritakan kepada Anda. Dengarkanlah kuliah-kuliah Islam 
dari para cendekiawan di internet dan ambil manfaatnya dari mereka.

Pikirkan dan catatlah. Jangan menjadi pembelajar pasif yang hanya 
membaca atau mendengar apa pun yang datang tanpa memproses informasi 
tersebut. Pikirkan mengenai apa yang Anda baca atau dengar. Pikirkan bagaimana 
hal itu bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari Anda, bagaimana Anda dapat 
menindaklanjutinya, dan bagaimana Anda dapat membagikannya kepada orang 
lain. Catatlah butir pembelajaran utama yang bisa dipetik dan tuliskan dalam jurnal 
Anda untuk dimanfaatkan di lain waktu.

Bacalah tanda-tanda ciptaan Allah yang lebih luas. 
Renungkan Kekuasaan dan Keagungannya melalui makhluk yang Ia ciptakan untuk 
kita. Perhatikan matahari terbit dan keindahannya serta bagaimana semuanya 
bangkit bersama kedatangannya. Perhatikan bulan dan perubahan bentuk dan 
posisinya di malam hari. Lihat dari dekat bunga-bunga dan pepohonan di sekitar 
Anda. Kagumi buah yang indah dan lezat di pasar dan keindahan bentuknya. 
Renungkanlah selalu dan ‘membaca’ tanda-tanda Allah.
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Apakah Anda memikirkan orang yang supersibuk yang sedikit punya waktu untuk bersenang-
senang atau duduk bersama keluarganya dan selalu tergesa-gesa? 

Anda akan lega mendengar bahwa orang seperti itu bukanlah arti produktif dari 
ProductiveMuslim.  

Menjadi produktif tidak berarti semuanya tentang pekerjaan dan tidak ada 
tentang kesenangan. Menjadi produktif berarti mengetahui KAPAN bersenang-
senang, dan KAPAN bekerja keras dan bersikap serius - serta menjaga keduanya 
agar seimbang.

Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam memiliki banyak hal untuk dilakukan (ia seorang 
Nabi, Imam, ayah, suami, dan pimpinan umatnya). Namun dalam cerita kehidupannya kita 
melihat banyak contoh ia meluangkan waktu untuk bergembira dan bersenang-senang. Ia 
akan balapan dengan istrinya, menonton pertunjukan menarik, dan meluangkan waktu yang 
berkualitas di rumah bersama keluarganya. Hidupnya tidak hanya sekadar dengan kerja, kerja, 
kerja, meski ia adalah SATU-SATUNYA orang yang paling produktif dari yang pernah ada!

Demikian pula kita harus mengisi gaya hidup produktif kita dengan waktu untuk menikmati 
hiburan dan rekreasi yang benar-benar halal. Ini bisa berupa piknik di taman, keluar berdua 
bersama pasangan Anda, membawa anak-anak ke taman hiburan, atau cukup menikmati 
waktu tenang di rumah menonton kartun dengan anak-anak atau meminum teh saat 
membaca buku yang baik.

Dan sebelum Anda merasa bahwa saat-saat bermain ini hanya 
membuang-buang waktu, studi telah menunjukkan 

bahwa beristirahat secara rutin meningkatkan 
produktivitas dan dapat membuat otak Anda 
melihat hubungan baru yang tidak terlihat 
sebelumnya ketika otak terlalu fokus untuk 
menyelesaikan sesuatu.

Pertanyaan penting lainnya untuk ditanyakan adalah: apakah saya telah bertindak produktif 
untuk Allah? 

Meski saat beristirahat atau bermain, kita dapat menjadi produktif untuk Allah sepanjang kita 
sibuk mengingat Allah. Menghabiskan waktu dengan orang tua, pasangan, dan anak-anak 
semuanya merupakan bentuk ibadah ketika kita mengingat bahwa menjaga ikatan yang baik 
dengan keluarga hanyalah untuk Allah semata. Bahkan tidur pun merupakan bentuk ibadah 
jika tujuan beristirahat adalah untuk kepentingan Allah, sehingga kita bisa segar kembali dan 
dapat berbakti kepada-Nya dalam kondisi terbaik keesokan harinya.

Berikut sebuah hadis untuk direnungkan.

Seorang sahabat pernah datang kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam 
dan mengatakan, “Wahai Rasulullah, saat kami menemani Anda, dan diingatkan 
tentang surga dan neraka, kami merasa bahwa kami melihatnya dengan 
mata dan kepala kami sendiri. Namun ketika kami beranjak meninggalkanmu 
dan menghadapi istri, anak, dan urusan-urusan kami, banyak dari hal-hal ini 
yang terlupakan.” Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, “Demi Zat 
yang jiwaku berada di tangan-Nya, jika kondisi pikiranmu tetap sama seperti 
saat aku ada di, dan kamu selalu sibuk dari mengingat (Allah), para malaikat 
akan menyalami tanganmu saat kamu tidur dan di jalan, namun Hanzalah, 
waktu harus dibaktikan (untuk urusan duniawi) dan waktu harus dibaktikan 
(untuk salat)”. Beliau (Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan hal ini 
tiga kali [Hadis Riwayat Muslim].

Saat-saat menikmati hiburan dan rekreasi harus menjadi tempat perhentian untuk memulihkan, 
menyegarkan diri, dan mengisi kembali jiwa kita sebelum kembali terjun dalam tugas-tugas 
kerohanian dan pekerjaan kita.

Produktivitas untuk dunia 
dan akhirat

Apa yang terlintas dalam pikiran Anda 
ketika Anda memikirkan orang yang 
produktif? 
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Tips praktis untuk memulai:

Rencanakan rekreasi mingguan dengan keluarga, 
misalnya pergi piknik, keluar malam, menonton kartun bersama, dll.

Rencanakan liburan ke tempat baru (di negara Anda atau 
ke luar negeri) sedikitnya setiap 3-6 bulan sekali. Cobalah berlibur 
beberapa kali dalam setahun, dan tidak hanya sekali setahun. 
Tentu saja ini bergantung pada banyak faktor, termasuk kondisi 
keuangan, liburan sekolah, dan kondisi cuaca, akan tetapi Anda 
masih dapat memiliki waktu istirahat untuk memulihkan diri jika 
Anda juga merencanakan akhir pekan dan hari libur nasional.

Bergembiralah/tenangkan diri untuk memulihkan diri.

(N.B Di sinilah bangun pagi menjadi bermanfaat, saat anak-anak 
tidur!)
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Ketika Anda memikirkan kata “layanan”, Anda mungkin 
berpikir tentang saat dilayani di restoran, pembantu yang 
membersihkan rumah Anda, atau seperti layanan pelanggan 
yang ada di perusahaan. 

Akan tetapi, kita jarang memikirkan layanan sebagai tindakan 
yang harus lakukan kepada mereka yang berada di sekeliling 
kita.

Berapa banyak dari kita yang memikirkan “melayani” 
keluarga kita, atau “melayani” tetangga kita, atau “melayani” 
masyarakat, atau “melayani” kemanusiaan dan Umat secara 
keseluruhan.  

Jika ada satu kata kerja yang semestinya menjelaskan 
ProductiveMuslim, kata itu pastilah “melayani”.

Seorang ProductiveMuslim selalu melayani orang lain, 
melayani keluarganya, melayani masyarakatnya, melayani 
Umatnya. Ini merupakan contoh Nabi Muhammad Sallallahu 
Alaihi Wassalam yang selalu melayani keluarganya, 
masyarakatnya, dan Umatnya serta tidak pernah membiarkan 
kenyamanan hidup mengalihkan perhatian beliau dari tugas 
utamanya.

Layanan berarti pengorbanan. Layanan berarti sikap 
mengurangi egoisme akan kebutuhan dan keinginan 
serta lebih perhatian dan belas kasih 
dengan kebutuhan dan keinginan 

orang lain.  

Layanan kita adalah ibadah kita

Ibnu Abbas (semoga Allah meridhoinya) sedang melakukan 
itikaf di masjid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam 
ketika seorang pria mendekatinya dan meminta bantuannya 
untuk melakukan sesuatu. Ibnu Abbas lalu meninggalkan 
itikaf untuk melayani pria itu. Ketika ia ditanya, “Mengapa 
Anda meninggalkan itikaf? Ia membalas, “Bagi saya pergi 
keluar dan melayani saudara saya lebih baik daripada 
melakukan itikaf sebulan di masjid Nabi Muhammad Sallallahu 
Alaihi Wassalam”. 

Begitulah cara mereka memahami layanan!

Jika Anda merasa sulit untuk melayani orang lain dan merasa 
tidak tulus melakukannya, berikut saran saya: Tetap lakukan 
hingga Anda berhasil! Memberikan layanan merupakan 
keterampilan yang bisa dipelajari, terutama jika hal itu bukan 
merupakan kebiasaan yang dilatih sejak kecil. Ketika Anda 
memulai amalan layanan kecil kepada orang lain, Anda akan 
terdorong untuk melakukan lebih banyak lagi hingga menjadi 

bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan Anda.

Jadi...siapa yang akan Anda layani hari ini?utamanya.

Layanan berarti pengorbanan. Layanan berarti sikap 
mengurangi egoisme akan kebutuhan dan keinginan 
serta lebih perhatian dan belas kasih
dengan kebutuhan dan keinginan 

orang lain. 
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Tips praktis untuk memulai:

Buatlah daftar semua anggota keluarga, rekan 
kerja, dan tetangga serta pikirkan layanan 
terbaik apakah yang bisa  Anda berikan kepada mereka. 
Apa yang bisa Anda lakukan untuk mereka? Yang bisa Anda 
lakukan dapat berupa sesuatu  yang spesial, seperti meninggalkan 
pekerjaan untuk membantu menyelesaikan tugas yang perlu 
diselesaikan, atau bisa jadi sesuatu yang Anda lakukan secara 
konsisten dan setiap hari, seperti membuang tempat sampah bagi 
mereka di hari pengumpulan sampah mingguan.

Usahakan untuk menjawab ‘YA’ saat seseorang 
meminta bantuan atau nasihat Anda. Cobalah 
untuk tidak mengatakan ‘TIDAK’ kecuali Anda benar-benar sibuk 
atau kewalahan dan perlu waktu untuk menyelesaikan sesuatu. 
Dan jika Anda mengatakan ‘Tidak’, jelaskan alasannya agar mereka 
tidak sungkan untuk kembali dan meminta bantuan Anda di masa 
mendatang.

Tunjukan rasa terima kasih dan apresiasi saat 
seseorang melayani Anda.  Jangan “harapkan” hal itu 
dari mereka meskipun mereka adalah anak-anak atau pasangan 
Anda. Hargailah selalu layanan mereka. Ingatlah bahwa mereka 
memilih untuk melayani Anda, jadi ucapkan terima kasih kepada 
mereka.
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Kami telah berbagi banyak nasihat dan tips praktis kepada Anda di sini, dan mungkin 
sekarang Anda mengkhawatirkan mengenai seberapa baik Anda menerapkannya dan 
konsisten melaksanakannya.  

Saran saya untuk Anda adalah mengambil langkah kecil dengan 
komitmen dan disiplin.

Selesaikan setiap kualitas hakiki dari manifesto ProductiveMuslim satu per satu, dan 
ketahui apakah Anda bisa fokus pada masing-masing kualitas selama satu minggu. 

Saya tahu ini mungkin terdengar sulit, dan mungkin Anda telah mencoba sebelumnya dan 
gagal...

Namun ingatlah, Umat menunggu Anda. 

Lebih baik mencoba mencontoh kualitas penting ini daripada menyerah dan kembali ke 
kehidupan lama Anda yang tidak aktif. 

Ingat pula bahwa Anda tidak bisa menjadi ProductiveMuslim dalam semalam. Butuh upaya 
dan tenaga, dan itu merupakan proses.
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Tips praktis untuk memulai:

Jika ingin meningkatkan produktivitas Anda, 
mendaftarlah di Akademi ProductiveMuslim dan 
bersiaplah untuk selalu belajar tentang cara membawa gaya hidup 
yang produktif.

Jika Anda benar-benar serius ingin produktif 
saya sangat menyarankan Anda untuk mendaftar program 
pembimbingan (coaching) yang tidak hanya akan membimbing 
Anda dan memberi Anda solusi yang khusus untuk tantangan 
produktivitas Anda, namun juga akan membuat Anda selalu 
konsisten melaksanakannya. Anda dapat mengetahui lebih lanjut 
mengenai program coaching di sini.

Kunjungi kami setiap hari di ProductiveMuslim dan lihat 
saran dan tips terbaru kami untuk Anda.

productivemuslim.com | p. 36

http://productivemuslim.com/
http://productivemuslim.com/
http://productivemuslimacademy.com/
http://productivemuslim.com/coaching/


Referensi dan Sumber Informasi:Umat menunggu Anda

Saya memulai seri ini dengan mengatakan bahwa kita hidup 
dalam masa-masa sulit, dan kita memiliki pilihan untuk 
menerima status quo Umat saat ini atau aktif menjadi 
bagian dari kebangkitannya.

Saya merasa positif dan yakin bahwa dengan orang-orang seperti Anda - orang 
yang peduli dengan Umat, yang mencintai Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasul-Nya 
Sallallahu Alaihi Wassalam, yang ingin mengubah dan ingin belajar dan menerapkan 
nasihat yang akan membantu mereka berkembang, tumbuh, dan memperbaiki diri - 
Umat kita akan kembali bangkit.

Kebangkitan Umat akan datang. Hal itu tidak diragukan lagi.  

Pertanyaannya adalah akankah Anda menjadi bagian dari kebangkitan 
Umat itu, ataukah Anda hanya akan menjadi pengamat yang pasif?

Marilah kita semua meningkatkan produktivitas kita untuk menjadi pihak yang sekali 
lagi akan mewujudkan kemenangan Umat.

Tambang Emas Produktivitas: Mulailah dengan Bismillah

18 Sumber Berkah

Pembuat Tugas Harian 

Pembuat Tugas Mingguan 

Pembuat Tugas Bulanan 

Perencana Tujuan Terlengkap ProductiveMuslim 

Panduan ProductiveMuslim agar TIDAK PERNAH LAGI 
MELEWATKAN SALAT SUBUH

Cara Bangun Pagi untuk Salat Subuh

7 Tips Agar Tetap Bangun Setelah Salat Subuh

Cara untuk Terus Tetap Bangun (Atas Izin Allah) 45 Menit 
Sebelum Azan Subuh.

 ”“ ” “ ”Capailah potensi produktivitas Anda sepenuhnya dengan 
membaca artikel terbaru tentang produktivitas yang 
dikirimkan ke kotak masuk email Anda secara GRATIS.

Klik di sini untuk mendaftar buletin 
ProductiveMuslim sekarang juga

Asah produktivitas Anda dengan pelatihan dan 
alat bantu produktivitas yang dirancang sesuai 

dengan Quran dan sunah.

Klik di sini untuk mendaftar Akademi 
ProductiveMuslim.
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Tentang PenulisTentang ProductiveMuslim 

Yang ditampilkan dalam:

ProductiveMuslim adalah tim global yang berhasrat untuk melayani Umat. Kami 
mendedikasikan diri untuk mendukung saudara dan saudari kami untuk menjadi 
ProductiveMuslim yang berkontribusi sebagaimana mestinya kepada keluarga, 
masyarakat, dan bakti kepada Allah Subhanahu Wa Taala.

ProductiveMuslim menawarkan paradigma Islam tentang produktivitas kepada Umat – 
produktivitas yang digerakkan oleh iman dan nilai-nilai, yang tidak akan mengosongkan 
jiwa, produktivitas yang mengakui bahwa kita bukanlah gigi dalam sebuah roda. Kita 

Dengan memahami bahwa tujuan dan kehidupan menurut nilai-nilai Quran dan mengikuti 
suri tauladan Nabi Muhammad Sallalahu 
Alaihi Wassalam, kita akan mencapai gaya 
hidup produktif berdasarkan iman yang akan 
memberikan kesuksesan di dunia dan akhirat.

Mohammed Faris adalah pembicara pemimpin, pembicara, dan 
pelatih yang terkemuka di dunia internasional dan memelopori 
ceruk produktivitas dalam Islam. 

Pencapaiannya yang paling utama adalah Pendiri  
ProductiveMuslim.com, platform online populer, blog, dan 
organisasi pelatihan produktivitas yang melayani “e-Umat” 
yang berjuang mengintegrasikan praktik agama mereka dengan 
kehidupan dan tanggung jawab modern sehari-hari. Blog dan 

organisasi yang berusia tujuh tahun ini telah diakui oleh Penghargaan Brass Cresent 
selama tiga tahun berturut-turut sebagai blog dan/atau grup blog Muslim terbaik.  

Terkenal dengan nama “Abu Produktif” di ProductiveMuslim.com, Mohammed Faris lahir 
di Tanzania (memiliki garis keturunan dari Yaman) namun besar dan menghabiskan 
mayoritas hidupnya di Arab Saudi setelah orang tuanya bermigrasi ke negara ini. Ia 
selanjutnya mengejar pendidikan tersiernya di Inggris dan memegang gelar Master 
dalam bidang Keuangan dan Investasi dari Universitas Bristol. 

Di Universitas Bristol inilah ia pertama kali mengembangkan keterampilan 
kepemimpinannya dan terlibat dengan berbagai proyek akar rumput  Muslim dan 
mengembangkan visinya untuk melayani Umat dalam kapasitas apa pun yang ia bisa. 

Dimulai dengan blog pribadi di tahun 2008 yang diberi nama “ProductiveMuslim.com”, ia 
memadukan cintanya akan produktivitas dengan kegemaran mengajar untuk membantu 
Muslim di seluruh dunia untuk memahami sudut pandang unit dari menghubungkan 
kebutuhan dunia modern dewasa ini dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip Islam untuk 
menuju kehidupan yang produktif.

Perjalanannya di blog dan kemudian organisasi pelatihan online-nya telah menempatkan 
Mohammed Faris sebagai pembicara internasional, pelatih, dan penulis yang dapat 
menanamkan konsep nilai-nilai Islam ke dalam langkah-langkah praktis yang bisa 
dijalankan bagi Muslim untuk memperoleh set keterampilan yang jelas dan motivasi yang 
dibutuhkan untuk menjalani kehidupan yang produktif demi Allah Subhanahu Wa Taala 
dan menemukan keberhasilan sejati dalam agama, dunia, dan akhirat.
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Penghargaan

Hubungi Kami

Saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi yang sedalam-
dalamnya kepada sukarelawan ProductiveMuslim berikut atas dukungan mereka 
yang luar biasa dalam produksi manifesto ini:

Lisa Zahran atas bantuannya kepada saya dalam menata ulang struktur 
isi dari manifesto ini, menyempurnakan nada tulisan, dan menuliskan 
kembali bagian yang sudah selesai dengan keterampilan menulisnya 
yang luar biasa.

 atas pekerjaannya mengedit dan memastikan bahwa 
manifesto ini dapat menjadi sesempurna mungkin.

Aneesah Satriya atas desain manifestonya yang indah dan mengubahnya 
menjadi mahakarya.

Athif Khaleel  atas pengelolaannya terhadap proyek ini dan membantu 
menambah keluasan dan kelengkapan manifesto ini.

Semoga Allah membalas 
Anda semua dan 
meridhoi seluruh 
tim ProductieMuslim 
yang tidak kenal lelah 
bekerja untuk membantu 
membuat Umat menjadi 
produktif. Jazakumullah 

khairan katsiran.  

Salam, 

Saudara Anda,  
Mohammed Faris 

Ikuti kami di:

Facebook
ProductiveMuslim
ProductiveMuslimah

Twitter
@AbuProductive
@ProductiveMmah

Instagram
ProductiveMuslim

Google+
+productivemuslim

Anda juga dapat menghubungi kami kapan saja melalui situs web kami di 
ProductiveMuslim.com

Thank

you

Hvala

Salamat

Danke

Mahalo

Terima
kasih

Grazie

Merci

Gracias

謝謝

ありがとう

http://productivemuslim.com/
https://www.facebook.com/productivemuslim
https://www.facebook.com/ProductiveMuslimah
https://twitter.com/abuproductive
https://twitter.com/ProductiveMmah
https://instagram.com/productivemuslim/
https://plus.google.com/+productivemuslim
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JazakAllah Khair to Our Wonderful 
CrowdFund Supporters!

With your help we translated the manifesto into Seven Languages of the Ummah: 
(Cli(Click on anck on any oy off the languages below to access the translated manifesto!)

Abdul Bari Baddr el Din Dehne Hashem Ghazzawi Mohammad Sulaiman Shaheen Srankindakam

Abdul Razak Chris Blauvelt Isam Nagi Mohammed Arshid Shazia Shahid

Abdullah Faris Darakhshanda Akram Ismat Irfan Mst. Tuhina Khatun Siti Aishah Ismail

Abdullah Sabit Tuna Dina Tabbah Iza Husna Mohamad Hashim Nadia Khan Siti Munirah Ibrahim

Abdur Rehman Dr. Rami Ahmad Kashif Khawaja Noa Takarroumt Suha Salameh

Ahmad Badran Ezdehar Sultan Khadijah Eid Suliman Amarkhil

Al Ameen Abbas Fahad Mansur Dan-Ali Lisa Zahran Tanzil Ahmed

Amany Killawi Farah Iqbal M Ali Omar Hamid Tarek Mansour

Ansarullah Ridwan Mohammed M Firdaus Harun Raheemah Odus Tooryalai Noorzai

Asadullah Ahmed Fatimah Rashid Madina Tsuntsaeva Rayyan Aleem Umar Yusuf

Asma Adam Fauzia Manzoor Marwan Chaar Ruba D Yasmin Noorani

Asnida Wahab Halima Wako Mehtab Alam Zaida Charfudine

Ayhan Karaca Hammad Alhamad Mohamad Chehade Sam Ali Zohra Shaikh

Azmat Riaz Hasan Hasan Mohamed Shoukry Sam Syeda

May Allah bless all of those who contributed but chose to remain anonymous.
ameen)!

www.productivemuslimmanifesto.com

https://www.dropbox.com/s/j15n3ud77vlkiik/ProductiveMuslim-Manifesto-Arabic.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/b6heph69uviinze/ProductiveMuslim-Manifesto-Urdu.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/lmtgpzuk6ksxefo/ProductiveMuslim-Manifesto-Bahasa-Malaysia.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/id6df0688p4cuva/ProductiveMuslim-Manifesto-French.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/s8bk3vkd2rts01b/ProductiveMuslim-Manifesto-Turkish.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/jtgthbbh0y2i5bq/ProductiveMuslim-Manifesto-Indonesian.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/xex6d4887ayolts/ProductiveMuslim-Manifesto-Bengali.pdf?dl=0

