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Islam Rahmatan Lil Alamin:

Perekat Persatuan & 

Kebersamaan



Pengertian 

Rahmatan Lil 

Alamin

Implementasi

Rahmatan Lil Alamin

dalam dimensi:

Pribadi

Keluarga

Tetangga

Seagama

Sebangsa

Sesama manusia

Sesama makhluk

Simpulan

1 2 3

Bahasan



Keperihan Hati melihat

kondisi yg tdk

menguntungkan pd orang 

lain atau sesama makhluk

Untuk berusaha guna

menanggulangi kondisi

itu, shg ybs terbebas dr 

masalah

Apa itu Rahmatan Lil 

Alamin?

Mendorong

Rahmat = kelembutan, kasih sayang



ةً ِلْلعَالَِمينَ َوَما أَْرَسْلنَاَك إَِّلا َرْحمَ 

“Dan tiadalah Kami mengutus kamu, 
melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi 
semesta alam”

Dasar: Rahmatan Lil 

Alamin

(QS. Al-Anbiya:107)



Rahmatan lil Aalamin bagian dari

Taqwa

Percaya kpd Allah

Para Malaikat

Akhirat

Salat

Taubat

Para Nabi

Kitab Suci

Berbagi
(Peduli 

terhadap
sesama & 
makhluk)

Berkomitmen
Pd janji

Bersabar Menjadi 
Pemaaf

Mengendalikan 
Emosi

Berbuat
baik/Menjadi 

muhsinin

Gigih 
Untuk 
Unggul

رَّ  اِء َوالضَّ ُ ...  اِء الَِّذيَن يُْنِفقُوَن فِي السَّرَّ نِينَ يُِحبُّ اْلُمْحسِ َوَّللاَّ



Rahmatan Lil Alamin

DIRI SENDIRI

KELUARGA &

FAMILI

TETANGGA 

SEAGAMA

SEBANGSA

SESAMA UMAT 

MANUSIA

SESAMA 

MAKHLUK



DIRI SENDIRI

SEHAT 
JASMANI & 

ROHANI

Makan & Minum

Istirahat yg CukupSpiritual 
Intelligence

Inteletual 
Intelligence

Olah Raga yg 
SeimbangSosial Intelligence

PQ

IQ

SQ

EQ



A. Fisik

Sehat Jasmani & 

Rohani)

ُ َحََلًَّل َطي ِبًا ۚ وَ  ا َرَزقَُكُم َّللاا َ الاِذي أَْنتُْم بِِه َوُكلُوا ِمما ْؤِمنُونَ مُ اتاقُوا َّللاا

“Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari 
apa yang Allah telah rezekikan kepadamu, dan 
bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman 
kepada-Nya”.

• Makanan: QS Al-Maidah Ayat 88 

MENYAYANGI DIRI 

SENDIRI1
PQ



“Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari 
apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti 
langkah-langkah syaitan; karena sesungguhnya syaitan itu 
adalah musuh yang nyata bagimu.

Al-Baqarah Ayat 168

ا فِي اْْلَْرِض  بِعُوا  َحََلًَّل َطي ِبًا َوََّل تَتا يَا أَيَُّها النااُس ُكلُوا ِمما

ُمبِين  ُخُطَواِت الشاْيَطاِن ۚ إِناهُ لَُكْم َعُدو  

MakananPQ



5000 Langkah 
Per Hari

Dr. Shigeo 
Haruyama

ِعْيِف َوفِـْي ُكـل   اَْلـُمْؤِمُن اْلقَـِويُّ َخـْيٌر َوأََحبُّ إِلَـى هللِا ِمَن ا َخـْيـرٌ ْلـُمْؤِمِن الضَّ

Mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai Allâh daripada Mukmin yang 
lemah; dan pada keduanya ada kebaikan.

PQ



بَاًسا َوالناْوَم ُسبَاتًاَوُهَو الاِذي َجعََل لَُكُم اللاْيَل لِ 

نُُشوًراَوَجعََل الناَهاَر 

“Dialah yang menjadikan untukmu malam (sebagai) 
pakaian, dan tidur untuk istirahat, dan Dia 
menjadikan siang untuk bangun berusaha”

Al-Furqan Ayat 47

ISTIRAHAT YG 

CUKUP (7-8 Jam)
PQ



Al -A laq

Ayat 1-5

Al -Mu jad i lah

Ayat 11

Iqra

Pengkajian

penelitian

Intelektual (IQ)C

Untuk Memecahkan Berbagai
Masalah yang Dihadapi



Intelektual (IQ)C

Al-Alaq Ayat 1-5

ْنَساَن ِمْن َعلٍَق ( 1)ْقَرأْ بِاْسِم َرب َِك الاِذي َخلََق  الاِذي َعلاَم بِاْلقَلَِم ( 3)اْقَرأْ َوَربَُّك اْْلَْكَرُم ( 2)َخلََق اْْلِ

ْنَساَن َما لَْم يَْعلَْم ( 4) (5)َعلاَم اْْلِ

“Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang Menciptakan (1) 

Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah (2) Bacalah, dan 
Tuhanmulah yang Maha pemurah (3) yang mengajar (manusia) 

dengan perantaran kalam (4) Dia mengajar kepada manusia apa yang 
tidak diketahuinya (5)”



Intelektual (IQ)C

Al-Mujadilah Ayat 11

ُ لَ يَا أَيَُّها الاِذيَن آَمنُوا إِذَا قِيَل لَُكْم تَفَساُحوا فِي ا ُكْم ۖ ْلَمَجاِلِس فَاْفَسُحوا يَْفَسحِ َّللاا

ُ الاِذيَن آمَ  َجاٍت ۚ نُوا ِمْنُكْم َوالاِذيَن أُوتُوا اْلِعْلَم َدرَ َوإِذَا قِيَل اْنُشُزوا فَاْنُشُزوا يَْرفَِع َّللاا

ُ بَِما تَْعَملُوَن  َخبِير  َوَّللاا

Hai orang-orang beriman apabila dikatakan kepadamu: "Berlapang-lapanglah 
dalam majlis", maka lapangkanlah niscaya Allah akan memberi kelapangan 
untukmu. Dan apabila dikatakan: "Berdirilah kamu", maka berdirilah, 

niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di 
antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa 
derajat. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.



D. Sosial 

(EQ) Kebersamaan

Sinergi



ََّل يَْغتَبْ ْعَض الظان ِ إِثْم  ۖ َوََّل تََجساُسوا وَ يَا أَيَُّها الاِذيَن آَمنُوا اْجتَنِبُوا َكثِيًرا ِمَن الظان ِ إِنا بَ 

َ ۚبَْعُضُكْم بَْعًضا ۚ أَيُِحبُّ أََحُدُكْم أَْن يَأُْكَل لَْحَم أَخِ  َ يِه َمْيتًا فََكِرْهتُُموهُ ۚ َواتاقُوا َّللاا اب  إِنا َّللاا  تَوا

َرِحيم  

Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan purba-sangka (kecurigaan), karena sebagian dari purba-

sangka itu dosa. Dan janganlah mencari-cari keburukan orang dan janganlah menggunjingkan satu sama lain. 

Adakah seorang di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu 

merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha 

Penyayang.

Al-Hujurat Ayat 12

BERPIKIR POSITIFSQ



Salat

Online dengan 
Allah

Bersyukur

Tawakal

JiwaB.SQ



ِ َواْليَْوِم لَّْيَس اْلبِرَّ أَن تَُولُّواْ ُوُجوَهُكْم قِبََل اْلَمْشِرِق َواْلَمْغِرِب َولَ  آلئَِكِة اآلِخِر َواْلمَ ِكنَّ اْلبِرَّ َمْن آَمَن بِاّلل 

السَّآئِِليَن َواْليَتَاَمى َواْلَمَساِكيَن َواْبَن السَّبِيِل وَ بَى َوآتَى اْلَماَل َعلَى ُحب ِِه َذِوي اْلقُرْ َواْلِكتَاِب َوالنَّبِي ِيَن 

َكاةَ َواْلُموفُوَن بِعَْهِدِهْم إِذَ  قَاِب َوأَقَاَم الصَّالةَ َوآتَى الزَّ ابِِريَن فِي اْلبَأْسَ َوفِي الر ِ اءا َعاَهُدواْ َوالصَّ رَّ اء والضَّ

َوِحيَن اْلبَأِْس أُولَئَِك الَِّذيَن َصَدقُوا َوأُولَئَِك ُهُم اْلُمتَّقُونَ 

Surat Al-Baqarah Ayat 177

Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan, akan tetapi sesungguhnya 
kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi dan 

memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, 

musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta; dan (memerdekakan) hamba 
sahaya, mendirikan shalat, dan menunaikan zakat; dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, 
dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan. Mereka itulah orang-
orang yang benar (imannya); dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa.

KEPEDULIAN KEPADA 
KELUARGA

2



َ َوَّلَ تُْشِرُكواْ بِِه َشْيئًا َوبِاْلَواِلَدْيِن إِْحَسانً  َجاِر ِذي  َوالْ ا َوبِِذي اْلقُْربَى َواْليَتَاَمى َواْلَمَساِكينِ َواْعبُُدواْ َّللا 

اِحِب بِالَجنِب َواْبِن السابِيِل َومَ  َ َّلَ يُِحبُّ اْلقُْربَى َواْلَجاِر اْلُجنُِب َوالصا اَن َمن كَ ا َملََكْت أَْيَمانُُكْم إِنا َّللا 

ُمْختَاَّلً فَُخوًرا

Surat An-Nisa Ayat 36

Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan-Nya dengan sesuatu pun. Dan berbuat baiklah 

kepada dua orang ibu-bapa, karib-kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat 
dan tetangga yang jauh, dan teman sejawat, ibnu sabil dan hamba sahayamu. Sesungguhnya Allah 

tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membangga-banggakan diri

TETANGGA 3



Muslim Rohingya, Myanmar

SEAGAMA4

Muslim Uigur, China

Palestina



َ لَعَلاُكْم  تُْرَحُمونَ إِناَما اْلُمْؤِمنُوَن إِْخَوة  فَأَْصِلُحوا بَْيَن أََخَوْيُكْم ۚ َواتاقُوا َّللاا

Orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. 
Sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara 

kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya 
kamu mendapat rahmat.

Al-Hujurat Ayat 10



Stunting???

Egosentrisme???

Amar Ma’ruf Nahi Munkar

Bersinergi dalam Beribadah

A

B

C

D

SEBANGSA5

Persiapkan
generasi unggul

Hilangkan
Egoisme



Surat Al-Hujurat Ayat 13 

َرفُوا ۚ إِنا َجعَْلنَاُكْم ُشعُوبًا َوقَبَائَِل ِلتَعَايَا أَيَُّها النااُس إِناا َخلَْقنَاُكْم ِمْن ذََكٍر َوأُْنثَٰى وَ 

َ َعِليم   ِ أَتْقَاُكْم ۚ إِنا َّللاا ير  َخبِ أَْكَرَمُكْم ِعْنَد َّللاا

Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang 

perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling 
kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah 

orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha 
Mengenal.

SEBANGSA5



را  اِء َوالضا فِيَن اِء َواْلَكاِظِميَن اْلغَْيَظ َواْلعَاالاِذيَن يُْنِفقُوَن فِي السارا
ُ يُِحبُّ  اْلُمْحِسنِينَ َعِن النااِس ۗ َوَّللاا

(yaitu) orang-orang yang menafkahkan (hartanya), baik di waktu lapang
maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan

memaafkan (kesalahan) orang. Allah menyukai orang-orang
yang berbuat kebajikan.

Al-Hujurat Ayat 134

SESAMA UMAT 

MANUSIA
6



SESAMA 

MAKHLUK7

Pelacur masuk Surga karena

Memberi minum kepada

anjing yang kehausan

Seorang perempuan masuk
neraka karena mengurung
seekor kuncing dan mati

kelaparan



SESAMA 

MAKHLUK7

Mengapa Bencana Banjir
Perlu dijaga kelestariannya



َ إِنَّ ۞ ْحَسانِ بِاْلعَْدلِ يَأُْمرُ َّللاَّ  ۚبَْغيِ َوالْ َواْلُمْنَكرِ اْلفَْحَشاءِ َعنِ َويَْنَهى  ى  اْلقُْربَ ِذيَوإِيتَاءِ َواْْلِ

Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat

kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang

perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan.



Manusia yang rahmatan lil alamin:

1.Menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, yaitu selalu berusaha untuk memanusiakan dan

memuliakan sesama manusia.

2.Memperlakukan sesama manusia sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaannya

sebagai makhluk Allah SWT.

3.Gemar melakukan kegiatan kemanusiaan, yaitu meringankan saudaranya dari penderitaan

yang dialaminya.

4.Mengakui kesamaan derajat, kesamaan hak asasi setiap manusia, tanpa membeda-

bedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna

kulit, dan sebagainya.

5.Memiliki sikap saling mencintai sesama manusia, saling bertenggang rasa dan berempati

6.Tidak semena-mena terhadap orang lain.

7.Berani membela kebenaran dan keadilan.

8.Saling hormat menghormati dan bekerjasama dengan sesama.

9.Merasa bahwa dirinya adalah bagian yang tak terpisahkan dari seluruh umat manusia yang

ada di berbagai belahan dunia.



• Rahmatan Lil Alamin adalah bagian dari takwa yang bersifat

vertical yang implementasinya menyangkut berbagai dimensi

kehidupan kita.

• Manusia yang rahmatan lil alamin adalah manusia yang sangat

peduli, berempati, dan berperikemanusiaan yang adil beradab.

َمةً ِلْلعَالَِمينَ َوَما أَْرَسْلنَاَك إَِّلا َرحْ 

Kesimpulan

Oleh karena itu mari kita meningkatkan

ketakwaan kita dengan senantiasa berusaha

menjadi rahmatan lil alamin



َوبََرَكاتُهُ الساَلَُم َعلَْيُكْم َوَرْحَمةُ للاِ 


