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Bismillahirrahmanirrahim
Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh
Alhamdulillahi

rabbil'alamin

wasshalatu

wassalamu

‘ala

asyrafil

anbiya’i wal mursalin sayyidina muhammadin wa 'ala alihi washahbihi ajma'in

Tadi kultum, sekarang biar saya kuliah lima menit.
Pertama, marilah kita bersama bersyukur ke hadirat Allah SWT atas kehadiran kita dalam
rangka buka puasa bersama pada bulan suci Ramadan ini.

Luar biasa, di mana-mana ada suatu peningkatan, kita jadi jarang buka puasa di rumah karena
silaturahmi setiap hari. Insya Allah tahun depan saya kira saya bisa istirahat, acaranya pindah
saja ke sebelah karena dua-duanya ICMI. Di sebelah saja, Ramadan nanti sudah siap.

Dunia ini banyak berubah, apakah politik, ekonomi, apalagi teknologi, semua karena
cendekiawan yang mengubah sistem kita atau perilaku kita. Oleh karena itulah, fungsi kita di
sini, ICMI harus menjadi suatu katalisator dan bisa melaksanakan fungsi tersebut.

Katakanlah, di bidang politik, walaupun kita jarang-jarang bicara politik di ICMI, bisa menjadi
superfraksi, bermacam-macam partai ada di sini. Kalau ada deadlock seperti Undang-Undang
Pemilihan Umum, kita bisa kumpul-kumpul, ada Golongan Karya, ada Demokrat, dan lainlain. Oleh karena itulah, kita semua selalu menjaga falsafah utama kita semua,
kecendekiawanan.

Cendekiawan berarti kita harus amalkan ilmu. Seperti dikatakan tadi, kalau di mana-mana di
dunia ini berubah karena ilmu, marilah kita juga memperbaiki dunia ini karena ilmu.

Dahulu sering disebut perusahaan terbesar itu karena energi, sekarang perusahaan terbesar itu
karena data, karena ilmu, bukan lagi karena alam. Berubah semua itu, berubah semuanya.
Semua itu karena kemampuan otak, bukan lagi kemampuan hasil bumi, bukan kemampuan
kekayaan alam lagi, melainkan semua itu dari otak.

Oleh karena itu, saya selalu mengharapkan bahwa ICMI akan selalu menjadi pelopor dan
membuktikannya, seperti tadi dikatakan bagaimana kekurangan kita. Karena sudah lima menit,
kuliah saya akhiri. Selamat berbuka puasa.

Wabillahit taufiq wal hidayah
Wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh

