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PRAKATA 

 

Assalamualaikum, Wr. Wb 

Perjalanan spiritual itu apa adanya dan tidak teoritis, karena perjalanan 
adalah sesuatu yang diperjalankan bukan berjalan dengan keinginan 
sendiri, meski keinginan diri harus tetap ada. Perjalanan spiritual sangat 
tergantung dari individunya dan Allah yang mengajari tentang 
spiritualitas, pengalaman pengalaman yang di lalui sangatlah unik,  
berbeda antara murid satu dengan murid yang lain meski muaranya tetap 
sama yaitu ke Allah. Saya menuliskan perjalanan spiritual saya ya seperti 
apa yang tertulis di ebook ini yang sebenarnya adalah spiritual diary saya 
di blog www.solospiritislam.com  

Tulisan di ebook ini berisi  hal hal yang saya alami ketika saya 
mempraktekan ajaran dari guru guru spiritual saya terutama sekali dari 
Ust Abu Sangkan, serta Guru Beliau yaitu Bapak Haji Slamet Utomo, 
serta guru mengaji saya Ust Muhammad Muin. Ust Abu selalu meminta 
saya untuk menulis dan menulis karena menurut beliau tulisan yang 
berasal dari pengalaman spiritual memliki daya tersendiri bila kita baca  

lagi. Sayapun mengikuti apa yang Beliau anjurkan dan luar biasa, 
pengalaman yang saya tulisan semakin membuka cakrawala kehakikatan 
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dalam diri saya. Sekali lagi saya ucapkan terimakasih dan Penghormatan 
setinggi tinggi kepada Baliau Ust Abu Sangkan.  

Tulisan di ebook sangat apa adanya karena ilham yang turun langsung 
saya ketik, saya tuangkan dalam blog.  Begitu ilham pencerahan datang , 
saya tulis dan tanpa saya edit langsung saya upload, sehingga terkesan 
asal-asalan dan tidak mengikuti aturan tata tulis, untuk itu saya mohon 
maaf akan hal ini jika dalam tulisan saya sulit dipahami.  

Pada awalnya saya cuek saja dengan tulisan tulisan saya karena memang 
untuk pribadi tapi lama lama pengunjung blog semakin banyak bahkan 1 
bulan terakhir ini mencapai 2000 pengunjung perhari. Ketika pengunjung 
banyak saya pun terpacu untuk lebih serius memperbaiki kualitas tata 
tulis saya dan saya tertuntut untuk setiap hari harus menulis,…… 

ya Allah ilhamkan pada diri saya tulisan yang mencerahkan untuk diri 
saya dan orang lain.  

Itulah doa dan niat berbagi pengalaman (share). … 

Alhamdulillah, beberapa sahabat yang tertarik dengan tulisan-tulisan 
saya, meminta saya untuk membukukan diary spiritual saya, agar mudah 
dibaca dimanapun dan kapanpun tanpa harus terkoneksi dengan 
internet. Dan Alhamdulillah lagi, tulisan tulisan saya ternyata sudah di 
download dan di buat ebook oleh sahabat saya di Malaysia, Saya 
ucapkan terimakasih kepada Ibu Norafidah Binti Mohd Lasim di Batu 
Pahat Johor Malaysia, yang telah membukukan tulisan saya sehingga 
menjadi ebook SOLO SPIRIT ISLAM,  ISLAM FOR ALL  jilid I th. 
2007, dan insya Allah akan bersambung di jilid II.  
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Tak Lupa juga saya ucapkan terimakasih kepada Mas Andry yang telah 
memfasilitasi hosting dan domain sehingga  blog saya di 
www.setiyo.wordpress.com  dapat saya pindah ke 
www.solospiritislam.com dan saya ucapkan terimakasih kepada para 
pengunjung blog saya baik yang rutin menyimak tulisan saya, atau sudi 
mampir, atau bahkan kesasar secara tidak sengaja membuka blog dan 
membaca tulisan  saya. Kepada para jamaah sholat center solo dan 
jamaah malam jumatan saya ucapakn terimakasih melalui 2 forum ini 
Allah banyak menurunkan ilham kepada saya. Tak lupa kepada istri dan 
anak anak saya yang rela dan ihlas saya tinggalkan untuk berdakwah 
mengembangkan sholat khusyu dan patrap silatun ke daerah daerah. 
Jazzakumullah Khoiron Jazza.  

Tak ada gading yang tak retak, keretakan gading  ada dalam tulisan saya 
mohon dimaafkan dan mohon untuk di berikan masukan yang 
membangun. 

Wassalamualaikum wr wb  

Setiyo Purwanto  

Email : solospiritislam@gmail.com 

Phone : 08156 77 222 99 
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Sholat meditasi ku  5.Jun.2007 
aku aktifkan jiwa ini ketika sholat, untuk menuju kehadirat ilahi. awal aku latihan 

nyambung ketika sholat ini, tidak tahu allah yang seperti apa,  aku hanya yakin dan 

yakin bahwa aku sedang menuju allah. aku melakukan sholat dengan objek meditasi 

yang aku sendiri tidak tahu, aku dulu ketika diberitahu cara sholat seperti ini pada 

awalnya kurang percaya, apa mungkin meditasi dengan objek yang kita sendiri tidak 

tahu?. namun ternyata justru dalam sholat inilah aku menemukan ketinggian meditasi 

yaitu pada objek yang tidak dapat aku persepsikan. ketika aku meluncur ke allah maka 

aku menuju kepada objek yang tiada batas. sebuah perjalanan hidup yang tiada 

bertepi. 

mengisi sholat khusyu ibu ibu 6.Jun.2007 
ini pengalaman pertama ku mengisi pelatihan sholat khuysu dengan ibu ibu, sudah 

sepuh sepuh lagi. tapi asyik juga, ternyata kuncinya memang ihlas karena ibu ibu  itu 

juga. dengan ihlas ketika mengisi hati menjadi senang dan apa yang disampaikan 

mengalir begitu saja. 

mereka minta 3 kali pertemuan ya ndak papa, pelajaran pertama adalah mengenai 

relaksasi dalam sholat karena ini pelajaran yang paling dasar namun cukup mudah 

dipraktekan. pada awalnya hanya berdiri dulu, berdirinya harus relaks, santai saja …. 

nah disini dapat ilmu baru yaitu tentang gambaran orang yang relaks yaitu seperti 

minum teh ginastel , menikmatinya dengan pelan pelan. sedikit demi sedikit. 

ya mudah mudahan ibu ibu tadi mau mempraktekan  dan mendapatkan hasilnya.  
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Training satu malam di Tawangmangu bersama Abu 
Sangkan  10.6.2007 
wilayah hakikat memang tidak untuk di tanyakan apalagi didiskusikan, namun 

dipraktekan dan di rasakan. dan memang jika belum nyampe atau belum dapat 

merasakan sebaiknya diam. itulah sala satu ajaran yang disampaikan ustad abu 

sangkan dalam acara pelatihan di tawangmangu solo. pesertanya memang terbatas 

hanya mereka yang benar benar mendalami ilmu hakikat makrifat sajalah yang 

diperkenankan hadir, itupun masih diseleksi lagi pernah mengikuti secara aktif halaqoh 

patrapan di rumah. peserta ini merupakan gabungan dari 3 kelompok yaitu kelompok 

solo, jogja dan semarang. 

acara ini memang tidak direncanakan sebelumnya spontanitas saja dari ustadz Abu 

untuk mengadakan training di tawangmangu pelajaran yang diberikan Pak Abu antara 

lain : 

1. spongebob squarepaint 

2. percaya 

3. autogenik training 

4. pemrograman otak 

5. penanaman niat 

6. senam khatr 

 
autogenik penerapannya untuk sholat khusyu 12.6.2007 
sholat sebenarnya melibatkan seluruh aktivitas tubuh. syaraf syaraf dalam seluruh 

tubuh digerakkan dengan otak melalui niat yang sungguh2. dengan niat ini merupakan 

bentuk dari “tell the body” untuk dijalankan. Perintah itu diawali dengan takbir hingga 

nantinya pada saat salam.niat yang kuat akan dialirkan ke otak dan otak akan 

menyalurkannya ke syaraf syaraf untuk menggerakkan otot. 

ketika seorang sholat maka niat membesarkan allah maka otak akan memproses 

dengan kekuatan akal kekuatan koordinasinya dengan fisik sehingga muncul sikap 

tidak sombong, sikap tidak kenal takut, dan sikap pengenolan diri. 
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ketika hendak sujud maka niat tunduk kepada allah ini maka tubuh akan terdorong 

kedepan dan terdorong untuk melakukan gerakan sujud. demikian pula pada saat 

duduk iftirasy maka niat meminta ampun akan membentuk atau menghasilkan sikap 

jiwa yang tenang, warhamni akan membentuk hati dan jiwa yang dingin, warzuqni akan 

membentuk jiwa yang semangat untuk mencari nafkah. 

dan demikian seterusnya sehingga betul betul bahwa sholat dapat dilatih atau 

dikombinasikan dengan pelatihan autogenik sehingga sholat dapat dijadikan sebagai 

terapi terhadap stress 

 

Hati hati mempelajari ilmu hakikat makrifat 14.6.2007 
ilmu ini memang sekarang tergolong langka, jarang sekali ada seorang guru yang mau 

mengajarkan ilmu ini kepada khalayak umum. selain juga sedikit orang yang memiliki 

kelebihan ilmu ini. saking langkanya ilmu ini maka banyak orang mencari dan akhirnya 

tersesat. semula mengira bahwa ia akan mengajarkan ilmu hakikat makrifat ternyata 

mengajarkan yang bukan itu dan bahkan mengajarkan kesyirikan. 

buku buku yang membahas ilmu tersebut memang sudah banyak beredar namun hal itu 

tidak dapat digunakan untuk pegangan dalam mempelajari ilmu ini. ilmu ini adalah 

wilayah pengalaman sehingga harus diajarkan oleh seorang guru yang memiliki 

pengalaman tentang hal tersebut. jadi hati hati lah … mempelajari ilmu ini….cek dan 

ricek lah untuk memilih guru, kyai, syech..dst, kalau perlu test guru tersebut benar 

benar sudah makrifat tidak atau hanya sekedar berilmu saja belum mengamalkan. 

kadang orang terkesan dengan kehebatan atau kesaktian yang dimiliki guru tersebut, 

dikiranya kesaktian dan kehebatan itu tanda bahwa dia oarag suci. kita malah justru hati 

hati dengan seorang guru yang sering menceritakan kehebatan kehebatannya, bisa 

inilah bisa itulah, ketemu sama inilah ketemu sama itulah. guru yang demikian berarti 

ilmunya ketauhidannya belum sempurna karena masih ada aku , istilahnya belum zero 

mind. 

guru yang benar benar sakti adalah guru yang sudah tidak mengunggulkan 

keakuannya, karena makrifatnya dengan allah. bagaimana Guru tersebut mau 

mengajarkan ilmu makrifat sedangkan dia sendiri tidak mengamalkan ilmu makrifat 
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yang dimiliki. makrifat bukanlah sekedar ilmu namun suatu perbuatan atau tindakan 

yaitu suatu kesadaran dengan sebenar benar sadar bahwa tidak ada tuhan selain allah. 

bila anda betul betul tertarik untuk mempelajari ilmu yang satu ini maka kuatkan dulu 

syariatnya, yaitu dengan mengakui sepenuhnya bahwa apa yang disampaikan 

rasulullah dalam qur an dan hadits adalah benar. apa yang benar itulah yang benar dan 

apa yang salah itu adalah salah, jangan sampai ada hati yang ngganjel terkait dengan 

syariat yang ada. setelah  yakin akan syariat yang dipegang mulai lah berjalan artinya 

mengamalkan dengan keihlasan.. nanti nya akan ketemu dengan hakikat dan akhirnya 

akan makrifat. jadi sebenarnya Makrifat bukan ilmu namun suatu hasil amaliah. kalau 

makrifat di ilmukan jadinya malah membingungkan, bahkan ada yang lebih parah lagi 

ilmu makrifat diperdebatkan. 

orang kalau sudah makrifat sama allah dia akan lebih banyak diam, sekali lagi makrifat 

adalah wilayah spiritual experience bahkan merupakan muara dari peaks experience. 

wilayah pengalaman tidak untuk didiskusikan tapi untuk di alami bersama. Seorang 

gurupun tidak mampu untuk memberikan kemampuan ini… hanya saja sang guru 

tersebut memberikan suatu metode …masalah makrifat atau tidak itu sangat tergantung 

dari Allah. 

Allah lah yang akan memperkenalkan dirinya kepada hambanya yang dikehendaki 

untuk memakrifati Dia. semoga kita diberi kemudahan Allah untuk mengenal NYa… 

Amin ya rabbal alamin. 

 

pelatihan sholat khusyu bersama ustadzah gontor 3 
17.6.2007 
pelatihan ini dilaksnakan sabtu kemarintanggal 16 juni 2007, peserta ada sekitar 60 

ustadzah dilingkungan ponpes gontor 3 Ngawi. materi yang disajikan yaitu paradigma 

sholat dan tumakninah. 

peserta cukup antusias selama mengikuti pelatihan karena mereka diajak untuk 

interaktif selama pelatihan dan mempraktekan secara langsung bagaimana sholat 

dengan tumakninah yang benar. 
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diharapkan dengan pelatihan ini peserta mampu menjalankan sholat khusyu dengan 

tumakninah yang benar dan dapat menularkan ke para santri dilingkungan merekan 

serta nantinya dapat menularkan ilmunya ke masyarakat umum. 

rencana pelatihan ini akan berlanjut minggu depan dengan materi silatun dan niat. 

rombongan shalat center solo ada sekitar 15 orang dengan 3 mobil. asik juga rasanya  

bisa bersama sama mengisi pelatihan. rombongan selama di sana mendapatkan 

sambutan yang cukup baik dari para ustad dan para ustadzah selain makanan yang 

berlimpah dan cukup mewah. 

rombongan dari solo antara lain pak dan bu sulchan, mbak oki puspo nugroho, bu 

asyiah,  mas ari, bu atik, mbak nu, bu lilik hadad alwi, bu fetum, bu delia, bu nurul. 

yang menarik dari pelaithan ini adalah sikap terbuka dari pondok pesastren gontor yang 

mau membuka diri sharing dengan kami yang nota bene bukan ustad. karena biasanya 

(maaf) sikap pondok pesantren memiliki ego keilmuan yang tinggi apalagi maasalah 

keagaaman terutama sholat mereka lebih merasa mampu dan merasa bisa. tapi 

ponpes gontor memang lain sikap yang terbuka ini mudah mudahan menjadi ujung 

tombak ilmuwan muslim masa depan. 

 

relaksasi dalam pelatihan sholat 17.6.2007 
relaksasi memegang peranan penting dalam melatih seseorang untuk tumakninah, dari 

relaksasi inilah jiwa seseorang dengan mudah dapat diajak untuk berlari menuju allah. 

relaks sama dengan kendor atau santai jadi latihlah peserta agar paham betul 

bagaimana kendor yang sebenarnya baru setelah itu dipraktekan dalam gerakan 

gerakan sholat dan kemudian baru digabungkan dengan gerak jiwa. 

ajaklah peserta untuk duduk relaks rasakan seluruh ototnya kemudian kencangkan lalu 

kendorkan , hal ini mirip dengan latihan relaksasi progresif (progressive relaxation) 

dimana seseorang dilatih untuk mengencangkan dan mengendorkan secara bergantian 

dari kaki hingga kepala. tujuan latihan ini adalah untuk memahamkan peserta dan untuk 

mengajak peserta untuk betul betul dalam kondisi yang relaks selain juga agar peserta 

dapat membedakan antara tegang dan relaks. 

jadi untuk sesi tumakninah perlu dimasukkan metode latihan relaksasi progresif hingga  
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benar benar peserta merasakan manfaat dari relaksasi yaitu sebagai penghilang stress. 

ini juga untuk pembuktian tentang hadis rasulullah bahwa sholat merupakan tempat 

istirahat yaitu kondisi yang sangat relaks. 

the power of sholat : kekuatan sholat 17.6.2007 
Sholat merupakan bentuk pengembangan diri, dimulai dari takbir ini sudah membuka 

kekuatan tersendiri dalam diri yaitu kekuatan zero mind. pembangkitan kekuatan zero 

ini akan berdampak besar dalam kehidupan seseorang. 

sholat selalu di ulang ulang kenapa?   … diulang agar kekuatan ilahiah yang diserap 

ketika sholat dapat terus tertanam dan menjadi bagian dalam diri hingga menancap 

betul. 

yang paling utama dalam kekuatan sholat ini adalah terletak di duduk diantara dua 

sujud yaitu kekuatan doa dalam sholat. disinilah kita menusia betul betul harus minta 

dengan segala kerendahan. meminta dengan kerendahan hati akan mempercepat 

proses terjawabnya doa, karena di dalam kerendahan inilah sensitivitas terhadap 

jawaban Allah lebih mudah dirasakan. sekali lagi bahwa bacaan iftirasy jangan sekedar 

dibaca namun itu merupakan suatu permohonan yang harus betul betul  dengan sikap 

jiwa yang penuh permohonan dan sikap percaya kepada allah kita tujukan kepada 

allah. 

dimulai dari mohon ampun kepada allah, betul betul rasakan bahwa kita ini makhluk 

yang penuh dosa yang tidak ada ampunan kecuali dari allah, dan tidak ada yang 

mampu mengampuni kecuali allah taala. efek dari permohonan ini adalah hati kita 

menjadi lebih terang hati lebih tenang dan ringan untuk mengerjakan segala ha, 

demikian juga pikiran lebih jernih sehingga lebih kreatif dan lebih cerdas 

kedua mohon dikasihani, kasih sayang yang tiada pamrih adalah kasih sayang dari 

allah, mengapa hidup terasa disia siakan hidup terasa tiada berarti mungkin ini karena 

kurangnya kasih sayang allah terhadap kita, untuk mengatasi itu semua tidak ada jalan 

lain untuk bergantung kepada allah memohon kasih dan sayangnya. ketika kasih 

sayang itu masuk dalam diri kita maka hidup kita terasa lebih positif dan kita akan 

menjadi sosok yang dikasihi oleh lingkungan disekitar kita, hidup kita lebih bahagia 

karena kita merasa optimis dan merasa aman .. 

(maaf dilanjut pada sesi selanjutnya, Allah telah memanggilku untuk sholat subuh… ) 
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in house training sholat khusyu bersama BPR Antar 
Rumeksa Arta 28.6.2007 
akhirnya… team shalat center solo bersama BPR antar rumeksa arta dapat 

menyelenggarakan in house training untuk karyawan BPR. pelatihan ini dibagi menjadi 

4 kali pertemuan dan dilaksanakan setiap hari rabu mulai kemarin yaitu tanggal 27. 

pelaithan ini lebih pada bagaimana memanfaatkan sholat untuk kebutuhan kebutuhanb 

praktis seperti sholat sebagai pencegah stress, motivasi kerja dengan sholat, dan yang 

utama adalah menjadi akhlak yang baik dengan sholat. 

sebagai trainer dalam pelatihan ini adalah saya sendiri dengan didampingi Pak 

Sulchan. selama pelatihan berlangsung peserta cukup antusias dan cukup interaktif.  

pada pertemuan perrtama lebih banyak membahas tentang paradigma sholat dan 

latihan relaksasi untuk menuju tumakninah. relaksasi yang dilaithkan yaitu latihan 

berdiri ketika sholat, rukuk, sujud dan latihan duduk diftirasy. dan latihan ini menjadi PR 

bagi peserta karena minggu depan akan diadakan lagi pelatihan dengan tema 

pengenalan diri dan silatun. 

sampai jumpa minggu depan …. 

 
self confidence or Allah Confidence 10.7.2007 
percaya diri atau percaya sama allah? sebuah plihan .. 

keterbatasan manusia menjadi permasalahan … sebatas apa manusia mampu dengan 

dirinya. setinggi apa motivasi manusia untuk bisa melampaui kemampuan manusia. 

kenapa kita harus …luar biasa…. dalam setiap pertemuan atau seminar motivasi. biasa 

saja… pasrah saja toh nantinya allah yang akan menjalankan. 

 
Biarkan keinginan itu mengalir…12.7.2007 
Awal dari tumbuhnya kehidupan adalah dari keinginan, dia muncul begitu saja dalam 

diri kadang keinginan muncul secara tidak realistis… bagaimana kita mensikapinya? 

keinginan adalah dasar kita berdoa memhon kepada Allah. berdoa tanpa didasari 

keinginan tidak akan menimbulkan pengaruh yang signifikan dalam diri kita. 



SOLO THE SPIRIT OF ISLAM (JILID 1) 2007 
- 

BY BP SETIYO PURWANTO©2011   (SOLO THE SPIRIT OF ISLAM) Page 18 
 

biarkan keinginan itu mengalir tidak perlu dicegah… apapun keinginan itu. asal… asal 

keinginan itu harus disampaikan kepada allah pasrahkan kepada beliau. pasrahkan 

hingga keinginan itu hilang bersih berubah menjadi keyakinan dan kepercayaan bahwa 

keinginan itu terwujud. 

siapa yang mewujudkan … tidak lain Allah. jadi kita tidak terlalu terbebani kita tidak 

terlalu kepikiran sehingga menjadi sistem keyakinan jika sudah menjadi keyakinan 

bahwa allah mengabulkan maka allah akan mewujudkan keinginan kita. 

HIDUP MANUSIA TIDAK ADA YANG CUKUP, SELALU KURANG DAN KURANG, 

ITULAH FITRAH TINGGAL KITA SAMPAIKAN KEKURANGAN KITA KEPADA ALLAH 

DAN BIARKAN ALLAH MEMENUHINYA. 

  

Seminar Sholat khusyu di Rumah Sakit Jiwa Surakarta 
19.7.2007 
penyampaian materi pada seminar ini lebih menekankan aspek relaksasi tumakninah 

sebagai terapi kejiwaan. tumakninah sholat dijelaskan dari contoh yang paling konkrit 

yang dialami sehari hari hingga pengalaman dalam sholat. kekhusyuan yang diperoleh 

lewat sholat melalui pengendortan tubuh dan dengan posisi tubuh yang benar ketika 

menjalankan sholat. ketika berdiri sholat kaki harus tegak lurus menopang tubuh 

sehingga terjadi keseimbangan yan gbaik ketika sholat. 

karena waktu yang diberikan cukup singkat materi yang disampaikan tidak sampai 

tuntas keburu adzan dluhur. mudah mudahan seminar ini berlanjut hingga pelatihan 

sehingga ada waktu untuk berdiskusi dan praktek sholat , amin. 

 

Latihan Pra Silatun, jembatan konsentrasi dan 
dekonsentrasi  19.7.2007 
ssilatun membutuhkan pemahaman yang baik tentang ketuhanan. kadang sulit juga 

untuk tiba tiba mngejak seseorang untuk langusng silatun apalagi orang yang sudah 

punya dasar ketuhanan yang setengah setengah. latihan pra silatun ini sebenarnya 

sangat bermanfaat bagi pemula dan menjadi jembatan antara konsentrasi dengan 

silatun itu sendiri, atau menjadi jembatan antara konsentrasi dengan dekonsentrasi. 
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memang sholat tidak konsentrasi namun dekonsentrasi namun untuk langsung masuk 

dekonsentrasi sangat sulit untuk pemula maka perlu adanya jembatan atau pengantar 

untuk memasukinya. 

cara cara yang digunakan cukup praktis tidak berbelit berbelit dan peserta langsung 

paham tentang makna dekonsentras iitu sendiri, tentunya melalui praktek secara 

langsung. dengan praktek ini nantinya peserta akan paham bahwa sholat tidak 

menggunakan pikiran untuk menuju khusyu namun menggunakan dimensi lain 

diharapkan dengan latihan ini orang akan bisa membaca bacaan sholat sambil 

mengingat allah. 

untuk praktek dan latihannya silahkan menghubungi  penulis 

 

Allah memberi atau Allah meminjamkan 20.7.2007 
di awal ceramah biasanya kita mendengar ..alhamdulillah kita telah diberikan rejeki 

berupa….” pertanyaan yang muncul kalau memang diberikan kenapa diminta kembali 

oleh Allah, suatu hal yang tidak mungkin Allah memberikan kemudian ditarik kembali. 

ternyata apa yang kita sangka milik kita ternyata hanya pinjaman dari allah.  sekali lagi 

sekedar dipinjamkan. 

makna dipinjamkan ini ternyata berdampak sangat dalam terhadap kehidupan kita. 

sesuatu yang dipinjamkan pasti akan kita pelihara dengan baik hal ini jauh berbeda 

dengan jika diberikan kepada kita. 

rasa syukur kita pun akan bertambah kuat dan bertahan lama karena kalau diberikan 

maka rasa syukur hanya di awal saja namun kalau dipinjamkan maka setiap saat kita 

akan bersyukur. 

rasa memiliki pun akhirnya sirna karena kita sadar bahwa itu semua hanyalah 

pinjaman, jadi setiap saat diminta kembali kita lebih siap. 

 

Makna Patrap, antara patrap dan latihan patrap 20.7.2007 
patrap diambil dari bahasa jawa yang berarti perilaku yang memiliki kesadaran. 

seringkali patrap digunakan dalam bahasa jawa untuk menunjuk suatu perilaku yang 

tidak menggunakan kesadaran. misalnya patrapmu ora apik… artinya patrap mu tidak 
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baik. sebenarnya patrap lebih pada perilaku yang berlandaskan suatu kesadaran 

tertentu yang menyebabkan suatu perilaku itu menjadi baik. sehingga jika tidak 

menggunakan kesadaran maka perilaku itu menjadi tidak baik. 

orang yang berpatrap pasti memiliki dasar tertentu untuk bertindak, nah dasar ini lah 

yang ditanamkan sejak kecil terutama dasar dasar ketuhanan. arti patrap juga bisa 

mengandung makna menerapkan dalam kehidupan sehari hari.. patrap = terap = 

menerapkan. 

pembekalan dasar dasar kehidupan (ilmu hakikat)  merupakan bentuk dari latihan 

patrap berusaha memahami makna hidup bagaimana cara hidup dan apa tujuan hidup. 

dasar dasar ini nantinya  menjadikan seseorang untukPATRAP artinya menerapkan 

apa yang sudah diperoleh dalam latihan patrap. 

di dalam buku berguru kepada allah karya ust Abu Sangkan dijelaskan adanya 

mekanisme patrap1 patrap 2 , dan patrap 3 ini semua merupakan bentuk latihan patrap 

belum patrap itu sendiri. latihan kesadaran akan ketuhanan, jika pada patrap 1 kita 

menuju Tuhan, patrap 2 pasrah kepada Tuhan dan patrap 3 menyadari sepenuhnya 

akan adanya Tuhan. dalam buku tersebut diuraikan detil dimulai dari bab tentang 

bagaimana manusia ini beragama hingga di akhir bab diuraikan pengalaman 

pengalaman rekan rekan patrapis yang mengamalkan metode ini. 

tulisan ini sekedar mengajak rekan rekan yang aktiv di halaqoh sholat khusyu 

khususnya rekan yang aktif malam jumatan dirumah (patrapan)  untuk tidak sekedar 

latihan patrap setelah latihan Allahnya ditinggal namun benar benar menggembleng diri 

untuk dapat membawa latihan patrap menjadi PATRAP yang sesungguhnya. mudah 

mudahan allah memudahkan jalan kita untuk selalu bersama bersanding menyadari 

sepenuhnya untuk menjadi saksi atas kesuciannya dan kebesarannya amin. 

 

Pelatihan di Panti Asuhan Mardhotillah Gumpang 
Kartasura 21.7.2007 
Asyik juga nglatih sholat dengan range usia yang cukup bervariatif. membuat anak anak 

senang, dewasa tertarik dan orang tua tidak jenuh.. cukp dengan latihan tumakninah… 

dengan praktek. sempat ada yang komentar latihan takbir saja saatu jam, itu pun 
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kayaknya belum ada yang bisa… ya syukurlah kalau merasa tidak bisa .. batihn saya. 

kalau merasa tidak bisa berarti tahu kalau dirinya butuh untuk belajar lebih banyak. 

latihan tumakninah ini dimulai dengan cara membaca, syarat tumakninah harus dibaca 

pelan tidak terlalu cepat selain itu bacaan dilantunkan dengan lembut tidak menghentak 

hentak, karena lantunan yang lembut akan menstimulasi otak untuk lebih tenang. salah 

satu peserta yang bernama Farid saya minta untuk maju untuk melantunkan surat 

alfatihah dengan tumakninah dan dengan tergesa gesa.. ini untuk memudahkan peserta 

lebih memahami antara membaca yang tumakninah dengan yang tidak tumakninah. 

kemudian gerakan sholat juga harus tumakninah, dengan gerakan yang pelan dantidak 

patah patah, semua peserta saya minta untuk berdiri dan mempraktekan berdiri secara 

mengangkat tangan untuk takbir. 

dari pelatihan tumakninah ini secara materi nampaknya sudah tersampaikan namun 

untuk prakteknya karena jumlah yang terlalu banyak dan usia yang cukup bervariatif 

maka kesulitan kontrol tiap peserta jadi sangat kurang. pelaithan ini akan dilanjutkan 

bulan depan insya allah tanggal 18 agustus dengan materi tetap tumakninah 

 

Latihan Pra Silatun di Bekonang Sukoharjo 22.7.2007 
Metode ini memang agak berbedan dengan apa yang telah diajarkan oleh Ust Abu 

Sangkan. Latihan ini untuk mempersiapkan mental dan kejiwaan peserta agar lebih 

paham dengan konsentrasi ketika sholat. Peserta yang rata rata sudah berusia, 

membutuhkan pemahaman yang agak berbeda dengan biasanya. Latihan pra silatun ini  

 

diawali dengan merasakan, mendengarkan suara saya ketika membaca alfatihah, 

ternyata beberapa masih ada yang kesulitan dari kesulitan ini kesalahan paling banyak 

adalah konsentrasi menggunakan otak, padahal yang benar adalah merasakan. jika 

merasakan maka otomatis akan konsentrasi sendiri. saya mencontohkan kalau kita 

mencari suara jangkrik, jangkriknya ada dimana maka itu namanya konsentrasi, lain 

dengan kita menikmati suara jangkriknya maka kita tidak perlu berkonsentrasi cukup 

dengarkan dan nikmati suara itu. 
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Kemudian peserta saya minta untuk membaca sendiri alhfatihah lalu didengarkan 

sendiri.  jadi membaca kemudian didengar sendiri dan dirasakan sendiri bacaan 

tersebut. ternyata ini lebih mudah bagi peserta untuk lebih terkonsentrasi dibanding 

yang pertama tadi. 

jamaah yang kira kira berjumlah 50an cukup antusias mengikuti pelatihan ini, dan ini 

pertemuan ke dua setelah sebulan yang lalu diadakan pelatihan serupa. rencana akan 

ada halaqoh rutin tiap bulan di Rumah Bu Atik Bekonang pada hari minggu keempat. 

rencana saya metode pra silatun ini akan saya kembangkan dan akan saya praktekan 

ke jamaah baik yang ada difatimah ataupun di jamaah jamaah lainnya sehingga 

nantinya menjadi suatu metode yang memudahkan untuk mencapai silatun. 

pengenmbangan yang lain adalah pra tumakninah seperti yang kemarin malam waktu 

di panti asuahan mardhotillah gumpang. 

Rukuk Pake Sarannya Pak dr. Zaini  24.7.2007 
Rukuk dengan mendoyongkan sedikit kedepan sehingga tangan menjadi lurus 

menopang bahu. kondisi demikian ternyata mestimulasi sikap jiwa untuk lebih tunduk 

kepada Allah. Selain, adanya stretching (peregangan) yang semakin terasa pada otot 

kaki dan tulang belakang. 

baik  secara urutan demikan 

1. Tundukkan hati kemudian ikuti dengan gerakan Rukuk hingga telapak tangan 

menempel di lutut. 

2. rendahkan lagi bahunya dengan relaks, biasanya tangan tidak lurus karena jarak 

antara bahu dan lutut semakin dekat 

3. agar tangan lurus kembali cobalah untuk mendoyongkan badan ke depan hingga 

tangan yang tadi nekuk menjadi lurus kembali 

selamat mencoba…thanks Dok atas Tips praktisnya 

Latihan Niat, sesi terakhir di BPR Antar Rumeksa 25.7.2007 
Niat bukan bacaan namun suatu perbuatan, lebih tepatnya perbuatan mental yang 

menyertai sebuah perbuatan. perbuatan mental ini seperti halnya perbuatan fisik artinya 

bisa kita kuatkan bisa kita lemahkan. latihan niat ibarat latihan fisik juga yaitu dengan 

berolahraga mental setiap hari. apa bentuk olahraganya … pake patrap… patarap satu 



SOLO THE SPIRIT OF ISLAM (JILID 1) 2007 
- 

BY BP SETIYO PURWANTO©2011   (SOLO THE SPIRIT OF ISLAM) Page 23 
 

merupakan olahraga mental yang dapat menggembleng seseorang bermental tangguh 

dan tidak mudah tergoyahkan. sikap keukeuh saat menuju ke Allah nantinya akan 

berpengaruh secara langsung terhadap niat atau keinginan yang muncul. 

tipe tipe orang yang keras terhadap keyakinannya merupakan bentuk dari hasil patrap 

1. sebagai misal ketika seseorang memiliki keinginan maka segala cara ditujukan untuk 

mencapai keinginan tersebut, karena keinginannya dilandasi niat yang kuat dan 

dibentengi dengan keyakinan akan keberhasilan keinginan tersebut. 

sholat harus menggunakan niat, sholat yang tidak pake niat (baca : terpaksa) biasanya 

kosong tidak ada kekuatannya apa apa, dan sangat mudah sekali terstimulasi oleh 

lingkungan, suara bising sedikit saja sudah mengacaukan pikirannya, lupa sudah rakaat 

ke berapa, tengok kanan tengok kiri dan menunjukkan sikap sholat yang malas. 

niat di dalam sholat harus disesuaikan dengan gerakan dan bacaan sehingga terjadi 

kesatuan gerak bacaan jiwa dan ruh. inilah yang menjadi target dalam setiap pelatihan 

yaitu peserta dapat merasakan bersatunya unsur dalam dirinya menjadi satu gerak 

yaitu gerak sholat. 

dari 4 kali pertemuan di BPR Antar Rumeksa  ini beberapa peserta alhamdulillah dapat 

memahami makna silatun, serta dapat membedakan antara konsentrasi merasakan dan 

sadar. tiga hal ini memang ditekankan dalam setiap pertemuan terutama pertemuan 

kedua dan ketiga karena inilah inti dari pengajaran sholat khusyu yakni kemampuan 

menenangkan tubuhm fisik, jiwa dan ruh. 

Pak Meddy sebagai shohibul Bait diakhir pertemuan ini agar seluruh peserta dapat 

mengisitiqomahkan apa yang sudah di dapat dalam pelaithan ini dan dapat mengikuti 

palatihan sholat khusyu halaqoh, yang diadakan di masjid Al Hadi karanganyar. Sekian 

 

perbedaan kalender shalat pada subuh dan isya 26.7.2007 
Perbedaan utama yang sering muncul pada kalender waktu shalat adalah waktu 

Shubuh dan Isya, sedangkan untuk waktu lainnya relatif hampir sama. Hal ini 

sebenarnya sudah menjadi sebuah perdebatan yang hangat di kalangan pakar 

astronomi Islam, dengan masalah utama terletak pada penentuan twilight angle. Maka 

dari itu tak heran kalau hingga saat ini ada beberapa konvensi yang digunakan untuk 

menentukan atau menghitung jadwal waktu shalat seperti metode dariUniversity of 
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Islamic Sciences, Karachi yang menggunakan twilight angle 18° baik untuk waktu 

Shubuh juga Isya, Islamic Society of North America (ISNA) yang menggunakan twilight 

angle 15° baik untuk waktu Shubuh dan Isya, World Islamic League yang 

menggunakan twilight angle 18° untuk waktu Shubuh dan 17° untuk waktu Isya, dan 

beberapa metode lainnya. 

 

Secara umum besarnya twilight angle akan menyebabkan hal sebagai berikut: semakin 

kecil twilight angle akan menghasilkan waktu Shubuh yang lebih siang (lambat) dan 

waktu Isya yang lebih sore (cepat). 

Contohnya untuk kota London pada posisi 51°32′ LU dan 0°6′ BB dan zona waktu 0. 

Pada tanggal 1 Januari 1996, dengan menggunakan harga twilight angle yang berbeda 

akan menghasilkan waktu Shubuh dan Isya sbb: 

Twilight Angle         Shubuh         Isya 

18 derajat             6:02           18:04 

15 derajat             6:22           17:43 

Twilight, menurut definisi adalah hamburan sinar matahari oleh atmosfer. Keberadaan 

atmosfer di bumi ini mengakibatkan sinar matahari sudah dapat dilihat oleh pengamat 

meskipun waktu matahari terbit (sunrise) belum tiba atau masih dapat terlihat meskipun 

matahari sudah terbenam (sunset). Dengan demikian ada 2 jenistwilight di sini 

yaitu morning dan evening twilight. 

Pada saat matahari belum terbit atau setelah tenggelam, posisinya berada di 

bawahhorizon (biasa disebut sebagai garis cakrawala atau garis ufuk). Posisi matahari 

ketika sinarnya sudah tidak terlihat lagi hamburannya (oleh atmosfer bumi) setelah ia 

tenggelam atau posisi matahari ketika sinarnya mulai terlihat sebelum matahari terbit 

akibat dihamburkan oleh atmosfer bumi, itulah yang disebut sebagai twilight 

angle(sudut twilight). Sudut ini diukur dari titik pusat matahari ke garis cakrawala, 

seperti dapat dilihat pada gambar di atas (sudut X dan Y). 

Secara astronomis terdapat 3 definisi twilight, yaitu: 
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1. Twilight sipil, ketika bintang yang terterang di langit dapat dilihat cahayanya atau 

ketika garis cakrawala di laut masih dapat dilihat. Besar twilight angle-nya adalah 

hingga 6°. 

2. Twilight nautikal, ketika garis cakrawala di laut sulit untuk dilihat dan saat ketika 

kita tidak mungkin lagi menentukan ketinggian dengan menggunakan garis 

cakrawala sebagai acuan. Besar twilight angle-nya adalah 6-12°. 

3. Twilight astronomi, ketika kondisi sudah benar-benar gelap dan tidak ada lagi 

hamburan cahaya matahari yang terlihat. Besar twilight angle-nya adalah 12-18°. 

Waktu shalat biasanya ditentukan berdasarkan twilight astronomi (seperti yang dapat 

dilihat pada beberapa metode atau konvensi yang saya sebutkan pada paragraf kedua 

di atas). Dalam software azan biasanya terdapat fasilitas untuk mengubah harga twilight 

angle ini, karena menurut sebuah penelitian dan pengamatan di berbagai tempat di 

dunia, harga sudut twilight tertentu ternyata tidak berlaku untuk seluruh tempat terhadap 

peristiwa ketika hamburan cahaya matahari sudah bisa terlihat (fajar shaddiq) dan saat 

hamburan itu hilang (shafaq di waktu Isya). Bahkan menurut Yaqub Ahmed Miftahi, 

besarnya twilight angle –terutama pada daerah lintang tinggi– juga bervariasi terhadap 

musim. Kesimpulan ini diperoleh setelah dilakukan pengamatan morning dan evening 

twilight dengan mata telanjang selama setahun di Blackburn, Lancashire, Inggris. 

Menurut hasil pengamatan itu, besarnyatwilight angle bervariasi terhadap waktu dengan 

kisaran harga antara 12° hingga 16°. 

Untuk itu, jika anda tinggal di daerah lintang tinggi maka berhati-hatilah dalam 

menggunakan software azan dan waktu shalat, khususnya untuk waktu Shubuh dan 

Isya. Situs moonsighting.com bahkan memiliki contoh yang nyata tentang beberapa 

kesalahan yang ada pada software tersebut. 

Sumber gambar: Wikipedia. 

Bahan bacaan: 

1. Shalat Lima Waktu di Wikipedia. 

2. Rise, Set, and Twilight Definitions, U.S. Naval Observatory. 

3. Dr. Monzur Ahmed, The Determination of Salat Times. 

4. Yaqub Ahmed Miftahi, Fajar and Isha (tersedia online di moonsighting.com) 
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 (diambil dari …maaf lupa …) 

sebenarnya ada gambarnya tapi ketika insert kok muncul ..URL.. maksudnya gimana 

ya… mohon bantuan bila dari Bp Ibu pembaca ada yang bisa… insya Allah Nanti akan 

saya edit.. terimakasih 

Wass 

 

Tips khusyu … dengan mata terbuka 26.7.2007 
Masalah mata melek ketika sholat atau mata merem ketika sholat memang menjadi 

polemik yang hangat di kalangan pencari khusyu. kalau merem katanya makruh… 

artinya ndak boleh dalam sholat (meskipun sebenarnya tidak membatalkan sholat) tapi 

kalau melek konsentrasi buyar, jadi enak mana enak melek atau enak merem … 

bingung.. gini saja yang satu melek… satu merem he he… 

sekali lagi bahwa yang harus di pegang adalah bahwa khusyu bukanlah konsentrasi 

tapi kesadaran akan adanya allah, kesadaran ini tidak terletak di mata, kesadaran ini 

tidak terletak di telinga kesadaran tidak terletak di indera bahkan kesadaran tidak 

terletak di pikiran maupun di hati. lha terus dimana…? ya di kesadaran itu sendiri.. 

kalau lebih berani mengatakan ya di Ruh itu sendiri, Ruh itulah yang sadar, sadar itulah 

yang dikatakan dengan Bashiroh (yang tahu, yang sadar) 

Menyadari dapat dilakukan dengan melek ataupun merem karena prinisipnya adalah 

dimana kau hadapkan wajahmu di situ ada Allah. jadi dimana kita menghadap terserah, 

mau melek atau merem ada allah hanya wujud Allah yang nampak. 

maka malam jumat ini dirumah teman teman akan latihan patrap melek, jadi patrap tapi 

sambil melek, biasanya kan merem sekarang harus dilatih melek. masak Tuhan hanya 

nampak di kegelapan, Tuhan nampak di terang maupun gelap. 

latihan melek ini berfungsi untuk lebih menguatkan dan lebih trampil dalam mengingat 

Allah dalam keadaan apapun. ketika sedang bekerja, berkendara, berjalan, berbicara 

atau bahkan membaca. makanya sholat dimakruhkan untuk merem karena nanti 

setelah selesai sholat biasanya akan lebih mudah lupa terhadap allah. 

Mari kita menyaksikan keberadaan Allah dalam terang, lihat pohon di depan itu…. dulu 

kecil … kemudian tumbuh .. tumbuh dan tumbuh .. bagaimana mungkin tumbuhan itu 
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bisa tumbuh sendiri … jelas sekali dibalik itu ada yang menumbuhkan, ada yang 

menggerakkan …  KENAPA SHOLAT HARUS MEMEJAMKAN MATA… MENGAPA 

KITA TIDAK MNYAKSIKAN ALLAH YANG SEDANG SIBUK. …. 

he he… kok jadi serius… santai relaks… 

 

Masalah sudah selesai…..27.7.2007 
Bagaimana menyelesaikan masalah..? 

datang ke psikolog, mencoba berpikir sendiri mencari solusi yang pas…, sholat…??, 

konsultasi ke Kyai… atau minta bantuan orang “pinter” 

…., begini tadi pagi jam sembilan ada klien yang mengundang saya (ket. ini klien sudah 

konsultasi sejak 1 tahun terakhir terkait dengan hubungan dengan istrinya yang sudah 

tidak harmonis) untuk melakukan konsultasi karena dia (beliau) cerai atau lebih 

tepatnya rumahnya sudah tidak ada istrinya, kejadian istri tidak berada di rumah ini 

sekitar 2 bulan yang lalu. KEgalauan kegundahan, stress berat, tekanan batin, depresi, 

marah, …dst jadi satu bergolak … usaha apapun sudah dilakukan dari  mulai ke kyai 

sampai ke hal hal yang berbau magis dilakukan, karena dia percaya bahwa istrinya 

kena guna guna. sebenarnya beliau sudah diingatkan oleh kyai di wilayah timur sana 

untuk mengihlaskan saja nanti akan terbukti sendiri mana yang benar dan mana yang 

salah… namun klien saya ini masih juga ngotot untuk bisa menarik kembali istrinya ke 

pangkuannya. namun apa yang dia dapat semakin dia tidak terima dengan keadaannya 

semakin sakit di hati, semakin dia menolak keadaan, semakin dia mencari usaha untuk 

dapat menarik kembali istrinya maka dia semakin sakit… sakit sekali  seperti hati di 

sayat pisau kemudain diberi garam sakit dan pedih… so… 

tadi pagi dia cerita panjang lebar bahwa Beliau sekarang sadar  sesadar sadarnya 

bahwa dia sudah legowo menerima semua ini. “saya sekarang benar benar di 

gembleng oleh Allah untuk pasrah Pak Pur, saya sekarang menjadi penonton saja, 

menjadi penonton atas apa yang dimau Allah pada Diri saya. saya sekarang merasa 

kosong benar benar kosong tidak ada apa apa. saya sekarang lebih banyak diam 

pasrah kepada Allah, banyak teman yang menyarankan untuk ke dukun ini kedukun 

itu.. sudah tidak saya ikuti lagi. saya pasrah, apapun yang terjadi sudah saya pasrahkan 
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Allah, biarkan Allah yang menilai dan mengatur, Dia lebih tahu apa yang terbaik buat 

saya” 

mendengar keterangan tadi sayapun terdiam … termenung … saya menyadari  bahwa 

MASALAH SUDAH SELESAI…. 

 

Relax : God's Done Everything 28.7.2007 
nyantai harus punya dasar… jika tidak BAHAYA … sekali lagi BAHAYA. judul diatas 

merupakan suatu perilaku nyantai yang disertai dengan keyakinan yang kuat terhadap 

Allah. hati hati jika nyantai tidak punya keyakinan. orang yang nyantai namun masih 

mikir “besuk makan apa…” hidupnya dijamin 200% susah. 

Menurut anda lebih baik mana bekerja santai namun memliki keyakinan yang kuat 

terhadap Allah atau bekerja keras namun tidak percaya sama Allah. …????? 

dalam salah satu ayat dikatakan bahwa Allah menghendaki kemudahan bagi kamu dan 

tidak menghendaki kesulitan bagi kamu… 

 

LP2A kecamatan Jebres mengadakan pelatihan untuk 
Takmir Masjid  29.7.2007 
Alhamdulillah pelatihan sholat yang diselenggarakan LP2A (Lembaga pengkaijan dan 

pengamalan agama) kecamatan Jebres dengan Shalat Center Solo terlaksana dengan 

baik. secara umum dari hasil pendapat para peserta merasa puas dan mendapat kan 

hal yang baru dalam hal sholat. disamping tentunya ada kritikan bagi trainer dan panitia. 

bagi trainer (saya sendiri) pada saat menerangkan who am I terlalu monoton, wah iya 

juga.. saya sendiri tadi merasa bahwa ada yang tidak mengena .. terima kasih atas 

kritik dan sarannya, lain waktu akan saya perbaiki. 

pelatihan ini berlangsung dari jam 8 hingga jam 3 break satu jam untuk sholat dan 

makan. Lebih banyak praktek dari pada teori karena peserta dari kalangan ustad dan 

takmir masjid sehingga mereka sudah banyak tahu tentang dalil dalil sholat khusyu. 

praktek yang dilakukan meliputi tumakninah yaitu latihan relaksasi dengan 

menggunakan metode relaksasi progresif. peserta dilatih untuk dpt mengendorkan  

seluruh otot dari mulai kepala hingga kaki, kemudian dilanjutkan dengan gerakan sholat  
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dari takbir hingga salam. bahas dan praktek ini saja 3 jam. sesi kedua yaitu silatun 

peserta diajak untuk latian konsentrasi dan latihan merasakan kedua latihan ini 

nampaknya kurang berjalan lancar karena kondisi lingkungan yang kurang mendukung 

yaitu bising dan udara yang panas. namun stelah mulai silatun menyambungkan diri ke 

Allah tiba tiba saja udara panas berubah menjadi lebih sejuk karena panas yang terik 

tiba tiba tertutup awan. ketika mulai mengingat Allah beberapa peserta mulai nyambung 

berjalan ditengah yang nyambung mulai banyak dan kesambungan semakin lama 

semakin dalam. setalah rasa sambung itu kuat mereka saya minta berdiri sholat 

menggerakan tangan dan baca alfatihah ketika membaca alfatihah sambungan 

semakin kuat sehingga beebrapa peserta tak tahan menahan tangis. kemudian gerakan 

rukuk yang diiringi dengan sikap tunduk kepada allah energi ketundukan benar benar 

dirasakan oleh beberpa peserta kemudian berdiri dan dilanjut dengan sujud. daya besar 

terjadi sesi iftirasy… ketika robbighfirli… YANG MERASA DOSA SEKARANG MINTA 

AMPUN… sontak semua peserta menangis dan minta ampun kepada Alllah, demikian 

seterusnya, war hamni, wajburnii….dst. 

selesai sesi ini beberapa peserta nampak masih terngiang ngiang dengan apa yang 

barusan dialami. … 

 

Ihlas…MAU? PAKE 3 JARINGAN KETUHANNANMU 
30.7.2007 
Ihlas ini memiliki akar yang namanya EGO atau ke aku an, dengan hilangnya akar EGO 

ini maka orang akan otomatis ihlas. namun masih ada syaratnya lagi… kalau masih 

taraf penghilangan Ego belum lah ihlas yang lillahi taala.. 

ihlas harus memiliki arah … kepada siapa Ego tadi diarahkan, penghilangan ego yang 

sempurna adalah dengan cara diserahkan kepada Allah hingga tiada, ketika 

penyerahan total kepada allah maka otomatis lagi, perbuatan yang dilakukan adalah 

karena allah, ini namanya ihlas lillahi taala . 

Perjalanan menuju penyerahan ego kepada allah inilah bentuk kesadaran menuju 

kesadaran ketuhanan. dari sinilah nantinya akan memunculkan kecerdasan spiritual  

dan  kekuatan spiritual. 
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mau belajar menghilangkan Ego… Ayo latihan patrap di rumah… tiap malam jumat.. 

kalau nggak sempat ya beli saja buku berguru kepada allah terus  praktekan bab 

patrap… 3. 

manfaat patrap yang terutama adalah mempercepat proses menjadi khusyu … 

istilahnya cara instan menuju khusyu, terutama yang patrap 3, PAKE 3… MAU? 

THREE JARINGAN KETUHANANMU 

 

Enak kalau hidup itu pas pasan 30.7.2007 
coba … begini orang kekuarangan juga bingung, dan orang yang kelebihanpun juga 

kebingungan…yang enak ya hidup pas pasan … 

pas butuh, ada yang mencukupi 

pas pingin, ada yang menuhin 

pas ada masalah ada yang mbantuin 

pas sakit ada yang nyembuhin 

pas pingin nabung ada uang untuk nabung 

pas pingin sedekah ada uang 

pas ada orang yang bertanya, pas ada jawabannya 

pokoknya pas….gitu lho.. 

 

syariat tarikat hakikat makrifat  1.8.2007 
4 istilah yang tidak dipsisahkan satu sama lain, inilah paket yang lazim dikenal dalam 

dunia persufian (penyucian diri). seorang salik tidak bisa lepas dari 4 istilah ini. 

pertama dia harus belajar tentang syariat yaitu tentang fiqh mempelajari syarat syahnya 

sholat, rukun sholat yang membatalkan sholat, wudlunya, airnya dll… inilah dasar 

pijakan seorang yang mau mencapai ketinggian derajat. syariat adalah gerbang awal 

unutk menjalankan atau untuk berjalan. dia harus tahu bagaimana cara jalan kendaraan 

yang dipakai. tahu cara staternya, tahu cara mengendarainya, tahu cara ngeremnya 

dan tahu segala yang diperlukan untuk berjalan. 

jika semua cara yang diperlukan sudah tahu maka saatnya perjalan dimulai.  jika 

seseorang sudah tahu tata caranya sholat, tahu fiqhnya sholat maka langkah 
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selanjutnya adalah menjalankan shiolat itu sendiri berdasarkan fiqh atau syariat yang 

sudah dipelajarinya, inilah yang dinamakan dengan thoriqoh atau jalan yakni 

menjalankan apa yang sudah diketahuinya. 

seorang salik yang sudah menjalankan thoriqohnya maka dia akan memulai perjalanan 

spiritualnya. yang namanya berjalan pasti akan melalui segala sesuatu yang dikanan 

dan kiri dari jalan yang dilalui tadi. disinilah pelajaran pelajaran spiritual mulai 

diajarakan, siapa yang mengajarkan ya Allah sendiri. Allah akan mengajarkan berbagai 

macam ilmu hakikat dari berbagai keadaan. hakaikat hakikat ini nantinya akan 

bermuara membentuk satu titik pencerahan yang dinamakan dengan makrifat. inilah 

titik yang selalu ditunggu oleh seorang salik yakni pencari spiritual. 

 

Pelatihan di Solo Baru "cara praktis menikmati sholat" 
2.8.2007 
peserta pelatihan ini Ibu ibu jamaah masjid… yang letaknya di jalan kenari perumahan 

Solo Baru. mau ke sana sempet kesasar sasar sehingga waktu mulainya agak molor. 

ibu ibu cukup antusias dalammengikuti pelatihan ini. rencana pelatihan ini berlangsung 

4 kali sebagai pertemuan pertama topiknya adalah paradigma sholat khusyu. 

menit menit pertama terasa menejemukan setelah menginjak paradiga khusyu mulai 

ada ketertarikan dan saya pun mulai tune in. mungkin pengaruh dari kesasar sasar tadi 

… jadi mengganggu. 

eh maaf gitu dulu … kapan kapan saya edit lagi …. 

wassalam 

 

Terapkan MLM Sholat     3.8.2007 
Multi level marketing… suatu teknik berdakwah yang cukup efektif baik bagi da’i nya 

maupun metode yang disampaikan. teorinya kalau kita mengajak satu orang berarti kita 

memiliki satu down line seandainya kita memiliki 5 down line kemudian downline 

tersebut kita motivasi untuk mencari downline lagi begitu seterusnya dan begitu 

seterusnya … maka amal jariyah yang kita terima…. wow fantastis…. kata orang ‘LUAR 

BIASA” 
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apalagi ini tentang sholat suatu ibadah yang wajib dikerjakan …bisa nggak bisa orang 

harus menjalankan sholat, jadi mau nggak mau kita menerima kebaikan dari amal 

jariyah kita, apa nggak enak… duduk santai sudah ada kiriman kebaikan. 

kemudian kalau mau dihitung secara statistik orang yang terlibat dalam MLM Sholat ini 

belum lah banyak artinya down line nya belum banyak sehingga masih banyak 

kesempatan untuk menjadi member MLM sholat ini. 

 

menjadi seorang member MLM sholat tidak harus pandai berdakwah cukup berperan 

sesuai dengan kemampuannya. misalnya dia punya jamaah di rumah… ya sudah 

undang trainer yang lain untuk mengisi tentang sholat… kalau ada 5 orang saja dari 

jamaahnya yang ikut atau mempraktekan sholat maka member atau orang tersebut 

akan mendapatkan aliran kebaikan juga. Misalnya lagi yang punya rejeki berlimpah 

coba belikan perlengkapan dakwah seperti mic, speaker, dll maka selama alat tersebut 

digunakan maka orang tersebut akan mendapat kan kelimpahan kebaikan juga, belum 

kalau peserta yang ikut pelatihan mempraktekan di rumah wah tambah berlimpah 

limpah lagi kebaikan dari jariyahnya tersebut. 

jadi kuncinya ajak orang dengan hati yang tulus tidak memiliki pretensi apa2,  apalagi 

politik golongan dan sebagainya. organisasi sholat khusyu bukan dari golongan entah 

muhammadiyah, NU, Persis atau yang lainnya. Sholat khusyu hanya organisasi 

amaliah, bukan sarang debat dan perselisihan, kita saling menerima dan memahami 

keyakinan fiqh yang kita pakai masing masing. 

Untuk menjadi member MLM sholat syaratnya : 

 

Niat karena Allah (bukan karena pahala, karena pahala otomatis masuk dalam rekening 

amaliah kita) 

mau belajar tentang sholat 

mau mempraktekan sholat khusyu 

Bismillah…. 

Ya Allah … limpahkan rahmat dan karuniamu,  ya allah ihlaskan hati saya dalam 

beribadah, dalam berdakwah ini … bukalah hati hamba, bukalah hati orang yang saya 
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ajak dalam kebaikan ini… Jadikan saya kurirMu … saya siap… saya siap … saya 

siap..ya Allah…laa haula walaa quwata illa billah. 

 

Tidak semua butuh khusyu…4.8.2007 
Memang kalau orang ditanya mau khusyu nggak? ya jelas mau… tapi untuk benar 

benar mau memang tidak mudah. pikiran sadarnya (conscious) berkata … mau.. tapi 

coba tanyakan pada pikiran bawah sadarnya (unconscious) belum tentu mau. bawah 

sadar yang terlanjur di cekoki dengan “khusyu itu sulit” menjadi kendala utama, 

bagaimana mungkin bawah sadarnya mau khusyu kalau sudah pikirannya terblokir oleh 

tembok “khusyu itu sulit”, bahkan tembok yang lebih tinggi lagi mengatakan bahwa 

“tidak mungkin kita bisa khusyu”, pikirannya menganggap kalau khusyu itu hanya milik  

para wali dan para nabi dan para ulama… lebih parah lagi paham ini di doktrin secara 

tidak proposianal + menyesatkan oleh para ustad yang belum bisa khusyu.. kalau ustad 

tadi bisa khusyu pasti akan mengajarkan dan akan memberikan harapan tentang 

kemudahan khusyu karena dia sendiri sudah merasakan betapa enak dan mudahnya 

khusyu itu (maaf nggih para ustad kalau agak kasar). 

paradigma yang keliru tentang khusyu telah menjerumuskan umat islam untuk tidak 

butuh khusyu. bayangkan butuh saja tidak apalagi mau menggembleng untuk 

mendapatkannya. 

sekarang yang terjadi adalah pemakluman pemakluman yang menyesatkan, seperti 

sholat cepet itu dimaklumi, sholat tidak khusyu itu dimaklumi justru yang tidak 

dimaklumi adalah kalau sholatnya khusyu… yang disangka ajaran sufi lah, yang 

disangka kembali ke syeh siti jenar lah.. parah lagi praktek sholat khusyu dikaitkan 

dengan hipnotisme (nanti insya allah akan saya bahas pada bab tersendiri). 

TIDAK SEMUA BUTUH KHUSYU….sangat parah… bagaimana mungkin jika dipikir 

dengan logika wong dia menjalankan kok nggak butuh khusyu,,… usut punya usut 

ternyata terkait dengan golongan, aliran, syiah  sunni.. ,tasawuf, sufi…… wah ini parah 

lagi. 

untuk para trainer yang akan mendakwahkan sholat khusyu ini sebelum mengajak 

orang untuk mengikuti halaqoh cobalah untuk memahami dulu tingkat kemauan dari  
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orang tersebut yang akan kita ajak. kalau perlu di ajak diskusi dulu dan berikan 

semacam manfaat manfaat dari sholat khusyu.. jangan ngecap… tapi coba ceritakan 

pengalaman pribadi dulu saja. sebaiknya metode sholat nya di belakangkan 

cobalah sebelum mengajak munculkan rasa butuh dulu baru setelah butuh ajaklah 

untuk di halaqoh.  jangan memaksa orang yang tidak mau..biarkan saja kita doakan 

mudah2an mendapatkan jalan lain untuk menuju khusyu. 

 

Tumakninah : cara praktis menghilangkan nafsu 4.8.2007 
kita lihat orang yang marah, berkeinginan kuat, terburu buru, khawatir dendam.. dll 

semua disebabkan oleh nafsu… lihat ketegangan ketegangan ototnya… orang marah 

hampir semua otot menegang sampai bicara pun terasa berat dan menakutkan. orang 

yang terburu buru.. segala gerakannya patah patah dan serba cepat. khawatir detak 

jantung berkonstraksi secara tidak normal…  

keadaan keadaan tersebut jika di counter dengan tumakninah maka akan berangsur 

angsur hilang.. coba misalnya ketika marah….coba tarik nafas..dan ambil nafas agak 

panjang dan pelan… kemudian kendorkan seluruh otot lebih baik pas mengeluarkan 

nafas kendorkan lagi seluruh tubuhnya hingga mencapai benar benar tumakninah 

(sangat relaks)… coba sekarang marahlah dalam kondisi seperti ini.. bisa? ?? 

 
 

Belajar khusyu tidak boleh mencari khusyu …4.8.2007 
Aneh memang belajar khusyu namun juga tidak boleh mencari khusyu. jadi kembali ke 

paradigma tentang khusyu itu sendiri bahwa khusyu itu sesuatu yang diturunkan oleh 

Allah ke dalam hati jadi bukan kita yang menciptakan. khusyu tidak dapat kita ciptakan 

khusyu itu mengalir saja dan kita ikuti kemana arah khusyu … kepasrahan dalam 

sholatlah yang dapat menstimulasi turunnya khusyu dalam hati. 

oleh karena itu khusyu bukan menjadi tujuan kita sholat, tujuan kita sholat adalah 

bertemu dengan allah inni wajahtu wajhiya lilladzi…. jadi kita berhadapan dengan Allah 

itu tujuan kita dalam sholat. 
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belajar khusyu tidak perlu memperhatikan apakah ini khusyu atau ndak.. biarkan saja 

mengalir yang penting kita berserahdiri kepada allah. kalau dalam sholat kita mengejar 

khusyu malah tidak bisa khusyu. khusyu ini ibarat bonus yang diberikan Allah kepada 

kita, bonus diberikan jika orang tersebut dapat berserah diri dalam sholat. jadi kalau kita  

 

sholat ngejar bonus malah tidak mendapatkannya. dalam bekerja jangan mikir bonus, 

bonus ituakan muncul sendiri ketika kita menghasilkan pekerjaan yang baik. 

bonus khusyu ini hak mutlak miliknya Allah, sah sah saja allah memberikan bonus 

kepada hamba yang dikehendakinya. tidak bisa kita membatasi Allah bahwa yang bisa 

khusyu adalah mereka yang sudah bergelar kyai haji… seorang yang biasa biasa saja 

namun memiliki kepsrahan yang tinggi pada Allah sangat mungkin diberikan rasa 

kekhusyan dalam dirinya. 

Khusyu is my life style    5.8.2007 
Gaya hidup adalah suatu pilihan, berbagai macam gaya hidup tersedia di panggung 

kehidupan ini. khusyu merupakan gaya hidup … karena khusyu bukan hanya miliki nya 

sholat saja, perbuatan lainnya pun bisa dijadikan khusyu. lihat dalam surat al baqarah 

46 … sikap mengembalikan diri ini lah yang dimaksud dengan khusyu. segala sesuatu 

disikapi dengan sikap pengembalian. suatu kesadaran bahwa manusia hidup tidak 

memiliki apa apa. 

sholat khusyu merupakan training saja bagi diri untuk menggembleng dan untuk sadar 

dalam mengembalikan diri. jika pelatihan ini berhasil membentuk jiwa yang pasrah 

maka seluruh hidupnya pun akan menjadi khusyu. berjalannya khusyu, bekerjanya 

khusyu, naik mobilnya khusyu bahkan marahnya pun khusyu.. yang demikian 

merupakan marah yang dirahmati. 

Who Am I? 6.8.2007 
Salah satu materi sholat yang wajib di sampaikan dalam setiap paket pelatihan. karena 

meteri ini untuk mengantarkan praktek silatun, sulit rasanya silatun tanpa mengenal 

dulu siapa yang akan silatun. Aku lah yang silatun, diri sejati ini lah yang akan silatun. 

jika materi ini belum tersampaikan biasanya peserta akan terjebak pada fisiknya, 

misalnya aku adalah tubuh, aku adalah pkiran aku adalah hati. jika ini aterjadi maka 
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peserta tersebut akan berusaha menggunakan pikiran nya menggunakan perasaannya 

untuk menuju silatun. ya sebenarnya ini tidak salah juga… namun kalau keterusan juga 

tidak benar. karena menggunakan pikiran dan perasaaan untuk starter saja setelah itu 

ful menggunakan kesadaran untuk kembali kepada allah. 

kembali masalah siapa aku,  pada intinya aku adalah yang sadar ini, tidak berujud, 

namun bereksistensi bahwa aku ada. coba kita lihat dalam diri kita siapa yang sadar.. 

coba lagi bedakan dengan ciptaan allah yang lain misalnya (maaf) dengan binatang.. 

perbedaan paling mencolok adalah bahwa kita sadar bahwa kita ada namun binatang 

tidak sadar bahwa dirinya ada, binatang hanya mengikuti naluri kalau kita masih bisa 

untuk menyadari apakah perbuatannya dibenarkan atau tidak. 

Aku, diri sejati, tidak perlu dicari cukup disadari saja, karena wilayah aku adalah wilayah 

kesadaran bukan wilayah wujud.  dan kesadaran itu sudah ada dalam diri kita, maka 

alat yang paling tepat untuk menyadari aku ya kesadaran itu sendiri. sadari bahwa aku 

bukanlah tubuh, bukan pikiran danbukan apa apa, aku adalah aku 

 

Jumat, solo pos mengulas shalat khusyu  8.8.2007 
Kemarin saya diwawancarai oleh wartawati dari solo pos untuk menjelaskan  masalah 

sholat khusyu, bagaimana kiat praktis menjalankan sholat khusyu itu. Ya saya jelaskan 

saja 3 komponen shalat khusyu yang sudah sering saya urainakan ketika ceramah. 

Katanya sih untuk rubrik khasanah yang diterbitkan tiap jumat di harian sloops 

 

Elit Solo sudah mulai mengenal Shalat center solo 8.8.2007 
Coba tanya orang penting di solo pasti sudah mendengar aktivitas shalat center solo…. 

, terus kemudian para pengusaha kayu kelas kakap di solo pasti sudah mendengar 

aktivitas sholat center solo juga, apalagi di dunia pertekstilan danar hadi, kusumo hadi , 

tiga serangkai (penerbit) pasti juga sudah mengenal kita. Satu sisi bangga salahsatu 

sisi… APANYA YANG DIBANGGAKAN” DAN ’KENAPA HARUS BANGGA” mungkin ini 

suatu pernyataan yang sombing eh sombong… namun demikian, tidak ada yang patut 

dibanggakan. Semua adalah kerjaannya Allah taala. Jika baik shalat center  berarti 

Allah berkehendak baik sama kita. 
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Oh ya cerita sedikit .. kemarin ada kesaksian dari salah satu jamaah waktu kita 

mengadakan halaqoh  senin kemarin itu… kesaksian ini lewat sms…. malam ini saya 

begitu terkesan…saya melihat dengan jelas seperti saya melihat CD yang diputar.. 

saya menyaksikan para alim ulama menyaksikan kita latihan shalat. Baru ketemu para 

sholihin saja sudah segitunya.. apalagi kalau bisa bertemua sama rasulullah.. top 

secret…dan mulai saat ini saya rasanya sulit untuk suudzan sama orang terlebih sama 

Allah 

Yah saya menjawab nya: alhamdulillah berarti Allah dan rasulnya ridlo dengan kita. 

Saya ikut berdoa kepada para elit yang telah banyak membantu kegiatan shalat center 

ini semoga allah memberkahi, terutama kepada keluarga Batik Danar Hadi Solo yang  

 

telah mensuport kami mudah mudahan allah memberikan berkah yang tak terhingga, 

sungguh ini menjadi amal jariyah panjenengan panjenengan. 

 Selian itu saya merasa sedih jika ada pihak pihak yang menghalangi dakwah shalat ini. 

Karena sudah banyak kasus … seperti dulu ketika kita mengadakan pelatihan sholat 

khusyu di quality .. eh ada yang nandingi mengadakan sholat khusyu juga dengan 

harga yang lebih murah… apa yang terjadi,,   selang 3 hari kemudian trainer tersebut 

lumpuh terserang stroke… ya kita ihlas ihlas saja dia mengadakan shalat khusyu 

namun Allah yang tidak terima… telusur punya telusur ternyata memang disengaja 

mengadakan kegiatan pas pada hari itu.. pada hal kegiatan bapak tersebut seharusnya 

diadakan 1 bulan sebelumnya kemudian diundur pas sama dengan waktu kita 

mengadakan pelatihan sholat khusyu di quality hotel, sayapun sebenarnya 

sudah  mengingatkan dia bahwa tanggal tersebut ada pelatihannya pak abu.. (wong 

bapak itu juga muridnya pak abu) 

 Mari kita dukung perbuatannya allah, jangan halangi perbuatannya allah… Ingaat Allah 

lebih berkehendak dari kita…. 

Cara praktis mentraining tumakninah 8.8.2007 
Sore ini tadi saya mengisi pelatihan di Masjid miftahul janah di jalan kenari solo baru. 

peserta ibu ibu menengah keatas… termasuk usia nya juga menengah keatas. 

sejak  awal ibu ibu sudah pada protes.. pak kalau model caranya begini kapan  
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selesainya, pak kalau jamaah kita ketinggalan terus.. pak kok  begini kok begitu.. 

pokoknya super rame.. tapi seneng juga melihat beliau beliau cukup antusias dalam 

mengikuti pelaithan ini. 

saya memang sengaja sedikit ceramah tapi banyak prakteknya. ya praktek takbir, 

berdiri, rukuk, sujud dan itidal. ya alhamdulillah setelah saya jelaskan bahwa ini kan 

cuma latihan, persis kalau kita latihan makhroj  dalam membaca quran apa bisa kita 

baca cepat cepat.. kan ndak bisa.. bagaimamna mau cepat kalau setiap keluarnya huruf 

saja bentuk mulut harus sesuai dengan aturan yang ada. dan sholat seperti ini tidak 

untuk sholat jamaah pasti ditanggung ketinggalan, jadi gunakan untuk sholat sendiri. 

sedikit demi sedikit ibu ibu mulai mempraktekan.. dari gerakan takbir yang pelan pelan, 

kemudian gerakan rukuk yang pelan dan dirasakan stretcing pada kaki, kemudian sujud 

lama lama beliau merasa enjoy juga. 

pelatihan ini ditutup dengan contoh yang relaks terapannya untuk berdiri, takbir rukuk 

dan sujud. 

setelah pelatihan … saya menawarkan buku pelatihan sholat khusyu yang kemarin 

memang sudah dipesan langsung wuuud 10 habis….alhamdulillah…. 

 

Khusyu bukan ilmu teori tapi praktek 9.8.2007 
Ilmu sholat khusyu bukan sekedar ilmu  yang bersifat teoritis seperti halnya ilmu ilmu 

yang disampaikan di sekolah atau di perguruan tinggi perguruan tinggi. Ilmu sholat 

khusyu adalah ilmu yang sudah melibatkan unsur emosional dan unsur spiritual. Jadi 

yang bekerja tidak hanya unsur  kognitifnya saja namun lebih dalam dari itu. Kalau 

hanya tataran kognitif atau pikiran maka sekedar dihapalpun bisa, cukup dimengerti 

saja, namun kalau sudah melibatkan emosional maka emosi kita juga harus terlibat 

secara penuh, penolakan emosional sedikit saja selama proses belajar menjadikan 

didikan kekuhusyuan tidak akn sampai.  Taruhla kita benci kepada yang menyampaikan 

.. maka sudah ada dinding besar yang menghalangi ilmu itu masuk dalam eilayah 

emosional kita. 

Terlebih masalah spiritual jangan kan membenci kita merasa sejajar saja dengan 

pembimbing, ilmu itu akan susah masuknya, maksudnya kita haru merendahkan diri  
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kita dan selalu menerima secara ihlas apa yang diberikan pembimbing. Penerimaan ini 

biasanya berbentuk daya spiritual. Jadi intinya pengetahuan akan di tangkap secara 

pengetahuan oleh otak, emosional akan ditangkan secara emosional, spiritual akan 

ditangkan secara kejiwaan dan dirasakan dalam bentuk daya spiritual. 

 

Maka pelajaran khusyu adalah pelajaran yang sederhana, tidak serumit ilmu fiqh, ilmu 

tauhid, ilmu al quran dan ilmu ilmu yang lain. Ilmu khusyu ini adalah jika kita sudah 

mampu bertemu Allah dan mengembalikan semuanya kepada allah maka kita sudah  

berhasil apa itu makna khusyu. Namun, sisi kedalaman khusyu ini akan sangat 

jauh  dibanding dengan ilmu ilmu yang lain tadi, kalau fiqh cukup dimengerti saja…dan 

dihapal namun kalau ilmu khusyu ini sampai matipun kedalaman spiritual yang di dapat 

akan terus muncul di dalam psikologi dikenal dengan ASCs ( the altered states of 

consciousness) yaitu suatu keadaan yang selalu berubah ubah ketika 

seorang menjalankan sholat khusyu. 

 

Health psychology dalam sholat khusyu 9.8.2007 
sholat yang benar akan membentuk jiwa yang sehat, membentuk gaya hidup yang 

sehat. coba kita lihat dari mulai wudlu hingga gerakan gerakan sholat yang tentunya 

diikuti dengan gerak jiwa yang benar akan membentuk kejiwaan atau lif style yang 

positif. 

saya sendiri saat ini akan mengajar psikologi kesehatan di fakultas kedokteran UMS 

mudah mudahan artikel ini selama saya mengajar akan saya update terus 

 

Budaya Sholat Cepat  10.8.2007 
Yang belajar sholat khusyu pasti merasa tersisih dengan gaya sholatnya yang 

sekarang. yang jadi imam jadi rasanan jamaahnya… sholat kok suwe temen… yang 

jadi makmum… weleh.. belum sempat baca eh sudah itidal…. bagitulah kira kira…. 

itulah budaya sholat kita .. yang sholatnya lama salah, yang sholat cepet dibenarkan… 

bahkan ada seloroh yang tidak menyenangkan… dia sholatnya sekarang lama…. pasiti 

ikut jamaah sholat khusyu… 
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harapan kita dengan adanya pelatihan pelatihan di daerah daerah kita dapat merubah 

budaya sholat yang tidak berarti menjadi berarti, merubah budaya sholat yang cepat 

menjadi lebih tumakninah. 

hambatan untuk menyebarkan sholat yang tumakninah dan khusyu ini meamng ada.. 

taruh saja … isu isu yang miring.., tapi peduli amat dengan mereka… 

untuk ngajak ngajak menjadi jamaah sholat khusyu kita nggak negemis ngemis kok… 

jadi terserah mereka saja mau belajar atau tidak.. tugas kita kan cuma menyampaikan 

 

Transpersonal Psychology pas untuk mbahas 
khusyu…10.8.2007 
psikologi transpersonal psikologi merupakan aliran keempat setelah psikologi 

humanistik, dimana kajian dan bahasan psikologi transpersonal ini adalah sisi sisi 

kedalaman mental experience terutama pengalaman pengalaman spiritual yang dialami 

seseorang ketika dia mendalami kejiwaannya. objek dari ilmu tersebut adalah sebangsa 

medtasi relaksasi, perubahan perubahan kesadaran (the altered states of 

consciousness). kajian yang dialami oleh sebagian kecil orang kadang membuat aliran 

tidak banyak diminati oleh kalangan psikolog, disamping kajian yang terlalu eksklusif. 

khusyu merupakan keadaan jiwa yang jika di dalam tidak akan ada habisnya, semakin 

dalam semakin dalam dan semakin dalam. setiap kedalaman memiliki dimensi spiritual 

tersendiri. kondisi kejiwaan yang seperti ini tidak bisa dikupas dengan humanistik 

terlebh behaviour atau bahkan psikoanalisa. memang psikologi transpersonal tidak 

mengkhususkan membahas agama tertentu namun keadaan kejiwaan yang dialami 

oleh seseorang yang mendalami spiritual akan terjadi sama dengan apa yang terjadi 

dalam kekhusyuan, ini adalah wialayh universal siapapun bisa melampaouinya. 

 

saya  sendiri termasuk pendukung berat psikologi transpersonal karena untuk 

menjelaskan keadaan kejiwaan khusyu paling seseuai teori teorinya dengan psikologi 

transpersonal. misalnya ketika sholat ada keadaan seperti ditempat yang luas.. ini  

sesuai denagn teori peaks experience… terus misalnya suatu keadaan yang kosong 

tidak ada sesuatu pun .. zero mind…dan masih banyak lagi fenomena 

fenomenaaneh yang bisa dijelaskan melalui psikologi transpersonal. 
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..ternyata masalah belum berakhir…12.8.2007 
saya kira masalah sudah berakhir.. eh ternyata.. di artikel yang dulu pada judul masalah 

sudah berakhir, saya ceritakan bahwa klien saya sudah menyatakan legowo dengan 

kehilangan istri .. ternyata belum legowo malah dia main api dengan menyebar virus ke 

mana mana… jadi ndak simpati deh.. 

tapi ya biarlah toh itu perbuatan dia dan perbuatan orang orang disekelilingnya … saya 

yakin fitnah yang disebarkan ..virus yang disebarkan.. akan berbalik. yang diserang 

tidak tanggung tanggung …. padahal sudah eksis sudah mulai banyak yang datang dan 

orang mulai sudah banyak merasakan manfaat nya.. seperti hacker menyerang dan 

merusak .. ya udah kembalikan saja ke allah. 

saya sendiripun dibuatnya mlongo ngo.. ketakutan saya beralih … akan mendapatkan 

adzab apa dia.. BIARKAN ALLAH BERKEHENDAK….. BLAAAR 

 

jangan melawan maunya Allah  12.8.2007 
wah ini kata yang pas memang buat para hacker hacker yang sedang menyerang … 

ayo silahkan sebarkan virus sebanyak banyaknya… kita mah tenang tenang saja … kita 

berdakwah agar orang dekat sama allah, sholatnya agar khusyu tapi masih saja di 

ganggu …. Allah lu lawan, ayo kalau berani!!! 

NLP untuk sholat 12.8.2007 
setiap gerakan sholat yang kita lakukan dan setiap bacaan sholat yang kita lantunkan 

akan mempengaruhi alam bawah sadar kita. di dalam sholat semua Aktivitas sholat 

merupakan aktivitas positif yang dapat membentuk karateristik alam bawah sadar. 

sebagai contoh orang akan leboh menerima keadaan setelah dia melakukan sujud yang 

berulang ulang. gerakan lebih dapat menyentuh bawah sadar kita dari pada jika kita 

diminta untuk menjadi sabar atau nrimo. sujud yang ihlas karena allah (sebuah objek 

sholat yang tidak teridentifikasi, tidak terpikirkan persisi karateristik pikiran alam bawah 

sadar) akan langusng masuk dalam dimensi tidak sadar. 

maka dalam sholat hati kita harus lurus menghadap allah dan bersujud kepada allah 

yang tidak teridentifikasikan. metode membuat track baru dalam alam bawah sadar 
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inilah yang sering digunakan dalam hipnoterapi atau yang sekarang sedang trend NLP ( 

neuro linguistic programming ). bahwa sesungguhnya sholat itu dapat mencegah keji 

dan munkar … tepat sekali untuk menjadi dasar bahwa sholat dapat membentuk 

karakter pribadi seseorang untuk menjadi lebih baik … tentunya dengan sholat. 

 

Sholat tarekatku  13.8.2007 
Masih sedikit orang yang menjadikan sholatnya sebagai jalan menuju makrifat kepada 

allah. kebanyakan lebih mengandalkan metode metode thoriqoh melalui jalur mursyid 

untuk mengenal allah. memang tidak salah namun kalau berpendapat tidak mungkin 

bisa makrifat tanpa mengikuti thoriqoh (tarekat), saya kira pendapat ini kurang benar. 

thoriqoh berarti jalan, yaitu jalan untuk menuju kesempurnaan diri yaitu makrifat kepada 

allah. sebenarnya cukup dengan sholat kita dapat mengenal allah. cukup dengan sholat 

ruh kita dapat terbang menghadap yang kuasa, tanpa perantara, langsung ketika takbir 

Allahu Akbar maka tidak ada yang menghalangi lagi antara aku dan Allah. kuhadapkan 

wajahku kepada wajah yang menguasai langit dan bumi. 

tulisan seperti ini pasti akan ditentang keras oleh mereka yang ikut organisasi tarekat 

yang kurang memahami untuk apa mereka bertarekat. seandainya mereka paham 

bahwa bertarekat pada dasarnya adalah jalan maka tidak ada penentangan sedikitpun, 

karena memang jalan menuju ilahi untuk bermakrifat dibentang luas. 

sholat tarekat ku… mungkin ini yang lebih pas buat saya dan mungkin bagi sebagian 

kaum muslim … dan saya kira semua pun harus sepakat bahwa shalat adalah tarekat 

kita semua, sebab kita adalah muslim. seorang muslim wajib sholat tanpa kecuali. untuk 

apa kita takut jika makrifat tidak ada gurunya maka gurunya setan,….yah kalau kita 

tidak menganggap Allah sebagai guru memang gurunya setan. tapi kalau kita 

menganggap bahwa allah adalah guru kita maka syetan pun akan lari terbirit birit dan 

tidak akan mengganggu kita. 

pandangan yang harus ada guru mursyid dalam mengenal allah adalah kesalahan 

pandangannya sendiri, jadi sudah percaya kepada guru mursyid melebihi percaya 

kepada allah dan rasulnya. apa ini tidak lebih parah…. (maaf ini mungkin agak terlalu 

kasar) 
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dalam tulisan ini saya pingin menegaskan bahwa Allah lah yang dapat menuntun kita, 

yang memberikan hidayah kepada kita, kalaupun kita minta tolong kepada guru mursyid 

kita maka hakikatnya adalah kita minta pertolongan kepada allah. jangan berhenti 

kepada guru mursyid. 

 

Khusyu merupakan spiritual experiences  14.8.2007 
khusyu memiliki rentang dari 1 sampai tak terhingga, jadi 1 pun khusyu… terus dan 

terus hingga tiada puncak khusyu, maka sangat mengherankan bila ada orang yang 

bilang bahwa pelajaran khusyu nya sudah selesai. selama kita sholat maka khusyu itu 

akan terus kita peroleh dan kita akan mendapatkan sesuatu yang berbeda maka orang 

sholat tidak mungkin jenuh, karena otak selalu menyimpan hal yang baru. otak kalau 

menyimpan hal yang sama dan berulang ulang akan menyebabkan dia jenuh, otak 

akan ceria jika dia mendapatkan pengalaman pengalaman yang baru. spiritual 

experiences (pengalaman spiritual) merupakan pengalaman yang terus menerus, dan 

akan terus selama orang tersebut mengadakan perjalanan spiritual (journey of spiritual). 

demikian pula khusyu, khusyu merupakan spiritual experiences yang tidak bisa  

direkayasa dia muncul begitu saja (karena Allah) karena kita mengadakan perjalanan 

spiritual yaitu karena kita yakin bertemu dengan allah dan kembali kepada allah (al 

Baqoroh 46) , kembali kepada allah inilah perjalanan spiritual. bagi kita yang terpenting 

adalah mengadakan perjalanan spiritual bukan untuk mendapatkan pengalaman 

spiritual. ibarat tukang becak tugasnya hanya mengayuh dan mengayuh…(sholat dan 

sholat, pasrah dan pasrah), selama mengayuh becaknya dia akan mendapatkan 

pemandangan di sekililingnya (pengalaman spiritual), mengayuh dan mengayuh tanpa 

memikirkan kapan sampainya. 

nge blog ing melatih kemampuan berpikir  15.8.2007 
ketika ada pameran buku tahun lalu di goro assalam saya tertarik untuk membeli buku 

“meniru kreativitas Tuhan” walaupun masih segelan  meliat judulnya saja sudah 

terbayang ….seperti apa ya, tidak perlu berpikir panjang akhirnya saya beli buku itu. 
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wah isinya bagus jadi intinya bahwa selama ini kita meninggalkan otak kreativitas kita 

yang bebas dan bisa loncat ke sana sini. selama ini kita di didik unutk berpikir secara 

lurus dan selalu megacu kepada aturan yang ada. 

langsung saja, karena buku itu sangat praktis dalam melatih otak kreativitas maka 

langsung saja saya praktekan. dan hasilnya cukup dapat dirasakan. salah satu hasilnya 

adalah nge blog ini. satu hal yang unik dari tulisan tulisannya adalah cenderung bebas 

dan kadang tata bahasanya tidak karuan. tapi ya itulah yang muncul. saya mencoba 

belajar untuk tidak mau mentaati peraturan tata bahasa (kalau kena pasal EYD 

mungkin bisa diperkarakan sama YS Badudu…). jadi saya mohon maaf bagi pembaca 

yang kurang berkenan dengan gaya tulisan saya ini. 

buku itu juga menguraikan bagaimana ke maha kreativitasan Allah dapat kita akses.  

apa yang menjadi ide buku tersebut dapat digabungkan dengan latihan patrap yang 

selama ini dipraktekan. 

 

Penerapan Iman dalam sholat   16.8.2007 
Iman adalah percaya kepada allah, percaya ini harus ada tindakan dan seharusnya di 

gunakan dalam setiap saat, bukan hanya ketika membaca syahadat saja. di dalam 

sholat karena kita menghadap allah maka iman harus di ON kan. meng On kan iman 

ketika sholat adalah menyadari bahwa allah ada,kita sedang berjumpa allah, berhadaan 

dengan allah, kuhadapkan wajahku kepadazat yang menguasai alam semesta. pada 

saat takbir kita harus beriman kepada allah bahwa allah didepan kita dan kita saksikan 

kebesaran-Nya. 

setiap bacaan dan gerakan merupakan bentuk kesaksian (keimanan) kita kepada allah. 

ketika membaca tasbih maka kita memuji kepada allah, ketika kita memohon kepada 

allah maka kita betul betul minta kepada Allah yang sedang kita jumpai. dalam gerak 

sujud dan rukuk maka kita betul betul dengan keimanan kita, kita tunduk patuh dan 

pasrah kepada Allah. 

dengan demikian iman kita akan terus meningkat dan meningkat. 
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Dewasalah dalam belajar khusyu  16.8.2007 
he he… bp dan ibu kita sedang di uji… ternyata belum beriman seseorang kalau belum 

ada ujiannya… untuk bukti saja apakah benar iman atau tidak. 

ujian itu berupa isyu…kalau benar khusyunya, isyu apapun yang menerpa pasti ndak 

akan goyah… ingat pelajaran spongebob squarepaint dari Ustad Abu?… saatnya untuk 

menerapkan ilmu itu. 

tidak ada paksaan seseorang untuk khusyu, kalau hanya digoyang isyu 

 khusyunyamawut ya silahkan saja untuk meninggalkan khusyu… kalau memang isyu 

lebih berhargat dari khusyu nya, ya.. tinggalkan saja. 

sudah saatnya kita bersikap dewasa dalam menuntut ilmu, terlebih ilmu makrifat, 

pelajarannya mahasiswa tapi perilakunya masih kayak anak TK, Tk nol kecil lagi.. 

(maaf bagi sebagaian pembaca tidak paham yang saya maksud, tapi bersyukurlah 

jikwa tidak paham, karena kalau paham dan tidak kuat malah jadi dosa…) 

 

Obrolan malam jumatan  17.8.2007 
semalam tirakatan di rumah dihadiri pak Fairu, Pak Sulchan, Pas Sopan, Gus Sholeh, 

Novi, Pak Ronny dan Pak parmin. obrolan diawali dengan diskusi masalah mas 

Jumingan… wah ini yang kemarin dijanjikan oleh Pak Fairu… ada apa dengan mas 

jumingan… intinya…. (silahkan tanya ke pak fairu..) 

dilanjut dengan metode dakwah para wali, wali songo, ada syeh siti jenar, ada sunan 

gunung jati, ada sunan kalijaga dan seterusnya. kenapa dakwah para wali ini begitu 

sukses? ternyata ada rahasianya… 

kemudian rencana silaturahmi ke Pak Gondo warung steak, ke pak hardono, ke Pak … 

siapa tadi ya sampe lupa. just silaturahmi saja jangan lebih dari itu, selebihnya kita 

gantungkan kepada allah. 

menyinggung juga obrolan kali ini dengan doa… kenapa doa kok tidak dikabulkan. terus 

bagaimana …. ternyata ada metode doa yang jarang dipakai oleh kita yaitu dengan 

bersyukur… jadi berdoalah ketika kita bersyukur, jangan berdoa ketika kita tertimpa 

musibah… berdoalah ketika kita mendapatkan suatu kesenangan. 

wh pokoknya masih banyak tadi yang didikusikan … sampai jam 01.30 dini hari pada 

kondur. 
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Sholat Membentuk Jiwa Fatalis sekaligus Rasionalis  
18.8.2007 
Inilah perpaduan dua kutub, fatalis sekaligus rasionalis, antara rusdian dengan 

ghozalian. menjadi seorang muslim sebaiknya berpikir rasionalis namun di sisi lain 

menjadi seorang muslim yang sufi fatalis. Sementara ini mungkin terjadi dua kutub yang 

tidak bersatu, jika fatalis ya fatalis murni jika rasionalis ya rasionalis murni. 

 

Kepasrahan totalitas kepada Allah disertai dengan mengikuti kehendak-Nya, kita 

pasrah kepada Allah artinya mau mengikuti maunya allah termasuk berpikir, berusaha, 

berjuang semaksimal mungkin. dalam diri kita, kita diberikan otak, apa fitrahnya? jelas 

fitrah dari otak adalah berpikir… sejauhmana berpikirnya ya sejauh rasionalnya otak 

dalam berpikir. So… di dalam kepasrahan kita harus dan wajib mengikuti fitrah fitrah 

yang ada dalam diri kita termasuk berpikir rasional tadi. 

Di dalam sholat kita diajarkan untuk fatalis sekaligus rasionalis, yaitu penyatuan antara 

kepasrahan total (fatalis) dengan gerak dan bacaan sholat yang rasionalis. penyatuan 

dari keduanya ini akan menimbulkan kekhusyuan di dalam sholat. why..? ya karena 

masing masing unsur di dalam diri kita menjalankan fitrahnya. otak yang berpikir, ruh ya 

kembali kepada allah, tubuh ya bergerak hati ya rela menuju ke allah dst. 

 

Takut Kualat..  20.8.2007 
bagaimana mungkin saya sama orang tua berani,…bisa bisa saya nanti kualat 

membentak pun ndak boleh. orang tua yang sudah mendidik saya… membimbing saya, 

hingga saya menjadi seperti sekarang ini, saya membayangkan seandainya saat itu 

saya ditinggalkan begitu saja … apa bisa saya jadi seperti ini. tidak sampai hati saya … 

untuk menjelekan beliau, saya berhutang budi … dengan nilai.. yang tidak ternilai.. 

itulah jika saya berani kepada beliau, menjelek jelek an beliau di depan orang banyak… 

Takut kualat saya… 

begitu pula kepada siapapun yang telah menghantarkan saya kepada kebaikan dunia 

dan akhirat saya. dialah orang tua saya… merekalah orang tua saya juga, yang saya 
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harus saya hormati, sama seperti saya menghormati orang tua saya yang asli. 

bagaimana mungkin saya memakai apa yang telah diajarkannya.. kemudian saya 

menjelek jelekan beliau di depan orang lain, takut kualat saya… 

orang lain pun nantinya akan mencomooh kita… mana akhlakmu ?… saya pun akan 

dicap sebagai murid yang tidak berahklak. dan sayapun yakin jika saya kurang 

berakhlak kepada guru guru saya .. ilmu yang saya peroleh dari mereka menjadi tidak 

berkah lagi… bisa bisa menjadi mala petaka bagi saya.. naudzubillahi mindzalika. 

ya Allah jagalah hati dan ahlak saya agar selalu hormat kepada mereka , jadikanlah 

ilmu yang kami peroleh menjadi berkah bagi saya dan berkah bagi semua orang. 

jangan buat hati hamba selalu berprasangka yang tidak baik kepada semua orang 

terlebih kepada guru guru saya ya Allah…ya Allah engkaulah yang membolak balikan 

hati saya … ampuni saya ya allah ampuni saya… 

 

Pelatihan sholat khusyu sehari di Al Hadi ..alhamdulillah..20.8.2007 
banyak sekali keberuntungan pelatihan perdana di Al hadi … berkah dari Mu ya 

ALlah… 

keberuntungan yang pertama: tempat yang gratis.. + nyaman + parkir luas.. pinggir 

jalan besar lagi sehingga memudahkan peserta untuk bisa menuju di tempa 

pelaksanaan. sampingnya masjid sehingga untuk pelaksanaan sholat tidak perlu repot 

repot. Aula yang cukup luas dan bisa tertutup sehingga kondusif sekali untuk acara 

silatun. 

keberuntungan yang kedua (ini yang paling utama) : kekompakan dan kihlasan dari  

panitia… Pak Fairu  sampai pointer saja langsung dicarikan padahal saya ndak minta… 

Bu Fairu yang cukup perhatian dengan saya (he he..) saya dibawakan sesajen .. 

berupa blanggreng empuk klangenan saya, sampai sesajen berupa air jeruk +madu biar 

.. katanya kalau jangkrik biar suaranya gandang.. , pak Sulchan yang menyediakan 

fasiltias rumah, internet, printer dlll… pokoknya seksi ubyek.. sampai jadi seksi publikasi 

juga nempel nempel brosur.. sampai malamnya …kerokan…, Bu Sulchan.. yang pusing 

dengan keungannya… kata pak sulchan menyemangati.. Bu nek wong do seruh 

ganjarane mesti do rebutan.. . Jamaah Al Hadi.. pak Agus.. yang siap tempur juga.. Pak 
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Didik .. matur nuwun minumannya pak.. Pak Wakasek Sutopo… yang mengoperatori 

komputer, Bu deli … yang sibuk ngprint.. Bu Wati yang menjadi MC dan masih banyak 

lagi … keihlasan inilah yang tidak bisa nilai dengan pahala dan ganjaran, yang menilai 

adalah Allah, keihlasan memunculkan nilai yang tak terhingga… mudah mudahan ini  

 

menjadi amal jariyah dari Bapak Ibu semua amin. 

keberuntungan yang ketiga: 1 minggu sebelumnya saya diwawancarai oleh solopos 

sehingga bisa nunut iklan gratis…. 

keberuntungan yang keempat: dapat pinjamanan sound sistem dan lcd gratis SBT 

(spiritual building training) sehingga suara dan tampilan LCD bisa lebih JOS.. 

terimakasih kepada pak Andi Surya Brata sebagai trainer SBT dan pak Purwanto 

sebagai manajer SBT atas dukungannya. semoga kita bisa berkolaborasi untuk 

mengadakan event event lainnya 

KEberuntungan yang kelima: peserta membludak mencapai 175, bagi kami ini sangat 

surprise.. karena kita tidak mempublikasikan acara ini namun peserta berdatangan … 

samnpai saya diminta seksi konsumsi untuk terus ngomong sampai kekurangan snack 

yang di pesan datang 

dan masih banyak lagi keberuntungan keberuntngan yang lain…  itu semua adalah 

berkah dari Allah, semua panitia merasa bersyukur.. karena peserta puas .. 

 
Melatih hati untuk tunduk kepada Allah dengan sujud 
21.8.2007 
sujud dan rukuk yang lama dapat membentuk sikap tunduk kepada Allah, asal rukuk 

dan sujudnya disertai dengan sikap tunduk kepada Allah. sikap tunduk inilah yang 

membuat sujud dan ruku itu lama, jadi lamanya rukuk dan sujud bukan mengulang 

mengulang bacaan hingga sekian kali namun lamanya adalah tunduk patuh pasrah 

kepada Allah. Dengan latihan di dalam sholat ini maka akan membentuk jiwa yang 

tunduk pasrah kepada Allah. 
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Berdoalah ketika hati senang   21.8.2007 
Berdoa ketika hati senang akan lebih mudah dikabulkan oleh Allah. karena orang yang 

hatinya senang berarti dia senang dengan kehidupan Allah, senang dengan kehendak 

Allah, inilah bentuk syukur kepada Allah. sebab orang yang bersyukur akan ditambah 

nikmatnya. maka dengan kita bersyukur atas nikmat Allah kemudian berdoa maka 

otomatis kita akan lebih didengar doa kita dan akan dikabulkan doa kita. jadi misalnya  

kita mendapat limpahan rejeki yang tak terduga sehingga membuat hati kita senang 

maka langsung saja untuk menyampaikan rasa syukur kita kepada allah dengan hati 

yang senang, Menyampaikan rasa syukur ini tidak sekedar mengucap lhamdulillah 

namun yang paling penting ini adalah rasa terimaksih kita kepada Allah… kemudian 

lanjutkan dengan berdoa misalnya ya Allah tambahkanlah rejeki yang banyak lagi ya 

allah, hamba cukup bersyukur atas nikmatmu ini… namun hamba ingin diberkahkan 

harta hamba, ditambah rejekinya…. dst…(pokoknya doa yang banyak). 

intinya orang yang berdoa hatinya harus senang… senang ini adalah bentukkeyakinan 

kita kepada allah bahwa doa kita dikabulkan oleh Allah. orang yang tidak yakin doanya 

tidak diterima oleh Allah pasti di dalam berdoa hatiya tetap sedih… tidak percaya 

dengan janji Allah bahwa uduni astajib lakum…..kalau kita percaya terhadap ayat ini 

pasti dan pasti hati kita selalu senang sehabis membaca doa… 

marilah kita untuk bersenang senang hidup di dunia ini, jangan kita buat neraka dalam 

hidup, buatlah surgga untuk kita sendiri yaitu surga dunia dengan selalu bersyukur 

kepada allah dan selalu merasa mendapatkan kelimpahan karunia dari Allah… enjoy 

aja lagi… 

 

Berdialog dengan Allah melalui sholat  22.8.2007 
Mungkin kah berdialog dengan Allah… mungkin sekali (kalau pas sholat) … kita akan 

bilang tidak mungkin berdialog dengan allah di luar sholat… dan  banyak pendapat 

demikian. Bagaimana mungkin bisa bertemu dengan Allah di luar sholat, jangan jangan 

itu jin yang kita temui atau mahluk yang  sejenisnya…. Atau bukan allah yang kita 

temui… Tapi, jika kita mengatakan di dalam sholat kita bertemu dengan Allah maka 

orang akan lebih bisa menerima .. ini sekedar apa yang terjadi di masyarakat… kalau 
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pingin diterima di masyarakat umum yang jangan mengungkapkan atau memamerkan 

bahwa kita bisa bertemu dengan Allah di luar sholat… bingkai saja dengan sholat. 

Baiklah bagaimana sebenarnya berdialog dengan Allah ketika sholat .. bertemu dengan 

Allah ini, jangan dipikir terlalu sulit, njlimet akhirnya malah ndak ketemu.. Allah  kan 

dekat.. ya sudah kita menggunakan, kita mempercayai bahwa Allah dekat yang tidak 

bisa digambarkan dengan sesuatu apapun, jadi ya yakin saja… nah yang kita yakini  

itulah Allah .. ketika kita takbir, Dia kita besarkan, ketika kita rukuk, kita tunduk kepada 

Dia, ketika membaca tasbih, kita puji Dia, ketika kita duduk isftirasy kita meminta 

kepada Dia.. dan seterusnya. Itulah namanya berdialog dengan Allah, mudah kan… 

 

Ki Sulchan 1   23.8.2007 

1. Ass, wr, wb 

Para pencinta Spiritual Sejati, Spiritual yang lurus dan benar, Spiritual yang selalu 

berlandaskan Alqur’an dan Alhadits. 

Khususnya para Spiritualist di blogger ini, semoga Alloh senantiasa Menuntun Kita 

dalam Kebenaran dan Keyakinan sehingga sempurna IMAN kita kepada Alloh SWT, ini 

sebenarnya yang menjadi TARGET UTAMA dalam ber-Spiritualist. 

Saya sedikit ingin berbagi, khususnya untuk malam Jum’at di rumah pak Pur, sebaiknya 

setelah kita melakukan diskusi ataupun membuat rencana2 lainnya, maka saya ingin 

sekali barangkali 15 – 20 menit kita lakukan PATRAP bersama, krn dengan berjamah 

akan lebih terkondisi lebih mudah untuk melakukannya, kemudian setelah itu bila ada 

rekan yang mau memberikan pengalamannya kita beri waktu utk sharing. 

Karena menurut saya bila seseorang sudah dibilang Ahli ber Patrap atau mudah sekali 

nyambungnya (tune/ klick) dengan Dzat Tercinta yaitu Alloh SWT, maka perjalanan 

proses Khusyu’ didalam Sholat akan lebih mulus (dengan Ijin Alloh). 

Dan juga pak Pur bisa bimbing Wilayah Patrap 1 , 2 dan 3. 

Juga tidak menutup kemungkinan kita ber Patrapan di ruangan yang terbuka, kadang 

malahan saya ingin sekali Patrap didalam Air. 

Semoga ada manfaatnya untuk teman2 Spiritualis : 
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Gerak, Dzikrullah = Patrap 

Gerak merupakan ciri mahluk hidup. Meskipun demikian benda matipun hakikatnya 

bergerak, walaupun yang bergerak adalah unsur-unsur di dalamnya, seperti ion dan 

elektron. Tumbuh-tumbuhan (vegetasi) bergerak, walaupun tidak seperti pergerakan 

dinamika dari hewan maupun manusia. 

Selain pergerakan yang diatur oleh otak, pergerakan juga bisa dikontrol oleh rasa, 

dengan cara menonaktifkan syaraf-syaraf otak. Salah satu cara me-non aktifkan 

kegiatan otak diantaranya dengan cara melalui Dzikrullah. 

Dengan dzikrullah maka akan melatih kesadaran melalui indra. 

Perhatikan sabda Nabi Muhammad SAW, “Dzikrullah itu pengobat hati”. 

Kesadaran seperti ini amat besar manfaatnya, apabila telah terbiasa, ia menuntun kita 

pada penghindaran terhadap segala perbuatan yang tidak bermanfaat, akan 

mendatangkan ketenteraman di hati. 

Sehingga kita dapat bertindak lebih tepat dan akurat atau memutuskan sesuatu sikap 

ataupun langkah-langkah dengan lebih cepat serta akurat dan membantu mengasah 

intuisi. 

Didalam Alquran telah di firmankan pada Surah ArRa’d (13) : 28 : “Mereka yang 

beriman dan tenteram hatinya. Dengan Dzikrullah hati menjadi tenang dan tenteram”. 

Berpikir jernih dan objektif, amat membantu kita dalam mengambil berbagai keputusan 

dan bersikap terhadap segala kejadian dan permasalahan hidup. Semuanya itu 

bermula pada pada perhatian kita yang murni, Perhatian Murni membangkitkan 

kejernihan. Kondisi inilah yang mengantarkan pada pencerahan. 

Dalam suatu hadis yang diceritakan oleh Buchari, diceritakan bahwa : “Rasulullah 

S.A.W. suatu malam sepulang dari salah seorang istrinya (Ummu Salamah) terlihat 

sedang berdiri di suatu sudut yang gelap sedang menengadahkan tangan ke langit, 

dengan air mata bercucuran, bermunajat : 

Wahai Tuhanku…! 

Segala kebaikan yang telah Engkau jaminkan atasku, janganlah Engkau tarik Tuhanku, 

Jangan biarkan musuh dan kecemburuan menyengsarakanku Rabbi, Jangan biarkan 
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aku kembali kepada keburukan setelah Engkau menyelamatkanku Ya Allah, Jangan 

tinggalkan aku sendiri, meski hanya sekedipan mata… 

Keadaan seperti itu disaksikan Ummu Salamah, yang merasa kehilangan suami, yaitu 

Rasulullah SAW. Tatakala terjaga tidak ditemukan di tempat tidurnya. Mendengar 

ucapan munajat sang suami itu, menggetarkan dirinya, sampai dia duduk bersimpuh 

terisak menangis yang terdengar oleh Rasulullah SAW. 

Rasulullah SAW bertanya, “kenapa kamu menangis..?” 

Ummu Salamah menjawab : “Bagaimana aku tidak menangis, mendengar Engkau 

mengucapkan ‘…jangan tinggalkan aku sendiri meski dalam sekediapan mata..’, 

padahal Engkau telah mendapatkan posisi tinggi di sisi Allah..!!” 

Mencontoh dari hadis diatas, kita akan mempraktekkan sunah Rasul tersebut dengan 

Dzikrullah. 

Latihan Patrap : 

Maksud : Mendatangi, memanggil dan berkomunikasi kepada Sang Pencipta 

Tujuan : Mendapat Respons Dzat Yang Memberikan Kehidupan. 

Pertama adalah berwudhu, membaca Basmalah, dan ber-Syahadat : Berikrar menerima 

Allah, memperteguh pendirian, pasrah mengikuti Allah, bertasbih dan mengagungkan 

Allah dan Membaca Shalawat kepada Nabi Muhammad S.A.W. 

Setelah mengambil posisi berdiri, bisa juga duduk yang baik, bersimpuh atau bersila, 

mulailah dengan : 

Lepaskan perhatian anda dari dunia luar atau material, lepaskan perhatian dari alam 

sekitar, Perhatikan keluar masuk-nafas, gunakan sebagai pengikat perhatian, tutup 

mata dengan rileks (jangan tegang), lemaskan otot-otot tubuh (namun tetap bertahan 

tegak), 

Biarkan telinga dan indra lain saja yang bekerja, perhatikan setiap kontak indra pada 

objek, Jadikan dan rasakan tubuh benar-benar rileks, bila ada bagian yang tegang 

segera lemaskan , biarkan hanya telinga yang berfungsi, perhatian hanya pada 

bekerjanya indra 

pendengaran, sadari terus bekerjanya telinga, setiap kali pikiran berontak atau lari, 

kembali sadari keluar masuknya nafas, setelah perhatian (pada nafas) mantap, mulai 
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perhatikan gerak pikiran anda, tarik pikiran setiap ia pergi berkelana, sampai mantap 

terkendali, pertahankan kemantapannya, pertahankan hingga pikiran anda benar-benar 

tenang. 

Firman Allah Q.S. Al A’Raaf (7) : 205 “Dan lakukanlah dzikrullah dengan rendah hati 

dan khusyu dan tidak keras”. 

o Datangi Allah dengan “rasa ingat”. Datang kepada Allah sambil memanggil AsmaNya 

(Ya Allah.. Ya Allah..) dengan kesadaran penuh, sampai terasa adanya sambutan 

(respons) berupa getaran yang terus menerus, sehingga timbul rasa mencintai Allah. 

o Pertahankan rasa mencintai Allah tersebut, sampai rasa itu meredam dengan 

sendirinya, 

ketika berhenti, maka rubahlah dengan kesadaran untuk ikut Allah, yaitu mengikuti 

kemauan Allah, petunjuk Allah, tuntunan Allah, sambil terus menyebut AsmaNya Allah, 

Ya Allah.. Ya Allah dengan segenap jiwa dan raga kita ikut Allah, beserta Allah. 

Lakukan terus , sambil memanggil dan merasakan betul timbulnya rasa ikut Allah. 

o Biasanya akan timbul ucapan Tasbih untuk mengagungkan dan memuji Allah. 

Keadaan tersebut bukan berasal dari rekayasa pikiran kita, akan tetapi mengalir begitu 

saja dari jiwa. 

o Kembalikan wujud kita kepada Allah. Keadaan diri kita masih ada dan hadapkan 

kepada Allah. Dan diteruskan pengembalian kepada Allah. Pada posisi ini masih ada 

pelaku yang mengembalikan kepada Allah, yaitu diri anda (Aku yang sadar). 

o Janganlah melihat kepada bathin anda, karena anda akan mengalami kesempitan 

jiwa dan anda akan kesulitan melepaskan diri anda. Pandanglah jagad raya yang luas 

sebagai tanda-tanda kekuasaan Allah. 

Demikianlah mengawali latihan, hingga mantap ketenangan anda. Ketenangan ini akan 

menghantar anda pada Kejernihan Pikiran dan Perhatian anda semakin Murni. 

Catatan : 

Untuk mengurangi gangguan, pilihlah tempat yang bersih dan nyaman; bisa juga di 

lapangan luas yang sepi pada prinsipnya mendukung ketenangan anda. 

Jangan cepat frustasi apabila gagal, ulangi lagi, dan ulangi lagi, laksanakanlah tanpa 
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beban dan jangan menginginkan agar pikiran cepat ter-meditasi-kan (meditated), cuma 

perhatikan saja apa yang terjadi didalam sini. 

Perlu dingat bahwa, didalam berbagai bidang kehidupan, keterampilan yang diperoleh 

melalui latihan yang tekun, amat besar manfaatnya. Dengan berlatih secara rutin akan 

sangat membantu kefasihan serta keterampilan berpatrap anda. 

Selamat berpatrap. 

Salam, 

Aug 23, 8:06 AM  

 

Ki Sulchan 2  23.8.2007 
Gus Pur, perlu kita kaji dan kita ulangi kembali wilayah PERCAYA akhirnya ber IMAN, 

dengan membaca ayat Kursi bersama sama dan kemudian kita terjamahkan, kemudian 

Gus Pur bisa bersama sama rekan2 mengulangi masuk wilayah PERCAYA tersebut, 

kelihatannya kita sudah kangeen banget wilayah tsb, wilayah yang tidak tidak ada 

permintaan , akan tetapi seolah -olah ada yang menanggungnya atau ada yang akan 

menyelesaikannya tanpa diminta ..siapakah DIA….? 

salam, 

Ki Sulchan 

Ger Geran berubah menjadi ge geran  23.8.2007 
ada dua makna bisa bermakna guyonan bisa juga bermakna gawat (ge geran)… ya kita 

yang ger geran saja, sekarang sudah jamannya untuk ger geran.. tanggapi segala 

sesuatu dengan ger geran saja ndak usah serius.. Allah saja suka ger geran masak kita 

malah serius terus atau malah ge geran. 

menanggapi segala perbedaan dengan ger geran… beda fikihnya, beda bacaan 

sholatnya, beda gerakan sholatnya.. tanggapi saja dengan ger geran… yang begini 

benar yang begitu juga benar… segala sesuatu jika ditanggapi dengan ger geran akan 

lebih menyenangkan… dari pada adu goontok… tidak ada sunahnya apalagi 

hadisnya… yang menyebutkan “disunahkan bagi kamu sesama muslim untuk eyel 

eyelan masalah fiqh” perbedaan bukan lagi rahmat namun perbedaan menjadi adzab. 
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bagaimana sebenarnya perbedaan yang menjadi rahmat…. yaitu perbedaan yang 

ditanggapi dengan ger geran.. jika demikian maka semakin beda akan semakin 

geerrr… (rahmat).  kadang dalil ini di salah gunakan untuk selalu mencari perbedaan, 

perbedaan dicari kemudian eyel eyelan… persis anak TK. merasa diri paling benar 

merasa diri paling jago dibidang fiqh, wah ini gawat … ini akan memunculkan ger geran  

menjadi ge geran 

 

Perkenalan Sholat khusyu di Mertuanya Mas Murwat 
Wisanka  25.8.207 
Enak juga ngisi di Rumah Mertuanya Mas Murwat… tempat nya cukup representatif 

untuk presentasi sholat khusyu. pesertanya juga cukup antusias jadi nambah semangat 

dalam menyampaikan. fasilitas nya juga cukup . bahkan lebih dari cukup… antar 

jemput…makan sate…di wedangi jahe (ora kalah karo wedangane Mbah Wir) … 

snack… Ustadz nya juga akrab Ust Suroto… ustadz tapi tawadlu gitu.. 

Pak RT juga minta menanyakan kapan pelatihan lagi.. ya PakRT insya ALlah Tanggal 5 

September…mudah mudahan Allah mengijinkan dan saya juga berjanji Pak untuk tidak 

telat lagi. 

 

Konsep Halaqoh   25.8.2007 
Konsep halaqoh seperti kalau kita kumpul kumpul arisan… ketemu ya intinya arisan..  

ketemu lagi ya arisan dikopyok lagi.. jadi setiap ketemu atau setiap halaqohan ya ndak 

ada yang lain datang ngopyok arisan .. gitu aja. jadi merupakan latihan sholat yang 

diulang ulang terus dan terus. terutama latihan silatun silatun dan silatun. silatun  itu 

intinya relaks kemudian nyambung ke Allah… itu thok selesai. 

Jangan sembarangan ke Makam para auliya  25.8.2007 
kalau pikiran sudah kemasukan paham ke makam Bidah… Syirik dan lain sebagainya.. 

maka jangan sekali kali ke makam aulia… itu sama saja menghina.. yang punya 

makam.. lho kok gitu.. ya ngapain kita kesana… wong pikiran kita nolak bahkan 

menganggap bahwa itu dosa.. 
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ada beberapa persyaratan seseorang pergi ke makam aulia, dan persyaratan ini tidak 

setiap orang bisa memenuhinya (bagi yang pingin belajar silahkan ikuti forum malam 

jumatan). makam aulia ibarat sebuah tempat yang memiliki aura yang berbeda dengan 

tempat lainnya.. ini sama saja dengan aura masjid kuno dengan masjid yang baru 

dibangun mesti akan sangat berlainan suasananya. demikian pula jika di makam . 

makam biasa dengan makam aulia akan memiliki aura yang sangat berbeda. (pada 

pamahaman ini saja bila mental nggak siap kita akan menganggap bahwa itu tidak 

mungkin). 

pada prinsipnya bahwa aura itu nanti akan memiliki dampak pada diri kita karena 

berdekatan atau memasuki wilayah tersebut. biasanya bila kita sudah positif thinking 

aura positif itu akan berdampak pada kejiwaan dan berpengaruh positif pula, namun jika 

kita sudah bernegatif thinking maka dampaknya bisa menjadi negatif… contohnya ada 

seseorang teman yang ke kyai tawang tapi mentalnya nggak siap ya.. dia akan merasa 

ndak nyaman dan pinginnya keluar dari wilayah itu. sebaliknya ada juga laporan dari 

seorang teman yang memiliki positif thinking terhadap makamnya kyai Tawang maka 

dia merasa cepet nyambungnya ke Allah.. merasa lebih dekat dengan Allah dst dan dst. 

jadi kesimpulannya tidak perlulah kita ke makam jika kita masih belum siap mental dan 

ndak paham untuk apa ke makam dan bagaimana seharusnya kita di  makam. karena 

bukannya bertambah keimanan kita kepada Allah malah malah bisa rusak tauhid kita 

kepada Allah. semoga Allah menjaga hati dan pikiran kita untuk selalu mentauhidkan 

Allah amin 

 

Apa yang harus kita lakukan ketika sedih  25.8.2007 
sedih adalah bentuk negatif dari emosi, keadaan ini tidak kita buat-buat, sedih itu 

muncul begitu saja. kenapa kita bisa sedih.. sedih bukan keinginan kita.. kalau ditanya 

mau ndak sedih? pasti jawabannya tidak mau.. tapi kenapa kita bisa sedih. sekali lagi 

sedih adalah pemberian dari Allah kepada hati kita … jadi sedih tidak dapat di 

rekayasa.. kan nggak ada sedih.. disedih sedih kan, pasti dia muncul begitu saja.. 

nah apa yang harus kita lakukan ketika kita menerima sedih tersebut. terlebih dahulu 

tanyakan pada hati kita mengapa kita menerima sedih ini… apa yang telah kita perbuat 

sehingga mucul sedih.. apakah kita tidak terima dengan apa yang terjadi pada diri 
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kita… apa kita tidak menerima sesuai dengan apa yang kita harapkan atau yang lainya. 

jika sudah ketemu cobalah untuk menyadari kesalahan kita tadi kemudian lagi mintalah 

ampun kepada Allah… atas kesalahan kesalahan yang telah kita lakukan. kemudian 

lagi terimalah ampunan Allah setelah kita memohon ampunkepada nya. 

 

islamic law of attractive (jadilah orang kaya raya  26.8.2007 
Siapa yang tidak pingin kaya… siapa yang tidak pingin hidupnya kecukupan… ini 

mungkin bertentangan dengan kaidah kesufian … yang cenderung menghindari 

kehidupan kemewahan… ya ini bukan untuk calon sufi yang nggak pingin kaya tapi ini 

untuk calon sufi  yang menghendaki kekayaan. 

banyak cara agar bisa kaya ternyata, kita amati auliya sekarang kaya kaya.. kita ambil 

contoh saja Habib Anis (alm) bisa membangun ruko dan tempat pengajian yang begitu 

megah.. Habib Lutfi yang punya gedung shalawat dan rumah yang megah pula.. Pak 

Abu sangkan.. Ustad kita yang satu ini juga termasuk golongan orang kaya… kalau kita 

lihat cara beliau beliau memperoleh harta kekayaan tidak dengan bekerja keras… 

beliau beliau kalau saya saksikan cuma dirumah atau pergi tujuannya tidak bekerja cari 

uang namun berdakwah, kalau di rumah ya cuma nerima tamu + jagongan … 

Apa Ndak pingin seperti beliau beliau itu… kerjaan sedikit duit banyak… tidak ada 

ceritanya kan.. seorang aulia menerima zakat… pasti dia memberi zakat pasti dia 

banyak sedekah.. ini satu hal yang harus kita contoh kalau kita pingin kaya yaitu 

merasa diri tercukupi segala sesuatunya oleh Allah. keyakinan yang kuat tentang ini 

secara ghoib akan membawa kekayaan yang benar benar kaya luar biasa. kekayaan 

harta harus di awali dari kekayaan batin terlebih dahulu sehingga keayaan itu nantinya 

bisa langgeng. ini juga merupakan prinsip pengembangan potensi bawah sadar yaitu  

 

membina bawah sadar untuk yakin bahwa hidupnya tercukup maka nantinya bahwa 

sadar akan memproses kecukupan tersebut (ini kalau kita melihat dari sisi bawah 

sadar) . pengaruh dari merasa ketercukupan adalah tidak adanya kekhawatiran tentang 

rejeki yang diberikan Allah kepada kita. dan wujud dari kesadaran yang kuat ini adalah 

dalam hal sedekah tidak merasa berat. 
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kemudian kalau pingin kaya harus diniatkan, berniatlah untuk kaya, niat untuk kaya 

adalah ibadah… jadi  NIATKAN UNTUK KAYA KARENA IHLAS LILLAHITAALA. 

apakah ada dalil untuk kaya…. ada!, bagaimana mungkin kit bisa bersedekah kalau 

tidak kaya, bagaimana mungkin kita bisa berzakat kalau tidak kaya… maka niatkan dan 

niatkan. 

setelah berniat kaya percayakan kepada Allah bahwa niat kita sudah diproses oleh 

Allah, Allah yang maha kaya, allah yang paling kaya dan allah yang pemurah + Allah 

yang maha pemberi sudah menjalankan prosesnya agar kita kaya. jika keyakinan ini 

masih setengah setengah … cobalah untuk renungkan dan tanamkan kuat kuat dalam 

pikiran kita… secara berulang ulang, terus dan terus.. sehingga tertanam dan 

membentuk dalam sistema bawah sadar  kita. 

kemudian tinggal ikuti prosesnya.. jika ada pekerjaan ya kita kerjakan sebaik mungkin, 

jika dapat order kerjakan sebaik mungkin.. ini namanya mengikuti proses. tidak bisa 

pingin kaya tapi tidak mau mengikuti proses yang diberikan oleh allah. orang malas 

adalah orang yang tidak mau mengikuti proses. 

ketika mengikuti proses jangan berpikir apa yang akan saya dapatkan.. ihlaskan 

pekerjaan itu untuk menjalankan prosesnya allah, jadi bekerja yang ihlas karena Allah. 

jadi bekerja adalah ibadah. 

demikian silahkan mencoba, jadilah orang kaya sehingga lebih bermanfaat bagi orang 

lain. jangan mau jadi orang yang miskin.. ingat tangan diatas lebih mulya dari pada 

tangan dibawah… 

 

Ternyata pengajian isro miroj…26.8.2007 
kalau tahu pengajian umum pasti saya tolak…. saya menyadari kalau saya ini bukan 

ustadz, kalau pengajian umum kan wilayahnya para ustadz.. 

 

Dua unsur pada manusia dan potensinya  28.8.2007 
Manusia terdiri dari dua unsur yaitu unsur tanah dan ruh. Mula-mula Allah ta’ala 

menciptakan Adam dari tanah dan kemudiain ditiupkan ruhNya, sehingga manusia 
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Adam itu menjadi hidup, mampu mengingat, berfikir, berkehendak, merasa mencintai, 

dan kemampuan-kemampuan lainnya. Hal ini ijelaskan dalam Surat As-Sajadah 32:9 

Kemudian Dia menyempurnakan dan meniupkan ke dalam tubuhnya Ruh (ciptaan) Nya 

dan dia menjadikakn kamu pendengaran, penglihatan, dan hati, (tetapi) kamu sedikit 

bersyukur. 

Kejadian di atas mengisyaratkan bahwa Ruh dan jiwa merupakan dimensi yang 

berlainan, sekalipun keduanya tak terpisahkan selama manusia masih hidup. 

Kemampuan psikis atau kejiwaan manusia dapat berkembang setelah ditiupkan Ruh 

kedalam jasad, sehingga manusia dapat mendengar, merasa dan berfikir. 

Keberadaan ruh ini, meskipun bukan dalam kontek agama, dinyatakan Viktor Frankl 

seorang tokoh psikologi humanis bahwa antara dimensi ruh dan dimensi jiwa tidaklah 

sama, dimensi ruhani inilah kita dapat dikatakan manusia. 

Dijelaskan oleh Ali Shariati (dalam, Bastaman 1995) Ruh yang ditiupkan Tuhan kepada 

Adam adalah the spirit of God (Ruh Illahi). Unsur tanah dan Ruh seakan-akan kutub-

kutub yang berlawanan tanah adalah unsur yang bersifat fisik, statis, mati dan letaknya 

rendah. Sedangkan Ruh Illahi sifatnya metafisis (gaib) dinamis dan menghidupkan dan 

letaknya luhur (tinggi). Unsur tanah melambangkan dimensi jasmani, sedangkan Ruh 

ilahi adalah unsur ruhani manusia. Keduanya berbeda tapi tak terpisahkan ketika 

manusia hidup. 

Dua hal tersebut menunjukkan bahwa manusia memiliki dua kemungkinan yakni 

manusia yang dapat meraih derajat yang tinggi dan juga dapat mejerumuskan diri pada  

 

derajat yang serendah-rendahnya. Dengan kata lain manusia di satu pihak manusia 

dapat secara sadar mampu mengarahkan dirinya secara sadar menuju derajat ruhani 

yang luhur, tetapi lain pihak dapat mengumbar dorongan-dorongan jasmani yang serba 

rendah. 

Disinilah letaknya kehendak bebas, manusia diberi kebebasan untuk memilih 

mendenkatkan diri ke kutub ruh Illahi atau ke arah kutub tanah, dan kebebasan 

ataufreedom of will ini merupakan karateristik menusia yang tidak ditemukan pada 

makhluk lain, serta merupakan anugerah Tuhan yang khusus diberikan kepada 

manusia. Inilah keunggulan manusia dibandingkan dengan makhluk lainnya, ia memiliki 



SOLO THE SPIRIT OF ISLAM (JILID 1) 2007 
- 

BY BP SETIYO PURWANTO©2011   (SOLO THE SPIRIT OF ISLAM) Page 60 
 

kebeasan untuk menentukan jalan hidup yang ditempuhnya, lepas dari baik buruknya 

jalan hidup itu. Bahkan dalam beragama pun manusia diberi kebebasan apakah ia akan 

mengikuti jalan yang benar atau tidak (Surat Al-Baqoroh:256). 

Dalam kajian psikologi humanistik freedom of will ini tidak dapat dilepaskan dengan  

tanggung jawab terhadap keputusan yang diambil. Dengan demikian rasa tanggung 

jawab merupakan hal yang senantiasa dituntut dari manusia serta merupakanjuga salah 

satu karateristik eksistensi manusia. Dalam hal ini setiap orang harus 

bertanggungjawab atas apa yang telah diperbuatnyadan memikul akibat perbuatannya 

itu, dalam istilah jawa disebut dengan ngunduh wohing pakarti 

 

Belajar Makrifat… learning by doing with sholat 28.8.2007 
Sholat dapat digunakan untuk mengenal Allah secara langsung, artinya belajar makrifat 

harus langsung praktek. Jika belajar mengenal Allah diteorikan maka yang ada adalah 

bingung dan tidak paham paham. karena Allah sendiri lah yang akan memperkenalkan 

dirinya kepada kita. kesalahan orang belajar makrifat adalah banyak membaca buku 

dan banyak mendengarkan teori dari orang yang pinter berteori. sehingga tidak paham 

dan tidak paham.. karena metode nya saja sudah salah. 

dengan sholat kita langsung diajak untuk berhadapan dengan Allah… mau nggak mau 

bisa nggak bisa kita harus yakin di dalam sholat bahwa kita bertemu dan berjumpa  

 

Allah, tidak ada lagi penghalang, tidak adalagi mursyid, tidak adalagi guru spiritual yang 

ada di depan kita adalah Allah. 

Maka ketika sholat kita akan lebih  mudah dalam bermakrifat kepada allah. Allah akan 

memperkenalkan dirinya jika hamba meyakini  bahwa Allah Dia ada. mungkin pertama 

kita mengadakan Allah dengan terus berlatih menyadari bahwa Allah itu ada namun 

lama lama nanti hati kita akan dituntun untuk selalu bersama Allah, lama lama kita akan 

paham bahwa Allah ada dan semakin jelas.. (asma ul husna ..Adz Dzahir). 

Lewat sholat ini lah kita betul betul learning by doing yaitu mempelajari makrifat dengan 

langsung mengenal Allah. 

sementara juga, masih ada dari kita yang belajar makrifat melalui organisasi tarekat 

entah naqsabandiya, sadzaliyah atau yang lainnya.. namun tarekat tarekat ini masih 
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ada hijab yaitu guru mursyid itu sendiri dimana kita harus melalui guru sebelum kita 

betul betul ke Allah (coba bandingkan bila kita sholat yang langusng ke Allah). mungkin 

cara ini juga memiliki dasar juga yaitu bahwa guru mursyid tersebut akan membawa kita  

kepada pemahaman spiritual seperti apa yang di alami oleh guru mursyid tersebut. 

namun kelemahan dari metode ini adalah bahwa kita tidak bisa melampui sang guru 

mursyid. untuk menghindari ini beberapa ahli tarekat menyarankan untuk lepas sendiri 

ketika sudah memasuki alam ketuhanan. jadi seperti satelit yang dudah dibawa 

meluncur pesawat induknya untuk lepas sendiri… jika demikian maka tidak ada lagi 

hijab dalam bertemu kepada Allah. 

sholat, ketika Allahu Akbar maka kebesaran yang mutlak hanya Allah .. demikian .. 

(wah sebenarnya idenya masih ngalir ini tapi karena harus njemput anak.. sekian dulu 

insya Allah akan kami lanjutkan ..) 

 

Belajar makrifat dengan sholat (2)    28.8.2007 
baik saya lanjutkan kajian tentang makrifat ini, sholat dengan ihsan artinya sholat 

dengan menyadari bahwa Allah ADA. keADAan Allah ini harus terus dijaga selama 

sholat. dari sinilah pemahaman pemahaman hakikat makrifat akan terus bertambah dan 

bertambah. belajar tidak lagi dengan ustad namun belajar dengan Allah inilah makna 

Berguru Kepada Allah. artinya Allah sendirilah yang akan mengajarkan kedalaman 

hakikat makrifat. 

wah Bp Ibu maaf terpaksa saya putus lagi karena saya harus segera ke PTPN Radio 

untuk siaran Hotline… insya Allah sepulang siaran saya lanjut lagi. 

 

Belajar Makrifat apa menjalani ma'rifat ??? (3)  28.8.2007 
untuk apa belajar lama-lama tentang ilmu hakikat makrifat kalau semua tinggal dijalani. 

mengenal Allah tidak diperlukan kenal seperti kenalnya para aulia atau para nabi… ya 

kenalnya semampu kita kenal dengan Allah. yang sedikit yang sederhana kita kenal 

dengan Allah itulah yang kita gunakan kita pake kita jalani. contoh kalau kita mau ke 

pasar atau ke suatu tempat yang mungkin agak jauh… kita hanya punya sepeda motor 

untuk menjangkaunya.. ya sudah tinggal tancap gas saja pergi berjalan ,.. kenapa kita 
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harus nunggu punya mobil ya kelamaan wong punya kita cuma motor, lain dengan yang 

sudah mobil … namun belum tentu juga .. bahwa yang punya mobil dipakai untuk 

berjalan menuju ke Allah.. bisajadi kan dia berilmu makrifat tinggi tapi tidak dipakai 

untuk hidup keseharian. allahpun tidak melihat ilmu kita atau alat yang kita pakai kok, 

tapi Allah melihat kesungguhan kita dalam menuju kepada Nya. 

mungkin kita ragu untuk segera berjalan ke Allah karena takut tersesat.. yang 

menyesatkan sebenarnya adalah pikiran kita sendiri yang menganggap bahwa kita 
akan tersesat. jadi sugesti tersesat itu sebenarnya yang akan menyesatkan kita 

sendiri, bukan jin dan bukan syetan (kasihan dia selalu di kambing hitamkan). 

saya katakan lebih ekstrim lagi bahwa menjalani makrifat tidak perlu menggunakan 

ilmu, jadi untuk apa belajar makrifat… malah jika terlalu banyak belajar makrifat malah 

bisa bikin pusing.. coba ikuti saja diskusi diskusi di milis milis yang membicarakan 

masalah makrifat saya jamin tambah bingung dan tambah bingung. mereka bicara ilmu 

makrifat bukan perjalanan makrifat. makrifat kalau ditulis malah nggak keluar 

tulisannya. Apanya yang ditulis kalau akhirnya mentog pada ketiadaan. orang bicara 

makrifat pasti sesuai dengan persepsi nya sendiri dan sesuai dengan pengalaman 

emosional yang dialami. sehingga dalam mempelajari ilmu makrifat akan sangat banyak 

versi. contohnya saja kiat belajar makrifat dari Ust Abu Sangkan dengan para ahli 

tarekat akan sangat berbeda kalau pak tidak mengenal wasilah (perantara) tapi jika 

para ahli tarekat sangat tergentung pada wasilah dalam berjalan menuju ke allah. mana 

yang benar? saya kira semua mnemiliki dasar pengalaman sendiri sendiri dan hal ini 

tidak perlu diberdebatkan lagi. 

Apa yang terjadi saat ini merupakan cerminan dari “pembelajaran ilmu makrifat yang 

salah” kenapa salah ya salah karena orang jadi awang awangen untuk belajar makrifat 

karena berbelit belit dan sulit. akhirnya mereka pun mengatakan jangan belajar makrifat 

kalau masih muda, nanti saja kalau sudah tua.. ini suatu kesalahan fatal yang harus kita 

perjuangkan. kenapa mengenal Allah nunggu tua??!. 

mengenal Allah ini lintas ilmu, orang yang berilmu dan orang yang tidak berilmu 

memiliki kesempatan yang sama untuk mengenal Allah. ada sedikit kecenderungan 

egoisme dari para ahli ilmu agama bahwa makrifat merupakan pelajaran universitas…  
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jadi adakecenderugan untuk membeda bedakan kasta… yang kasta tak berilmu tidak 

boleh mempelajari ilmu ini , yang kasta santri atau kyai boleh mempelajari ilmu ini. ini 

adalah suatu pembodohan yang menyesatkan, lagi lagi egoisme menimbulkan 

kerusakan. 

mungkin tulisan ini agak keras.. maaf.. namun hal ini sekedar penyemangat saja bagi 

sahabat sahabat seperjuangan termasuk juga kepada mas Musahfiq yang 

menyampaikan keluhan nya (baca komentar), untuk selalu menjalni makrifat bukan 

belajar makrifat. jangan bangga dengan ilmu yang dimiliki tapi banggalah jika kita bisa 

selalu bersama allah dalam keseharian kita. 

 

CD Panduan Halaqoh     31.8.2007 
 

Bp Ibu Jamaah Sholat Khusyu, Alhamdulillah senin kemarin hasil Shoot halaqoh sudah 

di cd kan, cd ini memang masih dalam tahap revisi kami sangat membutuhkan saran 

dan masukkan dari Bp Ibu sehingga CD pedoman halaqoh dapat lebih sempurna. 

terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Sutarjo terutama kepada Mas Andi yang 

telah mendokumentasikan dan men cd kan nya. 

harapan kami dengan adanya CD panduan mengisi halaqoh dapat menjadi referensi 

bagi para Dai sholat khusyu dalam membina halaqoh halaqoh di tempat masing 

masing. 

 

Hijab "Abu Sangkan"    1.9.2007 
Ustad Abu yang mengantarkan saya untuk mengenal Allah, di sisi lain sosok Abu 

Sangkan telah menghijab saya untuk ke Allah. jadi gimana ya… dilema memang.. 

beliau yang mengantar tapi malah menghijab. saya pikir pikir salah saya juga, karena 

telah menyalahi atau tidak mematuhi ajaran Ustad Abu sangkan, Ustad  Abu 

mengajarkan saya agar saya lurus kepada Allah bukan kepada yang lain termasuk 

kepada Abu Sangkan sendri. Ajaran ini sudah lama saya dapatkan bahkan sejak awal 

ketemu 7 tahun lalu Ustad Abu telah menguraikan hal ini. 
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saat ini memang Ustad Abu benar benar mengajarkan ilmu ini, tidak hanya teori namun 

benar benar praktek. Hijab yang saya buat sendiri dari sosok Abu Sangkan harus 

segera saya buang, mulai sekarang saya harus berjuang untuk lurus tidak berhenti si 

sosok Abu Sangkan. berat juga menghilangkan hijab ini, bagaimana tidak berat, beliau 

yang selalu  membimbing sekian tahun untuk mengenal Allah kemudian saya 

tinggalkan begitu saja. 

Oh.. tidak saya kira tidak… saya meninggalkan beliau dalam kontek lurusnya ke Allah, 

dalam artian saya tidak lagi memiliki ketergantungan terhadap Ustad Abu, sudah 

saatnya saya berhidmat pada beliau bukan malah menjadi beban beliau. sudah cukup 

perjuangannya mengantarkan saya ke Allah. saatnya mengabdi pada beliau saatnya 

ikut  berjuang seperti belaiu. 

maaf kan saya ustad yang kurang paham dengan ajaranmu, hijab “abu sangkan” telah 

saya ciptakan sendiri, pada hal Ustadz sudah sejak lama tidak menghendaki ini. Ustadz 

tidak menghendaki Abu Sangkan menjadi guru tapi sahabat seperti rasulullah yang 

tidak mau disebut guru beliau adalah sahabat bagi para pengikutnya . 

Perjalanan dari pengajaran makrifat dari Ustad sungguh  luar biasa, Ustad bersedia 

menghancurkan nama Ustad Abu sendiri, Ustad bersedia mengorbankan ketenaran, 

nama besar hanya untuk mengajarkan kami bahwa jangan melihat Abu sangkannya, 

lihatlah Allah… Demi murid murid mu… Ustad rela untuk ditinggalkan oleh murid murid 

ustad yang tidak paham dengan ajaran ini, sungguh Ustad Abu adalah pengajar 

spiritual yang tidak hanya bisa bercerita, mengajak, namun juga rela mengorbankan 

dirinya hanya agar para muridnya bisa paham tentang hakikat berguru. 

Ustad Abu, ijinkan saya dan saya mohon restu meninggalkan ustad untuk lurus ke 

Allah, ijinkan saya membuang HIJAB “ABU SANGKAN” dari diri saya, agar saya bisa 

lurus kepada Allah, kemudian ijinkan dan mohon restunya untuk berhidmat pada ustad, 

meneruskan perjuangan ustad membumikan sholat khusyu ini. 

Memasuki wilayah spiritual : tidak cocok untuk mereka yg 
FIQH Minded  4.9.2007 
sebenarnya bukannya tidak cocok, tapi tidak kompatible.. eh sama saja ya…, 

memasuki wilayah spiritual ibarat memakan najis yang diharamkan oleh mereka yang 

fiqh minded. saya mendapat banyak laporan dari jamaah sholat khusyu bahwa halaqoh 
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sholat khusyu adalah jamaah yang mengajarkan kesufian, tasawuf, ajaran tasawuf 

adalah sesat + haram + masuk neraka. yah kira kira itulah klaim yang ditujukan. 

lanjutnya kalau mau sholat ya sholat biasa saja lah.. ndak usah neko neko. 

wilayah spiritual bagi mereka adalah suatu jalan menuju kesesatan, karena kalau sudah 

masuk kewilayah ibarat masuk dalam jurang yang tiada ujung. wah… kalau sudah 

begini berat memang… saya juga tidak tahu.. apanya yang salah dengan ilmu tasawuf.. 

apanya yang salah dengan para sufi… sampai sampai mereka getol mendakwahkan 

bahwa pelajarannya haram. terus… bagaimana ya dia belajar tentang khusyu.. ya.. 

saya juga sempat menyaksikan sholatnya orang yang fiqh minded, tentunya saya 

menilai dengan gaya dan penampilan busana serta model raut muka nya, yang pada 

umumnya rata rata mereka memliliki kesamaan. saya menyaksikan bagaimana mereka 

sholat … apa tidak sadar kalau Allah ada di dekatnya ya… (ini sekedar suudzan saja… 

moga moga tidak demikian .. amin) 

 

Memasuki wilayah spiritual : ternyata ruang itu ada dan ada 
terus  4.9.2007 
kalau nggak percaya silahkan coba, kuncinya begini : arahkan ke Allah, dzat  yang tidak 

bisa dipersepsikan… kalau Allah nya masih kok masih bisa dipersepsi pasti akan 

berhenti.. 

misalnya kalau kita sujud,  jika sujud itu terus di masuki, sujud dan sujud kepada dzat 

yang tidak bisa dipersepsi maka sujud itu memiliki ruang yang tiada habis… 

selamat mencoba… kalau kesulitan silahkan tulis di kolom komentar.. tapi mohon 

dipraktekan dulu… 

 

Tips "always on" dalam sholat   5.9.2007 
Istilah On berarti kita selalu dalam kondisi siaga bersama Allah. keadaanbersama Allah 

dalam sholat kadang hilang kadang muncul lagi, demikian terus hingga sholat berakhir. 

untuk mengatasi ini, agar selalu on, jadi pikiran tidak kemana mana maka bentuk 

bersama ini harus di rubah menjadi bentuk dialog. jadi Ajaklah Allah untuk berdialog 

dalam sujud, rukuk, takbir, salam, shalawat, isftirasy.. dst dst, maka insya Allah kita 
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akan lebih mudah on dalam sholat. karena memang intinya sholat adalah dialog. Allah 

jangan kita diamkan terlebih kita lupakan dalam sholat. misalnya ketika kita takbir :Allah 

kita besarkan.. inikan namanya berdialog. ketika sujud, diri kita seluruhnya sujud 

kepada allah.. inikan juga dialog. memang untuk berdialog harus tahu makna dan arti 

tiap bacaan dan gerakan sholat sehingga tahu posisi jiwa ini harus bagaimana 

dihadapan Allah ketika sholat. 

Gesture dalam sholat      6.9.2007 
Gesture adalah bahasa tubuh, sholat memang bentuk dialog, yang pertama adalah 

bahasa verbal yaitu bacaan sholat dan yang kedua adalah bahasa tubuh atau gesture 

yang berupa gerakan sholat. dua bahasa bersatu dalam bentuk sholat. 

keluhan sering terjadi ketika sholat, yaitu kalau diam lama malah pikiran nggrambyang.. 

ya salah satunya tidak menggunakan bahasa tubuhnya didalam sholat, coba 

seandainya rukuk lama tapi bahasa gerakannya dipakai yaitu hati tunduk kepada allah 

maka pikiran tidak akan kemana mana. 

ketika kita bergeleng maka itu bahasa tubuh yaitu hati saya tidak mau, kalau tangan 

saya di pinggang sambil mata melotot berarti saya marah. 

sholat terkadang yang didahulukan gerakannya, bukan bahasanya, coba bahasanya 

dulu maka otomatis tubuh akan mengikuti ya seperti marah tadi, kalau marah otomatis 

tangannya di pinggang tangan mengepal dan mata sedikit melotot. 

untuk itu dapat di coba sebelum rukuk cobalah untuk bersikap tunduk dulu (bahasa) 

baru setelah itu gerakannya (bahasa tubuh) 

Gesture dalam sholat 2   11.9.2007 
baik kita bedakan antara gerak jiwa dan gerak tubuh.. agar lebih jelas antara gerak 

rukuk dengan rukuk itu sendiri. saya akan memberikan ilustrasi lebih dulu mana antara 

menggelengkan kepala dengan ‘tidak mau” pasti lebih dulu mau tidak  mau nya baru 

kemudian menggelengkan kepala. so.. dalam sholat harus lebih dulu rukuknya dari 

pada gerakan rukuk itu. lebih dulu tunduk kepada allah baru setelah itu diikuti dengan 

gerakan rukuk. 
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MENGKHUSYUI PUASA RAMADHAN  11.9.2007 
dasar dari khusyu adalah kita yakin bertemu dengan allah dan kembali kepada Allah, 

aturan ini tidak hanya berlaku untuk khusyu sholat namun termasuk juga dalam 

mengkhusyui puasa. di puasa ramadhan ini kita haru selalu kembali kepada allah… 

yaitu sikap pasrah, apa bentuk pasrah dalam puasa.. ketika lapar .. kesempatan kita 

untuk pasrah kepada allah.. ibadah ku puasaku perbuatanku karena mu ya Allah. justru 

lapar dalam puasa yang kita tunggu tunggu sehingga kita benar benar merasakan 

bahwa kita bukanlah tubuh dan kita belajar bahwa kita mulai menyadari bahwa kita 

sadar akan ruh kita yang mengajak kita untuk kembalikepada allah. sehingga dengan 

latihan ini kita akan kembali kepada allah kembali kepada kesucian yang akan kita 

rayakan dalam hari raya idul fitri. 

 

Puasa tidak menahan nafsu ….tapi meninggalkannya  
11.9.2007 
puasa adalah sarana transformasi kesadaran (state of consciousness) dari kesadaran 

fisik mentranformasi menjadi kesadaran ruhani. jadi sebanarnya tidak menahan nafsu… 

nafsu ini kan letaknya difisik jika kita sudanh transformasi ke ruh maka tidak ada yang 

perlu ditahan lagi.. jadi puasa tidak menahan nafsu karena wiayah itu sudah kita 

tinggalkan. 

Puasa: Dari Syariat ke Hakikat (referensi)  11.9.2007 
Oleh Jalaluddin Rakhmat kompas 25 nov 2005 

“PADA zaman Nabi Syuaib, seseorang menemui sang Nabi: Tuhan telah melihat 

semua perbuatan buruk yang aku lakukan. Tetapi karena kasih sayang-Nya, ia tidak 

menghukumku. Tuhan kemudian bicara kepada Syuaib: Jawablah dia. Kamu berkata 

Tuhan tidak menghukumku. Sebaliknyalah yang terjadi. Tuhan telah menjatuhkan 

hukuman, tetapi kamu tidak menyadarinya. Kamu sudah berputar-putar tanpa arah di 

rimba belantara. Tangan dan kakimu terbelenggu. Kamu adalah pool yang terus 

menumpuk karat. Makin lama kamu makin buta dari hal-hal rohaniah. Ketika asap  
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menjilati poci tembaga yang baru, orang akan segera melihat bekasnya. Tetapi dengan 

permukaan yang segelap kamu, siapa yang tahu kapan ia menjadi lebih hitam. Di kala 

kau berhenti tafakur, tumpukan karat menembus masuk ke cermin jiwamu. Tak ada lagi 

gemerlap di dalamnya. Jika kamu menulis sekali di atas selembar kertas, tulisanmu 

terbaca jelas. Jika kamu terus-menerus mencoreti kertas yang sama, tulisanmu takkan 

terbaca. Tenggelamkan dirimu dalam asam yang membersihkan tembaga. Kikis habis 

noda-noda hitammu. Begitulah Syuaib berkata, dan dalam satu tarikan napas bunga-

bunga mawar merekah di dada orang itu. Tetapi masih juga ia berkata: Aku tetap minta 

tanda bahwa Tuhan sudah menghukumku. Tuhan berkata melalui Syuaib: Tak akan 

Kuungkapkan rahasiamu. Akan Aku berikan padamu tanda supaya kamu mengerti. 

Kamu telah melakukan banyak ibadah, puasa, salat, dan zakat; tetapi tak satu pun 

kaurasakan lezat! Banyak sekali kulit kacang tetapi tidak ada kacang manis di 

dalamnya. Mesti ada rasa, mesti ada biji kenikmatan. Tanpa itu, biji arbei tak akan 

melahirkan benih yang kelak menjadi pohon yang berbuah. Amal gersang tanpa rasa 

tidak berguna. Bentuk tanpa jiwa hanyalah khayalan hampa.” 

Surat bi-ja-n naba-syad ju-z khaya-l. Bentuk tanpa jiwa hanyalah khayalan hampa. 

Dengan itu, Jalaluddin Rumi mengakhiri satu paragraf puisinya dalam Matsnawi II, 

3420-3450. Jika Anda sudah tidak dapat menikmati ibadah Anda, Anda sedang 

mendapat hukuman Tuhan. Ketika kemaksiatan terus-menerus dilakukan, yang 

pertama kali diambil Tuhan dari para penyembah-Nya adalah “jiwa” keberagamaan. 

Salat hanya tinggal gerak badan tanpa getaran hati. Masjid berubah dari tempat 

beribadah menjadi saluran pengerahan massa (dan dana). Ibadah haji dan umrah 

menjadi salah satu di antara sejumlah wisata. Baitullah hanya tampak sebagai 

seonggok batu dari zaman purba; tidak berbeda dengan Tembok Cina atau Menara 

Pisa. Zakat dikeluarkan sama beratnya dengan pajak. Dan puasa menjadi rangkaian 

upacara kesalehan yang lewat begitu saja setelah usai bulan Ramadhan. 

Nabi Muhammad SAW bersabda, ”Banyak sekali yang berpuasa yang tidak 

memperoleh apa pun dari puasanya kecuali lapar dan dahaga.” 

Ketika seorang perempuan mencaci-maki pembantunya, Nabi menyuruhnya berbuka. 

”Bagaimana mungkin kamu berpuasa sedangkan kamu mencaci-maki hamba Tuhan?” 
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Apa yang ditegaskan Nabi dalam sabdanya itu adalah puasa tanpa jiwa, dan karena itu 

tanpa kelezatan. Lalu apa jiwa dari puasa? 

Hakikat puasa 

Nabi Muhammad SAW bersabda, “Semua amal anak Adam dilipatgandakan. Kebaikan 

dilipatgandakan sepuluh sampai seratus kali. Kecuali puasa, kata Tuhan. Puasa untuk 

Aku dan Aku yang akan memberikan pahalanya. Orang yang berpuasa meninggalkan 

keinginannya dan makanannya hanya karena Aku. 

Bagi orang yang berpuasa ada dua kebahagiaan: kebahagiaan ketika ia berbuka dan 

kebahagiaan ketika ia berjumpa dengan Tuhannya” (Bukhari dan Muslim). 

Jadi, hakikat puasa, menurut Nabi SAW, adalah meninggalkan keinginannya untuk 

menjalankan perintah Tuhan; menanggalkan kehendak diri dan menjalankan kehendak 

Ilahi. 

Sayyed Hossein Nasr, dalam Ramadan: Motivating Believers to Action: An Interfaith 

Perspective, yang disunting Laleh Bakhtiar, menulis tentang puasa dengan sangat 

menyentuh, tetapi mendalam: “Aspek paling sulit dari puasa ialah ujung pedang 

pengendalian diri yang diarahkan pada jiwa hewani, the carnal soul, al-nafs al-

ammarahseperti disebut dalam Al Quran. Dalam puasa, kecenderungan jiwa hewani 

untuk memberontak perlahan-lahan dijinakkan dan ditenangkan melalui penaklukkan 

kecenderungan ini secara sistematis pada kehendak Ilahi. Setiap saat merasakan lapar, 

jiwa seorang Muslim diingatkan bahwa demi mematuhi perintah Ilahi, gejolak jiwa 

hewani harus dikesampingkan. Itulah sebabnya, puasa bukan hanya menahan diri dari 

makan, tetapi juga menahan diri dari semua dorongan hawa nafsu. 

Sebagai akibat dari pengendalian sistematis ini, jiwa manusia menjadi sadar bahwa ia 

tidak tergantung pada lingkungan alam di sekitarnya. Ia sadar bahwa ia berada di dunia 

ini tetapi bukan bagian daripadanya. Orang yang puasa dengan penuh keimanan 

segera menyadari bahwa ia hanyalah peziarah di dunia ini dan ia diciptakan sebagai 

makhluk yang ditakdirkan untuk mencapai tujuan di seberang wujud material ini… 

Lebih-lebih lagi, sifat segala sesuatu yang semula kosong dan fana sekarang muncul 

sebagai anugerah Ilahi. Makan dan minum yang kita anggap sebagai hal biasa 

sepanjang tahun, pada waktu puasa, tampak sebagai karunia dari surga (ni’mah) dan  
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mencapai makna rohaniah seperti sebuah sakramen. 

Berpuasa adalah memakai perisai kesucian menghadapi hawa nafsu duniawi. Puasa 

bahkan secara fisik memasukkan ke dalam tubuh kesucian kematian yang tentu saja 

digabungkan dengan kelahiran spiritual. Dalam puasa manusia diingatkan bahwa ia 

telah memilih Tuhan di atas hawa nafsu. Oleh karena itulah, Nabi SAW sangat 

mencintai puasa. Inilah unsur dasar dari apa yang kita kenal sebagai kefakiran spiritual 

Muhammad, seperti dalam sabdanya: ‘kefakiran rohaniah adalah kemuliaanku.’ 

Kematian nafsu membersihkan jiwa manusia dan mengosongkan air kotor dari residu 

psikisnya yang negatif. Sang individu-dan melalui dia umat Islam-direnovasi dengan 

puasa dan diingatkan akan kewajiban dan tujuan moral dan spiritual. Oleh karena, 

itulah kedatangan bulan penuh berkah ini disambut dengan gembira. Di bulan ini pintu-

pintu surga dibuka lebar-lebar bagi kaum beriman dan rahmat Ilahi turun kepada para 

pencarinya. Melaksanakan puasa berarti mengalami peremajaan dan kelahiran kembali 

yang mempersiapkan setiap Muslim menghadapi tahun berikutnya dengan tekad untuk 

hidup dan bertindak sesuai dengan kehendak Ilahi. Puasa juga menaburkan wewangian 

rohaniah kepada jiwa manusia, yang harumnya akan terus tercium lama setelah 

periode menahan diri berakhir. Puasa memberikan jiwa sumber energi yang akan 

menggerakkannya sepanjang tahun.” 

Walhasil, hanya puasa dengan hakikatnya, puasa dengan rohnya yang memberikan 

kelezatan rohaniah; yang menjadi sumber kekuatan Muslim dalam menghadapi 

gelombang kehidupan. Ketika ia berpuasa sebenarnya, yakni menundukkan seluruh 

dirinya pada kehendak Ilahi, ia menyerap tenaga yang tak terhingga. Puasa menjadi 

sumber energi yang membersihkan jiwa dan raganya. 

Larry Dossey, seorang dokter, menghabiskan usianya untuk meneliti pengaruh doa 

terhadap kesehatan tubuh. Doa seperti apakah yang mempunyai pengaruh besar bagi 

penyembuhan penyakit, fisikal maupun psikologis? Ia sampai pada kesimpulan 

bahwa healing words yang kemudian menjadi judul bukunya-hanya terjadi jika orang 

yang menyampaikan doa itu melakukan centering. Centering adalah meniadakan diri 

dan melenyapkan diri kita pada Pusat Wujud, central core of being. Dossey mengutip 

psikolog Lawrence LeShan yang menulis, “Orang hanya sampai pada modus ini, jika ia  
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sudah berhasil, walaupun untuk sekejap, menyerahkan semua keinginan dan hasrat 

dirinya… dan orang lain… dan membiarkan dirinya berada, dan karenanya berada 

bersama, dan menjadi satu dengan semua wujud.” 

Meniadakan diri dan menenggelamkan diri pada Yang Mahaada adalah hakikat puasa. 

Sebelum sampai ke situ, seorang Muslim harus menjalankan tarekat puasa. Di sini, ia 

mengendalikan semua alat indranya-yang lahir dan batin-dari melakukan hal-hal yang 

tidak dikehendaki Tuhan. Ia bukan saja mengendalikan mulutnya dari menyebarkan 

gosip, intrik, makian, dan ancaman, tetapi juga mengendalikan daya khayalnya dari 

rencana-rencana jahat atau niat-niat buruk. Ia tidak saja menutup mata lahirnya dari 

pandangan yang dilarang Tuhan, tetapi juga menutup daya pikirnya dari melakukan 

kelicikan, pengkhianatan, dan penyelewengan. Jauh sebelum sampai ke tarekat puasa, 

seorang Muslim tentu saja harus memenuhi syariat puasa, paling tidak menahan diri 

untuk makan, minum, dan seks sejak terbit fajar sampai tenggelam matahari. 

Pada tingkat syariat pun, para ahli fikih menegaskan bahwa puasa harus disertai 

dengan niat yang berdasarkan keimanan dan keinginan untuk 

memperoleh ridho Tuhan. Tanpa iman-nan wahtisa-ban, puasa kita tidak sah. Jadi, 

termasuk yang menentukan sah tidaknya puasa adalah niat. “Sesungguhnya setiap 

amal itu bergantung kepada niatnya,” sabda Nabi SAW, yang dikutip Bukhari, sebagai 

hadis pertama dalam kumpulan hadisnya. 

Berdasarkan niatnya, ada dua macam puasa. Pertama, puasa yang dilakukan untuk 

memenuhi kebutuhan dirinya di atas kebutuhan untuk mendapatkan ridho dan ampunan 

Tuhan. Kedua, puasa yang dilakukan untuk memperoleh ridho Tuhan di atas 

kebutuhan-kebutuhan dirinya. Secara syariat, yang pertama, dihitung tidak sah. Secara 

psikologis, ia juga dianggap keberagamaan yang tidak dewasa. 

Keberagamaan ekstrinsik dan intrinsik 

Para psikolog pernah berdebat tentang apa yang mereka sebut sebagai the great 

paradoxes of the psychology of religion. Mereka tidak mengerti mengapa agama yang 

mengajarkan persaudaraan di antara sesama manusia melahirkan para pemeluk yang 

memiliki tingkat prasangka yang tinggi. Penelitian demi penelitian menunjukkan ada 

hubungan yang erat antara perilaku beragama (seperti rajin beribadah, pergi ke gereja  
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atau masjid) dengan prasangka, prejudice. Secara sederhana, penelitian-penelitian 

menunjukkan bahwa makin rajin orang beribadah, makin besar prasangkanya pada 

kelompok manusia yang lain. 

Prasangka adalah pandangan menghina terhadap kelompok lain. Anggota-anggota 

kelompok lain dianggap inferior, lebih rendah derajatnya, tidak sepenuhnya dianggap 

manusia. Untuk itu, kepada kelompok lain itu digunakan label-label atau gelar-gelar 

yang melepaskan mereka dari sifat kemanusiaannya. Kita menyebut mereka munafik, 

sesat, pengikut setan, atau bangsa lain (tidak sebangsa dengan kita). Setelah dicabut 

dari segala sifat manusianya, mereka tidak lagi patut dikasihani dan karena itu boleh 

saja difitnah, dirampas haknya, dianiaya, atau sedikitnya dicampakkan kehormatannya. 

Mereka dianggap sumber dari segala sifat buruk: malas, immorial, tidak jujur, licik, 

bodoh, jahat, kejam, dan sebagainya. Penelitian klasik tentang prejudice dilakukan 

Adorno et al (1950). Waktu itu, Adorno mengidentifikasi beberapa 

karakteristik prejudice: kepribadian otoriter, fanatisme kesukuan (etnosentrisme), 

konservatisme politik dan ekonomi, dan anti-Semitisme. 

Jadi, sangat mengherankan, mengapa orang-orang saleh sering 

menampakkan prejudicelebih besar dari orang yang kurang saleh. Allport berusaha 

menjawab paradoks ini dengan membagi dua macam keberagamaan: tidak dewasa 

dan dewasa. Keberagamaan yang tak dewasa, agamanya anak-anak, memandang 

Tuhan sebagai “Bapak” yang bertugas melayani kehendaknya: merawat, menjaga, dan 

mengurus segala keperluannya. Keberagamaan seperti ini cocok untuk masa kanak-

kanak, tetapi menjadi disfungsional ketika orang beranjak dewasa. 

Keberagamaan yang tak dewasa bersifat menghakimi dan menilai orang lain. Orang 

menjalankan praktik-praktik agama untuk memenuhi kebutuhannya. 

Kelak Allport merevisi teorinya dengan menyebutnya keberagamaan ekstrinsik dan 

keberagamaan intrinsik. Menurut Allport, dalam orientasi ekstrinsik, orang 

menggunakan agama untuk tujuan-tujuan pribadi. Nilai-nilai ekstrinsik bersifat 

instrumental dan utilitarian. Agama digunakan untuk berbagai tujuan-mendapatkan rasa 

aman, status atau pembenaran diri…. Dalam bahasa teologi, tipe ekstrinsik menghadap 

Tuhan tanpa berpaling dari dirinya. 
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Buat orang yang berorientasi intrinsik, motif keagamaan diletakkan di atas segala motif 

pribadi. Sekadar contoh, ketika seorang Muslim berjuang, ia meletakkan ke-ridho-an 

Tuhan di atas segala kebutuhan-kebutuhan pribadinya. “Ridho dari Allah lebih 

besar” (Al-Quran 9:72). Ia akan mengorbankan kepentingan kelompoknya jika 

kepentingan itu menyebabkan ia tidak lagi dapat memenuhi kehendak Ilahi. 

Dengan sangat mengagumkan, “survei membuktikan” bahwa prejudice memang hanya 

berkaitan dengan orientasi keberagamaan yang ekstrinsik. Dalam istilah syariat 

puasa,prejudice dan juga penyakit penyakit psikologis lainnya hanya berkaitan dengan 

orang yang menjalankan puasa untuk kehendak dirinya. Orang yang menikmati 

puasanya hanyalah orang yang melakukan puasa karena keimanan dan karena 

memenuhi kehendak Ilahi, ima-nan wahtisa-ban. 

Inilah puasa yang difirmankan Tuhan: ”Puasa hanyalah untuk Aku dan Aku sendiri yang 

akan memberikan pahalanya.” Puasa yang dilakukan bukan untuk Tuhan adalah puasa 

tanpa jiwa.Surat bi-ja-n naba-syad ju-z khaya-l. Bentuk tanpa jiwa hanyalah khayalan 

hampa. 

(Jalaluddin Rakhmat, Direktur Pusat Kajian Tasawuf Tazkiya Sejati, Jakarta ) 
 

transformasi diri dengan puasa   12.9.2007 
proses kembali kepada yang fitrah merupakan wujud dari transformasi diri, artinya kita 

dulu perna fitrah ketika dilahirkan kemudian tidak fitrah dan dengan puasa ini kita dilatih 

untuk kembali ke yang fitrah lagi. fitrah adalah kesucian yang pernah kita rasakan ketika 

bayi, saat bayi kita tidak merasakan apa apa, nangis kita fitrah (tidak ada rasa sedih) 

ketawa kita fitrah (tidak dengan hati yang gembira meluap luap) dan saat itu hidup tiada 

khawatir. tidak pernah kita berpikir saat bayi, besuk kit akan makan apa,kita hanya 

percaya pada dunia luar bahwa dirinya pasti dipelihara pasti diberi makan dan 

seterusnya. nangis nangis bayi yang membuat orang tidak ikut ikutan sedih namun 

nangis yang malah membuat orang lain senang. coba nangis apa yang bisa membuat 

orang lain senang.. kalau tidak nangis yang fitrah. jangankan nangis ngompol pun kita 

waktu bayi orang yang kena ompol pun tidak marah… luar biasa… orang ngliat bayi 

pinginnya menggendong pinginnya mencium, semua orang senang sama kita. itulah  
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fitrah kesucian. kita didik allah untuk kembali menyadari ruh suci yang ditiupkan allah 

dalam diri kita. ruh inilah yang akan menuntun kita kembali kepada allah. maka puasa 

merupakan wujud transformasi diri yang akan menyadarkan kita untuk kembali kepada 

kesucian, idul fitri 

 

sujud I pasrah sujud II terimakasih   12.9.2007 
dalam satu rakaat dalam sholat terdiri dari 2 sujud yaitu sujud pertama setelah itidal dan 

sujud kedua setelah duduk iftirasy. perbedaan sikap dalam sujud ini terkait dengan 

duduk iftirasy dimana pada sujud kedua adalah penyampaian terima kasih kepada allah 

karena allah telah mengiyakan apa yang kita minta di duduk iftirasy. ucapan terimakasih 

ini adalah penting untuk lebih membuat doa yang kita ucapkan dalam duduk iftirasy 

lebih berefek yaitu allah akan mempercepat pemberian dari apa yang kita minta. duduk 

iftrasy menggunakan prinsip uduni astajib lakum. jadi setelah kita baca setiap doa maka 

kita mengerti bahwa allah telah mengiyakan apa yang kita minta, maka setelah diiyakan 

oleh alla h ya kita terimakasih kepada allah. seperti halnya jika saya meminta uang 

pada seseorang kemudian seseorang mengiyakan untuk memberi saya sejumlah uang 

yang saya minta maka sayapun mengucapkan terimkasih sedalam dalamnya kepada 

orang tersebut meskipun uang yang akan diberikan belum diberikan saat itu. 

 

Tips khusyu sholat berjamaah : Numpang fiqh pada Imam  
12.9.2007 
Jangan salah terima dulu, arti numpang adalah bahwa kita dalam sholat berjamaah 

yang penting adalah mengikuti imam. Jika demikian kan berarti kita numpang imam, 

misalnya ketika kita baca al fatihah belum selesai imam sudah rukuk maka tidak ada 

kewajiban kita untuk menyelesaikan bacaan fatihah kita karena kita diwajibkan untuk 

mengikuti imam. Nah berarti kan kita numpang imam untuk baca al fatihahnya, 

demikian pula dengan bacaan bacaan yang lain. Terutama lagi pada saat sholat tarawih 

di bulan ramadhan ini, jangankan mau tumakninah kita menyelesaikan gerakan yang 

sempurna dan bacaan yang sempurna saja belum tentu kesampaian. Maka kita 



SOLO THE SPIRIT OF ISLAM (JILID 1) 2007 
- 

BY BP SETIYO PURWANTO©2011   (SOLO THE SPIRIT OF ISLAM) Page 75 
 

numpang saja sama imam, sedangkan kita yang kuat silatunnya. Silatun dengan 

disertai sikap pasrah dan relaks saat menjadi makmum. Inilah enaknya sholat 

berjamaan menjadi makmum artinya kita tidak mendapat tanggungan fiqh sholat. Yang 

nanggung siapa kalau kita sebagai makmum ya imam. Sekarang kita tinggal silatunya 

saja yang kuat di saat menjadi makmum, jangan terlalu repot dengan bacaan yang kita 

baca, dan jangan terburu buru dalam membaca bacan sholat. Tetap saja tumakninah 

dalam bergerak dan membaca, ndak selesai ndak masalah sekali lagi kan sudah 

ditanggung sama imam 

 

Sujud ke dua "terimakasih sebelumnya ya Allah.."  
14.9.2007 
ucapan terimakasih dimana kita belum menerima apapun, namun kita sudah dijanjikan 

dan kita percaya dengan janji tersebut..maka ungkapan yang pas ada di sujud kedua 

setelah doa kita ucapkan di duduk iftirasy. rasa senang yang kita sampaikan kepada 

allah sebenarnya wujud dari keyakinan kita kepada allah bahwa doa kita dikabulkan 

oleh allah. doa minta ampun sebagai awal doa saat iftirasy akan sangat terasa di hati 

jika kita benar benar merasakan ampunan dari allah. ampunan ini tidak tanggung 

tanggung karena yang diberi dan yang memberi tidak tanggung tanggung pula yaitu 

yang maha MAHA, yang maha segalanya, yang maha ampun. jadi jika kita merasakan 

ampunan tersebut hati kita menjadi bening sebening air yang tiada kotoran. benar 

benar bersih.. dan efek dari perasaan ini adalah membuat hati kita menjadi tenang. 

sujud kedua juga merupakan kunci dari keyakinan kita bahwa allah telah mengiyakan 

doa kita. arti kunci adalah menutup keraguan dan memperkuat keyakinan pada doa 

kita. sebab kalau tidak dikunci dengan ungkapan terima kasih maka akan mudah goyah 

dan ragu… jika ragu .. maka berakibat pula dengan kualitas doa yang kita panjatkan 

dan selanjutnya berakibat pula pada tidak terkabulnya apa yang kita minta. 

kenapa terima kasih kok yang dibaca pujian.. subhanallah…. dst… orang 

berterimakasih itu banyak caranya.. misalnya saja syukuran bisa dilakukan dengan 

makan bersama, tidak ada yang pantas kita bagi untuk memuji allah atas nikmat nikmat  
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yang telah diberikan atas doa yang telah diiyakan kecuali memujinya bukan sekedar 

memuji namun lebih dari itu yaitu berterimakasih. rasa syukur memegang nilai yang 

sangat tinggi bahkan saya pernah mendapat pengajian kalau sabar dan syukur nilainya 

lebih tinggi syukur. contoh kalau orang sakit jika dia sabar itu wajar jika dia beryukur 

maka itu yang tidak wajar (diatas wajar) lagi.. kalau miskin sabar itu wajar tapi kalau 

miskin bersyukur kepada allah maka itu luar biasa. ajaran ini syukur ini saya dapatkan 

juga di tarekat sadziliyah, maka pengikut tarekat ini biasanya rejekinya lancar lancar 

sebab mereka selalu mendasarkan pada rasa syukur. seperti halnya Syeh Abu al hasan 

Ali As Sadzali yang selalu berkelimpahan harta, dan betul betul menikmati harta yang 

dilimpahkan allah kepada beliau, bukan untuk bersenang senang namun untuk 

menunjukkan rasa syukur beliau atas nikmat yang telah allah berikan. 

bersyikur ini akhlak.. kita syah syah saja diberi orang uang sebatas kita terima, namun 

ini kurang berakhlak karena tidak mau berterimkasih kepada orang yang telah 

memberikan tadi. 

perbanyak terimakasih kepada allah maka niscaya nikmat allah akan ditambah dan 

ditambah, .. jangan takut untuk hidup mewah … namun takuktlah kalau kita tidak 

bersyukur kepada allah atas apa yang diberikan allah kepada kita. 

semoga allah menjadikan kita menjadi hamba yang bersyukur. 

matur nuwun sampun subuh badhe sholat teng mesjid rumiyin… numpang fiqh imam.. 

he he he.. 

Nikmat puasa.. yang asli…14.9.2007 
nikmat puasa yang asli adalah ketika kita merasakan lapar dan haus. maka ketika 

merasakan nikmat yang satu ini maka ungkapkan rasa syuku rkita kepada Allah disertai 

dengan sikap pasrah. dan menyadari bahwa aku bukanlah fisik namun aku adalah ruh 

yang sekarang sedang kembali kepada allah. 

hati hati jika agama menjadi bentuk ancaman  14.9.2007 
hati hati dalam beragama, Allah menuntun hidup kita melalui agama bukan untuk 

menjadi bentuk ancaman. dalam teori behavioris ada dua teori yaitu reward dan 

punisment (hadiah dan hukuman) dua perlakuan ini digunakan untuk memaksa orang 
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agar mau mengikuti perintahnya (top down) misalnya kita memotivasi anak belajar 

dengan iming iming sesuatu maka sebenarnya kita telah memaksa anak untuk 

melakukan sesuatu. bukannya hal ini tidak dilarang namun hati hatilah karena motivasi 

belajar yang dibangkitkan bukan dari dalam namun dari luar. bahayanya lagi jika hadiah 

yang diberikan tidak segera terwujud maka yang terjadi adalah anak tidak akann belajar 

lagi dan akan merasa dibohongi. 

beragama demikian pula, jika kita mendasarkan amal ibadah berdasarkan takut 

hukuman dan mencari pahala maka bahaya akan datang ..karena kita akan sulit sekali 

untuk ihlas… atau bahkan tidak bisa ihlas.. nah jika ini terjadi maka diterimanya amal 

ibadah tersebut menjadi bernilai nol. dalam setiap ibadah pasti ada lillahi taalanya, jadi 

bukan karena surga dan neraka benar benar karena allah. 

di bulan ramadhan ini sering kali kita mendengar dari banyak pengisi dceramah untuk 

beramal ibadah.. namun yang ditekankan adalah pahala yang akan didapat jarang 

sekali penceramah yang menenkankan beribadah karena allah. maka hati hati lah jika 

kita beribadah karena bukan allah.. bisa sia sia ibadah kita. 

 

I'tikaf amal ibadah yang berupa "diam"   15.9.2007 
silent is gold… ternyata diam ini banyak sekali dalam islam namun kurang 

mendapatkan perhatian yang baik dari para muslimin. diam suatu amalan yang ternyata 

terdapat di dalam mayoritas ritual islam. di dalam sholat ada tumakninah salah satu 

bentuknya adalah diam, haji juga ketika tawaf ada unsur diam, dan lain lain. di dalam 

bulan ramadhan ini juga banyak amal ibadah yang banyak ditinggalkan yaitu DIAM. 

padahal rasulullah sudah mencontohkan ketika di gua hira .. rasulullah tidak melakukan 

apa apa kecuali hanya diam dalam diam inilah beliau menerima wahyu Al Quran yang 

pertama. 

saat ramadhan aktivitas ibadah terfokus pada perbuatan fisik seperti membaca Al 

Quran, berdzikir dengan mengucap lafadz dengan jumlah tertentu, sholat dengan 

rakaat yang sangat banyak… dst. pada hal dalam puasa kita sebaiknya belajar masuk 

kedalam jiwa dan ruh kita, dengan apa, yang dengan diam. dengan diam inilah kita  
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lebih mudah untuk memasuki dunia internal kita untuk kita sadarkan kembali mengarah 

ke allah. 

diam adalah fisiknya namun secara nonfisik yaitu ruh terus mengarah ke allah atau 

berserah kepada allah . untuk melakukan pekerjaan ruhani ini tentunya akan lebih baik 

jika tidak ada aktivitas fisik seperti membaca atau bergerak. maka masukkanlah 

amaliah ibadah diam ini pada saat di luar amaliah rutin lainnya, seperti sholat, dikir dan 

membaca quran. so.. amaliah diam ini tidak mengurangi amaliah ibadah yang sudah 

ada. 

nama amaliah ibadah diam ini yang pas adalah i’tikaf yaitu bentuk diam di dalam masjid 

atau tempat khusus lainya, diam bukan tafakur.. bila tafakur berarti masih berfikir. diam 

yang pas adalah ingat allah atau berserah diri kepada allah. kalau berfikir masih ada 

aktivitas yang berupa aktivitas pikiran, itikaf adalah benar benar diam. diam juga bukan 

melakukan wirid atau baca quran pokoknya diam ya diam tidak ada aktivitas fisik 

termasuk otak, sekali lagi diamnya adalah berserah diri kepada allah. 

menemukan jati diri dalam ibadah puasa  16.9.2007 
Kesadaran (consciousness) yang dibangun dalam ibadah puasa adalah menemukan 

jati diri. jati diri adalah sebuah kesadaran. jadi kesadaran adalah alat kita untuk 

menyadari. kesadaran paling umum adalah kesadaran fisik atau dunia materi. 

kesadaran ini merupakan kesadaran yang paling banyak di sadari oleh manusia. jika 

seseorang turun dari kesadaran fisik atau dunia materi ini maka dia disebut dengan 

stress depressi atau gila, namun jika seseorang memiliki kesadaran diatas kesadaran 

fisik maka dia dikatakan menapaki dunia yang lebih realistis dan dia akan lebih sadar 

dari kesadaran sebelumnya yaitu kesadaran fisik. 

yang namanya menapaki dunia kesadaran yang lebih sadar harus di sadari dan 

semakin disadari. dalam ibadah puasa ini jika kita lepas kesadaran terhadap kesadaran 

yang lebih sadar maka akibatnya kita akan lepas pula dari kesadaran yang lebih sadar 

tersebut. seperti halnya sholat jika kita belum terbiasa untuk tuning di dalam sholat 

maka akan sangat mudah sekali pikiran ini lari kesana kemari. puasa harus selalu 

disadari bahwa saya bukanlah fisik terus menyadari bahwa aku adalah ruh yang selalu  
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pulang dan pasrah kepada allah. inilah kesadaran yang selalu dibangun dalam setiap 

waktu selama kita menjalani ibadah puasa di bulan ramadhan ini. pada saat puasa di 

siang hari kita berjuang untuk selalu kembali kepada allah pada malam harinya adalah 

pengendapan dari segala apa yang didapatkan selama puasa yaitu berupa iktikaf. 

pengendapan ini sangat penting agar kita dapat lebih menancapkan pengalaman 

spiritual selama kita puasa. 

kesadaran yang paling utama adalah bagaimana kita lebih menyadari bahwa kehidupan 

materi ini adalah kehidupan Tuhan. betul betul disadari bahwa kita dijalankan bukan 

berjalan seperti yang kita yakini selama ini. kita berjalan sebenarnya kita dijalankan. 

sebentar sebentar….idenya kok macet… (maaf hang… perlu di restart dulu….) 

 

(jangan dibaca) khusus untuk yang menjalani wirid 
"thoriqoh" saja     16.9.2007 
Amaliah thoriqoh atau tarekat adalah amaliah dzikir yang diturunkan dari guru atau 

mursyid satu ke mursyid berikutnya. setiap murid yang mengikuti aliran tarekat tertentu 

mesti ada hadiah fatihah buat sang guru dan sesama murid seperguruan. maka 

amaliah ini sebenarnya memiliki kandungan yang sangat dalam bila kita tinjau dari segi 

silaturahmi ruhani. dimana sang murid betul betul menghargai sang guru, dan guru pun 

mengasihi murid. hubungan yang seperti akan menimbulkan sebuah kekuatan yang 

luar biasa karena hubungan batiniah dan ruhaniah antara satu dengan yang lain selalu 

terkait. hadiah fatihah untuk sang mursyid dalam setiap menjalankan amaliah dapat 

menjadi penghubung batiniah.. jadi pada saat membaca fatihah coba sambungkan diri 

dengan guru yang dihadiahi fatihah. kesambungan ini akan menimbulkan suasana hati 

yang berbeda jika dilakukan dengan benar. biasanya suasana hati yang muncul adalah 

rasa keimanan yang bertambah kepada allah, dan perasaan seperti ada daya dorong 

yang kuat tergantung dari atsar dari guru mursyidnya. kesambungan dengan guru ini 

seperti kesambungan antara anak dengan orang tua karena ada kesamaan sambungan 

yaitu kasih sayang. kasih sayang adalah kesambungan yang paling kuat ibarat kabel 

adalah kabel yang sangat kuat yang bisa menjadi penghantar tegangan. 
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menjalani thoriqoh tanpa ada kesambungan kepada para mursyid tidak akan memiliki 

daya yang kuat karena tipikal dari amalan tarekat adalah terletak di kesambungan ini. 

coba saja.. ketika menjalankan amalan sekedar dibaca saja maka tidak akan dampak 

yang dapat dirasakan. banyak mantan patrapis yang alumni tarekat… mereka katakan 

bahwa amalan yang dijalankan tidak memiliki dampak apa apa… ya wajar saja.. karena 

mereka tidak benar benar menyambungkan hati mereka kepada mursyid tarekatnya. 

para pengikut tarekat memang sangat akrab sekali dan sangat kental sekali dengan 

apa yang dinamakan dengan washilah.. atau perantara.. siapa perantaranya ya para 

guru mursyid tersebut. menggunakan washilah ini ada sisi manfaatnya dan ada sisi 

bahayanya. manfaatnya adalah dengan menyambungkan hati kepada guru maka 

proses transfer spiritual power lebih mudah dilakukan namun bahayanya adalah jika 

sang murid tidak mau lepas… ada semacam ketergantungan, model ketergantungan 

yang bukan kepada allah namun kepada gurunya. inilah bahayanya … mursyid menjadi 

hijab bagi para muridnya… 

so… jalan tengah.. manfaatkan guru mursyid namun setelah itu… langsung saja ke 

allah … jangan terbelenggu oleh guru mursyid itu sendiri. kasihan para guru mursyid 

karena dibebani oleh para muridnya.. seharusnya kalau beliau beliau sudah 

menghantarkan maka giliran kita untuk membantu beliau mendoakan beliau… 

akrab style… ketika berdoa   16.9.2007 
akrab dengan allah menunjukkan kedekatakan kita kepada allah, akrab mengandung 

beberapa unsur antara lain.. jujur.. hormat, paham dengan apa yang diminta biasanya 

sesuai dengan kebutuhannya, fokus, bahasanya sederhana mudah dicerna, tidak pake 

bahasa arab (arab style) dan gaul. oh ya tambah satu tidak bernada mengeluh, sambat 

dan sejenisnya. eh tambah satu lagi … biasanya cepet terkabul.. 

Hari keempat puasa ramadhan     17.9.2007 
mempelajari bagaimana terus dalam keadaan kesadaran “inni shoimun” menjaga 

kesadaran ini yang ternyata butuh suatu perhatian dan kewaspadaan, sekali lengah 

maka kita akan terjun bebas untuk melampiaskan nafsu.. 
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dalam hari keempat ini saya mencoba untuk selalu berkesadaran bahwa saya sedang 

berpuasa, sesuai dengan hakikat dari puasa yaitu kembali kepada Allah. kadang 

muncul pesimis apa satu bulan cukup bagi saya  untuk memenangkannya… apa patut 

saya merayakan setelah ramadhan selesai. 

aku sengaja untuk mencari kelaparan dan kehausan justru inilah .. dalam istilah NEuro 

Linguistc programming (NLP) nya disebut sebagai anchor…  anchor inilah yang akan 

menjadi cue kita untuk kembali kepada allah. 

yah.. pagi sahur bersama Pak Asyikin daribekasi di rumah karena kebetulan sedang 

mengantar putrinya yang akan kuliah di UMS. sosok yang sederhana.. dialah satu 

satunya orang terlama yang sekarang ini masih bersama sama Ustad Abu Sangkan. 

hari keempat puasa … aku berjuang untuk sadar bahwa saya sedang berpuasa… inni 

shoimun… 

mudah mudahan lebih baik dari kemarin. 

 
SELAMAT BERGABUNG DI MILIS SHOLAT KHUSYU  18.9.2007 
Selamat bergabung untuk mas Manaf, pak Ghifari, dan Bapak Yayan… mari kita 

perkuat silaturahmi kita dengan milis… 

Training sholat khusyu bersama PT Indosat Solo 18.9.2007 
kemarin minggu diselenggarakan pelatihan sholat khusyu sehari full… dengan para 

trainer 

1. Bp. Fairu Zabadi Opening 

2. Ibu Setya widyawati : Paradigma Sholat 

3. Bp. Sutopo : tumakninah 

4. Bp. Agus Wuryanto : Who am I 

5. Bp. Sulchan : Silatun 

alhamdulillah acara lancar, bahkan ada rencana untuk ditindak lanjuti menjadi 

halaqoh… 

syukron syukron…. terus belajar… belajar dari praktek sholat, belajar dari 

mengajarkan… dengan mengajarkan, ilmu akan bertambah…pengalaman akan 

bertambah… 
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meta position saat puasa     19.9.2007 
ada beberapa istilah lain sebelum kita membahas kaitan meta position dengan puasa, 

kesamaan tersebut antara lain state about state, atau meta state, atau dalam bahasa 

jawa dikenal dengan ngrumangsa ning rasa, dalam bahasa indonesia merasakan rasa. 

puasa merupakan metode untuk keluar sejenak dari rasa dan merasakan apa yang 

biasa kita rasakan. sebagai contoh kita menahan makan dan minum agar kita bisa 

merasakan bagaimana rasanya orang yang lapar dan haus, agar emosi kita bangkit 

untuk melihat bagaimana orang yang tidak makan dan tidak minum akhirnya timbullah 

rasa belas kasih. lebih jauh dari itu jika kita kaitkan dengan tulisan saya sebelumnya 

bahwa puasa merupakan transformasi diri maka kesadaran utama yang memegang 

peranan. kesadaran ini sama dengan state, maka disebut dengan istilah state about 

state.. sadar tentang rasa kita. jika kita benar benar bisa keluar dari fisik kita dan rasa 

kita maka kita berada pada meta position, kesadaran yang lebih tiinggi. pada kesadaran 

ini lah kita terlepas (unbinding) dengan ikatan fisik kita, dalam istilah NLP disebut 

dengan “disassociated” sehingga keterlepasan ini akan membuat kita lebih sadar 

bahwa kita bukanlah tubuh kita lebih sadar pada kesadaaran lebih tinggi yaitu bahwa 

diri kita adalah ruh Ilahi. Ruh ini lah yang akan membawa kita pada jalan ketuhanan dia 

tidak akan menyesatkan, dalam salah satu ayat Quran disebutkan bahwa setelah Ku 

tiupkan ruh Ku maka sujudlah….. nah disini arti sujud adalah kita menyadari akan ruh 

itu dan mengikuti ruh itu untuk kembali kepada asalnya yaitu Allah. maka sekali lagi .. 

kita kembali kepada yang fitrah yaitu IDUL FITRI 

bersedia menjadi wakil Allah   20.9.2007 
makna pejuang berarti ada yang diperjuangkan, di mata orang, wakil allah adalah 

pejuang yang memperjuangkan atas kemakmuran hidup alam semesta ini yang akan 

mendapatkan ujian yang berat? apa benar demikian, jelas tidak,… masak Allah  

menjadikan sulit mereka yang berjuang di jalannya Allah… kesulitan ada di sebaliknya 

yaitu yang menghalangi pejuang Allah… lho kok gitu ya … coba mari kita lihat 

kehidupan rasulullah, apakah selama hidup rasulullah dalam berjuang bermasalah 

dengan ancaman kaum quraisy, bahkan ketika rasulullah diusir dari mekkah kemudian 



SOLO THE SPIRIT OF ISLAM (JILID 1) 2007 
- 

BY BP SETIYO PURWANTO©2011   (SOLO THE SPIRIT OF ISLAM) Page 83 
 

hijrah apakah rasulullah stress.. bingung…?? tidak, sekali lagi tidak, rasulullah tidak 

sakit hati, rasulullah tidak bermasalah dengan kelakuan para kaum quraisy, justru yang 

bermasalah adalah para kaum quraisy itu sendiri. rasulullah sama sekali tidak takut 

difitnah, dicerca, diasingkan, disingkirkan, dihina bahkan dibunuh. yang takut malah 

sebaliknya mereka yang mencoba menghalangi dakwah. 

pewaris rosul adalah mereka yang mewarisi perjuangannya, yang namanya warisan ya 

semua yang pernah dialami rasulullah. bagaimana rasulullah melihat kita sekarang ini 

jika para pewaris nya tidak memiliki sikap seperti apa yang sudah dicontohkan oleh 

beliau. kita tidak tahu balasan apa yang akan diberikan Allah kepada kita para pejuang 

Allah. apakah kita berjuang untuk mendapatkan hadiah dari allah.. saya kira bukan itu 

tujuannya kita berjuang untuk mendekatkan diri kita dan orang lain kepada allah. inilah 

kekuatan ihlas yang tidak bisa dibendung.. egonya tidak bisa membendung… dia 

berjuang lurus karena allah. wahai para wakil allah…bersedia tidak kita menjadi apa 

yang telah dititahkan kepada kita di bumi ini.. sesungguhnya kuciptakan manusia 

menjadi wakil Ku di muka bumi ini. 

cobaan dalam dakwah tidak hanya yang – yang + pun akan menjadi godaan, masalah 

uang… harta… bisa menjadi bumerang. sungguh remeh diri kita menjual derajat wakil 

allah dengan sejumlah uang, berebuat uang… memfitnah sana sini…  

jangan rendahkan diri kita dengan sejumlah uang, mari kita berjuang dengan apa yang 

ada, sederhana saja kita… kalaupun kita tidak mampu ya tidak usah… perkara orang 

mau membantu ya itu bangkit dari keinginan dia..tidak perlu kita mengemis dengan 

sejumlah dalil quran dan hadis untuk menyokong perjuangan kita… 

mari kita lurus kepada Allah jangan sampai menggantung sedikitpun kepada selain 

allah. tidak selalu dengan uang yang banyak, kas yang banyak dakwah akan lancar… 

sekali lagi ini malah menjadi bumerang.. malah menghambat, bisa kita lihat… nanti… 

badai fitnah pasti datang bila kita mengandalkan selain allah. 

para pejuang wakil Allah bersihkan hati… untuk lurus kepada allah. keihlasan kita, pasti 

pasti akan mendapat balasan yang berlipat…(tapi ini jangan terlalu dipikirkan), mungkin 

tidak berujud  segepok rupiah…bisa lainnya, mungkin kenalan, koneksi, link, ilmu, dan 

masih banyak lagi. 
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ya ini sekedar himbauan saja sabagai dasar menjadi wakilnya Allah. yang tidak 

mengindahkan ya mungkin akan disingkirkan oleh Allah sendiri…(semoga kita selallu 

dilindungi Allah) 

 

Forum malam jumatan berlatih yakin.. 21.9.2007 
Percaya lebih tinggi nilainya dibanding dengan berdoa, kita berdoa namun tidak 

percaya ya.. doanya tidak akan dijawab. Pengertian ud uni astajib lakkum, ud uni nya 

atau berdoanya plus yakin kepada allah. Jika tidak ada plus nya.. dikatakan tidak 

berdoa. Karena berdoa, dan “percaya bahwa doanya dikabulkan” merupakan satu 

paket dalam kita meminta kepada allah. Jadi tidak seperti berdoa, yang habis membaca 

doa tidak ada yakin nya sama sekali kepada allah bahwa allah mengabulkan. Jadi kita 

berdoa sampai betul betul terbentuk dalam diri kita sistem keyakinan yang kuat 

menancap dalam hati bahwa doa kita sudah diiyakan allah. 

Malam jumatan kemarin kita mengkhususkan untuk melatih bagaimana antara meminta 

dan yakin jadi satu kesatuan paket dalam kita berdoa kepada allah. Ada beberapa tips 

yang diterapkan dalam latihan kali ini, pertama yang paling utama adalah bahwa 

permintaan kita harus jelas dan tidak ambigu. Kejelasan ini akan lebih membuat doa 

kita akan mudah kita yakini pengabulannya. Seperti kemarin ada yang minta jodoh…., 

ada yang minta anak… ada yang… wah masing masing punya keinginan yang unik. 

Saya katakan yang minta jodoh jangan tanggung tanggung deskripsikan model wanita 

yang bagaimana yang diingini… hidungnya, wajahnya, kepribadiannya.. pokoknya 

sampe sedetil detilnya. Kejelasan ini sangat penting karena akan menjadi “frame” kita 

dalam keseharian. Frame akan membentuk cara kita berpikir, berperasaan bertindak 

ataupun berkehendak. 

Ini baru dasar berdoa atau tahap awal berdoa… tahap berikutnya… nantikan tanggal 

mainnya di artikel berikutnya… 

mengkhusyui berjamaah sholat tarawih  21.9.2007 
Mas Rifai dari jatinom malam jumatan kemarin nanya… saya sholat taraaawih 23 rakaat 

mengikuti imam, dan imam karena ditarget 23 rakaat cepatnya luar biasa… gimana 

agar jadi makmum tapi sholat tetap khusyu….??? 
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yang pertama perlu dipahami bahwa khusyu tidak terletak di bacaan ataupun gerakan, 

khusyu letaknya di hati. tumakninah tidak di fisik lagi namun tumakninah di hati. ketidak 

khusyuuan saat mengikuti imam tarawih disebabkan karena kita terpengaruh oleh imam 

yang memang sesegera mungkin menyelesaikan sholat 23 rakaat, ya kita tidak usah 

menilai kekuusyuan imam, kita perbaiki sholat kita sendiri saja. oleh karena itu sholat 

berjamaah harus memahami bahwa khusyu itu letaknya di hati, untuk kuncinya adalah 

selalu ingat kepada allah, dan sewaktu berjamaah kita tidak perlu tergesa gesa dalam 

membaca dan bergerak, kalaupun tidak selesai itu sudah ditanggung imam, artinya 

memang kalau berjamaah kita tidak ada tanggungan untuk menyempurnakan bacaan, 

tidak tuntuan untuk selesai atau merampungkan tiap bacaan, yang terpenting adalah 

kita mengikuti imam. maka yang menjadi urusan kita sekarang adalah bagaimana agar 

kita tetap tumakninah dan ingat kepada allah sambil terus mengikuti gerakan sholat si 

imam. 

ibadahku menjalankan pekerjaan   22.9.2007 
apapun yang dilakukan sebaiknya memiliki goal .. atau tujuan, apa tujuan nya.. yaitu 

tujuan yang tiada batas..hingga mencapai tiadanya tujuan.. lho gimana maksudnya.. 

goal atau tujuan akan menentukan / memberikan kontribusi kepada kita seberapa jauh 

kekuatan kita dalam mencapai goal tersebut. goal yang terlalu pendek (mudah dicapai) 

dan goal yang terlalu sulit dicapai akan menimbulkan motivasi yang kecil. memilih goal 

harus pas … biasanya para motivator memberikan patokan 20 % dari hasil yang bisa 

kita capai. 

membuat tujuan dalam bertindak pada satu sisi akan menimbulkan motivasi namun jika 

tidak hati hati akan menimbulkan efek beban sehingga menjadi stress. dan ini yang 

banyak terjadi.. bahkan sebagaian menganggap bahwa stress diperlukan dalam setiap 

menjalankan tujuan (mau maunya…stress) namun karena sudah di doktrin.. mereka  

menerima saja demi untuk mencapai target tertentu. paradigma stress dalam mencapai 

tujuan ini seharusnya dirubah, kasihan para korbannya.. coba kita lihat korban korban 

sudah ada.. terutama ibu rumah tangga yang bekerja dimana mereka harus memenuhi 

target perusahaan (stress) dsatu sisi mereka harus memenuhi kewajiban (target juga) di 

rumah sebagai ibu rumah tangga. saya sering mendengar orang bekerja di kantoran 
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bisnis man dan saya kira kebanyakan orang bekerja dengan keadaan stress. bila ini 

berklanjutan maka dampaknya tidak hanya psikologis saja namun bisa ke fisik.. strooke, 

darah tinggi, jantung dll (biasanya penyakit yang dekat dengan keadaan stress), 

kemudian juga bisa berpengaruh pada lingkungan sosial.. (kejahatan, korupsi, dan lain 

sebagainya). 

apa solusinya biar bekerja keras namun tidak stress… yang paling dasar adalah 

masalah tujuan atau niat.. niat yang terhenti pada satu objek akan mudah menjadikan 

stress karena dia terhenti dan terbentur. masutnya misalnya dia bekerja karena uang.. 

maka kepuasan uang ini kan terbatas. pake hukum ekonomi bahwa kebutuhan manusia 

tidak terbatas.. nah uang pada tahap tertentu akan menjadikan kejenuhan.. meski kita 

bisa melakukan apapun dengan uang .. maka pada keadaan tertentu kebebasan 

dengan uang ini akan menjadikan kita jenuh juga. 

nah… jika demikian maka seharusnya kita adil dalam artian… bahwa yang materi 

tempatnya di materi yang psikis tempatnya ya di psikis. begini jika kita bekerja maka 

uang hanyalah sekedar imbalan saja atau efek samping saja.. jangan menjadi tujuan 

utama. imbalan yang akan kita terima dalam setiap bekerja harus jelas di awal… 

kemudian setelah ada kejelasan tentang imbalan atau gaji maka langkah selanjutnya 

adalah melihat bekerja dengan hati yang dan jiwa benar benar untuk memberikan 

kontribusi yang baik kepada orang lain (bermanfaat bagi orang lain), atau kalau mau 

lebih los lagi lihatlah Allah nya dalam bekerja.. jadi bekerja karena mewakili allah. 

bekerja pada keadaan ini, bekerja akan menjadi suatu bentuk ibadah.. karena tidak 

terganggu lagi dengan objek yang menghentikan jiwanya, bukan karena uang, bukan 

karena kedudukan, bukan karena apapun tapi bekerja karena allah. jadi job deskripsi 

yang diberikan bukan dari atasan namun hakikatnya adalah dari Allah. nah kalau sudah 

begini… kerja keras dijamin tidak bakal stress… selamat mencoba 

Bulan kebangkitan Ruh   22.9.2007 
perjuangan selama sebulan harus menghasilkan suatu kesadaran “ruh yang sadar” 

atau menyadari ruh…pada ramadhan di siang hari kita mematikan fisik tidak boleh 

makan tidak boleh minum dan tidak boleh berbuat sesuatu yang negatif… apa makna 

itu semua bahwa kita bukanlah fisik, kita bukanlah syahwat kita bukanlah hawa nafsu. 
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disaat kita tidak boleh ini dan tidak boleh itu … pertanyaan kenapa disiang hari… 

jawaban nya adalah karena di siang kita harus aktif, harus bekerja, jadi jika harus 

bekerja lalu siapa yang bekerja sedangkan tubuh ini bukan kita… maka kenapa siang, 

jawabannya adalah agar kita lebih mudah dalam menemukan siapa kita. di saat kita 

haus dan lapar kita beraktivitas… maka sang ruh yang bekerja, inilah bulan 

pembangkitan ruhani. bulan suci tempat ruh bangkit. bukan di malam hari tapi di siang 

hari. jadi ini bulan kebangkitan ruh…… 

 

berniat dalam sholat       24.9.2007 
coba kita amati ketika kita menggelngkan kepala …. untuk menyatakan tidak mau… 

amati baik baik.. 

1. lebih dulu mana ? tidak maunya, atau geleng geleng keplanya? 

2. amati juga ini yang terpenting… berapa lama jarak waktu nya antara ‘tidak mau’ 

dengan geleng geleng kepala… 

pemahaman ini sangat penting terkait dengan niat dalam bacaan dan gerakan sholat. 

untuk jawaban pertama mestinya kan lebih dulu ‘tidak maunya’ , inilah yang dinamakan 

niat, jadi geleng geleng kepala mengikuti bahasa jiwa ‘tidak mau’ geleng geleng kepala 

ini merupakan suatu perbuatan yang disengaja yaitu bahwa saya tidak mau. 

berkaitan dengan jarak waktu nya pada pertanyaan kedua.. kalau kita amati maka 

hampir hampir antara tidak mau dan geleng kepala munculnya bersamaan.. hampir 

hampir tidak ada delay…. dikatakan hampir karena sebenarnya lebih dulu tidak 

maunya..dari pada geleng geleng kepala.. inilah niat yaitu sesuatu yang mengiringi 

perbuatan. kalau ada delay nya… dikatakan belum niat. misalnya niat minum…1 menit 

kemudian minum.. makadikatakan bahwa niat tersebut belumlah niat yang sebenarnya. 

niat yang sebenarnya adalah niat yang selalu dan selalu diiringi dengan perbuatan, atau 

disertai dengan perbuatan. 

di dalam sholatpun demikian segala perbuatan sholat baik bacaan dan gerakan harus 

dengan niat. maka perlu sekali kita mempelajari dan memahami arti bacaan dan 

 gerakan 
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tidak nikmat menjadi nikmat   26.9.2007 
sesuatu yang tidak enak untuk dilakukan (tidak dapat apa apa, dapatnya capek dan 

lelah) menjadi sesuatu yang enak mengapa… karena adanya doktrin bahwa sesuatu itu 

adalah nikmat, enak.. dst. seperti halnya dalam puasa dan sholat selalu ada peringatan 

dari allah bahwa banyak dari pelaku sholat dan puasa hanya mendapat lelah dan 

capek. namun anehnya para pelakunya tidak merasa kalau dia hanya mendapat lelah 

dan capek. karena doktrin yang masuk dalam pikrannya adalah sholat itu nikmat, puasa 

itu nikmat.. padahal hanya mendapatkan capek dan lelah. 

seharusnya peringatan allah tersebut menjadi warning bagi kita untuk melangkah lebih 

dalam tentang hakiki sholat dan puasa… sehingga kita tidak digolongkan menjadi 

golongan yang mendapatkan capek dan lelah saja. 

 
menggunakan kehendak ALLAH untuk memenuhi 
keinginan kita      28.9.2007 
semua yang ada di alam semesta, semua yang tersusun di alam semesta dan semua 

ciptaan allah bergerak sesuai dengan ketentuan Allah, bahasa planetnya.. bahwa 

semua beredar sesuai dengan garis edarnya. sesuai dengan garis edarnya inilah yang 

dinamakan dengan ketentuan allah. baik mari kita cermati apa hubungan keinginan kita 

dengan ketentuan allah. saat kita menginginkan es teh maka apa yang kita lakukan ? 

pasti .. kita akan memasukkan air, es, gula dan tentunya teh dalam satu gelas.. maka 

apa yang terjadi setelah semua di satukan dan di aduk? maka jadilah apa yang kita 

inginkan yaitu es teh. es teh inilah ketentuannya allah. apa mungkin terjadi ketentuan 

allah yang lain misalnya jadi es kopi? jelas tidak mungkin karena itu adalah 

penyimpangan dari ketentuan allah. nah dari contoh yang sederhana ini kita dapat 

memahami arti dari judul tulisan ini. 

baik mari kita tingkatkan pembicaraan kita, sekarang apa mau kita, apa keinginan kita.. 

dalam scope yang lebih luas.. misalnya kita menginginkan kaya… maka apa ketentuan 

allah agar kita mendapatkan kekayaan.. tentunya bekerja keras, hemat, dsb.. kita 

menginginkan pinter maka gunakan ketentuan allah apa? belajar, banyak mengajar, 
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menulis dan lain lain… maka ini sama dengan buat es teh tadi .. kita menggunakan 

ketentuan allah untuk memenuhi keinginan kita. .. 

baik mari kita tingkatkan lagi…. sekarang kita mau melihat ketentuan di ayat ayat suci al 

quran… di situ ada ketentuan ketentuan allah yang berlaku. kita ambil satu saja dari 

sekian ribu ketentuan allah di dalam al quran yaitu yang artinya ” aku sesuai dengan 

prasangka hambaku” coba ini dikaitkan dengan ud uni astajib lakum. … ini adalah 

ketentuan allah bahwa kalau kita menginginkan sesuatu maka percayakan kepada allah 

dengan prasangka kita kepada allah kalau allah mengabulkan. aplikasi nya.. jika kita 

menginginkan sesuatu selanjutnya kita percaya kepada allah bahwa “allah 

mengabulkan permintaan kita” maka allahpun akan mengabulkan nya. kunci ketentuan 

allah ini adalah percaya , barang siapa yang beriman atau percaya kepada allah maka 

akan terjadi seperti apa yang dipercayakan tersebut. jadi kalau kita ingin memenuhi 

keinginan kita maka gunakanlah ketentuan allah yang satu ini… apapun keinginan kita 

percayalah pada allah bahwa allah mengabulkan. 

selamat mencoba… 

 

pelatihan sholat khusyu "bid'ah"   28.9.2007 
anjing menggonggong kafilah berlalu… demikian kira kira kalimat yang pas untuk para 

ahli yang suka membidah kan orang. membidah kan orang kadang menjadi hobi 

mereka, padahal mereka juga bidah ,,, (lho kok jadi ikutan membidahkan orang…!!! ) 

kenapa kok yang membidahkan tergolong yang bidah… jawaban klasik… tidak ada 

perintah nya untuk membidahkan orang. coba cari dalil nya apa ada  di quran maupun 

hadis yang menganjurkan untuk membidah kan orang sesama muslim….. jadi jangan 

membidahkan orang karena dia sendiri nantinya yang akan bidah. 

sebagian kita, naudzubillah min dzalika… memiliki semacam hobi atau kesenangan 

untuk membidah kan orang. kenapa naudzubillah… karena tipe orang yang sombong 

adalah merasa dirinya lebih baik dari orang lain. jadi membidahkan orang justru kena 

hukum ini yaitu sombong, padahal sombong ini suatu dosa besar yang harus dihindari. 

jadi untuk para pembid’ah kami harapkan untuk mengurangi frekwensinya 

membidahkan orang, terus bagi orang yang dibidahkan langkah pertama adalah sabar, 
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kedua tidak perlu meladeni…. biarkan saja… kita serahkan saja kepada allah .. biar 

allah yang urus…. 

 

makrifat : Allah tidak bisa disamakan dengan apapun  
30.9.2007 
ketidak tahuan kita tentang allah modal utama untuk mengenal allah. ini merupakan 

dasar bahwa untuk mengenal syartanya adalah tidak tahu akan allah. jika kita 

mengenal allah namun tahu akan allah maka sebenarnya kita tersesat kepada pikiran 

kita sendiri. jadi kenalilah allah dengan ketidak tahuan kita. 

orang biasanya memahami mengenal dengan sesuatu objek yang bisa dipersepsinya, 

entah di lihat, di dengar, di raba, di bayangkan atau sekedar oh.. itu tho allah… bahkan 

kita mengganggap allah yang abstrak, hal inilah yang akan menyesatkan kita dalam 

mengenal allah. seorang yang alim  dibidang makrifat malah menjadikan nya tidak 

makrifat karena apa , pasti dia terbelenggu oleh pikirannya bahwa allah itu seperti ini 

dan seperti itu, padahal allah tidak seperti  ini dan seperti itu. justru orang yang tidak 

tahu namun dengan kebersihan hati keihlasan hati dia untuk menuju ke allah maka 

dialah yang makrifat kepada allah. 

untuk mengenal allah ilmunya satu : yaitu tidak pake ilmu, ya … ilmunya ‘tidak pake 

ilmu’ merasa pandai merupakan hijab yang akan menghalangi … dengan ketidak 

tahuan akan allah inilah sebenarnya kita sudah menghilangkan keakuan kita, atau 

kesadaran kita. mengenal allah harus dengan keyakinan yaitu alam bawah sadar bukan 

dengan pengetahuan (alam sadar). kita menghilangkan persepsi tentang allah adalah 

dalam rangka untuk menghilangkan kesadaran kita terhadap allah. inilah yang  

menjadikan ilmu makrifat ilmu yang sulit sekaligus ilmu yang tinggi .. apa ?  mematikan 

kesadaran untuk menjadikan bawah sadar kita aktif yaitu dimensi yakin dan percaya 

kepada allah. yang bisa betul betul mengenal allah adalah alam bawah sadar kita 

bukan alam sadar kita. jadi tidak menggunakan pikiran, jika kita mengenal allah masih 

menggunakan persepsi dan pikiran atau perasaan kita maka itu masih belum 

sempurna, hilangkan  persepsi kita tentang allah, maka allah akan hadir dalam 

ketidaktahuan kita. 
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ketika kita nol… tidak tahu apa apa namun kita rela untuk mendekat, mengenal, dan 

sujud, maka allah akan hadir (bukan dalam bentuk persepsi) dalam diri kita, kita akan 

direspon oleh allah setiap ucapan tindakan, pikiran, perasaan dan lain sebagainya, 

namun sekali lagi, selama kita masih mempertahankan bahwa allah bukanlah itu 

semua. dalam ketiadaan, itulah allah. 

benar kata familinya Pak Gondho yang dari mangkuyudan… bahwa kalau kita 

mempersepsikan allah maka kita syirik terhadap apa yang kita persepsikan tersebut 

 

nasib orang sangat tergantung oleh setting pikiran 
1.10.2007 
sekedar untuk menggambarkan bahwa apa yang terjadi sekarang adalah seperti apa 

yang kita pikirkan sebelumnya. setting setting mental sangat berpengaruh dalam 

perjalanan hidup kita. ibarat sebuah gambar bangunan, gambar yang dirancang sang 

insinyur tersebut sangat mempengaruhi seperti apa jadinya bangunan tersebut, bahkan 

bukan sekedar persis mungkin bisa jadi sama plek dengan gambar tersebut. kejadian 

kejadian yang kita lewati mencerminkan apa yang terlintas, terbentik, terpikirkan oleh 

alam bawah sadar yang terbentuk sekian tahun, sekian puluh tahun yang lalu. hal 

tersebut membekas dan termemori dalam alam bawah sadar dan menggerakkan kita 

untuk selalu mencapainya. 

dari sini kita bertanya terus dimana letak Allah… jika semua nasib kita terletak pada 

pikiran kita. baik mari kita bahas dengan pikiran yang jernih, kita sebagai khalifah ini 

diberi kewenangan yang mutlak pada diri kita, namun kewenangan ini tidak akan dapat 

melampoi ketentuan allah, jadi selama kewenangan kita tidak melampoi ketentuan allah  

 

maka allah akan meloloskan apa yang kita kehendaki. 

contohnya, ketika settingan pikirannya ( blue print ) berisi tentang kemisikinan, hidup 

sengsara maka dengan ketentuan allah maka orang tersebut akan hidup malas, kurang 

kreatif dan tidak bisa memanfaatkan uang sebaik baiknya. sebaliknya jika dalam otak 

atau pikiran berisi blue print orang kaya maka dengan ketentuan allah dia akan menjadi 

orang yang rajin orang yang mampu memanfaatkan uang sebaik baiknya sehingga dia 

akan menjadi orang yang  kaya. jadi semua tergantung dari pikiran kita tergantung apa 
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yang ada dalam isi bawah sadar kita. kemudian allah meloloskan atau mengabulkan 

apa yang kita pikirkan sebelumnya (inilah  makna aku sesuai dengan prasangka 

hambaku) 

nah sekarang kita mau menjadi apa terserah kita cuma kita harus menset pikiran kita 

dulu setelah diset baru diajukan ke allah setelah ndak perlu kita utak utik lagi biarkan 

allah yang memproses, setelah itu itu tinggal kita me mantaince blue print nya agar 

terjaga tidak terkontaminasi dengan pikiran lain. dan yang terakhir adalah mengikuti 

proses yang ditentukan oleh allah, yaitu dengan pasrah bekerja, beraktivitas sesuai 

dengan jehendak allah. 

 
cara mendapatkan lailatul qodar   1.10.2007 
 
dambaan bagi umat muslim untuk mendapatkan lailatul qodar.. apa sebenarnya lailatul 

qodar, seribu bulan, kalau saya mengartikan lebih rasional saja, makna malam kok 

dikaitkan dengan bulan berarti ada suatu keheningan, ketenangan, atau mungkin juga 

kegelapan kemudian diterangi oleh terang benderangnya bulan, dan tidak hanya satu 

jumlahnya namun seribu. bayangkan satu saja sudah membuat kita tercerahkan apalagi 

seribu. jadi makna malam seribu bulan adalah suatu keadaan jiwa yang tenang 

(muthmainah) yang mendapatkan pencerahan dari Allah seperti cerahnya bulan yang 

berjumlah seribu. makna tenang (malam yang tenang) adalah gambaran keadaan 

kesadaran yang sudah memasuki dimensi ruhani dimana sifat dari dimensi ini adalah 

suci, fitrah, bashiroh, tenang dan kembali kepada allah. maka dalam mendapatkan 

pencerahan seribu bulan maka seseorang harus berada pada wilayah tenang atau 

muthmainah atau wilayah ruhani baru kemudian dia akan mendapatkan pencerahan 

dalam hidup. 

bagaimana kunci untuk mendapatkan lailatul qodar tersebut. yang pertama adalah 

berniat untuk tidak mencari lailatul qodar… niat ini penting kalau kita berniat untuk 

mendapatkan lalilatul qodar kita tidak akan mendapatkannya malah kita akan tersesat 

pada tipu daya syetan, jadi niatkan lurus kepada allah bahwa ibadahku, hidupku dan 

matiku karena allah. yang kedua adalah keyakinan yang kuat bahwa kita mendapatkan 

pencerahan tersebut sebagai prasangka baik kita kepada allah, jadi kita harus dapat 
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membedakan antara niat dan berprasangka baik kepada allah sehingga tidak rancu dan 

kita dapat menempatkan sesuai dengan maknanya masing masing. selanjutnya adalah 

menerima daya karena biasanya jika yakin kepada allah bahwa allah memberikan 

lalilatul qodar atau apapun maka respon adalah turun nya daya nah daya inilah yang 

harus kita terima dan kita rasakan. sekali lagi semua tergantung dari prasangka kita 

kepada allah, untuk mendapatkan lailatul qodar ya sudah kita berprasangka saja 

kepada allah bahwa kita mendapatkannya 

 
latihan afirmasi dengan laa ilaha ilallah   2.10.2007 
afirmasi adalah penafian semua kecuali yang satu, penafian tahlil terletak pada laa ilaha 

yang merupakan afirmasi peniadaan semua yang ada, dilanjutkan dengan penegasan 

tunggal yaitu allah. latihan ini akan berdampak pada sistem keyakinan bawah sadar kita 

dan akan menjadi akar dari seluruh perbuatan. 

makna laa ilaha ilallah ini juga merupakan penegasan bahwa allah tidak bisa kita 

persepsi, dipikir, ataupun dibayangkan, Dia merupakan wujud tunggal yang tidak bisa 

disamakan dengan suatu apapun. menyamakan Dia dengan bayangan, pikiran, 

persepsi dapat dikategorikan perbuatan syirik. ketika sudah tidak dipersepsi dipikir 

maka sistem yang bekerja adalah sistem bawah sadar kita yaitu sistem keyakinan. 

latihan afirmasi ini nanti dapat bermanfaat atau dapat kita gunakan dalam setiap doa 

kita, seringkali ketika kita berdoa muncul pikiran pikiran yang meragukan akan 

keberhasilan doa kita … nah ini dapat di cegah dengan afirmasi yang kuat yaitu dengan 

menghilangkan segala keraguan yang ada hanya satu bahwa Allah mengabulkan 

permintaan kita. maka ada baiknya sebelum berdoa untuk dzikir tahlil sebagai 

persiapan mental untuk menuju afirmasi keberhasilan doa kita. 

hal ini jika kita kaitkan dengan teori teori NLP, afirmasi memegang peranan penting 

yang dapat menggerakkan alam bawah sadar agar bertindak sesuai dengan apa yang 

kita afirmasikan tersebut. 

kembali ke masalah afirmasi laa ilaha ilallah …  latihan ini jika kita lakukan dengan 

benar dan sungguh sungguh akan memunculkan suatu keadaan zero atau kosong. zero 
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ini lah suatu keadaan yang menggambarkan ketiadaan apapun, kosong, hening, tidak 

ada pikiran, tidak apa apa.. di dalam ketiadaan inillah …………………..allah yang ada… 

 

HANAKU SABDA ISVARA      4.10.2007 
demikian Ustad Abu memberikan nama pada anak kami yang kedua lahir laki laki 

dengan berat 2,8 di rumah sakit islam yarsis pada hari selasa, 3 oktober 2007. acara 

Aqiqah dan syukuran akan di selenggarakan di rumah gumpang kartasura bakda 

taroweh. mohon doa dan restunya agar anak kami menjadi anak yang sholeh. 

Menyadari Allah dari hal yang paling kecil  5.10.2007 
mari kita latih terus kesadaran ihsan ini, kita mulai dari hal yang paling kecil ..terus 

terus… hingga yang besar, dari yang kita anggap wajar .. terus terus.. hingga hal hal 

yang tidak nalar. kita pahami bahwa semua kejadian adalah kehendakNya, kejadian 

tidak akan terjadi bila allah tidak menghendaki. 

ketika menggerakkan tangan kita, kita sadari bahwa ini adalah gerak yang dikehendaki 

oleh allah, ketika nafas ini keluar masuk… ini pun kehendak allah. jadi terus dan terus.. 

allah selalu bersama dalam segala tindakan dan segala perbuatan. 

kesadaran ihsan ini harus selalu di bawa dan di sengaja untuk disadari. menyengaja 

untuk menyadari inilah perbuatan ihsan…. mudah mudahan nanti jika ini sudah sering 

kita lakukan maka lama lama akan menjadi perbuatan yang otomatis jadi untuk 

berihsan tidak perlu membutuhkan tenaga perhatian..karena dia sudah bekerja dalam 

alam bawah sadar. 

 

 

memaintaince cita cita dengan bekerja dan berdoa  
6.10.2007 
dua hal : bekerja dan berdoa. bekerja dan berdoa dapat menjaga apa yang kita 

tanamkan dalam bawah sadar akan selalu terjaga dan tidak mudah terganggu atau 

rancu dengan keinginan lainnya. perawatan dan penjagaan sangat diperlukan karena 

cara bekerja bawah sadar membutuhkan keistiqomahan yang kuat. 
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ketika kita menginginkan kekayaan dalam hidup ini maka dengan bekerja dan selalu 

berdoa akan menjadikan proses menuju kesana akan selalu terjadi. bekerja kita 

sebenarnya adalah bentuk kepasrahan kepada  allah dan berdoa kita adalah keinginan 

yang kita sampaikan kepada allah. nah bila bekerja dan berdoa kita panjatkan terus 

menerus maka proses itu akan terus dijalankan dan pencapaian tujuan akan semakin 

cepat. 

namun ada pantangan yang harus dijauhi dalam pencapaian ini yaitu bahwa kita tidak 

boleh untuk memikirkan, kapannya, bagaimananya, yang kita lakukannya hanyalah 

lakukan dan lakukan.  just do it 

 

dinamisasi kehidupan melalui sholat   9.10.2007 
sholat sebagai rutinitas…. ternyata tidak hanya sholat saja, banyak sekali bahkan 

mayoritas dalam keseharian hidup adalah rutinitas. dari pagi bangun, sholat,, olahraga, 

terus terus terus hingga malam. coba kita amati dengan pikiran yang jernih, kita amati 

maka kita ini seperti robot.. hati yang kita sangka dapat memberikan makna dalam 

hidup ternyata termasuk bagian juga dari robot, pikiran yang kita sangka memberikan 

kehidupan yang dinamis ternyata robot juga… terus apa yang tidak robot? sehingga 

hidup ini kita lebih hidup, apa yang membuat hidup lebih hidup… 

sebelum melangkah untuk menyadari hidup lebih hidup maka dia harus tahu bahwa 

hidupnya tidak hidup. robot hidup tapi tidak hidup. orang yang hidupnya dipenuhi 

dengan rutinitas adalah hidupnya tidak hidup. 

jika hidup itu lebih hidup, maka hidup sendiri adalah berubah ubah. pikiran harus dapat 

mengikuti suatu kehidupan yang berubah ubah, demikian pula dengan perasaan dan 

smua bagian diri kita, semuanya harus mengikuti perubahan yang terjadi, bahkan kalau 

bisa kita hidup dalam dunia prediksi. hidup yang lebih hidup adalah dirinya selalu dalam 

keadaan Iqro atau dapat membaca situasai. dan jika memungkinkan pikiran harus 

dapat berfungsi seperti radar yang dapat membaca sikon. tipe tipe kehidupan yang 

seperti inilah yang dapat membuat dirinya lebih hidup dari pada orang lain. pikiran dan 

tindakan dapat menginspirasi pikiran dan tindakan orang lain. 

sholat yang sekedar rutinitas tidak akan mampu memberikan dampak apapun kepada 

diri kita. kekhusyuan adalah sesuatu yang dinamis tidak statis. ternyata kunci dari 



SOLO THE SPIRIT OF ISLAM (JILID 1) 2007 
- 

BY BP SETIYO PURWANTO©2011   (SOLO THE SPIRIT OF ISLAM) Page 96 
 

kekhusyuan adalah membuka ckrawala kesadaran. ketika kessdaran tidak ditingkatkan 

menjadi kesadaran yang lebih tnggi atau lebih sdara dari seblumnya maka akan terjadi 

suatu stagnasi dan akhirnya apa yang dikerjakan menjadi suatu yang monoton. namun 

jika kesadaran dibawa pada level yang lebih tinggi artinya kita lebih menyadari dari 

kesadaran yang sebelumnya maka akan terjadi dinamisasi pikiran dan perasaan maka 

jika sudah demikian maka hidup itu akan lebih hidup. 

meningkatkan kesadaran tidak lain adalah dengan silatun yang kuat terhadap Allah. 

peniadaan terhadap persepsi allah akan membuka keterbatasan pikiran. peniadaan 

persepsi akan allah ini akan merangsang otak kita untuk berpikir bebas yang tidak 

dipengaruhi lagi oleh prasangka dan persepasi, dia akan mengalir bagai air. dinamisnya 

otak dapat terjadi disini. 

 

Ngeyel yang positif          10.10.2007 
pernah ragu terhadap sesuatu ??? mesti pernah… apa bisa ya apa mungkin  ya, dan 

ragu kita pun cukup beralasan. kita ragu apakah sholat kita  khusyu… ini pun ada 

banyak alasannya kenapa kita tidak khusyu… apa bisa ya saya berhasil… keraguan 

inipun memiliki segudang alasan. nah terus bagaimana jika alasan tersebut benar benar 

rasional dan masuk akal semua… apakah jika sudah bagini kita mengharap suatu 

kajaiban datang??? tentu ini suatu sublimasi yang untuk sementara dapat 

menentramkan hati.. tapi apakah itu solusi??? 

keraguan sangat tidak mengenakkan pikiran dan perasan, karena dampak keraguan ini 

nantinya akan berdampak pada munculnya kecemasan. 

benar kata para sholihin bahwa jangan mau mengikuti pikiran dan jangan mau  

mengikuti perasaan. sekarang kalau memang kadaan nya sangat rasional dan  

rasionalnya itu bertentangan dengan keinginan kita? kadang yang namannya keinginan 

kan berbenturan dengan rasionalitas.. bagaiamana ini solusinya? 

menurut saya rasionalitas adalah ujian dari allah, pertanyaannya kan begini, apakah 

rasionalitas itu mengalahkan kehendaknya allah? tentunya tidak… maka rasionalitas itu 

adalah godaan dari apa yangkita cita citakan. jadi kalau mau memperturutkan keinginan 

maka tinggalkanlah rasionalitas, beralihlah pada keyakinan… biarkan alasan segudang 

asal kita tetap yakin pada satu hal tersebut pada allah. jadi begini apapun yang 
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diperbuat allah terhadap saya, saya tetap menginginkan cita citasaya terwujud. kadang 

allah mengetest apakah keinginan kita kuat atau tidak jika kuat maka alasan rasional 

yang jumlahnya segudang tidak akan menyurutkan langkah untuk tetap meyakini 

bahwa allah mengabulkan. 

jadi ya pake ilmu ngeyel … tapi ini kan negeyel yang positif. ngeyel nya begini.. terserah 

apa yang engkau perbuat pada saya ya allah, pokoknya saya yakin bahwa engkau 

mengabulkan apa yang saya cita citakan. 

 

Kok hati tidak sedih ya.. ditinggal ramadhan??!10.10.2007 
selamat hari raya idul fitri…detik detik menjelang berakhirnya ramadhan… he he.. 

kenapa hati saya kok tidak sedih ya.. kok biasa biasa saja ya… , kok tidak seperti para 

sahabat jika ramadhan berakhir semua pada bersedih…. heran.. kenapa para sahabat 

kok bisa bersedih… padahal harusnya kan senang karena tidak puasa lagi, bisa makan 

dan bisa minum. kalaupun bulan yang penuh ampunan, barokah, dan rahmat 

bagaimana hal ini bisa langsung dirasakannya. karena kan ampunan rahmat dan 

barokah itu kan nanti bukan sekarang. apakah iya kalau tidak sedih bisa disedih 

sedihkan… sedih itukan respon. kalau selama ramadhan tidak bisa merasakan rahmat, 

ampunan dan barokah..masak iya hati bisa sedih ditinggal ramadhan… ah rasanya 

tidak mungkin juga. 

saya termasuk orang yang tidak bisa merasakan rahmat bulan ramadhan jadi ya biasa 

biasa saja ditinggal bulan ramadhan. ya maaf ….  kelemahan saya… saya menyadari 

kalau sholat baca quran, zakat, puasa selama ramadhan ini saya baru sebatas ritualitas  

yang rutin saja sehingga saya tidak merasakan apa apa dari rahmat dan ampunan 

allah.  maapin saya ya Allah atas kelemahan ini, saya berharap tahun depan masih 

diberi kesempatan lagi untuk melaksanakan ibadah di bulan ramadhan yang tentunya 

tidak sekedar ritual saja… maap juga bagi rekan rekan yang aktif maupun tidak aktif 

membaca tulisan tulisan saya ini… banyak salah kata salah pemikiran dan bahasa yang 

kurang sopan maap lahir batin, danselamat menjalankan hari raya idul fitri 
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Rencana habis lebaran …16.10.2007 
shalat center solo harus memperluas sinyal.. tidak hanya di wilayah solo … saya 

berencana untuk terus penetrasi ke luar wilayah solo seperti jawa timur (sebelah barat), 

klaten, salatiga, purwodadi… dst. pokoknya mana sajalah yang bisa ditembusi.. 

untuk di solo saya harapkan temen temen yang sudah berlatih menjadi trainer untuk 

memberanikan diri memberikan pelatihan juga, entah bentuknya rombongan atau 

pribadi.. namun saya harapkan untuk tetap berkoordinasi dengan shalat center solo. 

saya sedikit merivisi … bahwa tidak ada shalat center dibawah shalat center solo, yang 

ada adalah halaqoh, bukan karena apa apa ini untuk  memudahkan kita dalam 

koordinasi. 

mesin pencari uang untuk shalat center selain nanti pelatihan pelatihan serta 

sponshorship juga harus segera dikembangkan seperti merchandise, kerja sama, 

pokoknya yang lainnya yang penting shalat center solo bisa berjalan dan dapat 

mengembangkan sayapnya. 

saya juga punya cita cita untuk segera memiliki tempat sendiri untuk kantor dan ruang 

palatihan serta ruang diskusi. sebab kalau kantor kecil dan kesannya masih nebeng 

(walaupun ini sangat lebih dari cukup) kok kurang siip … 

halaqoh senin segera dihidupkan kembali karena disinilah tempat up dating para calon 

trainer, dan alumni pelatihan untuk bisa memantaince, sekaligus tempat 

bersilaturahminya semua halaqoh di sekarisedenan surakarta. 

untuk rohul alias irul kayaknya perlu diberdayakan secara optimal… karena 

kemampuan grafisnya dan editing video belum teraktualisasikan secara penuh… nggak 

nyangka… ternyata pegawai kita ini punya kemampuan yang bisa di andalkan… 

saya kira begitu dulu, Allah mengijabahi.. amin. 

shalatcenterjabar.org   20.10.2007 
selamat datang dan sukses untuk shalat center jabar…. webnya bagus.. sederhana 

namun memiliki informasi yang cukup padat. semoga aktivitas kita di dunia 

maya menjadi nilai tambah bagi dakwah kita dan dapat mempererat silaturahmi di 

antara kita amin ya rabbal alamin. 
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Pada titik yang sama    20.10.2007 
semua umat manusia pada tahap akhir spiritualitas yang benar akan bertemu pada titik 

yang sama… tidak ada perbedaan dan tidak ada pertentangan. titik tersebut adalah titik 

ketiadaan sebagai eksistensi Dzat Tuhan yang tidak bisa dipersepsi. titik ini pula 

menjadi muara kepulangan kita. ritual ibadah apapun di dalam islam target nya adalah 

kesadaran akan kepulangan. 

inilah program jangka panjang kita, dalam dakwah kita…. mengajak seluruh umat 

manusia, menjadikan islam rahmatan lil alamin yaitu bersama sama pulang … 

 

waskita        20.10.2007 
waskita adalah tingkat lanjut dari waspada, ust Abu menggambarkan jika seorang 

tentara sedang berperang maka kewaspadaan sangat tinggi sehingga gerakan yang 

sedikit saja akan dapat diketahui oleh tentara tersebut. 

dalam patrap.. kewaspadaan kitaarahkan kepada sadar penuh akan allah. ini yang 

membutuhkan riadloh kita untuk bersungguh sunggh menjaga kesadaran kita, 

buukannya kita dalam patrap untuk mencari kewaskitaan namun kesadaran yang terus 

menerus akan memperluas kesadaran sehingga kita lebih peka secara otomatis. 

saya masih belum bisa menguraikan lebih lanjut karena hanya itu yang saya peroleh 

dari perbicangan di rumah beberapa waktu lalu bersama mas murwat pak sulchan dan 

Ust Abu. saya masih mencari tips dan trik sehingga waskita bukan hal yang aneh 

namun bisa dipelajari dengan mudah oleh siapapun. saya membayangkan bila 

kebanyakan orang memliki kemampuan yang seperti ini… wah 

 

Bersikaplah dewasa   24.10.2007 
jangan seperti kanak kanak…. itu tanggapan saya. semakin anda memperturutkan 

kekecewaan anda maka saya jamin anda akan semakin sakit.. dan sakit itu akan 

menjalar ke tubuh anda…. terimalah segala sesuatu dengan lapang dada.. untuk apa 

dendam, untuk apa mengejar sesuatu pada hal sesuatu itu sudah tidak mau… jika anda 

mempertahankan ego … maka sakit itu akan terus menjalar. ini bukan ancaman namun 

suatu keadaan yang mesti dan mesti terjadi.. sekali lagi terimalah dengan ihlas. 
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kondisikan neuron neuron anda  25.10.2007 
memikirkan membayangkan bahkan bermimpi itu sangat penting. kita tergerak karena 

kita terpikirkan. kenapa terpikirkan karena secara tidak sadar kita berpikir sendiri. ketika 

kita punya masalah yang harus diselesaikan maka otomatis pikiran berpikir untuk 

memecahkan masalah. bagaimana seharusnya kita? … sebaiknya kita mengikuti apa 

yang dikerjakan pikiran biarkan dia berpikir mengikuti alam dan fitrahnya berpikir. 

jangan terlalu memaksakan pikiran anda untuk berpikiran karena nanti akan terjadi 

proses “kepikiran” akhirnya akan memembantuk suatu pikiran obsesif yang sulit 

dikendalikan. jadilah  apa adanya mengikuti pikiran sesuai dengan kemampuannya. 

bermimpi, bermimpi adalah salah satu bentuk pikiran juga cuman ini terjadi ketika kita 

tidur. bagaimana bisa muncul mimpi ? ya karena otak memikirkan sesuatu namun tidak 

teraktualkan dalam kenyataan maka munculah mimpi. mimpi ini penting dan dapat 

menjadi petunjuk sedang kemana arah jiwa kita. jika kita mengikuti apa yang ada maka 

mimpi dapat menjadi petunjuk bagaimaan kita seharusnya, namun jika jiwa kita tidak 

tenang dan diliputi keinginan keinginan diluar seharusnya kita maka mimpi dapat 

menjadi hal yang menakutkan. 

baik terpikir sesuatu atau terbayangkan sesuatu atau bahkan bermimi merupakan 

langkah lanjut dari suatu keinginan sehingga daya ini harus dilanjutkan dengan 

memerintahkan otak, perasaan, tubuh, dan tentunya neuron neuron kita untuk 

mencapai keinginan tersebut. kondisikan hingga terasa merasuk dalam setiap sel sel 

tubuh kita, kemudian sebarkan ke sekeliling kita. jangan terlambat karena keinginan 

tersebut akan cepat hilang jika tidak mendapat respon. dan kalau sudah hilang maka  

 

daya nya juga akan hilang. cepat respon dengan pengkondisian tadi. 

sebagai contoh ketika akan anda akan memberikan pelatihan taruhlah pelatihan sholat 

khusyu maka tanamkan kuat dalam diri, jiwa, pikiran, bahkan lingkungan termasuk 

peserta bahwa kita adalah seorang trainer yang akan melatih memberikan arahan, 

latihan, hingga peserta dapat  merasakan kekhusyuan, dan yang penting karena 

khusyu ini merupakan ilham dari Allah maka style yakin saja bahwa allah menurunkan 

kekhuysuan pada semua peserta. 
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Sandaran hidup.. menuju hidup lebih berenergi  29.10.2007 
orang hidup butuh energi, yang dinamakan dengan energi hidup… selama kita 

beraktivitas maka butuh daya dorong.. jika daya dorong ini tidak terpenuhi maka 

terjadilah kemalasan, tidak semangat, pasif dan lain sebagainya. tejadinya kondisi tidak 

semangat ini, malas dapat disebabkan oleh banyak hal… diantaranya adalah tidak 

adanya keyakinan pada satu hal. keyakinan pada satu hal akan membawa kita pada 

suatu apa yang kita yakini. sebagai contoh jika kita yakin kalau sholat kita di terima 

sama Allah maka kita sholat lebih semangat dibanding kan dengan bila kita setengah 

setengah apakah sholat kita diterima atau tidak, atau bahkan sama sekali bahwa sholat 

kita ditolak oleh allah. 

keyakinan adalah suatu bentuk sandaran dan harapan. jadi kekuatan akan muncul bila 

kita berharap dengan keyakinan yang positif. ada harapan yang sebenarnya sudah 

bukan harapan lagi, karena kita sudah yakin bahwa hal itu akan terjadi… namun karena 

belum terjadi maka bentuk nya adalah keyakinan. jadi keyakinan mendahului suatu 

kejadian. begini… saya yakin bahwa akan terjadi A.. maka kejadian nya kan belum 

ada.. namun kejadian itu sudah terjadi di keyakinan saya. 

keyakinan  harus memiliki sistem yang benar sehingga satu hal mencakup segala 

hal.. orang mau yakin bebas bebas saja.. karena dimensi yakin suatu dimensi yang 

tidak bisa dibatasi oleh apapun. contoh seorang dokter mengatakan penyakit tidak bisa 

sembuh maka syah syah saja jika keyakinan saya tidak demikian.. seorang ustad boleh 

saja mengatakan sholat khusyu itu sulit namun saya tetap yakin kalau khusyu itu 

mudah bagi siapapun. jadi tidak ada batasan dalam keyakinan itu. oleh karena itu  

segala sesuatu harus ada yang kita yakini bahwa ada yang bisa melakukan segala 

hal… yaitu yang memiliki sifat MAHA.. Dialah Allah.. jika ini merasuk dalam jiwa maka 

kata dokter, kata ustad dan kata siapapun (kata kata negatif) bisa tidak berlaku lagi. 

keyakinan pada yang memiliki sifat maha ini akan mengalirkan energi hidup yang luar 

biasa … hidupnya akan dialiri energi keyakinan sehingga apapun yang dilakukan 

berdampak besar terhadap diri dan lingkungannya. seringkali diuraikan bahwa jangan 

percaya pada diri cobalah percaya pada Allah. selama ini yang saya dengar baik dalam 

ceramah ataupn dalam kajian psikologi selalu menyandarkan pada aku aku dan aku, 
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terutama para motivator motivator mereka selalu mengatakan “aku bisa”, aku sukses”, 

hari ini aku luar biasa”, suatu slogan suatu yel yel yang menyesatkan dan sangat 

berbahaya… mungkin akan mendapatkan semangat namun saya jamin paling lama 

bertahan 3 hari setelah pelatihan setelah itu mblendek lagi… karena sekali lagi bahwa 

kekuatan aku sangat lemah sekali. oleh karena itu agar semangat dalam hidup mari kita 

sandarkan kepada yang punya hidup yaitu Allah .. yang memiliki sifat MAHA yang bisa 

apa apa… 

 

larisnya ajaran yang "aneh"…31.10.2007 
Indonesia memang cukup bervariasi tidak hanya ragam budaya nya namun juga ragam 

keyakinannya. jangankan lain agama, satu agama saja aliran bisa berbagai macam… 

dan semua mengaku paling benar. 

yang banyak dicari sekarang adalah agama yang tidak memberatkan tapi ada jaminan 

masuk surga. aliran yang seperti ini biasanya laku keras seperti jualan makanan murah 

tapi mengenyangkan, langsung suut habis. kita ini yang merasa beraliran “tidak aneh” 

seringkali tidak menyadari bahwa ajaran yang kita sampaikan lebih banyak membebani 

dari pada memberikan solusi. taruhlah sholat, ketika seseorang mau belajar sholat apa 

yang disampaikan pertama kali… kalau tidak sholat dosa.. dosa dan dosa. setiap ajaran 

islam selalu diidentikan dengan dosa dan neraka jadi orang mengerjakan agama 

dengan keterpaksaan dan ketakutan… kasihan.. sholat yang dijalankan bukan 

kebutuhan tapi kewajiban yang dibebankan… kalau ditanya ke para ustadz.. ya 

bagaimana lagi kan sudah perintah.. , kenapa tidak memberikan suatu yang 

menyenangkan … 

kondisi yang demikian tentunya akan memicu adanya aliran aliran yang menawarkan 

keringanan. orang, biar bagaimanapun butuh akan Allah , namun kalau caranya 

memberatkan… ya yang timbul adalah keterpaksaan. sehingga aliran aliran dalam 

islam bermunculan dengan menawarkan cara cara yang lebih ringan dengan tetap 

mengaku bahwa ini ajaran islam yang murni. misalnya… tidak perlu puasa… tidak perlu 

sholat.. tidak perlu baca quran dan seterusnya dan seterusnya… otomatis ini menjadi 

obat sekaligus pelarian dari ritual agama yang menjenuhkan dan membuat stress. 
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kalau umat ini sudah lari ke ajaran ajaran yang aneh maka kita baru berteriak 

teriak… jangan ikut itu jangan ikut… itu aliran sesat.. sesat dan sesat…  

sebenarnya ini peringatan bagi kita bahwa penyampaian agama harus menjadi solusi 

hidup bukan menjadi beban jiwa yang membuat stress. saatnya para dai untuk 

merubah metode dakwahnya, materi dakwah yang disampaikan harus membuat umat 

ini senang nyaman, dan bahagia… hayya alal falah… hayya alal falah… 

 

isyu merebak?.. diam, biar Allah yang bertindak…5.11.2007 
sulit bagi kita orang awam untuk menentukan mana yang salah dan mana yang benar… 

kebiasaan kita adalah menerima isyu begitu saja, menelan mentah mentah… tanpa 

mau berpikir kenapa itu bisa terjadi.. suatu kejadian pasti ada sebabnya, nah orang 

cenderung tidak mau tahu sebab yang menyebabkan. kita lebih terfokus pada sensasi 

yang mencengangkan lupa akan sebab yang menimbulkannya. 

untuk itulah kita diam, biarkan allah yang bertindak. tidak mungkin allah membiarkan 

yang salah dan tidak mungkin allah membiarkan yang benar di dzalimi. 

terkait dengan isyu yang beredar jangan memberikan statement yang aneh aneh.. diam 

saja ini sudah wilayah diam. saya sendiri yang tahu persis karena saya orang solo dan 

menangani kasusnya sejak awal….tidak berani komentar macam macam… bukannya 

takut memang kondisinya serba tidak menguntungkan. 

Pelatihan TOT solo   7.11.2007 
rencana kita mau mengadakan pelatihan traning of trainer khusus bagi mereka yang 

aktif di halaqoh dan memiliki komitment untuk mengembangkan sholat khusyu di  

 

daerahnya masing masing terutama untuk karisedanan solo. 

ide diadakannya TOT ini berawal dari kunjungan Ibu soegoro dan ustad Aris beserta 

krunya di shalat center solo. beliau hadir di shalat center karena bermaksun mau 

mengembangkan sholat khusyu di wonogiri terutama daerah pelosok. 

dari ngobrol panjang lebar maka ditentukan untuk mengadakan pelatihan untuk trainer 

sholat pada tanggal 25 november 2007. 

doakan mudah mudahan lancar,, amin. 
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mari membaca : iqro'   8.11.2007 
mari kita biasakan membaca.. membaca alam baik alam yang ada di dalam diri kita 

mikrokosmos, maupun di luar diri kita yaitu alam makrokosmos. keduanya adalah kalam 

ilahi semuanya adalah sabda ilahi. hati kita sedih hatikita tenang itu sabda Tuhan, 

gempa bumi, tsunami, suburya alam indonesia, merupakan sabda tuhan. sabda Tuhan 

meliputi yang negatif dan yang positif, tidak ada tempat bagi syetan menyaingi sabda 

tuhan. 

mari kita baca inilah perintah al quran pertama kali turun. ketika ada isyu merebak.. 

coba baca maunya Allah apa? solo diguncang.. indonesia di guncang … mari kita 

baca.. kalau memang maunya allah tanpa isyu yang diedarkan saya yakin sudah 

hancur dari dulu. bila allah tidak ridlo pasti sudah hancur pertama kali itu terjadi.. tapi 

mengapa allah memudah kan segala urusan. sejak pertama menggunakan tenaga 

ghoib mental, pengadilan mental, terakhir di milis.. juga mental… coba kita baca coba 

kita baca. bacalah dengan nama Tuhanmu… lihat itu semua kehendak Tuhan, 

perlindungan Tuhan… 

 
 

solo the spirit of java    9.11.2007 
Bangga memiliki kota solo yang berslogan the spirit of java. jika dilihat dari sejarah kota 

solo sejak awal memang memiliki karakter budaya yang sangat kuat terutama sisi 

spiritualnya. aura kota solo memang beda dengan yang lain. sehingga banyak sekali 

aliran aliran kepercayaan dan aliran keagamaan tumbuh subur di solo. aliran islam 

sendiri dari aliran yang paling radikal hingga aliran yang paling abangan ada. aliran 

perdukunan hingga aliran sufi kelas tinggi juga ada di solo. 

bagi Bapak atau Ibu bila berkunjung ke solo bisa merasakan suasana yang sangat 

kental dengan spiritual. keluar dari solo taruhlah sragen, klaten sukoharjo akan 

merasakan suasana yang berubah. 

tipikal orang solo dengan keyakinan nya akan memegang teguh apa yang sudah 

diyakininya hingga masuk ke dalam. sehingga keyakinan apapun yang masuk di solo 
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akan sangat sulit tapi kalau sudah masuk akan menjadi suatu keyakinan yang akan 

dipegang sampai mati. 

hal ini jika kita bandingkan dengan semarang akan sangat berbeda di semarang 

spiritual jadi komoditi yang bisa di jual. karena rata rata penduduknya adalah bukan asli 

sehingga lebih mudah terbuka namun juga lemah dalam memegangnya. di sana lebih 

melihat sisi keuntungan dalam berspiritual maaf terutama secara materi. kalau di solo 

yang dilihat adalah nilai kedalaman spiritualnya bukan dari sisi keuntungan 

ekonomisnya … sehingga dampaknya orang solo untuk masalah spiritual tidak mau 

mahal mahal maunya gratis …. gratis pun orang solo masih berpikir seribu kali, benar 

tidak sesat tidak… 

ya inilah sekelumit tentang keadaan di solo. patrap sendiri di solo menjadi perintis untuk 

wilayah jateng dan DIY namun kita menyaksikan sendiri perkembangan nya dibanding 

jogja dan semarang jauh ketinggalan… tapi jangan  tanya.. orang solo yang sudah 

menerima patrap dengan sepenuh hati … tidak akan pindah kelain hati… dan biasanya 

akan  menjadi militan…. 

 

11 Nopember 2007 seminar di Balaikota solo  9.11.2007 
hari minggu pada tanggal tersebut saya akan berbicara di depan undangan untuk 

mempresentasikan bagaimana melejitkan moral dan spiritual anak. materi yang akan 

saya sampaikan pada intinya meliputi : 

• Kemampuan untuk mentransendensikan yang fisik dan material 

• Kemampuan untuk mengalami tingkat kesadaran yang memuncak 

• Kemampuan untuk mensakralkan pengalaman sehari-hari 

• Kemampuan untuk menggunakan sumber-sumber spiritual buat menyelesaikan 

masalah 

• Kemampuan untuk berbuat baik 

  

Kiat-kiat mengembangkan SQ anak dengan pengertian di atas, berikut ini 

saya sampaikan secara singkat kiat-kiat untuk mengembangkan SQ anak-anak kita. 

(1) Jadilah orang tua yang spiritualis, 

(2) Bantulah anak untuk merumuskan “missi” hidupnya, 
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(3) Baca Al-Quran bersama-sama dan jelaskan maknanya dalam kehidupan 

kita, 

(4) Ceritakan kisah-kisah agung dari tokoh-tokoh spiritual, 

(5) Diskusikan berbagai persoalan dengan perspektif ruhaniah, 

(6) Libatkan anak dalam kegiatan-kegiatan ritual keagamaan, 

(7) Bacakan puisi-puisi, atau lagu-lagu yang spiritual dan inspirasional, 

(8) Bawa anak untuk menikmati keindahan alam, 

(9) Bawa anak ke tempat-tempat orang yang menderita, dan 

(10) Ikut-sertakan anak dalam kegiatan-kegiatan sosial. 

 

pelatihan trainer sholat angkatan 1  10.11.2007 

pelatihan sholat insya allah diadakan di wonogiri sepertinya di dekat waduk wonogiri, 

biar sedikit ada hiburannya … 

acaranya santai.. yang penting materi tersampaikan. 

ini merupakan kegiatan bersama. Ok informasi hub shoat center solo 

salam 

ghoib cara cepat pengabulan doa   11.11.2007 
dalam berdoa yakini bahwa allah mampu mengabulkan permintaan kita dengan jalan 

ghoib… ghoib adalah sesuatu yang tidak bisa kita kira kira …. dalam berdoa kita tidak 

lagi pernah mengharap harap bahwa jalan keluarnya ini jalan keluarnya itu. percayakan 

saja kepada yang maha ghoib yaitu allah taala. 

Allah bisa mengabulkan yang ghoib karena allah sendiri berada diatasnya ghoib. dan 

allah yang mengetahui alam ghoib dan alam syahadah.. 

jadi mengapa setiap doa kita, kita percayakan kepada allah artinya pengabulannya 

lewat yang ghoib ghoib selain lebih cepat dalam pengabulannya juga tidak bertele tele. 

cuma memang ini membutuhkan suatu kemampuan percaya kepada yang diluar 

nalar… tapi saya kira kita bisa dan syah syah saja…. 
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ya Allah mohon ghoibnya…12.11.2007 
begitulah kira kira ketika berdoa.. jadi sekali minta langsung pengabulannya dengan 

cara yang ghoib… lebih cepat dan lebih praktis. suatu pengabulan doa bisa dengan 

logika bisa juga dengan di atasnya logika.. yaitu yang ghoib 

 

ngobrol bersama pak fairu dan pak sulchan  13.11.2007 
selasa malam… heh he  sebenarnya jatahnya siaran di ptpn… tapi alhamdulillah hujan 

deres dan penyiarnya minta kalau libur saja…. ya semua sudah diatur allah 

pembicaraan seputar halaqoh bagaimana kita terus mengembangkan halaqoh ini. 

kedua bagaimana halaqoh ini menjadi komunitas untuk memotivasi umat muslim lewat 

sholat baik lewat bekerja dan untuk kehidupan dunia yang lebih baik. 

… 

insight : sebuah kemerdekaan berpikir     14.11.2007 
bebaskan pikiran.. dari berpikir.. biarkan dia menerima ilham.. pencerahan akan datang 

tidak dicari.. inilah hukum pencerahan. sebenarnya orang pencerahan dengan 

meninggalkan pencerahan. kita semakin menyadari bahwa pencerahan itu datang dari 

Allah bukan dari kita. dia menerpa begitu saja.. dan akan lewat begitu saja (jika tidak 

kita perhatikan). pencerahan menyusup dalam relung hati. masuk kedalam hingga 

dapat membukakan pintu pintu kegelapan. diam sejenak kita.. menulusuri hakikat diri, 

bagaimana kita bergerak bagaimana kita menerima pencerahan yang diberikan allah. 

selama ini mungkin kita kurang paham atau malah mengabaikan, inilah kesalahan kita 

yang tidak juga paham…katanya kita selalu mempelajari alquran… tapi mengapa kita  

dengan kalam allah yang lain kita juga tidak peka.. jangan jangan quran hanya kita 

baca, tanpa ada makna yang membekas. jika sudah begini … apa yang kita dapat kan 

coba.. 

saya sendiri terus mempelajari… meski banyak lupa namun saya tetap bersyuukur 

bahwa kelupaan ini menjadikan saya ingat kembali….coba  kalau tidak  lupa pasti  tidak 

ingat 
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ya mari sekali lagi kita aktifkan jiwa kita untuk menjadi pendengar kalam ilahi yang 

menyusup dalah hati.. dan  itulah qura yang sebenar quran.. yaitu petunjuk mana yang 

benar dan mana yang salah. 

orang akan ragu ketika dia harus mendengarkan allah bukan lewat alquran.. ya sudah 

memang ilmu nya belum sampai… jadi ya ndak perlu banyak komentar.tapi kalau 

sudah sampai ilmunya akan terlihat jelas mana angan angan dan mana ilham. 

membedakan saja kesulitan….ya ambil saja yang pasti pasti. 

jalur cepat adalah jalur yang tidak ada pertanyaan dan tidak ada komentar. jalur ini 

seperti tol.. masuk tinggal tancap gas.. wushh sudah tidak adalagi pertanyaan 2 
 

membedakan alam pikiran dan alam Ketuhanan  15.11.2007 
diri kita pada level bawah menggunakan pikiran untuk memecahkan masalah untuk 

menemukan suatu jawaban. namanya alam pikiran memiliki sifat dan karakter 

tersendiri. alam pikiran kadang terisi hal hal yang aneh aneh sehingga pikiran pun jadi 

aneh aneh, contoh karena sejak kecil lingkungan mememori informasi tentang hantu 

maka respon ketika di tempat yang gelap adalah hantu, pohon beringin besar adalah jin 

penunggu…efek pikiran ini luar biasa… tidak hanya kecemasan saja yang dapat 

ditimbulkan tapi juga bisa orang kesurupan, sebenarnya bukan kesurupan jin atau 

sejenisnya tapi dia kebawa kepada alam pikiran nya sendiri. 

contoh diatas adalah yang sangat ekstrim contoh yang paling ringan adalah munculnya 

persepsi dan preasangka.. kenapa hal ini bisa muncul karena pikiran atau otak kita 

sudah menu\yimpan berbagai memeori yang terkait dengan apa yang kita lihat dengar 

dan raasa. dampak yang paling konkrit dari alam pikiran ini adalah emosi… kita melihat 

kecelakaan lalu lintas reaksi emosi orang akan berbeda beda… ada yang sedih, takut, 

senang (karena ada tontonan) dan  lain sebagainya. 

akibatnya jika kita tidak bisa memisahka mana kita dan mana pikiran maka kita akan 

terbelenggu oleh alam pikiran yang selalu membawa kita kepada sesuatu yang sudah 

tersimpan dalam otak. kita seharusnya mulai sadar untuk bisa lepas dari pikiran pikiran. 

pikiran jika diikuti tidak ada habisnya dia akan selalu berasosiasi dengan pikiran lain… 
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inilah yang terjadi pada saat orang melamun. orang melamun itu mengikuti alam 

pikirannya.. dan jika melamun ini menjadi kebiasaan aka berakibat tidak baik. 

Alam ketuhanan adalah alam kebebasan tidak terikat lagi oleh alam pikiran kita. pada 

dasarnya kita ini tidak bisa berpikir. kita dititahkan untuk bersyahadat yaitu besaksi… 

saksi pada dasarnya adalah menyaksikan tanpa mikir. posisi saksi ini jika kita peroleh 

dia akan terilhami oleh alam alam ketuhanan. jadi ketika manusia tidak lagi berpikir 

namun dia dapat memasuki alam ketuhanan maka dia akan mendapatkan ilham atau 

intuisi intuisi yang nilai nya jauh diatas jika kita menggunakan pikiran. secara ekstrim 

pikiran dapat menyesatkan kita tapi kalau ilham dari alam ketuhanan akan 

mencerahkan kita. 

bagaimana kita agar dapat memasuki alamketuhanan dengan benar. tidak ada jalan 

lain yaitu dengan kembali kepada allah. hati dan jiwa kita luruskan ke allah dan kita 

kembalikan kepada allah. terus dan terus. ketika sudah terlepas dari ikatan pikiran 

maka kita lebih tahu dari sebelumnya kita lebih sadar dari sebelumnya. latihannya 

adalah patrap dengan mengamati pikiran kita. ternyata ketika kita keluar (seolah olah) 

kita bisa mengamati pikiran kita. kita akan tahu apa yang terlintas dalam pikiran 

kita…seprti kita melihat dari jendela lalu   lalang orang. biasanya untuk latihan ini  jika 

terlalu dipaksakan akan pusing…. maka  sebagai  awal sering sering lah  untuk silatun 

berdzikir kepada allah , dari sini kita nanti akan mendapat kan pembelajaran dari allah 

Amin. 

islamic Philanthrophy   15.11.2007 
di belahan dunia lain istilah philantropy mengacu kepada charity yaitu suatu aktivitas 

untuk membantu orang yang kesusahan. dalam islam philantropy dapat berupa zakat, 

sedekah atau model model pemberian kepada orang lain. 

nah .. di indonesia kita mengenal tokoh philantropy yaitu ustad yusuf mansyur…. 

dengan gaya dakwahnya yang santai namun mampu memberikan motivasi untuk 

berseddekah. 

philatropy ini sedang di gembar gemborkan … bahkan berbagai seminar di gelar 

dengan melibatkan berbagai negara termasuk perusaahan perusahaan besar sekelas 

microsoft. menurut informasi yang saya peroleh mereka tidak main main dalam 
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melakukan nya bahkan ada yang mengalokasikan dana khusus untuk hal ini (kalau 

islam 2,5 %) 

saya berpendapat kalau di dunia isndustri yang note bene tidak begitu akrab dengan 

agama sudah menggembar gemborkan hal ini berarti ada keuntungan luar biasa yang 

diperoleh dari aktivitas ini, mestinya untuk keuntungan perusahaannya atau pribadinya. 
 

Silaturahmi ke Rudjito glasses     16.11.2011 
kemarin siang sekitar jam 11 saya sama pak sofyan ke tempat pak bambang rudjito 

pemilik rudjito glasses… asyik ngobrol hingga jam 1 siang. pembicaraan seputar sholat, 

syariat dan sedikit menyinggung masalah hakikat. orang sesibuk beliau ternyata masih 

menyempatkan diri untuk bisa ngobrol masalah ini. disinggung pula masalah aliran 

aliran sesat yang bermunculan silih berganti. satu hal yang menarik dari pandangan 

beliau yang saya tangkap adalah para nabi nabi mereka menawarkan islam yang 

enteng dan tidak membebani ujung ujung dari aliran sesat biasanya nabinya 

menyombongkan diri dan mangajak untuk tidak sholat, zakat dan haji serta syariat 

syariat lainnya yang memberatkan. banyak hal yang kita bicarakan dan pada jam 

makan siang kita disuguhi dengan makanan khas gentan… ayam goreng gentan…. dan 

setelah kenyang kita pun kembali ke markas shalat center solo… harapan kita mudah 

mudahan silaturahmi bisa berkelanjutan amin… 

semua tinggal menjalankan    16.11.2007 
ada sesuatu yang mengganjal suatu perbuatan  ketika kita mau menjalankannya. kalau 

kita amati dengan seksama maka ganjalan untuk menjalankannya itu berasal dari diri 

kita juga. kenapa kita tidak jadi menjalankan shoalt sunah…??? sebelum meninggalkan  

masjid coba amati apa yang terjadi dalam diri kita. pasti ada sesuatu yang 

memberatkan. yang memberatkan itu sebenarnya kalau kita letakkan dalam artian kita 

mampu menghindari artinya kita membiarkan ganjalan namun kita tetap menjalankan 

nya .. maka kita akan melakukannya dengan enteng. inilah konsep ihlas yang mampu 

menggerrakkan seseorang untuk melakukan sesuatu yang berat. 

sekarang mari kita bawa kepada bekerja .. kalau semua tinggal menjlani pasti enak.. 

tidak perlu semangat semangat kerja… semua tinggal dikerjakan dan selesai…. 
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ini mungkin lain dengan paradigma selama ini bahwa bekerja adalah penuh semangat 

penuh motivasi, harus mengikuti seminar seminar motivasi .. ndak perrlu pake saja 

semua tinggal dijalankan.. pasti saya jamin pekerjaan selesai hati senang dan hidup 

jadi haapy terussss. 

hidup sekali yang dicari kan happy inilah konsep surga dunia dan surga akhirat. jadi 

satu tidak dipisah pisah… hidup di duia susah …. apalagi di akhirat. repot kalau 

mencari surga dengan menderita.. perlu dipertanyakan surganya, jika kita bener mau 

masuk surga pasti hidup di dunia bahagia… lho kok jadi mbahas surga …. 

ya sudah sekarang semua tinggal menjalani…yuk dung 

 

bersedekah ciri orang kaya   17.11.2007 
berbangga ketika bersedekah mengacu pada teori bahwa kita kita dititahkan untuk kaya 

sehingga ketika kita bersedekah maka otak kita harus tertanam adalah bahwa kita 

kaya. ciri utama orang yang kaya adalah mau bersedekah, tidak mungkin orang yang 

miskin bisa bersedekah dari mana dia bersedekah sedangkan hati saja dia tidak 

sanggup. 

bersedekah juga menjadi ukuran kekayaan kita semakin besar sedekah maka semakin 

kaya kita. perasaan kaya ini harus tertanam betul dalam pikiran kita sehingga kita 

merasa senang dengan sedekah yang kita lakukan. 

jangan melakukan sedekah dengan hati yang sedih karena yang terjadi adalah 

kontraidiktif dengan kekayaan. perasaan sedih ketika bersedakah atau perasan 

terpaksa ketika bersedekah menunjukkan kemiskinan dan nanti yang terjadi adalah 

kemiskinan. kalau belum ihlas atau belajar bersedekah akui atau katakan pada diri 

bahwa ini adalah latihan dan mintalah ampun kepada allah bahwa sedekah nya tadi 

terpaksa dan minta di terima amalnya terkait dengan ketidak ihlasan tadi. 

bersedekah memang membutuhkan ilmu tidak sekedar punya uang terus diberikan. 

semakin kita memberi kepada orang lain maka kita akan semakin menjadi kaya raya 

logikanya adalah bersedakah akan membentuk bawah sadar bahwa kita adalah kaya 

dan jika bawah sadar sudah tertanam bahwa kita kaya maka kita akan kaya betulan. 

maka dalam fenomena dalam masyarakat tidak ada orang yang senang sedekah 

hidupnya kekurangan atau menjadi miskin. 
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keretakan rumah tangga   18.11.2007 
mungkin ini topik baru di blog saya, munculnya ide ini karena banyaknya kasus yang 

saya tangani adalah masalah rumah tangga. 

ada beberapa hal yang menyebabkan keretakan rumah tangga faktor paling 

menentukan adalah faktor perbedaan. faktor tersebut: 

1. faktor usia : usia yang terlalu njomplang  bisa menyebabkan keretakan hal ini 

disebabkan karena perbedaaan kejiwaan dari masing masing suami maupun istri 

sebagai misal perbedaan usia terpaut 20 an tahun yang satu masih penuh ceria namun 

satunya penuh kedewasaan. yang satunya masih membawa  ke ABG an yang satunya 

sudah membawa sifat ketuaan // sopan santun unggah ungguh ….yang satunya masih 

senang boso ngoko yang satunya kromo inggilan terus…nah perbedaan perbedaan 

yang sangat mencolok ini secara tidak disadari akan terbawa selama berumah tangga 

sehingga akan sangat mungkin terjadinya keretakan dalam rumah tangga. 

2. masalah ekonomi dari masing masing keluarga besar 

yang satu dari keluarga pas pasan tapi yang satunya keluarga kaya raya dan semua 

trahnya anggota nya semua kaya semua. secara ekonomi memang iya bahwa yang 

ekonominya lemah akan terangkat dengan mendapat jodoh ekonomi tinggi, berbagai 

kemewahan hidup yang sebelumnya tidak diperoleh sekarang diperoleh nya dengan 

mudah. tapi ada hal lain yang tetap menjadikan masalah ketka harta menjadi acuan 

maka pasti akan ada hal yang dikorbankan yaitu harga diri. bagi keluarga tidak mampu 

yang tidak begitu peduli dengan harga diri maka ini tidak menjadikan masalah  

“menukarkannya dengan harta” namun bagi keluarga yang  nilai harga diri lebih tinggi 

dari harta ini yang nanti nya bikin masalah dalam rumah tangga. karena biasanya pihak 

yang kaya memliki egoisme tinggi dan kadang agak sombong dengan hartanya 

sehingga kemungkinan merendahkan kepada pasangan keluarga sangat mungkin 

terjadi … dan ini menjadi bom waktu bagi keluarga yang disiasiakan untk 

membebaskan diri dari belenggu …. 

3.  background keluarga 

dasar rumah tangga  harmonis adalah kesesuaian  terutama latar belakang masing 

masing pihak. sebagai contoh satunya dari keluarga ningrat yang satunya dari keluarga 



SOLO THE SPIRIT OF ISLAM (JILID 1) 2007 
- 

BY BP SETIYO PURWANTO©2011   (SOLO THE SPIRIT OF ISLAM) Page 113 
 

santri… pasti dari sistem pendidikannya, sistem pergaulannya, pola berpikir, ekonomi… 

dsb akan terjadi perbedaan yang sangat mencolok.. dan tentunya perselisihan 

perselisihan kecil akan sering terjadi dalam rumah tangga dan jika ini masing masing 

tidak saling memahami maka akan menjadi bom waktu yang siap menerkam keutuhan 

rumah tangga. 

tiga hal di atas seharusnya bisa di atasi bila masing masing bila saling berkompromi, 

jika yang berkompromi dari satu pihak tetap tidak bisa. misalnya dari keluarga ekonomi 

pas pasan selalu ngalah .. ngalah maka tetap memori sakit hati itu tetap tersimpan dan 

sekali lagi tinggal nunggu waktu.. 

terjadinya perselingkuhan sangat mungkin disebabkan karena ketidaknyamanan dalam 

rumah tangga. ada kebutuhan kebutuhan terutama psikis yang jarang di perhatikan oleh 

suami ataupun istri. jika kita melihat kalau sudah dengan harta cukup maka kita akan 

kecelik .. ternyata.. harta saja tidak cukup. 

 

tips bisa "on" selama sholat  18.11.2007 
sholat merupakan aktivitas baik fisik maupun ruhaniah. sholat tidak hanya sekedar ingat 

tapi merupakan bentuk interaksi antara kita dan allah. namanya itneraksi berarti ngobrol 

jagongan atau apalah .. 

mungkin kita bertanya bagaimana caranya ? 

baik kita ketika sholat tdk perlu repot repot mewujudkan allah seperti, memang allah 

tidak perlu dan salah kalau mewujudka allah. yang kita lakukan adalah berkomunikasi  

baik itu minta, memuji, bersujud dan lain lain.  pokoknya bersujud  kepada allah tidak 

perlu membayangkan allah seperti apa,  memuji allah tidak perlu membayangkan allah 

seperti apa…  meminta kepada allah tidak perlu mewujudkan allah seperti apa. 

jadi jika kita intensif dalam berkomunikasi maka otomatis kita akan ingat dan akan lebih 

kuat ingatnya dibanding sholat kita tidak berkomunikasi kepada allah. 
 

sopan dalam berkomunikasi ketika sholat 19.11.2007 
banyak orang yang ingat kepada allah namun kurang sopan ketika berkomunikasi. 

sopan ini lebih tinggi daripada sekedar ingat ataupun berkomunikasi. 
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sopan ketika sholat dapat berujud penyampaian pujian dan doa serta perbuatan sholat 

lainnya dengan rasa penuh rendah diri, ketawadhuan dan tentunya tidak bisa pelan 

pelan. coba bayangkan ketika kita berbicara dengan orang dan bicara kita adalah 

memujinya, memnita sesuatu kepada nya maka musatahil bisa cepat, pasti pelan pelan 

dan penuh harap dan kerendahan hati. 

jadi khusyu tingkat ya lebih tinggi adalah beradab ketika sholat. adab kita berhadapan 

dengan allah adalah nilai spiritualitas yang tertinggi 

 

pengertian ihram dalam ibadah haji  2           19.11.2007 
 

 
 

Perkataan ihram berasal daripada perkataan Arab: َأْحَرَم ُیْحِرُم ِإْحَراًما yang membawa 

maksud menjadikan ia haram. Iaitu apabila seseorang memulakan takbiratul ihram 

maka ia seolah-olahnya dengan rela hati mengharamkan apa-apa yang sebelum 

takbiratul ihram itu halal. 

Contohnya seperti makan. Makan adalah halal dan minum juga adalah halal. Tetapi 

kalau seseorang memulakan takbiratul ihram maka seolah-olahnya dia dengan rela 

hatinya mengharamkan makan dan minum ke atas dirinya yang mana sebelum dia 

takbiratul ihram, ia adalah halal baginya. 



SOLO THE SPIRIT OF ISLAM (JILID 1) 2007 
- 

BY BP SETIYO PURWANTO©2011   (SOLO THE SPIRIT OF ISLAM) Page 115 
 

Ihram juga merupakan satu keadaan yang perlu dimasuki orang Islam untuk melakukan 

Haji atau Umrah 

(http://ms.wikipedia.org/wiki/Ihram) 

Ihram merupakan pakaian wajib kaum muslimin yang hendak melaksanakan Ibadah 

haji maupun Umrah. Pakaian Ihram adalah pakaian putih yang yang disebut juga 

pakaian suci, pakaian ini tidak boleh dijahit. cara pemakaiannya dililitkan kesekeliling 

tubuh (jama’ah pria). Mengenakan pakaian Ihram merupakan tanda ibadah Haji atau 

Umrah dimulai. Pada saat ini talbiyah diucapkan dengan Lafaz : 

labbaik Allahumma Labbaik, 

labbaik laa syarikka laka labbaik, 

innal haamda wanni’mata laka wal mulk 

Laa syariika laka. 

artinya : 

aku datang memenuhi panggilanMu ya Allah, 

aku datang memenuhi panggilanMu, Tidak ada sekutu bagiNya,Ya Allah aku penuhi 

panggilanMu. 

sesungguhnya segala puji dan kebesaran untukMu semata-mata. Segenap kerajaan 

untukMu. 

tidak ada sekutu bagiMu 

pria : Pakaian ihram pria terdiri dari dua lembar kain, sehelai melilit tubuh mulai dari 

pinggang hingga dibawah lutut dan sehelai lagi diselempangkan mulai dari bahu kiri 

kebawah ketiak kanan. Pria itu tidak boleh mengenakan celana, kemeja, tutup kepala 

dan juga tidak boleh menutup mata kaki. 

wanita : 

Bagi wanita pakaian ihram lebih bebas tetapi disunatkan yang berwarna putih, yang 

penting menutup seluruh tubuh, kecuali wajah dan telapak tangan mereka, yang 

penting tidak ada jahitan. 

lengan baju mesti sepanjang pergelangan tangan 

kerudung yang digunakan harus panjang, tidak jarang serta menutupi bagian Dada 

baju, gaun atau rok harus sepanjang Tumit 
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memakai Kaos kaki 

Sepatu sebaiknya tidak bertumit dan terbuat dari karet 

Larangan : pada saat Ihram jama’ah dilarang melakukan perbuatan sebagai berikut : 

menebang pepohonan 

mempermainkan atau membunuh binatang 

memotong kuku 

menikah, menikahkan (melamar) 

melakukan hubungan Seks atau bercumbu 

berbicara kotor 

bertengkar dan 

Mencaci maki. 

Dengan demikian mereka harus bersabar sampai tiba waktu Tahallul. Apabila 

melanggar salah satu ketentuan diatas maka jamma’ah diwajibkan membayar Dam 

atau denda. 

(http://www.dzikir.org/b_haji04.htm) 

 
Aku ingin seperti mereka …24.11.2007 
mohon doa … saya pingin dan berniat bisa ke tanah suci… ya allah panggilah saya… 

Pelatihan sholat di PLTA Gajah mungkur  26.11.200 

pelaksanaan pelatihan kemarin berlangsung meriah… laltihan sholat khusu’ tapi cukup bisa 

menjadi hiburan. alhamdulilah para peserta dengan santai dapat menikmati pelaithan ini. 

peserta bervariasi namun rata rata usia diatas 30 an tahun meski ada yang baru berumur 1 

tahun.. diajak ortunya untuk ikut.. ya mudah mudahan kena getaran kekhusyuan…. 
tempat yang sejuk disamping waduk gajah mungkur ruangan yang tertutup sepi dan ber 

ac menjadikan peserta dan termasuk saya trainernya merasa nyaman berada di dalam 

ruangan. 

ini pelaithan pertama dengan memakai jas bekasnya Ustad Abu sangkan…. he he .. 

teman teman pada berkomentar… tak kiro nak pak Abu sing rawuh… he he.. ternyata 

jas nya thok… komentar saya … dulu para kyai menghadiahi surbannya sekarang …. 
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jas nya.. mudah mudah an barokah amin…konon jas ini lah yang di agem Ust Abu 

setiap memberikan pelatihan sholat khusyu… he he he bangga juga dapat jas 

bekasnya…. wassalam 

 
Al Quran mukjizat    29.11.2007 
letak mujizat bisa dari berbagai sudut pandang… ada seninya, ada itungannya, ada 

kandungan isinya… ada.. wah banyak bahkan kemarin kajian dengan pak ustad 

gunawan di tempat pak sulchan mengkaji dari sudut strukturalnya… hebat beliau bisa 

apal… sampai detil struktur… 

baik mengenai mukjizat quran tidak perlu diragukan lagi… pasti dan pasti.. tinggal kita 

mau pakai yang mana. ada yang pake untuk jampi jampi, ada yang dipake untuk 

amalan yang berdampak tertentu… semua tinggal kepercayaan kita, semakin kita 

percaya kepada quran maka dampak itu akan semakin kuat dalam diri kita. 

di beberapa tempat quran mendapat tempat yang sangat tinggi sampai dicium dulu 

sebelum di baca atau di sentuh. ini bagian dari keyakinan bahwa quran memiliki 

mukzizat. 

mukjizat yang paling besar adalah jika kita mengamalkan isinya dengan penuh 

keyakinan, membaca saja berdampak sangat besar aapalgi menjalankan dengan 

penuh keyakinan tentu luar biasa. 

saya ingat betul pesan ustad Abu… aku tidak lagi membaca quran tapi ak menjalankan 

quran… mungkin ini jika kita tangkap leterlek akan terjadi salah tafsir … namun jika kita 

pahami betul .. memang quran tidak hanya untuk di baca… lebih dari kita amalkan 

dengan penuh keyakinan…. 

malam jumatan 28 des 07             29.11.2007 
pemahaman makrifat memang bukan milik sekelompok golongan… golongan sufi, 

golongan tarekat, golongan tua… atau golongan golongan tertentu… makrifat adalah 

wajib bagi setiap muslim yang berkeinginan untuk beribadah berkomunikasi kepada 

allah. bagaimana mungkin beribadah namun tidak mengenal yang di ibadahi. 

sudah saat nya paradigma lama di rubah dengan kemauan untuk belajar dan menjalani 

ilmu makrifat. 
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forum malam jumatan kali ini akan membahas pentingnya kita mengenal allah. 

mengenal dalam artian bukan kita mengenal dzat nya karena sampai kapanpun kita 

tidak akan bisa pepatah jawa.. tan keno kinaya ngapa.. bahwa allah tidak bisa di cerna 

dengan upaya apapun.  mengenal allah adalah mengetahui kedudukan kita, kesadaran 

akan diri kita sendiri. kesadaran akan diri ini lah sebenarnya kita makrifat kepada allah. 

dengan mengetahui kedudukan kita di hadapan allah secara otomatis kita mengenal 

betul akan allah kita. jadi bukan dibalik.. kita mengetahui allah baru mengetahui diri kita. 

pepatah lagi man arafa nafsahu faqod arafa rabbahu. 

kesadaran akan diri akan membawa kepada sikap kesaksian akan hakikinya allah, 

inilah salah satu tujuan diciptakannya kita yaitu untuk menjadi saksinya allah bahwa kita 

menyaksikan seluruh kekuasaan allah. 

bagiamana dengan ibadah yang kita lakukan sekarang? ibadah adalah salah satu 

bentuk paksaan yang dilakukan oleh allah kepada kita agar kita mau belajar sadar akan 

allah. sholat misalnya, sholat ada lah suatu kewajiban yang diturunkan dari allah agar 

manusia mau berdoa, tunduk, dan memujinya.. karena hanya dengan paksaaan inilah 

diharapkan manusia akan sadar dengan dirinya. 

untuk itu marilah kita sambungkan diri kita kepada allah.. berusahalah mendekat dan 

jangan pernah berpikir allah seperti apa. berusahalah untuk mendekat .. asyhadu ala 

illa ha ilallah .. wa asyhaduanna muhammadar rasulullah… terus sambungkan 

sambungkan lagi … jangan pernah berpikir getaran …. pusatkan kehendak pada 

pendekatan kepada allah… mendekat .. lebih dekat lagi.. lebih dekat lagi… 

teruskan dzikir ini dengan terus mengingat allah … 

 

hakikat manusia      30.11.2011 
sangat terasa ketika kita menendorkan tubuh… hingga tubuh kendor sekendor 

kendornya… membiarkan tubuh menjadi alam materi dan membiarkannya untuk ditarik 

daya grafitasi bumi. kemudian perlahan lahan hati mulai mengarah ke allah… ya allah 

ya allah …. terus melangkah taqorub kepada allah. seiring dengan kendornya tubuh 

kemudian mendekatnya hati kita kepada allah maka lambat laun pun kita akan merasa 

keterpisahan dengan raga.. bahwa raga bukan kita dan kita adalah kita… inilah praktik 
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who am I, menyadari hingga sesadar sadarnya bahwa manusia adalah manusia bukan 

fisik… hakikat manusia adalah hakikat yang sadar …. 

mental pengemis            30.11.2011 
tangan di atas lebih baik dari tangan di bawah 

lebih baik memberi dari pada menerima 

orang yang minta berarti tidak dapat memanfaatkan uang, malah sebaliknya dia di 

manfaatkan oleh uang, nilai uang lebih tinggi dari pada harga diri.. 

sebelum seseorang menghendaki kekayaan harta maka syarat utama adalah kaya jiwa 

terlebih dahulu, sebelum kaya maka pikiran harus kaya terlebih dahulu. 

mental pengemis akan membuat selalu miskin, mental peminta akan membentuk 

kemisikinan secara nyata. 

merasa cukup dengan pemberian allah itu wajib hukumnya, namun untuk minta tambah 

rejeki itu sangat di anjurkan. kabanyakan umat islam terjebak pada bersyukur kemudian 

tidak meminta lebih pada allah. sehingga allahpun tidak menambah rejeki kita karena 

kita sudah merasa cukup. paling allah akan menambah nikmat dari harta yang kita 

peroleh dan tidak akan menambah nominal harta kita. maka jadilah selalu kekurangan 

di mata allah dan selalu merasa cukup di depan manusia. inilah mental kaya…. kaya di 

depan manusia miskin di depan allah. 

hirarki belajar patrap    30.11.2011 
anda tidak bisa melompati dalam belajar … siapa yang menyampaikan kepada anda 

itulah guru anda… seorang Abu sangkan adalah guru saya maka saya tidak bisa main 

loncat langsung belajar ke Pak Haji … ini etika berguru… pasti jika kita melompati ini 

akan terjadi ketidak baikan. 

beberapa waktu yang lalu ust Abu sempat melarang kita untuk datang ke PAk haji, 

bukannya apa apa karena pasti akan bingung dan benar…. ilmunya belum sampai 

sudah datang sendiri tanpa ijin beliau akhirnya.. bingung…. salah siapa? ya si murid itu 

sendiri. 

kadang murid saking bernafsunya ingin cepat makrifat maka loncat pembimbing… ya … 

bukannya pemahaman malah kebingungan… 
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seperti halnya seorang penjual yang kulakaan kepada juragan.. maka pembeli tidak 

bisa langsung beli kepada juragan tadi.. tidak bisa karena kemampuan beli nya paling 

eceran sedangkan di juragan tidak mengenal eceran… maka untuk bisa beli eceran 

harus ke distributor.. atau bakul… 

jadi kuasi dulu ilmu bakulnya… kalau sudah bisa minta ijin kepada bakul tersebut untuk 

bisa kulakan sendiri. ini adalah hormat kita karena tidak bisa tidak ilmu pertama kali 

adalah dari bakul …. maka taklim mutakalim atau adab bergurunya harus dipakai …. 

kalau tidak kata orang pesantren ilmunya tidak berkah. 

 

suka instan lemah keyakinan   1.12.2007 
sedikit menggambarkan tipe orang yang instan, segala sesuatu pinginnya cepat terjadi 

.. dengan cara yang singkat, sederhana dan tidak bertele tele… tapi apa mungkin 

sesuatu dapat cepat terlaksanan dengan cara yang instan, menurut saya jawabannya 

mungkin saja namun dengan syarat orang tersebut memiliki keyakinan yang kuat. nah 

masih banyak orang yang pinginnya cepat namun memiliki keyakinan yang lemah. 

seandainya keyakinan itu kuat maka sesuatu yang instan pasti akan terjadi. 

seseorang yang menginginkan cepat khusyu tapi tidak memiliki keyakinan  bahwa dia 

khusyu maka kekhusyuannya pun tidak akan diperoleh. 

proses terwujudnya sesuatu akan sangat tergantung dari keyakinan kita. 

sekarang pertanyaannya …. yakin yang bagaimana yang dapat menimbulkan kekuatan 

terwujudnya keinginan ??? yakin yang nolo bulet 100% kepada allah. allah di kenal 

sebagai Dzat yang memiliki kemampuan MAHA… nah maha nya allah sangat 

tergantung sekali dengan sejauhmana kita yakin akan mahanya allah, semakin kita 

yakin mahanya allah maka sejauh itu pula kecepatan allah akan mengabulkan 

keinginan kita. 

maka jika cara instan diiringi dengan keyakinan yang kuat maka akan lebih cepat 

terjadi. 

 
lebih baik kerja cari uang dari pada nuruti dendam 2.12.2007 
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perceraian tak terelakkan entah mana yang benar dan yang salah, semua merasa 

benar. di pengadilan entah di kepolisian semua merasa benar dan menyalahkan satu 

dengan lainnya. 

sekarang keadaan sudah 1-0 untuk apa masih 2-0 dan terlebih mencari 3-0, ketika 

kemenangan sudah ditangan, sebaiknya permainan di hentikan dan biarkan itu 

langgeng hingga 1-0. 

namun ketika nafsu dendam terus menggorogoti mungkin 10-0 pun kurang puas… dan 

nilai akan berbalik menjadi 0-1 atau kalah telak. kekalahan ada pada dendam kesumat. 

ketika dendam uang habis untuk bayar orang ini orang itu sehingga dimenangkan di 

berbagai lini, energi mental dihabiskan hanya untuk mempengaruhi orang agar 

membenci lawan mainnya. permainan sudah tidak sportif lagi… main kayu bahkan main 

kekuasaan. main kekayaan…. 

tak ayal lagi teror pun dilakukan kejahatan pun dijalani, mulanya membela yang lemah 

tapi sekarang membela dendam yang tiada usai. 

ketika keadaan demikian apkah allah akan ttinggal diam. siapa yang banyak bicara 

maka dialah yang akan menuai akibatnya. yang salah sudah minta maaf yang merasa 

teraniaya masih saja melampiaskan dendamnya… tak ayal lagi skor sekarang berbalik.. 

180 derajat. 

maka marilah ini pelajaran untuk kita semua jangan memperturutkan dendam ihlaskan 

semua meski kita merasa di aniaya… buka lembaran hidup baru dan semangat baru… 

masa lalu adalah sudah  garis yang ditentukan allah.. tinggalkan tatap masa depat yang 

lebih baik… mari kita songsong rejeki allah agar kita senantiasa mendapat kan 

kebahagiaan di dunia dan akhiraat amin. 

 
fisiologi gerakan sholat    3.12.2007 
SHALAT DALAM PERSPEKTIF KESEHATAN 

Oleh : M. Wahib. MH 

R uku’ 

Ruku’ adalah membengkokan tulang belakang, dan meluruskannya meregangkan 

antara tulang dan otot punggung, ruku’ yang sempurna adalah ditandai 

tulang belakang yang luruh sehingga bila diletakkan segelas air diatas 
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punggung tersebut tidak akan tumpah. Posisi kepala lurus dengan tulang 

belakang. Meletakkan tangan pada lutut seraya meluruskan tulang belakang 

dan menahannya akan mempelancar perdarahan dan gerah bening. Karena itu, 

makanan bagi tulang belakang beserta ligament dan otot pendukungnya akan 

terjamin. Lebih jauh Aliah BP. Hasan dalam bukunya Pengantar Psikologi 

Kesehatan Islami mengatakan bahwa ruku’ merupakan salah satu metode untuk 

menguatkan otot-otot pada persendian kaki yang dapat meringankan tegangan 

pada lutut , ketika ruku’ seseorang meregangkan otot punggung sebelah 

bawah, otot paha, dan otot betis secara penuh. Tekanan akan terjadi pada 

otot lambung, perut dan ginjal, sehingga darah akan terpompa ke atas 

tubuh. Dan ketika melakukanqauna atau berdiri setelah ruku’, 

Secara spiritual ruku’ dapat membentuk seseorang dalam kehidupannya tidak 

sombong, memulai merendahkan dan menundukkan diri, dan senantiasa berusaha 

dalam memperhalus hati dan memperbaharui kekhusyu’an shalat, merasakan 

bahwa dirinya hina dan merasakan pula kemuliaan Allah, kemudian ia memuji 

dan mengakui keagungan Allah. hal ini tercermin dalam ucapan dalam ruku’ 

“Subhâna Rabbî al-‘adhîmi wa bihamdihi” ( Maha suci Tuhanku Yang Maha 

Agung dan dengan segala puji bagi-Nya ). 

I’tidal 

Bangun dari rukuk, tubuh kembali tegak setelah, mengangkat kedua tangan 

setinggi telinga. i’tidal adalah variasi postur setelah rukuk dan sebelum 

sujud. Gerak berdiri bungkuk berdiri sujud merupakan latihan pencernaan 

yang baik. Organ-organ pencernaan di dalam perut mengalami pemijatan dan 

pelonggaran secara bergantian. Efeknya, pencernaan menjadi lebih lancar. 

postur tubuh kembali tegak, sehingga memberikan tekanan pada aliran darah 

untuk bergerak keatas. Hal ini dapat membuat tubuh mengalami relaksasi dan 

melepaskan ketegangan, hal serupa juga terjadi ketika berdiri setelah 

sujud. 

Sujud 

Menungging dengan meletakkan kedua tangan, lutut, ujung kaki, dan dahi 

pada lantai.sujud bermanfaat memompa aliran getah bening ke bagian leher 
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dan ketiak. Posisi jantung di atas otak menyebabkan darah kaya oksigen 

bisa mengalir maksimal ke otak. Aliran ini berpengaruh pada daya pikir 

seseorang. Karena itu, lakukan sujud dengan tuma’ninah, jangan tergesa 

gesa agar darah mencukupi kapasitasnya di otak. Postur ini juga 

menghindarkan gangguan wasir. Khusus bagi wanita, baik rukuk maupun sujud 

memiliki manfaat luar biasa bagi kesuburan dan kesehatan organ kewanitaan. 

Gerakan dalam sujud juga mempunyai metode yang dapat membawa kedamaian, 

keselarasan, kesesuaian, ketenangan dan kebahagiaan. Dalam sujud badan 

dari belakang rata ke depan, kedua telapak tangan ditempelkan pada 

lantai/tanah, dan kaki ditekuk. Sujud adalah pijatan usus yang sudah 

dimulai sejak ruku’. Dilakukan dengan meluruskan tulang belakang dan 

meregang otot hingga rongga perut mengecil. Otot yang bertambah kuat akan 

mencegah berbagai penyakit seperti heria dan membantu persalinan, 

sedangkan usus yang dipijat akan melancarkan peristalsis dan memudahkan 

buang air besar; aliran darah bebas hambatan akan mencegah ambeien. Muka 

yang menempel pada lantai Rasulullah Saw. Pernah bersabda, “jangan kau 

usap kerikil yang menempel di muka (wajah) mu itu akan menjadi mutiar 

kelak di surga”. Jika ditinjau dari kesehatan bahwa wajah / muka yang 

terkena kerikil dalam keadaan sujud adalah merupakan pijatan refleksi yang 

berfungsi melancarkan peredaran darah dan mengendorkan syaraf-syaraf yang 

 

ada di muka, sehingga jika syaraf-syaraf muka kendur dan peredaran 

darahnya lancar niscaya terhindar dari penyakit kepala, seperti 

pusing-pusing, migrant, dll. 

Dengan melakukan gerakan sujud secara rutin, pembuluh darah di otak 

terlatih untuk menerima banyak pasokan oksigen. Pada saat sujud, posisi 

jantung berada di atas kepala yang memungkinkan darah mengalir maksimal ke 

otak. Itu artinya, otak mendapatkan pasokan darah kaya oksigen yang memacu 

kerja sel-selnya. Dengan kata lain, sujud yang tumakninah dan kontinyu 

dapat memacu kecerdasan. 
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Sujud jika ditinjau dari perspektif spiritual bahwa sujud menggambarkan 

tentang derajat ketundukan yang paling tinggi, karena anggota badan yang 

paling berharga, yaitu wajah di tempelkan pada sesuatu yang paling rendah, 

yaitu tanah. Jika memungkinkan, sujudlah langsung ke tanah tanpa alas, 

karena ini bisa membuat lebih khusyu’ dalam shalat dan dalam berdo’a, dan 

bukti yang paling baik atas kerendahan. Sujud juga merupakan posisi 

terbaik berdialog dengan Allah, dan juga posisi terbaik untuk bertemu 

dengan Allah (misalnya kematian) adalah ketika sujud. Cara terbaik untuk 

berterima kasih kepada Allah dan memuji-Nya juga ketika sujud. Melalui 

proses sujud, seseorang akan terserap ke dalam ketakterbatasan, dengan 

keabadian dan dengan dunia luar. Ketika seseorang mencapai keadaan 

kesatuan penuh dengan Allah Yang Maha Kuasa, seluruh tubuh bergetar dan 

menangis, dan doanya sampai kepada Allah ( Aliah BP. Hasan 2005) 

Duduk Tasyahud 

Duduk ada dua macam, yaitu iftirosy (tahiyyat awal) dan tawarruk (tahiyyat 

akhir). Perbedaan terletak pada posisi telapak kaki. Manfaatnya,saat 

iftirosy, bertumpu pada pangkal paha yang terhubung dengan syaraf. 

Posisi ini menghindarkan nyeri pada pangkal paha yang sering menyebabkan 

penderitanya tak mampu berjalan. Duduk tawarruk sangat baik bagi pria 

sebab tumit menekan aliran kandung kemih (urethra), kelenjar kelamin pria 

(prostata) dan saluran vas deferens. Jika dilakukan. dengan benar, postur 

 

irfi mencegah impotensi. Variasi posisi telapak kaki pada iffirosy dan 

tawarruk menyebabkan seluruh otot tungkai turut meregang dan kemudian 

relaks kembali. Gerak dan tekanan harmonis inilah yang menjaga. kelenturan 

dan kekuatan organ-organ. “Nabi duduk dengan tuma’ninah sehingga ruas 

tulang belakangnya mapan” . Duduk dalam tasyahud dengan menekukan jari – 

jari yang berada pada kaki yang kanan, ini berfungsi untuk me-refleksi 

(berfungsi pijat refleksi) syaraf-yaraf kaki dan memperlancar peredaran 

darah hingga ke syaraf kepala, posisi duduk tasyahud juga dapat membantu 

pencernaan dengan menggerakkan isi perut ke arah bawah. Tubuh akan 
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mengalami relaksasi, dan merangsang otot-otot pangkal paha, sehingga dapat 

mengurangi rasa nyeri dan sakit pada pangkal paha. 

Salam 

Gerakan memutar kepala ke kanan dan ke kiri secara maksimal. Manfaatnya 

untuk relaksasi otot sekitar leher dan kepala menyempurnakan aliran darah 

di kepala. Gerakan ini mencegah sakit kepala dan menjaga kekencangan kulit 

wajah. 

Thuma’ninah 

Sudah seharusnya shalat kita dilaksanakan dengan thuma’ninah yaitu dengan 

tenang, rileks, dan santai setelah melakukan aktivitas dalam mengarungi 

semua dimensi kehidupan. Hamper semua rukun-rukun shalat untuk melakukan 

thuma’ninah. Thuma’ninah merupakan bentuk relaksasi dalam shalat, dimana 

seseorang berdiam sejenak untuk merasakan istirahat atau bersantai-santai 

setelah mengalami kontraksi atau peregangan otot dan syaraf. Melalui 

thuma’ninah diharapkan seseorang mengalami kedamaian dan ketenangan, 

sehingga dapat mengurangi rasa kecemasan, dll. 

 

pembinaan halaqoh sholat khusyu      4.12.2007 
penting sekali dalam suatu daerah didirikan halaqoh, halaqoh bukan tempat mengajar 

namun lebih pada sharing dan latihan bersama. dalam halaqoh semua bisa mengisi 

bisa saling berbagi dan tentunya berlatih bersama. 

untuk merintis pertama kali adakan saja pertemuan sekedar kumpul dan membahas 

bersama tentang sholat kita. terus dan terus mungkin tidak perlu orang banyak banyak 

cukup 3 atau berlima saling kumpul dan berlatih bersama, yang dibutuhkan adalah 

keistiqomahannya. 

materi yang dapat di latihkan dalam setiap pertemuan adalah latihan relaksasi dan 

latihan silatun itu saja. namun yang paling utama adalah silatun karena silatun 

merupakan inti dari mencapai sholat khusyu. 

dalam halaqoh harus ada motor penggeraknya dialah yang harus secara intensif 

melatih diri dan menggembleng diri untuk mempraktekan sholat khusyu. 
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pioner inilah yang selalu bergantung kepada allah tentang pelajaran pelajaran sholat 

khusyu.. maka sikap yang dipakai adalah sikap khalifah yaitu wakil allah untuk 

menyampaikan risalah sholt  ini. 

 
Training of Trainer halaqoh       5.12.2007 
meski halaqoh tidak ada yang jadi ustad tapi paling tidak ada seorang fasilitator yang 

dapat mengarahkan halaqoh terutama materi dan pelatihannya. ketrampilan ini 

mestinya dilatihkan atau minimal di tularkan dari halaqoh yang sudah lebih dulu 

berjalan. mungkin juga ada suatu pertemuan rutin seluruh indonesia pembina pembina 

halaqoh. 

tiap daerah mestinya punya model sendiri sendiri yang sangat tergantung dari variabel 

pembina, jamaah dan situasi serta kondisi tempatnya. contoh saja di surakarta atau 

disolo kegiatan halaqoh di pusatkan di masjid raya fatimah setiap hari senin yang 

tentunya berbeda dengan jogja sepengetahuan saya jogja memiliki halaqoh yang 

banyak serta trainer yang banyak pula sehingga serta cakupan wilayah yang luas 

ditambah jumlah penduduk yang luas sehingga jumlah halaqohnya juga banyak. 

training of trainer untuk pembina halaqoh lebih ditekankan bagaimana melatih jamaah 

untuk relaks (tumakninah), silatun (dzikir) dan melaith kesadaran. 3 pilar utama inilah 

yang setiap bertemu halaqoh selalu di ulang dan di ulang. 

untuk materi materi tersebut seorang trainer halaqoh tentunya memiliki wawasan juga, 

hal ini dapat di perkaya dengan download di beberapa situs internet coba di gogling 

saja misalnya relaksasi religius… model relaksasi ini sangat pas untuk mengantarkan 

ke tumakninah. 

kemudian silatun coba di cari tentang meditasi dzikir… mungkin ini juga bisa 

menambah wawasan seorang trainer. 

tentang model model kesadaran bisa dipelajari karya karya harun yahya di blogroll saya 

ada situs harun yahya yang dapat di download bukunya. 

yang tidak kalah penting adalah selalu melaith dan menggembleng diri. pengalaman 

menggembleng diri ini lah nantinya kita akan mendapatkan kekhusyuuan dan 

kekhusyuan ini bisa menambah kekuatan kita dalam menyampaikan materi pelatihan 

sholat khusyu kepada jamaah. 
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cerita spiritual experience …14.12.2007 
menjadi dilema ketika kita menceritakan atau menteorikan pengalaman spiritual di satu 

sisi sulit untuk membuat kata kata nya, yang kedua akan sangat berbeda dengan orang 

lain. dan ini terjadi pada kalangan ahli sufi dimana mereka tidak perna menceritakan 

secara gamblang apa yang dialami dan di rasakan. biasanya mereka menceritakan 

dengan perumpamaan atau kisah kisah sufi sebelumnya. jarang sekali yang 

mengatasnamakan dirinya dalam pengalaman tersebut. pengalaman tersebut memang 

tidak selayaknya dikonsumsi secaraumum seharusnya di rahasikan kecuali kepada 

orang yang benar benar membuthkan dan tentunya sepaham dengan yang 

menceritakan. terus kalau di internet bagaimana? ya tentunya kita harus hati hati… 

pengalaman spiritual merupakan keadaan luarbioasa yang dialami oleh orang yang 

menjalankan, karena pengalaman ini adalah pemberian allah maka jika kita ceritakan 

sama halnya kita menceritakan mobil kita kepada orang yang tidak bisa beli mobil, 

menceritakan kekayaan kita kepada orang yang miskin. lebih baik kita menceritakan 

mobil kita kepada orang yang sudah punya mobil, lebih menceritakan kekayaan kita 

kepada orang yang lebih kaya. menceritakan pengalaman spiritual kita kepada orang 

yang terlebih dahulu berjalan di jalan spiritual. 

terlalu biasnya cerita pengalaman spiritual maka sehingga sangat multiinterpretatif dan 

kadang menjadikan fitnah dari orang yang mendengarkannya. maka untuk orang yang 

belum pernah mengalami nya sebaiknya diberikan saja tips tips nya misalnya 

bagaimana dzikir yang benar, bagaimana ,mendekat kepada allah itu… 

DALIL RAKA'AT SHALAT WAJIB          17.12.2007 
Dari ‘Aisyah, ia berkata: Sholat itu awalnya diwajibkan dua raka’at, lalu ia ditetapkan 

sebagai sholat dalam perjalanan, dan sholat di tempat disempurnakan (ditambah). 

(Muttafaq ‘alaih) 

Kemudian beliau hijrah, lalu diwajibkan sholat empat rak’aat, dan sholat dalam 

perjalanan ditetapkan seperti semula. 

(HR.Bukhari) 
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Kecuali Maghrib karena ia pengganjil sholat siang dan Shubuh karena bacaannya 

dipanjangkan. 

(HR. Ahmad) 

Dari Ibnu ‘Umar, ia berkata : “Aku pernah shalat bersama Nabi shallallahu ‘alaihi 

wasallam dalam hadhar (negeri sendiri) dan dalam safar…… dan shalat Maghrib dalam 

hadhar dan safar sama, (yaitu) tiga raka’at, tidak kurang dalam hadhar dan tidak (juga) 

dalam safar, dan dia adalah shalat ganjil pada siang hari…… “ 

(HR. Tirmidzi) 

Dari Ibnu ‘Umar, ia berkata : “Aku pernah shalat bersama Nabi shallallahu ‘alaihi 

wasallam, shalat Isya’ di Mina dua raka’at, dan bersama Abu Bakar dua raka’at, dan 

bersama ‘Umar dua raka’at, dan bersama Utsman dua raka’at di permulaan 

pemerintahannya, kemudian ia (Utsman) sempurnakannya sesudah itu. 

(HR. Ahmad) 

Dalam sanad lainnya, Ibnu ‘Umar berkata : “………………………… kemudian ia 

(Utsman) shalat Isya’ dengan empat raka’at” 

(HR. Ahmad) 

Kemudian, dalam riwayat lain, dari Abbad bin Abdillah bin Az-Zubair, ia berkata : 

“……………… dan adalah Khalifah Utsman menyempurnakan shalat apabila masuk 

Makkah, (yaitu) ia shalat di situ : Shalat Zhuhur, Shalat Asar dan Isya’, empat raka’at-

empat raka’at” 

(HR. Ahmad) 

Dari Ibnu Abbas, ia berkata : “Aku pernah shalat bersama Nabi shallallahu ‘alaihi 

wasallam 8 raka’at jama’ (Zhuhur-Asar), dan 7 raka’at jama’ (Maghrib-Isya’) 

(HR. Ahmad) 

diambil dari  

 
khusyu versi eramuslim.com          17.12.2007 
Assalamu ‘alaikum warahmatullahi wabarakatuh, 

Shalat dengan khusyu’ itu tidak bisa kita definisikan secara akal-akalan, apalagi 

menggunakan perkiraan berdasarkan pengalaman rohani seseorang. Sebab shalat itu 
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ibadah ritual, di mana kita sama sekali tidak punya ruang untuk melakukan improvisasi 

sendiri. 

Maka konsep shalat khusyu’ haruslah turun dari langit, yaitu dari yang memerintahkan 

shalat itu sendiri. Kita tidak diberi peluang untuk membuat-buat aturan tentang 

kekhusyu’an ritual shalat. 

Maka alangkah baiknya bilakonsep khusyu’ itu sendiri yang perlu kita tetapkan terlebih 

dahulu. Jangan sampai kita hanya mengarang sendiri. Untunglah kita ini umat nabi 

Muhammad SAW, sehingga tidak ada masalah untuk mencariguidedalam urusan 

kekhusyu’an shalat. Guide kitaadalah Rasulullah SAW dalam urusan ini. Kalau mau 

tahu seperti apa shalat khusyu’, maka lihatlah tata cara shalat beliau. 

Khusyu Bukan Kontemplasi 

Kalau kita sudah sepakat bahwa orang yang paling berhak untuk menetapkan 

kekhusyuan dalam shalat adalah Rasululah SAW, maka insya Allah kita sudah 

mendapatkan separuh dari jawaban masalah khusyu’ ini. Lain halnya kalau ada di 

antara kita yang masih berpikir bahwa ada sosok lain yang lebih perlu kita ikuti dari 

sosok Rasulullah SAW. 

Maka sekilas kita dapat melihat bagaimana praktek shalat Rasulullah SAW yang 

disebut dengan khusyu’. Adakah beliau pada saat shalat melakukan beragam ritual 

kontemplasi sehingga tidak ingat apa-apa? Adakah saat shalat beliau menutup diri dari 

kejadian di sekitarnya? Adakah saat shalat beliau lupa ingatan dan hanya membangun 

hubungan dengan Allah saja tanpa mempedulikan orang lain? 

Ternyata tidak demikian. Justru Rasululah SAW ketika shalat sangat peduli lingkungan. 

Bukankah beliau mempercepat shalatnya kalau sedang menjadi imam dan mendengar 

ada bayi yang menangis dari shaf para wanita? Bukankah beliau memerintahkan kita 

yang sedang shalat untuk menghalangai orang yang akan lewat di depan kita? 

Bukankah beliau memerintahkan kita yang sedang shalat untuk membunuh ular? 

Kalau shalat khusyu’ dimaknai sebagai memtuskan diri dari semua yang ada selain 

Allah saja, maka bagaimana bisa Rasulullah SAW mempercepat shalatnya saat bayi 

menangis? Bagaiman bisa beliau meminta kita menghalangi orang yang mau lewat 

atau membunuh ular? 
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Pernah suatu ketika saat beliau sujud, kedua cucunya naik ke atas bahu beliau. Maka 

beliau pun memperlama sujudnya, seolah memberi kesempatan kepada kedua cucunya 

itu untuk puas bermain naik ke atas bahunya. 

Nah, inilah bentuk shalat khusyu’ yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Dan jelas sekali 

tidak ada kekhususan dalam hal ini. Rasulullah SAW adalah suri tauladan kita. Beliau 

yang mengatakan, “Shalatlah kamu sebagaimaan kalian melihat aku melakukan shalat.” 

Khusyu’ = Konsentrasi 

Maka kalau kita timbang-timbang, agaknya yang dimaksud dengan khusyu’ bukan 

semata-mata tidak ingat apa-apa kecuali Allah, melainkan merupakan sebuah 

konsentrasi untuk menjalankan shalat dengan baik, sesuai dengan apa yang 

dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Dan shalatnya Rasulullah SAW adalah shalat yang 

‘Peduli Lingkungan’. 

Beliaulah yang mengajarkan kepada kita untuk menjawab salam saat shalat dengan 

isyarat. Dan itulah shalat yang khusyu’. Beliau pula yang mengajarkan bagaimana 

makmum berkewajiban membenarkan gerakan atau bacaan imam, bahkan shat yang 

paling belakang, yaitu shaf para wanita, juga diberikan hak untuk membenarkan iman, 

dengan cara bertepuk. 

Kalau shalat khusyu’ dimaknai sebagai tidak ingat apa-apa yang ada di sekelilingnya, 

bagaimana mungkin makmum membenarkan imam? 

Maka yang paling mudah dalam memahami konsep khusyu’ adalah bahwa seseorang 

melakukan shalat dan dia konsentrasi terhadap apa yang sendang dilakukannya. Kalau 

dia membaca ayat Al-Quran, maka dia memahami apa yang dibacanya dan benar-

benar konsentrasi terhadap bacaan serta maknya yang dikandungnya. 

Ketika dia mengucapkan takbir, maka dia meresapi bahwa hanya Allah saja yang Maha 

Besar, yang selain Allah tidak ada apa-apanya. Ketika dia membaca doa istiftah, maka 

dia benar-benar meresapi makna yang terkandung di dalamnya. 

Kalau dia menjadi makmum atau imam, maka dia tahu bagaimana mengatur komposisi 

gerakan bersama jamaah yang lain. Dan yang lebih penting, dia ingat hitungan bilangan 

rakaatnya, tidak lupa atau rancu. 

Jadi intinya, shalat yang khusyu’ itu bukan semata-mata kontemplasi tidak ingat apa-

apa, tetapi shalat khusyu’ adalah shalat yang memenuhi semua syarat, rukun, 
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kewajiban dan tahu makna dari tiap gerakan dan bacaannya, yang dilakukan sesuai 

dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. 

 
semua dengan proses          12.12.2007 
sesuatu tidak terjadi dengan tiba tiba. allah mengabulkan sesuatu dengan proses 

proses logika. maka pencapaian cita cita harus dimulai dari titik yang paling awal terus 

penetrasi dan penetrasi mengarah pada tujuan tersebut. dan proses ini bukan rekayasa 

otak kita, pikiran kita hanya mengarahkan pada satu tujuan yaitu cita cita mengenai 

proses kita tinggal mengikuti dan mengikuti. 

bergeraknya kita dari titik paling awal seperti mengalirnya air yang selalu meleuncur 

dengan fleksibilitas yang tinggi. fleksibilitas inilah yang kadang kadang membuat kita 

jadi orang yang aneh di mata orang lain. 

 
Mp3 download ceramah ust Abu sangkan    22.12.2007 
ceramah ust Abu Sangkan dapat anda peroleh dengan membeli buku atau DVD ust 

Abu Sangkan selanjutnya nanti akan kami berikan secara gratis sebai bonus 1 dvd 

ceramah ust Abu Sangkan. 

untuk lokal silahkan datang ke halaqoh tiap hari senin untuk yang di luar kota silahkan 

melakukan pemesanan caranya silahkan klik disini 

keihlasan tidak terbendung     22.12.2007 
prinsip dakwah adalah keihlasan kita karena allah. mengharap ridlo allah adalah 

kekuatan yang tak terbendungkan. dilarang disini .. mengalir disana, dihalangi di sana 

mengalir disini. yang paling capek adalah yang menghalangi karena tidak akan 

mendapatkan apa apa, sia sia apa yang telah di lakukannya. kalau yang dihalangi 

banyak mendapatkan pelajaran tentang strategi bagaimana haru bertindak.. jadi kita 

mendapatkan pelajaran kebaikan tapi mereka yang menghalangi sebaliknya 

mendapatkan pelajaran kejelekan. mereka tidak perlu di lawan bahkan kalau perlu 

mereka dibuat merasa menang. membuat mereka menang berarti membuat hati 

mereka senang (untuk sementara) tentunya akan mendapatkan pahala. tidak ada 

salahnya menyenangkan hati orang lain kan?!! 
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panduan halaqoh sholat khusyu        23.12.2007 
inti dari halaqoh adalah latihan sholat khusyu dengan materi tumakninah relaksasi, 

dzikir meditasi dan niat kesadaran. ketiga hal ini sebisa mungkin di sampaikan dan 

diulang ulang terus menerus baik dalam teori maupun latihannya. porsi yang digunakan 

dalam halaqoh untuk latihan dan teori adalah kalau latihan 70 % sedangkan teori 30 % 

atau kurang dari itu. 

yang utama adalah bagaimana peserta dapat merasakan dalam setiap pelatihan sholat 

yang dilakukan. maka seorang trainer harus dapat menemukan metode yang pas 

bagaimana peserta dapat secara langsung mengalami ketenangan ketika sholat. 

latihan latihan yang diberikan jika memungkinkan merupakan kombinasi antara 

tumakninah dzikir dan niat dalam satu rakaat saja, karena biasanya yang dilakukan di 

masjid raya fatimah satu rakaat saja dapat memakan waktu minimal satu jam. 

fungsi dari seorang fasilitator adalah sebagai pemandu selama menjalankan gerakan 

dan bacaan sholat. dari mulai berdiri relaks, kemudian berniat, kemudian 

menyambugkan diri kepada allah kemudian seterusnya hingga salam. 

usahakan setiap perubahan bacaan dan gerakan selalu diiringi niat, keadaan tubuh 

yang relaks dan ingat kepada allah selalu di jaga. 

mengenai tot yang akan diadalah di wonogiri tanggal 13 januari 2008 di temapat Bapak  

subandi saya akan menyampaikan teknik teknik bagaimana menyampaikan melatih 

tumakninah, dzikir dan niat. akan saya beberkan beberapa tips tips bagaimana 

seseorang dapat merasakan tenangnya sholat. kemudian juga bagaimana sikap 

seorang trainer bagaimana bersikap kepada murid, kepada guru, dan yang paling 

penting adalah bagaiman bersikap kepada allah. insya allah semua itu aakan kami 

sampaikan dalam acara tot (training og trainer) untuk pembinan halaqoh sholat khusyu. 

sebenarnya TOT ini juga sangat cocok untuk para ustad yang memiliki jamaah agar 

dapat menyampaikan bagaimana melatih kekhusyuuan secara cepat dan singkat. 

dengan cara yang sederhana dan mudah dipahami ini harapan kami peserta dan para 

calon trainer dapat mengulang mengulang suasana tenang ketika sholat. 
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Khalifatullah          27.12.2007 
sebagai khalifatullah berarti kita menjadi wakilnya allah untuk menggerakkan seluruh 

alam semesta, semakin besar perwakilan yang kita lakukan maka semakin besar pula 

peranan kita. 

sedekah merupakan bentuk dari peranan kita untuk mengemban amanat khalifah.. 

maka sebaiknya sedekah harus memiliki daya dorong yang kuat agar roda kehidupan 

ini terus bergerak. sedekah yang asal sedekah akan kurang memberikan daya dorong, 

sedekah yang paling bermanfaat adalah jika dapat menggerakkan hidup orang banyak. 

sebagai contoh orang yang dagang tidak laku laku maka kita datangi kemudian kita beli 

dagangannya dengan demikian kita ikut menggerakkan roda perekkonomian pedagang 

tersebut meski kecil, jika kita ihlas akan memberikan suatu motivasi tersendiri bagi 

pedagang tersebut untuk berjualan terus.  ini salah satu contoh saja. 

semakin besar peranan kita dalam mengemban amanat wakil allah ini maka allahpun 

akan memberikan fasilitas yang cukup untuk kita. fasilitas itu ya dapat berupa materi, 

keahlian, kepandaian, dan lain lain sesuai dengan apa yang kita perankan dalam 

panggung kehidupan ini. 

khalifatulah adalah tujuan kita dalam hidup ini, coba kita amati aktivitas diri kita dan 

oranglain bahwa orang dikatakan produktif jika dapat memberikan manfaat kepada 

orang lain baik sebagai tukang bangunan, tukang ojek, guru, penulis dan lain lain. 

semua bergerak untuk saling memberikan apa yang mereka miliki sesuai juga dengan 

apa yang sudah digariskan dalam dirinya. maka sekarang tinggal niat kita. kita ihlas 

juga harus bekerja untuk kemanfaatan oranglain kita tidak ihlas ya tetep bekerja untuk 

kemanfaatan orang lain. sama sama bekerja untuk orang lain lebih baik kita kan ihlas 

karena allah, bahwa kita adalah wakilnya allah, bahwa kita mewakili allah untuk 

memakmurkan alam semesta ini. kita ikut menjaga kelesatarian tidak malah merusak. 

 

maqom musyahadah   27.12.2007 
maqom ini ternyata menempati maqom tertinggi dalam hirarki belajar tasawuf. 

musyahadah berarti maqom menyaksikan af’al Allah. maqom dimana kita tidak banyak 

berkomentar lagi tentang apa yang diperbuat oleh allah. lelakunya adalah diam seperti 

penonton bola yang diam dan tidak banyak komentar. kadang para sufi untuk mencapai 
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maqom ini dengan melakukan uzlah atau menyendiri, menyendiri untuk apa ya untuk 

diam sambil menyadari akan perbuatan allah dalam setiap gerak alam. kemudian 

menemukan diri sebagai diri yang menyaksikan. kesadaran ini lah kesadaran tertinggi 

yang banyak di nanti nanti oleh kalangan sufi. suatu kesadaran dengan keyakinan total. 

tidak ada pendekatan lagi karena memang maqom ini diatas nya maqom muroqobah. 

kesaksian pada tahap ini adalah  kesaksian pada takdir allah dimana takdir tersebut 

tidak ada yang baik dan tidak ada yang buruk semua takdir adalah takdir itu sendiri. 

tidak ada penafsiran atas takdir itu.  karena penafsiran merupakan komentar terhadap 

perbuatan atau af al allah. 

proses ini yang penting adalah kesadaran yang terus menerus dan dapat dilatih dengan 

memiliki tempat khusus yang dinamakan mihrab. tempat ini lah tempat kita beruzlah 

tempat untuk belajar menyadari hakikat diri dan hakikat Tuhan.  dan namanya maqom 

bukanlah untuk diteorikan terlebih di bahas panjang lebar cukup dimengerti secara 

singkat kemudian di jalankan 

solo terendam banjir   27.12.2007 
sejauh ini kabar banjir di solo terus bergulir, kita menunggu informasi dari rekan rekan 

jamaah yang terkena musibah.. namun sejauh ini belum ada kabar yang masuk ada 

rekan yang tertimpa musibah 

ciri sujud yang tumakninah    29.12.2007 
ketika sujud rasakan berat badan ada di leher, kepala, lutut dan tangan. karena jika 

tidak relaks berat badan akan berada di atas yaitu di pinggul punggung dan bahu. nah 

coba kendorkan dengan pelan pelan, luruh hingga terasa kepala seperti tertekan, 

termasuk juga leher, kaki dan telapak tangan 

sunah memejamkan mata ketika sholat     29.12.2007 
pernyataan tersebut saya ambil dari buku “SHALAT BERSAMA NABI SAW” karangan 

Hasan As Segaf (hal 85) demikian saya tulis seperti di bawah ini: 

memjamkan mata dalam sholat itu mustahab (sunah) karena itu dapat menenangkan 

 hati, membantu melahirkan kekhusyuan dan membantu merenungi makna yang di 

baca dalam sholat, baik ayat ayat alquran maupun bacaan zikir lainnya. apa saj ayang 
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dapat melahirkan kekhusyuan shalat atau ketaatan lainya adalah mustahab. hal ini 

disepakati para ulama ahli penelitian (tahqiq) diantaranya adalah imam nawawi 

rahimahullah taala 

Imam Nawawi mengatakan : adapaun memejamkan mata di dalam sholat , maka 

menurut pendapat yang terbaik adalah dibolehkan dan tidak makruh jika tidak ada 

bahayanya. karena boleh jadi memejamkan mata itu justru menolong untuk melahirkan 

kekehusyuan, mengkonsentrasikan hati, disamping mencegah pandangan liardan 

menjaga dari kekacauan pikiran. 

Ibn Mundzir dalam kitab al awsath nya mengatakan : menurut pengalaman ahli ilmu 

(ulama) dalam menjaga shalatnya khususnya menjaga matanya , jika shalat seseorang 

tidak dapat khusyu hendaklah ia memejamkan matanya 

Al-Hasan juga mengatakan hendaknya seseorang meletakkan pandangannya di tempat 

sujud dan jika tidak dapat juga hendaknya dia memejamkan matanya. ibnu sirin pun 

mengatakan jika seseorang melakukan salat tidak dapat menahan diri dari menoleh 

kesan kemari maka hendaknya memejamkan matanya. 
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Lihat yang tersembunyi………….. 
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BERSAMBUNG………JILID 2 (2008) INSYAALLAH 

ALHAMDULLILAH.   
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