
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proposal  

Penawaran Kerjasama 

 
 

 

Yayasan Solo Spirit Islam   

Alamat: Gumpang 02/01 Kartasura, Sukoharjo, Jawa Tengah 

Telp/Hp. : 0852-3472-4422 E-mail: solospiritislam@gmail.com 



 

 

Kepada Yth:  ________________________________ 

               Di ____________________ 

 

Assalaamu’alaikum. Wr. Wb. 

Bersamaan surat ini kami menawarkan program kerjasama dalam bentuk 

penyediaan atau penyampaian materi untuk acara-acara kajian keIslaman, 

pengajian, forum diskusi, atau majelis taklim yang ada dalam masjid/lembaga 

yang bapak/ibu kelola. 

Adapun materi yang kami tawarkan adalah yang terkait dengan (secara 

khusus) ilmu-ilmu ibadah shalat. Ilmu-ilmu tentang shalat sangat perlu dikaji 

dan didalami lebih lanjut oleh kaum muslimin agar bisa mendatangkan 

ketenteraman dan kebahagiaan hati (al-falaah). 

Terkait dengan program penawaran ini, kami akan menghadirkan seorang 

ustadz, sekaligus seorang psikolog dan trainer yang ahli dan berkompeten 

untuk memberikan materi di atas. 

Besar harapan kami program tentang pengkajian/pendalaman untuk 

penambah dan peningkat wawasan ilmu-ilmu tentang shalat bagi kaum 

muslimin ini bisa terselenggara bersama masjid/lembaga yang bapak/ibu 

kelola. 

Demikian surat ini kami sampaikan dan atas perhatian yang telah diberikan 

kami sampaikan terima kasih. 

Wassalaamu’alaikum. Wr. Wb. 

Hormat kami, 

 

 

 

Irwan H. Amrullah 

Pengelola 

 

NB: Hal-hal lain terkait dengan program ini, bisa dilihat pada halaman lampiran yang kami sertakan. 

 

 

YAYASAN SOLO SPIRIT ISLAM 

Ketua Lembaga/Organisasi Islam/Pengurus Masjid  

Bumi Allah 



LATAR BELAKANG 

 

Mengapakah harus belajar shalat? 

 

Itulah barangkali pertanyaan yang muncul dalam benak Anda dan siapa saja 

kaum muslimin bila ia diajak untuk belajar shalat. Mungkin ini sesuatu yang 

wajar, karena kita toh selaku seorang muslim sudah menjalankannya setiap 

hari, bahkan setidaknya lima kali dalam sehari. Kita sebagai muslim sudah 

sangat dekat dan akrab ––bahkan sejak kita masih kanak-kanak–– dengan 

shalat yang memang wajib ditunaikan oleh seorang muslim sebagai rukun 

atau pilar Islam kedua. 

Namun kiranya adalah juga masih sepantasnya jika di tengah-tengah 

’keakraban’ dan ’kedekatan’ kita dengan shalat itu, kita mengajukan suatu 

pertanyaan. Pertanyaan itu semisal adalah: sudah sempurnakah shalat kita?, 

sudahkah kita meraih kebahagiaan (al-falaah) dari shalat kita?, sudahkah 

hidup kita menjadi tenang sebagai akibat dari shalat yang kita jalankan?, 

sudahkah shalat mencegah diri kita dari tindak/perilaku buruk (keji dan 

munkar)?, atau sudah khusyukkah kita dalam shalat kita yang di dalam 

Alquran (Q.S. Al-Mu’minuun: 1-2) disifatkan sebagai sifat dari shalat orang-

orang yang beriman? 

Pertanyaan itu kiranya perlu kita ajukan kepada diri kita. Karena sangat 

mungkin jawaban dari beberapa pertanyaan itu adalah ’belum’. Dan, karena 

itulah, diperlukan jawaban agar pertanyaan itu selesai dengan tuntas dan 

memuaskan. 

Untuk menyelesaikan atau menjawab pertanyaan itu, salah satu 

jawabannya adalah dengan mengkaji hakikat-hakikat ibadah shalat dengan 

lebih dalam lagi. Inilah jawaban dari pertanyaan-pertanyaan di atas. Karena 

masih ada dan banyak ilmu-ilmu tentang shalat yang belum sampai kepada 

kita meski kita sudah menjalankannya dalam kehidupan sehari-hari ––bahkan 

telah bertahun-tahun kita melakukannya–– baik dari sisi fikh (hukum Islam), 

dimensi psikologis (kejiwaan), atau kedalaman ruhaninya (di luar aspek 

jasmaniyyah atau jasadiyyah shalat).    

Terkait dengan surat ini kami menawarkan program kerjasama yang 

kami tujukan untuk menjawab pertanyaan di atas. Kerjasama yang kami 

tawarkan adalah kami menyediakan wahana kajian ilmu tentang shalat yang 

bisa mendatangkan al-falaah atau kebahagiaan bagi kaum muslimin. Kajian 

ilmu-ilmu tentang shalat ini bisa berbentuk pengajian, majelis taklim, forum 

diskusi, atau pelatihan yang disesuaikan dengan program 

masjid/lembaga/organisasi yang Bapak/Ibu kelola.  



Untuk semua kajian tentang pendalaman ilmu-ilmu shalat ini akan 

diasuh oleh seorang ustadz yang sekaligus psikolog, akademisi, dan juga 

seorang trainer yang berkompeten yang telah berpengalaman luas membagi-

bagikan ilmu-ilmunya tentang shalat kepada kaum muslimin di Indonesia, 

Malaysia, dan Singapura.      

Dengan program kerjasama ini, kiranya kami berharap, kaum muslimin 

di mana saja berada akan memiliki wahana kajian ilmu, khususnya tentang 

ilmu-ilmu shalat. Dengan begitu, diharapkan kaum muslimin akan mampu 

melakukan ibadah shalat yang mampu membahagiakan dan menenteramkan 

hati dalam menjalani hidup ini dalam koridor dan tuntunan dienul haq, Al 

Islam yang kita cintai.  

 

TUJUAN 

 Untuk menjalin kerjasama antara Yayasan Solo Spirit Islam dengan 

masjid/lembaga/organisasi yang Bapak/Ibu kelola untuk 

menyelenggarakan kajian keislaman, khususnya dalam tema 

pendalaman ilmu-ilmu shalat. 

 Memberikan wawasan-wawasan baru tentang ilmu-ilmu shalat dari 

beragam sudut, semisal fiqh, psikologis, dan keruhanian (ar-ruh  

ash-shalaah) untuk kaum muslimin. 

 Membentuk wahana ilmu atau kajian keislaman di 

masjid/lembaga/organisasi dengan pendekatan yang mudah, simpel, 

praktis, aplikatif, dan implementatif, dalam rangka untuk meraih 

kebahagiaan (al-falaah) dengan shalat.    

 

MANFAAT  

 Para jamaah atau peserta akan mendapatkan materi-materi dan 

wawasan-wawasan tentang ilmu-ilmu shalat dengan pendekatan fikh, 

psikologis, hingga sisi spiritual (ruhiyyah) ibadah shalat. 

 Para peserta berkesempatan untuk mendapatkan tips-tips atau teknik-

teknik sederhana dan mudah untuk menjalankan shalat yang sesuai 

dengan koridor syariah Islam yang mampu melahirkan rasa ketenangan 

(muthma’inah) dan kebahagiaan (al-falaah) di dalam shalat dan di luar 

shalat.   

 Para peserta atau jamaah akan mendapatkan penjelasan lebih 

mendalam tentang kekayaan dan kelengkapan dimensi ibadah shalat 

dari sisi medis (kesehatan fisik), psikologis, hingga kebahagiaan dan 

ketenteraman dalam hidup (as-sa’adah). 

     



MATERI PROGRAM 

Materi yang kami sampaikan adalah kajian ilmu keislaman yang secara terkait 

pendalaman ilmu-ilmu shalat. Adapun tema/subyek materi utama yang kami 

tawarkan adalah:  

”MERAIH BAHAGIA DENGAN SHALAT”  

Catatan:  

Tema atau subyek di atas bisa diringkas atau disampaikan dalam satu kali penyampaian atau 

dalam berbagai rangkaian pertemuan. Format penyampaian materi juga bisa dalam berbagai 

bentuk, seperti kajian/pengajian/forum diskusi 90 -120 menit, pelatihan praktis 1 - 2 hari, atau 

workshop/pelatihan rutin mingguan dalam waktu 2 bulan (8 kali pertemuan). 

 

BENTUK KERJASAMA PROGRAM 

Bentuk kerjasama yang kami tawarkan adalah: Kami dari Yayasan Solo Spirit 

Islam menyediakan materi dan pembicara (ustadz/trainer) untuk acara 

pengajian/majelis taklim/forum diskusi/workshop/pelatihan yang 

diselenggarakan oleh masjid/lembaga/organisasi Anda.  

Catatan:  
Pihak Yayasan Solo Spirit Islam tidak pernah mematok investasi, biaya, atau jumlah tertentu 
sebagai fee untuk pembicara yang kami hadirkan untuk menyampaikan materi. Berapapun 
penghargaan yang kami terima, kami akan terima dengan senang hati dan rasa terima kasih 
sebesar-besarnya atas penghargaan tersebut. 

 

SIFAT KERJASAMA 

Sifat kerjasama ini adalah sukarela/arbitrer (tanpa paksaan). Kerjasama 

terjalin semata karena adanya kesalingrelaan antara kedua belah pihak antara 

kami dan lembaga Anda dalam mewujudkan program ini.  

 

WAKTU KERJASAMA 

Waktu kerjasama ditentukan atau tergantung dari kesepakatan di antara 
kedua belah pihak, yakni antara Yayasan Solo Spirit Islam dan pihak lembaga 

Anda.  

Kami bisa memberikan gambaran, setidaknya kerjasama akan berlangsung 
selama atau bersamaan dengan penyelenggaraan program acara 

kajian/pengajian/pelatihan yang dimaksud. Dengan begitu, program bisa 
berlangsung dalam waktu antara 1 (satu) hari hingga 2 (dua) bulan, atau 

jangka waktu di luar ini yang disepakati oleh kedua belah pihak. 

 

 



PROFIL PEMATERI 

Pemateri untuk program ini adalah seorang ustadz, dosen, psikolog, dan juga 
seorang trainer. Pemateri memiliki minat dan perhatian khusus pada disiplin 

Psikologi Islami dan ilmu-ilmu tentang shalat yang berkaitan dengan ‘psyche’ 
atau ‘kejiwaan’ manusia. Di kampus tempat beliau mengajar, yakni di 

Fakultas Psikologi, Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS), Solo, beliau 
adalah pengajar untuk mata kuliah Psikoterapi Islami dan Psikologi Islami. 

Nama pembicara atau pemateri adalah Bapak Setiyo Purwanto, S.Psi., M.Si., 
atau yang biasa disapa dengan sebutan akrab Pak Pur. Kini beliau tinggal di 
Gumpang, Kartosuro, Sukoharjo dengan satu istri dan tiga orang putra dan 

putri. Menjadi misi dalam hidupnya untuk mengajak kaum muslimin bisa 
memperoleh dan merasakan hidup yang tenteram dan bahagia dengan 

mendalami khazanah dan kekayaan ilmu yang ada di dalam ibadah shalat 
yang merupakan rukun Islam kedua.  

Selain mengajar dan meneliti yang difokuskan pada tema-tema seputar 
dampak shalat bagi kehidupan dengan segala dimensinya bersama para 
mahasiswanya, beliau juga mengisi banyak seminar dan pelatihan bertema 

Psikologi Shalat dan Kiat-Kiat Meraih Kebahagiaan Dengan Shalat di 
banyak komunitas kaum muslimin, baik di Indonesia, Malaysia, dan 

Singapura. 
 

Perhatiannya kepada dunia Psikologi Islami dan dien Al-Islam pada umumnya, 
juga diwujudkan dalam berbagai karya di media massa dan buku. Selain 

buku-buku psikologi acedemic, beliau juga menulis buku tentang psikologi 
terapan (applied psychology) yang bersifat praktik yang berhubungan dengan 
ibadah-ibadah dalam Islam,seperti dzikir, sedekah, atau shalat.   

   

PROFIL YAYASAN 

Yayasan Solo Spirit Islam adalah yayasan nirlaba yang bertujuan untuk 

menyebarkan ilmu-ilmu keislaman, terkhusus kekayaan khazanah dan 
dimensi ibadah shalat dalam fungsinya untuk mengantar pada kehidupan 

yang tenteram dan bahagia bagi kaum muslimin.   

Yayasan didirikan berdasarkan SK Kementerian Hukum & Hak Asasi Manusia 
Republik Indonesia Nomor AHU-8292.A.H.01.04. TAHUN 2013 dan Akte 

Notaris HARGIYANTO, SH. Nomor 090/NOT/XII/2013 Tanggal 03 Desember 
2013.  

 

 

 

 

 



FOTO KEGIATAN 

 

 

 

 

 

 

Acara Kajian ‘Meraih Bahagia dengan Shalat’ di Singapura 

Acara Kajian ‘Meraih Bahagia dengan Shalat’ di Indonesia 

Acara Kajian ‘Meraih Bahagia dengan Shalat’ di Malaysia 



PENUTUP 

Demikian surat penawaran kerjasama ini kami sampaikan dan atas 

perhatiannya kami sampaikan terima kasih. 

 

Hormat kami, 

 

 

 

Irwan H. Amrullah 

Pengelola 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Salah satu buku karya pemateri kajian  

”MERAIH BAHAGIA DENGAN SHALAT”  

untuk mendukung kajian program ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Buku ini bisa diperoleh dalam setiap acara  
penyelenggaraan kajian ”Meraih Bahagia Dengan Shalat” 

 

 

 

 

 

 

 


