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Sepatah Kata 

 

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuhu 

Puji syukur kehadirat Allah SWT, bersyukur sebagai hamba yang selalu diberi hidup, diberi 

nafas dan diberikan nikmat karunia yang tak terhitung. Shalawat dan salam kepada 

junjungan saya Nabi Muhammad SAW, dari Beliaulah dipercayakan segala kebenaran dan 

kabaikan.  

Khusyu adalah kata sakral yang seolah tidak tersentuh siapapun kecuali hanya 

diperuntukkan bagi para Syekh, Kyai atau Waliyullah. Ternyata tidak demikian jika kita mau 

mencermati surat al baqoroh 45-46, bahwa khusyu adalah bagi yang percaya bisa bertemu 

Allah dan pasrah kepada Allah. Ya... khusyu itu sangat mudah dan gampang.  

Dari khusyu inilah saya memberanikan diri menyusun kembali tulisan saya di 

www.solospiritislam.com khusus mengenai ramadhan, sehingga saya menamakan buku ini 

dengan judul “Mengkhusyui Ramadhan”. Silahkan baca dengan santai, baca mulai dari mana 

saja boleh, karena saya menuyusunnya juga loncat loncat. Santai saja dalam membaca jika 

tidak paham “by pass”.  

Terimakasih kepada Orang tua saya Ibu Amin dan Bapak Pramono, Istri tercinta Bunda Siti 

Zulaekah yang setia mendampingi saya untuk terus menulis, anak-anakku Hafira, Henan, Fifi 

dan Naufal, semoga Allah mengijinkan untuk meneruskan perjuangan Bapak kelak. Kepada 

Guruku Ust Muhammad Muin, Bapak Haji Slamet Utomo semoga Allah selalu meridloi 

Beliau. Kepada seluruh jamaah Dzikir Nafas Sadar Allah, yang memberikan kesempatan saya 

untuk diskusi sehingga ilham ilham menulis selalu mengalir. Semoga kita setiap nafas kita di 

dzikirkan Allah SWT. Tidak lupa adik adik saya terutama Dwi Utomo yang telah membuatkan 

desain desain menariknya setiap saya membuat buku. Dan terimakasih kepada semua 

kawan, guru dan siapapun yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu.  

Akhir kata, semoga buku ini manfaat dan saya mohon maaf jika ada kesalahan dalam 

menyampaikan tulisan saya ini.  

Wassalamualaikum Wr Wb.  

 

Setiyo Purwanto, 11 April 2106 Gumpang, Kartasura Solo 

  

http://www.solospiritislam.com/
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Bab 1. Pengantar Memasuki Gerbang Ramadhan 

 

1. Khutbah Rasulullah menjelang Ramadhan 

Wahai manusia! 

Sungguh telah datang kepada kalian bulan Allah yang membawa berkah, rahmat dan 

maghfirah. Bulan yang paling mulia di sisi Allah. Hari-harinya paling utama. Malam-

malamnya paling utama. Detik demi detiknya paling utama. Inilah bulan di mana kalian 

diundang menjadi tetamu Allah dan dimuliakan oleh-Nya. 

Pada bulan ini nafas-nafas kalian menjadi tasbih, tidur kalian ibadah, amal-amal kalian 

diterima dan doa-doa kalian dikabulkan. Mohonlah kepada Allah, Tuhan kalian, dengan niat 

yang tulus dan hati yang suci agar Dia membimbing kalian untuk melakukan puasa dan 

membaca Kitab-Nya. Celakalah orang yang tidak mendapat ampunan Allah pada bulan 

agung ini. 

Bersedekahlah kepada kaum fakir dan miskin. Muliakanlah orang tua. Sayangilah yang 

muda. Sambungkanlah tali persaudaraan. Jagalah lidah. Tahanlah pandangan dari apa yang 

tidak halal untuk kalian pandang. Peliharalah pendengaran dari apa yang tidak halal untuk 

kalian dengar. 

Bertaubatlah kepada Allah dari dosa-dosa. Angkatlah tangan-tangan kalian untuk berdoa 

pada waktu solat. Itulah saat-saat yang paling utama ketika Allah €˜Azza wa Jalla 

memandang hamba-hamba-Nya dengan penuh kasih. Dia menyahut mereka ketika mereka 

menyeru-Nya, menyahut mereka ketika mereka memanggil-Nya dan mengabulkan doa-doa 

mereka ketika mereka berdoa kepada-Nya. 

Wahai manusia! 

Sesungguhnya diri kalian tergadai kerana amal-amal kalian. Oleh kerana itu, bebaskanlah 

dengan beristighfar. Belakang-belakang kalian berat kerana beban (dosa). Maka dari itu, 

ringankanlah dengan memperpanjangkan sujud. 
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Ketahuilah! Allah SWT bersumpah dengan segala kebesaran-Nya, bahawa Dia tidak akan 

mengazab orang-orang yang solat dan sujud, dan tidak akan mengancam mereka dengan 

neraka pada hari manusia berdiri di hadapan-Nya. 

Wahai manusia! 

Siapa saja di antara kalian memberi makan (untuk berbuka puasa) kepada orang-orang 

Mukmin yang berpuasa pada bulan ini, maka di sisi Allah nilainya sama dengan 

membebaskan seorang hamba dan diberi ampunan atas dosa-dosa yang lalu. 

Jagalah diri kalian dari api neraka walaupun hanya dengan sebiji kurma. Jagalah diri kalian 

dari api neraka walaupun hanya dengan seteguk air. 

Wahai manusia! 

Siapa yang memperbaiki akhlaknya pada bulan ini, ia akan berhasil melalui sirath al-

mustaqim pada hari ketika kaki-kaki tergelincir. Siapa yang meringankan pekerjaan orang-

orang yang dimiliki tangan kanannya (pegawai atau pembantu) pada bulan ini, Allah akan 

meringankan persoalan-Nya pada Hari Kiamat. Siapa saja yang menahan keburukannya 

pada bulan ini, Allah akan menahan murka-Nya pada hari ia berjumpa dengan-Nya. Siapa 

sahaja yang memuliakan anak yatim pada bulan ini, Allah akan memuliakannya pada hari ia 

berjumpa dengan-Nya. Siapa saja yang menyambungkan tali silaturahmi pada bulan ini, 

Allah akan menghubungkannya dengan rahmat-Nya pada hari ia berjumpa dengan-Nya. 

Siapa saja yang memutuskan kekeluargaan di bulan ini, Allah akan memutuskan rahmat-

Nya pada hari ia berjumpa dengan-Nya. 

Siapa saja yang melakukan solat sunat pada bulan ini, Allah akan mencatatkan baginya 

kebebasan dari api neraka. Siapa saja yang melakukan solat fardhu, baginya pahala seperti 

melakukan 70 solat fardhu pada bulan lain. Siapa saja yang memperbanyak selawat 

kepadaku pada bulan ini, Allah akan memberatkan timbangannya pada hari ketika 

timbangannya ringan. Siapa saja pada bulan ini membaca satu ayat al-Quran, pahalanya 

sama seperti mengkhatamkan al-Quran pada bulan-bulan yang lain. 

Wahai manusia! 
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Sesungguhnya pintu-pintu syurga dibukakan bagi kalian. Kerana itu, mintalah kepada Tuhan 

kalian agar tidak pernah menutupkannya bagi kalian. Sesungguhnya pintu-pintu neraka 

tertutup. Kerana itu, mohonlah kepada Tuhan kalian untuk tidak akan pernah 

membukakannya bagi kalian. Sesungguhnya syaitan-syaitan terbelenggu. Kerana itu, 

mintalah agar mereka tak lagi pernah menguasai kalian. 

Wahai manusia! 

Sesungguhnya kalian akan dinaungi oleh bulan yang senantiasa besar lagi penuh 

keberkatan, iaitu bulan yang di dalamnya ada suatu malam yang lebih baik dari seribu 

bulan. Bulan yang mana Allah telah menjadikan puasanya suatu kefardhuan, dan qiyam 

pada malam harinya suatu tathawwu€™. 

Siapa saja yang mendekatkan diri kepada Allah dengan suatu amal kebajikan di dalamnya, 

samalah dia dengan orang yang menunaikan satu kefardhuan di dalam bulan yang lain. 

Ramadhan itu adalah bulan sabar, sedangkan sabar itu adalah pahalanya syurga. 

Ramadhan itu adalah bulan memberi pertolongan dan bulan Allah memberikan rezeki 

kepada Mukmin di dalamnya. 

Siapa saja yang memberikan makanan berbuka kepada seseorang yang berpuasa, yang 

demikian itu merupakan pengampunan bagi dosanya dan kemerdekaan dirinya dari neraka. 

Orang yang memberikan makanan itu memperoleh pahala seperti orang yang berpuasa 

tanpa sedikit pun berkurang. 

Inilah bulan yang permulaannya rahmat, pertengahannya ampunan dan akhirnya 

pembebasan dari neraka. Siapa saja yang meringankan beban dari hamba sahaya, nescaya 

Allah mengampuni dosanya dan memerdekakannya dari neraka. 

Kerana itu, perbanyakkanlah empat perkara pada bulan Ramadhan: dua perkara untuk 

mendatangkan keredhaan Tuhan kalian, dua perkara lagi yang sangat kalian perlukan. Dua 

perkara yang pertama ialah mengakui dengan sesungguhnya bahawa tidak ada Tuhan 

selain Allah dan mohon ampunan kepada-Nya. Dua perkara yang sangat kalian perlukan 

ialah memohon syurga dan perlindungan dari neraka. 
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Siapa saja yang memberi minum kepada orang yang berbuka puasa, nescaya Allah memberi 

minum kepadanya dari air kolam-Nya, dengan suatu minuman yang dia tidak merasakan 

haus lagi sesudahnya, sehingga dia masuk ke dalam syurga.” [HR Ibnu Khuzaimah] 

 

2. Menyambut Ramadhan 

Menjelang Ramadhan ini banyak persiapan yang dilakukan dari mulai membersihkan masjid 

hingga persiapan persiapan lainnya. Namun sudahkah kita mempersiapkan mental ruhaniah 

kita? Maka marilah kita sambut Ramadhan ini dengan terlebih dahulu mengenal hakikat dari 

puasa sehingga nanti dalam menjalankan dapat berlangsung dengan benar dan khidmat. 

Hakikat segala sesuatu dapat kita lihat pada endingnya, puasa endingnya adalah kita 

kembali kepada yang suci (idul fitri) yaitu suatu kesadaran diri yang benar-benar bersih dan 

suci. Kesucian inilah yang akan menjadi tujuan utama dalam puasa, untuk itu kita harus 

pegang betul tujuan ini dan kemudian kita gali bagaimana untuk memperoleh kesucian 

tersebut. 

Cara pertama adalah dengan mengenal tentang diri terutama bagian dari diri yang suci yaitu 

Ruh. Ruh memiliki 3 sifat yang pertama adalah suci, kedua bashiroh (tahu) dan yang ketiga 

adalah kembali kepada Allah. Suci adalah sifat Ruh, tahu atau bashiroh adalah pekerjaan 

Ruh dan kembali adalah tugas Ruh untuk mengantar manusia kembali kepada Allah. Untuk 

mendapatkan kesadaran Ruh yang suci ini manusia harus bersedia kembali mengikuti ruh 

yaitu ke Allah karena ini merupakan jalan satu satunya untuk mendapatkan kebaikan bagi 

jiwa itu sendiri. Kembali dalam artian pulang ke Allah meninggalkan tubuh. Kita tinggalkan 

tubuh karena letak hawa nafs ada pada tubuh. Ibadah puasa adalah meninggalkan tubuh 

kita dengan tidak memberi makan, tidak memberikan kelonggaran kepada syahwat dan 

maksiat batin lainnya. 

Cara kedua adalah dengan menyengaja meninggalkan tubuh untuk kembali ke Allah 

terutama disaat puasa siang hari. Dalam artian selama puasa kita usahakan untuk selalu 

pasrah kembali kepada Allah dalam segala aktivitas. Sekali kita turun ke jasad maka pahala 

puasa akan berkurang banyak. Maka dalam puasa nanti kita mempertahankan diri untuk 

berada dalam kondisi ON yaitu berada pada kesadaran ruhaniah. 

Kedua cara tersebut akan mengantarkan kita kepada pemahaman bahwa puasa adalah 
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latihan untuk menjadi atau kembali kepada yang fitrah, untuk di hari idul fitri kita 

merayakan dengan saling memaafkan, ternyata memaafkan ini juga merupakan ekspresi 

dari ruhaniah yang tidak mau menyimpan dendam dan dosa terutama kepada orang lain. 

Sebagai kesimpulan bahwa marhaban yaa Ramadhan tidak sekedar tulisan spanduk yang 

terbentang di masjid masjid dan jalan raya namun merupakan persiapan diri kita untuk 

menyambut bulan training puasa. Training ini nanti akan menghasilkan suatu keadaran yang 

dulu pernah kita raih yaitu kesadaran ruhaniah. 

 

3. Persiapan Puasa : Niat Puasa Full Ramadhan Siang Malam 

Puasa  pada  jiwa pada hakikatnya tidak dibatasi oleh buka puasa, puasa itu secara terus 

menerus. selama bulan Ramadhan niatkan untuk terus berpuasa. jika kita puasa dibatasi 

oleh adzan magrib maka puasa kita akan sangat terbatas dan setelah adzan magrib kita akan 

menjadi seperti biasa yaitu mengikuti hawa nafsu. Cobalah untuk berniat full dibulan 

Ramadhan lalu ketika buka puasa jangan berniat untuk membuka puasa namun tetaplah 

minum satu teguk air dan 3 biji kurma. Pelihara agar suasana puasa masih tetap ada meski 

sudah berbuka puasa. 

Jika kita dapat berpuasa nonstop siang malam selama bulan Ramadhan maka insya Allah 

kita akan merasakan hikmah puasa yang berbeda dari yang lain. Buka puasa bukanlah waktu 

dimana kita bebas mengikuti hawa nafsu tapi buka puasa adalah waktu dimana kita tetap 

harus mempertahankan suasana  puasa seperti disiang hari. 
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4. Mengapa Puasa Mampu Membangkitkan Kekuatan Supranatural 

Kekuatan supranatural adalah kekuatan di atas natural, natural disini adalah kekuatan jasad, 

jadi kekuatan supranatural adalah kekuatan di atasnya jasad . Dalam diri manusia di atasnya 

jasad adalah nafs dan di atasnya lagi adalah Ruh. Puasa Ramadhan yang kita lakukan 

sekarang ini dapat membangkitkan kekuatan supranatural, bagaimana caranya ? baik saya 

akan sampaikan logika kekuatannya. 

Ketika kita puasa maka kita lemas atau tubuh tak berdaya, rasanya hanya ingin tidur dan 

bermalas-malasan. Ketika puasa kita berada pada keadaan ini maka kesempatan kita untuk 

membangkitkan kekuatan supranatural. Ketika tubuh anda lemas alihkan kekuatan anda 

pada jiwa atau nafs yang berupa semangat, tujuan, motivasi dan sejenisnya Misalnya anda 

lemas, pekerjaan anda masih banyak ketika itu pula anda bangkitkan kekuatan jiwa untuk 

menyelesaikan pekerjaan yang belum selesai tersebut. 

Pemicu kekuatan supranatural ada pada “niat”. Ketika anda berniat di saat tubuh anda 

puasa maka kekuatan jiwa akan muncul. Fokus anda pada nafs saja jangan pada jasad, 

nantinya jasad akan mengikuti apa yang anda niatkan, anehnya tubuh anda jadi memiliki 

kekuatan lagi. Analogi kekuatan ini seperti cerita dibawah ini, pernah saya naik gunung 

bersama kawan yang menderita asma padahal titik puncaknya tinggal sedikit lagi tapi kawan 

saya sudah merasa tidak kuat, kemudian saya gunakan motivasi untuk membangkitkan 

kekuatan jiwanya dengan mengajak kawan saya tersebut tidak memikirkan tubuhnya yang 

kena asma tapi yang dipikirkan adalah tujuan yaitu puncak gunung. Akhirnya motivasi saya 

diikuti oleh kawan saya dan alhamdulillah kawan saya berhasil berada di puncak. 

Hal ini hampir sama dengan puasa yang sekarang sedang kita lakukan. bahwa puasa 

ternyata mampu membangkitkan kekuatan supranatural. Jika anda sering sering 

menggunakan kekuatan supranatural ini maka anda akan terbiasa, meski tidak lapar, meski 

tidak kehausan anda bisa mengaktifkan kekuatan supranatural tersebut kapanpun dan 

dimanapun. 

Kekuatan supranatural ini dapat anda gunakan untuk kebaikan misalnya penyembuhan atau 

kegunaan praktis lainnya. Tapi kekuatan ini tidak bisa untuk demo demoan hanya bisa ketika 
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anda dalam keadaan terjepit, terdesak atau keadaan bahaya lainnya. Baiklah, intinya ketika 

tubuh anda lemas maka segera bangkitkan kekuatan jiwa anda dengan memunculkan 

motivasi atau semangat. Selamat mencoba 

 

5. Makna Padusan 

Padusan berasal dari kata adus yang dalam bahasa indonesia adalah mandi, dalam islam 

mandi identik dengan mandi besar atau janabat. Padusan ini sebenarnya tidak hanya untuk 

menjelang Ramadhan saja namun setiap kita akan melakukan hal hal yang suci di sunahkan 

untuk mandi besar. Mandi besar bermakna bersuci dari hadas besar dan tentunya yang 

kecil. 

Karena Ramadhan adalah tugas besar dan suci maka disunahkan untuk bersih-bersih diri 

secara total baik raga dan jiwa. Raga kita mandikan dengan air dan jiwa dengan niat ihlas 

mensucikan diri dari segala dosa, terumata sekali keterikatan jiwa kita dengan jasad. Tujuan 

utama dari padusan ini agar kita lebih siap dalam meninggalkan jasad ketika puasa atau 

ketika melakukan hal hal yang suci. 

 

6. Puasa Membuat Takwa Bukan Sakti 

Perintah Puasa ternyata menjadi tradisi kenabian dimana setiap nabi ada perintah untuk 

berpuasa, demikian pula dalam kajian tentang bagaimana memperoleh ilmu kesaktian 

ternyata puasa menjadi satu amalan yang sangat penting di samping amalan yang lain yang 

dapat menyebabkan seseorang bisa memperoleh ilmu kesaktian. 

Dalam puasa Ramadhan ini tidak diperuntukkan untuk mencari kesaktian namun untuk 

mencari derajat takwa. Bagaimana puasa kita dapat meningkatkan ketakawaan kita. Pada 

intinya adalah bahwa puasa itu adalah melemahkan jasad dan hawa nafsu yang berasal dari 

jasad. Sehingga Nafs bebas untuk terbang menuju berserah kepada Allah.  
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Sedangkan puasa yang diperuntukkan untuk mendapatkan kesaktian pada dasarnya adalah 

untuk menghilangkan kesadaran jasad masuk dalam kesadaran jiwa. Kesadaran jiwa inilah 

yang akhirnya membuat seseorang menjadi yakin terhadap sesuatu. misalnya orang puasa 

dengan niat kebal, maka puasa dengan keyakinan bahwa setelah puasa akan ada khodam 

atau jin yang akan membuatnya kebal. Keyakinan setelah puasa mendapatkan khodam 

inilah yang menyebabkan dia kehilangan pikiran sadarnya berubah menjadi pikiran bawah 

sadar yang menyebabkan dia benar benar kebal. 

 

7. Salah Kaprah Amaliah Ramadhan 

1. Puasa menahan lapar dan haus : harusnya mengihlaskan segala lapar dan haus, kalau 

menahan maka sesuatu yang “ditahan” menimbulkan stressor dan ini menyebabkan 

ketidaknyamanan dalam berpuasa, beda dengan mengihlaskan lapar dan haus ada satu 

kenikmatan ketika lapar dan haus 

2. Buka Puasa : harusnya ifthor, makna buka puasa memberikan suatu pengertian kepada 

otak bahwa setelah di buka maka bebas makan bebas apapun , kan dibuka…. tapi kalau 

menggunakan istilah ifthor yang artinya fitrah maka makannya akan sebatas fitrahnya tubuh 

yaitu makan sekedar menghilangkan lapar dan haus .. tidak sampai makan melebihi batas 

“hilangnya rasa lapar” 

3. Tarweh : shalat tarweh artinya sebenarnya adalah shalat yang istirahat jadi shalat yang 

santai… di beberapa tempat yang shalatnya 23 terutama menjalankan shalat seperti dikejar 

syetan cepatnya minta ampun, jadi bukannya shalat yang istirahat tapi shalatnya tambah 

membuat capek dan lelah. Maka benar rasulullah yang lebih banyak shalat tarweh shalat 

sendiri di rumah tidak berjamaah 

4. Tadarus al quran: tadarus sudah menjadi ajang lomba fasih-fasihan, lomba cepat-cepatan 

dalam membaca, dan lomba antar mesjid untuk banyak-banyakkan khatam. Bahkan ada 

yang sedikit curang dengan membagi per juz untuk  tiap jamaah, agar mesjid tersebut bisa 

lebih cepat khatamnya… padahal sebenarnya adalah tadarus itu mendalami perintah Allah 

yang ada dalam al quran itu sehingga sinkron dengan puasa kita. kita memahami ayat 
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perayat kata perkata dan kita sharekan dengan rekan rekanjamaah masjid apa yang kita 

dapat dari kandunga ayat tersebut sehingga memvibrasi jamaah lain. 

5. Itikaf dimasjid untuk mendapatkan malam lailatu qodr : itikaf itu arti sebenarnya adalah 

diam tidak melakukan apa apa. nah yang terjadi sekarang adalah itikaf bukannya diam tapi 

malah melakukan hal hal yang “tidak diam” malah ada yang itikaf “tidur d masjid”. 

bagaimana bisa mendapatkan lailatul qodr kalau pikiran kita disibukkan dengan berbagai 

aktivitas seperti shalat, membaca al quran bahkan ada yang mengadakan pengajian. malam 

laitul qodr hanya bisa di dapat ketika kita diam, duduk diam di masjid sehingga ketika ada 

pencerahan dari Allah yang berupa lailatul qodr kita dapat menangkap. 

 

8. Ingat Puasa Ingat Siapa Diri Kita Sebenarnya 

Puasa adalah anchor atau jangkar yang mengingatkan kita untuk menyadari bahwa kita 

adalah makhluk Ruh. Ruh ini tidak makan, minum, tidak memperturutkan nafsu yang 

dihasilkan pikiran, emosi dan perbuatan. Ruh memiliki kebiasaan untuk selalu ingat Allah 

dan kembali kepada Allah. nah … kalau kita puasa mari kita sadari diri kita sebenarnya 

jangan terbelunggu dalam diri fisik. masuklah dalam kesadaran ruhani dengan tidak makan, 

tidak minum, tidak memperturutkan nafsu. namun kita selalu ingat dan kembali kepada 

ALlah, sehingga akhir Ramadhan kita sudah manggon (maqom) benar benar manggon 

sebagai makhluk ruhani. idul fitri…..duueer… dueer duuer Allahu akbar, Allahu Akbar, Allahu 

akbar, laa ilaha ilallah wa allahu akbar……demikian takbirnya Ruh menyambut kemenangan 

sejati 

 

9. Bulan Kebangkitan Ruh 

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. disaat kita tidak boleh 
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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…… 

 

10. Mempersiapkan Puasa  

Puasa Ramadhan merupakan bentuk pelatihan lengkap yang dapat melatih fisik, jiwa dan 

Ruh. Ramadhan mengaktivasi semua instrumen semua yang ada pada diri manusia. 

Kesadaran manusia baik di level jasad jiwa dan Ruh mendapatkan pelatihan untuk masing 

masing kembali kepada fitrahnya. 

 

Jasad fitrahnya adalah kembali kepada alam materi, nafs fitrahnya adalah berserah dengan 

meninggalkan ego, dan Ruh  kembali kepada Allah. Tiga hal ini semua dilatih  dalam satu 

kegiatan yaitu PUASA.  

Sebelum Ramadhan ada peristiwa isra miraj, ini menandakan bahwa kita harus bersiap siap 

untuk miraj, yaitu mirajnya seperti apa yang beliau sabdakan Rasulullah SAW yaitu bahwa 

sholat itu mirajnya orang beriman. Shalat miraj dan puasapun miraj. Miraj adalah kesadaran 

tinggi yang kita arahkan terus lurus ke Allah. Dengang kekuatan lurus ke Allah inilah nanti 

puasa kita  tidak hanya sekedar pada tataran fisik tapi juga masuk dan bisa merasakan ke 

tataran kesadaran jiwa bahkan bisa masuk ke tataran Ruhani.  

jasad 

Ruh 

nafs 
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Pada saat puasa kita nanti akan lebih mengenal mana jasad yang lapar, mana jiwa yang 

berserah ketika kondisi fisik lemah, dan Ruh yang meluncur ke Allah. Pengenalan diri ini 

menjadi satu agenda penting dalam puasa ramadhan maka sejak sekarang  kita persiapkan 

benar benar dengan niat yang ihlas hanya karena Allah. Bukan karena yang lain. Bukan 

karena surga yang dijanjikan, bukan karena dampak kesehatan yang diperoleh dari puasa 

dan bukan karena yang lain. Puasa ini benar benar untuk Allah. Dan biarkan Allah saja yang 

memberikan apa saja yang beliau kehendaki kita tidak perlu berekspetasi (berharap).  

 

Pada saat puasa masing masing unsur manusia ini harus kembali kepada fitrahnya, baik 

jasad nafs ataupun Ruh. Ketika kita puasa meninggalkan jasad, berada pada posisi jiwa yang 

pasrah dan Ruh kita arahkan ke Allah (jadi pasrah kepada Allah) maka puasa kita sempurna 

yaitu mengembalikan semua unsur untuk kembali kepada fitrah. Dan inilah yang tentunya 

menjadi target kita dalam berpuasa yaitu kembali kepada Fitrah IDUL FITRI.  

 

11. Menemukan Jati Diri dalam Ibadah Puasa 

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. 

Jasad • Lapar haus  

Nafs  • Berserah 

Ruh  • Kembali kepada Allah 
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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 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. 

 

12. Puasa Melatih Kesadaran Tinggi 

Tujuan utama puasa adalah kembali kepada yang suci yaitu Ruh. Ruh ini lah yang saya 

maksud dengan kesadaran tinggi (highest consiousness). selama puasa kita dilatih untuk 

meninggalkan kesadaran tubuh dengan tidak makan dan minum, ini artinya bahwa kita 

bukanlah tubuh tapi diatas nya tubuh, kemudian di dalam puasa kita tidak diperbolehkan 

marah, benci itu artinya kita bukanlah jiwa (nafs) kita adalah diatasnya jiwa atau nafs.  

so… siapa yang diatasnya tubuh dan jiwa dialah RUH yang suci dan inilah kesadaran tertinggi 

dalam diri kita yang harus kita temukan selama kita menjalankan puasa. 

 

13. Loncatan Kesadaran dalam Puasa 

Puasa melatih kesadaran kita untuk menjadi lebih tinggi lagi, letak latihan kesadaran ini ada 

pada loncatan kesadaran pada saat kita berpuasa. Puasa sebenarnya menyadarkan kita 

bahwa kita bukanlah jasad, kita bukanlah pikiran dan kita bukanlah hati, tapi kita adalah jiwa 

yang berserah kepada Allah. Kesadaran ini akan kita praktikan secara langsung ketika kita 

puasa. Saat kita puasa tidak makan dan minum maka tubuh atau jasad ini akan merasakan 
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lapar dan haus. Lapar dan haus ini dapat menjadikan cara untuk melompat kesadaran kita 

kepada kesadaran jiwa yang berserah. 

Latihan kesadaran yang dapat kita lakukan misalnya dengan merelakan yang lapar dan haus, 

ketika kita merelakan maka kita akan berpindah dari kesadaran jasad yang lapar dan haus 

loncat ke kesadaran yang “merelakan lapar dan haus”. Ada perbedaan yang jelas antara 

yang lapar dan yang merelakan lapar, ada perbedaan antara yang haus dan yang merelakan 

haus. Kalau kita puasa selalu kita jaga diri pada kesadaran ini yaitu kesadaran jiwa yang 

berserah ini maka lama lama kita akan bertempat pada kesadaran ini, tidak lagi berada pada 

kesadaran jasad. jadi selain kita paham bahwa kita adalah yang merelakan lapar dan haus 

kita juga harus praktik dan berlatih terus menerus untuk selalu berada pada kesadaran yang 

bukan jasad. 

Kesempatan emas dalam puasa Ramadhan ini untuk selalu berada pada kesadaran jiwa yang 

berserah, dan memang inilah ajaran islam yang sebenarnya yaitu “berserah kepada Allah”. 

Puasa mendidik kita untuk berserah kepada Allah sehingga kita akan mudah menjadi hamba 

yang bertakwa. tanpa landasan berserah ini kita akan susah untuk menjadi bertakwa. Takwa 

adalah sikap patuh pada Allah bagaimana mungkin mau patuh tapi tidak berserah kepada 

Allah. 

sebagai pembuka puasa pertama di bulan Ramadhan tahun ini saya mengajak kepada 

sahabat semua untuk sama sama belajar meningkatkan kesadaran kita menuju pada 

kesadaran ilahiah yang sempurna yaitu kesadaran jiwa yang berserah. Ingat target kita 

adalah menjadi hamba yang bertakwa sehingga mau tidak mau kita harus banyak berserah 

kepada Allah. Dengan berserah ini pula kita akan meloncat kesadaran kita dari jasad menuju 

pada kesadara jiwa yang lebih tinggi dan akhirnya kita akan berada pada kesadaran Ruh 

yang sempurna….selamat berpuasa dan berserah diri kepada Allah. 

 

14. Kebahagiaan Sejati  

Pencapaian kebahagiaan bila apa yang seharusnya kita dapatkan  sudah kita dapatkan. 

Puasa adalah proses mengembalikan kefitrahan. Fitrah adalah “sebagaimana seharusnya”, 
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jika sesuatu sudah menjadi sebagaimana seharusnya maka kita mendapatkan kebahagiaan. 

Kebahagiaan dalam berpuasa adalah kebahagiaan spiritual yang sangat berbeda dengan 

bahagia bahagia yang lain. Dalam keadaan puasa lapar dan haus namun jiwa seperti 

menemukan sesuatu yang selama ini belum pernah di alami. Tentunya ini menjadi kebalikan 

dari bahagia bahagia yang lain dimana orang merasakan bahagia jika makan “wisata kuliner’, 

bahagia jika bepergian ke suatu tempat karena semua indra kita mendapatkan stimulasi 

berbeda dari biasanya, mata telinga hidung  mendapatkan sensasi baru yang menimbulkan 

perasaan bahagia. Justru ini berkebalikan dengan puasa, dalam puasa yang kita cari adalah 

kesunyian, kelaparan, ketenangan.  

 

15. Euforia Spiritual Ramadhan 

Bulan Ramadhan  saatnnya kita melampiaskan euforia spititual. Euforia spiritual yang kita 

lampiaskan adalah kegembiraan yang luar biasa karena bulan ramadhan kita difasilitasi Allah 

dengan kemudahan cara dalam menemukan siapa diri. Kita sudah paham bahwa 

kebahagiaan diri tidak lain adalah kembali kepada yang sejati. 

Ketertipuan kita dengan jasad dan nafs menyebabkan kita lupa akan Ruh yang ada pada diri 

ini.Seandainya tidak dipaksa Allah untuk berpuasa di bulan Ramadhan (wajib puasa)  maka 

kita tidak akan mampu sadar, untungnya kita disadarkan dengan puasa ini dan dengan 

rahmat Allah yang turun di bulan ini, maka kita dengan mudah bisa kembali menyadari siapa 

sebenarnya kita. 

Mungkin saja kita merayakan idul fitri sejak sekarang, saat bulan Ramadhan. Karena 

sebelum hari H yaitu hari raya idul fitri kita sudah terlebih dahulu kembali kepada yang fitri 

yaitu kita sudah sadar tentang siapa kita yang sebenarnya…yaitu Ruh. 
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16. Filosofi Puasa  

Bukan menahan lapar tapi ihlas lapar 

Puasa yang pasti akan menyebabkan jasad kita 

1. Lapar  

2. Haus  

3. Lemas 

4. mengantuk  

5. ? (ada lagi?) 

Kondisi tersebut harus kita ihlaskan, jadi puasa bukan menahan lapar dan haus tapi puasa 

adalah mengihlaskan lapar dan haus. kalau kita masih menggunakan istilah menahan maka 

pikiran kita akan memerintahkan tubuh untuk makan apa saja ketika berbuka, tapi jika kita 

ihlas lapar dan haus maka pikiran kita akan memerintahkan tubuh kita untuk tumakninah 

ketika berbuka. 

Istilah menahan lapar dan haus sebenarnya istilah yang menyesatkan pikiran, dimana letak 

sesatnya? yaitu mengalihkan dari ihlas menjadi menahan. Orang menahan sesuatu pasti 

tidak ihlas dengan sesuatu tersebut,  maka kita harus bisa mengihlaskan apa apa yang 

terjadi dalam puasa kita. 

Puasa sendiri adalah ibadah yang harus disertai dengan ihlas bukan menahan, dan ini 

tercermin ketika kita berniat dalam puasa dalam ending niat tersebut ada bacaan lillahi taala 

artinya semua ibadah puasa harus kita ihlaskan karena Allah taala. 

istilah menahan hawa nafsu juga menyesatkan, seharusnya diganti dengan mengihlaskan 

untuk tidak mengikuti hawa nafsu. Jika kita mengartikan puasa adalah menahan hawa nafsu 

maka pikiran kita juga akan memerintahkan kita untuk melampiaskan nafsu kita ketika 

adzan magrib berkumandang. Istilah yang menyesatkan tersebut harus di ganti, menahan 

lapar dan haus dengan istilah mengihlaskan lapar dan haus, menahan hawa nafsu diganti 

dengan mengihlaskan hawa nafsu 
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Kondisi lapar dan haus sebaiknya di sisakan juga ketika sudah berbuka, jadi jangan sampai 

setelah berbuka perut terasa penuh. Ini juga berguna agar keadaan “meninggalkan” jasad 

dapat terus terjaga, artinya bahwa kesadaran kita terus terjaga pada kesadaran nafs yang 

berserah diri kepada Allah.  

 

17. Menjadi Waliyullah Selama Ramadhan 

Target puasa baik siang maupun malam menjadi kekasih Allah (waliyullah) laparnya seperti 

laparnya wali, tidurnya seperti tidurnya wali, makannya seperti makannya wali dan 

seterusnya. Seorang wali memiliki kesadaran yang terus menerus tidak pernah putus. 

demikian pula kita , kita belajar untuk On Line selama 24 jam. harapan kita dalam jangka 

waktu 30 hari menjadi waliyullah , setelah Ramadhan usai kita sudah terbiasa untuk menjadi 

waliyullah. Jadi mari kita manfaatkan benar benar bulan suci untuk Ruh kita yang suci. 

diusahakan jangan sampai turun kepada alam nafsiah teruslah berusaha duduk di kesadaran 

Ruhaniah. 

Wilayah wali adalah wilayah dimana kita secara sadar selalu menyadari Allah. Wilayah wali 

adalah wilayah dimana kita menyaksikan Alam keTuhanan dengan bashiroh atau kesadaran 

tinggi kita. 

 

18. Bekali Ramadhan Anda dengan Dzikir Nafas 

Ada banyak manfaat anda belajar dzikir nafas, terutama ketika anda menjalankan puasa di 

bulan suci Ramadhan. Kesadaran kepada Allah yang anda masuki dengan dzikir nafas akan 

menjaga kualitas puasa anda lebih baik. sebab dengan sadar Allah ini diri anda akan 

dibimbing Allah baik itu pikiran, emosi dan perilaku. Kemudian dengan dzikir nafas ini amal 

ibadah anda akan sangat bermakna sholat anda lebih khusyu, bacaan quran anda akan 

menahan  mengihlaskan  
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mampu menyentuh dan menggetarkan qolbu anda, serta amal ibadah lainnya akan lebih 

baik. 

Ramadhan di malam hari akan anda penuhi dengan itikaf di masjid dengan cara yang lebih 

terarah yaitu dengan dzikir nafas. Anda dapat duduk berjam-jam semalam suntuk untuk 

itikaf. karena itikaf sebanarnya adalah amalan diam, dengan dzikir nafas ini anda akan di 

bina kesadarannya hingga mencapai keadaan hening tenang dimana keadaan ini akan 

mampu menangkap malam lailatul qodar. Dzikir nafas akan dapat membawa anda pada 

kesadaran Ruh, nah dengan kesadaran ruh inilah yang nantinya akan mampu membawa 

anda paham dengan turunnya malaikat dan Ruh ketika malam lailatul qodar turun. 

Silahkan pelajari Dzikir Nafas di blog : http://solospiritislam.com  

Atau di youtube dengan keyword “dzikir nafas”  

 

19. Apa Itu Puasa Ramadhan 

Beda puasa Ramadhan dan bukan Ramadhan terletak pada kekhususan dalam 

menjalanakannya. ibarat apa beda antara haji dan umrah, tentu sangat beda. Ramadhan 

adalah bulan penuh energi Ilahi. Siang hari kita berlatih membebaskan diri dari ikatan fisik 

malam hari kita mebangkitkan ruh dengan tarweh dan dzikir serta itikaf. Kalau puasa biasa 

tidak diyadhoh untuk membangkitkan Ruh agar aktif. tapi sekali lagi kalau Ramadhan kita 

ada ritual lain pada malam hari. 

amalan batiniah paling utama di bulan Ramadhan adalah berserah diri kepada Allah. karena 

dengan berserah diri ini lah kita dapat meninggalkan tubuh kita dan dapat mengaktifkan 

Ruh kita. kadangkala kita malah sering melupakan laku berserah ini, jadi lakukan puasa 

dengan berserah, lakukan tilawah dengan berserah, lakukan tarweh dengan berserah, 

lakukan itikaf dengan berserah. 

jika kita bisa mengamalkan puasa Ramadhan ini dengan berserah maka kita akan 

mendapatkan arti sebenarnya “puasa Ramadhan, yang sangat berbeda dengan puasa 

http://solospiritislam.com/


22 

lainnya”. jadi jangan sia siakan bulan ini karena inilah kesempatan setahun sekali kita 

dipaksa Allah untuk mendapatkan keberadaan diri yang sejati. 

 

20. Antara Toilet Training dan Pencapaian Kesadaran Ruhiah 

Puasa merupakan salah satu perilaku manusia yang merupakan bentuk ritualistik dalam 

teori stark tentang aspek aspek dari religiusitas. Ritual puasa ini ada pada setiap agama. 

Puasa merupakan bentuk ritual menahan untuk tidak makan dan minum serta menahan 

dorongan nafs. Dalam kajian psikologi psikoanalisa disebutkan bahwa manusia memiliki 

kecenderungan untuk memperturutkan dorongan  id nya yang bersumber dari kebutuhan 

fisik. 

Kenapa ritual puasa ini penting bagi perkembangan psikis seseorang, tidak lain proses 

“menahan” inilah yang menempatkan puasa menduduki ritual penting. Menahan untuk 

tidak makan dan minum menjadikan superego lebih kuat dalam diri seseorang serta 

memperkuat ego agar tidak mengikuti dorongan dorongan biologis yang mengarah kepada 

kepuasan dan kenikmatan (pleasure principle). konstelasi kejiwaan yang demikian akan 

menyebabkan kehidupan psikis secara kesulurahan lebih baik (psychological well being). 

Perkembangan superego sebagai kekuatan moral dan etika pertama kali dimulai 

proses  “menahan” yaitu pada saat si Anak mulai diajarkan “toilet trainning” dimana anak di 

ajarkan “menahan” dari buang air kecil dan air besar agar membuangnya ditempat yang 

bermoral yaitu toilet.  dari sinilah si anak mulai mengenal adanya salah dan benar, baik dan 

buruk, mengenal adanya etika atau tidak, bermoral atau tidak, sehingga berawal dari dasar 

inilah penanaman etika lainnya mulai bisa terapkan secara bertahap. 

Pentingnya puasa ini menjadi sangat penting di setiap ajaran agama karena layaknya toilet 

training  yang menjadi dasar bagi penanaman moral dan etika yang sesuai dengan norma 

yang sudah dibuat atau disepakati. Islam sebagai agama samawi sangat menekankan puasa 

sebagai ritual “rangking 3″ setelah sholat dan syahadat, bahkan islam memberikan bulan 

khusus yaitu bulan Ramadhan dengan berbagai macam hikmah dan pahala yang menjadikan 

umat islam ini semangat untuk menjalankan ibadah puasa, lebih spesial lagi puasa selama 
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30 hari ini adalah hukumnya “wajib” yang menjadikan “mau tidak mau” harus mau untuk 

berpuasa. Hal ini lain dengan agama lain yang menempatkan puasa bukan sesuatu yang 

spesial tidak ada bulan khusus, tidak pahala khusus dan tidak mewajibkan untuk berpuasa. 

sungguh inilah ketinggian ajaran islam. 

Proses pembentukan karakter pribadi tangguh dan sesuai moral terbentuk juga ketika 

seseorang menjalakan puasa tidak boleh memperturutkan keinginan nafs atau dorongan 

nafs. ini merupakan pelatihan toilet training bagi jiwa atau nafs. umat islam dipaksa untuk 

menahan segala keinginan nafs nya dampak dari ritual “puasa jiwa” ini akan membentuk 

karakter yang kuat dalam menguasai diri, kontrol diri dan mengarahkan diri, serta yang 

paling penting adalah menyadari diri. 

Pembentukan karakter puasa ini seharusnya dilakukan dengan penuh kerelaan penuh 

syukur serta kegembiraan sehingga memberikan dampak yang lebih permanen dalam jiwa. 

Mengapa demikian, sebab otak kita jika melawan dari apa yang kita lakukan maka 

sebenarnya otak sedang melawan manfaat manfaat yang ada pada ritual ini, tapi jika 

menerima maka akan terjadi sinkronisasi antara keinginan dan perilaku. 

benar saja yang di firman kan Allah dalam quran al baqoroh 183 bahwa puasa menjadikan 

kita menjadi umat yang bertakwa , atau  puasa membentuk karakter taqwa … takwa inilah 

suatu ketinggian derajat yang dipandang Allah bukan banyak ibadah, bukan banyaknya harta 

dan bukan banyaknya ilmu agama yang dimiliki. 
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Bab 2 Tips Ramadhan 

 

1. Tetap Lapar di Malam Ramadhan 

Jarang kita kelaparan di malam bulan Ramadhan, malah sebagian besar kita kekenyangan. 

Perut terasa tidak penuh penuh, lapar sedikit makan,  lapar sedikit makan. Perut 

kekenyangan merupakan akibat dari pengertian “buka puasa” yang menjerumuskan pada 

pelampiasan hawa nafsu. kalau kita memahami bahwa buka puasa dikembalikan kepada 

makna yang sebenarnya yaitu ifthor yang berarti fitrah atau suci maka tibanya adzan magrib 

tidak menyebabkan kita terus kemudian bebas makan karena tidak puasa lagi,  

Tetap lapar di malam Ramadhan memang tidak mudah, karena biasanya makanan 

berlimpah ruah, seolah hawa nafsu mendapatkan tempatnya untuk beraksi. Pernahkah kita 

mencoba sholat taraweh dengan keadaan perut lapar, dan tenggorokan masih haus. jika kita 

melakukannya dengan keadaan lapar maka tentunya akan memudahkan kita mengaktifkan 

Ruh dalam sholat tarweh, dalam itikaf dan ibadah lainnya. 

 

2. Menjalankan Ibadah Ramadhan dengan Berserah Diri 

Ketika anda menjalankan ibadah Ramadhan dengan penuh berserah diri maka anda akan 

menikmati semua amal ibadah tersebut. Ketika anda menjalankan puasa maka semua yang 

anda alami ketika puasa dapat anda lalui dengan penuh keihlasan sehingga lapar dan haus 

bukan menjadi beban lagi atau tidak lagi menyiksa anda bahkan yang terjadi adalah 

sebailknya yaitu berubah menjadi kenikmatan. Ketika anda menjalankan shalat tarweh anda 

tidak akan menjalankannya dengan ketergesaan untuk mendapatkan 11 atau 23 rekaat, 

anda menjalankan dengan santai tenang dan muthmainah, Dan anda akan meninggalkan 

semua kebanggaan bahwa anda telah selesai sekian rekaat, anda telah mengamalkan ini dan 

itu dalam Ramadhan. 
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Ketika anda tilawah quran atau tadarus  dengan menjalankannya dengan berserah diri 

kepada Allah maka anda tidak lagi membaca dengan kecepatan 100km/jam tapi anda akan 

membacanya dengan penuh kekhusyuan di tiap hurufnya di tiap makhroj nya, di tiap kata 

per kata, subhanallah .. bacaan anda akan menggetarkan hati anda dan orang-orang yang 

mendengarkan, tapi jika anda baca dengan kecepatan 100km/jam anda tidak mendapatkan 

getaran ditiap huruf yang keluar dan orang-orang berisik dengan cara membaca anda. 

ketika anda menjalankan sedekah dengan penuh berserah diri kepada Allah maka anda akan 

merasakan betapa kita tidak memiliki apa apa dan semua adalah milik Allah, hilang 

kesombongan ketika anda menjalankan ibadah sedekah. 

 

3. Hati-hati Setelah 3 Hari di Bulan Ramadhan 

Ingat iman itu memiliki sifat naik turun, ingat juga ketika di bulan Ramadhan ini semangat 

juga naik turun. Kenapa hati hati ya karena hati kita jika tidak kita jaga akan drop sehingga 

rasanya tidak ada beda antara bulan Ramadhan dengan bulan biasa. Baik, beberapa tips 

yang bisa kita gunakan untuk mendongkrak spiritual kita agar tetap stabil di bulan 

Ramadhan ini adalah: 

1. luruskan diri untuk kembali kepada Allah, terlebih saat berpuasa di siang hari, lurus kan 

hati pulang ke Allah. 

2. Jangan terjebak pada ritual Ramadhan seperti tarweh untuk mengejar target rekaat, baca 

quran untuk mengejar 1 kali khatam atau 2 kali khatam, dzikir untuk memenuhi jumlah 

bacaan ….dst. karena ibadah ibadah yang bersifat ritual ini nilai spiritualnya sangat rendah 

dan sangat rentan dengan ketidak ihlasan, misalnya, nih saya tarwehnya 23 rekaat.. atau 41 

rekaat.. , nih saya sudah khatam…. nih dzikir saya banyak….. 

3. Berniatlah terus karena pejagaan ibadah ada pada niat. niat yang sempurna akan 

mengarahkan kita kepada perbuatan yang benar. dan tidak lain niat itu adalah karena Allah 

bukan, bukan karena memenuhi target-target ibadah Ramadhan tapi sekali lagi karena 

Allah. nah semoga kita diberikan keistiqomahan dalam hati kita untuk selalu sadar kembali 

kepada Allah amin 
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4. Me-release Syahwat Saat Puasa 

Syahwat merupakan dorongan dasar manusia yang sewaktu waktu bisa muncul terlebih jika 

ada stimulasi. Dalam berpuasa kita dilarang dengan sangat keras melampiaskan syahwat 

meski dengan pasangan yang sah, hukumannya tidak tanggung tanggung yaitu berpuasa 

berturur turut selama 2 bulan…. 

Tarikan syahwat sangat kuat sekali sehingga keadaan spiritualitas kita bisa nge DROP gara-

gara yang satu ini. Akibat tarikan dorongan syahwat ini pikiran kita juga terganggu , emosi 

dan seluruh tubuhpun secara spiritual mengalami kekacauan… 

saran saya bagi yang sudah bersuami atau beristri di saat dihalalkannya untuk berhubungan 

dengan pasangan lakukan dengan niat ibadah… sehingga di siang hari ketika puasa dorongan 

itu sudah banyak berkurang. bulan Ramadhan adalah bulan penuh berkah jadi sangat baik 

sekali untuk melakukan “ibadah” yang satu ini di malam hari. 

Bagi yang belum memiliki pasangan sebisa mungkin menghindari stimulasi baik visual, 

auditory atau sensor lainnya. Jika keinginan itu memuncak mencobalah untuk memohon 

kepada  Allah seperti apa yang dilakukan Nabi Yusuf… ya Allah sy tidak kuat dengan syahwat 

saya, turunkan rahmat Mu ya Allah…. kemudian berserahlah dan relaks. 

Me-release syahwat di saat puasa merupakan latihan nafs yang berasal dari tubuh… agar 

kita sadar bahwa dorongan nafs ini bukanlah dari kita , bukanlah dari Ruh…. sehingga kita 

akan paham benar bahwa tubuh kita, nafs kita sedang meninggi syahwat nya… sadari ini 

kemudian lakukan penyerahan diri total sehingga kesadaran Ruh aktif dan syahwat kita akan 

di Rahmati Allah sehingga dorongan itu akan hilang berganti menjadi ke tenangan atau 

muthmainah. 
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5. Tinggalkan Dunia 

Dari sekarang kita persiapkan puasa kita dari sisi mental. Meninggalkan makanan dan 

minuman pada hakikatnya adalah meninggalkan dunia. Ketika kita secara total kita 

meninggalkan dunia ini maka segala makanan dan minuman akan bisa kita atasi dengan 

mudah, artinya dalam puasa kita tidak lagi menahan makan dan minum, tidak lagi menahan 

hawa nafsu karena hakikat dunia sudah kita tinggalkan. 

Puasa yang baik adalah puasa yang tidak terbebani dengan adanya kewajiban tidak makan 

dan tidak minum. Puasa yang baik adalah ihlas dalam menjalankan untuk tidak makan dan 

tidak minum, maka cara yang paling baik adalah dengan meninggalkan dunia. 

katakan pada makanan ketika saat puasa kita tertarik dengan makanan “aku sudah 

meninggalkan mu”, atau ketika syahwat kita tertarik dengan lawan jenis katakan bahwa ” 

saya sudah meninggalkanmu”. ketika kita mengatakan demikian maka secara otomatis otak 

kita akan memerintahkan jiwa kita untuk tidak mengikuti daya syahwat tersebut. 

baik mumpung masih belum bulan Ramadhan mari kita persiapkan diri kita dengan 

meninggalkan dunia MATI DALAM HIDUP…. 

 

6. Puasa, Jangan Berpikir Pahala dan Surga 

Seringkali kita mendengar kajian kajian di masjid atau surau menjelaskan berbagai amaliah 

bulan Ramadhan dengan berbagai macam pahala yang sangat-sangat banyak. Ini tidak salah, 

cuma jika nilai ibadah kita di sandarkan kepada pahala dan surga maka ibadah kita senilai 

dengan pahala dan surga. Pahala dan surga diberikan kepada mereka yang memiliki tingkat 

ibadah yang masih dalam taraf “belum bisa beribadah jika tidak diberi hadiah” nah sekarang 

mari kita lihat diri kita apakah kita ini orang yang tidak akan beribadah jika tidak ada pahala? 

jika kita mengatakan bahwa apa yang kita jalankan dalam ibadah bertujuan untuk mencari 

pahala dan surga maka pahala dan surga sangatlah utama (karena memang ini tujuannya) 

tapi jika beribadah ihlas karena Allah dan tidak peduli apakah berpahala apa tidak (karena 

tentunya sudah pasti dapat) maka mari dalam beribadah jangan berpikir lagi tentang pahala. 

Berbuatlah apa yang seharusnya kita lakukan dalam puasa ini seperti sedekah, membantu 

orang lain, belajar, mengajar, bekerja dan lain sebagainya. 
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Jika kita terlalu fokus dengan pahala maka nilainya akan senilai pahala tapi jika kita 

beribadah karena Allah (bukan karena pahala) maka nilai ibadah kita senilai dengan 

keihlasan kita karena Allah. Bagaimana kita berbuat ihlas lilahitaala jika kita masih bertujuan 

untuk mencari surga dan pahala… 

Dalam kajian psikologi semakin tinggi nilai perbuatan yang kita lakukan semakin tinggi maka 

tingkat motivasinya juga sangat tinggi. Jelas nilai surga lebih rendah dengan nilai ihlas 

karena Allah. Dalam beberapa ayat secara tegas jika ibadah kita tidak ihlas karena Allah 

maka tidak akan diterima oleh Allah. 

Sebagai hamba Allah seharusnya dalam menjalankan ibadah kita tidak perlu memikirkan 

upah (pahala) yang akan diberikan kepada Allah karena itu sudah pasti kita terima, kenapa 

sesuatu yang sudah pasti kita terima harus kita pikirkan, harus kita mintakan, harus kita 

harap harap.. tidak perlu saya kira.. tugas kita hanya berbuat sesuai tuntunan Allah dan ihlas 

karena Allah, pasti dan pasti pahala itu akan datang kepada kita 

 

7. Menjaga Wudlu dari Magrib-Subuh 

Bagi kita yang ingin meningkatkan amalan ibadah di malam bulan Ramadhan coba lakukan 

satu tips ini yaitu menjaga wudlu dari mulai magrib hingga subuh. Menjaga wudlu ini dapat 

memudahkan kita untuk melakukan ibadah ibadah lainnya. Ketika anda sudah dalam 

keadaan wudlu maka secara bawah sadar sudah menanamkan niat untuk beribadah. 

Motivasi ini penting sebab banyak juga yang berkeinginan untuk beramal ibadah banyak di 

malam bulan Ramadhan tapi ketika sudah tarweh malas itu mulai muncul untuk 

menjalankan ibadah ibadah lainnya. 

wudlu juga bisa meningkatkan kesadaran berTuhan. jadi dengan menjaga wudlu dzikir sirr 

yang kita lakukan misalnya dengan dzikir nafas akan dapat dilakukan dengan frekwensi yang 

lebih sering. Menjaga wudlu ini tentunya harus diimbangi dengan pakaian yang bersih dan 

pakaian yang digunakan untuk beribadah, meski ketika tidur sekalipun. 
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8. Filosofi Busur Panah di Bulan Ramadhan 

Ada filosofi menarik dari puasa kita, tadi malam ketika tarweh di rumah saya terinspirasi 

oleh busur panah sebagai filosofi puasa. baik sekarang coba lihat busur panah dibawah ini 

  

 

Saya mengibaratkan ketika siang hari kita banyak mengekang nafsu nah ini persis ketika 

busur panah tersebut ditarik kebelakang. nah kemudian ketika adzan magrib tiba maka 

busur itu diilepaskan 

Bagi yang sudah pernah belajar patrap, meluncur kepada Allah dalam bentuk ibadah ini 

tentunya sudah tidak asing lagi. Nah sekarang mari kita gunakan meluncur kepada Allah di 

malam hari. Meluncur ini dapat berupa sholat tarweh, berupa baca quran atau berupa 

dzikir. Saya sarankan menggunakan dzikir nafas untuk meluncur menuju kepada Allah. nah 

di bulan Ramadhan antara siang dan malam sebenarnya sama saja pekerjaannya yaitu 

menjaga diri tidak maksiat dan malam harinya meluncur menghadap Allah. 

 

9. Menjual Diri di Bulan Ramadhan Mendapat “Ganti Untung” dari Allah 

Bulan Ramadhan Allah membeli kita dengan berbagai limpahan rahmat dan kenikmatan. 

maka sebaiknya kita bersedia menjual diri kita dengan berbagai amalan di Ramadhan ini 

yaitu dengan puasa, sholat sunah, sedekah dan amalan lainnya. semakin banyak item yang 

kita jual maka kita akan lebih banyak mendapatkan manfaat di bulan Ramadhan ini.  

http://solospiritislam.com/wp-content/uploads/2013/07/busur-panah.jpg
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“Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan mendirikan shalat dan 

menafkahkan sebahagian dari rezki yang Kami anugerahkan kepada mereka dengan diam-

diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi, 

QS Al Fathir 29 

“Hai orang-orang yang beriman, sukakah kamu aku tunjukkan suatu perniagaan yang dapat 

menyelamatkanmu dari azab yang pedih?” 

“yaitu kamu beriman kepada Allah dan RasulNya dan berjihad di jalan Allah dengan harta 

dan jiwamu. Itulah yang lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.” QS As Shaff 10-11 

Puasa kita sholat kita, dan seluruh amaliah kita (dalam pengertian perniagaan ini) benar 

benar kita jual, dan kita berikan ihlas kepada Allah, jadi kita korbankan benar benar kepada 

Allah. Dalam bulan Ramadhan ini kita juga disunahkan untuk “membaca” kandungan wahyu 

quran agar amalan yang akan kita jual kepada Allah di bulan Ramadhan ini benar dan tidak 

menyimpang. kalau kita menjual dengan item yang salah tentunya tidak akan mendapatkan 

“ganti untung” dari Allah SWT. 

maka mari saya mengajak pada diri sendiri dan saudara untuk memperbanyak amal sholeh 

sehingga kita banyak mendapatkan keuntungan. 
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Bab 3 Itikaf 

 

1. Lailatul Qodar Merupakan Malam Pencerahan 

Lailatul qodar malam seribu bulan, 1 bulan saja kalau pas purnama bisa terang di malam hari 

sekarang bayangkan jika terangnya bulan purnama tersebut dikalikan 1000 kalinya mungkin 

sangat terang benderang. Begitulah bagi saya lailatul qodar bukan sesuatu yang ghoib yang 

ditandai dengan malam hari yang sejuk, tidak ada angin suasana tenang , gerimis gerimis 

kecil… bukan itu…apalagi malam perkalian pahala.. misalnya baca alquran 1 huruf 10 

kebaikan kemudian karena ada lailatul qodar 10 x 1000 menjadi 10.000 itu baru satu huruf 

bagaimana jika berhuruf huruf… bla bla .. bukan 

itu.  

Bagi saya malam lailatul qodar adalah malam pencerahan hidup saya. Seperti yang saya 

dapat ramadhan yang lalu, sering saya menyampaikan ayat al baqoroh 45 dan 46 saya ngerti 

betul dengan ayat tersebut karena memang sering saya gunakan untuk ceramah dan 

memberikan training shalat khusyu, namun baru kemarin malam saya mendapatkan suatu 

pencerahan “pertolongan Allah ” Pencerahan ini begitu terasa dalam hati saya seolah Allah  

mengajarkan saya  tentang pertolongan Allah . Bayangkan jika anda mendapatkan apa yang 

saya dapat kan kemarin maka hidup anda akan cerah luar biasa seperti apa yang saya 

dapatkan kemarin.  

Itulah gambaran saya tentang lailatul qodar, saya berpikir riil saja tentang lailatul qodar ini 

tidak muluk-muluk seperti yang digambarkan orang tentang lailatul qodar. Bagi saya 

pencerahan tadi malam sangat luar biasa bagi saya. Nah saya kira andapun jika memang 

sepakat dengan saya maka cobalah untuk diam, nanti Allah  akan mengajarkan pada anda. 

http://solospiritislam.com/wp-content/uploads/2014/07/bulan-purnama.jpg
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Jangan mengandalkan ibadah anda sebagai cara untuk mendapatkan lailatul qodar, Ingat 

bahwa Allah  tidak ingin di duakan termasuk dengan amal ibadah yang sudah kita lakukan. 

Malam bulan Ramadhan masih banyak pencerahan pencerahan yang akan diberikan Allah  

ikuti terus saja dengan banyak berdiam diri. Jika anda mampu lakukan dzikir nafas level 4, 

anda duduk disitu berlama lama dan dengarkan Allah  akan mengajarkan anda banyak hal. 

 

2. Tradisi Bertapa dalam Islam 

Jika kita cermati banyak ibadah bertapa yang dicontohkan dan diajarkan Rasulullah kepada 

kita umatnya. Bahkan tradisi bertapa ini ada pada kisah kisah nabi nabi yang ada di quran. 

Sehingga saya menyebutnya dengan tradisi bertapa, yaitu suatu ibadah turun temurun dari 

para rasul. Rasulullah melakukan tapa baik ketika beliau sedih atau bertapa ini menjadi 

ritual harian yang beliau jalankan. Kisah turunnya wahyu al quran pertama kali adalah salah 

satu kisah dari hasil bertapa beliau. Demikian pula dengan bertapa beliau di arofah yang 

ternyata menjadi puncaknya ibadah haji, bertapanya beliau ketika Ramadhan  menghasilkan 

lailatul qodar, dan kisah kisah bertapa para rasul menghasilkan sesuatu yang luar biasa. 

Bertapanya orang islam dan yang bukan islam tentu lain. Perbedaan tersebut terletak pada : 

1. Objek bertapa yaitu Allah  yang di atas pikiran dan perasaan 

2. Tidak menggunakan pikiran dan perasaan 

3. Tidak berhenti pada objek riil seperti napas, olah pikir, olah rasa atau yang lainnya 

4. Efek bertapa dapat memberikan pengaruh positif 

 

3. Mana Dalil Itikaf Harus di “Masjid” 

Masjid itu maknanyakan tempat sujud, berarti sah saja jika saya menggunakan ruangan 

kamar saya yang saya gunakan khusus untuk sholat atau tempat saya sujud saya gunakan 

untuk itikaf. Karena tempat sujud atau sholat ini  juga dinamakan dengan masjid (tempat 

sujud). Kalau masjid diartikan dengan makna yang lebih khusus misalnya dengan 

mengartikan bahwa masjid adalah bangunan besar yang selalui digunakan untuk sholat 
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berjamaah, podium untuk ceramah, ada mic ada speaker kok ini rasanya saya juga berhak 

untuk mengartikan masjid itu secara lebih luas. Jadi kenapa kalau kita itikaf harus di masjid 

yang definisi masjid itu harus ada mic nya, ada speakernya, harus digunakan untuk 

berjamaah, … kalau anda mengartikan demikian ya silahkan saja berarti itikaf anda harus d i 

masjid diluar rumah anda (dan anda akan terkendala untuk melakukan itikaf di malam hari). 

tapi kalau saya mengartikan bahwa masjid saya adalah tempat sujud saya seperti raoudloh 

nya Rasulullah yang ternyata bukan masjid (dalam arti untuk umum) tapi ruangan khusus 

yang dekat dengan rumah Beliau dan dekat masjid nabawi beliau selalu itikaf disitu. 

Jadi kalau itikaf dapat kita lakukan di rumah asal rumah tersebut ruangan yang dipakai selalu 

kita gunakan untuk sujud atau sholat boleh boleh saja, ada alasan kita menggunakan tempat 

sujud kita karena tempat yang kita gunakan untuk sholat mengandung energi spiritual yang 

akan mempercepat proses keluarnya ruh kita menghadap Allah , dan kita lebih mudah 

meninggalkan  tubuh kita atau kita lebih mudah untuk mengenoklan diri kita. Kita itikaf di 

ruang makan dengan ruang sholat di rumah kita berbeda kan? 

Di beberapa masjid (masjid arti: yang ada mic nya) bahkan tidak layak digunakan untuk 

beritikaf, karena ketika malam itikaf banyak yang bersendau gurau, banyak yang membaca 

quran dengan keras (menganggu kekhusyuan), bahkan banyak yang tidur di masjid, selain 

itu kadang masjid digunakan untuk makan, kondisi masjid yang demikian tentunya akan 

merusak aura spiritual masjid untuk itikaf. 

Tulisan saya sebelumnya tentang “itikaf semampunya” merupakan solusi alternatif ketika 

kita tidak mampu untuk itikaf di masjid yang ada micnya, kita bisa itikaf di musholla di 

rumah kita, atau di tempat yang sering kita gunakan untuk sujud. Kalau yang 

dipermasalahkan syari nya saya cari dalil quran mapun hadis tidak ada yang mengharamkan 

itikaf di tempat sujud (mushalla), bahkan saya belum menemukan dalil quran hadis yang 

memerintahkan itikaf harus di masjid yang ada mic nya ada podium nya ada spekernya…. 

 

  



34 

4. Itikaf Semampunya 

Dari pada tidak sempat itikaf dengan berbagai syarat yang menyulitkan kita untuk itikaf 

maka saya sarankan untuk melakukan itikaf semampunya, sebelum Ramadhan berakhir. 

Mungkin kendala anda dalam menjalankan itikaf seperti 

1. Harus di masjid sehingga anda meninggalkan rumah, dan tidak semua kita 

mendapatkan kesempatan untuk tinggal atau bermalam di masjid, kalau anda punya 

anak kecil, jika anda siang hari bekerja, jika istri anda sendirian di rumah, jika anda 

takut berada di masjid sendirian, anda tidak kenal dengan yang jaga di masjid… dan 

jika anda seorang wanita tentunya berada dimasjid dimalam hari kurang baik 

rasanya… 

2. Anda bingung di masjid ngapain…. mau sholat….mau ngaji, atau mau dzikir…. 

3. Mengantuk di masjid akhirnya tidur…. 

4. Tidak ada makanan yang bisa membuat berjaga…. 

5. wah pokoknya banyak kendala… 

jika sekian kendala yang menghambat kita untuk beritikaf akan menghalangi  kita untuk 

beritikaf. 

Konsep beritikaf semampunya ini adalah kembali kepada esensi itikaf sebenarnya yaitu 

“diam silatun” ke Allah . Itulah inti dari itikaf, sehingga jika definisi dan deskripsi itikaf kita 

sederhanakan maka kita akan mampu melakukannya meski di rumah, meski tidak 

meninggalkan keluarga, meski sambil makanan ringan, meski sambil menjaga rumah di 

malam hari dan meski anda perempuan. Sekarang tidak ada alasan lagi untuk tidak itikaf. 

Ramadhan lepas, pada waktu malam, sudah saya coba untuk itikaf di rumah karena saya 

sudah pulang kampung, mau ke masjid tidak kenal dengan jamaah yang lain, ya kalau ada 

kalau saya sendiri di masjid… takuuuttt atau malah saya dicurigai yang tidak tidak…akhirnya 

saya duduk itikaf di tempat tidur, ngantuk ya tidur, bangun wudlu lagi sholat lalu itikaf lagi…. 

haus ya minum , lapar ya makan…. dan anda tahu … ternyata saya menjalankan itikaf di 

rumah saya pun mendapatkan hal di luar dugaan saya. 

Saat itu saya bercakap dengan Allah ,  
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ya Allah  saya siap untuk menjadi khalifah Mu, saya siap untuk mewakili Mu di muka 

bumi ini, ya Allah  beritahu saya melalui malaikat dan ruh yang engkau turunkan malam 

ini, untuk bekal saya menjadi wakil Mu, untuk bekal menjadi Wali Mu.  

Setalah berikrar saya pun duduk berdiam di tempat tidur yang empuk… beberapa waktu 

kemudian suasana berubah, saya pun tetap sadar dan tetap terdiam, Malam itu pun Allah  

menjawab dengan jawaban isyarat bahwa saya diberikan rahmat untuk menjadi wakilnya, 

rahmat itu sangat terasa seolah menjadi penguat bagi saya untuk berdakwah dan 

beribadah. 

Nah semoga cerita riil saya ini menjadi motivasi bagi pembaca agar semangat menjalankan 

itikaf dengan penuh keterbatasan. DARI PADA TIDAK ITIKAF KEBURU RAMADHAN SELESAI. 

kalau anda mengatakan bahwa itikaf harus di masjid…. bagi saya dari pada tidak itikaf… 

hayo… lebih baik saya di rumah dan hati jiwa dan ruh saya sambungkan ke Allah . 

 

5. Bermain Matematika pada Malam Lailatul Qodar 

Perilaku ibadah kita dari dulu hingga sekarang tidak mengalami perubahan, selalu di 10 hari 

terakhir  hampir disetiap masjid, hampir setiap penceramah selalu bermain matematika 

pahala ibadah di hari hari terakhir Ramadhan. Memotivasi orang untuk beribadah dengan 

iming-iming pahala merupakan motivasi paling rendah. Kata Maslow dalam the need of 

hirarchi nya bahwa seorang akan termotivasi jika mereka diimingi-imingi sesuatu, semakin 

riil iming-iming tersebut maka orang tersebut memiliki tingkat need yang semakin rendah. 

Bermain matematika di bulan-bulan terakhir Ramadhan sangat memalukan bagi kita yang 

benar benar ingin mendekatkan diri kepada Allah . Nilai kedekatan Allah  dengan pahala 

yang berlipat lipat jelas sangat jauh, coba kita sadar Allah  yang selalu mengamati kita 

sedang melihat kita begini: ” kalau saya baca al quran maka setiap huruf nya 10 kebaikan 

dikalikan jika saya mendapatkan malam lailatul qodar setiap huruf dikalikan 1000 bulan (1 

bulan ada 30 hari)…. itu baru satu huruf seandainya saya baca satu JUZ …Waaahhhh capek 

deh ngitungnya….” coba apa kita tidak malu dengan Allah ?????!!!! 
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Marilah saudaraku, kita tingkatkan amaliah kita dengan meninggalkan matematika ibadah… 

sudahlah, kita sudah pasti dapatnya untuk apa menghitung hitung…. seperti anak kecil yang 

baru kemarin belajar sholat….. yang tidak mau sholat kalau orang tuanya tidak memberikan 

mainan….Kita ihlaskan itikaf kita, sholat kita, sedekah kita, hanya untuk Allah  bukan untuk 

pahala atau iming iming lainnya…. 

 

6. I’tikaf Amal Ibadah yang Berupa "Diam" 

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  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,  padahal dalam puasa kita sebaiknya belajar masuk ke dalam jiwa dan 

ruh kita, dengan apa, ya.. dengan diam, dengan diam inilah kita 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, dzikir 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 sadar 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 . 
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7. Itikaf Ramadhan Saatnya “Melunasi Hutang di Bank” 

Jadi orang itu realistis saja …. tidak perlu tinggi tinggi, Allah  berfirman bahwa turunnya 

malaikat dan Ruh hanya diperuntukkan bagi siapapun yang memiliki urusan dengan Allah . 

Nah Ini kan kesempatan bagi kita untuk menjadikan hutang yang belum lunas agar segera 

bisa lunas… sebab apa, sebab membayar hutang adalah perintah islam yang sangat tegas, 

orang mati mati masih hutang maka tetap saja diperhitungkan. 

Jadi itikaf Ramadhan kita mohon kepada Allah  agar mendapatkan petunjuk karena memiliki 

masalah yaitu hutang. Sampaikan saja kepada Allah  bahwa hutang ini adalah masalah saya 

saat ini dan saya akan segera melunasinya karena perintah Allah  SWT. 

Baik cara singkatnya. duduklah diam di masjid. Sampaikan masalah dan sampaikan bahwa 

saya menyelesaikan hutang ini karena menjalankan perintah Allah  dan berjanji tidak akan 

hutang lagi. kemudian tunggu dalam diam ya minimal diam 1 jam. Diamnya dengan terus 

menerus menyampaikan masalah tersebut kepada Allah . Jangan bergerak sedikitpun 

termasuk bibirnya. jadi sampaikan saja dalam hati. jika nanti ada petunjuk dari Allah  

(artinya anda mandapatkan apa yang di bawa malaikat dan ruh untuk solusi anda dari Allah ) 

maka segera jalankan dan ikuti petunjukknya itu. ok semoga hutang anda akan segera lunas 

amiin. 

 

8. Tanda-tanda Mendapatkan Lailatul Qadr 

Tanda mendapatkan lailatul qadr yang  pasti adalah tanda yang anda dapatkan dalam jiwa 

yang memvibrasi hati dan pikiran. Hal ini sesuai sekali dengan apa yang Allah  firmankan 

dalam surat Al Qadr pada ayat 5. Dimana disebutkan salamun hiya matlail 

fajr kesejahteraan dari Tuhan yang maha penyayang… disini ada kata salamun yang sangat 

identik dengan tanda tanda psikologis, yaitu sejahtera. Ukuran mendapatkan lailatul qadr 

adalah adanya kesejahteraan psikologis. Ada perubahan emosi dan perubahan pikiran serta 

adanya perubahan jiwa yang lebih tenang yang lebih muthmainah. 
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Ciri ini tentunya lebih logis lebih rasional dan lebih sesuai karena mendasarkan tandanya 

dari apa yang Allah  firmankan dalam al quran. Jadi jika anda itikaf di masjid lihatlah 

setelahnya apakah ada perubahan jiwa anda lebih tenang, lebih sejahtera? jika ya maka 

selamat anda mendapatkan lailatul qadr, tapi jika tidak berarti anda haru memperbaiki cara 

anda beritikaf. Apakah ada rasanya mendapatkan lailatul qodr, jawab saya ada. Jiwa anda 

akan menerima keadaan keadaan yang membuat pikiran dan hati anda lebih tercerahkan. 

Hati anda lebih tenang dan pikiran anda akan lebih baik. Dan jika anda mendapatkan maka 

lihat perubahan yang ada di alam sekitar pasti lebih menyenangkan, labih indah dan lebih 

hening….. jadi bukan alam mempengaruhi diri kita , diri kitalah yang menerima lailatul qadr 

ini kemudian memvibrasi alam sekitar. 

Ketika jiwa tercerahkan dari urusan urusan (min kulli amr) maka urusan urusan itu akan 

mendapatkan penyelesaiannya. tiba tiba saja selesai dengan sendirinya. Inilah hikmah 

terbesar dari malam lailatul qadr …. maka benar saja kalau Rasulullah diperintahkan Allah  

untuk berdiam di gua hira….. karena pada saat Ramadhan memang daya spiritualnya sangat 

besar. Dan daya spiritual yang besar inilah Rasulullah mendapatkan wahyu al quran dari 

hasil beliau berdiam di gua hira. Nah kita diajarkan Rasulullah untuk itikaf yaitu berdiam di 

masjid (tidak di gua sebab susah cari gua kalau kita tinggal di kota atau di tempat yang tidak 

ada guanya). Dengan itikaf ini kita akan mendapatkan ilham dari Allah  pencerahan dari 

Allah . Kalau kita ya kelasnya ilham, tapi kalau Rasulullah kelasnya wahyu. 

 

9. Tafsir Spiritual Surat Al Qadr 

  

http://solospiritislam.com/wp-content/uploads/2015/07/al-qadr1.jpg
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Surat ini adalah penegasan bahwa Allah  menurunkan keberkahan yang luar biasa dalam 

bulan Ramadhan. Ternyata yang diturunkan bukan al quran tapi malaikat dan ruh yang 

membawa penyelesaian dari urusan manusia dengan Tuhannya yaitu Allah  SWT. Pada saat 

turunnya ini dinamakan dengan lailatul qadr yaitu malam kegelapan hati yang mendapat 

kemulyaan dimana kemulyaan tersebut melebihi 1000 malam pencerahan. 

Di ayat terakhir pencerahan di dalam hati yang gelap sampai benar benar terang yaitu ketika 

matahari mulai terbit (benar benar tercerahkan) 

jadi yang harus kita lakukan pada akhir bulan Ramadhan  adalah menyampaikan urusan kita 

kepada Allah, dan meminta solusi yang terbaik kepada Allah  SWT. Dengan jalan itikaf di 

masjid. sampai benar benar Allah  menurunkan malaikat dan ruh yang membawa solusi 

hidup atau solusi masalah yang kita sampaikan kepada Allah . maka lakukan sikap diam tapi 

benar benar memohon kepada Allah , gerakkan jiwa kita untuk memohon kepada Allah  

berdasarkan urusan yang kita sampaikan kepada Allah . 

 

10. Lawanlah Yahudi dan Nasrani dengan Itikaf 

Kegagalan orang islam melawan umat yang menjahati umat islam, karena masih saja 

mengandalkan otak dan pikirannya. Kalau kita mengandalkan kekuatan pikiran jelas kita 

kalah dengan orang yahudi karena orang yahudi di unggulkan dari sisi kognitif artinya dari 

sisi strategi dan dan kejelian berpikir, sedangkan dengan umat  nasrani kita kalah dari sisi 

emosi. Coba bayangkan mereka rela menolong orang yang sakit, orang yang tidak bisa 

sekolah dan gerakan amal lainnya. Jelas ini menunjukkan emosi mereka lebih cerdas. 

Umat islam ini dibekali dengan kemampuan spiritual yang lebih tinggi. Tapi justru tidak 

digunakan malah yang kita gunakan adalah kemampuan kognitif dan emosi yang tentunya 

sangat kalah dengan umat yahudi dan nasrani. 

Salah satu keunikan kekuatan islam adalah di laku spiritual yaitu itikaf di bulan Ramadhan. 

itikaf merupakan ibadah “diam” yang bisa membangkitkan energi spiritual yang luar biasa. 

Nah kekuatan inilah yang kita gunakan untuk melawan orang nasrani dan yahudi, yaitu 
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dengan kekuatan spiritual. Saya yakin jika kekuatan ini digunakan maka umat yahudi dan 

nasrani akan bertekuk lutut kepada kita dan umat islam pasti berjaya. 

Anda pasti bertanya dan keheranan bahkan tidak percaya… ya itu terserah saja.. yang pasti 

itikaf adalah cara super untuk membangkitkan kekuatan spiritual. 

Gunakan itikaf anda dengan penuh rasa prihatin tentang keadaan umat islam di seluruh 

dunia yang dihina dan diinjak harkat dan martabatnya oleh orang yahudi dan nasrani… bawa 

masalah ini ke Allah . tundukkan dan diam selama itikaf. Disinilah kesungguhan anda teruji. 

Apakah anda ihlas membela islam atau hanya nafsu saja? kalau nafsu saja pasti anda tidak 

akan kuat itikaf lebih dari 2 jam. kalau anda ihlas maka anda akan seperti Rasulullah ketika 

di gua hira yang benar benar prihatin dengan masalah manusia yang jahiliah… dan benar 

diam Rasulullah di gua hira menghasilkan wahyu al quran yang bisa merubah umat manusia 

180 derajat. 

Cara Rasulullah ini kita contoh kita tiru yaitu berdiam. Jangan menggunakan akal pikiran 

ketika itikaf… misalnya dengan shalat atau baca al quran atau dengan pengajian… sungguh 

ini bukan itikaf.. sebab itikaf adalah ibadah tersendiri bukan shalat dan bukan baca al quran 

apalagi pengajian. 

 

11. Beda I’tikaf dan Shalat 

Itikaf dalam bulan Ramadhan merupakan ibadah yang banyak dilakukan terutama pada 

malam hari. Pada malam hari dan terutama lagi 10 hari terakhir. Itikaf merupakan ibadah 

yang khusus yang memiliki perbedaan dengan ibadah yang lain, misal Shalat. perbedaan itu 

antara lain 

1. Dilihat dari sisi gerakan : shalat ada gerakan, sedangkan itikaf tidak ada gerakan 

sama sekali alias diam.  

2. Dilihat dari sisi bacaan ; Shalat ada bacaan dari mulai takbir hingga salam, sedangkan 

itikaf tidak ada bacaan sama sekali jadi hanya diam saja  
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3. Dilihat dari sisi tempat; Shalat dapat dilakukan di rumah dan masjid tapi kalau itikaf 

ada yang mewajibkan harus dilakukan di masjid 

4. Masalah waktu, Shalat waktunya sudah ditentukan sedangkan itikaf tidak ditentukan 

boleh kapan saja 

Itulah 4 perbedaan antara shalat, sekarang apa kesamaan antara itikaf dengan shalat sama 

sama sambung ke Allah . jadi baik shalat maupun itikaf keduanya harus ada kesambungan 

kepada Allah  SWT. 

Kembali ke masalah perbedaan, karena ada perbedaan antara shalat dan itikaf ini maka kita 

tidak dapat mengatakan bahwa shalat adalah i’tikaf atau itikaf adalah shalat. Seperti yang 

terjadi sekarang ini, seringkali kita menganggap bahwa ketika kita shalat di masjid kita juga 

itikaf, Ingat bahwa itikaf dan shalat adalah berbeda, yang satu amalan “diam” dan yang satu 

amalan yang ada bacaan dan gerakan. 

Islam mengenal itikaf ini sama dengan meditasi cuma objeknya yang harus kita bedakan. 

Jika meditasi objeknya adalah materi (pikiran) kalau itikaf objeknya adalah Allah  SWT yang 

tidak sama dengan apapun sehingga kita harus menggunakan kesadaran bukan pikiran. 

Perbedaan ini harus kita pahami sehingga kita mengerti benar  amalan DIAM yang memang 

dituntunkan dalam bulan Ramadhan. 

Saya mengambil sampel shalat sebagai pembeda antara itikaf dengan ibadah lainnya, sebab 

seringkali kita juga menyamakan antara ibadah lainnya dengan itikaf, misalnya baca al quran 

di masjid kita anggap itikaf, wiridan di masjid kita anggap itikaf, pengajian di masjid kita 

anggap itikaf, bahkan yang paling parah adalah tidur di masjid kita anggap itikaf. ini jelas 

pengertian salah kaprah yang dapat menyesatkan amaliah itikaf. 

 

12. Puncak Ramadhan Ada di Itikaf 

Berbeda antara sufi dan golongan pengejar pahala…. Seorang sufi lebih mementingkan 

bermuwajahah atau bertemu dengan Allah  dari pada mengejar pahala, tapi orang yang di 

bulan Ramadhan suka mengejar pahala dia  dalam beribadahnya selalu bawa kalkulator 
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untuk menghitung jumlah ibadah yang sudah dilakukannya. Sekarang mari kita tentukan 

mana dari diri kita apakah kita sufi yang di bulan Ramadhan bertemu dengan Allah  atau 

pengejar pahala? Kalau anda sufi maka puncak dari pada bulan Ramadhan adalah di itikaf 

jadi bukan puasa, bukan tadarusan bukan tarweh dan juga bukan yang lainnya. Puncak dari 

pada bulan Ramadhan adalah Itikaf, di dalam 10 hari terakhir inilah puncak kita bisa 

bertemu dengan Allah  secara lebih spesial, kenapa spesial karena sebelum beritikaf di 

dahului dengan puasa disiang hari, di dahului sholat malam tarweh, di dahului amaliah 

lainnya. 

 

Bertemu mendengarkan Allah  

itikaf bagi seorang sufi menjadi saat saat dinantikan untuk merendah bersimpuh 

mendengarkan pencerahan yang diberikan Allah  kepadanya. dan jika Allah  berkenan maka 

pencerahan seperti bulan yang menerangi malam yang gelap, yang di kalikan 1000 kali 

pencerahannya oleh Allah . inilah yang menjadi harapan bagi seorang sufi bertemu dengan 

Allah  di akhir bulan Ramadhan. semoga kita menjadi sufi sufi yang diridhoi Allah  untuk 

mendapatkan malam seribu pencerahan. Amin 

 

13. Semedi Menjelang Berakhirnya Ramadhan 

Dalam terminologi jawa semedi adalah menghadirkan hati tunduk patuh dihadapan Allah  

SWT, setelah kita tadarus tarweh atau mungkin tahajud dan wirid, maka ada baiknya kalau 

mengambil waktu sekitar 30an menit untuk diam menundukkan hati kita di depan Allah . 

http://solospiritislam.com/puncak-ramadhan-ada-di-itikaf/itikaf/
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ketika kita diam maka otak kita akan akan berada pada gelombang yang lebih rendah dan 

akan dapat menangkap daya daya alam (yang diturunkan Allah ) yang berupa kekuatan iman 

dan kekuatan takwa… jika sudah mampu menangkap kemudian simpanlah dalam jiwa kita 

dan sebarkan ke Alam semesta lagi.. 

Akhir akhir Ramadhan memang memiliki kekuatan yang sangat besar yaitu yang berupa 

rahmat dan hidayah Allah  … malam lailatul qodar adalah suatu motivasi agar kita dapat 

menangkap rahmat dari Allah  yang luar biasa tadi. Untuk itu jadikan waktu menjelang 

berakhirnya Ramadhan untuk meditasi semedi ( ini hanya istilah dan anda tidak akan 

menemukannya dalam quran, tapi maksud dan makna istilah ini akan anda temukan dalam 

quran) bersimpuh di depan Allah  memohon rahmat dan karunianya… semoga kita 

digolongkan yang mendapatkannya amin 

 

14. Carilah Keheningan Puasa 

Puasa merupakan penenangan fisik terhadap segala gejolak dirinya (tubuh) karena 

dorongan dorongan (id) tubuh yang selalu mengajak pada kenikmatan. Setelah seharian 

mengendalikan tubuh agar mengikuti kemauan kita maka tiba saat malam untuk 

mengheningkan diri, baik hening pikiran dan hening hati… caranya yaitu dengan itikaf. 

Keheningan ini penting karena merupakan proses lanjut dari sebuah pelatihan maha besar 

yaitu Ramadhan. pahala sudah mbukan menjadi ukuran lagi… yang menjadi tujuan adalah 

pencapaian derajat diri yang berwujud sebuah kesadaran tingkat tinggi untuk lebih dekat 

dengan ilahi robbi. 

Duduklah tenang serahkan diri dan seluruh jiwa raga dan ruh untuk berserah diri kepada 

Allah . tidak menyisakan apapun dari diri kita.. termasuk diri kita, kita serahkan sehingga 

habis menjadi suatu kehampaan yang tiada dapat di persepsi… suatu kesadaran tertinggi 

yang banyak di cari orang. itulah keadaan sebenar benar dzikir bukan hanya ingat tapi sudah 

melampui dari itu yaitu penghancuran diri untuk tidak mensekutukan Allah  dengan dirinya, 

dengan ke akuannya.. dan segala apa yang mengatasnamakan diri. inilah kesejatian dalam 

kesedaran ilahi… suatau kesadaran yang sudah tidak bisa didefinisikan, tidak bisa 

diceritakan…. asyhadu anla ilaha ilallah …  
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Bab 4 Tadarus 

 

1. Memaknai Ulang Tadarus Al Quran 

Selama ini (yang saya alami dan amati) tadarusan dipraktekan sebagai membaca al quran 

bergantian yang lain menyimak kalau salah dibetulkan. Tadarus baru sebatas bagaimana 

cara membaca yang benar baik tajwid, makhraj dan hal hal lain yang bersifat tata-tulis. 

Persis pelajaran di TPA anak anak ketika sore hari. Bahkan di beberapa tempat tadarus (bhs 

jawanya nderes) dipraktekan secara sendiri dengan banyak-banyak ayat, banyak banyakan 

surat dan banyak banyak juz yang dibaca, kalau memaknai tadarus sebatas “quran sebagai 

bacaan” maka tidak akan ada pengaruh apa apa dalam diri kita, sama halnya dengan 

membaca tulisan dengan huruf jawa kalau kita tidak paham bahasa jawa maka membaca 

tulisan jawa tidak akan bermakna apa apa, meski tulisan huruf jawa itu isinya ajaran yang 

baik. 

Baiklah mari kita pelajari makna tadarus ada satu hadis rasulullah dimana ketika kita tadarus 

maka rahmat Allah Turun. hadis tersebut adalah : 

Dan tidaklah berkumpul suatu kaum di salah satu masjid dari masjid-masjid Allah, 

untuk membaca Al Quran dan mereka saling mempelajarinya di antara mereka, melainkan 

akan diturunkan kepada mereka ketenangan, diliputi rahmat, dan dikelilingi malaikat, dan 

mereka akan disebut-sebut Allah dihadapan makhluq-makhluq yang ada di sisi-Nya (para 

malaikat).• 

pada hadis Rasulullah di atas yang membuat saya tertarik adalah kata saling mempelajari 

Dan mereka saling mempelajarinya di antara mereka 

Jadi bukan saling membaca atau saling membetulkan bacaan, tapi mempelajari apa yang 

terkandung di dalam al quran. Jika kita dalam bertadarus tersebut mempelajari isinya pasti 

kita akan mendapatkan ilmu dari isi Quran tersebut dan kita dapat menggali pemahaman 

orang lain terkait dengan ayat tersebut. 
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Jika kita mempelajari Al Quran maka target tadarus bukan lah berapa ayat dan berapa juz 

tapi sedalam apa kita mempelajari al quran. Meski 1 jam yang di pelajari cuma satu ayat itu 

lebih berharga dari pada 1 jam mendapatkan 1 juz. 

Ingat al quran adalah petunjuk bukan bacaan seperti buku. Dia petunjuk yang harus 

dipelajari apa petunjuknya. Islam memiliki al quran tapi kurang membumi. Orang islam 

sering bersanding dengan al quran, kemana mana dibawa tapi sayang masih sekedar di 

baca-baca tanpa tahu artinya. Saya pernah melihat saat naik Bus ada yang membaca al 

quran, saya lihat dia tidak begitu memperhatikan maknanya tapi hanya sekedar bacaan saja, 

sungguh ini tidak ada manfaatnya. 

Apa yang tuliskan dapat menjadi suatu evaluasi ibadah kita untuk menjadi lebih baik. 

Mengapa setalah ramadhan tidak ada perubahan apa apa padahal ramadhan ini sudah 

khatam 2 hingga 3 kali, pasti itu karena al quran hanya menjadi bacaan saja. Bagaimana 

malaikat akan turun dan rahmat akan turun jika quran di samakan dengan buku bacaan 

lainnya. mungkin mending buku bacaan yang kita paham isinya, ini sudah tidak paham 

isinya, mbacanya ngebut lagi. 

Pendapat saya  ini tidak bermaksud merendahkan orang baca al quran, tapi suatu kritisi 

yang menurut saya dapat menjadi evaluasi bersama. Kualitas interaksi al quran ini harus 

meningkat dari waktu ke waktu. Kalau anda belum bisa baca al quran, maka belajar 

membaca al quran tanpa tahu artinya itu sangat bagus, tapi kalau anda sudah mahir 

membaca al quran sejak puluhan tahun yang lalu tapi apa yang dibaca sekarang anda tidak 

tahu maknanya ya sama saja berarti tidak ada peningkatan, bagaimana mau naik kelas kalau 

dari dulu sekedar membaca, tapi semua saya kembalikan kepada pemahaman masing 

masing. Sebab belajar mengerti bacaan al quran membutuhkan waktu, tenaga dan uang. 

seperti kita belajar pertama cara membaca al quran. 

Saat inipun saya belum bisa paham isi alquran tapi saya belajar mengartikan kata perkata 

saya mulai dari ayat yang sudah saya hafalkan terutama di juz amma, saya hafalkan kata 

kata yang belum saya kenal. lalu saya baca lagi ayat tersebut tanpa melihat terjemahannya. 

dan SUNGGUH LUAR BIASA TERNYATA ALLAH BERINTERAKSI DENGAN KITA MELALUI 

ALQURAN. 
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2. Memahami Isi Quran dan Berkomunikasi Dengannya 

Bulan ramadhan frekwensi interaksi kita dengan quran tentunya meningkat. Interaksi ini 

seharusnya kita tingkatkan pada tingkat memahami isinya, sampai kita merasakan berdialog 

dengan quran. Caranya mudah kok, sekarang kan sudah banyak quran yang ada terjemahan 

kata per kata, ini sangat membantu. Sambil menghafal perkata bahasa arabnya kita juga 

bisa paham maksud quran tersebut. Nah rasa komunikasi itu terjadi ketika kita paham 

dengan bahasa quran tanpa membuka terjemahannya. 

Peningkatan kualitas membaca quran ini akan membawa manfaat yang sangat besar. 

Kandungan quran secara mendalam akan kita dapatkan step by step. Semakin di ulang isi 

quran semakin mendalam apa yang kita pahami, padahal redaksi tulisannya sama. 

Sebaiknya juga lakukan sendri, tidak perlu orang lain, kecuali kalau ada yang bingung 

silahkan di catat lalu tanyakan kepada ustad atau siapapun yang kita anggap paham. Kalau 

quran ini hanya sebatas di baca saja maka kita selamanya tidak akan paham akan isinya, dan 

tidak akan bisa memahami kehendak Allah yang terkandung dalam quran tersebut. 

 

3. Tadarus Al Quran : Tadarus Makna yang Lebih Bermakna 

Di bulan suci Ramadhan kita banyak banyak berinteraksi dengan Al Quran. Al Quran adalah 

wahyu, yang namanya wahyu berarti perintah untuk kita. Kalau kita membaca surat 

perintah dari atasan maka yang lebih kita perhatikan adalah perintahnya bukan tulisan yang 

ada di surat itu. Dan yang namanya surat perintah itu harus dijalankan bukan hanya dibaca. 

Pimpinan kita jengkel dengan kita kalau surat perintahnya hanya dibaca baca saja apalagi 

membacanya dengan kecepatan 100KM/jam tanpa di tindak lanjuti untuk di amalkan. 

Pimpinan kita juga akan lebih jengkel kalau surat perintah yang dia buat malah dijadikan 

jimat atau rajah atau yang lain… dipasang di atas pintu rumah… atau hanya sekedar di hafal 

sebagai mantra… Pimpinan kita akan bahagia jika surat perintah yang beliah buat langsung 

dijalankan langsung di amalkan. baik Al Quran pun demikian al quran itu untuk dijalankan 
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tidak untuk di buat mantra mantra atau jampi jampi. maksud penyembuh dalam al quran itu 

adalah karena dijalankan bukan untuk bacaan bacaan yang mengandung khasiat. 

Dalam bulan ramadhan kita sebaiknya lebih ke tadarus makna al quran bukan tadarus 

sekedar membaca. Sebab kalau hanya membaca kita cuma dapat sekian juz sekain kali 

khatam, dan tidak mendapat manfaat yang maksimal sesuai dengan apa yang terkandung 

dalam al quran. Tapi jika kita tadarus makna maka kita akan  mendapatkan semangat 

mendapat energi yang menjadi mukjizat al quran, kita akan semangat beribadah, kita akan 

semangat menjalankan al quran secara lebih luas. 
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Bab 5. Catatan Harian Ramadhan 2010M 

 

Ramadhan (1) Beraktivitas dengan Ruh  

Posted on 11/08/2010 by Setiyo  

Puasa hari pertama ini kita belajar bagaimana beraktivitas dalam keseharian kita dengan 

Ruh  kita,  yang biasanya kita tak sadarkan Ruh  dalam aktivitas sehari hari, pada puasa 

pertama ini kita berusaha dalam kelupaan kita untuk selalu menyertakan kesadaran 

tertinggi kita yaitu kesadaran Ruh . Kesadaran Ruh  ini tidak lain adalah menyertakan Allah 

dalam aktivitas, tersadarkan Allah dalam setiap aktivitas langkah kita. tidak hanya pada saat 

ibadah kita menyertakan Allah dalam berjalan, tidur, bekerja, bahkan tidur pun kita 

berusaha menyertakan Allah. tidak susah untuk mencapai keadaan sadar ini semua 

terantung niat kita. dan tidak ada teori yang sulit, semua ibadah semua tergantung dari niat 

dan kemauan. karena pada dasarnya kita sudah dibekali Allah bahwa kita memiliki Ruh  dan 

kita tinggal menyadari bahwa Allah maka Ruh  akan aktif. 

Ketika beraktivitas kita sudah tidak berfikir bagaimana fisik saya, bagaiaman keadaan lapar 

dan haus saya yang kita pikirkan hanya kita bersama Allah dan bersama Allah. 

Mengaplikasikan dalam setiap aktivitas misalnya yang “menyelesaikan pekerjaan Allah’, 

yang menulis ini Allah” bagaimana Allah membimbing saya menuntun saya hingga saya 

sadar benar bahwa Allah lah yang sedang beraktivitas menuliskan tulisan ini….. setiyo 

kemana? setiyo sedang menyadari Allah yang maha mutlak sehingga setiyo tidak sadar 

tentang dirinya karena yang sedang disadari setiyo adalah Allah. dia sedang menyadari 

bahwa setiyo itu tidak ada, yang ada hanyalah Allah 

 

  

http://solospiritislam.com/ramadhan-1-beraktivitas-dengan-ruh/
http://solospiritislam.com/author/Setiyo/
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Ramadhan 2 Belajar Duduk FANA 

Posted on 12/08/2010 by Setiyo  

Fana tidak perlu dipelajari, yang paling penting adalah bagaimana bisa istiqomah dalam 

posisi ini. Fana adalah keadaan dimana kesadaran spiritual bangkit, yang ditandai dengan 

hilangnya ego berganti dengan Allah yang maha kuasa dan maha mutlak. Hilangnya ego 

harus dilakukan dengan penyerahan secara total kepada Allah, sehingga diri ego lenyap dan 

diambil alih oleh Allah. Ini bukan wihdatul wujud namun keadaan yang benar benar 

mengakui Allah sebagai Dzat yang memiliki eksistensi dari segala eksistensi. 

Ini adalah wilayah kesadaran, jika kita belum mencapainya jangan dipikir-pikir, apalagi 

dipaksakan untuk bisa fana. Ingat bahwa fana adalah pengambil alihan Allah kepada kita 

karena kita telah berserah diri. Jika Allah belum mengambil alih kita tidak boleh 

memaksakan diri berada di wilayah ini. Tetap relaks dan yang paling penting adalah terus 

berserah diri kepada Allah. 

Fana tidak akan membuat kita menjadi pasif, Fana malah membuat kita bertambah 

semangat dan smart, pikiran yang tercerahkan “blink”.  Dalam puasa Ramadhan ini sangat 

pas sekali untuk melatih diri agar bisa mencapai keadaan fana,  sekali lagi puasa mengajak 

kita untuk berserah diri, dalam keadaan tidak makan dan minum, ketika tubuh tidak ada 

daya pada saat itulah kita kembalikan kekuatan itu hanya dari Allah, dengan kesadaran ini 

maka kita akan belajar bagaimana eksistensi kekuatan Allah benar benar nyata. (haqul 

yakin) 

 

Ramadhan 3 Allah Mengambil Alih 

Posted on 13/08/2010 by Setiyo  

Keadaan fana bukanlah sesuatu yang dibuat-buat, fana merupakan kehendak Allah, kita 

tidak bisa membuat fana jika Allah tidak menghendakinya. karena fana adalah pengambil 

alihan ego kita kepada ego Ilahi. cara agar ego diambil alih adalah dengan menyerahkan ego 

http://solospiritislam.com/ramadhan-2-belajar-duduk-fana/
http://solospiritislam.com/author/Setiyo/
http://solospiritislam.com/ramadhan-3-allah-mengambil-alih/
http://solospiritislam.com/author/Setiyo/
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kita kepada Allah. cara satu satunya untuk mencapai fana ya menyerahkan ego kita kepada 

Allah tanpa ini tidak mungkin bisa mencapai maqom fana. 

Bagi yang kurang paham fana ini kadang disamakan dengan wihdatul wujud atau 

manunggaling kawulo gusti, padahal sangat berbeda. perbedaan mendasar adalah kalau 

fana adalah lenyap (tiada) tapi kalau manunggal adalah bersatu atau egonya belum lenyap. 

praktik berserah ini sangat sesuai dengan puasa yang kita jalankan. ketika kita lemas karena 

berpuasa gunakan untuk berserah, ketika mengantuk gunakan untuk berserah… nantinya 

kita akan paham tentang makna berserah ini dan bagaimana Allah mengabil alih ego kita. 

wilayah berserah adalah wilayah praktik bukan teori, jadi lakukan dan lakukan sehingga 

nanti kita akan merasakan. Wilayah ini tidak untuk diperdebatkan dan didiskusikan. 

 

Ramadhan hari ke 4 Sadar Allah 

Posted on 14/08/2010 by Setiyo  

Untuk bisa sadar Allah di saat sholat secara penuh sangat berkorelasi dengan dengan sadar 

Allahpada saat di luar sholat. Jika kita melupakan Allah diluar sholat maka saat sholat pun 

kita akan kesulitan dalam menyadari Allahsecara terus menerus selama sholat. Pada 

ramdhan ini di saat puasa sangat baik sekali jika kita melatih secara terus menerus sadar 

Allah dalam segala aktivitas. Aktivitas yang kita lakukan sebaiknya selalu menyertakan Allah 

atau dalam bahasa lainnya adalah selalu SADAR ALLAH. 

Puasa membuat kita lebih mudah untuk menyadari Allah ketimbang tidak pada saat puasa. 

namun kemudahan ini jika tidak kita usahakan akan hilang juga.  Jadi harus selalu kita 

niatkan untuk selalu Sadar Allah. Contohnya saja pada saat pulang dari masjid sambil 

berjalan kaki kesadaran kita, kita bawa untuk selalu sadar kepada Allah, atau pada saat kita 

nonton TV kita bisa melatih kesadaran kita dengan dzikir nafas. kalau masuk nafas kita dzikir 

Huu, dan  keluar nafas kita dzikir Allah. 

Keadaan sadar dalam setiap aktivitas membuat kita akan selalu terkoneksi dengan 

Allah.  Memang untuk bisa terkoneksi ini diperlukan kekuatan mental dan kemauan yang 

keras. Karena kesadaran kita sangat mudah sekali untuk terlena kepada yang lain. 

http://solospiritislam.com/ramadhan-4-sadar-allah/
http://solospiritislam.com/author/Setiyo/
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Ramadhan hari ke 5 Kunci Menjalankan Ibadah Puasa 

Posted on 15/08/2010 by Setiyo  

Kenapa ada orang ketagihan dalam menjalankan ibadah, ada yang haji dan umrah berulang 

kali, ada yang sholat hingga sekian puluh rekaat, ada yang dzikir hingga berjam jam… dan 

ada pula yang hobinya puasa. Penyebab itu semua adalah karena orang yang 

menjalankannya mengetahui kunci dari ibadah yang dijalankan. Seperti puasa ini jika kita 

mengetahui hakikat puasa maka kita akan ketagihan, sebab hakikat ini pengaRuh nya sangat 

besar baik secara psikis dan fisiologis. Orang yang tidak atau belum mengetahui hakikat 

puasa pasti akan mengeluh, menderita dan menjalankan dengan penuh keterpaksaan dan 

hal inipun akan sama pula pada ibadah haji, umrah, sholat ataupu dzikir. 

Paling nikmat itu jadi manusia sejati dimana sejatinya manusia adalah bukan di tubuh, yang 

mudah lapar, mudah haus, mudah lemas. Sejatinya manusia adalah pada kekuatan 

spiritualnya atau aktivitas RUH  nya. Dengan diberinya Ruh  inilah Allah menyuRuh  malaikat 

untuk sujud kepada manusia. Kekuatan spiritual manusia sungguh luar biasa makanya kok 

ada orang islam yang kesurupan … pasti Ruh nya tidak aktiv kalau aktiv jangan kan jin dan 

syetan, malaikut pun nggak berani sama manusia. 

Baik kembali masalah kunci ibadah puasa, marilah kita rasakan apa yang terjadi selama kita 

puasa … mengapa kita lemas dan kita menjadi tidak berdaya? kenapa kita lapar kemudian 

kita mengeluh dan sepertinya kita tidak bisa berbuat apa apa…..tapi coba kita tengok ketika 

kita bangkit kekuatan jiwa misalnya pada saat menghadapi sesuatu yang membuat kita 

terdesak, kita bisa berbuat di luar kekuatan tubuh kita, nah seharusnya kita dalam puasa 

bisa keluar kekuatan di luar nalar, misalnya puasa kok malah lebih sehat, puasa kok malah 

lebih kuat… berarti puasa menjadikan kita lebih positif. Nah inilah yang membuat orang 

menjadi ketagihan dalam berpuasa, dia bisa menemukan cara agar hidupnya bahagia 

 

  

http://solospiritislam.com/ramadhan-5-kunci-menjalankan-ibadah-puasa/
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Ramadhan hari ke 6 : Beralih ke Kekuatan Allah 

Posted on 16/08/2010 by Setiyo  

Diri manusia sering di identikan dengan tubuh, jika kita bertanya kepada diri kita maka kita 

langsung menunjuk pada tubuh kita. Diri kita yang kedua adalah diri (nafs) yaitu sebuah 

eksistensi diri yang abstrak (psikis). Dua macam diri ini masih menggunakan kekuatan pada 

wilayah “self”, “ego” atau aku. Aku adalah kekuatan yang sangat terbatas, jika tubuh ya 

kekuatan pada kekuatan sebatas tubuh jika aku (psikis) maka kekuatan ya sebatas psikis. 

Dua kekuatan ini tidak memiliki kekuatan spiritual sama sekali. Karena kekuatan spiritual 

ada pada tingkatan RUH  bukan ego diri lagi tapi sudah Tuhan atau Allah. Tentunya kekuatan 

Ruh  ini lebih dahsyat dari pada kedua kekuatan tadi yaitu tubuh dan jiwa. 

Puasa ini memaksa kita untuk meninggalkan 2 kekuatan pertama yaitu jiwa dan nafs, untuk 

beralih pada kekuatan Allah. Kekuatan Ruh  adalah kekuatan Allah yang hakiki. Ketika kita 

mengandalkan kekuatan Allah maka berarti kita sudah mengaktivasi Ruh  kita untuk 

mendapatkan akses kekuatan Allah. Selama puasa kita dilatih untuk ini. ketika kita lapar 

ketika kita haus maka setiap pekerjaan yang kita lakukan sebaiknya menggunakan kekuatan 

Ruh  kita, yaitu dengan mengandalkan Allah.. misalnya ketika kita bekerja berat, katakan 

saja dalam diri  ya Allah aku berserah pada Mu dan jadilah kekuatan Mu menjadi 

kekuatan ku untuk bekerja ….. ketika kita menyayangi anak kita maka katakan bahwa ya 

Allah sayangi anak saya dengan kasih sayangMu melalui saya….. 

Pengandalan kekuatan Allah ini sangat luar biasa pengaRuh nya… lemasnya tubuh selama 

puasa akan berubah menjadi semangat yang dapat menimbulkan kekuatan baru bagi kita. 

Afirmasikan kekuatan Allah menjadi kekuatan diri kita. Jangan akui bahwa kekuatan itu 

berasal dari diri kita, akui bahwa kekuatan itu dari Allah, baik berpikir, bekerja fisik dan lain 

sebagainya. 

Mengandalkan Allah adalah sujud keimanan kita kepada Allah, kita percaya Allah dan juga 

percaya perbuatan serta sifat Allah 

 

http://solospiritislam.com/ramadhan-hari-ke-6-beralih-ke-kekuatan-allah/
http://solospiritislam.com/author/Setiyo/


53 

Ramadhan hari ke 7 : Instrumen Takwa 

Posted on 17/08/2010 by Setiyo  

Takwa identik dengan kesucian, kesucian adalah sifat dari Ruh , jadi kalau ingin takwa 

instrumen yang digunakan adalah Ruh . Kalau bertakwa hanya mengandalkan jasad dan jiwa 

maka kegagalan akan terus menghantui .. karena wilayah jasad dan jiwa merupakan wilayah 

yang diliputi oleh “hawa” nafs atau dorongan jahat, dan syetan menggoda manusia pada 

wilayah ini. Contoh.. jika kita ingin tidak marah maka ketika kita berserah diri kepada Allah 

maka marah itu akan hilang, namun jika kita marah,  yang kita lakukan adalah “menahan ” 

marah maka suatu saat akan terjadi ledakan marah artinya “marah-marah”. 

Menahan hawa nafsu, melawan hawa nafsu , merupakan proses yang berat dan akan 

banyak gagalnya karena yang kita gunakan adalah kekuatan ego kita untuk mengatasi hal 

hal yang tidak baik, yang kita lawan adalah diri kita sendiri ya jelas ini sangat berat. Islam 

lebih mengajarkan untuk berserah diri kepada Allah dari pada menahan hawa nafsu, sebab 

jika berserah total tingkat keberhasilannya 100% tapi jika kita melawan hawa nafsu maka 

tingkat keberhasilan tidak sampai 100% dan itupun masih berdurasi (seberapa lama kita 

kuat menahan). 

sebenarnya mudah untuk menjadi orang yang bertakwa asal tahu instrumen yang 

digunakan. instrumen itu adalah Ruh  dialah Ruh  yang suci yang tidak terganggu dengan 

syetan. Ruh  berada di atas eksistensi jasad dan jiwa, artinya Ruh  berada di atas wilayah 

hawa nafsu. Jika kita kita mampu duduk di wilayah Ruh  ini maka hati kita selalu dalam 

kesucian. Maka puasa ini menjadikan orang bisa bertakwa , yaitu kembali kepada yang fitrah 

dengan instrumen yang namanya Ruh , yang dilatih dengan puasa, pelatihandi bulan 

ramadhan  ini bertujuan untuk mengalihkan kesadaran dari kesadaran rendah yaitu jasad 

dan nafs menuju pada keadaran tinggi yaitu kesadaran Ruh . 

 

Ramadhan Hari ke 8: Menguji Keistiqomahan 

Posted on 18/08/2010 by Setiyo  

http://solospiritislam.com/ramadhan-hari-ke-7-instrumen-takwa/
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Duduk sebagai makhluk Ruh dalam puasa Ramadhan akan mengalami pasang surut, 

seminggu pertama Ramadhan kita lebih mudah dan bersemangat untuk tetap duduk 

sebagai makhluk Ruh menjelang minggu kedua jika kita tidak serius dan terjebak pada 

rutinitas puasa maka kita akan turun lagi pada kedudukan yang lebih rendah. Ternyata 

puasa tidak hanya membutuhkan kekuatan fisik saja namun ketahanan spiritual kita di uji 

juga. Jika ketahanan spiritual kita lemah maka kedudukan kita akan turun lagi. Dalam 

berpuasa sebaiknya kita selalu meningkatkan kualitas puasa kita dengan tetap duduk 

sebagai makhluk Ruh, seharusnya kita harus banyak belajar dari duduk sebagai makhluk Ruh 

ini. Banyak sekali pelajaran yang kita dapatkan dari duduk sebagai makhluk Ruh terutama 

dalam aplikasinya dikehidupan kita. 

Saya mengajak pada diri saya dan para pembaca untuk menjaga keistiqomahan di 

pertengahan Ramadhan ini jangan sampai nantinya kecewa karena Ramadhan berakhir. kita 

gunakan waktu Ramadhan ini untuk benar benar menemukan diri kita yang sejati yaitu Ruh , 

kita duduk disitu meski jatuh bangun… namun yang penting meski jatuh bangun adalah niat 

kuat kita dan kesungguhan kita dalam belajar… man jadda wa jadda 

 

Ramadhan Hari ke 9 : Tidak Sekedar Percaya tapi Mengandalkan Allah 

Posted on 19/08/2010 by Setiyo  

kita sudah beriman, kita sudah bersyahadat.. dan kita sudah percaya bahwa Allah itu ada. 

Maka langkah selanjutnya adalah bagaimana kita mengandalkan Allah, Allah ini memiliki 

kehebatan Allah memiliki kekayaan, pemurah lagi, Allah memiliki segalanya…. 

Allah tidak lah statis tapi Allah selalu Aktif, Dia sangat sibuk mengurus seluruh  alam 

semesta, menggerakkan semesta, dan Dia selalu berinteraksi dengan kita. Allah ada di dekat 

kita bahkan sangat dekat. Dia mendengarkan apa yang kita bicarakan, Dia melihat apa yang 

kita perbuat dan selalu merespon apa yang pikirkan dan kita rasakan. Jika kita berpikir 

positif maka Dia akan menjadikan sesuatu menjadi positif, tapi sebaliknya jika kita berpikir 

negatif maka Allah akan menjadikan sesuatu menjadi negatif. 

http://solospiritislam.com/ramadhan-hari-ke-9-tidak-sekedar-percaya-tapi-mengandalkan-allah/
http://solospiritislam.com/author/Setiyo/


55 

Jika kita mengabaikan Allah maka Allah akan menurunkan ketidaktenangan dalam hati kita 

tapi jika kita mengandalkan Allah maka Allah pun akan menurunkan ketenangan, 

kabahagiaan….Allah selalu berinteraksi dengan kita. Maka sekarang tinggal kita apakah kita 

sekedar percaya atau kita sudah pada level mengandalkan Allah. Allah sangat bisa dipercaya 

dan Allah sangat bisa diandalkan. kita tidak akan sia sia jika kita berani mengandalkan Allah. 

mungkin dalam benak kita bertanya … saya sudah mengandalkan Allah tapi kok tidak 

merespon…. tidak mungkin, sangat tidak mungkin,… Allah pasti merespon cuma kita kadang 

kurang paham bagaimana Meresponnya Allah, bisa juga diawal kita doa , diawal ibadah kita 

percaya dan mengandalkan Allah tapi tidak istiqomah, ditengah tengah kita meragukan 

Allah misalnya dengan mengatakan bahwa “mana mungkin ini akan terjadi…..” bersitan 

dalam hati yang seperti sudah merusak keyakinan kita kepada Allah. dan jika sudah terbersit 

ini Allah pun langsung merespon untuk membatalkan apa yang sebenarnya akan Allah 

kabulkan dari doa kita tadi. 

Dalam Ramadhan ini kita berpuasa melatih tubuh dan jiwa dan juga mengembalikan keRuh 

anian kita. Pada tingkatan Ruh  maka salah satu indikatornya adalah bagaimana kita mampu 

mengandalkan Allah dalam setiap detik  perbuatan. Karena hakikat dalam segala hal adalah 

aktivitas Allah. kita bekerja itu adalah aktivitas Allah, bagaimana tiak, yang menggerakkan 

kaki , tangan, jantung bahkan pikiran adalah Allah. dalam kita beribadah itu adalah aktivitas 

Allah kita bersujud yang menggerakkan Allah, kita rukuk yang menggerakkan Allah, kita 

bertasbih, tasbih kita yang menggerakkan Allah dan semuanya adalah Allah. Hamba 

sebenarnya bukanlah yang sedang bersujud, hamba sebenarnya adalah yang sedang 

mengikuti dirinya di sujudkan Allah. 

Jadi mengandalkan Allah tidak hanya pada saat kita memiliki masalah saja kita 

mengandalkan Allah dalam segala keadaan, saya sedang menulis ini tangan saya digerakkan 

Allah untuk mengetikkan, pikiran saya diberikan ilham untuk menelorkan ide, mata saya 

dibuat bisa melihat sehingga saya bisa melihat hasil ketikan tangan saya, jadi semua apa 

yang saya kerjakan semua atas kehendak dan atas gerakan Allah. 

Ini bukan “manunggaling kawula gusti” tapi keFanaan yang memang nyata serta hakiki, 

kenyataan yang memang demikian adanya. Dan ini lah tauhid yang tidak menduakan Allah. 

Allah tidak saya duakan dengan kemampuan saya maka saya belajar untuk tidak mengakui 
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bahwa tulisan ini dari saya, tulisan ini adalah dari Allah. Tidak ada kekuatan apapun yang 

dapat menandingi dan menyaingi kekuatan Allah. Semua atas gerakannya semua atas 

kehendaknya. 

Kesadaran Ruhaniah kita membawa kita kepada aktivitas hakiki yaitu aktivitas keTuhanan. 

kita bukan tubuh... berarti siapa yang menggerakkan tubuh, berarti Allah kan. Berjalan 

aktivititas tubuh, melihat aktivitas tubuh, berpikir aktivitas otak (tubuh), berperasaan 

aktivitas (perubahan kimia dalam tubuh) nah sekarang mari kita tinggalkan tubuh kita dalam 

puasa ini dan kita serahkan jiwa kita kepada Allah sehingga benar benar kita nanti dapat 

menyadari bahwa Allah lah sang penguasa mutlak atas tubuh kita. tanpa penyerahan diri 

kepada Allah musatahil kita bisa mengakui Dzat sang mutlak, dan jika kita sudah mengakui 

hakikinya Sang Penguasa tunggal maka kemudian kita akan paham tentang hakikat 

mengandalkan Allah. 

 

Ramadhan Hari ke 10 : Ifthor Bukan Buka Puasa 

Posted on 20/08/2010 by Setiyo  

Kenapa puasa saya harus di “buka” dan kenapa kita harus ber‘buka”. 

kalau kita tidak hati hati dengan istilah ber“buka puasa’ ini, yang timbul dalam perilaku kita 

adalah “keluar dari cengkeraman puasa untuk makan sebebas bebasnya karena telah di 

“buka”.  Padahal kalau kita lihat bahasa arab dari membatalkan puasa ini adalah ifthor yang 

artinya jelas sangat jauh berbeda dengan buka puasa. Pemahaman saya ini mungkin tidak 

umum tapi mari kita kaji bersama. 

Ifthor mengandung arti atau terkait dengan fitrah… sebenarnya sama nanti di akhir bulan 

Ramadhan pada 1 syawal dimana kita sudah tidak puasa selama 30 hari berturut turut kita 

merayakan idul fitri (kembali kepada yang suci) berarti ada keterkaitan antara idul fitri dan 

ifthor dimana kaitannya adalah sama sama bermakna “mempertahankan kesucian” meski 

tidak puasa. jika kita kaitkan dengan tujuan puasa ini adalah bahwa kita tetap sadar atas Ruh  

Suci kita meski kita tidak berpuasa lagi. 
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Jika kita memahami bahwa ifthor bukanlah buka puasa dan kita memahami ifthor adalah 

mempertahankan kesadaran Ruh  fitrah kita maka ketika magrib tiba, kita akan benar benar 

berhati hati ketika memasukkan makanan kedalam perut kita. bukan seperti orang yang 

memahami bahwa ifthor adalah “buka puasa” , orang yang pemahamannya demikian maka 

ketika magrib tiba seperti orang kelaparan yang tidak minum dan makan kemudian 

mendapat kan kesempatan makan sepuasnya.. maka buka puasa menjadi ajang “balas 

dendam” karena seharian tidak makan, dan kejadian ini akan merusak kesadaran Ruh aniah 

kita yang sudah kita latih dari mulai imsak hingga magrib. dimana akan turun level kembali 

kepada kesadaran jasad dan dorongan nafs. Maka saya punya usul untuk mengganti istilah 

“buka puasa” diganti dengan ifthor yang mana artinya bukan buka puasa tapi 

“mempertahankan kesucian”. sehingga kesadaran tetap terjaga hingga malam…Dan 

ternyata …. kesadaran Ruh  ini sangat terkait dengan adanya lailatul qodar… untuk itu tetap 

ikuti jurnal puasa besuk insya Allah 

 

Ramadhan Hari ke 11 : Hanya Ruh  yang Bisa Menangkap Lailatul Qodar 

Posted on 21/08/2010 by Setiyo  

..Pada malam itu turun lah malaikat dan Ruh  …dengan ijin Tuhan…. demikian arti surat al 

qodar ayat 3 

Yang bisa menangkap Ruh  dan malaikat adalah Ruh  yang ditiupkan Allah kepada kita ketika 

kita usia 4 bulan dalam kandungan. Kenapa malaikat bisa ditangkap oleh Ruh  karena 

kedudukan malaikat berada di bawah Ruh. Kalau Ruh dengan Ruh jelas ini hal yang sama 

(memiliki frekwensi yang sama). Maka pelatihan puasa selama sehari sangat penting sekali 

terhadap penyadaran Ruh  ini, dengan modal penyadaran Ruh  inilah ketika malam tiba kita 

dapat menangkap malam lailatul qodar yaitu malam yang di dalamnya diturunkan malaikat 

dan Ruh. 

Jika kita ingin mendapatkan malam seribu bulan caranya sangat sederhana tidak perlu 

menggunakan amalan amalan khusus terlebih dengan ramalan ramalan datangnya lailatul 

qodar dimana setiap ulama memiliki ciri ciri tersendiri sehingga membuat kita tambah 

http://solospiritislam.com/ramadhan-hari-ke-11-hanya-ruh-yang-bisa-menangkap-lailatul-qodar/
http://solospiritislam.com/author/Setiyo/


58 

bingung.  cara sederhana itu adalah menggunakan kesadaran Ruh  ini dalam malam itikaf 

kita. 

 

Ramadhan Hari ke 12 : Itikaf = Wuquf = Diam 

Posted on 22/08/2010 by Setiyo  

Aktivitas itikaf sering diisi dengan kegiatan baca quran, sholat, ada juga yang sekedar duduk 

duduk  dimasjid sambil berbincang bincang .. bahkan ada yang itikaf diisi dengan tidur pulas 

di masjid. Amaliah itikaf adalah seperti ketika ibadah haji yaitu wuquf yang artinya diam. 

itikaf sebaiknya dilakukan setelah kita menjalankan sholat sholat sunah atau baca quran 

setelah itu kita itikaf dengan diam berserah diri kepada Allah. Atau jika kita sudah mencapai 

kesadaran Ruh  kita duduk berada pada kesadaran tersebut. 

Jelas tubuh di nonaktifkan, jiwa di pasrahkan, inilah amaliah itikaf yang akan mendatangkan 

malam seribu bulan. Dengan keadaan inilah Ruh  kita akan aktif dan dapat menangkap 

malam seribu bulan yang di dalamnya diturunkan malaikat dan Ruh . 

duduk itikaf seperti Rasulullah berada diatas gua hira, diam tidak melakukan apa apa tidak 

sholat dan tidak membaca quran. 

 

Ramadhan Hari ke 13 : Semua Berawal dari Niat yang Ihlas 

Posted on 23/08/2010 by Setiyo  

Syetan tidak bisa mengganggu orang yang ihlas, untuk apa melawan syetan jika dengan ihlas 

syetan pun tidak mampu menjangkau kita yang ihlas. Ramadhan jangan di kira tidak ada 

godaan, syetan memang dibelenggu tapi khusus yang ihlas… kalau tidak ihlas.. jangan coba 

coba pasti godaannya semakin besar. Puasa Ramadhan full godaan, dari godaan paling 

rendah yaitu dorongan untuk membatalkan puasa dengan makanan dan minuman hingga 

godaan yang paling berat sekaligus paling halus yaitu menduakan Allah ketika sholat…  
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Semua berawal dari niat yang ihlas, ya kata kunci untuk jurnal Ramadhan hari ke 13 ini 

adalah ihlas. Kata ihlas mudah untuk diucapkan dan semakin mudah kita lakukan (bukan 

sulit untuk dilakukan) … ihlaskan karena Allah jadi jika kita beramal karena Allah bisa 

dipastikan ihlas. malah ihlas kalau di teorikan, dicari dalil nya, di tafsirkan.. lebih sulit jika 

kita bandingkan dengan menjalankannya. Jika kita menjalankannya maka sangat mudah, 

hanya membutuhkan kemauan dan kesadaran saja. 

Ramadhan penuh amaliah ibadah : puasa, sholat, sedekah dll… semua nya ringan semuanya 

menyenangkan jika kita meniatkannya karena Allah, jika kita beramal karena pahala dan 

surga maka keihlasanya bukan karena Allah lagi tapi karena materi, dan itu menjadikan amal 

ibadah menjadi kering dan tidak menyenangkan. Yang namanya ihlas harus benar benar 

karena Allah bukan karena yang lain, meski Allah menjajikan pahala dan surga tapi itu 

bukanlah menjadi titik ending keihlasan kita. Titik ending keihlasan kita adalah Allah. 

 

Ramadhan Hari ke 14 : Menerbangkan Jiwa dengan Kepasrahan 

Posted on 24/08/2010 by Setiyo  

Selama puasa kita bisa melihat lebih jelas mana yang sudah tidak bertenaga, dan mana yang 

masih bisa berserah kepada Allah. Kejelasan ini sebaiknya menjadi pelajaran paling nyata 

bagi kita bahwa jiwa tidak terpengaruh  oleh tidak makannya kita, jiwa tetap bersemangat 

untuk terbang berserah diri kepada Allah. berarti ini semakin memudahkan kita untuk 

memahami siapa diri dan siapa tubuh. 

Terapkan kejelasan tubuh dan jiwa ini melalui sholat, dalam sholat meski tubuh kurang 

tenaga, kita bangkitkan jiwa kita ketika berdiri jiwa kita bangkitkan bahwa kita sedang 

menghadap Allah, ketika rukuk jiwa kita bangkitkan bahwa kita sedang patuh kepada Allah, 

ketika sujud bangkitkan jiwa untuk bersujud di depan Allah. dengan demikian kekuatan jiwa 

akan sangat jelas dan berkembang menjadi kekuatan spiritual yang dahsyat. 
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Ramadhan Hari ke 15: Sedekah Menstimulasi Kefanaan 

Posted on 25/08/2010 by Setiyo  

kesadaran Ruh  itu fana … orang yang berada pada kesadaran ini tidak ada lagi yang 

mengaku menjadi aku. Sedekah dapat mengikis ke akuan tadi sehingga dapat mencapai 

kefanaan. Kesadaran tertinggi ini dicapai melalui kefanaan kita dengan cara melepas kan 

apa yang menjadi milik kita termasuk diri kita. 

Mumpung Ramadhan bersedakah berkolaborasi dengan puasa dan tarweh… sungguh 

stimulasi yang ditimbulkan akan lebih kuat untuk menuju kefanaan. sedekah ibarat 

melepaskan ikatan ikatan jiwa kepada dunia, sedangkan kefanaan adalah melepaskan 

semua ikatan itu untuk bersih kembali kepada Allah 

 

Ramadhan Hari ke 16 : Lewat separuh  Bulan 

Posted on 26/08/2010 by Setiyo  

Mengevaluasi hasil pelatihan selama separuh  lewat di bulan Ramadhan ini, apa yang kita 

dapat? apa yang kita rasakan? keimanan dan ketakwaan bukan sesuatu yang tidak dapat 

dirasakan, senang saja ada rasanya, sedih saja ada rasanya apalagi iman dan takwa pasti ada 

rasanya. ada rasanya ketika iman itu meningkat, dan ada rasanya ketika iman dan takwa itu 

turun. 

mengevaluasi separuh  Ramadhan ini sangatlah mudah tinggal kita lihat kedalam diri kita 

masing-masing. Adakah perubahan kedekatan kita dengan Allah, adakah perubahan rasa 

tunduk kita kepada Allah, adakah kita lebih tenang ataukah sama saja atau malah kita 

semakin tidak tenang. 

lewat separuh  bulan…. 

Okelah …. kita tidak perlu mengevaluasi diri, tapi yang penting adalah amaliah kita 

meningkat. sedekah terutama…. orang tua kita membutuhkan bantuan dana dari kita untuk 
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persiapan lebaran, mari kita bersedah kepada beliau, anak anak kita membutuhkan baju 

baru untuk hari raya baiklah mari kita belikan anak anak kita pakaian yang terbaik seukuran 

kita masing-masing. Mungkin tetangga-tetangga kita yang kurang mampu memerlukan 

snack untuk lebaran baiklah mari kita beri mereka sedikit parcel untuk persiapan lebaran….. 

Demikian juga mari kita tingkatkan silatun kita kepada Allah, banyak banyaklah berdzikir 

disetiap keadaan everytime everywhere….hanya amal lah yang dapat menyebabkan 

turunnya hidayah Allah kepada kita, baik mari kita sama sama mendoakan agar separuh  

bulan yang akan tiba ini dapat kita lalui dengan peningkatan amal … 

 

Ramadhan Hari ke 17 : Memunculkan Mukjizat Al Quran 

Posted on 27/08/2010 by Setiyo  

Hal yang membuat orang senang membaca al quran adalah karena ada mukjizatnya, 

misalnya baca surat ini ayat ini sekian kali dibaca setelah sholat…. nanti akan begini dan 

nanti akan begitu… yah hal seperti ini sudah lazim di masyarakat muslim. Mukjizat al quran 

dimunculkan dengan bacaan-bacaan ayat-ayat tertentu … apa benar demikian … terus apa 

bedanya dengan rapal rapal dengan menggunakan bahasa jawa, tulisan rajah dengan 

menggunakan tulisan china… saya kita tidak demikian. Memunculkan mukjizat al quran 

bukan dengan cara yang demikian seperti membacanya atau menuliskannya karena jelas ini 

adalah bentuk pemunduran islam, bentuk pembodohan dan bentuk perklenikan meski 

menggunakan buku al quran. 

Sekarang mari kita umat islam ini lebih rasional dan lebih percaya Allah …. terkait dengan 

bagaimana memunculkan kehebatan al quran atau mukjizat al quran bukan dengan sekedar 

dibaca, mukjizat akan muncul jika sudah masuk kepada level pengamalan. Orang ingin kaya 

dengan mengamalkan quran misalnya sedekah, pelayanan yang baik kepada pelanggan, 

profesional… pasti mukjizat itu akan muncul dengan mengamalkannya bukan banyak banyak 

membaca waqiah… 
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Sayangnya di Indonesia para kyai seringkali masih menggunakan cara-cara jampi-jampi 

melalui quran sehingga otak nalarnya, semangat berprestasinya, jadi turun. Sekarang 

bagaimana mau berprestasi kalau dengan jampi jampi mantra mantra semua beres…. tapi 

okelah kalau memang secara empiris terbukti dengan jampi jampi kekayaan meningkat, 

kesuksesan meningkat.. tapi kalau sama saja atau malah kontra produktif artinya semakin 

mengamalkan dzikir tertentu uangnya semakin habis, hutangnya semakin banyak… apa hal 

hal yang seperti ini akan terus kita lakukan????!!! tentunya tidak. Untuk itu marilah kita 

segera ACTION jangan lama-lama ikut pengajian, jangan terlalu lama menjadi santri (kecuali 

bercita cita jadi ahli agama), jangan lama lama membahas mentafsirkan berdebat tentang 

quran… sudah saat nya untuk segera menjalankan apa yang ada di quran secara sederhana 

mudah. Quran itu mudah dan simpel jangan dipersulit dengan berbagai macam kajian ini 

dan itu. just do it dan just do it. 

Jika kita benar benar mengamalkan quran insya Allah mukjizat quran akan kita dapatkan. 

Inilah hikmah turunnya al quran …. berhentilah membaca beralihlah ke mengamalkan, 

hapalkan quran seperlunya karena sekarang sudah ada flash disk, jangan terlalu banyak 

mentafsirkan quran karena memudahkan kita untuk selalu berdebat dan itu dapat 

mengeraskan hati, quran itu bukan kitab, quran itu bukan buku tapi quran yang sebenarnya 

adalah wahyu ilahi …. 

 

Ramadhan Hari ke 18: Beratnya Mempertahankan Kesadaran Ruh  

Posted on 28/08/2010 by Setiyo  

Sebenarnya bukan berat, cuma untuk menemukan KLIK nya ini yang susah. Semua ada di 

positioning, jika hal ini sudah di capai maka kesadaran ini akan kita tempati lebih istiqomah. 

Mungkin ada hal hal yang kurang dimana hal ini juga ikut mempengaruhi untuk dapat duduk 

Pada wilayah ini secara lebih istiqomah. kemungkinan itu : 

1. Kurangnya motivasi atau niat yang kuat 

2. Sering tergelincir (tersesat) ketika menjalankan ibadah, artinya beribadah tidak karena 

Allah karena ibadah yang sudah menjadi rutinitas. 
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3. Kurangnya latihan kesadaran 

ketiga hal tersebut mungkin menyebabkan kita kurang dapat berlama lama duduk di wilayah 

ini. 

 

Ramadhan Hari ke 19 : Mewakilkan Allah 

Posted on 29/08/2010 by Setiyo  

Bertawakal kepada Allah artinya menyerahkan urusan semua kepada Allah, sama artinya 

dengan mewakilkan atau mempercayakan kepada Allah segala urusan kepada Allah. Apakah 

Allah bisa dipercaya? ya kalau nggak percaya mari kita buktikan. Cara membuktikannya 

sangat sederhana… ketika kita lapar puasa dan lemas padahal kita harus melakukan banyak 

hal yang membutuhkan energi banyak kita dapat mewakilkan kepada Allah, yaitu dengan 

menyambungkan hati kepada Allah kemudian kita NOL kan kekuatan kita dan selanjutnya 

berdoa mohon kekuatan yang dimiliki Allah, Allah yang maha kuat kita minta kekuatan-Nya 

untuk kita gunakan beraktivitas. kekuatan Allah yang maha dahsyat kita minta kekuatan 

sedikit untuk menyelesaikan tugas tugas kita. Dengan cara  seperti ini kita seperti teraliri 

energi Ilahi yang sangat kuat sehingga kita mampu menyelesaikan tugas kita. Ingat kuncinya 

adalah bukan kekuatan kita tapi kekuatan Allah. Kalau kita mengandalkan kekuatan kita lagi 

maka biasanya akan hilang itu aliran energi dan kita menjadi lemas lagi. 

 

Ramadhan Hari ke 20 : Mewakilkan Allah Dari Hal yang Paling Sederhana 

Posted on 30/08/2010 by Setiyo  

Kadang kita mengandalkan Allah ketika kita menghadapi masalah yang besar yang memang 

“benar benar membutuhkan bantuan Allah”, jika masalah itu ringan dan  kita bisa, kita tidak 

perlu minta bantuan Allah. Sekarang mari kita ubah kebiasaan ini menjadi mengandalkan 

Allah dari hal yang paling bisa kita lakukan. Misalnya kita bisa mengemudi mobil, coba kita 

afirmasikan dalam diri kita dengan mengandalkan Allah bahwa Allah lah yang menggerakkan 
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pikiran dan tangan serta anggota tubuh yang lain untuk mengemudi mobil, kita merasakan 

bahwa mengemudi mobil ini benar benar atas kekuasaan Allah. 

Logikanya kalau kita mengandalkan Allah dari yang paling sederhana maka jika kita 

menghadapi masalah yang lebih besar lagi maka akan lebih mudah. masalah jika sudah 

diwakilkan kepada Allah maka tidak ada masalah yang tidak dapat diselesaikan semuanya 

bisa diselesaikan. konsep mewakilkan membawa kita kepada ketenangan dalam keadaan 

apapun, bahkan dalam kondisi terjepit sekalipun. dan posisi mewakilkan kepada Allah ini 

pada keadaan terjepit akan memunculkan miracle atau keajaiban. 

Kenapa dari yang paling sederhana, jika kita dari yang kecil-kecil dari yang paling sederhana 

kita dapat merasakan keajaiban, miracle, maka keyakinan kepada Allah akan bertambah, 

dan bertambahnya keyakinan ini akan menambah pula kedahsyatan dari miracle. Ingat 

bahwa miracle atau keajaiban berbanding lurus dengan tingkat keimanan. Jika kita sangat 

beriman maka miraclenya akan muncul lebih besar. 

Puasa Ramadhan ini apalagi menjelang 10 hari terakhir sangatlah sesuai untuk melatih 

mewakilkan Allah dalam hal hal yang paling sederhana. Kita ke toilet untuk buang hajat kita 

mengandalkan Allah, kita berjalan kita mengandalkan Allah, kita bekerja kita mengandalkan 

Allah, nah semua mengandalkan Allah. Mengandalkan Allah akan lebih mudah jika dalam 

keadaan puasa, dalam keadaan haus dan dalam keadaan lemas…. sebab pada keadaan lapar 

dan haus, keakuan diri berkurang sehingga mengurangi kesombongan diri, nah pada saat 

inilah kita lebih mudah untuk beralih ke kekuatan Allah. Kekuatan Allah yang sangat besar 

kita gunakan untuk menyelesaikan masalah-masalah kita, sehingga puasa kita menjadi lebh 

aktif dan produktif. 

 

Ramadhan Hari ke 21 : Persiapan Puasa Syawal Sejak Sekarang 

Posted on 31/08/2010 by Setiyo  

Puasa syawal adalah kelanjutan dari puasa Ramadhan, puasa ini dilakukan 6 kali dalam 

bulan syawal, kenapa persiapan sejak sekarang? Ya, karena biasanya kita memiliki 
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pandangan bahwa 1 syawal adalah hari kemerdekaan kita untuk bebas makan dan minum, 

kita lupa bahwa setelah puasa kita ada puasa syawal dan puasa senin kamis, jika kita 

merubah pandangan ini maka kita akan berat dalam menjalankan puasa sunah setelah 

Ramadhan. 

persiapan yang dilakukan sekarang adalah menjaga “buka puasa” kita agar tetap dalam 

keadaan fitroh….(baca : http://setiyo.wordpress.com/2010/08/21/hakikat-ifthor/) yaitu 

dengan berpandangan bahwa buka puasa bukanlah pembatalan puasa yang membebaskan 

diri untuk bebas makan dan mium. Buka puasa adalah momentum untuk memberikan 

kesempatan kepada jasad agar mampu beribadah pasca puasa. Ini persiapan pertama 

sehingga dari sini nanti kita akan terbiasa untuk puasa terus menerus tidak terbatasi oleh 

“buka puasa” dan tidak terbatasi oleh “hari raya idul fitri” 

Persiapan selanjutnya adalah meniatkan diri untuk tetap berada pada kesadaran Ruh aniah 

dengan menjalankan puasa puasa sunah. karena puasa adalah jalan pintas untuk lebih bisa 

menyadari diri kepada kesadaran yang lebih tinggi. 

 

Ramadhan hari ke 22 : Mengistirahatkan Jiwa 

Posted on 01/09/2010 by Setiyo  

Pada saat penyerahan secara total maka tubuh akan semakin relaks dan ketenangan akan 

kita dapatkan…. posisi inilah yang kami sebut dengan istirahatnya jiwa. Coba bayangkan 

ketika tubuh sangat relaks, pikiran tidak kemana mana, emosi bahagia, jiwa merasakan 

ketenangan…. keadaan seperti ini tentunya membuat tubuh dan jiwa akan fresh… keadaan 

ini juga akan mengektifkan pengistirahatan yang sangat dalam sehingga mempertahankan 

keadaan seperti 1 jam walapun tetap sadar maka sama dengan tidur 6 atau 7 jam. 

maka benar saja …. istirahatnya Rasulullah adalah sholat…. dan benar saja sholat lebih baik 

dari pada tidur…. 
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Ramadhan Hari ke 23 : Hikmah Sholat Dhuha 

Posted on 02/09/2010 by Setiyo  

Salah satunya adalah memperlancar rizki, ternyata dengan sholat dhuha hati kita menjadi 

bergantung kepada Allah, dan kebergantungan ini menjernihkan emosi dan pikiran dan 

tentunya jiwa, kejernhan jiwa inilah yang nantinya dapat menangkap sinyal sinyal dari 

jalannya rizki. dalam bahasa sekarang disebut dengan “berpikir smart”. kalau sudah begini 

rizki tidak perlu kita cari tapi datang sendiri…. pueenak tenan… 

 

Ramadhan hari ke 24 : Ruh yang Masih Remang-remang 

Posted on 03/09/2010 by Setiyo  

Semua tinggal di jalankan, kalau masih membahas, masih membicarakan dan mendiskusikan 

maka Ruh  pun akan tetap remang remang atau malah tidak jelas sama sekali. Kegiatan itikaf 

Ramadhan sebenarnya menjadi lebih memperjelas tentang Ruh  sebagai esensi Ilahiah yang 

menyebabkan kita bisa berserah diri dan mendapatkan petunjuk langsung dari Allah. 

Kegiatan itikaf bukan sesuatu yang kosong dan tidak mendapatkan apa apa justru disinilah 

kita menjadi sangat terang tentang mana yang harus berserah dan mana yang harus eksis di 

kesadaran kita. 

Ruh  tidaklah remang-remang, Ruh  harus jelas. Kejelasan Ruh  bukan di fisik namun 

kejelasan nya ada di kesadaran. Kalau quran menyebutkan bahwa kita tidak diberi 

pengetahuan tentang Ruh  kecuali sedikit .. nah tidak di beri pengetahuannya ini memang 

secara akal pikiran memang tidak dapat menjangkau, Ruh  ada tapi tidak bertempat, namun 

yang dapat menangkap Ruh  adalah kesadaran kita, jika Ruh  kita sadari maka kita akan 

mengetahui nya yaitu dengan kesadaran kita. seperti misalnya kita sadar bahwa bumi itu 

berputar… tapi kita tidak dapat mengetahui dengan mata kita kalau bumi itu berputar… 

kecuali kita keluar dari bumi dan melihat bumi tapi kita kan berada di bumi. 
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Kesadaran inilah yang menjadikan Ruh  tidak remang-remang lagi. Janganlah kita karena 

kesadaran nya belum sampai, kita men judgment bahwa Ruh  itu tidak dapat kita ketahui… 

sekali lagi dapat namun dengan kesadaran. 

Kita masih memiliki 6 malam di bulan Ramadhan, pergunakan dengan sabaik baiknya untuk 

menyadari ini sehinga kita benar benar bisa membuat Ruh  itu menjadi jelas sejelas-jelasnya. 

 

Ramadhan Hari ke 25 : Bukan Kita tapi Allah 

Posted on 04/09/2010 by Setiyo  

Sebuah kesadaran yang harus ada tiap mukmin, orang yang beriman seharusnya mengimani 

bahwa bukan kita tapi Allah, apapun itu. Sebuah totalitas penghambaan yang sempurna. 

seperti Nabi Musa yang berani menghancurkan dirinya demi bertemu dengan Allah. Benar 

saja tubuhnya lenyap dalam kesadaran yang hanyalah Allah. Kita tahu bahwa tubuh ini 

bukanlah kita… kita adalah nafs yang sebenarnya bukanlah siapa siapa, seperti bayi yang 

juga tidak tahu dirinya siapa. Sebuah kesadaran sempurna adalah kesadaran pengembalian 

dan pem-fana-an ego, berganti menjadi esensinya esensi yaitu Allah sang maha mutlak, 

yang tidak ada sekutu, tidak ada pesaing, dan tidak ada tandingan termasuk yang mengaku 

menjadi aku yang sering dilakukan oleh nafs. 

nafs adalah ketiadaan yang sering menjelma menjadi aku, bahkan aku ini menjadi pesaing 

utama dari Allah, betapa kurang ajarnya nafs ini, dari yang tidak ada menjadi sosok yang 

mengaku menjadi aku dan kurang ajar lagi menjadi pesaing utama dari Allah… seperti 

Firaun. 

Lemahnya umat islam ini karena meninggalkan kesadaran keTuhanan ini, umat islam ini 

tidak akan jaya dengan ilmu, tidak akan jaya dengan jumlah bacaan quran dan hadis, tidak 

akan jaya dengan banyak masjid dan jumlah pondok pesantren, Islam akan jaya jika setiap 

umat islam terutama yang mengaku beriman benar benar mengakui Allah sang maha 

mutlak. 
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coba kita bayangkan jika setiap muslim berada pada kesadaran “wujud Allah” maka tidak 

perlu ada usaha menyatukan umat dengan sendirinya akan bersatu, tidak perlu ada usaha 

untuk berjaya pasti berjaya, tidak perlu usaha memperkaya islam pasti akan kaya, ….. dan 

masih banyak lagi. Sampai kapan kita umat islam ini terus menerus menjadi pesaingnya 

Allah, kita merasa hebat dengan ilmu kita yang sudah bertahun tahun belajar di 

sekolah….ataupun pondok pesantren… kita merasa kaya dengan bersedekah namun masih 

bangga bahwa dia lah yang memberikan sedekah itu bukan Allah, ……. 

Katanya ihlas itu sulit….. ya jelas sulit karena kita masih saja menjadi pesaingnya Allah… 

sampai kapan kita bisa ihlas…. kita ini tidak tahu kapan diri ini akan dipanggil Allah, jika kita 

tidak sesegera mungkin menyadari eksistensi Allah yang sebenarnya dan masih mengaku 

aku, maka dikhawatirkan suatu saat dipanggil Allah kita akan kesulitan untuk mengihlaskan 

kematian kita, jika ini terjadi maka mati menjadi sesuatu yang menyakitkan. 

Kita yang belum mampu pada wilayah “bukan kita tapi Allah” sebaiknya mulai sekarang 

belajar, dan mempraktekannya dalam kehidupan. kita akan membuktikan nanti bahwa luar 

biasa…. jika kita bisa berada pada wilayah ini. 

 

Ramadhan Hari ke 26 : Menggunakan Kekuatan Jiwa untuk Berserah 

Posted on 05/09/2010 by Setiyo  

Ada 2 jenis kekuatan jiwa secara umum yaitu kekuatan menentang Allah dan kekuatan 

berserah kepada Allah. Ramadhan ini kita belajar untuk menggunakan kekuatan berserah 

kepada Allah. Ketika kekuatan kita berserah dan kemudian mencapai keadaan zero (akibat 

berserah) maka muncullah hakikat laa haula walla quwata ila billah….tidak ada daya dan 

upaya artinya manusia tidak perlu berusaha karena memang tidak memiliki daya lagi… lah 

kemana dayanya, dayanya sudah di ZERO kan, karena Zero kekuatan itu berganti menjadi 

kekuatan Allah, kalau kita sudah masuk keadaan ini maka kita tidak perlu berusaha lagi, 

tidak perlu beruapaya lagi karena semua sudah Allah yang bergerak. 
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Ingat jangan menggunakan konsep ini jika kita belum berada dalam keadaan zero, selama 

kita masih sombong dengan keakuan kita selama itu pula berusahalah semampunya, 

Berusahalah sekuatnya…. kalau tidak maka kita akan menjadi orang yang malas.. dan kita 

akan hancur karena apa, sama saja kita bunuh diri. Sebab tidak mungkin Allah menggantikan 

kekuatan kita selama kita masih memiliki ego keakuan…. tapi kalau sudah berserah diri dan 

Allah menggantikannya… maka semua akan terjadi sesuai dengan kehendak Nya… 

latihan berserah ini kita dapat kan dalam bulan Ramadhan baik ketika berpuasa ataupun 

beritikaf…. dan tarweh …. 

 

Ramadhan Hari ke 27: Rasulullah Quran yang Berjalan 

Posted on 07/09/2010 by Setiyo  

Nah masih kita tergantung pada buku/kitab alquran …. jangan.., segera pindahkan isi 

kitab  alquran itu kedalam diri. Seperti Rasulullah yang tidak lagi membaca kitab al quran 

tapi tapi sudah menjadi satu dengan diri pribadi beliau. ayo kalau mengaku ahlu sunah …. 

kita jadikan quran menjadi diri kita dan diri kita adalah al quran….. kita contoh rasulullah 

yaitu dengan menjadi quran yang berjalan. 

 

Ramadhan Hari ke 28 : Khusyu itu Mudah 

Posted on 07/09/2010 by Setiyo  

Inti dari khusyu itu adalah sadar bahwa Allah ada di depan kita. 

nah aplikasi nya ke dalam semua segi kehidupan kita, selama kita hidup kesadaran bahwa 

Allah ini ada di depan kita… maka selama itu pula hidup kita khusyu. 

Kkhusyu itu mudah .. ya karena cuma 1 kuncinya sadar Allah 

Khusyu itu mudah … ya karena sangat sederhana dan simpel 
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Khusyu itu mudah  .. ya karena bisa dilakukan kapan pun dan dimanapun 

Khusyu itu mudah .. ya karena teorinya cuma “sadari Allah” 

 

Ramadhan Hari ke 29 : Mengistirahatkan Jiwa 

Posted on 08/09/2010 by Setiyo  

Bagi anda yang penat dalam kehidupan segeralah mengistirahtkan jiwa yaitu dengan 

menyerahkan jiwa kita kepada Allah, tubuh saja kita istirahatkan ketika tidur ketika santai, 

maka jiwa pun memerlukan cara untuk istirahat yaitu dengan berserah diri. Biarkan masalah 

tetap belum terselesaikan tapi jiwa kita harus istirahat untuk tidak memikirkan 

permasalahan. mungkin masalah tidak selesai selesai karena jiwa terlalu capek, terlalu 

penat. 

Caranya : 

Sambungkan hati kita kepada Allah 

Kemudian pasrahkan semuanya kepada Allah 

…. nah mudah kan… 

beberapa saat kemudian anda akan merasakan jiwa anda terasa luas, terasa lapang, terasa 

plong terbebas dari permasalahan…. biasanya disertai dengan relaksnya tubuh anda , tubuh 

anda akan mengalami proses relaksasi secara menyeluruh  … dan ini rasanya sangat 

menyenangkan rasanya sungguh nikmat…..dan posisi seperti ini jika bisa bertahan 15 jam 

saja tubuh akan terasa segar kembali. 
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Ramadhan Hari 30 : Puasa Ngebleng 

Posted on 09/09/2010 by Setiyo  

Yang saya maksud puasa ngebleng disini bukan puasa seperti orang jawa lakukan yaitu 

puasa yang terus menerus tidak makan dan tidak minum selama beberapa hari, yang saya 

maksud disini adalah kita mempertahankan makna puasa yaitu menahan nafsu secara terus 

menerus. di akhir menjelang usainya Ramadhan ini kita sadarkan kepada diri kita bahwa 

puasa ini harus kita pertahankan selama lamanya. hari raya idul fitri bukanlah hari raya 

bersorak sorak seperti hari kemerdekaan bebasnya nafsu untuk keluar. puasa ngebleng 

harus kita lakukan agar kita terbebas selama lamanya dari belenggu nafsu. maka kita 

disunahkan untuk puasa selama 6 hari di bulan syawal yang nilainya sama dengan puasa 1 

tahun ini mengandung makna setahun kedepan kita puasa Ramadhan lagi dan puasa syawal 

lagi sehingga benar benar kita puasa selama lamanya non stop. 
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Silahkan Bayar Ebook Mengkhusyui Ramadhan 

Jika anda merasa mendapat menfaat dari mendownlod dan membacanya  

ke rekening 

Bank BNI, no 0242384467 an. Setiyo Purwanto 

 

 

Berapapun yang anda transfer, Penulis sangat bersyukur dan bahagia, semoga apa yang anda 

berikan dapat menjadi berkah dunia akhirat, dan menjadikan apa-apa yang saya tulis dapat anda 

amalkan dengan baik. 

 

Silahkan konfirmasi ke saya jika anda sudah transfer: 

Setiyo Purwanto  : 0811 6111 961 (telkomsel) 081567722299 (WA, Indosat)  

sp239@ums.ac.id (email) 

Alamat Rumah  : Padepokan Patrap Surakarta, Gumpang 2/1 Kartasura Solo 
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Gerakan Sadar Allah (GSA)  
 

Saat ini saya sedang berkampanye tentang Gerakan Sadar Allah. Kegiatan Sadar Allah pada 
intinya adalah mengajak segenap Umat islam seluruh dunia yang belum sadar Allah untuk sadar 
Allah. Sadar Allah ini bahasa lain dari Ihsan. Keprihatinan kita pada umat islam yang belum memiliki 
kesadaran Allah adalah tidak adanya kesadaran Allah dalam setiap ibadah. Shalat tidak sadar Allah, 
menjadikan shalat tidak khusyu, Puasa tidak sadar Allah menjadikan puasa hanya mendapatkan 
lapar dan haus, dzikir tanpa sadar Allah sama dengan orang yang bicara tanpa tahu artinya dan 
hanya komat kamit saja, sehingga dzikirnya tidak berdampak apapun dalam keseharian. Kondisi 
“tidak sadar Allah” ini lah yang menyebabkan umat islam mengalami kemunduran semundur 
mundurnya. Apanya yang mau diandalkan dalam islam kalau sudah meninggalkan Allah, mau 
mengandalkan kecerdasan atau ilmu pengetahun, jelas kalah dengan orang Yahudi, mau 
mengandalkan teknologi jelas kalah dengan negara negara nasrani, mau mengandalkan 
perekonomian jelas kalah dengan orang china dan seterusnya.  

Dari keprihatinan itulah maka saya bersama jamaah Dzikir Nafas berjuang mencanangkan 
gerakan sadar Allah di tempat masing masing, berjuang optimal semampunya. Saat ini perjuangan 
kita fokuskan pada media sosial dengan terus menyuarakan sadar Allah. Kita juga akan terus gali 
potensi jamaah untuk terus berjuang sesuai dengan bakat dan kesempatan yang ada pada masing 
masing jamah.  

Gerakan Sadar Allah ini berada di bawah payung Yayasan Solospiritislam dan bermarkas 
utama di Padepokan Patrap Surakarta.  

Kegiatan kegiatan yang sudah kita lakukan adalah mengajak umat islam untuk sadar Allah 
melalui metode Dzikir Nafas, Patrap, Spiritual Parenting, Terapi Sedekah. Meditasi syukur. Kegiatan 
bersifat umum siapapun boleh mengikuti. Tujuan utama dari kegiatan ini adalah agar dengan sadar 
Allah ini masyarakat muslim terutama di Indonesia memiliki karakter kepribadian yang berspiritual, 
tangguh dan berakhlak baik. Memang fokus dari GSA adalah pembentukan karakter melalui jalur 
spiritual.  

Salah satu kegiatan yang saat ini sedang anda pelajari di buku ini adalah bagaimana 
membangun sikap karakter spiritual melalui ibadah ibadah bulan ramadhan. Kami berharap bahwa 
dengan  buku ini “training  ramadhan” selama sebulan ini dapat memberikan dampak yang sangat 
signifikan bagi masing masing individu untuk perubahan akhlak. Jadi dengan buku ini dapat menjadi 
salah satu model Revolusi Mental.  

 
Training Zero to Hero   Family Gathering di Cibubur  

Silaturahmi jamaah DN Jawa Timur   
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Kontak person rekan-rekan jamaah Sadar Allah 
 
 
Solo  Bp. Agung Winotohadi  +62 812-2550-2077 

Bekasi  Bp. RA Bagus  +62 812-1887-5917 

Cikarang  Bp. Hery Setiawan  +62 857-1166-9600  

Tangerang  Bp. Pitoyo  +62 899-6436-526 

Bogor  Bp. Widarto +62 858-1176-2008 

Cirebon  Bp. Dede  +62 819-4700-8176 

Malang   Bp. Ali Wafa  +62 812-5938-9580 

Surabaya  Bp. Heru Pandoyo +62 815-5304-0516 

Jombang   Sdr. Doni Murtadho +62 857-4656-2420 

Lamongan Bp. H. Suyono +62 812-3127-228 

Blitar Bp. Gatot  +62 857-4917-1716 

Banyuwangi   Bp. Suko Haryadi +62 821-4150-6862 

Mataram Lombok   Bp Khairunnas  +62 813-5340-0175 

Bali  Bp Andi  +62 815-5856-4529 

Aceh  Ibu Huriah  +62 852-7773-2236 

Batam  Bp. Andy Firmansyah +62 812-7056-6960 

Sangatta  Adi Setya  +62 878-1100-7150 

Malaysia  Pn Fida  +60 19-724 5407 

 

 

Untuk Ibu Ibu bisa menghubungi : 

Ibu Inin Subarkah  +62 811-3305-468 

Ibu Mia Jefry +62 813-1980-0544  


