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Dengan segala hormat dihaturkan kepada.....Dengan segala hormat dihaturkan kepada.....Dengan segala hormat dihaturkan kepada.....Dengan segala hormat dihaturkan kepada.....    

    

 Makhluk yang bernama otak, mengertilah bahwa 
fungsi dan kedudukan-mu adalah “Patih”. 
Hantarkan Sang Raja (hati-nurani) mencapai 
kemerdakaannya yang sejati. Jangan malah 
dibelenggu, dijajah, dan diperkosa demi 
kepentingan sesaat-mu 

 Jiwa yang terjajah, ingat-ingatlah bahwa diri-
mu selamanya akan tetap terjajah, kecuali mau 
“berguru” ilmu sejati (ilmu Haq/ilmu Dzikr) 
kemudian mengerjakan segala petunjuk dan 
ketentuan yang ada dengan sebaik-baiknya 

 Pengikut aliran kepercayaan/pemikiran 
(madzhab, sekte, firqah, golongan, sempalan,...) 
tertentu, uji kembali keyakinan Anda hingga 
jablas-kandas-tuntas. Sebab, bila otak/pikiran 
sudah tidak berfungsi lagi (mati), penyesalan 
dan penderitaan tak terhingga-lah akhirnya yang 
abadi 

 Pengaku ahli Sunnah wal Jamaah, ketahuilah 
bahwa ajaran yang dibawa Nabi SAW—maupun 
semua rasul-Nya—ada 2 (dua) macam. Yang 
berdimensi lahir disebut syareat dan yang 
berdimensi batin (meliputi hati-nurani, ruh, dan 
rasa) disebut hakekat. Rengkuhlah keduanya, 
sebab ia tidak dapat dipisahkan sebagaimana 
bersatunya jiwa dan raga 

 Para  pencari ilmu (kebenaran), carilah ia sampai 
ke ujung jagad sampai berhentinya nafas—yang 
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mengakhiri pencariannya. Pegang teguhlah ia 
sampai mbalung-sumsum (mendarah daging), 
hingga dapat merasakan nikmatnya beriman yang 
sesungguhnya—dimana, kenikmatannya sama 
sekali tak sepadan bila dibanding dengan 
orgasme apalagi hanya sepotong pizza 

 Para pemikir hebat, ketahuilah bahwa hasil 
kerja keras akal pikiran itu tidak ada artinya (di 
akherat) bila belum mampu membedakan 
letak/nilai sebuah kebenaran antara benar 
menurut Tuhan dan benar menurut manusia 
(nafsu) 

 Para lemah-pemikiran, jangan kecil hati atas 
keberadaan-mu yang memang lemah. Nabi SAW 
yang tidak pernah sekolah pun bisa mulia dan 
sempurna disisi-Nya, hanya karena patuh dan 
tunduk sepenuhnya dihadapan Sang Guru 
Pencerah. Terus berlatih keras dan 
bertawakkal-lah, sebab Tuhan lebih melihat 
proses (kesungguhan)-nya dari pada hasilnya 

 Pembaca semua, bersiap-siaplah menerima 
gelombang tsunami-pemikiran yang cukup 
“mengerikan”. Anda berhak sepenuhnya untuk 
menerima maupun menolaknya. Yang penting 
kuatkan tekad dan keyakinan bahwa keputusan 
apapun yang akan Anda ambil, Anda sendiri-lah 
yang akan mempertanggungjawabkan di hadapan 
Tuhan kelak, bukan saya, bukan guru (Kyai) 
Anda, dan bukan pula buku ini. 
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Pengantar—sekaligus Pendahuluan 
 
 
  

Sebagaimana ungkapan rasa syukur pada buku saya 
yang pertama “Revolusi Gagasan: melangitkan  gagasan-
buku berdasar pengalaman sufistik”, bahwa yang saya 
syukuri secara mendalam adalah dimaukannya saya 
(oleh-Nya) menulis, mencurahkan ide-gagasan yang 
akhirnya dapat dibaca oleh orang lain. Sebab, tanpa ada 
keterlibatan Tuhan secara langsung dalam memaukan, 
mustahil saya mempunyai keinginan menulis, mengajak 
saudara sesama manusia untuk berpikir, merenungkan 
secara mendalam sebagaimana yang saya alami dan 
rasakan. 

Bukannya bersyukur atas terselesaikannya buku yang 
kedua ini (Menggugat Mitos: Meluruskan Filosofi dan 
Pemikiran Menuju Islam Kaaffah), sebagaimana yang 
siap Anda baca sekarang. Sebab, bila yang disyukuri 
adalah wujud bendanya, sama halnya telah berusaha 
melupakan Tuhan, Sang Pemberi Daya dan Kekuatan, 
yang tidak lain adalah Azza wa Jalla. 

Oleh karenanya, saya berusaha dengan sesungguhnya 
untuk menafikan (meniadakan/melupakannya dari dalam 
hati-nurani) wujud buku ini, dan berusaha dengan 
sekeras-kerasnya untuk mengitsbatkan (mengajegkan, 
membumikan, mengabadikan untuk mengingat-ingat, 
menghayati dan merasa-rasakan) Wujud Diri-Nya yang 
nyatanya memang amat sangat dekat sekali. Termasuk 
pula memerangi perasaan bangga, marem, kecewa, 
bahagia dan seterusnya yang “pasti” muncul setiap kali 
dapat menyelesaikan pekerjaan/tugas tertentu. 
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Sebab, selain Diri-Nya, termasuk wujud jiwa raga ini—
apalagi hanya setumpuk kertas yang Anda baca 
sekarang—pada hakekatnya adalah tidak ada/nafi/ 
semu/fatamorgana/ilusi/bayang-bayang. Maka 
selayaknya pula bila diperjuangkan untuk tidak diingat-
ingat oleh hati-nurani. 

Sedang perjuangan untuk menafikannya, dibutuhkan 
upaya pemikiran yang benar-benar radikal-kandas-
tuntas sampai ke akar-akarnya. Sebab, bila 
penggagasannya tidak tuntas, akan menyisakan 
masalah-masalah baru, yang kemungkinan besar akar-
akar permasalahannya bisa berkembang lebih pesat 
lagi, bahkan bisa jadi makin menggurita, sebagaimana 
yang kita alami dan rasakan sekarang.  

Islam sendiri misalnya, kebanyakan penganutnya 
mengklaim bahwa ia adalah satu-satunya agama yang 
“benar” disisi-Nya, selain Islam adalah agama yang 
tidak benar alias salah. Padahal melalui firman-Nya 
yang lain justru tidak mengatakan demikian. 
"Sesungguhnya orang-orang mukmin, orang-orang 
Yahudi, orang-orang Nasrani dan orang-orang Shabiin, 
siapa saja di antara mereka yang benar-benar beriman 
kepada Allah, hari kemudian dan beramal saleh, mereka 
akan menerima pahala dari Tuhan mereka, tidak ada 
kekhawatiran terhadap mereka, dan tidak (pula) 
mereka bersedih hati". (Q.S. 2:62).  

Parahnya lagi, mestinya para penganut Islam ini 
menggolong sebagai ummat yang satu (ummatan 
wahidatan), nyatanya malah tercerai-berai menjadi 
beratus-ratus bahkan beribu-ribu golongan. Naifnya 
lagi, masing-masing golongan merasa dirinya-lah satu-
satunya golongan yang benar, yang lain dianggapnya 
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salah.  Padahal vonis Nabi SAW tentang beragamnya 
golongan tersebut sudah jelas-jelas diketahui, yaitu 
hanya satu yang benar. 

Belum lagi yang namanya mitos, yang selama ini diyakini 
oleh masyarakat luas—termasuk di dalamnya 
masyarakat Islam sendiri. Berbagai filosofi di 
dalamnya—maupun kehidupan—yang “miring” dari 
aslinya. Demikian halnya hasil kerja keras pemikiran 
manusia yang nampaknya “benar” dan sangat logis serta 
bisa diterima akal secara rasional, namun secara 
“samar” mengandung unsur yang “membahayakan” bagi 
pemikiran Islam di masa depan.  

Dari sekian banyak masalah yang dapat digali dan 
dirumuskan, akhirnya dapat ditarik kesimpulan, 
mengapa hal itu semua bisa terjadi pada pola pikir kita 
(manusia) yang nota bene diberi kelebihan tentang 
akal-pikirannya? Sejauh mana akal pikiran sendiri dapat 
mengatasinya? 

Di dalam buku ini segala permasalahan yang berkaitan 
dengan hal-hal di atas (mitos, filosofi, maupun 
pemikiran-pemikiran yang mengatasnamakan Islam) 
saya coba membahasnya hingga tuntas sampai ke akar-
akarnya.  

Mengenai uraian lengkapnya, silakan Anda baca dengan 
cermat dan teliti satu-persatu. Sebab, kemungkinan 
besar uraian di dalamnya belum pernah Anda terima 
sampai saat ini. Apalagi setting-nya berdasar 
pengalaman saya di bidang sufistik, konon wacana ini 
merupakan garapannya orang-orang khos—bahkan bisa 
jadi dianggap oleh sebagian ummat Islam dengan ajaran 
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sempalan/bid’ah/mengada-ada/sesat menyesatkan dan 
lain sebagainya. 

Oleh karenanya, harapan saya, hilangkan terlebih 
dahulu memori “merasa benar” dari diri Anda. Coba 
yakini bahwa Al-Haq min Rabbika, bahwa kebenaran itu 
adalah datang dan milik Tuhan semata. Selain dari-Nya, 
dari manapun asalnya, baik dari tokoh hebat kaliber 
internasional, berkharisma luar biasa, apalagi hanya 
dari penulis kelas “anak teri/klondo” sekaliber saya, 
tidak ada jaminan kebenarannya. Jadi, kesemuanya 
dimungkinkan mengandung unsur kesalahan. 

Tidak perlu anda yakin sepenuhnya perihal gagasan 
yang ada di dalamnya. Melainkan, setidaknya, 
menantang akal pikiran Anda untuk bekerja secara 
lebih maksimal. Jangan sampai akal pikiran Anda 
dijajah dan dikuasai oleh pikiran orang lain—termasuk 
pikiran saya. Berusahalah untuk mencapai pemikiran 
yang merdeka yang sejati dan sepenuhnya. 

Sebab, keputusan apapun yang akan Anda ambil dari 
mereka semua (bisa jadi dari gagasan yang ada pada 
buku ini), Anda sendiri-lah yang akan 
mempertanggungjawabkan di hadapan Tuhan kelak. 
Bukannya mereka yang Anda ikuti dan Anda makmumi. 
Oleh karenanya, bagaimanapun hasil dari kerja keras 
pikiran Anda dalam mencernanya, Anda sendiri yang 
akan menuai hikmahnya. 

Bila ternyata keputusan Anda tersebut baik menurut-
Nya, kemudian Anda laksanakan dengan sebaik-baiknya, 
tempat yang sangat-sangat baik (surga) telah menanti 
dan memang dipersiapkan untuk Anda sepenuhnya.  
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Sebaliknya, bila ternyata keputusan yang Anda ambil 
menurut anggapan Anda sendiri sangat baik dan benar, 
tetapi ternyata dihadapan-Nya adalah suatu kesalahan 
yang sangat-sangat fatal, maka tempat yang sangat-
sangat menyakitkan pun (neraka) telah siap menanti 
Anda. 

Akhirnya, selamat menikmati uraian gagasannya. 
Selamat membelajari nasib Anda sendiri. Dan, lakum 
dinukum waliyadin, bagimu (menjadi urusanmu) 
agama/keyakinan/pemikiran-mu dan bagiku (menjadi 
urusanku) agama/keyakinan/pemikiran-ku. Masing-
masing dirilah yang akan dimintai pertanggungjawaban. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tanjunganom, Agustus 2005
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Bagian I 

 
MEMBONGKAR  MITOS    
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FENOMENA PERAHU NABI NUH DAN CARA 

MENAIKINYA  

 
 
 

Menaiki perahu Nabi Nuh..? Ah, mustahil terjadi. Nabi 
Nuh kan hidupnya sudah ratusan tahun yang lalu, mana 
mungkin kita bisa menaiki perahunya!! Apalagi wujud 
perahunya sekarang tidak ada (belum ditemukan). 
Terus perahunya kayak apa, dimana letaknya, 
bagaimana bisa menaikinya, bukankah pula seharusnya 
sudah hancur ditelan jaman? dan seterusnya dan 
sebagainya. 

Begitulah kiranya ketika secara sekilas membaca judul 
diatas. Dan, secara spontan pula akan berkesimpulan 
bahwa hal tersebut “mustahil” terjadi. Apalagi 
pandangan logika juga sangat tidak mendukung. Bahkan 
dapat dikatakan suatu hal yang sangat impossible 
(tidak mungkin).  

Tetapi, ketika membaca sabda Nabi SAW, yang 
diriwayatkan oleh Imam Bukhari, al-Hakim dan Adz-
Dzahabi, segala ketidakmungkinan di atas akan 
terjawab dengan sendirinya.  Hadits tersebut adalah : 
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yang artinya : “Aku adalah kotanya ilmu dan kamu Ya Ali 
adalah pintunya. Dan janganlah masuk kota kecuali 
dengan lewat pintunya. Berdustalah orang yang 
mengatakan cinta kepadaku tetapi membenci kamu, 
karena kamu adalah bagian dariku, dan aku adalah 
bagian dari kamu. Dagingmu adalah dagingku, darahmu 
adalah darahku, rohmu adalah rohku, rahasiamu adalah 
rahasiaku, penjelasanmu adalah penjelasanku. 
Berbahagialah orang yang patuh kepadamu dan 
celakalah orang yang menolakmu. Beruntunglah orang 
yang mencintaimu dan merugilah orang yang 
memusuhimu. Sejahteralah orang yang mengikutimu dan 
binasalah orang yang berpaling darimu.  
Kamu dan para Imam dari anak keturunanmu sesudahku 
ibarat perahu Nabi Nuh; siapa yang naik diatasnya 
selamat,  dan siapa yang menolak (tidak mau mengikuti 
seruannya) akan tenggelam. Kamu semua seperti 
bintang; setiap kali bintang itu tenggelam, terbit lagi 
bintang sampai hari kiyamat” 

Hadits di atas dengan jelas dapat disimak bahwa Nabi 
Muhammad SAW telah memproklamasikan diri  “aku 
adalah kotanya ilmu dan Ali adalah pintunya”. Hal ini 
kalau dicermati akan didapat dua permasalahan. Yaitu 
pernyataan diri Nabi SAW sebagai kota ilmu dan 
penegasan/pengangkatan Ali bin Abu Thalib sebagai 
pintu memasuki kotanya.  

Pendeklarasian sebagai kota ilmu sekaligus penunjukan 
pintu memasukinya, secara logika tentu akan 
mengundang berbagai pertanyaan. Misalnya, sebagai 
kotanya ilmu, ilmu apakah atau ilmu yang manakah 
gerangan? Apakah ilmu fisika, ilmu astronomi, ilmu 
aljabar, ilmu kedokteran ataukah ilmu-ilmu yang lain? 
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Demikian pula tentang pengangkatan Ali bin Abu Thalib 
sebagai pintunya. Siapakah beliau sebenarnya, dari 
kalangan bangsa manakah, faktor apakah yang 
melatarbelakangi hingga beliau begitu sangat istimewa 
di hadapan Nabi SAW?  

Sementara itu bila dilihat dari latar belakang 
pendidikan, serta kehidupan beliau (Nabi SAW) sejak 
kecil yang selalu dalam keadaan lara-lapa (sengsara)--
hingga saking susahnya tidak pernah memikirkan 
bangku sekolah--kiranya sangat mustahil beliau 
menguasai ilmu-ilmu tersebut. Apalagi hingga 
menamakan diri sebagai kota ilmu. Lantas ilmu yang 
manakah gerangan?  

Disinilah yang perlu dikaji, dianalisis, dan ditafakuri 
secara fundamental. Tidak diragukan lagi bahwa Nabi 
SAW memproklamirkan diri sebagai kota ilmu setelah 
Beliau secara resmi telah diangkat sebagai Utusan 
Tuhan (Rasulullah). Yaitu sebagai Wakil Tuhan dalam 
rangka membimbing umat manusia memenuhi 
kehendakNya—berupa segenap peraturan (sistem 
keyakinan), petunjuk maupun larangan yang harus 
dilakukan manusia agar bisa bertemu kembali dengan 
Diri-Nya—yang kemudian disebut ajaran Islam. Oleh 
karenanya, ilmunya pun adalah ilmu yang 
memperkenalkan kembali jati diri hamba dengan 
keberadaan Jati Diri Dzat Tuhan. Persis sebagaimana 
ketika telah mengenal dengan yakin Wujud-Nya di alam 
“arwah”, sehingga waktu itu berani menerima 
persaksian yang diberikan Tuhan. Kemudian setelah 
mengenal kembali Jati Diri Tuhan seperti yang 
disaksikan di alam arwah tersebut, selanjutnya 
dijadikan “total target" yang hendak dituju dalam 
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menjalani hidup dan kehidupan ini. Hingga ketika mati 
yang pasti harus dijumpai, dapat/bisa selamat pulang 
kembali disisi Dzat Yang Berkuasa, ilaa Rabbiha 
nadhirah. 

Persaksian yang dimaksud adalah seperti yang 
difirmankan dalam QS. Al A’raf 172 : “…alastu bi 
Rabbikum qaalu balaa syahidna..”. Bukankah AKU ini 
Tuhanmu, begitulah kalimat persaksian yang diberikan 
Tuhan. Kalimat tersebut menggunakan kata AKU, ini 
berarti bahwa Dzat Tuhan ngejawantah (menampakkan 
diri) didepan hamba. Kemudian semua manusia yang 
waktu itu masih berupa rasa (sirr, Arab) menjawab : 
benar (Engkau Tuhan kami), kami menjadi saksi. Semua 
manusia tanpa terkecuali, apakah yang akan dijadikan 
Utusan-Nya, hamba biasa ataupun yang akan menjadi 
pembangkang terhadap perintah-Nya, semuanya 
bersaksi. Semuanya mengetahui persis, mengetahui 
dengan pasti atas Keberadaan Dzat Tuhan. Sehingga, 
karena haqqul-yakinnya melihat/menyaksikan kemudian 
mau  bersaksi, menyatakan kebenaran Wujud Dzat 
Tuhan. 

Kembali pada kota ilmu, dengan demikian, yang 
dimaksud kota ilmu adalah ilmu yang 
menunjukkan/mengenalkan kembali Jati Diri Dzat 
Tuhan sebagaimana halnya ketika masih di alam arwah 
telah seyakinnya mengenal. Logikanya,  memang 
sewajarnya dan seharusnya manusia itu asalnya dari 
Tuhan, kembali kepada Tuhan. Tuhan dalam arti Dzat, 
bukan nama/sebutan/istilah. Ini yang harus dikenali 
dengan yakin dan pasti. Tidak bisa hanya melalui 
metode kira-kira, angan-angan, apalagi hanya menduga-
dua dari tempat yang jauh. Tempat mengenalnya adalah 
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hati-nurani, roh dan rasa, bukannya otak/akal pikiran. 
Cara mengenali/mengetahuinya adalah dengan 
“digurukan” kepada ahlinya. Sebagaimana halnya Nabi 
SAW yang juga berguru kepada utusan-Nya (Malaikat 
Jibril). Sangat pas/cocok dengan petunjuknya, bila 
perkara tidak ditanyakan kepada ahlinya, tunggulah 
kehancurannya. 

Disisi lain, mengenali dengan yakin Dzat-Nya, 
merupakan implementasi dari perintah-Nya 
“sesungguhnya Aku ini adalah Allah, tidak ada Tuhan 
(yang hak) selain Aku, maka sembahlah Aku dan 
dirikanlah shalat untuk mengingat Aku (QS. Thaha:14).  
Perintah ini menegaskan bahwa “sebenarnya” yang hak 
disembah adalah Aku (maka sembahlah Aku). Aku yang 
mempunyai nama Allah. Aku yang memperkenalkan Diri 
dengan 99 asma lainnya (asmaul husna).  Dan, Aku yang 
disebut-sebut oleh manusia (hamba-Nya) dengan 
beratus-ratus nama yang lain (misal : Tuhan, Gusti, 
God, Yahweh, Pangeran, Sang Hyang Widi Wasya dan 
lain sebagainya). Aku inilah yang dikenali terlebih 
dahulu, kemudian disembahnya secara khusyuk dan 
didzikiri (diingat-ingat) baik ketika berdiri, duduk 
ataupun berbaring 

Selanjutnya mengenai penegasan/pengangkatan Ali bin 
Abu Thalib sebagai pintu memasuki kota ilmu, ini 
menunjukkan bahwa beliaulah yang "terpilih" dapat 
membawa umat memasuki kota ilmu-nya Nabi SAW. 
Karena Nabi SAW secara fisik juga manusia biasa yang 
pada saatnya pasti meninggalkan dunia (mati), maka 
beliau (berdasarkan petunjuk Tuhan tentunya) 
melakukan "regenerasi" kepemimpinan.  
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Kemudian yang menjadi permasalahan baru, mengapa 
yang terpilih Ali bin Abu Thalib yang konon hanya 
hamba biasa, bukan para tokoh pemikir ataupun 
bangsawan yang waktu itu juga banyak di dapat (yang 
pada akhirnya menimbulkan kecemburuan sesama 
mereka)? Permasalahan inilah yang "seharusnya" 
dimengerti oleh umat manusia, bahwa Tuhan Maha 
Kuasa segala-galanya. Tidak dapat diprediksi sedikitpun 
apa yang akan menjadi keputusan-Nya. Termasuk 
ketika akan mengangkat Nabi SAW sebagai utusan-
Nya, yang menurut ukuran akal jauh sekali kemampuan 
intelektual maupun ketokohannya dibanding dengan 
"elit bangsawan" yang ada pada waktu itu.  

Jadi, Nabi SAW menghendaki Ali bin Abu Thalib 
sebagai pintu untuk bisa memasuki ilmu yang 
dibawanya--yang juga jauh sama sekali dengan prediksi 
para tokoh waktu itu--sama halnya dengan peristiwa 
pengangkatan Nabi SAW sendiri sebagai utusan-Nya. 
Hal demikian sudah tentu bukan atas dasar inisiatip 
Nabi SAW sendiri, melainkan, tentu saja, atas 
petunjuk dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Mengapa harus 
diperdebatkan (waktu itu dan apalagi sekarang?) 

Disamping penegasan sebagai “pintu menuju Tuhan”, 
dilengkapi pula dengan berbagai gelar khusus untuk 
mengokohkan kedudukan Ali, diantaranya : 
  - Kamu  (Ali) adalah bagian dariku (Nabi) dan aku 

(Nabi) adalah bagian darimu (Ali). 
  - Dagingmu (Ali) adalah dagingku (Nabi). 
  - Darahmu (Ali) adalah darahku (Nabi). 
  - Rohmu (Ali) adalah rohku (Nabi). 
  - Rahasiamu (Ali) adalah rahasiaku (Nabi). 
  - Penjelasanmu (Ali) adalah penjelasanku (Nabi). 
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  - Berbahagialah orang yang patuh kepadamu (Ali) dan 
celakalah orang yang menolakmu. 

  - Beruntunglah orang yang mencintaimu (Ali) dan 
merugilah orang yang memusuhimu. 

  - Sejahteralah orang yang mengikutimu (Ali) dan 
binasalah orang yang berpaling darimu. 

Dari ke sembilan gelar khusus yang diberikan kepada 
Ali bin Abu Thalib tersebut bisa dicermati, betapa 
istimewanya kedudukan beliau dihadapan/disisi Nabi 
SAW. Sehingga bisa dikatakan kedudukan beliau 
bagaikan Harun dengan Musa. Atau bagaikan Ibrahim 
dengan Ismail. Dalam bahasa filsafatnya “satu di dalam 
dua dan dua di dalam satu”. Satu sama lain sangat 
menguatkan, saling melengkapi, dan bergandengan 
sangat erat bagaikan sebuah mata rantai. 

Berbahagialah orang yang patuh kepadamu (Ali) dan 
celakalah orang yang menolakmu. Beruntunglah orang 
yang mencintaimu dan merugilah orang yang 
memusuhimu. Sejahteralah orang yang mengikutimu dan 
binasalah orang yang berpaling darimu. 

Dari kedua hal diatas, kota ilmu maupun pintunya, ada 
sabda Nabi SAW berikutnya yang juga sangat 
menentukan. Yaitu " Kamu dan para Imam dari anak 
keturunanmu sesudahku ibarat perahu Nabi Nuh”. 
Jelasnya, antara Ali dan para Imam dari anak 
keturunan Ali adalah bagaikan perahu Nuh. Perahu yang 
dapat menyelamatkan umat dari kehancuran, yang 
memang Tuhan sendiri yang akan menghancurkannya. 
Implementasinya, setelah Ali wafat akan dilanjutkan 
oleh para “imam” dari anak keturunan Ali yang 
berkedudukan sebagai pintu menuju kota ilmu, yang 
akan melanjutkan tugas dari Nabi SAW sebagai pintu 
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memasuki ilmu beliau. Sudah tentu, penunjukan Ali 
kepada keturunan beliau (Ali) maupun penunjukan 
keturunannya kepada keturunannya lagi dan 
seterusnya, atas dasar petunjuk dari Tuhan. Sama 
sekali bukan dari rekayasa ataupun inisiatip sendiri. 
Bukan pula atas dasar musyawarah maupun pilihan 
suara. Melainkan murni karena kehendak Yang Maha 
Kuasa semata. Seperti halnya ketika Nabi akan 
mengangkat Ali sebagai pintu memasuki ilmunya. 

Selanjutnya, "siapa yang naik diatasnya akan selamat 
dan siapa yang menolak (tidak naik) akan tenggelam". 
Siapa yang mengikuti semua petunjuk dan tuntunan Ali 
beserta para imam sesudahnya akan diselamatkan 
Tuhan, tetapi siapa yang menolaknya akan 
ditenggelamkan dalam bencana yang memang sudah 
disiapkan bagi hamba yang mengingkari ayat-ayat-Nya. 

Keberadaan Ali dan para imam dari anak keturunan 
beliau ini adalah seperti bintang, yang memberi cahaya 
penerang ketika kegelapan datang. Setiap kali bintang 
itu tenggelam akan terbit lagi sampai hari kiyamat. 
Setiap kali para Imam itu meninggal dunia akan muncul 
lagi Imam yang lain hingga kiyamat tiba. Kemunculannya 
sama sekali tidak dapat diprediksi oleh manusia. Sama 
sekali bukan karena atas dasar musyawarah ataupun 
keturunan darah, melainkan memang sudah menjadi 
kehendak Yang Maha Kuasa. 

Walhasil, menaiki perahu Nabi Nuh ataupun memasuki 
kota ilmu Nabi SAW, satu-satunya jalan adalah 
menemukan para imam yang telah di-”nas”-kan Nabi 
SAW, yang dimulai oleh Sayidina Ali, dilanjutkan Imam 
Hasan dan Imam Husen. Kemudian dilanjutkan para 
imam sesudahnya. Tidak akan pernah putus keberadaan 



  �

Menggugat Mitos  

- 23 - 

(keberlanjutan)nya. Setiap kali tenggelam (mati) pasti 
akan muncul lagi sampai kiyamat tiba. Kemudian 
dibarengi dengan mengikuti semua petunjuk dan 
larangannya, karena di “tangan” beliau-beliaulah segala 
rahasia memasuki kota ilmu itu berada.  

Yang lebih menentukan lagi bahwa hanya perahu 
beliau-beliaulah yang dapat/bisa membebaskan umat 
manusia dari berbagai bencana yang melanda bumi—
termasuk bumi Nusantara. Baik bencana yang 
datangnya dari alam—semisal tsunami, gempa, 
meletusnya gunung api, banjir, kebakaran, tanah 
longsor, kekeringan, mewabahnya aneka macam 
penyakit—maupun yang datangnya dari manusianya 
sendiri, semisal makin maraknya korupsi, mengganasnya 
kejahatan dan yang mengerikan adalah makin hilangnya 
rasa kemanusiaan (berbagai bentuk pembunuhan, anak 
membunuh orang tua, maupun orang tua yang 
“memangsa” anaknya). 

Sedangkan wujud perahunya, bisa berupa jamaah, 
organisasi, gerakan, padepokan atau berbentuk apapun, 
yang jelas kesemuanya merupakan “amar/sunnah” 
langsung dari para Imam tersebut. 

Sebab, kalau ditelusuri, berbagai bencana yang 
menimpa para umat zaman terdahulu (kaumnya Nabi 
Luth, kaumnya Firaun, kaumnya Nabi Nuh dan lain 
sebagainya), penyebabnya hanya satu. Mereka semua 
mengingkari seruan/ajakan para rasul-Nya, yang selalu 
mengada di tengah-tengah umat manusia.  

Semoga, kita mendapatkan butiran ilmu-Nya, 
dimengertikan apa yang telah menjadi ayat-ayat-Nya, 
dipertemukan dengan para Imam pilihan-Nya, serta 
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diberi kekuatan untuk menaiki perahunya serta 
menjelajahi kota ilmu-Nya.  
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MEMBONGKAR MITOS  “ADAM 

BUKAN MANUSIA PERTAMA?” 

 
 

Dua fenomena tentang Adam, sampai saat 
ini—bisa jadi untuk selamanya—diyakini 

kebenarannya oleh mayoritas umat Islam. Adam 
sebagai rasul yang pertama, dan sekaligus sebagai 
manusia pertama. Demikian halnya dalam pandangan 
Bastaman (2001), ia kemukakan pendapat serupa. 
“Pertama, Adam adalah manusia pertama dijadikan dan 
diciptakan langsung oleh Allah SWT melalui Kuasa dan 
KehendakNya. Kedua,  Adam a.s. diberi fungsi sebagai 
khalifah di bumi yang juga dipercayakan kepadanya 
untuk menjalankan suatu amanah khusus”.   

Sebaliknya, fenomena Adam tersebut kontradiktif 
sekali dengan pandangan Muhammad Iqbal—seorang 
ilmuwan asal Pakistan. Menurutnya, kisah Adam 
hanyalah sebuah “legenda” atau sebuah “dongeng”. 
Perkataan atau nama Adam hanyalah merupakan sebuah 
konsep (Iqbal, 1975: 83). 

Namun demikian, fenomena-fenomena di atas—antara 
yang meyakini keberadaannya, maupun yang 
memandangnya sebagai sebuah legenda—nampaknya 
perlu dikaji ulang dan ditafakuri secara mendalam. 
Sebab, kenyataannya, hampir semua umat Islam 
“terlanjur” meyakini kebenarannya. Padahal, keyakinan 
tersebut belum tentu “benar” dihadapan Tuhan dan 
utusan-Nya. Bahkan, bisa jadi malah  sebaliknya. 
Keyakinan yang demikian, nampaknya agak “berlebihan”. 
Karena tidak didasari dengan pemikiran yang kaffah 
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(menyeluruh) dan “radikal-tuntas”. Lebih didominasi 
taklid buta. Sebagaimana ungkapan Harun Yahya 
(2001), pemikiran yang “sempit” tersebut, disebabkan 
oleh “kelumpuhan mental akibat mengikuti kebanyakan 
orang”.  

Di lain pihak, tanpa adanya usaha membongkar 
fenomenanya secara total, dan merekonstruksi ulang 
gagasan yang ada, akibatnya bisa melemahkan potensi 
tafakkur-billah. Fenomena mengapa Malaikat “protes” 
ketika akan dibuatnya khalifah, dengan men-cap 
(memvonis) manusia “pekerjaannya membuat kerusakan 
padanya dan menumpahkan darah” (QS.2:30), tidak 
akan pernah terpecahkan. Demikian pula fenomena 
mengapa Tuhan menurunkan rasul, yang ditindaklanjuti 
dengan rasul-rasul berikutnya, tentu tidak akan 
terpecahkan pula.  

Oleh karenanya, melalui buku “Adam Bukan Manusia 
Pertama? (Mitos Atau Realita)”, Dr. Abdul Shabur 
Syahin mencoba membongkar tabir keberadaan Adam 
dan fenomenanya sebagaimana di atas. Disamping itu, ia 
pun sekaligus berusaha membuat “gagasan-tandingan” 
atas buku “Adam AS” karya seorang pemikir Tunisia, 
Ustadz Basyir al Turki, yang menurutnya perlu 
dilengkapi dan diluruskan. Bagaimana uraian lengkapnya, 
dapat dibaca dalam buku karyanya “Adam Bukan 
Manusia Pertama? (Mitos Atau Realita)”.  

Fenomena Adam di atas, sebenarnya, pokok masalahnya 
sangat sederhana. Kalaulah Adam dianggap sebagai 
rasul yang pertama, memang benar demikian. 
Alasannya, satu-satunya bukti yang memperkuat 
pernyataan tersebut yaa hanya Al-Quran. Akal pikiran 
tidak mampu dan tidak akan berani menyangkalnya. 
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Dan, komunitas yang meyakini pun mayoritas umat 
Islam.  

Tetapi, kalau Adam itu dianggap sebagai manusia yang 
pertama, nampaknya bukan. Sebab, kebanyakan fakta 
yang dapat diungkap dan dikaji untuk membuktikannya, 
tidak menyatakan demikian. Baik menurut perspektif 
ilmiah, naskah warisan nenek moyang, maupun logika-
ilmiah yang berhasil digali dengan tingkat rasionalitas 
yang tinggi. Ketiganya menampakkan sesuatu yang 
berlawanan dengan yang selama ini diyakini oleh 
mayoritas umat Islam.  

Dalam perspektif ilmiah, salah satunya menurut 
pandangan Ustadz Basyir al Turki, manusia telah 
menghuni bumi lebih dari 4 (empat) milyar tahun yang 
lalu. Mereka disebut manusia dari selatan 
Australopethecus. Keistimewaan manusia ini sudah bisa 
menciptakan alat-alat dari batu, sehingga dapat 
berburu untuk memenuhi kebutuhannya. Sedangkan 
dalam Ensiklopedi Ilmu Pengetahuan, kehidupan 
manusia dimulai pada periode Precambrian, kurang lebih 
sekitar 71.125.000.000 tahun yang lalu.   

Sementara gambaran keberadaan Adam menurut 
naskah warisan nenek moyang, diantaranya terdapat 
dalam “Siroh Ibnu Hisyam”. Dalam Kitab tersebut 
menyebutkan silsilah keturunan Nabi Muhammad SAW 
sampai kepada Nabi Adam AS. Dijelaskan di dalamnya 
bahwa Nabi SAW adalah generasi ke-50 pasca Adam. 
Selisih waktu antara Nabi Adam sampai Nabi SAW 
kurang lebih sekitar 7 ribu tahun. Walaupun ada 
ilmuwan yang meragukan kevalidan datanya, kepastian 
kebenarannya pun wallahu a’lam. Tetapi setidaknya, 
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dari data tersebut dapat diambil manfaatnya. Bisa 
dijadikan pengancar-ancar (perkiraan).  

Mencermati penjelasan kedua fakta dari dua sudut 
pandang di atas, hipotesa yang dapat dirumuskan 
adalah “Adam bukanlah manusia yang pertama”. Sedang  
siapa manusia pertama yang diciptakan Tuhan di bumi 
ini, wallahu a’lam. Hanya Tuhan sendiri yang 
mengetahui.  

Kemudian dari sudut pandang logika, alasan yang 
mendasari bahwa Adam AS bukan manusia pertama, 
sedikitnya ada 3 (tiga).   

Pertama, analisis dari protes-nya malaikat. 
Sebagaimana tersurat dalam QS. Al.Baqarah : 30, 
"Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi 
itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan 
menumpahkan darah,…”. Secara logika, lahirnya sebuah 
protes “pasti” didahului oleh suatu keadaan yang 
mengakibatkan pihak lain tidak terima atau merasa 
dirugikan. Minimal, si pemrotes telah menyaksikan 
keadaan yang sebenarnya. Demikian halnya protesnya 
para malaikat, mereka berani protes dengan ungkapan 
yang demikian, tentunya telah melihat dengan mata 
kepala mereka sendiri, bahwa “kelakuan” manusia itu 
benar-benar membuat kerusakan dan menumpahkan 
darah. Jika tidak melihat faktanya sendiri yang benar-
benar reality dan dapat dipertanggungjawabkan, mana 
mungkin berani protes apalagi kepada Tuhan Yang Maha 
Mengetahui (perkara yang lahir maupun yang batin)?   

Keraguan para malaikat tersebut memang sangat 
beralasan. Sebab, mereka menyaksikan sendiri kalau 
perbuatan manusia itu merusak dan membunuh. Dan 
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kita pun sekarang bisa membenarkannya, bahwa watak 
manusia itu benar-benar demikian. Bahkan, makin hari 
watak merusak dan membunuh tersebut makin canggih, 
makin biadab, makin tidak mengenal perikemanusiaan, 
orang tua “memangsa” anak maupun anak yang 
membunuh orang tuanya sendiri (na’udzubillah min 
dzalik). Walaupun kepadanya telah diturunkan puluhan 
Rasul-Nya, untuk memperbaiki serta meluruskan 
moralnya. Nyatanya, watak merusak dan membunuh 
tersebut masih ada, seolah-olah tidak pernah berubah.  

Oleh karena wataknya manusia yang—barangkali 
menurut anggapan malaikat—“tidak mungkin” 
diperbaiki, maka dengan “sangat terpaksa” 
memberanikan diri protes kepada Tuhan. Jangan-
jangan ketika sudah diangkat sebagai khalifah/rasul 
nanti, tetap saja membuat kerusakan. Merusak tugas 
kerasulan yang telah dilimpahkan kepadanya. Merusak 
kepercayaan (amanah) yang akan diberikan kepadanya. 
Sementara amanah yang telah jelas-jelas mereka 
sanggupi sendiri—yang sebenarnya amanah tersebut 
tidak ditawarkan kepada manusia, melainkan 
ditawarkan kepada langit bumi gunung—dilupakannya, 
bahkan digantinya dengan watak suka membuat 
kerusakan dan menumpahkan darah.  

Kedua, secara tugas dan fungsional. Rasul/utusan 
adalah manusia pilihan yang dipercaya penuh untuk 
menyampaikan “kehendak” Sang Pengutusnya. Diutusnya 
rasul tersebut adalah untuk mengajak manusia pulang 
kembali kepada-Nya, ilaihi raajiuuna. Mengingatkan 
kembali atas amanah yang telah disanggupinya ketika 
masih di alam arwah, yang selanjutnya diseru untuk 
memenuhinya. Sebab nyatanya, ketika benar-benar 
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diturunkan di medan ujian, yang berupa kehidupan di 
dunia dan segala macam isinya, menjadikan lupa sama 
sekali atas kesanggupan tersebut.   

Oleh karenanya, ketika rasul/utusan itu dibuat, maka 
prasarat mutlaknya harus sudah ada manusia 
sebelumnya—sebagai obyek “tugasnya”. Tuhan “tidak 
mungkin” kiranya membuat khalifah/rasul bila manusia 
sebelumnya tidak ada. Sebab, salah satu tugas rasul 
adalah mengajak manusia kembali ke jalan Tuhan. 
Sebagai panutan yang nyata, suri teladan yang baik 
atas manusia lainnya. Kontradiksinya, andai belum ada 
manusia sebelumnya, siapa yang akan diseru dididik 
diarahkan diluruskan untuk pulang kembali kepada-
Nya? Sebagaimana halnya dengan membuat utusan 
menjadi “duta besar” pada suatu negara, maka 
pemerintahan yang resmi pada negara tujuan harus 
sudah ada. Mana mungkin membuat duta besar untuk 
negara “Bulan” sementara disana tidak ada negara 
apalagi penghuninya?  

Ketiga, secara “experience-education”. Manusia pandai 
karena ada yang membimbingnya. Kita bisa membaca 
dan menulis—sebagaimana yang kita alami dan rasakan 
sekarang—karena ada guru yang membimbing sejak TK. 
Seorang pilot bisa menerbangkan F-16, karena jasa 
guru pembimbingnya. Sebaliknya, ketika tidak ada yang 
mengajari dan membimbing kita terbang ke luar 
angkasa—bulan misalnya—walaupun niat dan keinginan 
ke sana sungguh-sungguh luar biasa, yaa tidak akan 
pernah sampai ke sana.    

Sungguh, suatu kenyataan yang apabila dianalisa 
dihayati dan dicermati, ternyata, untuk menjadi pandai, 
walaupun kepandaian tersebut sifatnya hanya lahiriah, 
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harus menghadirkan sang guru sebagai pembimbing. 
Belum lagi kepandaian yang sifatnya gaibiah (atau 
supranatural), semisal dapat akrab dengan malaikat—
walaupun hal ini “mustahil” untuk ukuran manusia 
lumrah, melainkan hanya terjadi pada Nabi dan Rasul-
Nya saja—dapat dikatakan tidak mungkin terjadi. 
Apalagi berkeinginan bertemu dengan Tuhan, Sang 
Pencipta manusia dan malaikat, sungguh-sungguh suatu 
hal yang sangat-sangat mustahil terjadi.   

Walaupun demikian, kemustahilan yang dalam 
pandangan akal pikiran benar-benar mustahil, 
merupakan hal yang sangat mudah dihadapan Tuhan. 
Buktinya, dengan Maha Pemurah lagi Maha 
Penyayangnya, Tuhan berkenan menurunkan “metode”, 
yang mencerahkan sekaligus membongkar kemustahilan 
pemikiran manusia. Yaitu, diutuslah salah satu hamba 
pilihan-Nya menjadi khalifah/rasul/utusan-Nya. Untuk 
mulang wuruk manusia agar bisa kembali kepada-Nya. 
Sebab, tanpa menghadirkan rasul-Nya ditengah-tengah  
umat manusia, keinginan untuk bisa bertemu lagi 
dengan-Nya, benar-benar tidak akan pernah terjadi. 
Demikian pula perihal kesanggupannya menerima 
amanah Tuhan, benar-benar tidak akan pernah 
terealisasikan. Bahkan terlupakan sama sekali.  

Atas ke-Mahakuasa-Nya yang telah diberikan 
tersebut, satu-satunya hal yang seharusnya dilakukan 
oleh hamba-Nya adalah mensyukurinya dengan sebenar-
benarnya bersyukur. Dengan berusaha sekeras-
kerasnya usaha untuk selalu ajeg mendzikiri-Nya, 
berusaha keras pula dalam menjalani segala petunjuk 
rasul-Nya. Rasul yang selalu mengada (abadi 
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keberadaannya) ditengah-tengah umat manusia sampai 
kiyamat tiba.  

Akhirnya, dengan terbukanya wacana bahwa Adam AS 

adalah bukan manusia pertama, baik melalui sudut 

pandang perspektif ilmiah, naskah warisan nenek 

moyang, maupun logika-ilmiah yang berhasil 

dimunculkan, setidaknya dapat dijadikan “cermin” untuk 

membuka gagasan dan pemikiran. Membongkar 

fenomena ayat-ayat-Nya yang menyatakan, afalaa 
yatafakkaruuna, afalaa ya’qiluuna. Dalam rangka 

berjalan kembali kepada-Nya, ilaihi rajiuuna.  
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MEMBONGKAR MITOS “SATRIO 

PININGIT” MAUPUN 

PEMIKIRANNYA  D. SOESETRO 

 
 

Wacana “Satrio Piningit” tak pernah henti jadi 
pembicaraan berbagai kalangan. Baik dari kalangan 
bawah (kawulo alit) sampai kalangan atas (negarawan). 
Kapan sebenarnya wacana itu muncul, tidak banyak yang 
tahu secara pasti. Tokoh utamanya pun juga tidak 
diketahui.  

Mayoritas rakyat Indonesia, umumnya masa-masa 
sebelum kemerdekaan dan sebagian kecil generasi 
sekarang, meyakini keberadaannya. Bahkan sangat 
percaya, hanya beliaulah yang akan mengangkat 
martabat bangsa dari keterpurukan.  

Oleh karenanya, kemunculannya pun sangat mereka 
nanti-nantikan. Tetapi anehnya, siapa sebenarnya 
Satrio Piningit itu, baik ditinjau dari segi istilah, ciri-
ciri, maupun fungsi dan tugasnya, belum dapat 
diketahui secara pasti. Cocok sekali dengan istilahnya, 
“Piningit”. Benar-benar dipingit—sudah barang tentu 
oleh yang Maha Punya. Sementara wacana yang 
berkembang, yaa hanya seputar wacana, duga-duga, dan 
kira-kira. Bahkan cenderung hanya retorika tanpa 
realita.  

Buku “Satrio Piningit” karya D. Soesetro, mencoba 
membuka tabir yang menyelimuti kemisteriusannya. Ia 
kisahkan berbagai versi wacana tentang siapa jatidiri 
beliau sebenarnya. Melalui berbagai pandangan dari 
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para tokoh yang dianggap mumpuni dibidangnya, 
dibahas secara mendetail. Baik dari ramalan-ramalan 
maupun nara sumber langsung yang dapat dipercaya.  

Ramalan Jayabaya misalnya (memerintah Kediri  pada 
1135-1157), yang sudah terbukti keampuhannya. Konon, 
selain dipercaya masyarakat luas, juga dijadikan 
referensi tokoh kenegaraan sekaliber Bung Karno, MH 
Tamrin dan HOS Cokroaminoto. Walaupun 
kenyataannya, belakangan ada sebagian tokoh/ilmuwan 
yang meragukan keberadaan ramalan tersebut, karena 
tidak ditemukan teks/naskah yang otentik (asli) yang 
ditulis Prabu Jayabaya sendiri. Namun fakta 
membuktikan bahwa ramalan tersebut sangat ampuh 
dan tidak mampu mengubah keyakinan orang Jawa 
atasnya.  

Soesetro juga mengangkat pendapat Permadi, 
paranormal kondang, bahwa Satrio Piningit itu akan 
lahir di pulau Jawa dengan tanda-tanda yang khusus. 
Misalnya, berasal dari keturunan Majapahit, hidupnya 
sangat sengsara, kesampar-kesandung, sering 
dipermalukan orang hingga disebut Satrio Wirang. 
Menurut Permadi, atas jasa Satrio Piningit inilah suatu 
saat Indonesia menjadi negara yang paling besar di 
dunia. Hingga negara di seluruh dunia tertuju 
pandangannya ke arah Indonesia, karena saat itu sudah 
menjadi mercusuarnya dunia.  

Lain lagi menurut versi Tjakraningrat (Mbah Tris). 
Menurutnya, “Satrio Piningit memang ada, akan tetapi 
bukan dari golongan militer. Orang yang akan memimpin 
negara kita adalah orang yang dapat menyelesaikan 
atau memintakan harta karun dari dinasti kerajaan-
kerajaan. Orangnya lama berada di luar negeri. 
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Orangnya tenang dan serius dan tahu benar tentang 
Bung Karno (Kresno, Sukarno). Juga mempunyai 
hubungan dengan Swiss, Inggris, Amerika dan lain-lain”.  

Serta masih banyak pandangan/pendapat dari para 
tokoh lain yang melengkapi buku Satrio Piningit 
tersebut. Antara lain pandangan Pak Dhe (orang yang 
dekat dengan Bung Karno), Mbah Karno (pakar 
supranatural dari Solo yang terang-terangan 
mengatakan Satrio Piningit itu Guntur Soekarnoputra), 
Ki Aman Argosoeseno (Ketua Yayasan Paranormal 
Swakarsa Indonesia), Ki Ageng Fajar yang 
menggambarkan bahwa Satrio Piningit masih keturunan 
Ken Dedes, KH. Imampuro (Mbah Liem) yang 
mengatakan bahwa Satrio Piningit adalah Sri Sultan 
Hamengku Buwono X, dan masih banyak pendapat-
pendapat yang lain.  

Ending-nya, Soesetro menyimpulkan bahwa sosok 
Satrio Piningit sangat sukar untuk digambarkan. Namun 
demikian, ia bisa diraba sebagai sebuah konsep. Ia 
adalah gambaran pemimpin ideal yang mampu 
menempatkan diri secara seimbang di tengah 
masyarakat yang majemuk, serta memiliki sifat sebagai 
“juruselamat” yang mampu menyelamatkan bangsa dari 
berbagai krisis.  

Kesulitan Soesetro menampilkan sosok Satrio Piningit 
tersebut saya kira memang benar adanya. Hal ini 
disebabkan karena belum dapat mengetahui secara 
“pasti” definisi, ciri-ciri maupun fungsi tugasnya yang 
sebenarnya (hakiki). Sebab, sebagaimana pengalaman 
saya, bila definisi, ciri-ciri, maupun fungsi tugas yang 
sebenarnya dapat dipegang, maka tuntaslah segala 
polemik yang ada. Yang ada hanya tinggal menjalani 
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“siliring qudrat-Nya”.   Sudah barang tentu, untuk 
mendapatkan pengetahuan tentangnya harus bekerja 
keras mencari “sumber ilmu”-nya dimana pun ia berada. 
Memenuhi wasiat Nabi SAW, “carilah ilmu walaupun 
sampai ke negeri Cina”. Yang selayaknya 
diimplementasikan menjadi : carilah ilmu—khususnya 
yang berhubungan dengan Satrio Piningit—walau sampai 
penjuru jagad dunia.  

Definisi, Ciri-ciri, dan Fungsi Tugasnya 

Istilah Satrio Piningit muncul ketika “Wali Songo” 
mengembangkan misinya, mensiarkan Islam di tanah 
Jawa. Beliau mengajarkan Islam yang kaffah secara 
bersamaan. Islam yang lahir maupun Islam yang batin. 
Mensiarkan Islam yang lahir dengan mengajarkan 
syareat dan Islam yang batin dengan mengajarkan ilmu 
hakekat (ilmu batin).  

Islam yang secara lahir (syareat), mayoritas umat 
Islam sekarang sudah mengetahui. Yaitu segenap 
“peraturan” yang dapat dilihat mata, didengar telinga 
dan dapat dikerjakan oleh seluruh anggota tubuh 
(jasad). Termasuk didalamnya baiknya budi pekerti, 
sucinya jiwa raga, andap asor, lemah lembut dan 
seterusnya dan sebagainya. Singkatnya, segala perkara 
yang nampak secara lahir.  

Sebaliknya, Islam yang secara batin (ilmu hakekat), 
sayangnya, tidak semua umat Islam sekarang 
mengetahuinya. Naifnya, malahan ada kecenderungan 
untuk tidak mengakui. Atau karena tidak pernah 
mendengar sama sekali, sehingga cenderung 
meninggalkannya. Bahkan, tidak sedikit yang 
menyebutnya sebagai aliran sesat, Islam kejawen, 
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ajaran darmo gandul, Islam kebatinan, sempalan, bid’ah, 
membuat agama baru, dan lain sebagainya. Pas sekali 
bila dikaitkan dengan sabda Nabi SAW sendiri yang 
diriwayatkan Abu Dzar Al-Ghiffari: “Aku (Nabi SAW) 
diutus untuk menyampaikan ilmu dua gendongan. Yang 
satu gendongan apabila saya sampaikan, maka semua 
orang akan senang menyambutnya. Tetapi kalau yang 
satu gendongan lagi saya sampaikan, maka leher saya di 
penggal orang. Ilmu tersebut adalah ilmu syareat dan 
ilmu hakekat”.  

Oleh karenanya, penyampaian ilmu hakekat tersebut 
tidak secara langsung (terus terang). Melainkan 
berupa/berbentuk gerakan bawah tanah. Secara diam-
diam dan tersembunyi. Hanya untuk kalangan terbatas 
saja. Kerabat dekat, sanak saudara, atau mereka yang 
diperkirakan mau dan mampu “nglakoni” saja yang 
diberitahu ilmunya. Sebab, bila dengan secara terus 
terang, maka yang mengajarkan ilmunya—bahkan bisa 
jadi penganutnya/ jamaahnya—dibantai beramai-ramai. 
Sebagaimana kenyataan yang menimpa Sayidina Ali bin 
Abu Thalib, Imam Hasan, Imam Husein dan seterusnya, 
yang mengalami nasib sangat tragis, tewas dibantai 
oleh umat Islam sendiri.  

Ilmu hakekat tersebut, istilah lainnya adalah Ilmu 
Syathoriyah. Yaa dari kata Syathoriyah inilah istilah 
Satrio itu ada. Karena sulit menyebutnya, maka 
disingkatlah menjadi Satrio. Persis sebagaimana halnya 
tembang dolanannya anak-anak “sluku-sluku bathok 
bathoke ela-elo” yang aslinya berasal dari kata suluku-
suluku bathinuk bathinuka laailaaha illallah 
(berjalanlah-berjalanlah batinku, batin yang berjalan 
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dengan mengingat-ingat makna yang tersimpan dalam 
kalimah Laailaaha illallah [isinya Ilmu Syathoriyah]).  

Ilmu Syathoriyah adalah “ilmu batin” yang mengarahkan 
hati-nurani, roh, dan rasa agar syathara ilaihi. Selalu 
hadir dihadapan Dzat Al-Ghaib yang Allah Asmanya, 
dimanapun, kapanpun, dan dalam suasana yang 
bagaimanapun (senang, susah, bahagia, sengsara 
maupun berpuluh istilah hati lainnya), baik diwaktu 
duduk, berdiri, maupun berbaring.  

Ia adalah ilmu tauhid yang digelar oleh semua Nabi-
Nya, Rasul-Nya dan Wali-Nya. Mulai sejak Nabi Adam, 
Idris, Nuh hingga Nabi Muhammad SAW. Juga yang 
dibawa/diajarkan “ahlul-bait” maupun Wali Songo yang 
ada di tanah Jawa. Ia adalah Ilmu “Pethingan” Tuhan 
yang diajarkan oleh utusan-Nya, dalam hal mengatur 
semua perkara-perkara yang batin. (Sebab, yang 
namanya batin itu kalau tidak diatur, ditata, diarahkan 
maupun dididik dan dikendalikan dengan sebaik-
baiknya, maka ia pasti dijajah dan ditunggangi oleh 
hawa nafsu kearah “kerusakan”).  

Ia dapat disebut pula ilmu yang menunjukkan Dzat Al-
Ghaib Yang Allah namaNya, yang harus diingat-ingat 
oleh hamba di dalam hati-nurani, roh dan rasa dalam 
segala tingkah laku—apalagi dalam ibadahnya. Ilmu 
yang menunjukkan pintunya “akherat”, ilmu yang 
menunjukkan pintunya mati (ngelmu pati).  Dalam 
istilahnya Wali Songo dulu disebut ilmu yang 
menunjukkan “galihe kangkung”, ilmu yang menunjukkan 
“kakange mbarep adine ragil”, dan sebagainya.  

Syathara sendiri artinya membelah menjadi dua. Yang 
dibelah adalah dadanya (batinnya). Dibelah dengan 
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menafikan (meniadakan) segala yang batal dan 
mengitsbatkan (menetapkan keberadaan) satu-satunya 
Dzat Yang Hak (Mutlak Adanya). Caranya, dengan 
mengupayakan langgengnya hati-nurani, roh, dan rasa 
dalam mengingat-ingat (mengabadikan) ilmu 
Syathariyah tersebut. Ajeg dalam mendzikiri Dzat Al-
Ghaib yang Allah namanya, sebagai satu-satunya Dzat 
Yang Maha Ada.  

Sedang segala wujud selain Wujud Mutlak-Nya pada 
hakekatnya adalah wujud yang batal, nafi, tidak ada, 
semu, hanya bayang-bayang, fatamorgana. Ia adalah 
wujud dunia dengan segala isinya. Termasuk didalamnya 
bleger-nya jiwa raga. Sedangkan hakekat Yang Ada 
adalah Wujud Tuhan Sendiri, yang di alam “fana” 
(dunia) ini Al-Ghaib, memperkenalkan diri dengan 
nama/sebutan Allah (maupun 99 asma lainnya), serta 
disebut-sebut oleh hamba dengan beribu-ribu 
istilah/nama, semisal Tuhan, Gusti, God, Yahweh, Sang 
Hyang Widi, Pengeran dan lain sebagainya.  

Sementara kenyataannya, Dzat yang seharusnya 
diitsbatkan tersebut tidak akan pernah menampakkan 
Diri di permukaan bumi. Namun demikian 
keberadaannya sangat dekat sekali. Lebih dekat Diri-
Nya bila dibandingkan dengan otot lehernya sendiri. 
Atau dengan kalimat lain, keberadaan Tuhan itu lebih 
dekat bila dibandingkan dengan nafasnya sendiri-
sendiri. Singkatnya, keberadaan-Nya “menyatu” dengan 
hamba.  

Sehingga logikanya, seharusnyalah bila kedekatan 
tersebut—yang ternyata sama sekali tidak diketahui 
hamba-Nya—diimbangi dengan kesediaan hamba untuk 
mengenali-Nya. Caranya..? mau mencari ilmu 
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Syathariyah yang dibawa oleh yang diserahi Tuhan 
untuk menggelarnya. Tentu saja, bertanyanya kepada 
yang hak dan sah memberikannya. (Sebab, ternyata, 
banyak yang ngaku-ngaku berhak memberikan ilmu 
tersebut, sebagaimana yang terjadi pada zaman Nabi 
SAW, ada yang ngaku-ngaku sebagai Nabi). Selanjutnya 
berguru secara total kepadanya. Patuh dan tunduk 
sepenuhnya sebagaimana sikapnya malaikat yang patuh 
dan tunduk di hadapan Utusan-Nya.   

Kenyataannya, keberadaan ilmu tersebut—apalagi yang 
menunjukkannya—benar-benar dipingit sendiri oleh-
Nya. Tidak semua orang kenal dengan pembawanya. 
Sekalipun tunggal bantal  (sebagai suami istri), maupun 
tunggal-darah (anak keturunan), tidak menjadi jaminan 
mengerti kalau tidak Tuhan sendiri yang “memaukan” 
mencari—yang selanjutnya berguru kepada yang berhak 
menunjukkannya. Pokoknya benar-benar dipingit oleh 
Tuhan. Contohnya, anak-istrinya Nabi Nuh, ayahnya 
Nabi Ibrahim, pamannya Nabi SAW (Abu Jahal, Abu 
Lahab, Abu Sufyan).  

Ringkasnya, Satrio Piningit itu adalah seseorang yang 
berkewajiban menunjukkan sekaligus mengajarkan ilmu 
Syathoriyah, yang keberadaannya benar-benar dipingit 
(sangat dirahasiakan) oleh Tuhan. Hingga saking 
rapatnya tutup dari rahasia tersebut, tidak semua 
orang dimengertikan keberadaannya. Sekalipun telah 
menempuh pendidikan sampai S-7, ataupun kerabat 
dekat maupun anak-cucu (keturunan darah). Oleh 
karenanya, dalam kalangan ahli Syathoriyah ada 
“angger-angger” (semacam undang-undang) : “carilah 
yang menunjukkan ilmu Syathoriyah itu walaupun 
terhadang lautan api yang bisa membakarmu”. Atau 
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pada kalimat yang lain “carilah yang menunjukkan 
keberadaan ilmu Syathoriyah itu walaupun harus 
menyeberangi lautan es, hingga membuatmu membeku 
di dalamnya”. Pas juga bila dikaitkan dengan sabda Nabi 
SAW “carilah ilmu—khususnya yang menunjukkan ilmu 
Syathoriyah—itu walau sampai ke negeri Cina”. Dimana, 
perintah tersebut selayaknya diimplementasikan 
menjadi “carilah ilmu Syathoriyah itu walau sampai 
penjuru jagad dunia, hingga kematian yang mengakhiri 
pencariannya”. Sedangkan ciri-ciri Satrio Piningit itu 
diantaranya : silsilahnya tidak pernah putus (secara 
berantai) sejak Nabi SAW, Sayidina Ali bin Abu 
Thalib, Imam Hasan, Imam Husein, terus kebawah 
sampai sekarang, hingga kiyamat nanti yang 
mengakhirinya. Dipusakai dengan empat martabat: 
mursyidun, murbiyun, nasihun dan kamilun. Menggelar 
ilmu Syathoriyah, yaa ilmu Nubuwah, ilmu Dzikir, ilmu 
hakekat, ilmu selamatnya mati. Kuwat/mampu memimpin 
mujahadah Puji Wali Kutub, sebagaimana yang 
diwasiatkan Nabi SAW bahwa yang pertama kuwajiban 
menjalankan adalah Sayidina Hasan. Ada garis 
keturunan dari Sayidina Ali bin Abi Thalib (yang kalau 
menurut versi Jawa ada keturunan dari Majapahit dan 
Mataram). Bergelar Imam Mahdi sekaligus Ratu Adil. 
Serta masih banyak ciri-ciri yang lain.  

Tugasnya, mengajak semua umat manusia berjalan 
pulang kembali menuju kepada-Nya (Ilaihi Rajiuuna). 
Fungsinya sebagai wakilnya Nabi SAW (sebagai 
Rasulullah) yang usia kulit dagingnya hanya 63 tahun. 
Menjelaskan hingga tuntas kalau dunia ini adalah ladang 
cobaan/ujian yang sebenarnya semu, bayang-bayang, 
ilusi, fatamorgana, yang hakekatnya tidak ada. Oleh 
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karenanya bukan menjadi tujuan, tidak disenangi. Malah 
seharusnya dinafikan, dikeluarkan (ditiadakan) dari 
dalam hati-nurani, roh, dan rasa. Yaitu dengan 
mengabadikan rahasia yang terkandung dalam Ilmu 
Syathoriyah, yaa ilmu Dzikir. Walaupun secara lahir 
tetap lumrah sebagaimana manusia yang hidup di dunia, 
beranak-istri, berkeluarga, bekerja, bermasyarakat, 
bernegara, dan sebangsanya. Lebih dari itu, perihal 
berdunia dikerjakan dengan sebaik-baiknya, 
seprofesional mungkin dalam rangka mazroatul akhiroh 
(pancatan yang kokoh dalam rangka pulang kepada-
Nya).  

Nama lain dari Satrio Piningit yang ada dimasyarakat 
pada umumnya antara lain: Imam Mahdi (Imam yang 
telah mendapat petunjuk dari Tuhan), Imam Dua Belas 
(yang menurut faham Syiah hanya terdiri dari 12 orang 
Imam, menurut pengalaman saya 12 periode. Dimana, 
tiap-tiap periode bisa terdiri dari satu orang maupun 
lebih dari satu orang. Sampai sekarang sudah memasuki 
periode ke 12, berapa jumlah Imamnya, hanya Tuhan 
sendiri Yang Maha Tahu), Ratu Adil (Pemimpin yang 
hatinya “kelet” [tidak pernah berpisah] dengan Dzat 
Yang Maha Adil), Satrio Kinunjara (satrio yang hawa 
nafsunya telah dipenjara, telah bisa dikuasai dan 
ditundukkan), Satrio Jodipati (satrio yang berani njajal 
pati, berani mencoba mati, muutu qabla anta muutu), 
Satrio Mukti Wibowo, dan masih banyak nama-nama 
yang lain.  

Dalam Al Quran, istilah-istilah yang maksudnya 
mengarah kepada Satrio Piningit antara lain: Imamu 
Mubin, al-Haadi, ar-Rasul, al-Wasiilata, Waliyyan 
Mursyida, ahladzdzikri, wustha (Wasithah), al-



  �

Menggugat Mitos  

- 43 - 

Muthahharun, al-Mundzir, Daabbah, dan lain 
sebagainya. Sedang istilah lain yang pernah diberikan 
Nabi SAW yang maksudnya juga mengarah kepada 
sosok Satrio Piningit diantaranya: maula, al-Qaim al-
Mahdi, itrahku, washi (penerima wasiat), ahlul bait, 
wali, an-najmun, dan lain sebagainya.   

Kemudian siapa “bleger”-nya Satrio Piningit yang 
sekarang, bagaimana garis silsilahnya sejak Nabi SAW, 
tidak saya sebutkan disini. Kurang pada tempatnya. 
Dibelakang “layar” saja, tergantung pada Anda 
sepenuhnya untuk melanjutkannya. Tulisan ini hanya 
sebatas pintu gerbang yang mengantarkan pemahaman 
belaka. Selanjutnya terserah Anda !!! 
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MEMBONGKAR KESAKRALAN  

RUH DAN PEMIKIRANNYA 

AGUS MUSTOFA 

 

Mengetahui hakekat “Ruh”, selama ini 
dianggap sesuatu yang sangat tabu dan 

mustahil. Ada semacam “larangan” untuk mempelajari, 
apalagi mendalaminya. Disamping substansinya diluar 
jangkauan akal pikiran, ahlinya pun nampaknya diyakini 
tidak ada.  

Pentabuan dan pensakralan tersebut disebabkan 
adanya ketentuan-Nya bahwa “Ruh itu termasuk urusan 
Tuhanku, dan tidaklah kamu diberi pengetahuan 
melainkan sedikit” (QS.17:85). Ayat ini pada umumnya 
diartikan secara “leterlek”, tidak disertai dengan 
pemikiran dan pentafakkuran yang mendalam. Sebuah 
persepsi yang tanpa disadari dapat “mengunci-mati” 
akal pikiran itu sendiri. Akibatnya, tidak adanya 
keberanian untuk “ngutik-utik” rahasia keberadaannya, 
apalagi mempelajari dan menyelami substansinya.  

Walaupun demikian, kesakralan tersebut tidak begitu 
berarti dihadapan Agus Mustofa. Melalui bukunya yang 
kelima, “Menyelam ke samudera jiwa dan ruh”, ia coba 
membongkar rahasia jiwa dan ruh.  Dengan formatnya 
yang khas, ia bahas dengan detail definisi, fungsi, 
maupun posisi ruh berdasar pengalamannya dibidang 
tasawwuf, dalam bingkai : Islam, Sains, dan  Pemikiran 
Modern.   

Dalam buku tersebut dijelaskan bahwa “Ruh adalah 
dzat yang menjadi media penyampai Sifat-sifat 
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Ketuhanan di dalam kehidupan manusia” (hal 23). “Ruh 
adalah dzat yang selalu baik dan berkwalitas tinggi” 
(hal 25). “Ruh adalah pemberi energi kehidupan, yang 
menjadikan sosok badan—benda mati—bisa hidup 
dengan segala dinamikanya” (hal 35). “Ruh adalah 
‘sebagian’ dari eksistensi keilahian itu sendiri” (hal 
231).  

Mengenai fungsinya, dijelaskan bahwa “fungsi  ruh 
secara menyeluruh adalah membawa sifat-sifat Allah 
agar kehidupan manusia berjalan sesuai dengan Fitrah-
Nya” (hal 35). “Fungsi utama keberadaannya adalah 
memberikan fungsi kehidupan” (hal 45). “Ruh mewakili 
sifat-sifat malaikat yang penuh dengan ketaatan, 
keikhlasan, akal sehat, kesucian, cinta kasih dan 
kesempurnaan” (hal 27). “Dengan ruh itulah manusia 
memiliki kehendak” (hal 23).   

Sementara posisinya, “dimana saja kita menemui fungsi 
kehidupan di dalam tubuh manusia, maka disitulah Ruh 
ada dan berperan” (hal 45). Fungsi kehidupan ini 
ditandai adanya pertumbuhan, perkembangan, self 
maintenance (kemampuan merawat sendiri) yang 
berjalan dengan sendirinya. Mulai dari sel, jaringan, 
sistem jaringan, organ yang menyatu menjadi tubuh dan 
dikendalikan oleh otak. 

Penjelasan perihal ruh di atas, nampak sangat asing dan 
tidak mudah diterima akal pikiran. Mengapa? Karena 
penjelasan seperti itu memang sangat jarang terjadi 
sebelumnya—bisa jadi tidak pernah. Tidak ada yang 
berani membahasnya karena memang belum ada 
penelitian yang komprehensip tentangnya. Apalagi 
ahlinya pun hingga kini diyakini tidak ada. Sementara 
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kenyataannya, akal pikiran memang tidak mampu 
menjangkau hal-hal yang sifatnya gaib. 

Oleh karenanya, wajar sekali bila lantas timbul 
pertanyaan seputar tentangnya. Misalnya, bukankah 
sudah divonis oleh-Nya bahwa perihal ruh itu adalah 
termasuk urusan Tuhan, tetapi bagaimana/darimana 
bisanya mendapat pengetahuan tentangnya? Bukankah 
pula pengetahuan yang diberikan kepada manusia itu 
sangat sedikit? Bukankah jangkuan akal itu sangat 
sempit, dan nyatanya memang tidak mampu menjangkau 
hal-hal yang sifatnya gaib? Apakah memang penulisnya 
pernah belajar tentangnya, pernah menyelami 
substansinya sehingga berani menulis yang demikian? 

Menganalisis ayat lakum dinukum waliyadin, bagimu 
agama/faham/ keyakinan-mu dan bagiku agama/faham/ 
keyakinan-ku, dapat ditarik sebuah analogi “biarlah 
pemahaman penulisnya menjadi keyakinannya sendiri, 
dan pemahaman kita ya keyakinan kita sendiri, masing-
masing dirilah yang akan mempertanggung-
jawabkannya”. Sementara asumsi umum yang dapat 
diterima mengatakan “seseorang tidak akan mengerti, 
memahami apalagi menguasai pengetahuan yang 
sifatnya gaib bila tidak bertanya (berguru) kepada 
yang ahli tentang kegaiban”.  

Contoh kecilnya, seseorang tidak akan bisa mengetahui 
dengan pasti wujud gaib sebangsa jin, setan, gendruwo, 
tuyul, dan sebangsanya kalaulah tidak “bersekolah” 
(berguru) kepada yang ahli (tahu persis) tentangnya 
(kegaiban). Sebagaimana sabda Nabi SAW “bila suatu 
perkara tidak ditanyakan kepada ahlinya, maka 
tunggulah kehancurannya”.  
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Fenomena tentang ruh tersebut, sebenarnya (semata-
mata berdasar pengalaman saya), bukanlah sesuatu 
yang sakral ataupun tabu. Tetapi, bila dikaitkan dengan 
tulisan Agus Mustofa, secara experience ada 
perbedaan yang sangat mendasar. Memang benar 
firman-Nya bahwa ruh adalah termasuk urusan-Ku. 
Tetapi, hal-ihwal yang mendukung di seputarnya, 
semisal definisi, cara mempelajari, maupun bagaimana 
seharusnya memenej sesuai kehendak-Nya, semuanya 
telah “dilimpahkan” kepada khalifah-Nya. Seperti 
halnya sebagian ayat-ayat Al Quran yang disebut ayat 
mutasyabihat, semuanya ada pada genggaman khalifah-
Nya tersebut.  

Khalifah tersebut diistilah-lainkan oleh-Nya dengan 
sebutan al-muthahharun, orang-orang yang disucikan 
oleh-Nya. Laa yamassuhu illa al-muthahharun 
(QS.56:79), tidak akan dapat menyentuh kandungan 
makna (yang tersirat) dalam Al Quran, kecuali orang-
orang yang disucikan (oleh Tuhan). 

Oleh karenanya, di hadapan al-muthahharun—yang 
tidak lain ada khalifah-Nya, rasul-Nya—pengetahuan 
seputar ruh dibahas dan diuraikan dengan jelas, 
mendetail dan benar-benar tuntas. “Dan dia (para 
rasul/khalifah) bukanlah seorang yang bakhil untuk 
menerangkan Al-Ghaib (baik gaibnya Tuhan maupun 
gaibnya sekitar makhluk-Nya)” (QS. 81:24). 
Pengetahuan yang didapat, merupakan hidayah langsung 
dari-Nya. “Dan Dia mengajarkan kepada Adam (maupun 
para rasul/khalifah-Nya yang lain) nama-nama benda 
(wujud nyata maupun wujud gaib) seluruhnya…", (QS. 
2:31).  
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Dijelaskan bahwa ruh adalah daya dan kekuatan Tuhan 
yang “dipinjamkan” kepada hamba-Nya. Adanya 
pinjaman kekuatan ini menjadikan manusia bisa 
berdaya, bertenaga, berpikir, bernafas, beranak, 
beristri, maupun melakukan semua aktifitas berdunia. 
Sebelum ruh (daya dan kekuatan Tuhan) tersebut 
dipinjamkan kepada manusia—dengan cara ditiupkan ke 
dalam jasad—wujud manusia hanyalah segumpal daging 
yang semula berasal dari setetes air yang “hina” 
(sperma). Sudah barang tentu, tumbuh berkembangnya 
dari setetes air menjadi segumpal daging karena 
kekuasan Tuhan semata. Kemudian ketika ruh yang 
“menghidupi” jasad tersebut diambil oleh Sang 
Pemiliknya, maka menjadi mayat namanya. Tidak bisa 
apa-apa dan tidak ada apa-apanya, walaupun secara 
fisik mungkin masih “sempurna”.  

Tetapi naifnya, kekuatan yang dipinjamkan kepada 
manusia tersebut, kemudian malah dianggap sebagai 
miliknya. Mengambil alih hak Tuhan namanya. Buktinya, 
kebisaannya diaku sebagai bisanya. Kekuatannya diaku 
sebagai kekuatannya. Hasil kerja kerasnya diaku 
sebagai usahanya. Ide gagasannya, diaku sebagai ide 
dan gagasannya pula. Sampai  yang nampak mata, anak-
istri harta benda yang nempel padanya, bahkan 
tubuhnya sendiri diakui pula sebagai miliknya. Sehingga, 
ketika kepunyaan-kekuatan-ide gagasannya tidak 
dihargai orang lain, yang mesti terjadi adalah “tidak 
terima”. Padahal seharusnya, ketika kejadian tersebut 
menimpa pada dirinya, bersegera untuk “ngrumangsani” 
(mengakui dan merasai) kalaulah kepunyaan-kekuatan-
gagasan tersebut adalah milik Tuhan. Manusia itu tidak 
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bisa apa, tidak punya apa-apa malahan tempatnya salah 
dan lupa. 

Oleh karenanya, benar sekali filosofi ungkapan bahasa 
Jawa yang menyatakan “bekerja” dengan istilah 
“nyambut gawe”. Nyambut artinya meminjam dan gawe 
adalah tenaga. Lengkapnya, bekerja sama artinya 
dengan meminjam tenaganya Tuhan untuk 
merampungkan suatu pekerjaan. Bukan tenaganya 
sendiri yang bisa merampungkannya, melainkan 
kekuatan-Nya semata. 

Sebagaimana tersirat dalam firman-Nya, “…dan bukan 
kamu yang melempar ketika kamu melempar, tetapi 
Allah-lah yang melempar” (QS. 8:17). Ayat ini 
menegaskan bahwa ketika melempar sesuatu, 
sebenarnya yang melakukan lemparan adalah Tuhan 
sendiri—walaupun secara fisik yang melakukan adalah 
manusianya. Nampak sekali kalau ketentuan (ayat) 
tersebut impossible (tidak mungkin) diterima 
sepenuhnya oleh akal. Tetapi sebenarnya dapat 
ditangkap oleh hati-nurani, roh, dan rasa. Demikian pula 
derivasi aktifitas dan ketenagaan lainnya, seperti 
bekerja, bernafas, berjalan, berpikir, nggraita, 
makarti, maupun keseluruhan gerak-gerik/aktifitas 
manusia lainnya, sebenarnya, yang “tandang” dan yang 
“bisa” adalah Tuhan sendiri. Bukan kebisaan 
manusianya. 

Namun demikian, sekali lagi, kebanyakan manusia 
mengakui sebagai kekuatannya, sebagai kepunyaannya. 
Jelas-jelas bertentangan dengan kekuasaan-Nya. 
Anehnya, kebanyakan manusia tidak mau menyadari 
kesalahannya. Tidak mau pula mencari kebenaran yang 
sesungguhnya, maupun bagaimana pencapaiannya. 
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Menjadi jelaslah sekarang, kalau pengetahuan tentang 
ruh itu sangat rumit, lembut dan benar-benar tidak 
masuk akal. Wilayah disiplin ilmunya pun memang diluar 
jangkauan akal pikiran (irrasional). Karena, hal tersebut 
memang menjadi wilayah garapannya rasa/perasaan 
(sirr, Arab). Yaitu unsur lembut (gaib) yang menjadi 
unsur utamanya manusia. 

Ilmu yang membahas tentang ruh tersebut, nama 
lainnya adalah ilmu dzikir. Yaitu ilmu yang 
mengantarkan hati-nurani, roh, dan rasa mengenali 
dengan yakin Wujud/Dzat Tuhan.  Dzat sang Pemilik 
daya dan kekuatan (ruh). Implikasinya, ketika 
pengenalan kepada Dzat Tuhan dapat dipahami dan 
diselami dengan sebaik-baiknya, otomatis pula dapat 
mengenali keberadaan ruh dengan sebenarnya.  

Sayangnya, ilmu tersebut dijaga dan diturunkan sendiri 
oleh-Nya. “Sesungguhnya Kami-lah yang menurunkan 
adz-Dzikr (ilmu Dzikir) dan sesungguhnya Kami benar-
benar memeliharanya (QS.15:9). Karenanya, tidak 
semua orang dapat menangkap keberadaannya. 
Disamping itu, untuk mendapatkannya pun memerlukan 
perjuangan yang sangat-sangat berat—yang tidak 
semua orang sanggup menjalaninya. 

Menyelami Ilmu Dzikir, sama artinya pula dengan 
mengenal dan mempertemukan kembali fitrah 
manusianya dengan Fitrah Tuhan. “…fitrah Allah yang 
telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak 
ada perubahan pada fitrah Allah. Itulah agama yang 
lurus; tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui” 
(QS. 30:30). Dengan mengenali Fitrah Tuhan yang 
sebenarnya, maka fitrah diri sendiri dapat dikenali 
dengan seyakinnya. Dengan sendirinya pula, rahasia 
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fatwa Imam Ali “barang siapa mengetahui dirinya 
sendiri tentu akan mengetahui Tuhannya”, otomatis 
dapat terpecahkan.  

Simpulnya, mengetahui hakekat ruh yang telah ditiup 
Tuhan kepada jasad manusia, sama halnya dengan 
mengenali kembali Wujud/Dzat Tuhan sang Pencipta. 
Sama artinya pula dengan mengenal kembali fitrah jati 
diri manusia dan Fitrahnya Tuhan. Sedang satu-satunya 
cara untuk mengetahuinya, hanya melalui 
kepanjangantangan-Nya, yang tidak lain adalah 
khalifah/rasul/utusan-Nya. Keberadaan sang khalifah 
ini senantiasa ada di tengah-tengah umat manusia, dan 
senantiasa “abadi” sampai kiyamat tiba. 
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MELURUSKAN  KONSEP  KHALIFAH 

 
 
 

Konsep khalifah yang diyakini umat Islam saat ini, 
secara garis besar dapat dipilah menjadi 2 (dua) 
macam. Khalifah yang mengarah pada pengangkatan 
Adam sebagai rasul-Nya (QS. 2:30) dan khalifah yang 
mengarah pada pengangkatan “sahabat istimewa” Nabi 
SAW sebagai wakil/penerus beliau.  Peristiwa ini 
kemudian dikenal dengan istilah khulafaur rasyidin al-
mahdiyyin.  

Disamping itu, ada konsep khalifah lain yang sangat 
beda dari keduanya. Yaitu konsep yang ditawarkan 
ilmuwan asal Libanon, Dr. Hasan Sho’ub (1997). Ia 
berpendapat bahwa “setiap muslim adalah Rasul”. 
Pernyataan ini sama artinya dengan ungkapan “setiap 
muslim adalah khalifah”.  

Namun demikian, ada pula konsep lain yang cukup 
“nyleneh”, yang diyakini oleh sebagian ulama. Konsep ini 
mengatakan bahwa semua manusia di muka bumi 
kedudukannya sebagai khalifah. Sebagai wakilnya 
Tuhan yang dipercaya untuk membuat kemakmuran di 
dunia.  

Adanya beda pandangan tentang konsep khalifah 
tersebut, akibatnya, sampai saat ini terdapat berbagai 
macam aliran pemikiran/madzhab dalam Islam. Umat 
Islam yang seharusnya menjadi “ummatan wahidah” 
(ummat yang satu), tragisnya, tercerai berai menjadi 
beratus-ratus bahkan beribu-ribu aliran 
pemikiran/madzhab.  
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Keadaan yang demikian, tentu tidak memperkokoh 
ukhuwah islamiyah, melainkan membuat jurang 
perpecahan makin menganga. Tidak jarang pada 
akhirnya saling “menyerang” antar sesama muslim 
sendiri (yang beda aliran pemikiran/madzhab). Atau 
paling tidak terjadi klaim kebenaran, “akulah” 
aliran/madzhab yang paling benar. Selain golonganku 
semuanya salah, tidak benar dihadapan Tuhan.  

Beragamnya pendapat/pemikiran tentang khalifah 
tersebut, hipotesa (kesimpulan sementara) yang dapat 
diambil, “tidak mungkin” semuanya benar. Pasti ada 
salah satu (paling tidak) yang mendekati benar. Sedang 
yang lain, kemungkinan besar “salah”. Sebagaimana 
sabda Nabi SAW yang menyatakan bahwa umat beliau 
nanti akan terpecah belah menjadi 73 golongan (kalau 
sekarang kemungkinan menjadi beribu-ribu golongan), 
semuanya salah kecuali hanya satu yang benar).  

Sedangkan faktor yang melatarbelakangi terjadinya 
perbedaan tersebut, bila ditafakkuri secara mendalam, 
sedikitnya ditemukan 4 penyebab. Pertama, lemahnya 
pemahaman dan keyakinan tentang al-Haq min Rabbika, 
bahwa kebenaran adalah dari (datang dan milik) Tuhan 
semata. Sedangkan hamba, tidak ada jaminan 
kebenarannya. Malahan makanul khotho’ wa nisyan, 
tempatnya salah dan lupa. Dhaluman jahula, dzalim 
(kejam) lagi bodoh.   

Oleh karenanya, bagaimanapun hebatnya konsep 
pemikiran tentang khalifah yang dicetuskan si hamba, 
ada kemungkinan salahnya. Sebaliknya, konsep khalifah 
yang benar adalah konsep  yang dibuat oleh Tuhan 
sendiri. Konsep ini diterjemah dan direalisasikan ke 
dalam bahasa manusia oleh/melalui utusan-Nya. Baik 
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utusan yang berupa malaikat maupun utusan yang 
berupa manusia (sebagaimana halnya manusia yang lain) 
(QS. 22:75).  

Kedua, sikap ta’asub yang berlebihan. Yaitu sebuah 
sikap yang beranggapan bahwa ada manusia lain (selain 
rasul-Nya) yang “layak” ditiru (diteladani) sepenuhnya, 
sebagaimana layaknya itba yang dilakukan terhadap 
Nabi Muhammad SAW. Sikap ini, real-nya, bila 
dijatuhkan pada seorang pemimpin/imam misalnya, 
maka segala perintah yang diberikan sang 
pemimpin/imam tersebut dianggap “wajib” hukumnya 
untuk dikerjakan. Walaupun perintah tersebut 
“dimungkinkan” tidak sesuai dengan kehendak Tuhan 
dan utusan-Nya.   

Ketiga, rendahnya potensi tafakkur-billah. Hal ini 
disebabkan oleh ta’asub yang berlebihan dan lemahnya 
pemahaman bahwa kebenaran adalah milik-Nya. Tidak 
adanya upaya untuk berpikir secara mendalam. Tidak 
berani menggunakan ide dan gagasannya sendiri. Lebih 
“bangga” menggunakan pemikiran orang lain yang 
dianggap tokoh, berkarisma tinggi, apalagi masih 
keturunan Nabi SAW. Implementasinya, ketika hati-
nurani berkata “tidak” terhadap suatu pemikiran 
tertentu, misalnya konsep khalifah sebagaimana tulisan 
ini, dipupusnya dengan ungkapan “pendapat A jauh lebih 
baik dari pada kata hati saya”. Atau “pendidikan dan 
pengalaman B jauh lebih tinggi dari saya, maka 
kebenarannya pun tentu lebih tinggi dari pada kata hati 
saya”. Dibohongilah kata hatinya sendiri, yang sejatinya 
dimungkinkan mengandung nilai kebenaran.   

Keempat, diperkokohnya kharisma oleh sang pemimpin 
sendiri. Kebanyakan pemimpin (tanpa disadari) 
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terjerumus pada jebakan ini. Mengharap dihargai, 
disanjung-sanjung, bahkan minta di-“sembah” oleh 
orang lain, utamanya para pengikutnya. Atau paling 
tidak, berambisi bahwa apapun yang difatwakan adalah 
sebuah kebenaran yang “harus” dikerjakan oleh orang 
lain (pengikutnya). Tidak adanya penekanan bahwa 
dirinya pun adalah manusia lumrah yang tidak luput dari 
salah dan pula, dhaluman jahula. Selayaknya bila 
himbauannya tidak ditelan mentah-mentah, masih perlu 
pemikiran yang lebih intensip dan mendalam, yang 
diselaraskan dengan kehendak Tuhan dan utusan-Nya. 
 

Hakekat Khalifah 

Sebagaimana uraian di atas bahwa konsep khalifah yang 
benar adalah konsep sebagaimana yang dikehendaki 
oleh Tuhan dan utusan-Nya. Sebuah konsep yang 
kuncinya ada di “tangan” Tuhan sendiri. Tidak seorang 
pun tahu pasti keberadaannya, kecuali telah mendapat 
hidayah dari-Nya.  

Namun demikian, sebagai ihtiyarnya hamba untuk dapat 
menyingkap rahasia kebenarannya, dapat menemukan 
makna khalifah secara hakiki (sebenarnya), maka harus 
berani melakukan “tafakkur-billah” secara radikal 
fundamental. Yaitu sebagaimana yang telah 
dicontohkan para rasul-Nya. Memecahkan fenomena 
tersembunyi kekuasaan-Nya melalui pemikiran yang 
menyeluruh dan mendalam.  Dibarengi kemauan untuk 
“ngangsu kawruh” (belajar/berguru) pada sosok “al-
muthahharun” (orang yang disucikan Tuhan).  

Bentuk ikhtiyarnya adalah harus bisa memecahkan 
fenomena dibuatnya kholifah tersebut. Sebagaimana 
tersirat dalam QS. Al Baqarah:30; "Sesungguhnya Aku 
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hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi". 
Keinginan Tuhan tentang akan membuat khalifah 
tersebut disampaikan dihadapan para malaikat. 
Ironisnya, keinginan “mutlak” yang tidak dapat 
diganggu gugat oleh siapapun (makhluk-Nya, termasuk 
malaikat) malah diprotes sendiri oleh malaikat. 
Sungguh suatu hal yang sangat aneh untuk ukuran 
mahluk yang paling mulia diantara makhluk-Nya yang 
lain.   

Ungkapan protes tersebut adalah: “mengapa Engkau 
hendak menjadikan khalifah di bumi itu orang yang 
akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan 
darah,…” (QS.2:30).   

Protes yang sangat tidak masuk akal (irrasional) ini 
mengindikasikan bahwa sebelum dibuatnya khalifah 
tersebut (kemudian diketahui bernama Adam) telah 
ada manusia sebelumnya. Manusia-manusia (sebelum 
diturunkan Adam) ini pekerjaannya “membuat 
kerusakan padanya dan menumpahkan darah”. 
Logikanya, mana mungkin malaikat berani protes 
terhadap Tuhan Yang Maha Tahu segalanya, tanpa di 
dukung oleh fakta yang benar-benar rasional-faktual?  

Oleh karenanya, sang khalifah pertama tersebut 
(Adam) tidak benar bila dikatakan sebagai  manusia 
pertama. Sebab sudah ada manusia sebelumnya yang 
perbuatannya jelas-jelas diketahui oleh malaikat. 
Sedangkan jumlah maupun kriteria lainnya tidak 
diberitakan oleh Al Quran. Termasuk siapa manusia 
yang pertama, tidak seorang pun mengetahui, kecuali 
hanya Tuhan sendiri Yang Maha Tahu. 
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Perspektif  Linguistik 

Secara bahasa, khalifah berasal dari kata “khalifu” 
yang berarti “pengganti” (wakil). Maksudnya, 
pengganti/wakil yang ditugasi untuk mewakili Diri-Nya. 
Sebab, Dia memang tidak akan pernah menampakkan 
Diri dimuka bumi. “Dan Allah sekali-kali tidak akan 
memperlihatkan kepada kamu Al-Ghaib (Dzat/Wujud 
DiriNya),…” (QS.3:179). Mewakili-Nya untuk mengajari 
manusia tentang tata cara berjalan (salik) pulang 
kembali kepada-Nya. Mewakili Diri-Nya dalam 
menyampaikan perkara-perkara yang menjadi kehendak 
dan larangan-Nya.  

Tidak jauh beda dengan kedudukan wakil presiden. 
Ketika presidennya berhalangan, maka segala perkara 
yang menjadi tanggung jawabnya, akan dilimpahkan 
pada wakil presiden. Oleh karenanya, kedudukan wakil 
sama dengan muwakil (yang mewakilkan), yang 
mempunyai kekuasaan penuh.  

Sebagai pendukung (pengokoh) keberadaan sang wakil 
(Tuhan) tersebut, kepadanya dibekali sifat istimewa 
(mukjizat) yang luar biasa. Suatu keajaiban yang 
diberikan kepada manusia pilihan-Nya, dan tidak 
diberikan kepada manusia lain. Lebih dari itu, malaikat 
yang semula protes terhadap dibuatnya wakil-Nya 
tersebut, malah diperintah sujud kepadanya. Kecuali 
iblis yang terang-terangan membantah ketika 
diperintah bersujud kepadanya.  

Kepada para pengganti/wakil Tuhan ini diberi tugas 
untuk membebaskan manusia dari perbuatannya yang 
suka membuat kerusakan dan pertumpahan darah. 
Membimbing manusia untuk dapat memenuhi amanah-
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Nya yang “terlanjur” disanggupi untuk dipikul (ketika 
masih berada di alam arwah). Padahal sebenarnya, 
amanah tersebut tidak ditawarkan kepada manusia, 
melainkan kepada langit, bumi, dan gunung-gunung (QS. 
33:72).   

Disamping itu, kepada sang pengganti/wakil-Nya ini  
diberi tugas untuk menunjukkan /memperkenalkan 
kembali Jati Diri (Wujud/Dzat)-Nya kepada semua 
umat manusia (QS.3:179). Sehingga, kenalnya hamba 
terhadap Dzat/Wujud Tuhan, sama persis dengan 
kenalnya hamba ketika masih di alam arwah (dimana 
semua manusia [waktu itu] menyatakan bersaksi [tahu 
dengan pasti] atas keberadaan Dzat/Wujud-Nya). 
Selanjutnya diingat-ingat, dihayati, dirasa-rasakan dan 
ditetapkan sebagai satu-satunya tujuan hidup dalam 
kehidupan ini.  

Sedangkan prosesi pengangkatan seorang hamba 
menjadi khalifah-Nya, sama sekali bukan atas dasar 
musyawarah antar sesama manusia, melainkan 
keputusan mutlak Tuhan sendiri. “Kami mengutusmu 
menjadi Rasul kepada segenap manusia. Dan cukuplah 
Allah menjadi saksi” (QS. 4:79). Dalam Al Quran, 
secara tersurat diberitakan bahwa jumlah khalifah-
Nya adalah 25 orang. Namun secara tersirat, tidak 
dapat diketahui berapa banyak khalifah yang telah dan 
akan dibuat Tuhan. Sebab, firman-Nya menyatakan: 
“Dan (Kami telah mengutus) rasul-rasul yang sungguh 
Kami kisahkan tentang mereka kepadamu dahulu, dan 
rasul-rasul yang tidak Kami kisahkan tentang mereka 
kepadamu”  (QS.4:164).  

Fakta yang mendukung mengatakan bahwa ketika 
seorang khalifah/wakil-Nya mati, Adam misalnya, 



  �

Menggugat Mitos  

- 62 - 

kemudian diturunkan khalifah/wakil berikutnya. 
Keadaan demikian terus berlanjut sampai pada Nabi 
SAW. Kemudian ketika Nabi SAW akan/menjelang 
wafat, beliau memerintahkan “kamu semua wajib 
mengikuti sunnahku dan sunnahnya wakil-wakilku yang 
lurus yang telah mendapat petunjuk (khulafaur rasyidin 
al-mahdiyyin)”.   

Pada kesempatan lain, Beliau (Nabi SAW) secara terus 
terang mengangkat Ali bin Abu Thalib sebagai maula, 
sebagai wasi (penerima wasiat), sebagai babuha (pintu 
memasuki ilmunya Nabi SAW). Yang dipertegas pada 
kutbah terakhir Beliau di Ghadir Khum. Kesemuanya 
bermuara pada diresmikannya Ali bin Abu Thalib 
sebagai khalifah (pengganti/wakil) Nabi SAW. Hal ini 
menandakan bahwa keberadaan sang wakil Tuhan 
tersebut harus tetap eksis di tengah-tengah umat 
manusia. Menjadi teladan/panutan yang nyata bagi 
umat manusia.  

Dilain pihak, peristiwa pengangkatan Ali tersebut 
sebenarnya merupakan realisasi nyata firman-Nya 
“…dan Rasul-Nya pun selalu berada di tengah-tengah 
kamu..” (QS.3:101 ), “wahai manusia, sesungguhnya 
telah datang Rasul itu kepadamu dengan (membawa) 
kebenaran dari Tuhanmu, maka berimanlah kamu, itulah 
yang lebih baik bagimu…” (QS.4:170).  

Oleh karenanya, sangat tegas sekaligus pedas fatwa 
Imam Ali bagi umat Islam, yang sampai matinya tidak 
mengetahui Imam zaman—sebutan lain dari 
rasul/khalifah—di zamannya, maka matinya dalam 
keadaan kafir/jahiliyah. Sebab, hanya melalui Beliau-
lah beriman yang sesungguhnya dapat dibuktikan dan 
dipraktekkan. Sebaliknya, tanpa mengakui 
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keberadaannya—yang dibuktikan melalui sumpah setia 
(baiat) dihadapannya—sama halnya kosong tanpa makna, 
sia-sia belaka.  

Jadi, sebenarnya, gagasan dibentuknya “khilafah 
islamiyah” itu  teramat sangat “kadaluwarsa”. Sebab, 
sang khalifah (khilafah) yang tidak lain adalah 
pengganti/wakil/rasul Tuhan tersebut, keberadaannya 
senantiasa “abadi” ditengah-tengah umat manusia 
sampai kiyamat nanti. Sekarang pun tetap eksis 
keberadaannya.  
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MELURUSKAN  PEMIKIRAN  

“TERNYATA  AKHIRAT TIDAK  

KEKAL””””----NYANYANYANYA        AGUS  MUSTOFA    

 
 

Akhirat tidak kekal…?? Kata siapa…!! 
Begitulah reaksi kita saat pertama kali membaca judul 
bukunya Agus Mustofa, “Ternyata akhirat tidak kekal”. 
Atau ketika tak sengaja (sambil lalu) melihatnya 
terpampang di toko buku ataupun 
supermarket/swalayan. Sebab, judul buku tersebut 
jelas-jelas mengandung unsur yang kontroversial 
dengan keyakinan yang umat Islam pegang selama ini.  

Kemudian secara otomatis muncul berpuluh-puluh 
pertanyaan tentangnya. Misalnya, apakah benar 
akherat itu tidak kekal, bohong barangkali, dari mana 
penulisnya dapat menyimpulkan ketidakkekalan 
akherat, apakah memang pernah memasuki alam 
akherat, atau mungkin sebuah trik membuat buku agar 
laris-manis, atau….dan seterusnya dan sebagainya. 
Pokoknya, benar-benar mengundang berpuluh-puluh 
pertanyaan bahkan perdebatan siapa saja yang sempat 
membacanya.  

Demikian halnya saya, benak saya langsung berkata : 
tidak mungkin menyimpulkan “akhirat tidak kekal” 
sebelum masuk ke alamnya yang sesungguhnya. Atau, 
apakah memang penulisnya pernah menyatakan mati sak 
jeroning ngaurip (mati di dalam hidup)?  

Sementara keyakinan yang saya pegang, yang 
dapat/bisa “ngambah” alam akhirat hanyalah kekasih-
Nya. Ia adalah para Waliyullah, para Nabi-Nya dan 
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para Rasul-Nya. Sebab, beliau-beliau itu telah ditarik 
dengan rahmat dan fadhal-Nya, telah dapat 
membuktikan perintahnya Nabi SAW yang menjadi 
madlul-nya hadits, muutu qabla antamuutu, belajarlah 
mati sebelum mati yang sebenarnya terjadi.   

Namun demikian, ketika benar-benar membaca isi buku 
(gagasannya), ternyata benar-benar mengundang 
perdebatan. Sebagaimana yang disampaikan A. Mustofa 
Bisri dalam pengantarnya “tidak heran bila pembaca 
akan menjumpai banyak takwil baru dalam buku ini yang 
tidak hanya menarik, tapi juga mungkin mengundang 
perdebatan”.   

Perdebatan itu sendiri (jika memang benar akan 
adanya), saya kira, faktornya hanya satu. Belum pernah 
menimba “ilmu akherat”, berani bicara tentangnya. 
Belum mengerti benar tentang akhirat yang 
sesungguhnya, lantas “sok tahu” tentangnya. Belum 
pernah mencicipi “kenikmatan” akhirat, seolah-olah 
“sok pernah” merasakannya. Fatalnya, alam akhirat 
yang merupakan wilayah hati-nurani, roh, dan rasa, 
dijagaragas dari akal pikiran, sementara si akal pikiran 
tidak akan sanggup menjangkau wilayahnya hati-nurani, 
roh, dan rasa. (Contoh kecil wilayah yang tidak dapat 
dijangkau otak : asin, manis, nikmat, sakit, kecewa, 
bahagia, dendam…dst).  

Dilain pihak, kebenaran yang ada pada dataran teori 
belum tentu sama (mendekati) dengan kenyataannya 
yang sesungguhnya. Apalagi teori perkaranya berada 
diluar jangkauan otak, tentunya pula tidak akan pernah 
mendekati kenyataannya. Sementara yang namanya 
teori itu sendiri, ternyata masing-masing orang 
“dimungkinkan” mempunyai takwil yang berbeda.  
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Sehingga pas sekali bila dikaitkan dengan gelar “abadi” 
yang diberikan Tuhan kepada semua manusia : dhaluman 
jahula (QS.33:72), wataknya melebihi batas 
(QS.25:21). Bukti nyatanya, tidak/belum tahu tentang 
akhirat yang sebenarnya, sudah merasa “ngerti” 
tentangnya. Bahkan berani memperdebatkannya.  

Antara Teori dan Pengalaman 

Gagasan utama yang mengundang perdebatan pada buku 
tersebut, menurut saya, adalah pada ungkapan “karena 
Allah adalah Sang Pencipta, maka ‘Alam Akhirat’—mau 
tidak mau—adalah makhluk ciptaan Allah” (hal 229). 
Termasuk di dalamnya adalah keberadaan surga dan 
neraka. Jadi, satu-satunya yang kekal abadi adalah 
Tuhan Sang pencipta akhirat, surga dan neraka. Selain-
Nya, akan binasa. ”Tiap-tiap sesuatu pasti binasa 
kecuali Wajah-Nya” (QS.28:88).  

Gagasan tersebut, nampaknya memang sangat logis 
kebenarannya. Tetapi kalau dikaji ulang secara teliti 
dan mendalam, ada sesuatu yang “naif”. Masalahnya, 
apakah akhirat itu sendiri adalah makhluk sebagaimana 
makhluk yang lain semisal jin, malaikat, surga, neraka? 
Kalau jawabnya yaa, maka benar kesimpulan akherat itu 
tidak kekal. Tetapi kalau jawabnya bukan, saya kira 
perlu rekonstruksi ulang gagasan utama buku tersebut 
sebelum akhirnya menyimpulkan.  

Disamping itu, yang mengundang perdebatan berikutnya 
adalah keberadaan surga dan neraka. Menurut 
penulisnya, surga dan neraka terjadi setelah kiyamat 
nanti. Sehingga sekarang ini belum ada. Sementara 
kenyataannya ia telah ada sejak dunia ini ada. Buktinya, 
sebelum Adam diturunkan di dunia, terlebih dahulu 
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berada di Surga. Atau pada peristiwa Isra’ Mi’raj yang 
dialami Nabi SAW, keduanya nampak jelas 
keberadaannya. Tetapi oleh guru beliau (Malaikat 
Jibril) agar ditinggalkan, jangan diingini dan jangan 
ditakuti. Sebab tujuan hamba dihidupkan di dunia 
adalah berjalan (pulang) kembali kepada Dzat Yang 
Menciptakan, bukannya masuk surga maupun terdampar 
di neraka.  

Namun demikian, kiranya kita semua sepakat bahwa 
memang hak setiap orang untuk mengambil kesimpulan 
sebagaimana gagasannya Agus Mustofa  diatas. 
Demikian halnya dalam mensikapinya, menjadi hak kita 
sepenuhnya untuk menerima ataupun menolak 
kesimpulan tersebut. Yang penting dan perlu disadari, 
bahwa kesimpulan apapun yang akan diambil—yang 
selanjutnya diamalkan—diri sendiri-lah yang akan 
bertanggung jawab secara penuh di hadapan Tuhan 
kelak. Tidak bisa melimpahkan kesalahan kepada orang 
lain, apalagi mencari kambing hitam. Tidak bisa pula 
menyalahkan yang memberitahu kita, atau bahkan yang 
kita anggap sebagai imamnya.  

Oleh karenanya, saya percaya bahwa kita tidak ingin 
menyimpulkan suatu perkara secara “gegabah”. 
Mengikuti pendapat mereka yang dianggap “ngerti” 
tanpa pertimbangan yang masak dan pemikiran yang 
mendalam. Sebagaimana yang sering dilakukan oleh 
kebanyakan orang, dengan mudahnya menyimpulkan 
aliran/faham A-B-C-D-… yang ada diluar keyakinannya 
adalah aliran/faham sesat dan menyesatkan. Padahal 
belum tahu secara pasti apakah matinya  benar-benar 
“tersesat” (masuk ke alam penasaran, alamnya jin setan 
gendruwo dst) ataukah dapat “selamat”  bertemu 
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kembali dengan Diri-Nya. Sedangkan untuk 
membuktikan apakah akhirat itu makhluk atau bukan, 
menurut pengalaman saya, satu-satunya “kunci-mutlak” 
adalah menyelami ilmu “pethingan” Tuhan, ilmu Dzikir 
namanya. Nama lainnya adalah Ilmu pintunya akherat, 
ilmu hakekat, ilmu nubuwah, ilmu “pintunya mati” 
(Pikiran Rakyat, 02-08-03), ilmu yang menunjukkan 
makna yang terkandung dalam kalimah Laailaaha 
Illallah, ilmu Syathoriyah, ilmu rahasianya huwal awwalu 
huwal akhiru, dan sebagainya.  

Dikatakan pethingan Tuhan (dirahasiakan dan disimpan 
sendiri oleh-Nya), sebab ilmu tersebut diturunkan dan 
dijaga langsung oleh-Nya. Bukan barang warisan maupun 
hak milik suku/golongan/kaum tertentu. Sebagaimana 
firman-Nya, “Sesungguhnya Kami-lah yang menurunkan 
adz-Dzikr (Ilmu Dzikir) dan sesungguhnya Kami benar-
benar memeliharanya (QS.15:9).  

Demikian pula yang berhak menyampaikan ilmu Dzikir, 
ditunjuk dan dipilih langsung oleh-Nya. Ahli dzikir 
namanya. Keberadaannya juga dirahasiakan dan 
digenggam rapat-rapat oleh-Nya. Sebab, ia memegang 
data kunci rahasia Jati Diri-Nya. Tidak semua orang 
dimengertikan keberadaannya. Sekalipun mereka itu 
anak istri (peristiwanya Nabi Nuh) maupun pamannya 
sendiri (paman Nabi SAW : Abu Jahal, Abu Lahab, Abu 
Sufyan).  

Bukti lain keberadaannya yang dirahasiakan Tuhan, 
yaitu dengan banyaknya istilah/nama lain baik yang ada 
di dalam Al Quran maupun yang diciptakan Nabi SAW 
sendiri. Seperti: Imam Mahdi (Imam yang mendapat 
“petunjuk” dari Tuhan), maula, al-Qaim al Mahdi, 
itrahku, washi (yang menerima wasiat), ahlul bait, wali, 
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an-najmun, dan lain sebagainya. Sedang istilah lain 
dalam Al Quran antara lain: khalifah, al-mundzir, 
Imamu Mubin, al-Haadi, al-Wasiilata, ar-Rasul, waliyyan 
mursyida, wustha (wasithah), al-muthahharun, dan lain 
sebagainya.  

Oleh karenanya, ilmu Dzikir tersebut dibawa dan 
diajarkan langsung oleh hamba pilihan-Nya, maka ia 
tidak ada di buku maupun di tulisan. Bahkan dalam Al-
Quran sendiri, juga tidak ada (tidak memuat ilmunya). 
Melainkan hanya memberi sinyal untuk menanyakan ilmu 
tersebut kepada ahlinya. “…Fas-alu ahladzdzikkri 
inkuntum laa ta’lamuuna" (QS.21:7), tanyakanlah kepada 
ahli dzikir bila kamu tidak mengetahui—bagaimana 
caranya berdzikir.  

Ayat tersebut mengandung pengertian, bila ingin 
mengerti bagaimana kejelasan ilmu dzikir, tata cara 
memperolehnya, maupun bagaimana menggunakannya—
yang selanjutnya diamalkan seiring dengan keluar 
masuknya nafas—maka satu-satunya kunci yaa bertanya 
kepada ahli dzikir. Sebab, tanpa ada kesediaan 
bertanya kepada yang diahlikan oleh Tuhan, maka upaya 
untuk mengenali Jati Diri-Nya maupun mengenali 
hakekat akhirat yang sesungguhnya, “mustahil” dapat 
dilakukan. Oleh karenanya Nabi SAW bersabda “bila 
suatu perkara tidak ditanyakan kepada ahlinya, 
tunggulah kehancurannya”.   

Sementara fenomena yang terjadi di masyarakat 
menyatakan banyak orang berani mengaku dirinya 
adalah ahli dzikir, padahal belum mengetahui secara 
persis rahasia ilmunya. Atau setidaknya berani 
mengkira-kira, duga-duga dari tempat yang jauh. 
Buktinya, dengan (seolah-olah) merasa tak bersalah 
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berani mentakwilkan bagaimana dzikir tersebut 
dilakukan (misal: menyebut asma-Nya dengan sebanyak-
banyaknya).  

Sedang pengalaman saya, yang dikatakan ahli dzikir 
adalah hamba Tuhan—yang dibentuk dan dijadikan 
sendiri oleh-Nya—siang malam rasa hatinya maqam 
(bertempat tinggal) pada dzikir. Tidak pernah satu 
detik pun lupa/meninggalkan dzikirnya. Gambaran real-
nya adalah ahli kubur, hamba yang tidak pernah 
meninggalkan tempat kuburnya walaupun hanya satu 
detik. Sebab, seandainya ia satu detik saja 
meninggalkan kubur, maka dia bukanlah ahli kubur, 
melainkan ”demit, memedi, atau pocongan”. 

Ilmu dzikir itu sendiri, adalah ilmu batin yang dipakai 
para Rasul-Nya, para Nabi-Nya serta para Wali-Nya. 
Ia dipakai oleh Nabi Adam, Idris, Nuh, hingga 
Muhammad SAW. Juga dipakai oleh para Wali Tuhan 
yang lain (semisal Wali Songo). Ia adalah ilmu yang 
dapat mempertemukan kembali fitrah manusia dengan 
fitrah-Nya Allah SWT. “Fitrah Allah yang telah 
menciptakan manusia menurut fitrah itu…. tetapi 
kebanyakan manusia tidak mengetahui” (QS. 30:30).  

Disebut pula ilmu untuk mentauhidkan Dzat-Sifat-Af’al 
Tuhan, sebab mentauhidkan Tuhan merupakan garapan 
hati-nurani, roh, dan rasa, bukan garapannya akal 
pikiran. Dapat disebut pula ilmu yang “meruhake” 
(memperkenalkan) hati-nurani, roh, dan rasa dengan 
Dzat Tuhan. Dalam istilah Jawa, disebut pula ilmu yang 
menunjukkan “galihe kangkung”. Yaa ajarannya “Satriyo 
Piningit”, ajarannya Imam Mahdi, sekaligus pula 
ajarannya Ratu Adil.  
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Dengan demikian, tanpa keberadaan ilmu Dzikir, 
firman-Nya yang menyatakan wabil aakhiratihum 
yuuqinuun, dan mereka yakin akan adanya (kehidupan) 
akhirat (QS. 2:4), menurut pengalaman saya, sama 
sekali tidak dapat diimplementasikan apalagi diyakini 
kebenarannya.  

Sebaliknya, hanya dengan menyelami ilmu tersebut—
tentu saja yang diperoleh dari yang berhak dan sah 
menunjukkan—dengan sendirinya pula dapat menjawab 
fenomena akhirat. Sebab, tanpa menyelami ilmunya, 
“mustahil” dapat mengatakan akhirat itu kekal ataukah 
tidak. Sebagaimana mustahilnya mengatakan suatu zat   
(tahi ayam misalnya) itu “asin”, sebelum memakan dan 
merasakannya sendiri.  



  �

Menggugat Mitos  

- 73 - 

MELURUSKAN DAN 

MELENGKAPI "FALSAFAH  

HIDUP JAWA"-NYA SUWARDI 

ENDRASWARA  

 

Memang benar ungkapan Suwardi Endraswara—dosen 
Bahasa dan Sastra Indonesia di Universitas Negeri 
Yogyakarta (UNY)—bahwa “mengintip jendela bening 
budaya Jawa, ibarat memasuki hutan simbol yang 
rimbun”. Hutan belantara yang penuh tantangan, 
keunikan, daya tarik, misteri, bahkan “kemustahilan”. 
Hingga karenanya tidak mudah untuk dijamah, 
dipelajari, apalagi diambil nilai-nilai historis, filosofis, 
maupun pesan moral yang ada di dalamnya.  

Berbagai keunikan dan daya tarik tersebut 
diantaranya: perihal apa dan siapa orang Jawa, 
karakteristiknya, budaya jelek dan istimewanya, 
kehidupan batinnya, hal-hal yang berkaitan dengan 
metafisika, sinkretisme Islam-Hindu, numerologi, 
primbon, etika, sosial, politik dan kekuasaan, 
kepemimpinan, mitologi, psikologi, teosofi dan 
hedonismenya. Kesemuanya secara lengkap ia paparkan 
di dalam bukunya “Falsafah Hidup Jawa”. 

Namun demikian, dibalik uraiannya yang sangat detail—
yang menurut komentar Prof. Franz-Magnis Soeseno, 
diharapkan berhasil dan pasti memperkaya 
pengetahuan dan pengertian tentang budaya Jawa—
tersirat suatu hal yang sangat-sangat memprihatinkan. 
Seperti yang ia kutip dari pendapat Mulder, “orang 
Jawa sedang ada proses pergeseran etika yang luar 
biasa”. Pada kalimat lain, “masyarakat Jawa telah 
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menjalani masa steril terhadap moral”. Dengan kata 
lain, masyarakat Jawa mulai kehilangan jatidirinya, 
kehilangan “roh” kejawaannya. Sungguh sangat-sangat 
memprihatinkan. 

Mengapa bisa sedemikian parah?  

Analisa saya, faktor penyebabnya diantaranya : 
pertama, lemahnya potensi “mewaris” atas nilai-nilai 
dan sistem—baik budaya, kependidikan, pengkaderan, 
kepemimpinan, maupun segenap norma yang diyakini 
kebenarannya—dari para nenek moyang kepada 
generasi penerus (keturunannya). Kedua, lemahnya 
benteng moral (keimanan) generasi belakangan. Ketiga, 
kompaknya aneka macam penjajahan yang melanda 
negeri ini—meliputi penjajahan kedaulatan (pra 
kemerdekaan), ekonomi, budaya, pemikiran dan lain 
sebagainya. Keempat, sangat saratnya pesan moral yang 
mengandung ajaran-ajaran langit, hingga karenanya 
tidak mudah dipelajari, dicerna, diwarisi, apalagi 
diamalkan oleh generasi berikutnya. Kelima, yang paling 
dominan adalah terjadinya kerja sama yang sangat 
harmonis antara nafsu dan setan (iblis). Si nafsu yang 
wataknya membantah atas kehendak (perintah) Tuhan 
dan utusan-Nya, serta si setan (iblis dan segenap 
balatentaranya) yang selalu berusaha keras untuk 
menjerumuskan manusia ke jurang kesesatan, menjadi 
wadya balanya di neraka kelak. 

Selain mengandung unsur keprihatinan yang teramat 
sangat tersebut, dalam pandangan sekaligus 
pengalaman saya, isi buku tersebut ada yang perlu 
“diluruskan” dan “dilengkapi”. Sebab, selain ada 
ungkapan yang tidak pada tempatnya, filosofi “Jawa”-
nya perlu dilengkapi. Ungkapan tersebut misalnya, 
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“Dzat Tuhan tidak dapat mati, tetapi hanya berpindah 
tempat”. Pada kalimat lain “Orang Jawa menyebut dzat 
Tuhan dalam ‘nafi’ dan ‘itsbat’. Nafi maksudnya tidak 
ada, yaitu ‘suwung’ tidak bisa dilihat warnanya. 
Sedangkan itsbat maksudnya ada dan adanya Tuhan itu 
pasti” (hal 67).  

Memang benar Dzat Tuhan tidak mati, sebab Dia 
sendiri melalui firman-Nya “huwal awwalu huwwal 
akhiru”, Dzat Yang Maha Awal dan Yang Maha Akhir 
(tidak berawal dan tidak berakhir). Dan di dalam sifat 
wajib-Nya yang 20 disebutkan mukholafatu lihawaditsi, 
berbeda dengan makhluk. Tetapi kalau dikatakan tidak 
matinya Dzat Tuhan itu hanya berpindah (tempat), itu 
yang sama sekali tidak tepat. Pernyataan yang demikian 
sama halnya dengan menyamakan sifat Tuhan dengan 
makhluk—yang memang bisa berpindah tempat. Oleh 
karenanya, sangat tidak mungkin Dzat Tuhan memiliki 
sifat yang demikian (berpindah tempat).   

Sebaliknya, Dia adalah Dzat Yang Maha Abadi, Maha 
Langgeng, Maha Sempurna, serta Maha Segala-galanya. 
Keberadaan Dzat-Nya, sama sekali tidak dapat 
dijangkau oleh akal pikiran manusia. Bahkan, 
memikirkan-Nya pun dilarang. Tafakkaru fi khalqillah, 
walaa tafakkaru fi Dzatihi, pikirkanlah apa yang telah 
Dia ciptakan, tetapi jangan memikirkan Dzat-Nya.   

Sementara yang layak disebut “tidak dapat mati, tetapi 
hanya berpindah tempat” adalah makhluk-Nya sebangsa 
Iblis, Jin, Setan, Gendruwo, tuyul, leak, banaspati, dan 
makhluk gaib lainnya. Mereka memang tidak bisa mati 
kecuali kiamat yang mematikannya. Sebab, mereka 
telah diberi tangguh oleh Tuhan untuk menyesatkan 
semua manusia, menjadi “bala”-nya di neraka kelak.  
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Kemudian yang perlu diluruskan berikutnya adalah 
“Orang Jawa menyebut dzat Tuhan dalam ‘nafi’ dan 
‘itsbat’…”. Memang benar nafi itu artinya tidak ada, 
suwung, semu, dan fatamorgana. Dan itsbat itu artinya 
yang tetap (pasti) adanya. Yaitulah Dzat (Wujud) Al-
Ghaib Tuhan. Akan tetapi, hakekat nafi yang dimaksud 
adalah bukannya Wujud Dzat Tuhan yang ‘suwung’ tidak 
bisa dilihat warnanya, melainkan nafi (tidak ada)-nya 
wujud semua makhluk ciptaan-Nya—dunia dan seisinya, 
termasuk pula wujudnya manusia maupun wujud gaib jin, 
iblis, setan, dan sebangsanya.  

Wujud nafi yang dinampakkan ada dalam pandangan 
manusia tersebut adalah sebagai ujian. Seperangkat 
materi “test” yang harus diselesaikan, bila berkeinginan 
dapat pulang kembali kepada-Nya (ilaihi rajiuuna) 
dengan selamat dan rasa bahagia. Oleh karenanya, 
satu-satunya “tugas wajib” manusia di dunia adalah 
menyatakan nafi-nya makhluk (hamba) dan itsbat-nya 
Dzat Tuhan. Sedang instrumen yang dapat 
melaksanakan tugas tersebut adalah hati-nurani, roh, 
dan rasa, bukannya akal pikiran. 

Sedangkan ilmu yang membahas perihal nafi itsbat 
tersebut secara detail dan menyeluruh—berikut 
pelaksanaannya—disebut dengan ilmu hakekat. Disebut 
juga Ilmu dzikir. Yaa ilmu tauhid “yang sejati”. Disebut 
pula ilmu ma’rifat. Istilah lainnya ilmu tasawuf. Dalam 
bahasanya “Wali Sanga”, disebut ilmu yang 
menunjukkan rahasianya: “galihe kangkung”, “kayu gung 
susuhe angin”, “lumayange kuntul  tumebo”. Serta 
sangat erat kaitannya dengan ungkapan “suryo 
handadari saka kulon mengetan parane”.  
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Nafi itsbat sendiri, adalah istilah lain dari kalimat 
tauhid Laailaaha illallah. Laailaaha adalah kalimah nafi, 
sedangkan illallah disebut kalimah itsbat. Keberadaan 
ilmu (nafi itsbat) tersebut akan senantiasa abadi 
sampai kiyamat. Sebab, ia diturunkan dan dijaga 
langsung oleh Tuhan sang Penguasa sekaligus sang 
Pemiliknya. Sebagaimana firman-Nya, “Sesungguhnya 
Kami-lah yang menurunkan adz-Dzikr (Ilmu Dzikir) dan 
sesungguhnya Kami benar-benar memeliharanya” 
(QS.15:9). Dipertegas dengan wasiat Nabi SAW 
kepada Sayidina Ali bahwa “wahai Ali, dunia tidak akan 
kiamat bila di dunia ini masih ada orang yang 
menunjukkan/ mengajarkan (makna 
hakekat/sebenarnya) kalimat thoyyibah Laailaaha 
illallah".  

Yang berhak (berkewajiban) mengajarkannya, dalam Al 
Quran disebut dengan : ar-Rasul, al-Hadi, Imamu 
Mubin, Ahladz-dzikri, al-Washilata, Wustha 
(Wasithah), Ulil Amri, Waliyyan Mursyida, Khalifah, al-
Mundzir, al-Muthahharun. Disebut pula oleh Nabi SAW 
dengan : Wasi (penerima wasiat), khulafaurrasyidin al-
mahdiyyin, al-Qaim al-Mahdi, maula, ahli bait, an-
Najmun. Pada jaman sekarang dikenal dengan istilah : 
Ratu Adil, Imam Mahdi, Satriyo Piningit, Guru Mursyid, 
Ratu Ginaib, Imam Zaman. 

Ilmu rahasianya nafi itsbat adalah ilmu (ajaran) yang 
digelar oleh para Nabi dan Rasul-Nya, sejak Nabi 
Adam, Idris, Nuh, Hud, sampai Nabi Muhammad SAW, 
dilanjutkan oleh para wakil Nabi SAW yang silsilahnya 
terus menerus secara berantai sampai kiyamat nanti. 
Yaitu ilmu yang mengarahkan agar hati-nurani, roh, dan 
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rasa mentauhidkan Dzat Sifat Af’al-Nya, dalam rangka 
berjalan menuju Tuhan, mencapai “ma’rifat billlah”. 

Falsafah Jawa  (Nyawa = Ruh) 

Makna kata Jawa, dalam pandangan Ilmu “Nafi Itsbat” 
tersebut adalah nyawa. Nyawa(ruh)-lah yang 
menjadikan manusia bisa bergerak bernafas bertenaga. 
Buktinya, ketika akan diangkat ke pemakaman, raga 
manusia tidak protes, tidak bergerak sama sekali 
walaupun secara fisik (kemungkinan) masih sempurna.  
Ini menandakan bahwa karena nyawa-lah manusia bisa 
bergerak bertenaga maupun beraktifitas berdunia. 
Nyawa ini asalnya dari Tuhan dan milik-Nya semata. Ia 
adalah Daya dan Kekuatan Tuhan yang “dipinjamkan” 
kepada manusia.  

Namanya barang pinjaman, maka seyogyanyalah bila 
nyawa tersebut “harus” dikembalikan kepada 
Pemiliknya. Sebagaimana filosofi yang terkandung 
dalam kata “nyambut gawe” (meminjam tenaga), yang 
dipinjam sebenarnya adalah tenaganya Tuhan. Bukannya 
tenaga yang ada pada dirinya sendiri.  

Sayangnya, mayoritas manusia tidak menyadari 
kenyataannya yang demikian. Bahkan kenyataannya 
sama sekali bertolak belakang. Hampir semua manusia 
menganggap daya dan kekuatan yang ada pada dirinya 
adalah miliknya juga. Buktinya, harta benda 
kepunyaannya diaku miliknya. Ide-gagasannya diaku 
sebagai ide-gagasannya. Kekuatan kecerdasannya diaku 
sebagai kekuatan dan kecerdasannya. Pokoknya, apa 
yang menempel pada dirinya diakui pula sebagai 
miliknya.   
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Sebuah sikap yang sama sekali tidak bisa diterima akal 
sehat. Bagaimana tidak, bukan hak miliknya kok diaku 
menjadi miliknya. Padahal bila dibandingkan dengan 
kenyataan keseharian, sungguh sangat-sangat bertolak 
belakang. Misalnya, andai harta-bendanya diakui 
(diambil) orang lain, maka susah kecewa marah 
dendamnya luar biasa. Sampai ditotohi nyawa 
(menyatakan perang) untuk mengambil kembali miliknya. 
Sedang kepunyaan Tuhan yang telah diambil 
(dirumangsani miliknya), justru malah diam saja, masa 
bodoh, bahkan sama sekali tidak merasa bersalah.  

Mengapa bisa demikian?  

Jawabnya sederhana sekali, karena tidak tahu. Andai 
mengetahui kesalahannya tersebut, yang “normal” 
pemikirannya tentu akan berusaha sekuat tenaga untuk 
mengubahnya. Atau paling tidak akan menelusuri 
mengapa bisa terjadi demikian, terus bagaimana 
langkah penyelesaiannya. Ataukah malah kebalikannya, 
sama sekali tidak mau berusaha untuk mengerti?  

Oleh karena kebanyakan manusia tidak mengetahui—
apalagi memahami—nyawanya sendiri, maka “Saka 
Negara Atas Angin” turunlah “Aji”. Kemudian dikenal-
lah dengan istilah “Aji Saka Negara Atas Angin”. Aji 
adalah sesuatu yang sangat berharga. Saka artinya 
dari. Negara Atas Angin adalah wilayah/tempat yang 
berada diatasnya udara (langit). Sehingga maksud 
lengkapnya adalah sesuatu yang sangat berharga yang 
berasal dari langit. Ia adalah Ilmu Dzikir. Ilmu 
“Pethingan” Tuhan yang dijaga dan diturunkan sendiri 
oleh-Nya (QS.15:9). Menjaga dan menurunkannya 
melalui utusan-Nya (yang disebut khalifah, rasul dst, 
sebagaimana lengkapnya uraian di atas).   
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Yaa melalui Ilmu Dzikir tersebut (dan berbagai macam 
istilahnya) seseorang dapat mengetahui “nyawa”-nya 
sendiri. Hanya dengan ilmu tersebut, maka nyawa dapat 
diproses untuk dikembalikan kepada Pemiliknya. 
Caranya, mengamalkan ajaran Ilmu Dzikir tersebut 
secara sesungguhnya, dengan terlebih dahulu digurukan 
kepada yang hak dan sah menunjukkannya. Disertai 
sikap patuh dan tunduk dihadapan yang 
menunjukkannya, sebagaimana sikapnya Malaikat 
dihadapan khalifah-Nya. Patuh dan tunduk persis 
seperti mayit yang pasrah bongkokan dihadapan yang 
memandikan (mensucikan). Tidak memprotes sama 
sekali, walau sehelai rambut dibelah tujuh.  

Oleh karenanya, memang selayaknya bila orang Jawa 
dikatakan “kowe gak njawa”, maka akan tersinggung 
besar. Merasa tidak dihargai, bahkan merasa tidak di-
“uwong”-ne. Ketersinggungan seperti itu memang logis 
sekali. Sebab, jati diri manusia (rasa)-nya belum 
mengetahui nyawanya sendiri. Jati dirinya belum 
menyadari kalau kepunyaan, daya-kekuatan, kebisaan, 
maupun akon-akon yang nempel pada manusia itu 
hakekatnya adalah milik-Nya semata. Bukan miliknya 
sendiri. Bukan pula daya dan kekuatannya sendiri.  

Bila sudah mengetahui nyawanya sendiri, kok masih ada 
unsur tersinggungnya, maka seyogyanya bersegera 
memulai “perang” lagi dengan nafsunya. Membuktikan 
niat dan tekadnya sendiri bahwa perang melawan nafsu 
adalah perang terbesar yang tidak ada tandingannya, 
dan akan berlangsung terus menerus sampai nyawa di 
ambil oleh Pemiliknya.   

Bila tidak bersegera diperangi, yang namanya nafsu itu 
selamanya akan menjajah memperkosa memperbudak 
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dan menunggangi jati diri manusianya (rasa) dalam 
rangka pulang menghadap Ilaahi. Ini terjadi karena 
dzatnya nafsu yang tidak lain adalah wujudnya bleger-
nya jiwa raga, perbuatannya selalu mengajak kepada 
kejelekan dan kesalahan. Sifatnya, tidak mengetahui 
kehendak-Nya, bahkan selalu membantahnya. 
Wataknya, melampaui batas karena memandang diri 
merasa cukup atas apa yang telah dimiliki. Oleh 
karenanya, Nabi SAW bersabda bahwa perang 
terbesar—tidak ada lagi tandingannya walaupun 
menggunakan berjuta-juta nuklir  yang dapat 
meledakkan bumi—adalah memerangi nafsunya sendiri.  

Sebaliknya, bagi yang tidak berusaha untuk mengetahui 
nyawanya sendiri, sepantasnyalah bila dikatakan 
kepadanya “lakum dinukum waliyadin”. Nasibmu menjadi 
urusanmu, dan nasibku adalah urusanku pula. Aku tidak 
akan menanggung perbuatanmu di akhirat kelak. Begitu 
pula sebaliknya, kamu tidak akan menanggung 
sedikitpun perbuatanku di akhirat kelak. Mongso 
bodoa, andum slamet. 

Filosofi “Suluk Wijil” 

Melangitnya falsafah dan budaya Jawa yang lain—
hingga karenanya mayoritas “anak-anak zaman”-nya 
tidak mampu menjangkau dan menangkap maknanya—
salah satunya tersirat dalam “Suluk Wijil” karya Sunan 
Bonang. Suluk Wijil ini merupakan salah satu sarana 
mengajarkan Islam-kaffah sebagaimana yang diajarkan 
Nabi SAW. Disamping menggunakan sarana-sarana yang 
lain semisal wayang, gamelan, tembang-tembang 
dolanan dan lain sebagainya. 
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Walaupun sebenarnya banyak sekali karya sastra-karya 
sastra lain yang luar biasa, maupun budaya-budaya lain 
yang memang benar-benar mengandung “ajaran-langit”, 
kali ini yang sengaja saya ungkap hanya Suluk Wijil 
tersebut. Sebab, selain senada (ada hubungan yang 
erat) dengan uraian diatas, ia merupakan 
penjabaran/penjelasan lain dari ilmu “nafi itsbat” 
sebagaimana uraian di atas.  

Suluk Wijil, secara leksikal (sesuai kamus) arti suluk 
adalah jalan, yaitu lampah (laku) seseorang (murid) 
yang mendekat kepada Tuhan, pada tingkatan tertentu. 
Sedangkan “wijil” berarti keluar, menjadi jelas. 
Sehingga “suluk wijil” berarti pedoman lelaku 
(perjalanan) seseorang yang mendekat kepada Tuhan 
agar jelas jalannya dan jelas pula yang akan dituju. 
Sehingga tidak lagi “anut grubyug” pada warisan nenek 
moyang, melainkan dapat dipertanggung jawabkan 
logika-rasionalnya dengan jelas. 

Syair dan ulasannya—yang didasarkan pengalaman 
selama menggeluti/menyelami dunia tasawuf, 
sebagaimana ilmu yang diajarkan Sunan Bonang 
sendiri—adalah sebagai berikut : 

 
Angulati sarining urip 
Wekasing jati wenang 
Wekasing lor kidul 
Suruping radityo wulan 
Reming netra kalawan suruting pati 
Wekasing ono ora  
 

Mencari hakekat hidup yang sebenarnya, dibalik 
diberadakannya manusia di dunia, tidak lain adalah 
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materi ujian Tuhan yang harus dijalani. Diuji karena 
kesediaan/kesanggupannya memikul amanah dari-Nya, 
agar ketika “pulang” nanti dapat kembali disisi-Nya 
dengan selamat dan bahagia. Bukannya pulang dalam 
keadaan tersesat, terdampar di alam penasaran 
sebagaimana alamnya jin setan iblis dan sebangsanya. 

Akhir dari kekuasaan yang sesungguhnya, mau 
kemana hamba ini kelanjutannya, yaitu sesudah habis 
waktu/masa ujian yang telah ditentukan, yang ditandai 
dengan kematian. 

Titik akhir dari utara selatan, sepadan dengan Huwal 
awwalu huwal akhiru, tidak lain adalah berada di 
genggaman Dzat Tuhan sendiri. 

Terbenamnya matahari bulan, maupun berhentinya 
segala aktifitas jagad raya dan seisinya 

Tertutupnya mata yang disertai mati, matinya segala 
makhluk hidup dan seluruh aktifitas kehidupan di bumi-
Nya 

Pada akhirnya semua tidak ada.  Kembali pada Dzat 
Yang Maha Awal, Dzat Yang Maha Akhir. Titik temu 
dari yang Kekal (baqa’) dan yang  tiada (fana’). Wa ba’da 
al fana’ fa’ayn al baqa’. Di balik maqam fana’ (tiada, 
yaitu seluruh wujud makhluk ciptaan-Nya), terdapat 
keabadian Dzat Yang Maha Langgeng.  

 
Raosono ing rahino wengi 
Yen ora lawan wisik utama 
Mapan ora ana gunane 
Lewih wong meneng iku 
Yen kumedal lidahireki 
Uninipun punapa 
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Walaupun dirasakan siang malam, dihayati, dicermati, 
diangan-angan, dibicarakan setiap saat, diseminarkan 
maupun dibahas bersama dengan para tokoh-tokoh 
hebat perihal keberadaan Dzat Tuhan dengan tiada 
mengenal lelah.  

Kalau tidak mendapat wisik utama, kalau tidak 
ditunjukkan/diberitahukan dengan dibisikkan—melalui 
telinga kiri oleh guru mursyid yang hak dan sah—
sebagaimana yang dibisikkan oleh Nabi Muhammad 
SAW kepada Sayidina Ali RA sebagai “ahlul bait” (ahli 
rumah Nabi SAW secara hakekat). 

Tetap tidak ada faedahnya, tidak berguna semua hal 
yang telah dibicarakannya. 

Lebih baik orang yang diam itu,  yaitu yang telah 
memperoleh pengetahuan tentang Dia (Dzat Tuhan). 
Tutup mulut tentang Dia, betapapun orang 
membicarakan-Nya. 

Kalau sampai keluar  melalui lesannya, dari apa yang 
telah diketahui tentang Jati Diri Tuhannya, yang 
diperoleh dari yang berhak dan syah menunjukkannya. 

Bunyinya bagaimana, tidak ada bunyinya. Pengetahuan 
tentang Jati Diri Dzat Tuhan, tidak dapat dikatakan 
lewat lesan (mulut), dan juga tidak dapat disampaikan 
lewat tulisan. Melainkan “hanya" dapat dirasakan 
sendiri “kenikmatannya”. (Sebagaimana pengetahuan 
“orgasme” yang tidak dapat dilukiskan dengan kata-
kata maupun lewat tulisan, melainkan hanya dapat 
dirasakan sendiri kenikmatannya bila telah 
melakukannya). 
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Endi ingaranan sembah sejati 
Aja nembah yen tan ketingalan 
Temahe kasur kulane 
Yen siro ora weruh 
Kang sinembah ing donya iki 
Kadi anulub kaga 
Punglune den sawur 
Manuke mangsa kenaa 
Awekasan amangeran adam-sarpin 
Sembahe siya-siya 

 
Dimana/bagaimana dapat dikatakan bersembah 
(sholat) yang sesungguhnya. Sholat yang tegak adalah 
bila ashsholatu lidzikrii. Sholat itu tempatnya hati 
mengingat-ingat Wujud Ingsun, Diri-Nya Dzat yang 
Allah asma-Nya. Bila tidak demikian, sahun namanya. 
Diancam dengan fawailun. Sebaliknya, bila benar-benar 
Wujud-Nya yang disembah—dengan terlebih dahulu 
digurukan kepada yang berhak dan sah 
menunjukkannya—dengan sendirinya, bersembahnya 
menjadi khusyuk. Karena tahu persis siapa hakekatnya 
yang disembah. Bukanlah nama-Nya/sebutan-
Nya/istilah-Nya, yang pada dasarnya tidak bisa apa-
apa. Sebab yang bisa adalah Sang Pemilik Nama-Nya, 
yaitulah Dzat Al-Ghaib yang telah memperkenalkan diri 
dengan sebutan Allah—maupun asmaul husna-nya (99 
nama/istilah lainnya). 

Jangan menyembah kalau tidak kelihatan. Sebab 
tidak ada gunanya menyembah, kalau hakekat yang 
disembah belum dapat diketahui secara pasti. Sedang 
instrumen yang dapat mengetahui Wujud-Nya yang 



  �

Menggugat Mitos  

- 86 - 

kemudian menyembahnya secara pasti adalah hati-
nurani, roh dan rasa. Bukannya otak dan akal-pikiran. 

Akibatnya akan merendahkan dirimu sendiri. Atas 
kesanggupanmu sendiri dalam menerima amanah, yang 
kemudian menyembah-Nya. Disebabkan tidak mau 
menggunakan akal-pikiran untuk menggagasnya hingga 
tuntas. Bahwa yang namanya nama/istilah/sebutan 
sebenarnya tidak bisa apa-apa. Oleh karenanya, 
seharusnya pula tidak disembah dan tidak pula diingat-
ingat dalam hati.  

Kalau engkau tidak mengetahui (hakekat yang 
disembah), selayaknya bertanya kepada yang ahli 
dibidangnya. Ahli Dzikir namanya. Fas-alu ahladzdzikri 
inkuntum laa ta’lamuuna (bertanyalah kepada ahli dzikir 
bila kamu tidak mengetahui bagaimana caranya 
berdzikir). Memenuhi wasiat Nabi SAW “suatu perkara 
bila tidak ditanyakan kepada ahlinya, tunggulah 
kehancurannya”.  

Siapa hakekatnya  yang disembah di dunia ini, tidak 
lain adalah Sang Pemilik Nama Allah (musamma-Nya 
Allah), Dzat Wajibul Wujud. Keberadaan-Nya dengan 
hamba sangat dekat sekali, lebih dekat Tuhan bila 
dibandingkan dengan otot leher hamba itu sendiri. Oleh 
karenanya, bila hakekat yang disembah itu belum dapat 
dikenali, maka : 

Bagaikan menyumpit burung.  
Tanpa dengan membidik. Menyumpit (menembak) 
burung dengan tidak membidik sasarannya (burungnya). 
Namanya sangat ngawur. Seperti halnya berjalan 
dengan mata tertutup, tidak akan pernah sampai 
tujuan. Tersesat sejauh-jauhnya. 
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Tidak akan mengenai burungnya. Percuma sekali 
menyumpitnya. Tidak akan pernah kena burungnya. 
Tidak berguna sama sekali apa yang telah 
dikerjakannya.  

Pada akhirnya menuhankan (menyembah) Adam 
sarpin. Menuhankan sesuatu (nama yang indah) yang 
dianggap mempunyai  kemuliaan (dzi sharafin). Padahal 
hakekatnya, nama yang indah tersebut adalah tidak ada 
(‘adam). Hal demikian terjadi karena hakekat yang 
disembah belum dapat diketahui dengan pasti apalagi 
dikenali dengan yakin. 

Bersembahnya sia-sia (tidak ada faedahnya). Tidak 
sampai pada tujuan yang disembah, dengan sendirinya 
tidak berguna.  

Uraian penjelas Suluk Wijil diatas, harapan saya, dapat 
sejalan dengan roh-nafas dan cita-cita Sunan Bonang, 
beserta segenap para Wali Sanga yang telah abadan 
abada disisi-Nya. Serta dapat digolongkan  sebagai 
“pembela” perjuangan mulianya.  Amien. 
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REORIENTASI MAKNA ISRA’  MI’RAJ 

 

   

Maha Suci Allah, yang telah memperjalankan hamba-

Nya pada suatu malam dari Al-Masjidil Haram ke Al-

Masjidil Aqsha yang telah Kami berkahi sekelilingnya 

agar Kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda 

kebesaran Kami. Sesungguhnya Dia adalah Maha 

Mendengar lagi Maha Melihat.  (QS. Al-Israa': 1) 

 

Pemikiran analogis berkaitan dengan ayat di atas 
adalah: “Maha Suci Tuhan, yang telah menggerakkan 
hamba-Nya (manusia) yang semula tidak bisa apa-apa 
sama sekali (ketika masih bayi) menjadi bisa berjalan, 
membaca, menulis, berpikir, tafakur, beribadah bahkan 
sumende (pasrah secara total) kepada-Nya”. Sebab, 
sebagaimana yang tersirat pada ayat di atas, yang 
membisakan seseorang berjalan mendekat kepada-
Nya—demikian halnya yang menjadikan seseorang 
mempunyai kebisaan tertentu—adalah Dzat Yang Maha 
Bisa, Tuhan sendiri. 

Dikatakan tidak bisa apa-apanya, misalnya, ketika 
masih berupa segumpal daging dalam rahim ibu. Si bakal 
manusia tersebut bagaikan benda mati yang tidak bisa 
apa-apa (tidak bergerak) sama sekali. Kemudian 
menjadi bisa atas suatu perkara setelah kepadanya 
ditiupkan Ruh (Daya dan Kekuatan) Tuhan. Diberinya 
Daya dan Kekuatan Tuhan ini agar ketika diberadakan 
di dunia untuk diuji—atas kesanggupannya menerima 
amanah ketika masih di alam arwah—mempunyai 
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kemampuan/kekuatan untuk  “berjalan” pulang kembali 
kepada-Nya (ilaihi raaji’uuna).  

Tetapi nyatanya, perihal me-Mahasuci-kan Tuhan 
tersebut, rupanya “terlalu sering” diremehkan hamba-
Nya yang bernama manusia. Termasuk kita-kita semua. 
Buktinya, kebanyakan kita tidak pandai bersyukur 
apalagi me-Mahasuci-kan Diri-nya. Misalnya, ketika 
ditimpakan ujian yang berupa kesenangan dan 
tercukupinya berbagai macam kebutuhan, ternyata 
menjadikan lupa diri dan lupa Tuhan. Sebaliknya, bila 
diuji dengan kesusahan/penderitaan, yang “pasti”, lupa 
diri dan lupa Tuhan pula. Semisal ngresula, pegel, jibeg, 
frustasi, emosi, nelangsa dan sebagainya. Padahal, 
diciptakannya dunia dan seisinya serta berbagai macam 
suasana/keadaan didalamnya diperuntukkan bagi 
manusia sebagai medan uji untuk melakukan 
“Subhanaka”, untuk me-Mahasuci-kan Diri-Nya.  

Lantas bagaimana mengupayakan agar dada selalu ajeg 
(kontinyu) dalam me-Mahasuci-kan Diri-Nya, 
sebagaimana halnya bumi langit dan seisinya yang tidak 
pernah lengah sedikitpun? Padahal telah ditegaskan 
bahwa manusia adalah makhluk yang paling sempurna, 
dimanakah letak sempurnanya kalau ternyata “tidak 
pandai” me-Mahasuci-kan Diri-Nya? 

Menyikapi masalah tersebut, “pastinya”, dibutuhkan 
upaya pemikiran, penganalisaan serta pentafakuran 
yang fundamental (mendasar dan tuntas) tentang 
makna Isra’ Mi’raj.  Yaitu agar otak dan pikiran tidak 
terbelenggu oleh persepsi dan wacana yang sifatnya 
teoritis tanpa ada realisasi nyata. Serta, diharapkan 
membawa pola pemikiran baru bahwa peristiwa 
tersebut (Isra’ Mi’raj) adalah gambaran nyata proses 
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bertemunya hamba dengan Tuhan. Gambaran nyata 
bahwa seperti itulah langkah yang harus ditempuh 
hamba (manusia) dalam rangka Ilaihi raaji’uuna (pulang 
kembali bertemu Tuhan).  Kemudian setelah gamblang 
langkah-langkahnya, otomatis (diharapkan) akan 
menumbuhkan semangat dan tekad yang kuat bahwa 
me-Mahasuci-kan Tuhan adalah sangat mutlak dan 
wajib dilaksanakan. Syukur-syukur bisa menjadi darah 
daging  dan nafas dalam kehidupan sehari-hari.  

 

Makna Hakekat 

Secara leksikal (makna kamus) maupun yang diyakini 
oleh mayoritas umat Islam, Isra’ berarti perjalanan 
Nabi Muhammad SAW pada malam hari dari Masjidil 
Haram menuju Masjidil Aqsha dengan menggunakan 
Buraq. Sedangkan Mi’raj adalah perjalanan Nabi 
Muhammad SAW dari Masjidil Aqsha menuju Sidratul 
Muntaha, untuk menemui Tuhan.  

Sementara di kalangan ahli agama (ahli tafsir), terjadi 
perbedaan dalam memaknai kedua kata (peristiwa) 
tersebut. Apakah yang dijalankan itu fisiknya ataukah 
rohnya saja, atau malahan keduanya secara bersama, 
atau hanya perumpaan belaka dan lain sebagainya. 

Dalam pandangan sufistik (berdasar pengalaman penulis 
selama menggeluti dunia sufi), peristiwa Isra’ Mi’raj 
secara garis besar memuat satu makna. Yaitu 
perjalanan hamba (yang dipilih dan dijalankan oleh 
Tuhan Sendiri) dalam rangka menghadap/bertemu Diri-
Nya. Perihal detailnya bagaimana perjalanan tersebut, 
melalui pendekatan tafakur fundamental dapat 
diperinci menjadi 6 unsur. Yaitu : yang menjalankan, 
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yang dijalankan, waktu perjalanan, wilayah perjalanan, 
sistem yang digunakan, dan tujuan perjalanan. 

Pertama, yang menjalankan. Sudah pasti, yang 
menjalankan adalah Tuhan Sendiri, atas Kehendak-Nya 
semata. Dengan Maha Suci-Nya dan dengan Maha Belas 
Kasih-Nya “berkenan” memberikan contoh nyata 
(keteladanan) kepada umat manusia bagaimana 
seharusnya mensucikan diri serta memproses diri 
“berjalan” bertemu dengan Diri-Nya lagi. Karena hanya 
DiriNya-lah yang berhak serta berwenang sepenuhnya 
“memproses” hamba-Nya dari kecil menjadi besar, dari 
tidak bisa berpikir menjadi bisa berpikir, serta dari 
“..gelap gulita kepada cahaya yang terang benderang…” 
(QS al Maidah: 16).  Termasuk pula dari masjidil haram 
menuju masjidil aqsha.  

Sebaliknya, pada dataran hamba (semua manusia) usaha 
yang bisa dilakukannya adalah ikhtiar dan doa. 
Ihtiarnya berupa mengitba` semua hal yang telah 
diteladankan oleh Utusan-Nya. Meliputi perkataan dan 
perbuatannya, ilmu dan amalnya, lahir dan batinnya 
yang dibarengi dengan hati yang selalu mengintai-intai 
Dzat Yang Suwiji. Kemudian diiringi dengan tawakkal, 
pasrah sepenuhnya pada ke-Mahakuasa-Nya. Sebab 
hanya Dia-lah Dzat Yang Maha mengabulkan segala 
ikhtiar yang telah dilakukan hamba-Nya serta Dia-lah 
Dzat Yang Maha Kuasa Segala-gala-Nya. 

Kedua, yang dijalankan. Yaitu abdihi (hamba-Nya). 
Tidak pandang bulu siapakah dia, apakah kawula lumrah 
atau pejabat, apakah berpendidikan atau tidak pernah 
sekolah sama sekali, apakah termasuk keturunan para 
nabi-Nya ataukah rakyat jelata pada umumnya. Semua 
sama, sama-sama hamba-Nya. Sehingga kalau dianalogi, 
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semua manusia (kita semua) mempunyai peluang yang 
sama untuk di-isra`-kan, diperjalankan Tuhan bertemu 
dengan Diri-Nya lagi. Tentunya, bukan sembarang 
hamba yang akan dipilih, melainkan yang memenuhi 
kriteria yang telah ditetapkan Tuhan Sendiri. Dimana 
kriteria Tuhan tersebut sama sekali tidak sama dengan 
kriteria yang dibuat manusia pada umumnya (semisal : 
ibadahnya, amalnya, gelarnya, keturunan darahnya, 
mujahadahnya, perjuangannya, jubahnya, sorbannya dan 
lain sebagainya).  

Melainkan—menurut pandangan sufistik—hamba yang 
mau memberlakukan diri  kal mayyiti baina yadi al-
ghasili, berlaku bagaikan mayit yang patuh dan tunduk  
(pasrah bongkokan secara total) dihadapan yang 
memandikan (guru mursyid). Sebagaimana halnya yang 
telah dicontohkan Nabi Muhammad SAW yang patuh 
dan tunduk dihadapan “Guru Mursyid” yang 
membimbingnya (Malaikat Jibril). Tidak membantah 
sedikitpun. 

Ketiga, waktu  perjalanan. Waktu yang digunakan dalam 
perjalanan menuju kepada-Nya adalah di malam hari 
(lailan). Yaitu di malam kebanyakan manusia sedang 
terlelap dalam tidur, digunakan untuk memperbanyak 
sholat, mujahadah serta memohon ampun kepadaNya. 
Sebagaimana tersirat  dalam QS. Adz-Dzaariyat ayat 
17,18 : mereka sedikit sekali tidur di waktu malam, dan 
di akhir-akhir malam mereka memohon ampun (kepada 
Allah). Dan dalam QS. As Sajdah 16 : lambung mereka 
jauh dari tempat tidurnya, sedang mereka berdo'a 
kepada Tuhannya dengan rasa takut dan harap, dan 
mereka menafkahkan sebagian dari rezki yang Kami 
berikan kepada mereka. Hal inilah yang dicontohkan 
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Nabi Muhammad SAW, bahwa beliau sering melakukan 
tafakur, nggraita diguwa-guwa. Kemudian diakhir malam 
beliau pergunakan untuk memperbanyak sholat, rialat, 
mujahadah dalam rangka mendekatkan diri hingga 
bertemu dengan-Nya. Bahkan saking banyaknya 
melakukan sholat malam, sampai-sampai membuat kaki 
beliau pecah-pecah.  Kemudian di siang hari 
dipergunakan pula untuk mengelola garapan dunia dalam 
rangka me-Mahasuci-kan Diri-Nya, “…dan bertasbih 
pulalah pada waktu-waktu di malam hari dan pada 
waktu-waktu di siang hari..” (QS. Thaahaa 130), 
disamping berjuang membela/menyemarakkan syiar 
agama Tuhan. 

Keempat, wilayah perjalanan. Yaitu minal masjidil 
haram ilal masjidil aqsha. Ayat ini sebagian ahli tafsir 
mengartikan (mulai) dari Masjidil Haram yang ada di 
Mekah menuju Masjidil Aqsha yang ada di Palestina. 
Sedangkan dalam pandangan sufistik, Masjidil Haram 
diartikan tempat (suasana) sujud yang “diharamkan”. 
Yaitu suasana sujud (sholat) yang lupa pada hakekat 
sholat (ashholatu li dzikrii), bahwa sholat itu 
tempatnya hati-nurani mengingat-ingat (menghayati 
dan merasa-rasakan) Wujud Ingsun. Sementara 
lumrahnya, pada saat sholat hati masih mengingat-ingat 
(teringat) pekerjaan, hutang, anak istri, keluarga, 
harta, serta perkara-perkara “dunia” lainnya.  Suasana 
seperti inilah yang diharamkan dan diancam dengan 
fawailun, karena sholatnya saahuun (lupa pada 
hakekatnya sholat).  

Sedangkan Masjidil Aqsha diartikan tempat (suasana) 
sujud yang jedug/tuntas, sampai dihadapan Dzat Al-
Ghaib (Tuhan). Yaitu ketika sujud mata hati (sirr, rasa) 
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dengan yakin (seolah-olah) melihat Tuhan (makna 
ihsan). Hati bisa yang demikian karena telah ditanyakan 
(“digurukan”) kepada ahli dzikr (fas-alu ahladzdzikri 
inkuntum laa ta’lamuuna, tanyakan kepada ahli dzikr bila 
kamu tidak mengetahui bagaimana caranya berdzikr 
[QS. Al Anbiya’ 7]). 

Dengan demikian, minal masjidil haram ilal masjidil 
aqsha diartikan berawal dari suasana sujud yang 
diharamkan Tuhan menuju suasana sujud yang 
jedug/tuntas sampai dihadapan Diri-Nya.  

Kelima, sistem yang digunakan. Semua sistem 
lingkungan Nabi SAW` telah mendapat berkah dari-
Nya. Artinya semua aspek kehidupan Beliau tanpa 
kecuali, merupakan sarana “perjalanan” (yang disiapkan 
Tuhan) menuju pada-Nya. Bisa dianalisa, semenjak 
beliau masih dalam kandungan ibunya, sudah dilatih 
dengan prihatin yang berat, yaitu ditinggal mati 
ayahnya. Betapa prihatinnya seorang ibu ditinggal mati 
oleh suaminya, harus memenuhi kebutuhan sendiri dan 
mencari nafkah sendiri. Sudah barang tentu, keadaan 
demikian membuat (sebagai latihan) si bayi ikut 
merasakan prihatin yang teramat sangat. Kemudian 
pada usia balita, seharusnya masih minum ASI ibunya 
serta menerima kasih sayang yang seutuhnya, lagi-lagi 
harus berprihatin dengan disusukan kepada orang lain. 
(Hal demikian ternyata terjadi pula pada rasul-rasul 
yang lain. Semisal peristiwa lahir dan kecilnya Nabi 
Ismail, Nabi Musa, Nabi Isa dan lain sebagainya). 
Demikian pula ketika masa kanak-kanak, masa remaja, 
masa dewasa yang banyak dijumpai dalam buku-buku 
sejarah, semuanya dilalui Nabi dengan 
pengorbanan/perjuangan yang luar biasa beratnya. 
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Belum lagi ketika harus berjuang membela kehormatan 
saat dihadang pedang kaum kafir, dan seterusnya dan 
sebagainya. Hingga puncaknya ketika di-mi’rajkan 
dihadapan Diri-Nya, dimana, di dalam menempuh 
perjalanan tersebut dipertemukan hal-hal ginaib yang 
sangat berat pula untuk dilalui (kalau menurut ukuran 
kita mungkin bisa membuat hati dan jantung lepas dari 
tempatnya).  

Sejarah menyebutkan bahwa sebelum diperjalankan, 
dada Nabi Muhammad SAW disucikan dengan air zam-
zam. Air zam-zam merupakan lambang ilmu yang 
mensucikan. Artinya pada dada Nabi SAW diberikan 
ilmu yang mensucikan/membeningkan hati. Yaitu ilmu 
yang bisa menjadikan hati-nurani, roh, dan rasa selalu 
bening dalam memancarkan Wajah Ilahi. Sedangkan 
hati yang bening adalah hati yang selalu mengingat-
ingat Dzat Sifat dan Af’alNya, baik ketika duduk, 
berdiri, atau berbaring. Baik ketika menjalankan 
aktifitas berdunia pada umumnya, apalagi ketika 
sedang beribadah kepadaNya. Hingga saking beningnya 
hati dalam mendzikiri-Nya, ketika menjalani ujian dunia 
yang beratnya luar biasa sekalipun, hati tetap tenang 
serta istiqomah dalam menghadap Wajah Tuhan Yang 
Maha Langgeng. Peristiwa ini diabadikan dengan 
diserupakan kendaraan Buroq (yang konon merupakan 
penjelmaan nafsu muthmainnah/jiwa yang tenang). 
Ketika naik pegunungan kaki depan memendek dan kaki 
belakang memanjang, sebaliknya ketika menuruni 
jurang, kaki depan memanjang dan kaki belakang 
memendek. Artinya ketika ditimpa ujian cobaan yang 
sangat berat hati tetap istiqomah dalam memandang 
Wajah-Nya, demikian pula ketika ditimpakan 
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kesenangan yang luar biasa hati tetap istiqomah pula 
dalam mendzikiri-Nya. Dengan demikian hati tetap 
stabil, tenang serta istiqomah dalam memandangi serta 
berjalan menuju Dzat Yang Berkuasa. 

Itulah sebuah perjalanan yang didalamnya dikelilingi 
oleh berkah Tuhan. Hampir-hampir tidak pernah ada 
sedikitpun kesenangan di dalamnya. Semua mengandung 
keprihatinan. Di lain pihak, dengan adanya keprihatinan 
disitulah wujud kasih sayang Tuhan kepada hamba-Nya. 
Yaitu agar dalam dada si hamba tidak ada lagi yang 
dicintai, diingat-ingat, dihayati hingga dirasa-rasakan 
selain Wujud Diri-Nya Dzat Yang Maha Kekal dan 
Abadi. 

Tujuan perjalanan. Semua peristiwa yang terjadi 
tentang Isra` Mi’raj,  merupakan tanda betapa 
sebenarnya Maha Kuasa Dzat Yang Allah Asma-Nya. 
Menunjukkan Kasih Sayang-Nya dengan memberikan 
contoh nyata bagaimana seharusnya hamba itu berjalan 
pulang kepada-Nya. Kemudian dilengkapi dengan sebuah 
“ibadah” khusus bagi umat Muhammad yang berupa 
sholat. Oleh karenanya dalam dunia sufi dikenal istilah 
“ashsholatu mi’rojul mukminin”, bahwa sholat adalah 
mi’rajnya orang-orang mukmin.  

Disamping itu tersirat pula betapa kuatnya keinginan 
Tuhan agar Diri-Nya dikenali hamba-Nya. Kemudian 
dijadikan pusat konsentrasinya hati-nurani, roh, dan 
rasa serta dijadikan satu-satunya tujuan dalam hidup 
dan kehidupan manusia. Implementasinya, ketika 
menjalani kehidupan dunia yang disiapkan sebagai ujian, 
hati tetap mempunyai pusat konsentrasi, gondelan 
(pegangan) yang sangat kokoh untuk tetap menuju 
kepada-Nya, walaupun secara lahir sebagaimana 
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lumrahnya manusia di dunia. Ya bekerja, berumah 
tangga, beranak istri, bermasyarakat, beribadah dan 
lain sebagainya. 

Kesimpulan 

Peristiwa Isra’ Mi’raj memberi gambaran pada manusia, 
betapa luar biasanya kekuasaan Tuhan atas diri hamba. 
Memperjalankan hamba (pilihan-Nya) dari suasana 
sujud (bersembah) yang diharamkan Tuhan (yaitu 
suasana sujud/bersembah yang tidak disertai lidzikkri) 
menuju suasana sujud/bersembah yang jadug (tuntas, 
sampai), dihadapan-Nya. Menunjukkan jalan kebenaran 
pada hamba pilihan-Nya (Muhammad SAW) melalui 
utusan-Nya (Malaikat Jibril), Allah memilih utusan-
utusan-(Nya) dari malaikat dan dari manusia. (QS.al 
Hajj:75).   

Kemudian nilai tafakur yang perlu (dan selayaknya) 
dikembangkan,  

1. Muhammad yang ummi ternyata menemukan al-Haq 
kebenaran (sebagai wujud nyata diperjalankan 
Tuhan) melalui utusan-Nya (Jibril), dapatkah kita 
menemukan kebenaran tanpa melalui utusan-Nya? 
Padahal firman-Nya menegaskan: “Bagaimana kamu 
(sampai) menjadi kafir, padahal ayat-ayat Allah 
dibacakan kepada kamu, dan Rasul-Nya pun berada 
di tengah-tengah kamu (kamu yang dalam arti nenek 
moyang, kita-kita, anak cucu, serta semua spesies 
manusia sampai kiyamat). Barangsiapa yang 
berpegang teguh kepada (agama) Allah maka 
sesungguhnya ia telah diberi petunjuk kepada jalan 
yang lurus”.  (QS. Ali-'Imran: 101).  
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2. Tuhan menurunkan rasul yang berupa Malaikat hanya 
dikhususkan kepada hamba pilihan (Nabi/Rasul)-Nya 
saja (semisal peristiwa Nabi Muhammad SAW, Nabi 
Musa As, Nabi Isa As, Nabi Dawud dan sebagainya). 
Sedangkan rasul Tuhan yang diberikan kepada 
manusia pada umumnya, berupa/berbentuk layaknya 
manusia pada umumnya pula, “..tetapi Tuhan 
memberikan karunia kepada siapa yang dikehendaki” 
(QS. Ibrahim 11). 

Akhirnya, sebagai hamba biasa yang sangat banyak 
dosanya, hanyalah bisa berharap dan berdoa, mohon 
kiranya Allah SWT berkenan “memilih” diri ini menjadi 
hamba yang diperjalankan menuju kepada Diri-Nya, 
serta dikuatkan menjalankan segala petunjuk utusan-
Nya yang selalu mengada ditengah-tengah umat 
manusia. Amien. 
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REKONSTRUKSI  MAKNA  ISLAM : 

ISLAM ITU  "BUKAN  AGAMA" 

 
 

Rekonstruksi makna Islam? Islam itu “Bukan Agama”? 
Ungkapan kalimat tersebut, tentu dapat membuat bulu 
kuduk jadi merinding. Atau paling tidak, memaksa kita 
untuk mengernyitkan dahi. Sebab, pernyataan tersebut 
memang benar-benar diluar—bahkan mungkin juga bisa 
bertentangan dengan—paradigma yang diyakini umat 
Islam selama ini. Selanjutnya dapat ditebak, muncul 
berpuluh-puluh pertanyaan tentangnya. Tidak 
waras(sinting)-kah penggagasnya, dari mana asalnya 
“ide gila” tersebut, apakah merupakan ajaran/faham 
“kiri” (sesat), kalau begitu Islam yang selama ini 
disebut apa, dan seterusnya dan sebagainya.  

Berbagai pertanyaan spontan tersebut memang sangat 
logis. Sebab, semua penganut Islam, tentu 
berkeyakinan bahwa Islam adalah salah satu agama 
yang ada di muka bumi. Islam juga dianut oleh sebagian 
besar umat manusia. Di Indonesia, ia dianut oleh kurang 
lebih 88% penduduknya. 

Apalagi dalam kalangan umat Islam sendiri, selain 
meyakini sebagai agama yang diturunkan kepada 
rasul/nabi Muhammad SAW, mayoritas penganutnya 
meyakini bahwa Islam-lah agama yang “paling benar” 
disisi-Nya. Selain Islam adalah agama yang tidak 
diridhai, alias “salah”. Dasarnya, Inna ad-diina 
‘indallaahi al-islam (QS.3:19), yang di tafsir Depag—
maupun di berbagai tafsir—diartikan "sesungguhnya 
agama (yang diridhai) di sisi Allah hanyalah Islam". 
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Kalau sudah jelas-jelas demikian, mengapa lantas 
membikin “arus” tersendiri, meluruskan makna Islam? 
Terus apa pula kaitan antara Islam sebagai satu-
satunya agama yang benar dengan Islam itu "bukan 
agama"? Bukankah hampir semua ulama mengatakan hal 
sama, bahwa Islam adalah satu-satunya agama yang 
diridhai disisi-Nya? 

Sekilas, asumsi tersebut memang benar. Tetapi kalau 
dikaji ulang secara mendalam, ditafakuri dengan extra 
hati-hati (teliti) maupun digagas hingga tuntas, ada 
sesuatu yang "janggal". Misalnya, pada ayat diatas, 
Islam yang salah satu artinya selamat tidak diartikan 
sebagaimana mestinya. Sementara bila kata "selamat" 
disertakan didalamnya, maka artinya menjadi 
"sesungguhnya agama (yang diridhai) di sisi Allah 
hanyalah selamat". Disinilah letak kejanggalannya, 
agama yang diridhai Tuhan adalah "selamat", agama 
mana gerangan yang menjamin selamat—disisi-Nya?. 
Sementara ad-diin sendiri, menurut pengalaman saya, 
juga “kurang tepat” bila diartikan agama. Belum yang 
dikatakan selamat itu sendiri, selamat yang bagaimana, 
menurut siapa, bagaimana kriterianya dan seterusnya 
dan sebagainya.  

Oleh karenanya, ulasan berikut mencoba mengagas 
permasalahan tersebut hingga tuntas. Pembahasannya, 
bukan hanya sekedar gagasan. Bukan sekedar angan-
angan kosong ataupun sekedar retorika. Bukan pula 
sekedar wacana-wacana sebagaimana yang ramai 
diperbincangkan banyak orang. Melainkan pengalaman 
nyata yang selama ini saya yakini dan jalani. Sudah 
barang tentu, dasarnya adalah pengalaman selama 
mendalami “sufistik/tasawuf”. Dimana, ilmu ini konon 
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tidak banyak diketahui, dipelajari, apalagi diamalkan 
mayoritas umat Islam sendiri. Padahal sebenarnya ia 
itu ada, dan diamalkan oleh Nabi SAW sendiri, beserta 
sahabat “istimewa” yang kemudian disebut “ahlul-bait”.  

Makna Islam 

Islam, oleh masyarakat luas pada umumnya dimaknai 
selamat. Baik selamat ketika menjalani kehidupan di 
dunia dan selamat pula ketika di akherat nanti. 
Selamatnya kehidupan di dunia, yaitu terbebas dari 
berbagai macam permasalahan ancaman, gangguan, dan 
sejenisnya yang dapat menganggu kesejahteraan hidup. 
Keselamatan di dunia ini, secara logika, dapat 
diupayakan (direncanakan) dengan sebaik-baiknya. 
Melalui musyawarah mufakat, lobi-lobi, menjalin kerja 
sama yang baik, perjanjian-perjanjian dan masih banyak 
cara yang lainnya.  

Sedangkan selamatnya akherat, tidak dapat 
diperlakukan demikian. Tidak seorang pun mampu 
memperkirakannya, apalagi menjangkaunya. Sebab, ia 
mutlak menjadi milik-Nya. Kriterianya pun juga ada 
pada-Nya. Digenggam erat sendiri oleh-Nya. Tidak 
semua orang dimengertikan kecuali yang telah diridhai-
Nya. 

Bukan Agama Yang Paling Benar 

Sebagaimana uraian diatas bahwa alasan utama yang 
mengatakan bahwa Islam adalah satu-satunya agama 
yang diridhai (paling benar) disisi-Nya  adalah Q.S. Ali 
Imran [3] ayat 19 : Inna ad-diina ‘indallaahi al-islam. 
Ayat tersebut bila dikaitkan dengan Q.S. Al-Baqarah 
[2]:62, menampakkan hubungan yang saling berlawanan 
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(bertolak belakang). Ayat tersebut adalah (artinya): 
“sesungguhnya orang-orang mu'min, orang-orang 
Yahudi, orang-orang Nasrani dan orang-orang Shabiin, 
siapa saja diantara mereka yang benar-benar beriman 
kepada Allah, hari kemudian dan beramal saleh, mereka 
akan menerima pahala dari Tuhan mereka, tidak ada 
kekhawatiran terhadap mereka, dan tidak (pula) 
mereka bersedih hati”.   

Ayat ini menegaskan, baik orang mukmin Yahudi, 
Nasrani, Shabiin, semua penganut agama, bahkan 
(ditegaskan) “siapa saja diantara mereka”, mungkin 
saja orientaslis, yahudis, liberalis, budhis, kristianis, 
dan lain sebagainya, atau bahkan dari golongan Isam 
sendiri, mulai dari aliran/faham A, B, C sampai Z yang 
jumlahnya bisa mencapai ratusan ribu, sama hukumnya 
dihadapan Tuhan. Yang membedakan hanya satu, 
bagaimana menempatkan dan merealisasikan "benar-
benar beriman kepada Allah, hari kemudian dan 
beramal saleh".  

Dengan kata lain, semua agama yang dianut oleh semua 
manusia di bumi ini mempunyai peluang yang sama di 
hadapan Tuhan. Sama sekali tidak mengatakan kalau 
Islam adalah agama yang paling benar. Tidak pula 
mengatakan selain Islam adalah agama yang “tidak 
benar” di hadapan-Nya. 

Permasalahannya, mungkinkah Tuhan "mendua", disatu 
sisi memvonis Islam adalah agama yang diridhai, di lain 
pihak memvonis penganut semua agama juga benar? 
Ataukah faktor manusianya yang salah persepsi atas 
ayat-ayat-Nya? 
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Mentafakuri fenomena tersebut, asumsi yang dapat 
dibangun adalah Tuhan tidak mungkin "mendua". Tidak 
mungkin terjadi pada ayat-Nya terdapat dua maksud 
yang berlainan. Melainkan "pasti" memuat satu maksud 
dan kehendak-Nya. Disamping itu, fakta menunjukkan 
bahwa memang sangat sering terjadi perbedaan 
penafsiran yang dilakukan para ahli tafsir maupun para 
elit agama. Sehingga, persepsi dan pengartian ayat 
pertama di atas kemungkinan besar terjadi kesalahan.  

Sementara itu, Bisri Affandi  mengartikan ad-diin 
dengan "al-khudu’ al-mutlaq", tunduk secara mutlak. 
Sehingga, ayat pertama di atas dapat diartikan: 
"sesungguhnya barang siapa yang tunduk secara mutlak 
disisi Allah (yang dibuktikan dengan tunduk secara 
mutlak dihadapan utusan-Nya) yaitulah yang selamat/ 
diselamatkan (Islam)".  

Pengartian tersebut nampaknya lebih rasional. 
Rasionalnya, oleh karena tunduk secara mutlak 
dihadapan-Nya, maka sewajarnya-lah bila akhirnya 
Tuhan sendiri yang menyelamatkan (jiwa-raganya). 
Tunduk secara mutlak dihadapan-Nya, realisasinya, 
berlaku patuh dan tunduk dihadapan rasul-Nya, 
sebagaimana sujudnya para Malaikat dihadapan 
khalifah-Nya (Q.S. 2:34).  

Oleh karenanya, beriman kepada Malaikat diletakkan 
pada nomer dua (lebih “utama” dari beriman kepada 
kitab maupun rasul-Nya). Maksudnya, agar mencontoh 
watak Malaikat dalam tunduk secara mutlak kepada-
Nya, dengan berlaku sujud dihadapan khalifah-Nya.  

Nilai rasional yang lain, ada hubungannya dengan ayat 
kedua di atas (Q.S.2: 62). Yaitu, bila berimannya 
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dengan sebenar-benarnya beriman, diikuti tunduk 
secara mutlak dihadapan-Nya, yang diimplementasikan 
patuh dan tunduk sebagaimana watak para Malaikat 
dihadapan khalifah-Nya, maka sudah sewajarnya bila 
dijamin oleh-Nya: "tidak ada kekhawatiran terhadap 
mereka, dan tidak (pula) mereka bersedih hati". 

Tidak ada kekhawatiran dalam menjalani sulitnya hidup. 
Sekalipun dihimpit cobaan yang bertubi-tubi, 
permasalahan kehidupan yang megadimensi, ataupun 
sulitnya mencari sesuap nasi. Hilang semua gundah 
gulana. Yang ada hanya "nikmat"-nya merasakan 
beriman yang sesungguhnya. Otomatis pula tidak ada 
kesedihan di dalamnya. Karena dadanya—sebagai 
instrumen taqwa : attaqwa hahuna—hanyut dan 
tenggelam  dalam Maha Indah-Nya. 
 
Selamat (Islam) adalah "Target" 

Perintah-Nya dengan tegas menyatakan: "Hai orang-
orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam 
secara keseluruhan,…" (Q.S. 2:208). Pemaknaan 
tersebut, nampaknya perlu ditinjau kembali. Sebab 
kata “Islam” pun belum diartikan. Sedang bila 
diartikan, maknanya menjadi : "hai orang-orang yang 
beriman, upayakan (perjuangkan) 'selamat' itu secara 
keseluruhan,…". Tentunya, selamat yang dimaksud 
adalah selamat dunia dan selamat akherat. Atau dalam 
arti lain, selamatnya semua unsur (penyusun) jiwa raga.  

Selamatnya dunia, secara logika dapat direncanakan 
dengan sebaik-baiknya. Selamatnya akherat, tidak 
seorang pun bisa memperkirakan sebelumnya. Karena 
alam akherat "mutlak" milik-Nya semata. Namun 
demikian, menurut pengalaman saya dalam ber-tasawuf 
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dapat diteorikan dengan mengupayakan selamatnya 
unsur jiwa raga yang berupa : jasad, hati-nurani, roh 
dan rasa. 

Selamatnya jasad (raga) yaitu dengan menjalankan 
syareat sebagaimana yang telah diteladankan rasul-
Nya. Berupa tuntunan yang dapat dilihat mata, 
didengar telinga, dikerjakan anggota jasad. Dibarengi 
dengan baiknya budi pekerti, sucinya jiwa raga, lemah 
lembut, andap asor, menghargai sesama, ajak-ajak 
dalam kebenaran dan kesabaran, dan berbagai macam 
bentuk kebaikan “lahir” lainnya.  

Selamatnya hati, dengan menjalani tarekat. Berupa hati 
yang berjalan sebagaimana fungsi dan tugasnya, yaitu 
hanya untuk mendzikiri (mengingat-ingat dan 
menghayati) Dzat Tuhan. Dzat Tuhan yang telah 
memperkenalkan diri dengan asma (sebutan) Allah—
maupun 99 asma lainnya, dan yang disebut-sebut 
hambanya : Gusti, God, Dewa, Yahweh dan lain 
sebagainya. Cara mendzikiri-Nya, petunjuk-Nya, …fas-
alu ahladzdzikkri inkuntum laa ta’lamuuna (Q.S. 21:7). 
Tanyakan kepada ahli dzikir bila kamu tidak mengetahui 
(bagaimana caranya berdzikir). Tanpa ada kesediaan 
bertanya kepada yang diahlikan oleh Tuhan (ahli 
dzikir), mustahil bisa menjalani dzikir yang benar, 
sebagaimana yang dikehendaki-Nya. Sebab, ahli dzikir 
ini—beserta ilmu (Dzikir) yang dibawanya—diturunkan 
dan dijaga langsung oleh-Nya. Firman-Nya: 
“Sesungguhnya Kami-lah yang menurunkan adz-dzikr 
(ilmu Dzikir) dan sesungguhnya Kami benar-benar 
memeliharanya. (QS. 15:9). 

Selamatnya roh adalah rasa hati yang mengintai-intai 
daya dan kekuatan Tuhan. "Perasaan" yang berusaha 
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untuk menyadari bahwa yang sebenarnya mempunyai 
daya dan kekuatan adalah Tuhan sendiri. Laa quwwata 
illa billah (Q.S. 18:39), tidak ada daya dan kekuatan 
kecuali datangnya dari Allah, milik Allah semata. 
Sebagaimana yang tersirat dalam firman-Nya "…dan 
bukan kamu yang melempar ketika kamu melempar, 
tetapi Allah-lah yang melempar" (Q.S. 8:17). 

Realisasinya, berusaha keras menyadari sepenuhnya 
bahwa keberadaan diri hamba bagaikan buih ditengah 
samudra. Bisanya bergerak kesana kemari bukan karena 
kekuatan buih itu sendiri, melainkan karena kekuatan 
ombak samuderanya. Caranya, dengan melanggengkan 
(mengabadikan) dzikir yang telah diperoleh 
(disekolahkan/digurukan) dari yang berhak dan sah 
menunjukkannya. 

Islamnya rasa adalah "perasaan" yang meyakini bahwa 
hakekat yang Ada hanya Dzat-Nya semata. Selain 
Wujud Diri-Nya (termasuk wujudnya jiwa raga maupun 
dunia seisinya), dirasa-rasa tidak ada. Rasa yang 
selamat, konkritnya, tidak mengenal lagi yang namanya 
pegel, jibeg, susah, bungah, kecewa, bahagia, 
kedudukan, harta berlimpah, dan lain sebagainya. Tidak 
mengenal pula pamrih bangsa dunia (semisal mengharap 
imbalan, penghargaan, pujian), maupun pamrih bangsa 
akherat (semisal mengharap pahala, ingin surga maupun 
takut neraka). Rasanya hanya menikmati dan merasakan 
indahnya Dzat-Nya Yang Maha Indah.  

Sebagaimana yang dicontohkan Tuhan pada rasul-Nya 
(Nabi SAW dan para Nabi, wali, dan kekasih-Nya yang 
lain), dimana beliau-beliau (seolah-olah) tidak mengenal 
lagi yang namanya kecewa, sengsara, pamrih, was-was 
dan sebagainya walaupun mengalami penderitaan yang 
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hebat, dihujat dilecehkan bahkan diancam dengan 
pedang di leher. Perasaannya tidak terpengaruh lagi 
oleh gemerlap dan hiruk pikuknya dunia. Walaupun 
secara lahir tetap sebagaimana lumrahnya hidup di 
dunia (beranak, berkeluarga, bekerja, bermasyarakat, 
bernegara, maupun berbagai macam aktifitas dunia 
lainnya). 

Kesimpulannya, Islam yang artinya selamat lebih “bijak” 
bila dipandang sebagai “target”. Targetnya, bisa 
selamat pulang kembali berjumpa dengan Sang Pencipta 
di akherat. Karena, ternyata "selamat" mutlak menjadi 
milik-Nya. Pencapaiannya pun sangat-sangat tidak 
mudah. Sebagaimana "fatwa” Al-Ghazali “ternyata jalan 
keagamaan begitu samar-samar, dan jalan syaitan 
begitu beraneka". Oleh karenanya, sangat diperlukan 
keberanian membalik watak kemanusiaannya, meniru 
watak malaikat-Nya dalam memberlakukan diri sujud 
dihadapan khalifah-Nya.  

Namun demikian, tidak ada salahnya bila Islam disebut 
sebagai agama. Serangkaian “peraturan” Tuhan yang 
dibawa/disampaikan oleh utusan/rasul/khalifah-Nya, 
yang dapat mencegah pemeluknya dari kerusakan, baik 
kerusakan ketika hidup di dunia maupun kerusakan pada 
kehidupan akherat kelak, serta bisa selamat pulang 
kembali di sisi Tuhan Yang berkuasa. Sudah barang 
tentu, kriteria ketidakrusakannya mutlak ada pada 
Sang Pemiliknya sendiri. Bukan lagi atas pemikiran, 
gagasan, musyawarah maupun “ijtihad” si hamba. 

Sebagai penganutnya, selayaknya berani 
merekonstruksi dan mereformasi pola berpikir dan 
ber-rasa. Serta berani meninjau kembali paradigma 
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tentang Islam yang “benar”, sebagaimana yang 
dikehendaki Sang Pencipta. 

Sebaliknya bila berpuas diri terhadap pemahaman yang 
telah diterima, dengan tidak mau berusaha untuk 
mencoba merekonstruksinya kembali dari berbagai 
masukan, disertai dengan otak dan hati yang jernih, 
Tuhan pun tidak akan membuka pintu rohmatnya. 
Sebab, firman-Nya dengan sangat tegasnya 
menyatakan “Tuhan tidak akan mengubah nasib suatu 
kaum bila kaum itu tidak mau mengubah nasibnya 
sendiri”. 
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REKONSTRUKSI  MAKNA  PENCERAHAN   

DAN  PENERAPAN  “SAPERE  AUDE”-NYA 

 
 
 

Pencerahan (aufklarung), kata ini didengungkan oleh 
Immanuel Kant kurang lebih 220 tahun lalu. Ia 
merupakan puncak gelombang perubahan besar revolusi 
(dalam bidang sains), renaisans (seni dan filsafat), dan 
reformasi (agama) yang terjadi di Eropa abad ke-15 
dan ke-16. Merupakan akibat langsung dari berbagai 
pengaruh dan interaksi budaya dan ilmu pengetahuan 
yang terjadi sepanjang abad ke-13 dan ke-14 (Kompas, 
2-3-2005).  

Pencerahan, didefinisikan pencetusnya dengan  
“keluarnya manusia dari ketidakmatangan yang 
diciptakannya sendiri. Sedangkan ketidakmatangan 
adalah ketidakmampuan seseorang menggunakan akal-
pikirannya tanpa bantuan orang lain”. Mottonya yang 
terkenal adalah: Sapere aude! Beranilah menggunakan 
pemahaman sendiri!  

Berawal dari motto inilah tulisan ini mencoba 
merekonstruksi makna pencerahan berikut 
penerapannya. Dilandasi pengalaman selama mendalami 
“Ilmu Hakekat”, penulis ingin membongkar hakekat 
pencerahan yang sesungguhnya. Disamping tergelitik 
oleh ungkapan Luthfi “selama takut mengemukakan 
pendapat kita sendiri, selama itu pula kita tak pernah 
tercerahkan” (islamlib.com, 17-05-04).  

Di lain pihak (masih menurut Luthfi), “pengulang-
ulangan pendapat orang lain tak akan membawa 
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seseorang kemana-mana, kecuali ke masa silam itu 
sendiri, yang menjadi rujukannya”. Tidak akan pernah 
memahami apalagi mencapai hakekat pencerahan yang 
sesungguhnya. Jelas sekali bertentangan dengan 
semangat “lateral thinking”-nya Edward de Bono 
(Erlangga: 1990).  
 

Hakekat Pencerahan 

Pencerahan, yang oleh Kant didefinisikan “keluarnya 
manusia dari ketidakmatangan yang diciptakannya 
sendiri…”, saya pikir kurang pada tempatnya, dan perlu 
diredefinisi ulang. Sebab, secara bahasa, pencerahan 
berasal dari kata “cerah” yang mendapat imbuhan “pe-
an”. Imbuhan pe-an sendiri mempunyai makna 
usaha/langkah untuk memperdalam, memperjelas, 
mempertegas apa yang dimaksud kata dasarnya. 
Misalnya penjelasan, usaha untuk menjelaskan agar 
lebih gamblang; pembersihan, usaha untuk 
membersihkan secara menyeluruh; penegasan, 
usaha/langkah untuk lebih mempertegas lagi.  

Dengan demikian, pencerahan, seyogianya didefinisikan 
menjadi: “serangkaian usaha untuk membangkitkan 
manusia dan memberdayakan segenap potensi yang 
dimiliki agar keluar dari ketidakmatangan, menuju 
suasana yang cerah bercahaya dan terang benderang”.  

Pencerahan ini—menurut pengalaman saya—jenis dan 
sifatnya ada dua. Yang sifatnya mikro-subyek dan yang 
sifatnya makro-subyek. Yang sifatnya mikro-subyek 
adalah pencerahan yang dilakukan oleh manusia pada 
umumnya kepada sesamanya. Bidang garapannya 
mengenai ilmu-ilmu (pengetahuan) yang sifatnya 
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lahiriah, dan dapat diterima akal-pikiran secara 
langsung. Yaitu sebagaimana yang dilakukan oleh Kant, 
Al-Ghazali, Ibn Rushd, Aristoteles, Plato, Muhammad 
Abduh, de Bono, Harun Yahya, Luthfi Asysyaukanie, 
Ulil Abshar-Abdalla, Saya (bisa juga Anda), maupun 
berjuta-juta pembicara-pemikir-penulis lainnya.  

Sedang pencerahan yang sifatnya makro-subyek adalah 
pencerahan yang dilakukan oleh Tuhan sendiri. 
Pencerahan ini dilakukan karena manusia sama sekali 
lupa atas “amanah” yang telah disanggupinya ketika 
masih di alam arwah. Manusia lupa sama sekali atas 
kesaksian yang telah dibuatnya sendiri. Manusia lupa 
sama sekali tempat asal usulnya  maupun tempat 
kembalinya nanti. Apalagi ditambah dengan wataknya 
yang benar-benar melampaui batas, dhaluman jahula, 
suka membuat kerusakan dan pertumpahan darah.  

Realisasi pencerahan ini adalah dilakukan oleh 
kepanjangan-Nya, yang disebut pula dengan istilah 
Rasul/khalifah/utusan. Dengan diutusnya Adam sebagai 
“pencerah” umat manusia yang pertama, yang 
ditindaklanjuti oleh rasul-rasul berikutnya. Sebab, 
nyatanya Tuhan memang tidak akan pernah 
menampakkan Diri di muka bumi-Nya (QS.3:179). 
Sebagaimana halnya peristiwa Musa meyakini Wujud 
Tuhan, hancurlah gunung sebagai tempat penampakan-
Nya.   

Pencerahan ini meliputi ilmu-ilmu (pengetahuan) yang 
sifatnya ukhrawi (akherat), ilmu hal-ikhwal hati, 
penyakit amal, ilmu tentang Dzat Sifat dan Af’al-Nya, 
tentang mati yang selamat, mati yang kesasar dan 
sebagainya. Contoh jelasnya adalah pencerahan yang 
dilakukan terhadap Nabi SAW, yang langsung dilakukan 
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oleh utusan-Nya yang lain (Malaikat Jibril)—dimana 
pada peristiwa Isra’ Mi’raj dijelaskan bahwa Nabi SAW 
selalu berada dibawah bimbingan Sang Pencerah, tidak 
boleh ingin surga dan tidak boleh pula takut neraka, 
terus berjalan menuju kepada-Nya. Demikian pula 
pencerahan terhadap “ahlul-bait”, yang juga langsung 
dilakukan oleh Nabi SAW selaku khalifah/utusan-Nya.  

Pencerahan yang ukhrawi (akherat) atau bisa disebut 
“batin” ini berkaitan erat dengan ajaran (Islam) yang 
dibawa Nabi SAW—maupun para rasul-Nya yang lain—
yang sifatnya juga batin (ilmu hakekat). Pencerahan ini 
memang tidak bisa dilakukan oleh manusia lain. Ia 
langsung diajarkan oleh khalifah-Nya tersebut. 
Misalnya bagaimana memberlakukan lapang dada, tidak 
mudah emosi, tidak gengsi, tidak pamrih 
pahala/ganjaran, tidak butuh surga, tidak takut neraka, 
ikhlas yang “sejati”, dzikir sirri, istikomah dalam 
dzikir, dan seterusnya dan sebagainya.   

Hal-hal seperti itu memang tidak dapat dijangkau oleh 
akal-pikiran, melainkan langsung dibawah bimbingan 
sang guru "Pencerah". Tidak dapat diwariskan dan tidak 
dapat pula ditulis dalam buku. Tidak dapat diteorikan, 
melainkan memerlukan pengalaman langsung yang 
langsung dibimbing oleh yang diahlikan Tuhan sebagai 
khalifah-Nya sekaligus Pencerahnya. 
 

Yang Tercerahkan 

Secara mikro-subyek, mereka yang tercerahkan adalah 
yang mampu menangkap pesan dan seruan sesamanya. 
Mampu membangkitkan segenap potensi yang ada pada 
dirinya. Mampu mengelola garapan masing-masing 
dengan dedikasi yang tinggi, diikuti etos kerja dan etos 
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pikir yang profesional. Pada gilirannya dapat menjadi 
pionir-pionir manusia di sekelilingnya menuju 
terciptanya umat yang beradab dan menjunjung tinggi 
nilai-nilai kemanusiaan.  

Sementara secara makro-subyek, mereka yang 
tercerahkan adalah mereka yang dapat menangkap 
kehendak Tuhan mengapa memberadakan manusia pada 
kehidupan dunia yang fana (tidak ada). Mampu 
menggraita dan menangkap mengapa Tuhan menurunkan 
khalifah/rasul-Nya. Dapat menangkap pesan Tuhan 
bahwa khalifah/rasul-Nya adalah senantiasa abadi 
sampai kiyamat. Sebagaimana firman-Nya “…dan Rasul-
Nya pun selalu berada di tengah-tengah kamu..” (Q.S. 
3:101), maupun “…sesungguhnya telah datang Rasul itu 
kepadamu dengan (membawa) kebenaran dari Tuhanmu, 
maka berimanlah kamu,…” (Q.S. 4:170).  

("Kamu" yang dalam arti luas : nenek moyang, kita-kita, 
anak cucu, dan semua spesies manusia sampai kiyamat 
nanti. Bukan “kamu” yang menyaksikan jiwa raga 
Muhammad SAW saja. Karena bila diartikan demikian, 
logikanya, Al Quran tidak “cocok” lagi untuk “kamu” 
yang sekarang (kita) dan “kamu-kamu” yang seterusnya 
[anak, cucu, cicit, dst]).  

Yang pada akhirnya mau menyadari bahwa 
bagaimanapun hebatnya otak dan akal pikiran manusia, 
betapapun canggihnya teknologi yang telah 
diciptakannya, tidak akan pernah mampu menjangkau 
perkara-perkara yang sifatnya ukhrawi (batini). Oleh 
karenanya bangkit kesadarannya untuk mau “mencari” 
sang Pencerah batin. Kemudian berusaha keras agar 
dapat menjalankan seruan, pesan maupun mengitba` 
apapun yang telah diteladankannya.  
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Berani merombak pemikirannya sendiri bahwa 
kebenaran adalah mutlak menjadi milik-Nya, al Haq min 
Rabbika. Selain pada-Nya, tidak ada jaminan 
kebenarannya. Betapapun hebatnya pengetahuan-
wawasan-kearifan-keulamaan-kharisma manusia, 
sekalipun menjadi tokoh hebat dunia, tetaplah tidak 
ada jaminan kebenaran dari-Nya. Oleh karenanya, 
berani menggunakan motto “inovasi pemikiran tiada 
henti”. Berani merekonstruksi mitos, paradigma maupun 
gagasan-gagasan yang sudah mapan, menuju kebenaran 
yang digenggam sendiri oleh-Nya. Berani 
mempraktekkan sapere aude! dalam arti yang 
sesungguhnya. Itulah manusia yang tercerahkan 
dihadapan-Nya. 
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PENCERAHAN DARI MARAKNYA BENCANA 
∗

)  

 

Agama, sebagaimana definisinya merupakan 
seperangkat peraturan yang mengantarkan pemeluknya 
agar "tidak rusak". Tentu saja, tidak rusak yang 
dimaksud, adalah tidak rusak ketika hidup di dunia dan 
tidak pula rusak ketika di akhirat kelak.  

Implikasinya, beragama menjadi tidak berarti bila 
tidak dapat mencegah dan membebaskan pemeluknya 
dari kerusakan. Tetapi anehnya, ada di antara para 
pemeluknya yang hidup "terlanjur nyaman" dalam 
kerusakan. Bahkan, meski sama sekali tidak disadari, 
ada yang berani merusak "hukum Tuhan".  

Hukum Tuhan yang dimaksud adalah, "Sesungguhnya 
Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi" 
(Q.S. 2:30). Hukum tersebut diganti dengan "khalifah 
Tuhan sudah berakhir".  

Berakhir sesuai dengan keyakinan masing-masing yang 
merusak. Buktinya, kaum Yahudi tidak mengakui 
kelanjutan khalifah Tuhan (Isa a.s. maupun Muhammad 
SAW.) Umat non-Muslim tidak mengakui bahwa 
Muhammad SAW. adalah sebagai khalifah-Nya pula.  

Umat sekarang pun kebanyakan mengatakan hal yang 
sama, "khalifah Tuhan sudah berakhir". Demikian pula 
dengan hukum Tuhan yang lain "Sesungguhnya Aku 
mengetahui apa yang tidak kamu ketahui" (Q.S. 2:30) 
tidak banyak berarti di hadapan manusia. Digantinya 
dengan—walau terkadang tidak disadari—“aku lebih 

                                                
∗) Dimuat Harian Pikiran Rakyat Bandung, tanggal 01-03-2004�
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pandai dan lebih mengerti dari pada Tuhan". Nyatanya, 
berani mengganti hukum Tuhan sebagaimana di atas. 

Akibatnya, sudah barang tentu murka Tuhan-lah 
imbalannya. Sebagaimana yang terjadi pada umat-umat 
terdahulu. Umat Nabi Nuh misalnya, dihancurkan 
dengan banjir bandang. Akibatnya pun dapat dirasakan 
sampai sekarang, jazirah Arab dan sekitarnya menjadi 
lautan pasir. Banyak umat para khalifah Tuhan yang lain 
yang dihancurkan dengan bencana, kekeringan, maupun 
ditenggelamkan di bumi.  

Umat sekarang pun punya indikasi ke arah sana. Makin 
hari yang namanya bencana, makin mengerikan dan 
makin sering terjadi. Volume dan ragamnya pun makin 
meningkat. Tidak peduli mereka yang "tidak benar", 
kaum muslimin, maupun yang sedang melakukan ibadah 
di tanah suci (haji). Bahkan, berbagai bencana tersebut 
satu tahun terakhir hampir merata di belahan dunia. 

Sehingga kalau ditafakuri, adanya bencana tersebut 
pasti ada yang salah dalam beragamanya. Kalau lah 
tidak, tentu tidak demikian akibat yang diterimanya. 
Sebab, ketentuan-Nya mengatakan, "Jikalau sekiranya 
penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah 
Kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari 
langit dan bumi, tetapi mereka mendustakan (ayat-ayat 
Kami) itu, maka Kami siksa mereka (dengan berbagai 
bencana) disebabkan perbuatannya" (Q.S. 7:96). 

Di samping itu, adanya berbagai macam bencana yang 
sekarang "makin ramai", karena beriman dan 
bertakwanya tidak sesuai dengan ketentuan Tuhan. 
Firman-Nya mengatakan, "Sesungguhnya orang-orang 
mukmin, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani dan 
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orang-orang Shabiin, siapa saja di antara mereka yang 
benar-benar beriman kepada Allah, hari kemudian dan 
beramal saleh, mereka akan menerima pahala dari 
Tuhan mereka, tidak ada kekhawatiran terhadap 
mereka, dan tidak (pula) mereka bersedih hati". (Q.S. 
2:62).  

Hukum ini menegaskan siapa pun orangnya, dari 
keyakinan/agama manapun, dari golongan/bangsa 
manapun juga, jika berimannya kepada Tuhan dengan 
sebenar-benarnya beriman (dalam arti mengenal secara 
mutlak keberadaan-Nya, dan mengenal dengan pasti 
Wujud-Nya) dijamin oleh Tuhan akan mendapatkan 
pahala di sisi-Nya, serta tidak ada kekhawatiran dan 
tidak pula bersedih hati. 

Kesalahan yang nyata—dan sama sekali tidak disadari—
adalah karena kebanyakan manusia tidak sebenar-
benarnya mengenal Tuhannya (Wujud/Zat-Nya). 
Kesalahan itu justru dikukuhkan dengan slogan 
keputusasaan, seperti mengenal Allah (secara 
substansi) hanya bagi para nabi saja. Dan disertai 
pembelokan penafsiran yang kiranya sejalan dengan 
asumsi masing-masing.  

Sedangkan firman-Nya dengan tegas menyatakan, 
"Siapa tidak bersama Aku, ia melawan Aku dan siapa 
tidak berkumpul bersama-Ku, bercerai-berai" (Matius 
12:30). Bunyi firman yang lain, "Sesungguhnya Aku ini 
adalah Allah, tidak ada Tuhan (yang hak) selain Aku, 
maka sembahlah Aku dan dirikanlah shalat untuk 
mengingat Aku". (Q.S. 20:14).  

Bersama "Aku", mengenal "Aku" maupun menyembah 
"Aku", real-nya harus secara mutlak. Secara pasti 
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hingga 'ainul yaqin. Bukan kira-kira. Bukan menduga-
duga dari tempat yang jauh. Bukan pula katanya-
katanya. Tetapi harus mengenal dengan pasti atas 
keberadaan-Nya (maupun atas Wujud-Nya) yang sangat 
Mutlak. Sehingga, bersembahnya bukan lagi ke seputar 
wilayah Asma-Nya, yang dalam Alquran berjumlah 99.  

Bukan pula menyembah berpuluh-puluh nama/istilah 
yang dibuat oleh manusia (semisal, Tuhan, Gusti, God, 
Dewa, Yahweh, Pangeran, Sang Hyang Widi dan lain 
sebagainya). Melainkan semata-mata menyembah Aku 
(Wujud Tuhan), Zat Esa yang kekal yang mempunyai 
kemuliaan dan keagungan tiada batas. 

Cara mengenali-Nya hingga haqqul yakin, kunci 
mutlaknya adalah mengakui keabadian firman-Nya. 
"Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang 
khalifah di muka bumi" (Q.S. 2:30). Selanjutnya 
ditanyakan kepadanya, karena hanya pada dirinya 
terdapat suri teladan yang baik (Q.S. 33:21, Q.S. 
60:6). Dibarengi dengan keberanian membalik watak 
kemanusiaannya yang "cenderung" merasa benar, 
merasa ngerti, merasa hebat, berganti (berhijrah) 
dengan menyadari seyakin-yakinnya atas vonis-Nya 
terhadap semua manusia yang dhaluman jahula. Serta, 
berani pula mengakui secara ksatria atas hukum-Nya. 
"Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu 
ketahui" (Q.S. 2:30).  

Akhirnya, bila semua penduduk bumi milik-Nya 
beragamanya benar-benar sebagaimana kehendak-Nya, 
demikian pula tentang beriman dan bertakwanya, 
niscaya "Akan diturunkan berkah dari langit dan dari 
bumi yang kedatangannya tidak terduga, serta tidak 
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ada kekhawatiran terhadap mereka, dan tidak (pula) 
mereka bersedih hati". 

Bencana yang sedang menimpa bangsa Indonesia 
(maupun yang menimpa semua manusia di bumi) akan 
berhenti dengan sendirinya. Karena memang Tuhan 
sendiri yang menciptakan kehancuran dan Dia sendiri 
pula yang bisa mengakhirinya, sebagaimana yang telah 
dijanjikannya. Selanjutnya, akan menjadi nyata cita-
cita negara yang merdeka sejati lahir batin dan 
sempurna, penuh berkah dan ampunan Ilahi. Baldatun 
thayyibatun wa Rabbun ghafuur.  

Sebaliknya, bila beragamanya—beriman dan 
bertakwanya—tidak sejalan dengan kehendak-Nya 
(tidak bersama Aku, dan tidak mengenal Aku dengan 
sebenar-benarnya mengenal) maka hidupnya akan 
bercerai berai (bahkan dilingkupi dengan berbagai 
permusuhan dan perpecahan sebagaimana yang terjadi 
sekarang). Akibatnya, "maka Kami siksa mereka 
(dengan berbagai bencana) disebabkan perbuatannya".  
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PERENUNGAN: ANTARA YANG SUDAH 

DAN BELUM BISA BERPIKIR  

 
 
 

Ketika melihat polah anak kecil yang tidak karuan atau 
bahkan berlawanan dengan pemikiran kita, maka kita 
segera menyadari kalau ia memang anak-anak. Belum 
bisa berpikir—apalagi membedakan—mana yang baik 
dan mana yang tidak. Maka, sepantasnya-lah bila ia 
berlaku demikian.  

Ketika seorang anak “mau”-nya bekerja (menjalankan 
perintah orang tua) hanya karena imbalan, maka orang 
tua akan menasehati bahwa hal demikian tidak benar. 
Hati kecilnya berharap semoga pemikirannya lekas 
dewasa, jangan sampai mempunyai mental mau bekerja 
(bantu orang tua) karena pamrih imbalan. Disertai 
permohonan kepada Tuhan agar si anak diberi 
kesadaran bahwa mengerjakan perintah orang tua 
adalah wajib bagi seorang anak, dan seharusnya pula 
dikerjakan dengan sebaik-baiknya. 

Lain halnya dengan si anak, karena ia belum bisa 
berpikir, maka mental/sikap seperti itu dianggapnya 
benar. Menurutnya, sangat logis bila bekerja—walaupun 
terhadap orang tuanya sendiri—maka berhak 
mendapatkan imbalannya. Kenyataan diluar pun 
demikian, dimana pun seseorang bekerja, maka pastilah 
berhak mendapat imbalan—memang ini yang sangat 
diharapkan. Oleh karenanya, ia akan selalu dan selalu 
minta imbalan, ketika orang tuanya meminta 
mengerjakan pekerjaan tertentu—walaupun, bisa jadi, 
untuk kepentingannya sendiri. 
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Orang tua yang menyadari kekeliruan si anak, maka 
pikirannya akan bekerja. Mental di anak harus segera 
dibenahi. Pendidikan dan pengarahan harus tetap 
berlangsung sebagaimana ruh (semangat) “long life 
education”. Sebab, kalaulah tidak segera dibenahi dan 
diarahkan, tentu, selamanya pula tidak akan pernah 
mengerti. Si anak harus diberi pengarahan bahwa 
mengerjakan perintah orang tua adalah wajib 
hukumnya, bahkan sebagai ibadah. Berbakti kepada 
orang tua adalah perintah Tuhan yang tidak bisa 
dihindari. Bila melanggarnya, akan menghadapi siksa 
yang teramat berat di akherat kelak. 

Sebaliknya, orang tua yang belum bisa berpikir, maka 
dianggaplah si anak tersebut adalah anak yang tidak 
tahu diri. Tidak bisa berpikir dan tidak mau mengerti. 
Bahkan, bisa jadi dianggap sebagai “musuh”-nya, maka 
selayaknya bila kepadanya diberi tindakan kasar atau 
malah “dihancurkan”. 

Begitulah, sebuah gambaran “kehidupan berpikir” yang 
kita jumpai sehari-hari. Nampak jelas bedanya antara 
mereka yang bisa berpikir dan yang belum bisa 
berpikir. Pokok masalahnya pun sebenarnya sangat 
sederhana. Dan ternyata, untuk “hijrah” dari belum 
bisa berpikir menuju bisa berpikir, memerlukan pihak 
“ketiga” untuk membuka pengertiannya. Bagaimana bila 
masalahnya ditarik ke masalah yang lebih luas dan 
kompleks, semisal pejabat yang korup, fenomena 
dihidupkan di dunia, maupun makin maraknya bencana? 

Menganalogi kisah di atas, antara yang belum bisa 
berpikir dan sudah bisa berpikir, maka, mereka yang 
mengkorup negeri ini, tidak memikirkan kesejahteraan 
bersama, tidak mementingkan kepentingan bersama 
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(lebih mementingkan kepentingan sendiri maupun 
kelompoknya), maka selayaknya bila dikatakan 
kepadanya “belum bisa berpikir”. Berpikirnya masih 
sempit, yaitu sebatas memikirkan kebutuhan diri 
sendiri (ataupun kelompok) dengan “menafikan” masalah 
disekelilingnya yang lebih luas dan kompleks. 

Demikian halnya tentang dihidupkan di dunia. Yang 
belum bisa berpikir, maka pikirannya dibuai oleh angan-
angan kosong. Dijajah oleh warisan mitos-budaya-
pemikiran nenek moyang, maupun retorika-bualan yang 
tidak karuan pastinya. Yaitu, hidup di dunia enak-kaya-
subur-makmur-bahagia-sehat-sejahtera, dan matinya 
nanti masuk surga. Di dunia enak di akherat juga enak. 
Oleh karenanya, semangat kerja maupun semangat 
ibadahnya, dibuai oleh harapan-harapan kosong. 
Dikuasai oleh pamrih “bangsa donya” dan pamrih 
“bangsa akherat”. Pamrih bangsa donya-nya, mengharap 
upah, sanjungan, penghargaan, penghormatan, dan 
sebangsanya. Sedangkan pamrih bangsa akherat-nya, 
ingin mendapatkan pahala, keinginan masuk surga, dan 
dijauhkan dari siksa neraka. 

Sebaliknya, bagi yang bisa berpikir, tidak demikian. 
Disadari sepenuhnya dunia adalah cobaan. Betapapun 
keadaannya, baik susah, senang, bahagia, sengsara, 
tetaplah cobaan. Lebih dari itu, dunia adalah bayang-
bayang, semu, ilusi, fatamorgana, yang hakekatnya 
tidak ada. Oleh karenanya, seharusnya dinafikan 
(ditiadakan) dari dalam hati-nurani, roh, dan rasa. 
Mereka (dunia dan seisinya) semua dinampakkan nyata 
pada pandangan mata manusia adalah untuk ujian. Ujian 
yang harus diselesaikan agar bisa pulang kembali 
kepada-Nya. Oleh karenanya, harus bisa dikuasai dan 



  �

Menggugat Mitos  

- 128 - 

dikendalikan. Jangan sampai adanya cobaan (wujud 
dunia dan seisinya) ini menjajah memperkosa jati diri. 
Karenanya, seharusnya pula tidak disenangi, tidak 
dibanggai, tidak dijadikan tujuan hidup, dan tidak pula 
diingat-ingat dalam hati-nurani (dinafikan). 

Semestinya, sebagaimana kisah anak-orang tua di atas, 
bekerja maupun beribadahnya adalah wujud butuhnya 
hamba kepada Tuhannya. Tidak selayaknya bila 
beribadahnya disertai harapan mendapat pahala, masuk 
surga dan takut neraka. Sebab, itu semua  adalah 
“pengiming-iming” ataupun “pemicu” agar mau 
menjalankan perintah-Nya. Tentunya, setelah “dewasa” 
dan bisa berpikir, (diharapkan) mau menyadari kalaulah 
ibadah adalah sebuah kebutuhan wajib yang sama sekali 
tidak dapat ditinggalkan.  Sebagaimana halnya mau 
bekerjanya seorang anak atas perintah orang tua, 
maunya bekerja bukan karena pamrih “bayaran”, 
melainkan karena wajibnya seorang anak dalam 
berbakti kepada orang tua. Jauh dari sikap dan mental 
minta ”pahala” di hadapannya. 

Di lain pihak, sebuah cita-cita luhur, pastilah ada 
syarat mutlak yang mendasarinya. Demikian halnya 
perjalanan mendekat hingga bertemu dengan-Nya, 
syarat mutlaknya adalah mengerjakan petunjuk-Nya—
yang diturunkan melalui utusan-Nya. Urusan pahala-
surga-neraka adalah urusan-Nya semata. Tidak 
sepantasnya bila “ikut main” di dalamnya.  

Sebaliknya, yang seharusnya selalu terngiang di 
pikirannya adalah sudah pas-kah apa yang dikerjakan 
tersebut dengan rambu-rambu (kehendak) utusan-Nya 
(sekaligus kehendak Tuhan)? Sebab, bila tidak pas, 
resikonya akan ditanggung sendiri. Tidak bisa 
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dilimpahkan kepada orang lain. Yang ngeri, resiko 
ketidakpasan itu bisa berupa turunnya “bebendu 
cicilan” yang dicicilkan dalam kehidupan ini. Berupa 
datangnya berbagai macam cobaan dan penderitaan, 
baik yang sifatnya lahir maupun yang sifatnya batin. 
Sedang sisanya, diberikan di akherat kelak. 

Demikian pula dengan adanya berbagai bencana yang 
sekarang makin “ramai” melanda tanah air. Bagi yang 
belum bisa berpikir, maka ada kecenderungan untuk 
menyalahkan orang lain. Bahkan, bisa jadi, menyalahkan 
Tuhan. Karena “merasa hebat” ibadahnya, maka 
beranggapan tidak selayaknya menimpa dirinya. 
Mengapa yang justru tempatnya maksiat—semisal 
lokalisasi—kok tidak dibencanakan, sedangkan yang 
taat beragama malah dibencanakan, bukankah hal 
seperti itu tidak adil? Mengapa yang tidak berdosa pun 
ikut terkena getahnya, kok tidak hanya yang 
berkepentingan (melakukan kesalahan) saja ? Dan 
seterusnya dan sebagainya. Berpikirnya persis 
sebagaimana ungkapan pepatah “gajah di pelupuk mata 
tak tampak, kuman diseberang lautan tampak”. Sungguh 
sangat ironis. 

Sedang yang bisa berpikir, tentu akan nggraita, pasti 
ada sebab-musabab yang sangat menentukan hingga 
terjadi bencana. Salah satunya, tentang hakekat yang 
disembah. Pasti ada salah persepsi tentang-Nya. Sebab 
ketentuan-Nya menyatakan: “Sesungguhnya Aku ini 
adalah Allah, tidak ada Ilah (yang hak) selain Aku, 
maka sembahlah Aku dan dirikanlah shalat untuk 
mengingat Aku” (QS. 20:14). AKU (dalam arti Wujud 
Dzat-Nya) inilah yang seharusnya disembah (bukan 
nama-Nya/istilah-Nya/sebutan-Nya yang menurut-Nya 
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berjumlah 99 dan menurut hamba-Nya mencapai 
ratusan bahkan ribuan). AKU yang menurut firman-Nya, 
lebih dekat keberadaannya bila dibanding dengan otot 
lehernya hamba. Atau singkatnya, AKU yang lebih 
dekat dari pada nafasnya sendiri.  

Sementara kenyataannya, wujud Aku (Dzat Tuhan) 
yang selama ini disembah hanyalah diangan-angan, 
dikira-kira dan duga-duga dari tempat yang jauh. Alias 
tidak dapat diyakini kepastiannya—dalam hati-nurani, 
roh, dan rasa—hingga “haqqul-yakin”. Yang disembah 
hanyalah katanya-katanya, kira-kira, dan merupakan 
warisan budaya-mitos-retorika nenek moyang. 

Oleh karenanya, pemikirannya akan menyimpulkan 
bahwa Tuhan pasti menunjukkan bagaimana agar 
bersembahnya kepada-Nya benar-benar “benar” 
menurut kehendak-Nya. “Pasti” ada salah satu hamba-
Nya yang dipilih dan ditunjuk langsung untuk 
menunjukkan bagaimana bersembah yang benar. 
Sebagaimana halnya “kisah” yang dicontohkan kepada 
Nabi Musa, walaupun beliau seorang rasul, ternyata 
masih ditunjukkan pula kepadanya bagaimana dapat 
mencapai kebenaran sebagaimana yang menjadi 
kehendak-Nya, dengan berguru kepada yang ditunjuk 
Tuhan sebagai penyampainya. 
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MERUMUSKAN  “TEOREMA  BENCANA” 

 
 

Makin maraknya berbagai bencana yang belakangan 
melanda tanah air—tsunami, gempa, banjir, badai, 
topan, tanah longsor, wabah penyakit, aneka macam 
kecelakaan, gonjang-ganjingnya perekonomian, dan dan 
seterusnya dan sebagainya—maupun yang terjadi di 
berbagai negara—Jepang, Amerika, Indonesia, maupun 
negara-negara lainnya—selayaknya disikapi dengan arif 
bijaksana. Sikap apapun yang akan diambil, harapannya, 
jangan sampai mudah terjebak oleh emosi, salahkan 
sana salahkan sini, atau malah “menyalahkan” Tuhan. 
Sebab, bila demikian, bisa jadi malah memperkeruh 
suasana, dapat memunculkan “anak-bencana” baru, atau 
mungkin malah menambah “murka”-Nya.  

Yang jelas, berbagai jenis bencana tersebut, diyakini 
penggeraknya adalah Tuhan. Walau ada diantaranya 
yang memang akibat tangan-jahil manusia, tetapi tetap 
diyakini datangnya dari Tuhan.  Tidak menutup 
kemungkinan pula ada pihak lain (lelembut) yang ikut 
“nimbrung” didalamnya. Sebagaimana yang tertuang 
dalam “pakem” babad tanah Jawa, bahwa semenjak 
habisnya perjanjian antara “penguasa lelembut” di 
tanah Jawa dengan Syeh Subakir (yang terjadi 7 windu 
yang lalu [kurang lebih 4900 tahun] dan berakhir tahun 
2000), maka lelembut sejagad lengkap dengan 
wadyabalanya akan ngamuk punggung sejadi-jadinya, 
mengambili siapapun yang menjadi bagiannya.  

Namun demikian, sangat disayangkan bila kemudian ada 
anggapan “miring” yang tidak pada tempatnya. Semisal 
“menyalahkan” Tuhan dengan beranggapan tidak 
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selayaknya menimpa masyarakat yang justru taat 
beragama. Atau hanya menduga-duga “kebijakan 
Tuhan” dari tempat yang jauh, yang ujung-ujungnya 
bisa jadi malah menimbulkan “anak-bencana” baru. 
Apalagi mengkultuskan dan mendewakan ilmu 
pengetahuan dan teknologi dalam mencari akar 
permasalahan sampai dengan strategi menghadapinya. 
Sebab, bagaimanapun hebatnya ilmu pengetahuan dan 
teknologi ciptaan manusia, tidak akan pernah sebanding 
sedikitpun dengan ilmunya Tuhan.  

Oleh karenanya, tulisan ini menawarkan rumusan 
“teorema bencana” yang melatarbelakangi setiap 
kejadiannya. Baik bencana yang terjadi ribuan tahun 
lalu (semisal yang menimpa kaumnya Nabi Nuh maupun 
kaumnya Nabi Luth), masa-masa sekarang, maupun 
masa-masa yang akan datang—yang  kemungkinan besar 
“pasti” terjadi. Sebuah teorema yang didasarkan dari 
kacamata tafakkur-billah, pemikiran yang radikal-
fundamental, serta pengalaman selama mendalami “Ilmu 
hakekat”—dimana ilmu tersebut dipakai dan diajarkan 
kepada umat manusia semenjak diutusnya Nabi Adam 
menjadi “Juru Bicara”-Nya. 

Sebelum membahas teoremanya, ada baiknya 
mencermati secara arif peristiwa penciptaan yang 
dilakukan oleh umat manusia. Kiranya semua menyadari, 
meyakini, dan membenarkan bahwa diciptakannya robot 
adalah demi kepentingan penciptanya (manusia). Tetapi 
apa yang terjadi bila si robot tersebut tidak mau patuh 
atas instruksi penciptanya, saling merusak satu sama 
lain (saling teror maupun  saling bunuh), apalagi berani 
merusak “proyek” penciptanya  sendiri? 
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Jawaban “gegabah” akan mengatakan hancurkan saja! 
Untuk apa memelihara “makhluk” yang pekerjaannya 
hanya membuat kerusakan, paling-paling hanya 
menambahi beban masalah. Sedang jawaban yang 
mentafakuri dan menganalogi kebijakan Tuhan akan 
mengatakan diperbaiki dulu “moral”-nya. Dibuatkan 
“robot super” untuk membimbingnya menuju kebaikan. 
Bila membangkang instruksi  si robot super—konon si 
robot ini bisa disebut juga dengan 
utusan/khalifah/rasul—maka selayaknya mendapat 
peringatan kecil. Bila tidak mau berubah, diberi 
peringatan berikutnya yang agak besar, dan seterusnya 
dan sebagainya. Hingga pilihan terakhir barulah 
dihancurkan. 

Gambaran nyata tentang penciptaan robot di atas, 
memang tidak etis bila dibandingkan dengan proses 
penciptaan manusia dihadapan Tuhan. Namun demikian, 
setidaknya, ada hikmah yang sungguh sangat luar biasa 
bila mau mentafakurinya. Apalagi di dukung fakta 
sejarah yang diberitakan Al-Quran. Betapa Maha 
Bijaksana-nya Tuhan dalam membimbing umat/hamba-
Nya—dengan tiada henti menurunkan utusan/rasul 
sebagai “Juru Bicara”-Nya.  Dan betapa “murka”-Nya 
pula bila utusan-Nya  dimusuhi, dilecehkan, hingga 
dibinasakan oleh umatnya sendiri.  

Oleh karenanya, melihat sejarahnya umat manusia—
dapat dianalogikan dari kisah robot diatas—maupun 
fakta yang tertulis dalam “kitab suci” yang berada di 
Lauh Mahfud—hingga karenanya tidak semua orang 
dapat menyentuh/menjangkau kandungan maknanya 
kecuali orang-orang yang disucikan sendiri oleh-Nya 
(QS. 56:79)—maka, setidaknya, ada 6 (enam) rumusan 
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“teorema bencana” yang melatarbelakangi setiap 
kejadiannya. 

Pertama, Tuhan Maha Kuasa segala-galanya. Maha 
Kuasa dalam menciptakan bumi, langit, dan berjuta-juta 
galaksi lainnya. Oleh karenanya, Maha Kuasa pula bila 
berkehendak menghancurkannya. Jangankan hanya 
sekedar tsunami, banjir, longsor, badai-topan dan 
sebangsanya, menghancurkan jagad raya yang tak 
terhingga luasnya pun “sangat kuasa” bagi-Nya. 

Kedua, wataknya manusia yang suka (selalu) membuat 
kerusakan dan pertumpahan darah, sampai berani 
merusak “Hukum Abadi”-Nya. Hukum abadi yang 
mengatakan bahwa “Aku hendak menjadikan seorang 
khalifah di muka bumi” (QS.2:30), dirusaknya dengan 
mengatakan “khalifah Tuhan telah berkahir”. Berakhir 
sesuai dengan keyakinan masing-masing kaum yang 
merusak. Buktinya, kaumnya Nuh tidak mengakui  
kekhalifahan Nabi Nuh. Kaum Aad, kaum Firaun, kaum 
Yahudi juga mengingkarinya. Kaumnya Isa Al Masih 
mengatakan Rasul Tuhan yang terakhir yaa Nabi Isa. 
Kaumnya Muhammad SAW mengatakan hal yang sama, 
khalifah Tuhan telah berakhir seiring dengan wafatnya 
Muhammad SAW.  

Padahal “hukum abadi” Tuhan tersebut tidak 
mengatakan sampai kapan berhenti dibuatnya khalifah. 
Malah sebaliknya, ditengah-tengah kamu selalu ada 
Rasul. “…dan Rasul-Nya pun selalu berada di tengah-
tengah kamu..” (QS. 3:101). “Wahai manusia, 
sesungguhnya telah datang Rasul itu kepadamu dengan 
(membawa) kebenaran dari Tuhanmu, maka berimanlah 
kamu, itulah yang lebih baik bagimu…” (QS. 4:170). 
["Kamu" yang dalam arti luas : nenek moyang, kita-kita, 
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anak cucu, dan semua spesies manusia sampai kiyamat 
nanti. Bukan “kamu” yang menyaksikan jiwa raga 
Muhammad saw saja. Karena bila diartikan demikian, 
logikanya, Al Quran tidak “cocok” lagi untuk “kamu” 
yang sekarang (kita) dan “kamu-kamu” yang seterusnya 
(anak cucu, cicit, dst)].   

Oleh karena berani merusak hukum-Nya, maka 
turunnya azab yang berupa aneka macam bencana, 
merupakan sebuah keniscayaan. Merupakan konsekuensi 
logis atas perbuatan jahil yang dilakukan oleh umat 
manusia. 

Ketiga, karena merusak hukum abadi-Nya di atas, 
akibatnya, wacana tentang Tuhan hanyalah sekedar 
wacana. Tuhan hanya sekedar istilah yang tidak dapat 
dibuktikan dan diyakini—di dalam hati-nurani, roh, dan 
rasa—hingga ainul-yakin. Sebab, wacana Tuhan dalam 
arti yang “sebenarnya”, hanya dapat diperoleh dari 
khalifah Tuhan tersebut.  

Keempat, manusia lupa sama sekali atas kesaksian yang 
telah disampaikan di hadapan Tuhan (ketika masih 
berada di alam arwah). Padahal ketika itu (masih 
berwujud arwah) benar-benar melihat dan meyakini 
seyakin-yakinnya Wujud Dzat-Nya. Oleh karenanya 
berani berkata “qaalu balaa syahidna”, benar, Engkau 
(dalam arti Wujud Dzat-Nya) adalah Tuhan kami.  

Ironisnya, sudah lupa, tidak mau berusaha untuk 
mengerti, bahkan merasa cukup perihal ilmu  
“ketuhanan” yang telah dimiliki. Padahal ilmu yang 
dimiliki tersebut bagaikan satu molekul air dibanding 
air lautan yang luasnya tak dapat dijangkau oleh akal 
pikiran. Naifnya lagi, kalau diberi tahu pengetahuan 
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dari “langit” (sebagaimana rangkaian tulisan ini), 
diterimanya dengan membusungkan dada, 
menyombongkan diri. Bahkan berani mengklaimnya 
dengan ungkapan pembawa ajaran baru, ajaran sesat 
menyesatkan dan lain sebagainya. 

Kelima, menyembahnya kepada Tuhan tidak 
sebagaimana yang dikehendaki Tuhan. Sebab, yang 
disembah adalah wilayah asma/nama/istilah/sebutan. 
Padahal asma/nama/ istilah/sebutan tersebut tidak 
bisa apa-apa. Yang bisa segalanya, yang menciptakan 
sekaligus menghancurkan manusia, yang bisa 
mengamankan (menjaga keselamatan), dan juga yang 
seharusnya disembah hingga ainul yakin adalah Dzat-
Nya.  

Sementara yang dikehendaki Tuhan, yang seharusnya 
disembah adalah Wujud Dzat-Nya. Sebagaimana 
ketentuan-Nya: “Sesungguhnya Aku ini adalah Allah, 
tidak ada  Ilah/Tuhan (yang hak) selain Aku, maka 
sembahlah Aku dan dirikanlah shalat untuk mengingat 
Aku” (QS. 20:14).  

Aku (dalam arti Wujud Dzat-Nya) inilah yang 
seharusnya disembah. Bukan nama-Nya/istilah-
Nya/sebutan-Nya yang menurut-Nya jumlahnya 99 
(asmaul husna), dan menurut hamba-Nya jumlahnya bisa 
mencapai ribuan.  

Oleh karenanya, tepat sekali “pitutur” yang diberikan 
Sunan Bonang dalam “Suluk Wijil” terhadap mereka 
yang “menyembah” Tuhan tetapi tidak mengetahui 
hakekat yang disembahnya. “Endi ingaranan sembah 
sejati/ Aja nembah yen tan ketingalan/ ……/ Sembahe 
siya-siya”.  Mana yang dikatakan bersembah yang 
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sesungguhnya. Jangan menyembah kalau tidak kelihatan 
wujudnya yang disembah (oleh pandangan hati-nurani, 
roh, dan rasa)…...Sebab, bila tidak dapat melihatnya, 
bersembahnya menjadi sia-sia, tidak ada gunanya. 

Keenam, ngamuknya “lelembut” sejagad untuk 
mengambili bagiannya. Ini yang sama sekali tidak dapat 
diantisipasi dan dideteksi oleh manusia. Secanggih dan 
sehebat apapun peralatan yang dimiliki manusia, tidak 
akan pernah sanggup mendeteksi—apalagi menangkal 
dan menandinginya. Sedang satu-satunya strategi 
untuk menghindar serta aman dari ngamuknya lelembut 
tersebut adalah dengan mengamalkan ilmu “sangkan 
paraning dumadi” (ilmu yang menunjukkan asal-muasal 
umat manusia). Disebut pula Ilmu Dzikir. Yaa ilmu 
Nubuwah. Ilmunya para wali (Wali Sanga). Ilmunya 
Imam Mahdi. Ilmunya Satriya Piningit. Ilmunya Ratu 
Adil. Juga ilmunya Nabi Adam, Idris, Nuh, Hud,…..Nabi 
Muhammad SAW, yang diteruskan oleh Guru Wasithah 
yang ada di tanah Jawa. Tidak lain, beliau-beliau itu 
adalah khalifah Tuhan yang senantiasa abadi selama 
dunia masih berputar, sebagaimana halnya uraian di 
atas. 

Keenam teorema bencana diatas, benar-benar ada 
kenyataannya. Ia bukanlah retorika, mengada-ada, 
apalagi omong kosong belaka. Fakta mengatakan, 
mereka-mereka yang meyakini sekaligus 
mempraktekkannya, benar-benar diselamatkan dari 
aneka bencana yang melibasnya—tentu saja yang 
menyelamatkan adalah Sang Juru Selamat sendiri, 
Tuhan Yang Maha Kuasa segala-galanya.  

Oleh karenanya, selayaknya diperhatikan dan 
ditafakuri secara seksama. Gunakan potensi akal-
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pikiran yang telah diberikan Tuhan dengan sebaik-
baiknya. Jadikan ia merdeka sejati yang sesungguhnya 
dalam berpikir dan bersikap. Jangan sampai mudah 
dijajah oleh mitos, tradisi, retorika, warisan budaya 
(pemikiran) warisan nenek moyang, maupun pemikiran 
yang dicetuskan para tokoh ilmuwan.  

Sebab, bila nasi sudah menjadi bubur, tidak akan 
pernah bisa kembali ke wujud asalnya. Bila bencana 
telah mencerabut jiwa dari raganya, yang ada hanyalah 
penyesalan “abadi” yang tidak akan pernah berakhir. 
Oleh karenanya, hanya kepada Dzat-Nya-lah 
selayaknya kita menggantungkan nasib dan masa depan 
sepenuhnya. Hanya kepada Dzat-Nya pula kita 
seharusnya tunduk dan berpasrah bongkokan secara 
total (al-khudhu’ al-mutlaq). 

 



  �

Menggugat Mitos  

- 139 - 

 
 

 
Daftar  Pustaka 

 
 

Abi Bakar, Sayyid dan Syatha, Ibnu Muhammad. Missi 
Suci para Wali. Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2000. 

Afandi, Muhammad Munawwar, KH.. Risalah Ilmu 
Syathoriyah: Jalan Menuju Tuhan. Bandung: 
Pustaka Pondok Sufi, 2002. 

Affandi, Bisri,  Prof. DR. MA. dan Affandi, Khozin, DR, 
MA.. Satriya Piningit  (Medar Ilmu Hakekat Sejati). 
Bandung : Pustaka Pondok Sufi,  2001. 

Affandi, Bisri,  Prof. DR. MA.. Ruh dan Nafs. Makalah 
disampaikan pada Forum Yayasan Tazkiya Sejati, 
Jakarta: 1999. 

Agustian, Ary Ginanjar. ESQ Power Sebuah Inner 
Journey Melalui Al-Ihsan. Jakarta: Arga, 2004. 

Al-Bagir, Muhammad. Mutiara nahjul Balaghah: Wacana 
dan Surat-surat Imam Ali RA. Bandung: Mizan, 
2003. 

Al-Balagh, Muassasah. Mengenal Lebih Jauh Ahlulbait. 
Jakarta: Islamic Center Jakarta, 2002. 

Amini, Ibrahim. Imam Mahdi: Penerus Kepemimpinan 
Ilahi. Jakarta: Islamic Center  Jakarta, 2002. 

Al-Qalyuby. Ajaran-ajaran langit. Jakarta: Hikmah, 2000. 

Al-Qardhawi, Yusuf. Menjelajahi Alam Gaib: Ilham, mimpi, 
jimat, dan dunia perdukunan dalam Islam. Jakarta: 
Hikmah, 2003. 

Badudu, Zain. Kamus Umum Bahasa Indonesia. Jakarta: 
Pustaka Sinar Harapan, 1994. 



  �

Menggugat Mitos  

- 140 - 

Chittick, William C. Tasawuf di Mata Kaum Sufi. Bandung: 
Mizan, 2002. 

De Bono, Edward. Berpikir Lateral. Jakarta: Erlangga, 
1990. 

------------. Enam Topi Berpikir.  Jakarta: Erlangga, 1990. 

------------. Pelajaran Berpikir de Bono.  Jakarta: Erlangga, 
1990. 

------------. Mengajar Berpikir.  Jakarta: Erlangga, 1992. 

------------. New Thinking for The New Millennium.  
Jakarta: Elex Media, 2002. 

Djamaloeddin, Roni. Revolusi Gagasan: Melangitkan 
Gagasan-buku Berdasar Pengalaman Sufistik. 
Bandung: Pustaka Pondok Sufi, 2005. 

Gymnastiar, Abdullah KH.. Meraih Bening Hati Dengan 
Manajemen Qolbu. Jakarta: Gema Insani Press, 
2002. 

Endraswara, Suwardi. Falsafah Hidup Jawa. Tangerang: 
Cakrawala, 2003. 

------------. Tradisi Lisan Jawa: Warisan Abadi Budaya 
Leluhur. Yogyakarta: Narasi, 2005. 

Hernowo. 7 Warisan Berharga: Wasiat Seorang Ayah 
Kepada Putra-putrinya dengan menggunakan 
Metode “Pemetaan Pikiran”. Bandung: Himah 
(Mizan Grup), 2003.  

-----------. 40 Hari Mencari Tuhan: Refleksi-personal Atas 
Tujuan Hidupku. Bandung: MLC, 2004.  

Hidayat, Komaruddin. Menafsirkan Kehendak Tuhan. 
Jakarta: Teraju (Mizan Grup), 2004. 

Husayni Bahesti, Sayid Muhammad. Selangkah Menuju 
Allah: Penjelasan Al-Quran tentang Tuhan. 
Jakarta: Pustaka Zahra, 2002. 

Hutabarat, AB. Logika. Jakarta: Erlangga, 1999 



  �

Menggugat Mitos  

- 141 - 

Marjan, Muhammad Majdi. Isa Manusia atau Bukan?. 
Jakarta: Gema Insani Press, 1990.  

Masyhudi, In’amuzzahidin, MA.. Wali-Sufi Gila. 
Yogyakarta: Ar-Ruzz Press, 2003. 

Mustofa, Agus. Ternyata Akhirat Tidak Kekal. Sidoarjo: 
Padma Press, 2004. 

-----------. Bersatu Dengan Allah. Sidoarjo: Padma Press, 
2005. 

-----------. Menyelam Ke Samudera Jiwa Dan Ruh. 
Sidoarjo: Padma Press, 2005. 

Pasiak, Taufiq. Revolusi IQ/EQ/SQ: Antara Neurosains 
dan Al-Quran. Bandung: Mizan, 2002. 

Rahmat, Jalaluddin. Membuka Tirai Kegaiban: 
Renungan-renungan Sufistik. Bandung: Mizan, 
2003. 

Razak, Ischaq A. Pendeta Berpendapat Ulama Meralat. 
Jakarta: Pustaka Dai, 2002. 

Sells, Michael A.. Terbakar Cinta Tuhan: Kajian Eksklusif 
Spiritualitas Islam Awal. Bandung: Mizan, 2004. 

Simuh, DR.. Sufisme Jawa: Transformasi Tasawuf Islam 
ke Mistik Jawa. Yogyakarta: Bentang Budaya, 
2002 

Shabur Syahin, Abdul, DR. Adam Bukan Manusia 
Pertama? (Mitos Atau Realita). Jakarta: 
Republika, 2004. 

Soesetro, D. Satrio Piningit. Yogyakarta: Narasi, 2003. 

Sujamto. Reorientasi dan Revitalisasi Pandangan Hidup 
Jawa. Semarang : Dahara Prize, 2000. 

Tebba, Sudirman. Orientasi Sufistik Cak Nur: Komitmen 
Moral Seorang Guru Bangsa. Jakarta: 
Paramadina, 2004. 

Yahya, Harun. Deep Thinking: Bagaimana Seorang 
Muslim Berfikir. Jakarta: Robbani Press, 2001. 



  �

Menggugat Mitos  

- 142 - 

----------.  Ketiadaan Waktu dan Realitas Takdir. Jakarta: 
Robbani Press, 2003. 

----------. Keabadian Telah Dimulai. Jakarta: Robbani 
Press, 2003. 

Zoetmulder, P.J. Kamus Jawa Kuno – Indonesia. Jakarta: 
Gramedia Pustaka Utama, 1997.  



  �

Menggugat Mitos  

- 143 - 

TENTANG PENULIS 

 

Roni Djamaloeddin, lahir di Kediri, 13 Januari 

1971, adalah alumnus Fakultas Keguruan dan 

Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Ponorogo, jurusan 

pendidikan matematika. 

Memasuki dunia sufistik dan aktif di dalamnya sejak 1989. 

Keteguhannya pada jalur tersebut, membuat dirinya 

berkeyakinan bahwa “bertasawuf sama dengan bernafas, apalah 

arti kehidupan bila tidak bernafas”.  

Kegiatan sehari-hari, mengajar pada SMA POMOSDA (Pondok 

Modern Sumber Daya At-Taqwa) Tanjunganom Nganjuk, bidang 

studi Matematika dan ilmu pendidikan. 

Mengasuh kolom “konsultasi psikologis” pada majalah sufistik 

“AFKAAR” sejak 1999 hingga sekarang. Pada majalah yang sama, 

ia juga mengisi kolom sorotan, yang khusus menyoroti buku dan 

berbagai permasalahan dari sudut pandang sufistik. 

Bukunya yang pertama “Revolusi Gagasan: Melangitkan Gagasan-
Buku Berdasar Pengalaman Sufistik”, diterbitkan Pustaka 

Pondok Sufi, Bandung, Juli 2005.  

Obsesinya, ingin menjadi penulis yang hebat. Setidaknya, 

sekaliber Imam Ghazali, Harun Yahya, Edward de Bono, Tony 

Buzan maupun penulis hebat lainnya. Walaupun menurutnya 

bagaikan “kecebong nggayuh rembulan”, tetapi ia berkeyakinan, 

semua manusia pada dasarnya sama. Mempunyai peluang yang 

sama untuk meraih yang dicitakan. Tergantung seberapa besar 

niat, usaha dan kerja keras yang dilakukan. Sebab, menurutnya, 

Tuhan tidak akan mengubah nasib suatu kaum bila kaum itu 

tidak mau mengubah nasibnya sendiri, adalah sangat-sangat 

benar. 

Bila ingin menghubungi, melalui 085236565577, 085785127427. 

Http://ronijamal.com Atau melalui: ronijamal@gmail.com 



  �

Menggugat Mitos  

- 144 - 

 


