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Dengan segala hormat saya haturkan…… 

® Saudaraku seperjuangan (sedulur sinara wedi), 

berlatihlah untuk berpikir hingga kandasing-

kandas. Sebab, tanpa ada usaha yang keras ke 

arahnya, mustahil otak bisa menggapai Arsy-

Nya—disamping hal ini merupakan perintah rasul-

Nya. 

® Saudaraku se-Islam, ketahuilah bahwa ajaran 

yang dibawa Nabi SAW dan segenap rasul-Nya 

meliputi lahir dan batin. Dimensi lahir disebut 

syareat dan dimensi batin disebut hakekat. 

Rengkuhlah keduanya! Itulah shirathal-mustaqim, 

jalan yang lurus. 

® Saudaraku sekehidupan (sedang jalani alam 

cobaan/dunia), capailah kesadaran yang sejati 

bahwa kehidupan (dunia) ini hanyalah cobaan. 

Jangan terjebak menyenanginya. Nafikan (lupakan 

dari dalam hati) mereka semua. Cintailah DIA 

(kenali dulu Wujud-Nya), Sang pemilik/pembuat 

cobaan. 

® Pikiran yang belum “dewasa”, ketahuilah bahwa 

kebanyakan etos pikir itu terbawa oleh arus 

lingkungan sekitarnya. Maka ketika Nabi SAW 

menyampaikan seruan-Nya, banyak ditentang oleh 

umatnya karena alam pikirnya masih belum 

dewasa dan bahkan dalam keadaan “terjajah”. 

® Pembaca semua, jangan mendewakan dan jangan 

meremehkan gagasan yang ada dalam buku ini. 
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Ambil sari pati hikmahnya. Bila Anda rasa benar, 

ambil dan jalankan. Bila tidak ada, tinggalkan. 

Ingatlah! Orang yang bijak dapat mengambil emas 

dari seonggok sampah, orang yang pongah 

menganggap emas bagai sampah.  

® Yang terlanjur suka—maupun yang benci—buku-

buku saya, ingatlah bahwa kebenaran tetap milik-

Nya (Al haq min Rabbika), bukan dari saya apalagi 

buku ini. Hilangi rasa-rasa itu semua. Sebab hal itu 

akan membelenggu kemerdekaan pikiran Anda 

sendiri. Tolonglah diri Anda sendiri. Jadilah 

“hakim agung” untuk diri sendiri. Jangan terlalu 

senang/kagum ketika sedang cocok, dan jangan 

terlalu benci/marah/kecewa bila sedang tidak 

cocok. Sedang-sedang saja, istikomah. Keputusan 

apapun yang akan Anda ambil, Anda sendiri-lah 

yang akan bertanggungjawab di hadapan Tuhan 

kelak. Bukan saya, bukan idola Anda,  bukan Guru 

(Kyai) Anda, dan bukan pula buku ini. 

® Anak-turunku semua. Ketahuilah, alam pikirmu 

adalah milik kamu. Jadikan ia merdeka sejati 

sepenuhnya. Pikirlah hingga kandas-tuntas 

sebelum mengambil suatu langkah apapun. Sebab 

bila nasi sudah menjadi bubur, tidak akan pernah 

bisa kembali ke wujud asalnya. Bila jiwa telah 

terpisah dari raganya, tidak akan pernah bisa 

kembali untuk memperbaiki nasib. Yang ada 

hanya penyesalan yang tak terhingga lamanya 
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Pengantar  Edisi  Ketiga 
 
 
  

Rasa syukur senantiasa (saya berusaha) abadi di dalam 

dada. Atas rahmat dan fadhal-Nya semata, buku ini 

selesai hingga ada di hadapan pembaca.  

Syukur yang saya pahami sebagai ungkapan rasa 

bahagia, senang, damai, dan bahkan (saya berusaha) 

maqam dalam menzikiri Diri-Nya. Karena pada 

hakekatnya, hanya Dia-lah yang telah memaukan saya 

menulis dan merampungkan buku ketiga ini. 

Bukan bersyukur atas wujud bukunya. Sebab, bila yang 

disyukuri wujud  barang/bendanya, sama artinya dengan 

(tanpa disadari) menyuburkan benih-benih syirik dalam 

dada. Sama halnya dengan “mengakui” punya kekuatan 

dalam menyelesaikan pekerjaan apapun, termasuk 

menyusun buku ini. Sebab, pada hakekatnya, semua 

daya dan kekuatan adalah milik-Nya semata (laa 

quwwata ilaa billah). Termasuk daya dan kekuatan, 

maupun ide gagasan menyelesaikan buku ini. 

Buku ketiga saya ini, “The Mind of Arsy: Refleksi 

Manajemen Holistik-Intuitif Meraih Hidup Bermakna”, 

masih membahas tema yang sama dengan dua buku 

sebelumnya. Yaitu seputar pengalaman saya di bidang 

sufistik. Merupakan pengalaman langsung yang saya 

yakini kebenarannya serta saya praktekkan dalam 
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keseharian. Oleh karenanya isinya benar-benar sesuatu 

yang riil. Nyata. Bukan sekedar teori-teori yang ditulis 

para “tokoh sufi” apalagi sekedar wacana.  

Yang menjadikan beda dengan dua buku sebelumnya, 

bila dua buku yang terdahulu mengkitisi ide gagasan 

buku-buku yang lain dan juga meluruskan filosofi-

pemikiran Islam yang pernah ada, dan saya anggap 

memang perlu diluruskan, maka buku ketiga ini isinya 

lebih “mandiri”.  

Ia merupakan rakitan dari beberapa tulisan/artikel saya 

yang dimuat di berbagai media masa. Ada yang dimuat 

di Pikiran Rakyat (Bandung), www.pembelajar.com, 

majalah Inti Jiwa, maupun majalah “Sufi” Afkaar. Dan 

ada pula yang memang tidak di media-media tersebut. 

Walaupun secara sistematika tidak layak disebut sebuah 

buku, namun tidak ada salahnya bila disebut buku dalam 

arti yang lain. Kumpulan tulisan yang berisi ide gagasan 

yang dapat diambil hikmah manfaatnya oleh orang lain. 

Yang tentu saja, sari pati hikmahnya sungguh-sungguh 

sangat luar biasa bagi mereka yang mengerti 

(dimengertikan oleh-Nya) akan kebenaran-Nya. 

Yang perlu dimengerti oleh pembaca semua bahwa 

buku ini kemungkinan sulit dipahami maksudnya. Ini 

terjadi disamping ia bukan sepenuhnya masuk wilayah 

akal (melainkan wilayahnya hati nurani, roh, dan rasa), 

merupakan pengalaman (praktek) saya secara 

langsung, ajaran/bahasannya pun juga melangit. Artinya, 

kalaulah tidak mendapat hidayah dari Tuhan secara 
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langsung, yaa tidak akan sanggup 

menerima/memahami-nya. Hal demikian memang saya 

sadari sepenuhnya, dan memang saya alami sendiri 

ketika belum “njegur” tasawuf sepenuhnya. 

Namun demikian, saya berusaha keras agar 

bahasannya membumi, mudah dipahami, nilai 

rasionalnya tinggi, serta dalam level (versi) yang paling 

rendah. Tetapi, walaupun dalam versi yang paling 

rendah, sekali lagi, masih dimungkinkan sulit dipahami 

sebagaimana halnya uraian di atas. 

Tidak lupa saya sampaikan terima kasih yang tak 

terhingga kepada penerbit yang telah bersedia 

menerbitkan buku ini. Sangat langka memang, penerbit 

yang bersedia menerbitkan buku-buku yang bernafas 

“sufistik”, apalagi isinya sangat asing dalam literatur 

Islam. Kebanyakan mereka mengutamakan pasar, profit, 

popularitas penulis, maupun yang sedang ngetrend 

dalam masyarakat perbukuan.  

Semoga jasa baik yang luar biasa ini diterima disisi-Nya 

dan dapat dikatagorikan sebagai “jihadul akbar” yang 

pantas menerima ampunan-Nya. 

Kritik dan saran sangat berarti bagi saya, dan ini 

memang sangat saya harapkan. Memenuhi wasiat Imam 

Ali bahwa orang yang berbahagia adalah orang dapat 

mengambil hikmah dari nasehat sesamanya. Dan tentu 

saja hal seperti ini sangat sulit diimplementasikan bila 

nafsu masih kuat bersemayam di dalam dada. Apalagi 
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bila tidak ada usaha membumikannya, tentu hidayah-

Nya tidak akan pernah turun pada hamba-Nya. 

Kiranya Tuhan berkenan menerima amal perbuatan ini, 

dan digolongkan sebagai sebuah “lakon pitukon” dalam 

rangka pulang (bertemu lagi) dengan-Nya.  

Semoga. 

 
 
 
 
 
 

Tanjung, Pebruari 2007  
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PAKEM  UNIVERSAL  KEHIDUPAN  
 

Di-rumangsani (disadari) atau tidak, semua manusia 

“pasti” berkeinginan hidup enak dan ketika mati nanti 

enak pula (masuk surga). Jauh dari masalah-masalah 

berat yang melilit kehidupan. Semua kebutuhan yang 

diingini tercukupi. Bahkan, maunya, keinginan yang 

diluar nalar sekalipun dapat terpenuhi juga. Hingga yang 

paling puncak, matinya nanti masuk surga (sebuah 

tempat yang menjanjikan berjuta-juta keindahan, 

kenikmatan, kebahagiaan, yang sama sekali tak dapat 

dibayangkan sebelumnya).  

Sebaliknya, tak seorang pun terbersit keinginan 

terdampar di neraka. Tersinggung pun jangan, apalagi 

tercebur di dalamnya. Sebab, ia merupakan tempat 

”pembantaian” yang tiada tara dahsyatnya, bengisnya, 

kejamnya, sakitnya, dst-dsb yang tak dapat diurai lagi 

dengan kata-kata ciptaan manusia. Sampai-sampai 

disabda Nabi SAW: ”walau api neraka itu besarnya 

seujung jarum, ia sanggup menghanguskan dunia dan 

seisinya”. Dan, tentu saja, yang namanya neraka ini 

benar-benar sangat dihindari.  

Kedua wacana tersebut, walau kebenarannya belum 

dapat dibuktikan (dirasakan) secara pasti, namun sudah 

menjadi “pakem”-nya hidup dan kehidupan. Ia telah 

diwariskan secara turun tumurun dari para nenek 

moyang terdahulu. Baik yang sifatnya alami maupun 

yang dipaksakan (wajib diwariskan). Anehnya, para anak 

cucu sekarang, termasuk kita-kita—maupun generasi 
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mendatang—percaya begitu saja retorika tersebut. 

Bahkan cenderung langsung membenarkannya. Tak ada 

yang mau menggali dan mengkritisi hingga jablas-

kandas-tuntas pakem aslinya.  

Hal tersebut menandakan begitu hebat-dahsyatnya 

sebuah pendidikan yang didoktrinkan sejak kanak-

kanak. Si anak yang belum bisa berpikir benar-tidaknya 

sebuah persepsi, langsung menangkap semua teori 

yang diberikan tanpa disertai pemikiran-cerdas sama 

sekali. Sebuah metode pendidikan yang hikmahnya 

sangat luar biasa, hingga mengakar dalam pemikiran 

bahkan menembus roh dan jiwa. Kemudian menyatu 

dengan darah dan nafas kehidupan sehari-hari.  

Pakem Universal  

Secara sufism-experience, pakem universal kehidupan 

(dari Sono-nya) adalah sebagai ujian. Yaa, ujian yang 

harus dijihadi dengan sebenar-benarnya “jihad”, agar 

bisa pulang kepada-Nya. Serangkaian materi tes yang 

harus diselesaikan sebagai ”sarat mutlak” bisa kembali 

kepada-Nya. Andai seorang ”Tarzan”—yang ujiannya 

sejak lahir dibuang di tengah hutan—maka pakem 

kehidupannya adalah bisa bertemu lagi dengan orang 

tuanya.  

Materi ujiannya berupa anak istri, keluarga, harta, 

pekerjaan, jabatan, bahkan jiwa raganya sendiri, dan 

segala macam bentuk-sistem-metode aktifitas kehidupan 

lainnya. Ditambah dengan berjuta-juta artefak (budaya, 

teknologi, komunikasi, aneka permainan maupun 
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kesenangan) ciptaan manusia. Kesemuanya menambah 

makin rumit, berat, dan kompleksnya ujian. Yang 

mengerikan, materi tersebut benar-benar membuat 

pengerjanya lupa sama sekali (mabuk kepayang), 

bahwa bagaimana pun keadaannya ia tetaplah ujian.  

Di samping memabukkan, ironisnya lagi, ia dibuat men-

jadi sangat indah-mempesona dan menarik. ”Dijadikan 

indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada 

apa-apa yang diingini, yaitu: wanita-wanita, anak-anak, 

harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan 

(alat transportasi yang canggih/modern), binatang-

binatang ternak dan sawah ladang (pekerjaan). Itulah 

kesenangan hidup di dunia” (QS. 3:14). Padahal 

mestinya, Sang Penguji-lah yang harusnya dicintai, 

bukan materi ujiannya.  

Sayangnya, pakem universal ini mengalami pergeseran 

makna. Terdiferensiasi menjadi beribu-ribu pakem lain, 

yang masing-masing berusaha berdiri sendiri. Tidak mau 

berintegrasi (mengerucut) pada pakem universal.  

Misalnya ungkapan ”hidup adalah perjuangan”. 

Perjuangan sendiri ternyata banyak maknanya. Ada 

yang memaknai dengan perjuangan menggapai sukses, 

perjuangan memakmurkan dunia, perjuangan 

menggapai kebahagiaan dunia akherat, perjuangan 

mendapatkan ”surga” dan lain sebagainya. Sedang 

pakem universalnya mengatakan hidup adalah sarana 

(perjuangan) bertemu Tuhan. Ad-dunya mazroatul 

akhiroh, bahwa dunia adalah ladangnya akherat.  
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Bukannya perjuangan masuk surga maupun menghindar 

dari neraka. Sebab, surga neraka adalah milik-Nya. 

Urusan hamba adalah memproses diri agar bisa 

bertemu dengan-Nya. Perkara dimasukkan surga-neraka 

mutlak menjadi urusan-Nya. Tidak sepantasnya bila 

hamba ikut main mencampuri urusan-Nya. Bila ternyata 

amal perbuatannya pas sesuai kriteria-Nya, 

sewajarnyalah bila akhirnya dimasukkan dalam surga, 

sebagaimana yang telah dijanjikan. Begitu pula 

sebaliknya, bila amalnya tidak pas sesuai kriteria-Nya, 

walau diyakini sudah pas dengan kehendak-Nya, maka 

tetaplah neraka sebagai imbalannya.  

Pakem ”bertemu Tuhan” ini pun mengalami distorsi. 

Banyak yang berasumsi bahwa setelah mati nanti pasti 

bertemu dengan-Nya. Setelah bertemu, barulah 

kemudian masuk surga atau neraka. Bila ternyata masuk 

neraka, maka setelah ditebus dengan berbagai macam 

siksaan, tentu akan dimasukkan surga. Bahkan ada 

yang sangat optimis ”pasti” masuk surga.  

Sedang pakem universalnya, tidak semua kematian 

otomatis bisa bertemu lagi dengan-Nya. Orang-orang 

”super khos” telah membuktikannya. Yaitu mereka yang 

dianugerahi ”hidayah khusus” oleh-Nya—dengan 

terlebih dahulu nglakoni (menjalani) ilmu ”khos” 

pethingan (rahasia)-Nya. Melalui pandangan ”mata hati”-

nya yang tajam, dapat melihat rohnya mereka yang 

sudah mati ditangkap oleh wadya balanya penasaran, 

masuk ke alam sesat.  
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Logikanya, orang buta tentu tidak akan pernah sampai 

Roma, walau beribu-ribu jalan terbentang ke arahnya. 

Satu-satunya kunci mutlak mencapainya adalah 

”berguru” pada yang tahu pasti tentang Roma. Apalagi 

terhadap Tuhan yang Al-Ghayb, mana mungkin pula 

bisa bertemu dengan-Nya, sementara hati nurani roh 

dan rasanya ”buta” terhadap-Nya, belum/tidak tahu 

secara pasti Wujud/Dzat-Nya?  

Fenomena Surga Neraka  

Hampir semua umat terjebak oleh paradigma kehidupan 

pendahulunya, bahwa ”ending” kehidupan adalah surga. 

Hidup dan ibadahnya kemudian demi mendapat surga. 

Oleh karenanya, masuk surga (dan terhindar dari 

neraka) adalah segala-galanya (final target) dan 

dijadikanlah sebagai tujuan hidup (way of life). 

Persepsi seperti itu sama sekali tidak benar. Sebab, 

surga dan neraka adalah milik-Nya. Yang benar, 

bertemu pemilik surga-neraka adalah segala-galanya. 

Sebagai-mana wasiat Sunan Kalijogo ”Inna al-jannata 

laqiya Rabba”, sesungguhnya surga itu tempat/suasana 

bertemunya hamba dengan Tuhannya.  

Fungsi dasar dimunculkannya imbalan surga dan 

ancaman neraka adalah pengiming-iming (daya tarik, 

daya pikat) dan pemicu (cambuk). Sebab, tanpa adanya 

iming-iming/ancaman yang berupa surga/neraka, 

manusia tidak mau mengerjakan seruan rasul-Nya. 

Maunya sak karepe dewe, nggugu benarnya sendiri, 

bahkan merasa cukup dengan pendapat/ ide/ 
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pengetahuan yang ada pada dirinya. Terlanjur ”kelet” 

(terpatri) dengan dunianya masing-masing, hingga tidak 

butuh bertemu Sang Pemilik Dunia.  

Persis sebagaimana kisah anak kecil, agar mau 

mengerjakan perintah orang tuanya maka kepadanya 

perlu diiming-iming (dijanjikan) permen/uang. Tetapi 

begitu pikirannya dewasa, dapat berpikir bahwa menger-

jakan perintah orang tua adalah sebuah keharusan, 

maka ia tidak lagi mengharap permen/uang yang telah 

dijanji-kan. Melainkan hanya mengharap ridho dan kasih 

sayangnya.  

Selanjutnya, masih pantaskah kita (yang telah bisa 

berpikir ini) membantu kerepotan orang tua yang telah 

membesarkan kita, demi mengharap imbalan (pemberi-

an) darinya? Masih pantaskah seorang hamba 

beribadah kepada Tuhannya karena mengharap surga 

dan dijauh-kan dari neraka?  

Oleh karenanya, sangat bijaklah kiranya bila 

mencermati, merenungi, sekaligus mempraktekkan 

”mutiara hikmah” pengalaman-pemikiran sufi agung 

Rabiah Adawiyah di berbagai karyanya. Melalui salah 

satu puisi romantisnya dia bersenandung:  

“Ya Rabb, jika aku menyembah-Mu karena takut neraka, 

bakar aku dalam neraka. Jika aku menyembah-Mu 

dengan mengharap surga, haramkan dia bagiku. Dan 

jika aku menyembah-Mu karena Diri-Mu semata, jangan 

cabut aku dari keindahan abadi-Mu”. 
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Lebih dari itu, sanggupkah kita membumikan ke dada 

yang paling dalam ”kritik-pahit” Chrisye dan Dewa dalam 

syair sebuah lagu: ”Jika surga dan neraka tak pernah 

ada, masihkah kau sujud kepada-Nya? 

 

 

 

Catatan: 

Tulisan ini dimuat pada 

http://www.pembelajar.com/wmview.php?ArtID=723 
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PEMBELAJAR  SEJATI 
 

Pembelajar sejati adalah mereka yang mencari "jawaban 

pasti" dan berusaha sungguh-sungguh dapat menuntas-

kan permasalahan; siapa saya, dari mana berasal, 

mengapa diberadakan di dunia, apa yang harus dilaku-

kan, ke mana akan pulang (kembali), kepada siapa 

harus bertanggung jawab, dan siapa yang harus digugu 

dan ditiru (tutur kata dan perilakunya). 

Proses dan waktu pencariannya dilakukan sepanjang 

hayat dikandung badan. Memenuhi sabda Nabi saw, 

carilah ilmu sejak ayunan sampai liang lahat (mati). 

Maksudnya, selama hidup di dunia waktunya digunakan 

untuk mencari ilmu di samping menjaga tegaknya hablun 

minallah dan hablun minanas. Wilayah pencariannya, 

sebagaimana perintah, "carilah ilmu sampai ke negeri 

Cina". Perintah ini "sangat rasional" bila diintegrasikan 

(menurut rumusan matematika) menjadi "carilah ilmu 

walau sampai ke penjuru dunia". 

Sedangkan "kunci mutlak" untuk menemukan "jawaban 

pasti"-nya, pertama, mau mengakui kebodohan diri. 

Secara ksatria (lapang dada) mau menerima kenyataan 

bahwa sejak masih di alam kandungan sana telah 

divonis oleh-Nya dzaluman jahula (kejam lagi bodoh) 

(Q.S. 33:72). Menyadari pula bahwa bagaimanapun 

hebatnya akal pikiran (dalam menciptakan ilmu 

pengetahuan teknologi, maupun penguasaan empat 

kitab suci—beserta ribuan "kitab" derivasinya) tetaplah 
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dzaluman jahula. Menerapkan ilmunya padi, semakin 

merunduk semakin berisi. Semakin banyak pengetahuan 

yang dimiliki, semakin "ngrumangsani" (merasai) 

kebodohan dan kekurangannya diri. 

Kedua, karena masalahnya "melangit" maka mensyarat-

kan untuk berguru (mencari guru) yang mengadanya di 

"langit". Sebab, sang "resi" ini di-"pingit" oleh Tuhan 

sendiri (Satriya Piningit). Mencontoh pengalaman Nabi 

Musa, sekalipun telah diangkat sebagai rasul/utusan-

Nya (yang secara logika sudah sangat sempurna, tidak 

ada yang melebihi kesempurnaan ilmunya), ternyata 

masih bersedia ketika diperintah Tuhan berguru pada 

Nabi Khidhir—walaupun akhirnya gagal (Q.S. 18:78). 

Meme-nuhi pitutur Sultan Agung dalam tembang 

"Dhandhang Gula". Lamun sira hanggeguru kaki. 

Amiliha manungsa kang nyata... Bila kamu hendak 

berguru. Pilihlah manusia yang nyata, imamu mubin 

(imam yang nyata keimaman-nya, istilah lain dari 

rasul/khalifah-Nya). 

Ketiga, bersedia selalu meng-update ilmunya. Tidak 

pernah merasa puas atas ilmu (pengetahuan dan 

pengalaman) yang telah diterima. Ibarat berlayar, 

semakin jauh ke tengah samudra, semakin menyadari 

betapa luasnya samudra (ilmu) itu. Semakin menyadari 

pula betapa tak berdayanya diri di hadapan luasnya 

samudra ilmu Tuhan. 

Rumusan Pembelajar Sejati 
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Secara sufism-experience rumusan pembelajar sejati 

atas tujuh permasalahan tadi adalah, pertama, siapa 

saya? Saya adalah kandungan makna di balik ungkapan 

"barang siapa mengetahui dirinya sendiri maka akan 

mengetahui Tuhannya dan barang siapa mengetahui 

Tuhannya tentu akan mengetahui bodohnya diri" (fatwa 

Imam Ali). Silogisma-nya, barang siapa mengetahui 

dirinya sendiri, tentu akan mengetahui bodohnya diri. 

Sementara, kenyataannya, bodohnya diri belum diyakini 

dan dirasakan secara pasti. Ini menandakan kalau 

rahasia jati dirinya belum bisa diketahui. Penyebabnya, 

karena pengetahuan tentang Tuhan (dalam arti Wujud/ 

Dzat, bukan nama/istilah/sebutan-Nya) belum pernah 

dipelajari (digunakan). Sedangkan untuk 

mengetahuinya, harus digurukan (ditanyakan secara 

langsung) kepada yang hak dan sah menunjukkan 

rahasia Jati Diri-Nya. 

Ilmunya (salah satu namanya), disebut ilmu zikir. Ilmu ini 

dijaga dan diturunkan sendiri oleh-Nya (Q.S. 15.9). Ia 

tidak ada di dalam buku maupun tulisan. Malah Al-Quran 

memerintahkan, "Bertanyalah kepada ahli zikir bila kamu 

tidak mengetahui (bagaimana caranya berzikir)," (QS. 

21:7). 

Ahli zikir adalah istilah lain bagi rasul/utusan-Nya. 

Adalah hamba pilihan Tuhan yang siang malam, 

hatinurani, roh, dan rasanya (dibuat Tuhan) tidak pernah 

lupa dari (mengingat-ingat zikirnya. Susah senang 

bahagia sengsara, bahkan tidur pun tidak pernah lengah 

dari zikir. Zikir sendiri adalah ingatnya hatinurani, roh, 
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dan rasa pada Wujud/Zat Tuhan. Bukan ingatnya hati 

pada asma/ nama-Nya dengan sebanyak-banyaknya, 

yang jumlahnya mencapai 99. 

Sedangkan instrumen untuk mengenali Wujud/Dzat-Nya 

adalah hatinurani, roh, dan rasa. Bukannya otak/akal 

pikiran yang selama ini di-"dewa"-kan manusia. 

Sehingga, ketika pengenalan pada Zat Tuhan telah 

dapat dicapai dengan sebenarnya, permasalahan "siapa 

sebenarnya saya" dengan sendirinya dapat diketahui 

secara pasti. 

Kedua, dari mana berasal? Saya (dan semua spesies 

manusia) berasal dari Fitrah Tuhan. Fithratallahi allati 

fatharannasa alaiha QS. 30:30). Fitrah Allah-lah yang 

telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Jelasnya, 

fitrah manusia itu merupakan "percikan" dari Fitrah 

Tuhan. 

Andai "boleh" dimisalkan, manusia merupakan "satu 

partikel" cahaya yang terpancar dari sumber cahayanya 

(semisal matahari). Partikel cahaya (unsur dasar manu-

sia) ini disebut rasa (Arab, sirr), yang kemudian sering 

disebut "perasaan". Rasa dibungkus oleh roh. Roh 

adalah daya dan kekuatan Tuhan yang dipinjamkan 

pada manusia, yang tersusun tujuh lapis. Roh-lah yang 

kemudian menjadikan manusia bisa berdaya, bertenaga, 

bernapas, berpikir, maupun beraktivitas lainnya. Roh ini 

dibungkus oleh hati nurani. Hati nurani kemudian 

dibungkus oleh jasad/raga (kulit daging) yang 

disempurnakan dengan prosessor 1 triliun sel (otak) 

lengkap dengan indra dan berbagai macam organnya. 
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Ketiga, mengapa saya diberadakan di dunia? Tidak lain 

adalah hendak diuji oleh Tuhan. Seperangkat materi tes 

(rintangan) yang harus diselesaikan agar bisa pulang 

kembali kepada-Nya. Cara (satu-satunya) untuk menye-

lesaikannya adalah patuh dan tunduk terhadap rasul/ 

utusan-Nya, sebagaimana patuh tunduknya malaikat 

dihadapan khalifah-Nya. 

Mengapa diuji? Sebab, ketika masih di alam arwah dulu 

telah menyatakan sanggup memikul amanah dari-Nya. 

Padahal amanah tersebut sebenarnya tidak ditawarkan 

kepada manusia. Melainkan ditawarkan kepada langit, 

bumi, dan gunung-gunung, yang mereka semua tidak 

bersedia menerimanya (Q.S. 33.72). Akan tetapi, tanpa 

disangka, makhluk kecil-mungil yang namanya manusia 

menyatakan sanggup menerimanya. Karena kesediaan 

itulah lalu turun vonis dzaluman jahula. 

Andai seorang bayi yang sejak lahir diuji (dibuang) ke 

hutan (cerita Tarzan), tugas wajib si bayi adalah bisa 

pulang kembali pada orang tuanya. Pikirannya harus 

bisa bekerja bahwa kera, harimau, orangutan, gajah 

bukanlah orang tuanya. Mencari—hingga menemukan—

orang tuanya adalah segala-galanya. Bukannya 

bahagia/ susah/ sengsara apalagi terpesona atas 

kehidupan hutan (materi ujian) beserta komunitasnya. 

Demikian halnya pada manusia, bila ujian (dunia) ini 

tidak diselesaikan dengan sebaik-baiknya, besar 

kemungkinan ketika mati nanti tidak bisa pulang kepada-

Nya. Terdam-par di alam kesesatan (alam penasaran) 
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menjadi wadya-balanya jin, setan, iblis, gendruwo, tuyul, 

dan sebangsanya. 

Keempat, apa yang harus saya lakukan? Sedini mungkin 

mengokohkan niat untuk pulang kepada-Nya. Berlatih 

terus untuk selalu menyadari bahwa dunia dan seisinya 

ini merupakan wujud ujian. Harta, takhta, anak, istri, 

pekerjaan, dan sebangsanya semuanya ujian-Nya. Oleh 

karenanya, mereka semua harus bisa diselesaikan 

dengan cara menafikan (meniadakan) dari dalam hati 

nurani, roh, dan rasa, serta menetapkan Wujud/Dzat 

Tuhan sebagai satu-satunya yang harus diingat-ingat. 

Namun demikian, secara lahiriah tetap lumrahnya 

manusia berdunia. Bekerja keras mengelola garapan 

dunia sesuai dengan "lakon" yang dihadapi dengan 

sebaik-baiknya, seprofesional mungkin. Kesemuanya 

dalam rangka "mancat" ke "langit", pulang kepada-Nya 

(mazroatul akhirah). Yang membedakan dengan 

kebanyakan manusia lainnya hanyalah niatannya. 

Kelima, ke mana saya akan pulang (kembali)? Tidak lain 

kepada Dzat Tuhan yang telah menciptakan manusia. 

Tempat ini harus bisa dikenali dengan pasti ketika hidup 

di dunia. Instrumen yang bertugas mengenali adalah 

hatinurani, roh, dan rasa. Bukannya otak dan akal 

pikiran. Sebab, otak hanya sebatas instrumen yang 

dapat menangkap kalau Dia itu ada. Tetapi perihal 

Wujud/Dzat-Nya, merupakan tugasnya hatinurani, roh, 

dan rasa. 
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Ibarat mau ke Bulan, sebelum berangkat dipersiapkan 

dulu ilmu pendukung, tata cara, sarana, arah/ peta, 

akomodasi, maupun perlengkapan lainnya. Bila 

pengetahuan perihal ini—beserta tata cara menuju ke 

arahnya—tidak bisa dipelajari dan dipahami dengan 

pasti, bisa dipastikan tidak akan pernah sampai 

padanya, tersesat sejauh-jauhnya. 

Keenam, kepada siapa saya harus bertanggung jawab? 

Secara vertikal, segala perbuatan langsung bertanggung 

jawab kepada Tuhan. Sedangkan secara horizontal, 

bertanggung jawab pada diri sendiri, masyarakat, 

atasan, maupun lingkungan kerja masing-masing 

sebagaimana peran fungsinya. Namun, di balik 

tanggung jawab horisontal ini ada tanggung jawab 

langsung kepada-Nya. 

Ketujuh, siapa yang harus digugu dan ditiru (tutur kata 

dan perilakunya)? Satu-satunya yang "layak" digugu dan 

ditiru tutur kata dan perilakunya hanyalah rasul-Nya. 

Sebab, hanya beliaulah yang dijamin oleh-Nya 

"maksum" (terbebas dari segala kesalahan). Beliau 

ditugasi Tuhan untuk menyempurnakan akhlak manusia. 

Beliau juga ditugasi membimbing manusia berjalan 

"pulang" kepada-Nya. 

Selain rasul, tidak ada jaminan kebenarannya. Sekalipun 

telah menyandang "ulama hebat" kondang sak jagad, 

tetap tidak ada jaminan maksum dari-Nya. Di lain pihak, 

yang namanya ulama (pewaris para nabi) ini masih 

diragukan keulamaannya. Apakah ia benar-benar 

mewarisi ilmunya para Nabi secara keseluruhan? Kalau 
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secara parsial (bagian) memang sangat mungkin. 

Sedang seyogianya, yang diwarisi meliputi: perkataan 

dan perbuatan, ilmu dan amalnya, lahir dan batinnya, 

terlebih hatinurani, roh, dan rasanya. 

Namun demikian, pada mereka semua dapat diambil 

sari  

pati hikmahnya. Jangankan mereka yang pandai dan 

mengaku ulama, yang bodoh tidak pernah sekolah—

apalagi mengikuti pelatihan manajemen dan 

kepemimpinan—pun dapat diambil sari pati kebenaran-

nya. Contohnya pada Nabi Saw sendiri. Oleh karenanya, 

semua manusia diperintahkan, "Lihatlah (dengarkan) 

apa yang dikatakan, jangan melihat siapa yang bicara." 

Walhasil, hanya orang cerdaslah yang dapat 

menemukan hikmah luar bisa di balik seonggok sampah 

(kotoran yang biasanya dibuang sia-sia). Hanya orang 

arif bijaksanalah yang mau berusaha keras menjadi 

"Pembelajar Sejati". Sebab, paham betul kalau semua 

waktu/kesempatannya berada dalam kerugian yang 

teramat besar, kecuali berajak-ajak dalam kebenaran 

dan berajak-ajak dalam kesabaran. 

 

 

 

Catatan: 

Tulisan ini di muat harian Pikiran Rakyat Bandung, 24 
April 2006 dan 
http://www.pembelajar.com/wmview.php?ArtID=624 
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MENGEMBALIKAN  HAKEKAT  BERGURU  
  

Secara filosofis, guru berasal dari kata digugu dan ditiru. 

Refleksi dari ”sosok luhur” yang dapat digugu semua 

nasehat penjelasan perintah maupun larangannya, serta 

dapat ditiru semua tingkah laku perbuatannya. Singkat-

nya, guru adalah seseorang yang dapat dijadikan 

panutan dan teladan atas segala perkataan dan 

perbuatannya.  

Filosofi yang sangat luhur ini nampaknya jauh beda 

dengan kenyataan sekarang. ”Roh”-nya guru (sebagai 

panutan dan teladan) banyak yang bergeser dari tempat-

nya. Tidak sedikit guru yang terbias dari watak guru 

yang semestinya. Bahkan (mungkin) pangling dengan 

jati diri (profesi)-nya sendiri.  

Sayangnya, UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan 

Dosen tidak membahas filosofi ini. Dijelaskan dalam 

pasal 1 ayat 1 bahwa ”guru adalah pendidik profesional 

dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, 

mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi 

peserta didik pada pendidikan usia dini jalur pendidikan 

formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah”. 

Jelas sekali bila definisi ini perlu ”disempurnakan”.  

Perlu upaya reorientasi dan rekonstruksi peran dan 

fungsi guru secara mendasar dan berkesinambungan. 

Sebab, disadari atau tidak, adanya kebobrokan moral 

anak bangsa, baik yang generasi tua (semisal kolusi, 

korupsi, nepotisme), apalagi generasi mudanya, 
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penyebabnya (salah satunya) adalah faktor guru. Guru 

yang telah kehilangan ”roh”-nya dalam menjalankan 

tugas mulianya.  

Konsep Dasar  

Berguru, dalam konteks ”tempo doeloe” populer dengan 

istilah ”meguru”. Yaitu mencari seorang guru untuk 

ngangsu kawruh (belajar secara khusus) disertai sikap 

tawadhuk (hormat sepenuhnya). Ilmu yang di-angsu 

(diserap/dibelajari), biasanya ilmu-ilmu yang sesuai 

dengan kebutuhan pribadi, sedang ngetren, ataupun 

karena ”warisan wajib” pendahulunya. Ilmu tersebut 

misalnya ilmu kebatinan, ilmu kesaktian, ilmu tenaga 

dalam, bela diri, sorogan (ngaji khos), dan lain 

sebagainya.  

Tempat ”KBM”-nya disebut ”peguron”, ”padepokan” 

(perguruan). Peguron ini umumnya memerintahkan 

santri/ muridnya mondok (mengasrama). Jumlahnya 

(waktu itu) mencapai ratusan. Di antaranya peguron 

”tapak waja”, peguron ”tapak suci”, peguron ”setia hati”, 

peguron ”ngelmu sejati”, peguron ”bandung bondowoso”, 

serta ratusan yang lain.  

Seiring perkembangan jaman, peguron-peguron tersebut 

jumlahnya makin berkurang. Penyebabnya, di samping 

ilmunya dianggap ”kadaluwarsa”, kebergunaannya tidak 

relevan lagi, juga syarat dan lakon-nya dirasa sangat 

berat (untuk ukuran generasi belakangan). Peminatnya 

pun juga berkurang drastis. Oleh karenanya tidak sedikit 
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peguron-peguron yang dulunya sangat terkenal (kon-

dang), sekarang tinggal nama (tinggal cerita).  

Era sekarang, istilah berguru sangat jarang dipakai 

mungkin malah tak pernah digunakan. Terdiferensiasi 

oleh istilah lain yang lebih populer; bersekolah, berkur-

sus, berpelatihan, ber-workshop, ber-training, dan lain 

sebagainya.  

Namun sayang, ”turunan istilah” ini baik substansi, 

realisasi, maupun ”roh”-nya berbeda jauh dari aslinya. 

Nampaknya ikut lapuk ditelan jaman. Sehingga tidak 

senafas lagi dengan konsep dasarnya.  

Pergeseran Makna 

Sedikitnya ada 5 (lima) hal yang menjadikan hakekat 

(makna) berguru ”lengser” dari konsep dasarnya. 

Pertama, materi yang diajarkan. Dalam berguru, materi 

yang diajarkan ditentukan oleh sang guru. Tidak ada 

”sharing” materi dengan institusi lain, apalagi kurikulum 

”titipan” dari pemerintah. Malah terkadang ada per-

saingan materi, persaingan pengikut, maupun 

persaingan ”keunggulan”.  

Kedua, kesiapan mental si murid. Dalam berguru, mental 

si murid benar-benar disiapkan dengan matang. Sema-

ngat ”tholabul ilmi”-nya benar-benar bulat/utuh. Tidak 

terkontaminasi oleh isme-isme maupun iming-iming 

institusi lain. Oleh karenanya, selama pembelajaran ber-

langsung, apa yang disampaikan guru benar-benar 
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diterima sepenuhnya. Tidak ada yang membantah 

sedikit pun, apalagi berani mengkritisi.  

Ketiga, kepribadian guru. Sosok sang guru benar-benar 

mencerminkan figur yang dapat digugu dan ditiru. 

Pribadinya mulia. Seolah tak mengenal pamrih imbalan, 

sanjungan, penghargaan, dan apalagi tahta/kedudukan. 

Pas sekali bila kemudian lahir istilah ”pahlawan tanpa 

tanda jasa”.  

Kepribadian yang demikian, bila dibandingkan dengan 

kepribadian guru saat ini berbeda jauh sekali (mungkin 

mendekati 180 derajat). Ungkapan guru adalah 

pahlawan tanpa tanda jasa, sudah tidak relevan lagi. 

Tergusur oleh slogan ”tenaga profesional yang butuh 

jasa”.  

Keempat, tingkat kebutuhan. Dalam berguru, yang butuh 

ilmu (pengetahuan) adalah murid. Muridlah yang butuh 

guru. Demikian pula tingkat kebisaan/penguasaan materi 

ajarnya, muridlah yang butuh untuk bisa. Tetapi 

sekarang nampak tidak lagi demikian. Guru (melalui 

institusi lembaga) yang butuh murid. Guru pula yang 

kemudian ”membutuhkan” muridnya agar cepat lulus 

ujian, tanpa mementingkan sejauh mana si murid benar-

benar me-nguasai materi yang telah diajarkan.  

Kelima, filosofi berguru. Filosofi ideal dalam berguru 

adalah bagaikan ”timba yang mencari sumur”. Kenya-

taannya sekarang tidak demikian. Banyak timba yang 

tidak menyadari kalau posisinya adalah timba” yang 

seharusnya mencari sumur. Si sumur juga demikian, 
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karena berbagai hal (tuntutan keadaan misalnya) tidak 

menyadari kalau dirinya adalah sumur yang seyogianya 

diangsu oleh timba. Karenanya, banyak sumur yang 

mendatangi timba. Memprivat, memberi bimbingan  

khusus, menjadi guru ”panggilan”, dan sebagainya.  

Akibat adanya pergeseran makna berguru ini, pertama, 

norma-norma luhur/mulia yang ditanamkan nenek 

moyang dalam bermurid-berguru makin sirna ditelan 

jaman. Tidak jarang ada murid yang berani melawan 

gurunya. Mengejeknya, bahkan sampai mengajak 

berantem dengannya.  

Kedua, guru sebagai pendidik mulia berubah menjadi 

(salah satunya) pengajar. Tugas guru yang berupa 

mendidik norma-norma, susila, memberi keteladanan 

maupun menyampaikan ilmu pengetahuan berubah 

menjadi penyampai materi pelajaran sebagaimana 

tertulis dalam buku ajar.  

Ketiga, perguruan yang mestinya menjadi ”basis 

intelektual” (pusat keilmuan), bergeser menjadi (di 

antaranya) ”ladang bisnis”. Semua yang berhubungan 

dengan perguruan dibisniskan. Buku-bukunya (maupun 

sarana prasana lainnya) dijadikan bisnis. Penerimaan 

murid, juga dibisniskan. Tenaga pengajarnya sendiri, 

dijadikan bisnis. Bahkan, nilai/kelulusan pun 

diperjualbelikan.  

Potensi yang Digurukan 
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Secara garis besar, potensi yang perlu digurukan dapat 

dipilah menjadi tiga. Pertama, potensi akal-pikiran. Yaitu 

dengan memberikan padanya ilmu pengetahuan yang 

sifatnya rasional (dapat ditangkap akal-pikiran). Ilmu ini 

pada umumnya diajarkan disekolah-sekolah maupun 

perguruan tinggi. Ia tertulis dalam buku-buku, media 

cetak dan elektronika, maupun media-media (pembe-

lajaran) lainnya.  

Namun demikian, bila potensi akal ini sudah bisa mandiri 

(sesuai tingkat perkembangan akal-pikiran), maka tanpa 

harus digurukan pun dimungkinkan dapat dipelajari 

sendiri. Tetapi bagi yang belum bisa mandiri, maka ber-

guru merupakan pilihan yang terbaik.  

Kedua, potensi skill (ketrampilan). Wilayah potensi ini 

meliputi semua anggota tubuh; tangan, kaki, kekuatan 

fisik, pita suara (menyanyi), perpaduan kombinasinya, 

dan lain sebagainya. Bahkan, berpikir pun, menurut 

Edward de Bono bisa dilatihkan menjadi sebuah 

ketrampilan (thinking skill).  

Potensi skill ini agar dapat berkembang dengan baik, 

seyogianya memang digurukan. Seandainya tidak 

digurukan, dipelajari sendiri dari berbagai sumber misal-

nya, ataupun belajar otodidak, kemungkinan memang 

bisa. Tetapi hasilnya sangat minim, tidak bisa mencapai 

maksimal sebagaimana bila digurukan.  

Misalnya ketrampilan menerbangkan F-16, bagi yang 

akal dan skill-nya sudah bisa mandiri, tanpa harus ber-

guru pun dimungkinkan bisa. Tetapi bagi yang belum 
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mampu mandiri, maka berguru adalah sebuah pilihan 

yang tidak bisa dihindari.  

Ketiga, potensi hati nurani. Potensi ini agar dapat ber-

kembang dengan baik, apalagi dapat ”pandai dan 

cerdas”, wajib (harus) digurukan. Kepadanya harus 

diberi ilmu pengetahuan yang sesuai dengan fungsi dan 

tugas utamanya: menzikiri, mengingat-ingat, menghayati 

dan merasa-rasakan Wujud Tuhan.  

Ilmunya disebut Ilmu Zikir. Yaitu ilmu tentang 

bagaimana agar hati dapat menzikiri-Nya. Ilmu ini 

digenggam sendiri oleh Tuhan dan diturunkan secara 

langsung melalui rasul/ utusan-Nya. Oleh karenanya, ia 

tidak ada di dalam buku maupun tulisan. Dalam Al 

Quran sendiri juga tidak ada. Karenanya diperintahkan 

"bertanyalah kepada ahli zikir bila kamu tidak 

mengetahui (bagaimana caranya berzikir)" (QS. 21:7).  

Sedangkan bentuk/realisasi dari hati nurani yang pandai 

dan cerdas adalah hati yang selalu ajeg dalam menzikiri-

Nya, seiring dengan masuk dan keluarnya nafas; kapan 

saja, dimana saja, dan dalam keadaan yang bagaimana-

pun juga. Tidak kenal lagi dengan istilah pegel jibeg 

susah bungah kecewa bahagia, walaupun penderitaan 

yang dihadapi luar biasa beratnya.  

Seperti yang dicontohkan Nabi SAW, beliau tidak kawatir 

was-was apalagi gundah gulana ketika sebilah pedang 

menempel di leher. Hati nurani beliau saking pandai dan 

cerdasnya ”kelet” (mapan, terpatri) pada zikir. Bahkan 
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tidur pun tidak lepas dari zikirnya. (Oleh karenanya 

beliau disebut pula ahli zikir)  

Ketiga potensi tersebut sangat perlu diberdayakan 

secara maksimal. Ia merupakan ciri utama yang 

membedakan beradabnya seseorang—bisa jadi suatu 

komunitas, atau bahkan sebuah kaum/negara—di 

hadapan sesamanya. Ia pula yang menjadi syarat untuk 

diangkat beberapa derajad disisi-Nya.  

Adapun langkah memberdayakannya, bagaimanapun 

caranya tak jadi masalah. Bersekolah, berguru, ber-

chating, ber-netter, berjamaah tabligh, bertarekat, atau 

apapun nama istilahnya. Asalkan norma-norma 

bermurid-berguru tetap dijaga pada tempatnya.  

 

 

Catatan: 

Tulisan ini dimuat pada 

http://www.pembelajar.com/wmview.php?ArtID=675&pa

ge=1  
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MEWASPADAI “PENYAKIT  PERSEPSI” 

 

Nampaknya tak pernah disadari—apalagi ditafakuri 

secara mendalam—bahwa dalam kehidupan bermasya-

rakat ada sebuah kebiasaan yang “sebenarnya” tidak 

baik, tetapi justru (seolah-olah) dijadikan sebuah budaya 

yang “layak” dilestarikan. Bahkan, ia sebenarnya 

dilarang oleh syareat Islam. Kebiasaan tersebut adalah 

“kecen-derungan melihat lebih dahulu siapa yang bicara, 

dari pada melihat isi pembicaraannya”. 

Yang memprihatinkan, kebiasaan ini dilakukan oleh 

hampir semua lapisan masyarakat. Apakah golongan 

mereka yang berpendidikan ataukah tidak. Lapisan 

intelek cendekia maupun yang etos pikirnya biasa/ 

rendah. Singkatnya, mayoritas masyarakat terjangkit 

virus “penyakit persepsi”. 

Bukti jelasnya, terjadinya perbedaan perlakuan dalam 

menyikapi isi perkataan seseorang maupun pada si 

pembicaranya. Tidak jarang tutur kata yang “baik”, tetapi 

keluar dari mulut orang biasa, maka diremehkanlah tutur 

kata tersebut. Sebaliknya, nasehat  “tidak baik” yang 

terlahir dari orang yang dianggap mulia, terhormat, 

apalagi berkharisma, maka diperjuangkanlah nasehat 

tersebut dengan penuh pengorbanan. Bahkan sampai 

mati pun dihadapi dan diperjuangkan. 

Kebiasaan ini kalau dibiarkan berlanjut, dapat memper-

parah endemi “penyakit persepsi” yang selama ini ada. 

Menyuburkan sikap diskriminatif satu sama lain, karena 
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cenderung melihat kelebihan (kemampuan) seseorang 

(mungkin juga kelompoknya) dan memandang remeh 

yang kebetulan tidak punya kelebihan. Bisa 

menimbulkan faham-faham baru yang pada saatnya 

nanti bisa berubah menjadi “bom waktu”. Pada 

gilirannya, dapat merongrong nilai-nilai kebenaran, yang 

notabene satu-satunya pemiliknya adalah Tuhan sendiri 

(Al Haq min Rabbika). 

Teorema “Undhur” 

Larangan melihat siapa yang berbicara, adalah sabda 

Nabi SAW: undhur maa qaala walaa tandhur man 

qaala, lihat/dengarkan apa yang dikatakan dan jangan 

melihat siapa yang bicara. Larangan ini bila dicermati 

secara mendalam, nampak ada sesuatu yang 

“irrasional”. Yaitu tidak boleh memandang situasi dan 

kondisi fisik lahiriah si penyampai. Semisal  kedudukan, 

pengalaman, gelar, pangkat, kharisma, ketenaran 

maupun status sosial. Padahal logikanya, fatwa seorang 

ulama besar—apalagi telah bergelar kyai-profesor-

doktor—tentu lebih kredibel dan akurat di banding fatwa 

orang yang tidak pernah sekolah. Bukankah hal seperti 

ini (dalam kaca-mata logika) merupakan sesuatu yang 

sangat irrasional (tidak masuk akal)? 

Disinilah rupanya letak rahasia kalimat-Nya, Al Haq min 

Rabbika, bahwa kebenaran itu mutlak milik/dari Tuhan 

semata. Ia digenggam sendiri oleh-Nya. Sedang dalam 

diri manusia, hakekatnya tidak ada kebenarannya. 

Malahan sebaliknya, tempatnya salah dan dosa 
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(makanul khatha‟ wa nisyan), kejam lagi bodoh (zaluman 

jahula), perbuatannya melebihi batas. Maka menjadi 

logis kiranya bila larangan melihat wujud fisik si 

penyampai ini diberlakukan kepada semua manusia 

tanpa kecuali. 

Sebaliknya, karena kebenaran tersebut digenggam 

sendiri oleh-Nya, sedang secara substansi (secara 

wujud) Dia  tidak akan menampakkan diri di hadapan 

manusia, maka menjadi kuasa-Nya pula bila kemudian 

merealisasikan/menampakkan kebenaran tersebut 

melalui fisik lahiriah hamba. Tentu saja bukan 

sembarang hamba yang Dia “titipi” kebenaran, 

melainkan mereka yang benar-benar Dia pilih sendiri. 

Contoh nyatanya penampakan lahiriah Nabi SAW 

sendiri. Beliau tidak pernah mengenyam pendidikan di 

bangku sekolah (TK pun belum pernah). Apalagi 

pengalaman lain semisal kepemimpinan, 

keorganisasian, menejemen dan lain sebagainya. Tetapi 

nyatanya melalui fisik beliau-lah kebenaran-Nya 

diturunkan. (Oleh karenanya, sangat logis sekali bila 

keberadaan beliau kemudian ditentang oleh para tokoh 

dan ahli kitab di waktu itu). 

Oleh karenanya, bagaimanapun, kebenaran itu tetap 

mutlak menjadi milik-Nya. Ia tetap digenggam sendiri 

oleh-Nya. Kita sebagai hamba harus mampu menang-

kapnya. Namun, untuk bisa menangkap substansi 

kebenarannya, diperlukan kerja sama yang sinergis 

antara akal sebagai prosesor utama dan hati nurani 
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sebagai sang maharaja. Keduanya harus bisa berjalan 

secara bersama, sebagai “team work” yang solid. 

Nilai Rasional dan Siliring Qudrat 

Menyikapi fenomena di atas, hal mendasar yang sangat 

penting dan seharusnya diprioritaskan adalah 

bagaimana membawa diri menyadari dengan sesadar 

sadarnya bahwa manusia itu tempatnya salah dan dosa. 

Zaluman jahula (kejam lagi bodoh). Menyadari pula 

bahwa bagai-manapun hebatnya kemampuan hamba ini, 

tetap saja tempatnya salah dan dosa. Sedangkan yang 

sebenarnya hebat adalah Yang Maha Sempurna. 

Sebab, bila “alam sadar” yang demikian telah terbuka, 

tentu akan memandang sama terhadap mereka-mereka 

yang kebetulan mempunyai nilai “lebih” dan yang 

kebetulan tidak mempunyai kelebihan. Setidaknya, tidak 

terlalu berlebihan dalam menyikapi (membedakan) 

keduanya. Yang seharusnya dipandang adalah nilai 

“rasional” dan nilai “siliring qudrat”-nya. 

Kebenaran itu (yang datang dari Tuhan) dimana pun 

tempat dan asalnya pasti rasional. Dapat ditangkap oleh 

akal pikiran sehat. Sejalan dengan “agama itu sesuai 

dengan akal pikiran sehat”. Ia bisa terlahir oleh siapa 

pun dan dari manapun. Sedang siliring qudrat adalah 

“butiran ikhlas”. Yaitu perbuatan maupun tutur kata yang 

“tidak diaku” sebagai hasil perbuatan dan tutur katanya. 

Ikhlas, bersih, semata-mata karena Tuhan oleh Tuhan 

dan untuk Tuhan. “Sumende” (bersandar) pada ke-

Mahakuasa-an Tuhan. 
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Ini yang harus ditekankan oleh setiap orang yang punya 

potensi “bicara”. Demikian halnya mereka yang punya 

kemampuan (kelebihan) yang kemudian diakses orang 

banyak. Ia harus menekankan (baik pada dirinya sendiri 

maupun pendengar/ pembacanya) bahwa kebenaran itu 

milik Tuhan semata. Sedang pada diri “saya” adalah 

tempatnya salah dan dosa. Sehingga, apapun yang saya 

tutur/sampaikan, sangat mungkin ada salah dosanya. 

Andai ada “nilai” kebenarannya, ia datang dan milik 

Tuhan semata. Bukan dari/milik saya, walaupun terlahir 

dari saya. Sebaliknya bila ada salahnya, ia adalah 

datang dan milik saya sepenuhnya. 

Kemudian bila ternyata oleh Tuhan diberi kelebihan 

tertentu, menjadi “dai kondang” misalnya, harus 

berusaha  untuk bisa merasa dan mengakui bahwa 

dirinya pun tempatnya salah dan dosa. Tidak merasa 

mempunyai kelebihan sedikitpun, tidak mempunyai 

keistimewaan apapun. Ini yang harus diperangi 

(jihadunnafsi) dengan semangat jihad yang 

sesungguhnya, serta berusaha keras untuk 

membumikannya dalam dada (hati nurani, roh, dan 

rasa). Walaupun orang lain mengakui dirinya hebat dan 

istimewa, tetap saja harus mengakui tempat-nya salah 

dan dosa. 

Dirinya hanya “sak derma” (sekedar) menjalani apa yang 

telah digariskan Tuhan kepadanya. Lir kadya godong 

asem sing kumampul ing sak tengahing samudra 

(bagaikan daun asam yang terombang-ambing di atas 

gelombang samudera). Bukan daun asamnya yang bisa 
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bergerak kesana kemari (apalagi merasa mempunyai 

nilai lebih),  melainkan karena semata-mata “katut” 

(mengikut) gelombang samudra Yang Maha Kuasa. 

“Nyelup” (menyelam) dalam ke kedalaman makna 

kalimah laa haula walaa quwwata illa billah. 

Sebaliknya, bagi yang kebetulan sebagai pendengar/ 

pembaca, juga harus menyadari bahwa sehebat apapun 

kemampuan manusia dalam bertutur kata, tetap saja 

harus diyakini tempatnya salah dan dosa. Kebenaran 

tetaplah menjadi milik-Nya. Ia dapat terlahir oleh dan 

melalui siapapun. Melalui orang hebat bisa, melalui 

orang yang tidak pernah sekolah pun bisa juga. Jangan 

mudah terjebak oleh kehebatan penyampainya. 

Sebagaimana pepatah timur tengah “yang benar akan 

selalu benar walaupun tidak seorang pun melakukannya, 

yang salah tetap salah walaupun semua orang 

melakukannya”. 

Jadi, sebagai pendengar/pembaca setia pun harus 

punya “filter-pemikiran” yang baik. Jangan hanya karena 

difat-wakan oleh ulama “se dunia” misalnya, lantas 

meng-”iya”-kan (membenarkan) begitu saja. Harus 

didahului oleh pemikiran yang mendalam. Otak dan akal 

pikiran harus bekerja keras semaksimal mungkin 

sebelum akhirnya memutuskan menerima/menolaknya. 

Demikian halnya ketika yang memberi saran masukan 

kebetulan anak kecil (tidak pernah sekolah),  harus 

dilakukan pemikiran serupa sebelum akhirnya 

memutuskan. Ingat, keputusan apapun yang akan 

diambil, diri sendirilah yang nantinya bertanggung jawab 
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sepenuhnya. Bukannya ulama/ dai-kondang/ tokoh-

hebat/anak kecil yang diikuti fatwanya. 

Capailah jiwa—berikut pemikirannya—yang merdeka 

sejati dan sepenuhnya. Jangan mudah terjebak oleh 

kehebatan si “tukang kata” apalagi retorikanya. Sebab, 

bila nasi sudah menjadi bubur, tidak akan pernah bisa  

kembali pada wujud asalnya. 

Kebiasaan “buruk” melihat siapa yang berbicara, secara 

perlahan harus dikikis habis. Jangan terbiasa melihat 

fisik lahiriah penyampainya. Cermati nilai-nilai 

kebenarannya. Adakah disana kebenaran yang sejalan 

dengan kehen-dak-Nya atau kebenaran yang sejalan 

dengan kehendak (nafsu) penyampainya. Sebab, 

kebenaran yang datang dari manusianya, belum tentu 

sejalan dengan kebenaran milik-Nya. Sedang kebenaran 

milik/ dari-Nya, logikanya, pasti sejalan dengan 

pemikiran sehat manusia. 

 

 

Catatan:  

Tulisan ini dimuat pada majalah ”Inti Jiwa” edisi 05 tahun 

ke-1/2006. 
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IMAN RETORIKA Vs IMAN REALITA 
 

Iman, secara bahasa maknanya percaya. Yaitu percaya 

atas mengadanya suatu benda/zat, peristiwa, maupun 

adanya kekuatan  tertentu di luar diri. Tumbuhnya rasa 

percaya ini disebabkan oleh 3 (tiga) hal. Karena berita 

(baik tulis maupun lisan), teori keilmuan, maupun 

pengalaman yang dialami/disaksikan secara langsung. 

Implikasi logis adanya iman ini, berpengaruh kuat 

terhadap sistem keyakinan (spiritual) seseorang. 

Sayangnya, istilah iman (percaya) ini umumnya hanya 

dikaitkan dengan keberadaan Tuhan, malaikat, kitab, 

rasul, hari akhir dan takdir—yang kemudian disebut 

rukun iman. Padahal mestinya—secara bahasa—ia 

dapat pula tertuju/mengarah kepada hal-hal lain. 

Misalnya iman pada isu, iman pada kekuatan japa 

mantra, iman pada ramalan-ramalan, iman pada 

suara/kekuatan gaib, iman pada mimpi-mimpi dan lain 

sebagainya. Tapi nyatanya istilah (iman) ini terlanjur di-

“booking” oleh agama (Islam) menjadi rukunnya (rukun 

iman). 

Subyek (instrumen) yang melakukan “percaya” tersebut 

adalah hati (batin). Bukannya otak. Sebab, kedudukan 

hati (batin) adalah “raja”. Sang penguasa sekaligus 

pengambil keputusan. Ia akan mengambil keputusan—

termasuk didalamnya percaya/tidak percaya terhadap 

sesuatu—dengan terlebih dahulu mendengar laporan 

(masukan) otak/akal pikiran. 
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Namun tidak jarang si raja (hati) ini mengambil jalan 

pintas. Membuat keputusan tanpa melibatkan masukan 

otak. Misalnya, pada saat emosi, marah, frustasi, 

senang, bahagia, “kedanan” (tergila-gila sesuatu), atau 

karena “taklid buta”. Ia tidak mau mendengar lagi 

masukan/ nasehat akal pikirannya. Walaupun 

sebenarnya akal pikiran masih sangat normal untuk 

bekerja. Pada saat yang demikian ini, tugas utama akal 

pikiran sebagai “penasehat tunggal” raja, diberangus 

dan bahkan tidak berfungsi sama sekali. 

Sedangkan otak sendiri, fungsi dan kedudukannya 

adalah sebagai maha patih (perdana menteri). Ia dapat 

pula disebut tangan kanan, penasehat agung, pembantu 

utama, maupun wakil tunggal. Tugas utamanya, melaku-

kan pemikiran dan pertimbangan, memberikan 

masukan-masukan yang hasilnya kemudian 

disampaikan kepada raja (hati). Tugas lainnya, mengkaji 

nilai-nilai Plus Minus Interesting (PMI)—meminjam 

istilahnya Edward de Bono—atas keputusan yang akan 

diambil, melakukan kritik-sintesis-anilisis-analogis 

terhadap suatu masalah, mengembangkan alternatif-

alternatif lain yang mungkin ada, mencermati apa yang 

ada (what is), menggali serta menemukan apa yang 

mungkin (what can be), merekon-struksi format/ pola 

yang sudah ada, serta masih banyak tugas yang lain. 

Dari kinerjanya, dapat ditarik kesimpulan bahwa semakin 

banyak pemikiran, kajian, dan pertimbangan yang digu-

nakan, akan semakin baik kesimpulan yang dihasilkan. 

Dengan sendirinya pula, keputusan yang akan diambil 
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oleh hati pun menjadi semakin baik (bijak). Bila 

demikian, akan semakin dekat pada “kebenaran”. 

(Sebab hakekat kebenaran adalah milik Tuhan, al-haq 

min Rabbika). Demikian pula dalam merealisasikan 

beriman yang sesungguhnya, akan semakin dekat 

dengan kebenaran sebagaimana yang dikehendaki 

Tuhan dan utusan-Nya. 

Oleh karenanya, yang sangat perlu direnungi secara 

mendalam adalah apa hakekat iman itu sebenarnya, 

dimana substansinya, serta bagaimana penerapannya 

yang “benar”. Sebab, bila pemahaman perihal iman ini 

tidak bisa “kandas-tuntas”, maka maqam “hakkul-yakin” 

pun tidak mungkin akan dicapai. Terdampar pada 

dataran duga-duga, kira-kira, katanya-katanya, atau 

bahkan hanya retorika. 

Hakekat Iman 

Al-Ghazali membedakan tingkatan iman menjadi 3 (tiga) 

macam. Imannya orang awam, imannya orang berilmu 

(mutakallimin), dan imannya orang yang paham betul 

(ma‟rifat) kepada Tuhan (ma‟rifat billah). 

Pertama, imannya orang awam. Adalah keimanan yang 

dasarnya “hanya” percaya (tanpa ada pemikiran yang 

mendalam) atas berita yang diterima dari orang lain, baik 

yang sifatnya lisan maupun tulis. Iman pada tahap ini 

“belum” bisa membedakan apakah berita yang diterima 

itu benar atau tidak. Akal pikiran juga belum bisa 

mencer-na dengan jernih, apakah ia bernuansa 

provokasi, sete-ngah benar, atau malah menyesatkan. 
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Contoh sederhana terjadi pada anak kecil. Ketika  

diberitahu bahwa di dalam TV itu ada jin yang mengge-

rakkan (apalagi yang memberi tahu adalah orang tua-

nya), maka tanpa berpikir panjang, si anak tersebut 

langsung mempercayainya. Demikian halnya ketika 

diberitahu tentang keberadaan Tuhan yang jauh di 

“langit” sana, lengkap dengan berbagai versi cerita wari-

san nenek moyang, maka tanpa babibu pula diterima 

sepenuhnya, tanpa ada upaya pemikiran kritis. 

Kedua, imannya orang berilmu (mutakallimin). Iman 

pada tingkatan ini tidak lagi langsung percaya atas berita 

yang diterima, sebelum melakukan pemikiran mendalam 

lebih dahulu. Berita yang diterima, kemudian diteliti dan 

dikaji berdasar teori-teori keilmuan, maupun studi 

literatur sebelum memutuskan percaya tidaknya. 

Sehingga, ketika diberitahu di dalam TV itu ada jin yang 

menggerakkan, maka tidak langsung percaya begitu 

saja. Pikirannya bekerja lebih dahulu secara maksimal. 

Melalui studi literatur dibuktikan bagaimana sifat-sifat jin 

itu. Dzat/ wujudnya dan af‟alnya (perbuatan) bagaimana. 

Kebiasa-an-kebiasaannya juga bagaimana. Disamping 

itu, dicari pula nilai-nilai logika-rasionalnya. Bila ternyata 

tidak sejalan dengan logika, maka berita tentang jin 

tersebut barulah ditolaknya. Begitu pula sebaliknya. 

Demikian halnya ketika diberitahu bahwa di langit sana 

ada Tuhan yang bersinggasana di Arsy, pikirannya juga 

tidak langsung menerima begitu saja. Dipikir secara 

mendalam lebih dahulu. Dikait-kaitkan dengan fakta 

penciptaan alam semesta yang tidak mungkin ada 
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dengan sendirinya (pasti ada yang telah menciptakan-

nya). Dikaitkan pula dengan sifat wajib-Nya maupun sifat 

mustahil-Nya yang 20 (dua puluh). Disamping berusaha 

untuk menemukan titik-sinkron dengan ayat yang 

menya-takan keberadaan Diri-Nya itu lebih dekat dari 

pada urat lehernya sendiri (QS. 50:16). (Namun upaya 

ini kandas, tidak mampu menjangkau kedekatan-Nya 

yang (seolah-olah) “menyatu” tersebut). 

Ketiga, imannya orang-orang ma‟rifat billah. Adalah 

keimanan yang dasarnya dengan 

pembuktian/penyaksian (syahadah) secara langsung. 

Iman pada dataran ini tidak lagi mengedepankan logika 

rasional sebagai satu-satu-nya sarana untuk 

mempercayai sesuatu. Tetapi mengan-dalkan 

penglihatan secara langsung (ma‟rifat) atas wujud yang 

diimani/dipercayai. Bukan berarti lantas meremeh-kan 

kedudukan akal-pikiran, namun tetap memfungsi-kannya 

sebagai penasehat agung, maha patih, maupun wakil 

tunggal yang dapat memperkokoh hati (keimanan). Oleh 

karenanya, ketika diberitahu bahwa yang mengge-

rakkan TV itu adalah jin, maka langsung dibuktikan 

dengan melihat sendiri ke stasiun TV-nya, apakah 

memang benar jin yang menggerakkannya. Ataukah 

karena kecanggihan teknologi. 

Demikian pula berimannya kepada Tuhan, telah sampai 

pada maqam “hakkul-yakin”. Yakin yang seyakin-yakin-

nya atas Wujud/Dzat-Nya yang memang gaib, tetapi 

sangat dekat sekali. Hakkul-yakin pula bahwa Tuhan itu 

lebih dekat dari pada nafasnya sendiri. Sangat nikmat 
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dan indah untuk diingat-ingat dan dihayati dalam rasa 

hati. Keyakinan seperti itu bisa dirasakan dan dinikmati 

dengan sesungguhnya, bukan sebatas teori dan retorika. 

Penyebabnya, karena telah membuktikan/menyaksikan 

sendiri Wujud/Dzat-Nya. 

Pemikirannya pun kemudian sangat menyadari bahwa 

Tuhan yang namanya Allah, memperkenalkan diri 

dengan 99 asma lainnya (Asmaul Husna), dan disebut-

sebut oleh hamba (manusia) dengan beribu-ribu nama 

lainnya, “pasti” ada Wujud/Dzat-nya. Ia bukan pada 

dataran nama/istilah/sebutan/panggilan, melainkan pada 

dataran Wujud/Dzat. 

Pemikirannya juga menyadari bahwa instrumen untuk 

melihat (menyaksikan) Tuhan secara langsung itu 

adalah hati nurani, roh dan rasa (bukan wilayahnya otak 

dan akal pikiran). Akal pikiran akhirnya juga menyadari 

keter-batasan tugas dan fungsinya, walaupun 

kehebatan-nya dapat menciptakan galaksi lain ataupun 

tata surya tandingannya “Bima Sakti”, ia tidak akan 

pernah sanggup menjangkau wilayah kegaiban Tuhan. 

Kemudian membenarkan bahwa yang berkewajiban 

menzikiri-Nya setiap saat, seiring dengan keluar masuk-

nya nafas adalah hati-nurani. Bukannya akal-pikiran. 

Membenarkan pula bahwa hanya dengan berzikir 

kepada-Nya lah hati menjadi tentram (QS. 13:28). 

Ketenteraman rasa hatinya benar-benar telah dapat 

menikmati hikmah beriman yang sesungguhnya—yang 

bukan sekedar teori dan wacana. Sebab, berimannya 
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dibarengi berzikirnya telah sesuai/pas dengan 

kehendak-Nya. 

Sayangnya, yang dapat mempraktekkan iman secara 

ma‟rifat billah ini adalah para wali, nabi, rasul, dan para 

kekasih-Nya. Pengetahuan tentangnya diperoleh secara 

langsung dari Tuhan. Tentu saja, cara memperolehnya 

melalui kepanjangan/ kepercayaan/ wakil/ utusan/ rasul-

Nya. Sebab, melalui firman-Nya Dia sendiri tidak akan 

pernah menampakkan diri di muka bumi manusia (QS. 

3:179)—untuk mulang wuruk (membelajari) manusia 

berjalan (salik) pulang kepada-Nya. Dalam Al-Quran 

disebut dengan “ahli zikir”. Hamba pilihan-Nya yang 

dibentuk dan dijadikan sendiri oleh-Nya, siang malam 

hati-nurani, roh, dan rasanya “maqam” (selalu bertempat 

tinggal) pada zikir. Tidak pernah sedetikpun lupa dari 

zikirnya. Sekalipun kepadanya ditimpakan bencana 

“mahadahsyat”, tetap istikomah dalam menzikiri-Nya. 

Kita pun mempunyai peluang yang sama untuk bisa 

mencapai imannya orang-orang ma‟rifat billah ini. Asal-

kan mau mencari, menemukan, yang selanjutnya mau 

“berguru” kepada orang yang telah “dibuat” Tuhan 

sebagai ahli zikir. Sudah barang tentu, harus dibarengi 

dengan semangat sami‟na wa atho‟na. Atau dalam 

bahasa sufinya, ka al-mayyiti baina yadi al-ghasili 

(berlaku bagaikan mayit yang pasrah bongkokan di 

hadapan yang memandikan/mensucikan). Meniru watak-

nya malaikat dalam memberlakukan diri patuh dan 

tunduk di hadapan khalifah-Nya. 
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PENGAKUAN TUHAN vs PENGAKUAN 
HAMBA 

 

Pada umumnya, sebuah masalah/perkara muncul bila 

terjadi kesalahan “pengakuan”. Pengakuan  yang 

menjadi hak seseorang, kelompok ataupun organisasi, 

tidak lagi pada tempatnya. Diserobot pihak lain. Dengan 

kalimat lain, pengakuan yang mestinya dimiliki oleh 

suatu pihak, diambil alih oleh pihak lain. 

Misalnya, suatu saat A secara resmi membeli “X”. Tiba-

tiba ada orang lain (B) yang ikut mengakui bahwa X 

tersebut adalah miliknya juga. Masing-masing kemudian 

bersitegang mengakui X sebagai miliknya. Selanjutnya 

apa yang akan terjadi, kiranya semua orang dapat 

mene-baknya dengan tepat. 

Misalnya lagi, seseorang (C) menemukan ide tertentu. 

Kemudian ia mematenkannya. Namun di lain tempat ada 

sekelompok masyarakat (D) yang telah menjalankan ide 

tersebut secara turun tumurun dari nenek moyangnya 

terdahulu, tetapi kelompok ini tidak mengurus hak 

patennya. Akhirnya sampailah terdengar aktifitas D ini 

oleh C. Jelas C tidak terima karena hak patennya 

disalahgunakan/dipakai oleh D tanpa seizin dengannya.  

Ending-nya pun kemudian dapat ditebak, saling menya-

lahkan, saling klaim, saling gugat, bahkan mungkin 

terjadi ”perang” antar keduanya. 
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Dua contoh tersebut adalah hal-hal yang bersifat konkrit, 

jelas dan sangat-sangat rasional. Kejadiannya pun 

sebatas antara sesama manusia. Terkadang yang tidak 

bisa dibayangkan,  antara kesalahan yang telah dilaku-

kan dengan “imbalan” yang harus diterima, seolah-olah 

tidak sebanding sama sekali. Babak belur (karena 

dipukuli massa), ataupun masuk penjara (karena kalah 

dalam sidang gugatan) adalah konsekuensi yang 

lumrah. Atau bahkan sampai harus meregang nyawa. 

Kesalahan pengakuan semacam itu hanya sebagian 

kecil saja. Masih banyak jenis dan bentuk kesalahan lain 

yang dilakukan manusia, baik yang disengaja maupun 

yang tidak disengaja. Misalnya, korupsi manipulasi 

maupun berbagai bentuk KKN lainnya, aneka macam 

pembajakan baik bersifat fisik maupun yang berupa hak 

cipta, pemak-saan kehendak, pemberangusan ide-

gagasan, dan lain sebagainya.  

Namun ironisnya, kebanyakan pelakunya tidak menya-

dari. Enjoy saja. Tenang-tenang saja, seolah tidak 

pernah melakukan kesalahan. 

Yang lebih ironis lagi, ketika ditunjukkan perihal 

kesalahannya, biasanya yang terjadi malah sebaliknya. 

Membenci, memusuhi, mengolok-olok, memfitnah, 

bahkan (mungkin) menyatakan ”perang” pada yang 

menunjukkan. Tidak mau berusaha untuk mencermati, 

nggraita, apalagi menerima dengan lapang dada atas 

kekeliruannya. 
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Masalahnya, bagaimana jika kesalahan pengakuan itu 

terjadi pada Tuhan (pengakuan milik-Nya diambil alih 

manusia)? Sedang kenyataannya, sebagian besar 

pelakunya tidak banyak yang mengerti dan bahkan tidak 

berusaha untuk menyadari kekeliruannya. Bukankah 

imbalan atas kesalahannya tentu akan lebih dahsyat bila 

dibanding kesalahan pengakuan terhadap sesama 

manusia?  

Menyikapi hal ini sekaligus dalam rangka ikhtiar mem-

buka pintu pemahaman dan kesadaran atas berbagai 

kesalahan tersebut, baik kesalahan pengakuan terhadap 

sesama manusia dan apalagi kesalahan pengakuan 

terhadap Tuhan, topik ini menawarkan 3 (tiga) konsep 

pengakuan yang paling dominan. Yaitu: pengakuan 

Tuhan pada hamba-Nya, pengakuan rasul pada dirinya, 

dan pengakuan manusia pada umumnya. Ketiganya 

difokuskan berkaitan hubungan antara Tuhan dengan 

hamba. 

Pengakuan Tuhan Pada Hamba-Nya 

Pengakuan Tuhan terhadap hamba-Nya, secara detail, 

kiranya tidak seorang pun sanggup mengetahuinya 

secara pasti. Kecuali bila Tuhan sendiri berkehendak 

memberikan ilmu-Nya pada hamba yang Dia pilih 

sendiri. Namun demikian, sebagai hamba diperintahkan 

untuk bertafakur, berfikir mendalam, melakukan ”Iqra” 

atas segenap ayat (tanda) yang telah Dia ciptakan. 

Sebagai-mana yang dicontohkan Nabi SAW berkhalwal 

di Gua Hira. 
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Perihal pengakuan Tuhan terhadap hamba-Nya ini, 

sedikitnya dapat ditemukan 5 perkara yang menjadi 

pengakuan-Nya. 

1. Tuhan berkemauan kuat agar Diri-Nya dikenali oleh 

hamba-Nya. Namun Dia tidak mengajari manusia 

secara langsung bagaimana berjalan pulang 

(kembali) kepada-Nya. Tetapi Dia tidak akan pernah 

ngeja-wantah (menampakkan Diri) di muka bumi. 

Konse-kuensinya, Dia mengangkat/ memilih salah 

satu hamba dijadikan rasul/utusan-Nya. “Dan Allah 

sekali-kali tidak akan memperlihatkan kepada kamu 

tentang Al-Ghaib (Diri-Nya), akan tetapi Allah memilih 

siapa yang dikehendaki-Nya dari rasul-Nya 

(QS.3:179). Pengangkatan hamba sebagai 

utusan/rasul-Nya ini terjadi pada dua jenis hamba-

Nya, yaitu jenis malaikat dan jenis manusia. "Allah 

memilih utusan-utusan-(Nya) dari malaikat dan dari 

manusia... (QS.22:75). Hal ini dilakukan Tuhan 

mengingat  keberadaan manusia pada umumnya 

(kebanyakan) tidak butuh mengenal Tuhannya. 

“mereka tidak mengenal Allah dengan sebenar-

benarnya” (QS. 22:74). 

2. Kehendak-Nya mengirim (memberadakan) rasul/ 

utusan ke tengah-tengah umat manusia, dalam 

jangka waktu yang tak terhingga. Artinya, hanya Dia 

sendiri yang tahu kapan berakhirnya pengutusan 

rasul ini. Tidak seorang pun tahu kapan keberadaan 

rasul/ utusan tersebut berhenti. Oleh karenanya, tak 

satu agama/keyakinan pun yang pantas mengklaim 
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utusan-Nya telah berakhir. (Sebagaimana klaim umat 

Yahudi yang tidak mengakui keberadaan Isa As dan 

apalagi Muhammad SAW, umat Kristiani yang 

mengklaim Isa putera Maryam adalah Nabi yang 

terakhir, maupun umat Islam sendiri yang 

mengkultuskan Muhammad SAW adalah nabi 

terakhir.) Sebab, yang berhak mengutus dan 

memberhentikan seorang hamba (siapa pun 

orangnya), hanyalah Tuhan sendiri.  

Sebagaimana tersirat  dalam QS. Ali Imran ayat 101: 

“Bagaimana kamu (sampai) menjadi kafir, padahal 

ayat-ayat Allah dibacakan kepada kamu, dan Rasul-

Nya pun berada di tengah-tengah kamu”. Dan QS. an 

Nisa‟ ayat 170 : “Wahai manusia, sesungguhnya telah 

datang Rasul itu kepadamu dengan (membawa) 

kebenaran dari Tuhanmu, maka berimanlah kamu, 

itulah yang lebih baik bagimu”. 

Sayangnya, kata ”kamu” dalam ayat ini diterjemah 

secara sempit oleh kebanyakan umat Islam. Yaitu 

kamu (umat Muhammad) yang menyaksikan jiwa 

raga Nabi SAW saja. Padahal ”kamu” ini maksudnya 

adalah kamu pada saat ayat ini diturunkan (yang 

menyaksi-kan jiwa raga Muhammad SAW sebagai 

rasul/utusan-Nya), maupun kamu dari keseluruhan 

umat manusia (semua keturunan Adam) sampai 

kiyamat nanti.  

3. Di hadapan(pengakuan)-Nya, semua manusia dan 

bahkan seluruh makhluk ciptaan-Nya beserta jagad 

raya dan segala isinya, adalah bagaikan ikan yang 
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hidup dalam samodra.  Al-‘abdu fi haqqillahi ka al-

huti fi al-bahri. Hidup dan matinya para makhluk 

semua ada di dalam samudra. Makan dan minum 

dalam samudra. Bekerja, beranak istri, berdunia 

dengan kerjanya masing-masing juga dalam 

samudra. Bahkan seluruh tubuhnya hingga sel-selnya 

tidak terlepas dari air samudra. Dengan kata lain 

kehidupan hamba sangat mutlak tergantung dari 

Yang Maha Kuasa.  

 Tetapi sayangnya kebanyakan manusia (hamba-

Nya), tidak menyadari sama sekali kenyataan yang 

seperti ini. Pikirannya dikuasai dan dijajah oleh 

wataknya sendiri yang melebihi batas. Sama sekali 

tdiak menyadari vonis-Nya yang dzaluman jahula. 

4. Segala af‟al (perbuatan) hamba adalah karena Af‟al 

Tuhan. Tersurat dalam QS. Al Kahfi 39 : …laa quw-

wata illa billah. Tidak ada daya/kekuatan kecuali 

datangnya dari Allah. Ketentuan ini dengan tegas 

menjelaskan bahwa semua hamba (mahluk) ciptaan-

Nya tidak mempunyai kekuatan (sama sekali). 

Adanya kekuatan karena kekuatan Tuhan.  

Dengan demikian sangat jelas kalau hamba ini (kita 

semua) bisa bergerak, bisa berpikir, bisa beranak 

istri, bisa bekerja bahkan bisa mendekatkan diri 

kepada Tuhan sebenarnya adalah "kebisaan Tuhan".  

Bukan kebisaan hamba itu sendiri. Tetapi 

kenyataannya, sebagian besar umat manusia 

(bahkan bisa dikatakan mendekati keseluruhan) 
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menggasab (mengambil alih) "Pengakuan Tuhan", 

menjadi pengakuan miliknya.  

Contoh nyata yang sering terjadi, kebisaan manusia 

diakui sebagai bisanya. Kekuatannya diakui sebagai 

kekuatannya sendiri. Ide gagasannya diakui sebagai 

ide gagasannya pula. Segala jerih payahnya diakui 

sebagai jerih payahnya sendiri, dan seterusnya dan 

sebagainya. Padahal kesemuanya milik Tuhan.  

5. Menjadi hamba seharusnya  berusaha untuk 

membuktikan ketentuan-Nya : inna lillaahi wa inna 

ilaihi raaji’uuna. Berusaha membuktikan hingga 

haqqul yakin bahwa sesungguhnya diriku (dan 

segenap yang ada dan melekat pada diriku, termasuk 

segala kepunyaan, kebisaan, bahkan wujudnya jiwa 

ragaku) adalah kepunyaan Tuhan dan hanya kepada 

Tuhan pula semua akan dikembalikan.  

Untuk membuktikannya, perlu berlatih dengan keras 

bisa mencapai ikhlas. Berlatih menerima dengan 

lapang dada-nyegara bila setiap saat apa yang ada 

dan menempel pada diri hamba, diambil kembali oleh 

Yang Maha Punya. Berlatih keras untuk tidak 

"mengaku"  apa yang ada pada dirinya, baik harta 

bendanya jiwa raganya sampai segala daya dan 

kekuatannya. Menyerahkan sepenuhnya kalau ia 

memang milik-Nya semata.  

 Agar bisa yang demikian, maka hati nurani roh hingga 

rasa dilatih mengingat-ingat menghayati dan merasa-

kan Ada dan Wujud Diri-Nya. Tentu saja langkah 
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pertamanya harus digurukan terlebih dahulu kepada 

yang berhak dan sah telah ditugasi oleh-Nya menun-

jukkan Jati Diri-Nya. Namanya : Rasul, khalifah, ahli 

zikir, al-hadi, al-mundzir, wasithah, al-wasilata, utusan 

Tuhan, imam mahdi, imam zaman, ratu adil, satriyo 

piningit, dan lain sebagainya.  

Kemudian langkah keduanya dengan sami‟na wa 

atho‟na (kumadep) atas dawuh dan petunjuk gurunya. 

Mengitbak wataknya malaikat yang patuh dan tunduk  

dihadapan khalifah-Nya. Mencontoh wataknya mayat 

(mayit) yang pasrah bongkokan dihadapan yang 

memandikan (mensucikan). Tidak memprotes sama 

sekali. 

Pengakuan Rasul Pada Dirinya 

Sebagaimana uraian diatas bahwa yang tahu persis 

pengakuan Tuhan pada hamba-Nya adalah Tuhan 

sendiri, maka yang tahu persis perihal pengakuan 

rasul/utusan pada dirinya sendiri adalah diri rasul itu 

sendiri. Namun demikian secara estimatif dapat 

dirumuskan diantaranya: 

1. Pengakuan seorang rasul pada dirinya adalah bahwa 

diri beliau adalah hamba biasa seperti halnya hamba-

hamba yang lain. Sebagaimana firman-Nya "Kami 

tidak lain hanyalah manusia seperti kamu, akan tetapi 

Allah memberikan karunia kepada siapa yang Dia 

kehendaki diantara hamba-hamba-Nya… (QS.14:11). 

Ayat ini menjelakan bahwa dihadapan seorang rasul, 
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tidak ada anggapan/perasaan bahwa seorang rasul 

lebih istimewa dari yang lain. Tetap saja punya salah 

dan dosa sebagaimana lumrahnya hamba-hamba 

yang lain. Sama-sama sebagai hamba yang sangat 

butuh pertolongan dan kasih sayang-Nya. Cuma 

bedanya pada diri rasul ada tugas khusus berupa 

menyampaikan “berita” dari Tuhan. (QS.5:67 dan 99) 

2. Rasa takutnya kepada-Nya dan rasa senasibnya 

dengan hamba yang lain hingga seyakinnya 

mengakui bahwa al muslimu akhul muslimin. 

Bahwa setiap muslim satu dengan muslim yang lain 

adalah saudara. Bahkan tidak hanya itu saja 

(mengaku saudara semuslim), rasul diperintah untuk 

menyampaikan risalah Tuhan kepada seluruh umat 

manusia tanpa melihat agamanya. “Hai Rasul, 

sampaikan apa yang diturunkan kepadamu dari 

Tuhanmu…. (QS.5:67). Hingga saking besar 

pengakuan saudaranya, tidak ada niatan sedikitpun 

untuk memusuhi, membenci apalagi membalas 

dendam ketika ajakan kepada saudaranya  dibalas 

dengan cacian, hinaan, fitnahan bahkan acungan 

pedang di leher. 

3. Seorang rasul adalah hamba yang paling menyadari 

bahwa dirinya adalah hamba yang paling banyak 

salah dosanya. Dirinya adalah hamba yang paling 

hina di muka bumi ini. Hal demikian terjadi karena 

kede-katannya dengan Tuhan (karena semata-mata 

kesungguhannya memproses diri mendekat kepada-

Nya), menjadikan ngegla (nampak jelas) kebodohan-
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nya. Sangat meyakini bahwa manusia itu memang 

apes hina nista bisanya hanya membuat salah dan 

dosa. Sehingga saking hati-hatinya atas segala dosa 

yang telah dilakukan, hatinya tidak berani pisah dari 

menzikiri-Nya. Hingga ketika tidur pun hatinya selalu 

menzikiri Diri-Nya. Dalam sehari semalam lebih dari 

100 kali nangis/nelangsa serta mohon ampun 

kepada-Nya. Bahkan dibalik tertawanya, hatinya tetap 

nangis/ mohon ampun kepada-Nya. 

4. Kesadarannya sebagai hamba menjadikannya tidak 

mengenal berbagai gelar yang diberikan kepadanya. 

Semisal al-amin, imam agung, imam mahdi, hamba 

yang selalu bening hatinya sak jagad dan 

sebagainya. Yang ada hanya satu anggapan, 

bagaimana pun hebatnya seorang hamba, tetaplah 

hamba yang tidak bisa apa-apa. Sedangkan yang 

hebat adalah Tuhan sendiri. 

5. Takutnya kepada Tuhan atas tugas yang diberikan 

kepadanya, membuat/memacu semangat dan 

pengor-banannya hingga habis-habisan. Tidak takut 

melarat/ miskin. Tidak cobaan/ rintangan yang 

ternyata luar biasa besarnya. Tekadnya sangat kuat, 

jangankan rekasa kaningaya, kangelan dan kelangan 

harta benda jiwa raga, nyawanya pun dipertaruhkan 

dalam rangka menjalankan kehendak-Nya. 

Pengakuan manusia pada umumnya 

Pengakuan manusia pada umumnya, kebanyakan 

(bahkan hampir semuanya) berlawanan dengan penga-



  

The Mind of Arsy 59 

kuan Tuhan—dan pengakuan utusan-Nya. Pengakuan-

pengakuan yang kontroversi dihadapan Tuhan tersebut 

di antaranya : 

1. Kebanyakan manusia tidak butuh mengenal 

Tuhannya dengan dengan sebenar-benarnya 

mengenal (QS.22:74).  Tidak mau bertanya perihal 

Al-Ghaib Tuhan kepada Rasul, karena yang diserahi 

menunjuk-kan Al Ghaib-Nya hanyalah Rasul 

(QS.3:179). Bahkan punya kecenderungan merasa 

cukup atas segala ilmu dan pengalaman yang dimiliki. 

Merasa puas dengan kehidupannya sekarang. 

Merasa aman dari azab dan siksa-Nya. Bahkan 

(tanpa disadari sama sekali) dikuasai dan dijajah oleh 

kebodohannya sendiri dengan mengatakan (dalam 

hatinya) bahwa ”aku lebih pandai dari pada Tuhanku”. 

Terbukti dengan tidak maunya menerima ketentuan-

Nya bahwa ”ditengah-tengah kamu selalu ada rasul”. 

Dan merasa cukup (merasa benar) telah mendapat 

pemahaman/ pengetahuan dari nenek moyangnya, 

maupun dari berbagai buku buku (kitab-kitab) dengan 

tidak mau menggagas-tuntas nilai-nilai kebenarannya. 

2. Mayoritas umat Islam beranggapan bahwa khatamun 

nabi sama artinya dengan khatamun rasul. Muham-

mad SAW yang Nabi terakhir sekaligus dianggap 

sebagai rasul terakhir. Padahal tidak ada satu 

ayatpun yang menegaskan bahwa Nabi Muhammad 

SAW adalah khatamun rasul. Memang benar bahwa 

Nabi SAW adalah khatamun nabi, bahwa Nabi 

Muhammad adalah Nabi yang terakhir. Berakhir 
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sampai kiyamat tiba. Namun tugas menyampaikan 

misi Tuhan tidak pernah berakhir. Ada pelanjutnya, 

ada penerusnya. Sebagaimana Tuhan menurunkan 

Muhammad SAW setelah sebelumnya mengangkat 

Isa AS di sisi-Nya, yang diyakini penganutnya bahwa 

Isa pasti kembali lagi ke bumi.  

Urusan mengangkat rasul sepenuhnya milik-Nya. 

Sebagai umat wajib percaya bahwa Tuhan Maha 

Kuasa. Maha Kuasa pula memilih siapapun orangnya 

yang akan menjadi rasul-Nya. Termasuk percaya 

pada Nabi SAW (khususnya bagi kaum non muslim) 

yang notabene tidak pernah sekolah sama sekali, 

tidak bisa membaca, bukan dari kaum bangsawan, 

bukan cendekiawan, bukan tokoh 

ternama/terpandang, bukan konglomerat. Singkatnya, 

ia seseorang yang secara harkat derajad martabat 

dan intelektual tidak ada apa-apanya.  

3. Tekad, tujuan dan pengakuan hidup di dunianya 

untuk mencari ”dunia”. Hidup di dunia untuk mencari 

dan menumpuk harta. Mengejar gelar, pangkat, 

drajad, kedudukan, popularitas, status sosial dan 

sebagainya. Sama sekali tidak menyadari kalau hal-

hal demikian itu sama artinya dengan memenuhi/ 

menuruti kepen-tingan nafsu.  

Mestinya, dunia adalah sarana untuk me-Maha-

sucikan-Nya. Walaupun secara lahiriah tetap lumrah-

nya manusia-manusia yang lain, bekerja berumah 

tangga, bergelar, berpangkat dan seterusnya dan 

sebagainya, tetapi di dalam hatinya hanya satu tekad 
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dan tujuan. Kesemuanya dalam rangka me-

Mahasucikan-Nya. Kehidupan dunia adalah ajang 

ujian/test yang harus dihadapi dan diselesaikan 

dengan sebaik-baiknya berdasar ketentuan-Nya 

(yang ketentuan Tuhan ini direalisasikan secara riil 

oleh utusan-Nya) dalam rangka "mancat" ke akherat. 

Pulang kepada-Nya. 

4. Segala perbuatan, gerak gerik, jerih payah, kepunya-

an, maupun ide gagasan manusia diakui sebagai 

perbuatannya sendiri. Ide gagasannya diakui sebagai 

ide gagasannya sendiri. Buktinya ketika sanak 

saudaranya diambil lagi oleh Yang Punya (mati), 

ditangisi dan disusahi dengan sesungguhnya. Atau 

ketika punya ide gagasan yang tidak diterima oleh 

pihak lain, menjadikan emosi tersinggung marah 

salah paham dan sebagainya. Apalagi hal-hal yang 

nampak mata kepala, tentang harta benda yang 

dimiliki, diakui sebagai harta bendanya sendiri. Daya 

dan kekuatan-nya diakui sebagai daya dan 

kekuatannya sendiri. 

5. Kebanyakan enggan mengakui dan membuktikan 

kebenaran makna kalimat inna lillah, walaupun 

secara lahiriah mau mengakui dan mengucapkannya, 

serta enggan pula mempersiapkan diri berjalan 

pulang menuju kepada-Nya (raaji’uuna). Tertipu oleh 

gelimangnya dunia dan segalam macam pengakuan-

nya masing-masing. Baik dunia kerjanya, kedudukan-

nya, tahtanya dan sebagainya. 
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6. Memandang rasul utusan Tuhan secara fisik belaka, 

sehingga ketika jasad harus mati menjadikannya 

berbalik ke belakang. Sebagaimana pula yang terjadi 

pada kisah-kisah umat terdahulu. Ketika sang utusan 

mangkat (meninggal), lalu tidak mau mempercayai 

utusan Tuhan berikutnya. Lupa kalau Tuhan itu Maha 

Kuasa segala-galanya, dan akan selalu menurunkan 

utusan-Nya ditengah-tengah umatnya. 

 Padahal hakekat rasul adalah Tuhan sendiri. Yaa, Diri 

Tuhan sendiri. Karena Tuhan tidak akan menampak-

kan Diri di muka bumi untuk mulang wuruk 

(mengajari) manusia bagaimana berjalan kepada-

Nya, maka Dia memilih salah satu hamba-Nya untuk 

menyampaikan kehendak-Nya. Mengajari manusia 

bagaimana agar bisa bertemu lagi dengan-Nya. 

Mengajari manusia bahwa dunia dan seisinya, 

termasuk wujud jiwa raga-nya manusia sendiri adalah 

nafi, fana, tidak ada, fatamorgana, bayang-

bayangnya, yang pada hakekat-nya (sebenarnya) 

tidak ada. Dinampakkan ada pada pandangan 

(indera) manusia hanyalah untuk cobaan. Rasul-lah 

yang diserahi tugas untuk mengajari bagai-mana 

menafikan dunia dengan sebenar-benarnya. 

7. Kurangnya/lemahnya pengakuan terhadap sesama 

muslim, sehingga antara muslim satu dengan muslim 

yang lain ketika terjadi kesalahfahaman mudah sekali 

cek-cok dan res-res, bahkan mudah terjebak dalam 

permusuhan dan pembunuhan. Contoh nyatanya 

kejadian yang melanda umat Islam di kawasan Timur 
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Tengah, khususnya antara kelompok sunni dan syiah 

. Yang namanya peperangan seolah tak pernah henti, 

walaupun di antara mereka adalah sesama muslim. 

 Apalagi bila berhadapan dengan yang bukan muslim, 

seolah-olah "lupa" kalau antara dirinya dengan yang 

dihadapinya adalah sama-sama kawula- Nya Tuhan, 

yang asalnya sama, dari tempat yang sama pula, dan 

setiap saat sama-sama harus pulang/kembali kepada 

Diri-Nya. Pengakuan merasa lebih mulia dan lebih 

suci dibanding yang bukan muslimnya sangat tinggi. 

Bah-kan merasa lebih ”manusiawi” dibanding yang 

dianggapnya ”kafir”. Padahal segala kemungkinan 

bisa saja terjadi.  

Rabiah Adawiyah yang sebelumnya putri panggilan 

kelas atas (elit), akhirnya menjadi manusia yang 

mulia disisi-Nya. Raden Syahid yang sebelum-nya 

rajanya brandal rampok pemerkosa dan aneka 

kejahatan lainnya, ternyata akhirnya diangkat menjadi 

wali-Nya (Wali Sanga), kemudian berganti nama 

menjadi Sunan Kalijogo. 

8. Pengakuan yang berlebihan atas ilmu pengetahuan 

dan pengalaman yang dimiliki, serta kekurang-

mantapannya dalam "njeguri" lautan ilmunya Tuhan, 

menjadikannya mudah terjebak tipu daya nafsu. 

Mudah merasa hebat, merasa lebih suci dari yang 

lain. Merasa berjasa pada masyarakat bangsa 

ataupun neragaranya. Merasa berjasa telah 

membantu rasul-Nya (kasusnya jin yang membantu 
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Nabi Sulaiman). Merasa lebih ngerti, lebih 

berpengalaman dari pada orang lain dan sebagainya.  

 Padahal seharusnya, semakin tinggi ilmunya Tuhan 

yang dijeguri, semakin merasa tak ada apa-apanya 

disisi-Nya. Semakin luas lautan ilmu Tuhan yang 

diseberangi, semakin kecil tak berdaya dirinya di 

hadapan sesama. Persis ungkapan pepatah padi, 

semakin merunduk semakin berisi. Semakin banyak 

ilmu yang telah diserap, semakin menyadari betapa 

tak terhingganya ilmu-Nya.  

Dari uraian ketiga macam pengakuan di atas dapat 

ditarik benang merah bahwa bila pengakuan itu tidak 

terjadi pada yang semestinya, diambil alih oleh pihak 

lain, pastilah muncul permasalahan-permasalahan baru, 

yang terkadang tidak dapat diprediksikan sebelumnya. 

Identik dengan hukum ”aksi-reaksi” (dalam fisika) bahwa 

setiap ada aksi, pastilah akan diikuti oleh reaksi 

berikutnya. 

Hingga kemudian dapat dianalisis dan disimpulkan pula 

bahwa Tuhan menyiapkan dengan berbagai macam 

ancaman (an Naar) bila pengakuan-Nya diambil alih oleh 

hamba-Nya. Dan menyiapkan ganjaran (al-Jannah) bila 

pengakuan-Nya dipenuhi oleh hamba.  Kemudian yang 

sangat mutlak diperhatikan adalah bagaimanapun 

kedudukan hamba dihadapan hamba pada umumnya 

adalah tetap saja hamba yang sangat sering mengambil 

alih pengakuan Tuhan dan utusan-Nya. Oleh karenanya, 

sangat wajib pula membelajari diri menghilangkan 

pengakuan hamba, tenggelam dalam pengakuan Tuhan 
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dan pengakuan utusan-Nya, bila berkehendak dicintai-

Nya. 
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MENYELAMI  SAMUDERA  AL-FAQIR 
 

Adalah menjadi ketentuan Tuhan, menarik kemudian 

menggenggam diri hamba, yang semula berada di alam 

nasut (alam lupa, alam gelap, gelap dari Cahaya Tuhan) 

kemudian menuju/menjadi terang benderang pada 

cahaya-Nya. Sebagaimana ketentuan-Nya yang 

menyatakan: 

Pertama, “Barang siapa yang diberi hidayah oleh Allah, 

maka dialah orang yang mendapat hidayah; dan barang 

siapa yang disesatkan, maka kamu sama sekali tidak 

akan mendapatkan baginya Waliyyan Mursyida 

(=seorang pemimpin yang dapat memberikan petunjuk 

kepadanya)” (QS. Al-Kahfi : 17). 

Kedua, “Adapun jika dia termasuk orang yang 

didekatkan (kepada Diri-Nya dengan tarikan fadhal dan 

rahmat-Nya), maka dia memperoleh ketenteraman  dan 

rezki serta jannatun na‟im” (QS. Al-Waki‟ah : 88-89). 

Ketiga, “Bukanlah kewajibanmu menjadikan mereka 

mendapat hidayah, akan tetapi Allah-lah yang memberi 

hidayah (kepada) siapa yang dikehendaki-Nya”. (QS. Al-

Baqarah : 272). 

Dikatakan berada dalam kegelapan, karena rasa hati 

manusia yang dulunya terang benderang di sisi-Nya, 

hanya merasa-rasakan indahnya “nyawiji” (menyatu) 

dengan Tuhan, yaitu ketika masih berada di alam arwah 

(alam yang ada hanya Dzat Tuhan dengan rasa 

[bakalnya manusia]) sehingga berani menyatakan qaalu 
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balaa syahidna (QS. Al A`raf 172), sekarang menjadi 

gelap gulita. Tidak bisa melihat-Nya lagi. Tidak bisa 

merasakan-Nya lagi. Tidak bisa bersaksi lagi perihal apa 

yang telah disaksikan (dilihat) waktu itu. Tertutup (kaling-

kalingan), terbelenggu oleh blegernya jiwa raga yang 

akrab dengan watak ngakunya. Apalagi didukung oleh 

watak bawaannya yang suka membantah (QS. Al Kahfi 

54). Hingga sekarang benar-benar menjadi buta 

terhadap Keberadaan Tuhan. Yang nampak nyata dalam 

mata hatinya hanyalah nafsu dengan berbagai macam 

pengakuan. Pengakuan bisanya, pengakuan miliknya, 

pengakuan kuatnya, pengakuan pinternya, pengakuan 

ide gagasannya dan pengakuan-pengakuan lainnya. 

Kemudian sekarang menjadi lupa sangkan paraning 

dumadi. Lupa dari mana berasal dan kemana harus 

kembali. Lupa kalau di alam itu pernah dimintai 

persaksian,  alastu birabbikum, bukankah AKU ini 

Tuhanmu?. Lupa kalau di alam itu pernah dengan 

seyakinnya menyaksikan, melihat dengan pasti Wujud 

Rabb-Nya sehingga berani berkata : “benar (Engkau 

Tuhan kami), kami menjadi saksi”. Kemudian lupa pula 

kalau diberadakan di dunia ini, yang dilengkapi  dengan  

jiwa raga adalah untuk diuji, bukan untuk memenuhi 

selera nafsu dan berbagai keinginannya. Lupa kalau 

kehidupan sekarang ini adalah sarana mazraatul 

akhirah, sarana untuk bisa kembali kepada-Nya. 

Sementara itu berdasar realistis-empirik, kesadaran 

yang didasari kenyataan dari suatu pengalaman, 

keberadaan hamba adalah bagaikan wayang dengan 
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dalangnya. Dimana wayang adalah  benda mati yang 

tidak bisa obah osik, tidak bisa bergerak sama sekali, 

tidak bisa berpikir, tidak bisa bernafas, tidak berdaya dan 

bertenaga, alias mati tanpa digerakkan Sang Dalang. 

Sedangkan yang bisa berbuat, bisa bergerak adalah 

karena (digerakkan) dalangnya, bukan wayang itu 

sendiri yang bisa bergerak. Persis ungkapan Laa 

quwwata illa billah. Bahwa tidak ada kekuatan (pada diri  

hamba) kecuali datangnya dari  Dzat Yang Maha Tinggi 

dan Yang Maha Agung. Sehingga tanpa keterlibatan 

langsung Dzat Yang Maha Bisa, hamba itu sama sekali 

tidak mempunyai daya dan kekuatan. Sama sekali tidak 

akan mempunyai kebisaan sedikitpun. 

Termasuk pula di dalamnya tentang af-faqier, sama 

sekali tidak ada kebisaan pada diri hamba untuk 

mendalami dan njegurinya. Sama sekali tidak ada 

kemampuan untuk merasakannya. Sama sekali tidak 

bisa memprediksikan kapan datangnya. Sama sekali 

tidak bisa menarget sebelumnya, harus begini harus 

begitu dan lain sebagainya.  Kecuali datangnya karena 

rahmat dan fadhal Dzat Yang Maha Kuasa semata. 

“…akan tetapi Allah-lah yang memberi hidayah (kepada) 

siapa yang dikehendaki-Nya”. (QS. Al-Baqarah : 272). 

Al-Faqier 

Al-faqier adalah ungkapan kata hati yang menyadari 

sepenuhnya bahwa dirinya adalah hamba yang tidak 

bisa apa-apa kalau tidak dengan Tuhan, sehingga 

dengan kesadarannya selalu mengupayakan diri agar 
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tetap bersandar/ deple-deple kepada Yang Maha Bisa. 

Berusaha tidak mengakui perihal apa saja yang ada 

pada dirinya, apakah itu bisanya, miliknya dan semua 

akon-akonnya. 

Al-faqier adalah ungkapan kata hati yang meyakini 

sepenuhnya bahwa dirinya sama sekali tidak bisa 

bernafas dan tidak bisa berpikir, kalau tidak dengan 

Tuhan. Sehingga bernafas dan berpikirnya diupayakan 

selalu dibarengi mengingat-ingat Diri-Nya, karena 

menyadari sepenuhnya tanpa ada keterlibatan Tuhan, 

dirinya tidak akan bisa berpikir maupun bernafas. 

Bagaikan mayat yang akan dikebumikan di kuburan, 

tidak bisa bergerak  sama sekali, walaupun secara fisik 

raganya masih sempurna. 

Berpikirnya pun kemudian diupayakan agar proses 

maupun arah pemikirannya tidak dikendalikan/ dikuasai 

oleh nafsu. Melainkan pemikiran yang katut siliring 

qudratullah. Pemikiran yang bersesuaian (atau 

setidaknya menganalogi, menganalisis, dan mengitbak), 

serta sejalan cara berpikir utusan-Nya. 

Al-faqier adalah ungkapan kata hati yang menyadari 

sepenuhnya bahwa dirinya tidak bisa mendekat kepada 

Tuhan kalau tidak mendapat rahmat dan fadhal-Nya. 

Walaupun ibadah kesehariannya serta lakon pitukonnya 

peng-pengan, bukan menjadi jaminan lalu otomatis 

didekatkan kepada-Nya. Disadari bahwa semuanya 

sangat tergantung oleh Tuhan Sendiri. Sebagai hamba 

bisanya hanya sak derma nglakoni atas petunjuk dan 

dawuh utusan-Nya. Sehingga dengan situasi dan kondisi 
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rasa hati yang demikian, akan selalu berusaha dan 

selalu berusaha untuk tidak mengaku apa yang telah 

diperbuatnya. Termasuk beribadahnya, maupun semua 

lakon pitukonnya. Semuanya diupayakan agar selalu 

bersandar pada-Nya. Sumende kepada Yang Maha 

Kuasa menggerakkan hamba-Nya. 

Al-faqier adalah ungkapan kata hati yang direalisasikan 

dengan hanya sak derma nglakoni. Misalnya ketika 

mempunyai ide atau gagasan yang ternyata tidak 

diterima oleh lingkungan sekitarnya, maka yang 

kemudian dilakukan adalah nyelup pada ke-

Mahabesaran Tuhan. Memang hamba/kawula itu tidak 

bisa apa-apa, bisanya hanya membuat salah dan dosa,  

sewajarnyalah kalau ide dan gagasannya tidak diterima 

oleh orang lain. Sedangkan hakekat yang bisa 

menggerakkan ide gagasan adalah yang Maha Bisa 

Segalanya. 

Begitu pula sebaliknya, bila ternyata ide gagasannya 

atau  jerih payahnya diterima oleh orang lain, yang 

kemudian dilakukan juga nyelup pada ke-Mahabesaran 

Tuhan. Memang Tuhanlah Yang Maha Bisa dan Maha 

Kuasa Segala-galanya, sedangkan hamba/kawula itu lir 

kadya daun asam yang kumampul di atas gelombang 

samudera. Bisa bergerak karena katut gelombang 

samuderanya (karena Kekuasaan Tuhan semata), 

bukan daun asam itu sendiri yang bisa bergerak kesana 

kemari. Sehingga dengan kesadaran yang demikian, 

tidak akan berani ngaku ideku, gagasanku, jerih 
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payahku, dan sebagainya. Semua hanya kari sak derma 

nglakoni. 

Al-faqier adalah ungkapan kata hati yang menyadari 

bahwa dirinya adalah hamba lumrah yang sangat 

butuh/memerlukan pertolongan dan belas kasih Tuhan. 

Dirinya adalah murid (orang yang berkehendak bertemu 

dengan Tuhan), yang bagaimanapun hebatnya, gelarnya 

maupun status lahiriyahnya, tetaplah murid. Seorang 

“siswa” yang selalu membutuhkan bimbingan Gurunya 

agar bisa bertemu kembali dengan-Nya. 

Sebab yang namanya murid itu pada situasi dan kondisi 

tertentu, kesadarannya menjadi murid mungkin saja 

terlupa, bisa jadi terlena. Oleh karenanya selalu 

diusahakan mengikuti petunjuk dan dawuh utusan-Nya. 

Mementingkan untuk selalu mendengarkan penjelasan-

penjelasannya. Hingga karena saking mementingkan 

untuk mendengarkan petunjuknya, akan merasakan 

kerugian yang teramat sangat bila terpaksa 

meninggalkannya. 

Al-faqier adalah ungkapan kata hati bahwa dirinya 

adalah bagaikan musafir di tengah lautan, makin banyak 

minum air laut makin besar hausnya. Makin banyak ilmu 

yang telah diterima makin merasa bodoh dirinya, makin 

tidak ada apa-apanya dihadapan Tuhannya. Makin 

ambles dalam ke-Mahakuasa-Nya. Kemudian karena 

merasa bodoh dirinya, akan mengutamakan 

musyawarah dalam setiap mengambil tindakan, 

walaupun semisal menguras kamar mandi, akan tetap 

diupayakan untuk tetap musyawarah mufakat. Sehingga, 
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saking pentingnya serta saking mendarah dagingnya arti 

musyawarah tersebut, akan merasakan kerugian yang 

teramat sangat bila terpaksa meninggalkannya. 

Al-faqier adalah ungkapan kata hati bahwa dirinya 

adalah bagaikan sebatang padi, makin berat isinya 

makin merunduk (ambles) kedalam bumi. Makin 

bertambah isinya/ ilmunya makin banyak nelangsanya 

kepada Tuhan. Makin ngegla (nampak dengan jelas) 

segala kekurangan dan kebodohannya. Yang dirasa 

nampak nyata adalah aibnya diri jeleknya diri zalimnya 

diri. Sedangkan  aibnya orang lain tidak kelihatan sama 

sekali. Sehingga taubatan nasuhanya, nelangsanya 

kepada Tuhannya selalu terjaga, selalu ajeg serta 

membumi dalam dadanya. Yang ditakuti adalah apabila 

mempunyai hati yang merasa sok lebih, merasa sok 

suci, sok hebat dibanding yang lain. Karena bila 

demikian yang terjadi, secara tidak terasa akan 

memudahkan lupa pada-Nya. 

Menyelami Al-Faqier 

Rasa hati bisanya tenggelam dalam suasana al-faqier, 

datangnya tidak bisa ujug-ujug. Kedatangannya tidak 

bisa dijagaragas atau diteorikan (direncanakan). 

Melainkan memerlukan proses (lakon pitukon) yang 

sangat panjang, sangat berat, sangat adoh lembut jero, 

sangat rumpil jalannya. Selain itu ada ancaman yang 

nggegirisi pula dari iblis yang dengan sumpahnya tidak 

rela sama sekali bila ada manusia yang bisa selamat 

kembali disisi-Nya. Semuanya akan disesatkan menjadi 
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wadya balanya di neraka kecuali mereka yang 

mukhlasin. 

Selain beratnya medan yang harus dilalui serta besarnya 

ancaman dari iblis, ada faktor lain yang ikut menentukan, 

yaitu terjadinya kerja sama yang sangat erat (harmonis) 

antara syaitan dan nafsu. Syaitan adalah semua perkara 

yang datangnya dari luar diri yang sama sekali tidak 

sekehendak dengan Tuhan dan utusan-Nya. Hal ini bisa 

berbentuk pekerjaan, jabatan, harta, anak istri, kerabat, 

iptek dan lain sebagainya. 

Sedangkan nafsu adalah berbagai macam keinginan 

yang datangnya dari dalam diri yang tidak sekehendak 

dengan Tuhan dan utusan-Nya. Bisa berupa ide 

gagasan krenteg uneg-uneg cipta angen-angen dan lain 

sebagainya. Sehingga antara syaitan dan nafsu itu 

terjadi hubungan yang saling membutuhkan dan bahkan 

saling menguatkan. Terjadilah hubungan yang sangat 

harmonis dalam mengalihkan “perhatian” atas 

kesanggupan menerima amanah dari-Nya. 

Namun demikian, secara teoritis-empirik, upaya 

menyelami samudera al-faqier itu dapat “diestimasikan” 

(ditaksirkan/diperkirakan) menjadi beberapa tahapan. 

a.  Mengenali rahasia dibalik ungkapan man „arafa 

nafsahu faqad ngarofa rabbahu. Barang siapa 

mengetahui jatidirinya, tentu akan mengetahui 

Tuhannya. Jatidiri/fitrah manusia (yang ada di dalam 

rasa) berasal dari fitrah-Nya. Fithratallaha allati 

fatharannaasa „alaiha. Cara mengertinya harus 
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digurukan kepada yang hak dan sah menunjukkan. 

Seperti yang disabdakan Nabi SAW dalam 

khutbahnya di Ghadir Khum : “Wahai umat manusia! 

Aku adalah Shirathal Mustaqim (jalan yang lurus) 

yang kalian diperintahkan untuk mengikutinya. 

Setelah aku adalah Ali, kemudian dilanjutkan oleh 

putra-putraku yang datang dari sulbinya. Mereka 

adalah para Imam yang membimbing kepada 

kebenaran dan dengan kebenaran itulah mereka 

menjalankan keadilan”. 

b.  Setelah mengenali ilmu yang menunjukkan jati 

dirinya, kemudian dengan segenap kemampuannya 

berusaha menjalankan petunjuk-petunjuk yang telah 

diberikan oleh yang memberi ilmu tersebut, sesuai 

tingkat dan kemampuan masing-masing. Cara 

mengamalkannya dengan berjamaah, bila sudah 

terbentuk cabang dan atau ranting. 

c.  Mengkontinyukan diri untuk selalu belajar kepada 

yang menunjukkan ilmunya, meliputi belajar 

mengamalkan apa yang menjadi dawuhnya serta 

mengajegkan untuk selalu mengikuti  nasehat dan 

petunjuknya, sampai habis umurnya. 

Pengkontinyuan ini dilakukan karena tahapan-tahapan 

dalam menerima ilmunya, kejadiannya sangat lembut 

sekali. HIngga saking lembutnya, setiap melalui tahapan 

yang ada, dimungkinkan mengalami suatu gejala 

lunturnya cita-cita bertemu Tuhan. Semisal ketika belum 

menerima ilmu, masih berlaku duduk sama rendah 

berdiri sama tinggi, tetapi begitu menerima ilmu tentang 
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Al-HaqNya, bisa mengalami beberapa perubahan. Yaitu 

memandang diri lebih luhur serta lebih hebat, dan akan 

memandang rendah rekan sekitarnya. Kemudian 

bersikap lebih benar, lebih suci, kemudian angkuh, acuh, 

ingin dipuji dan sebagainya. 

Misalnya  lagi  ketika  diambahkan  (dipertemukan)  

pada  

dasar taubat. Yaitu suatu keadaan dimana rasa hati 

dengan yakin bisa merasakan dirinyalah orang yang 

paling jelek sendiri, meskipun dibanding dengan gepeng 

bawah jembatan. Pada tahapan ini dimungkinkan akan 

mengalami keminderan yang hebat. Karena memang 

sadar sepenuhnya kalau dirinya memang jelek, hina, 

nistha. Sehingga dalam hatinya akan berkata : “apalah 

arti diri saya dihadapan orang lain, toh saya tidak ada 

gunanya sama sekali”. Kemudian akan berakibat cuek 

(bisa pula minder) terhadap orang lain, tidak nggabresan 

dan kemungkinan akan menutup diri (karena memang 

merasa jelek dan tidak ada gunanya). 

Dua contoh diatas, kalau tidak diiringi kontinyu dalam 

belajar dan mendengar nasehat dan petunjuk sang 

Guru, dimungkinkan akan mengalami “kelunturan” cita-

cita mendekat hingga bertemu Tuhan. Yaitu merasa 

puas dan cukup terhadap apa yang dirasakan dan 

dialami saat itu. Padahal hal tersebut bukanlah tujuan 

yang hendak dituju, melainkan hanyalah sebuah proses. 

Akhirnya, tulisan ini hanyalah sekedar tulisan. Sebuah 

pengalaman kecil dalam rangka menyelami samudera 
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al-faqier. Tentu saja pengalaman antara murid satu 

dengan yang lain berbeda. Hanya gelombang 

samuderanya-lah yang akan menggerakkan “daun 

asam” yang ada di permukaannya. Hanya Dzat Yang 

Maha Kuasa lah yang berkenan menggerakkan hamba-

Nya dari alam nasut ke alam malakut, dari dzulumat ila 

an-nuur, serta dari merasa bisa menuju merasa al-faqier. 

Sebagai hamba diwajibkan untuk selalu ihtiyar dan 

tawakkal, Tuhanlah yang akan menentukan segalanya. 

Wallahu a‟lam. 
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MERAH  PUTIH  DAN  JIWA YANG 
MERDEKA 
 

Mayoritas rakyat Indonesia telah memahami arti/makna 

warna bendera kebangsaannya. Merah bermakna berani 

dan putih berarti suci. Keduanya kemudian (umumnya) 

dimaknai dengan berani memperjuangkan kesucian dan 

berani pula mempertahankannya. 

Pemaknaan yang demikian lebih tepat disebut pemakna-

an leksikal. Yaitu pemaknaan yang didasarkan pada 

makna kamus. Atau bisa disebut dengan pemaknaan 

harfiah. 

Pemaknaan ini di era "tempo doeloe" memang sangat 

relevan. Tetapi di jaman sekarang cukup diragukan 

implementasinya. Sangat jarang ditemukan sebuah 

perjuangan/pengorbanan yang mengatasnamakan 

kebenaran dan kesucian. Banyak yang terkontaminasi 

oleh berbagai "pamrih". Pamrih kedudukan, golongan, 

upah, nama baik, sanjungan, agar dilihat atasan, agar 

dilihat lingkungan sekitar dan lain sebagainya. Seolah 

tidak pernah ada yang namanya ikhlas. 

Namun dari sisi yang lain, warna merah putih tersebut 

masih dapat digali dan ditemukan makna lainnya. Salah 

satunya dengan memaknai secara gramatikal (makna 

yang tersirat). Atau dengan kalimat lain, memaknai 

secara hakekat. 
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Memaknai dengan cara ini tidak mudah dilakukan. Ia 

pun sangat sulit ditangkap, dipahami, dan apalagi 

dipraktek-kan kandungan makna sesungguhnya. Oleh 

karenanya, tidak semua orang dapat menangkapnya. 

Sebab, kedua warna tersebut memiliki filosofi yang 

sangat tinggi. Melangit. Dan hanya dapat ditangkap oleh 

mereka yang kadar "mata-batin"-nya sangat jernih/tajam. 

Sebagaimana ungkapan sebuah hadits yang diriwayat-

kan oleh Imam Muslim, Imam Tirmidzi, dan Ibnu Majah. 

Nabi SAW telah bersabda yang maksudnya bahwa 

umatnya akan menguasai bumi, baik yang bagian timur 

dan juga bagian barat, dipenuhi dengan keadilan, 

kebenaran, kesejahteraan dan kedamaian, dengan 

syarat umat tersebut dapat memetik dan mengamalkan 

dua perbendaharaan yang diberikan oleh Tuhan kepada 

beliau. 

Kedua perbendaharaan tersebut adalah 

perbendaharaan merah dan perbendaharaan putih. 

(Kebetulan pas/cocok dengan warna bendera kita yang 

merah putih.) Perben-daharaan merah adalah 

keberanian yang disertai niat dan tekad yang kuat untuk 

menegakkan kebenaran. Yaitu kebenaran yang 

mengada disisi-Nya dan digenggam erat oleh-Nya (al-

haqqu min Rabbika). 

Oleh karena berada disisi-Nya dan digenggam sendiri 

oleh-Nya, maka standar dan kriterianya pun mutlak 

menurut kehendak-Nya pula. Bukan kebenaran yang 

menggunakan standar dan kriteria buatan manusia 

(berdasar akal pikiran manusia). Bukan pula kebenaran 
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menurut selera, nafsu, kepentingan pribadi-golongan, 

maupun berbagai sudut pandang lain buatan manusia. 

Setelah mengetahui kriteria kebenarannya, kemudian  

berani berperang/berjuang ke tengah medan tempurnya. 

Sebuah perang mahadahsyat yang tidak akan pernah 

ada tandingannya di muka bumi ini, sekalipun 

mengguna-kan berjuta-juta nuklir yang dapat mengakhiri 

rotasinya. Ia adalah jihadunnafsi. Perang melawan 

nafsunya sendiri. 

Wujud/bentuk yang diperangi adalah "bleger" raganya 

manusia. Mengapa diperangi? Sebab, nafsu ini zat/ 

wujudnya adalah membantah kepada Tuhannya 

(yamna`u minallah). Sifatnya sama sekali tidak mengerti 

kepada (kehendak) Tuhannya. Dan af‟al (perbuatan)-nya 

selalu mengajak pada kejelekan dan kejahatan (tidak 

sesuai dengan kehendak-Nya). 

Sifat dan keadaan raga/jasmani yang demikian ini, bila 

tidak diperangi dan dijinakkan, maka selamanya akan 

menjajah, memperkosa, memperbudak serta 

menggelap-kan cita-cita fitrah manusianya. Menghijab 

(menutup rapat) potensi hatinurani roh dan rasa dalam 

rangka menuju (kembali) kepada Tuhan (ilaihi 

Raaji‟uuna). Cita-cita hidupnya hanyalah memburu dunia 

dengan melupa-kan (menafikan) sang pemberi dunia. 

Di samping itu, fungsi dan kedudukan raga ini adalah 

sebagai kendaraan. Alat/sarana transportasi yang 

"maha-canggih" dalam berjalan menuju Tuhan. Namun 

ironis-nya, si alat/sarana (nafsu) ini punya kemauan dan 
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keinginan sendiri. Kemauannya malah berlawanan 

dengan pengendaranya. Bahkan berani merusak dan 

menggelapkan cita-cita luhur/mulia pengendaranya. 

Oleh karenanya ia harus bisa dijinakkan/dikendalikan 

dalam  

rangka berjalan mencapai tujuan. 

Di lain pihak, bila raga (wujud penampakan nafsu) ini 

tidak dikendalikan dan diperangi dengan sesungguhnya 

"berperang", maka justru diancam oleh-Nya. 

"Sesungguhnya orang-orang yang tidak mengharapkan 

bertemu dengan Kami dan merasa puas dengan 

kehidupan dunia serta merasa tentram (merasa cukup) 

dengan kehidupan dunia itu, dan mereka itulah orang-

orang yang lalai dengan ayat Kami, mereka itu 

tempatnya adalah neraka disebabkan apa yang selalu 

mereka kerjakan" (QS. 10:7-8). 

Bahkan, dibiarkan bergelimang dengan kesesatannya. 

"Kami biarkan orang-orang yang tidak mengharapkan 

bertemu dengan Kami bergelimang dalam 

kesesatannya" (QS.10:11). 

Kemudian maksud perbendaharaan putih adalah 

"adapun orang-orang yang putih berseri wajahnya, maka 

mereka berada di dalam rahmat-Nya, mereka kekal di 

dalamnya" (QS.3:107). Putih berseri adalah hakekat 

wajah manusia. Yakni fitrah manusianya yang asalnya 

dari Fitrah Tuhan. Fithratallahi allati fatharannasa alaiha 

(QS. 30:30). Fitrah Allah-lah yang telah menciptakan 

manusia menurut fitrah itu. 
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Fitrah manusianya sendiri ini yang terlebih dahulu harus 

dikenali. Wujudnya adalah "nur cahaya putih". Cahaya 

putih yang merupakan percikan Cahaya Diri-Nya. 

Pengenalannya harus dilakukan dengan benar sebagai-

mana yang Dia kehendaki. Yaitu melalui kepanjangan 

tangan (Duta khusus)-Nya. Disebut dengan al-wasilata 

(sang penunjuk jalan), al-muthohharun (orang yang 

disucikan sendiri oleh-Nya), maupun imamu mubin 

(imam yang nyata keimamannya). 

Pengenalan tersebut bila dilakukan secara benar, 

dibarengi dengan "syareat" (lakon) yang benar pula, 

akan mendorong niat dan tekad hidup pelakunya berlaku 

sabar dan tawakkal dalam menghadapi ujian kehidupan. 

Tak terpengaruh keadaan sekelilingnya meskipun 

perjalanan-nya sangat rumpil, banyak pengorbanannya, 

besar cobaan dan ujiannya, dan sangat berat untuk 

ukuran nafsu. 

Kemudian sadar yang sesadar-sadarnya bahwa yang 

dijalani adalah suci yang hendak dicapai, luhur yang 

hendak diperoleh dan bahkan sempurna akhir hidupnya. 

Yaitu dengan rasa bahagia dapat selamat bertemu 

kembali  dengan Tuhannya. 

Jadi singkatnya, maksud merah putih menurut 

pandangan hakekat adalah punya tekad/kemauan yang 

kuat untuk mengenali fitrah jati dirinya sendiri. Kemudian 

berani bertempur di tengah medan pertempuran yang 

maha-dahsyat (jihadunnafsi), menggapai wajah 

manusia-nya yang putih berseri seperti ketika diciptakan 
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oleh-Nya. Abadan abada (abadi/langgeng) berada di 

sisi-Nya (berada dalam rahmat-Nya). 

Hakekat Merdeka 

Mencermati fenomena merah putih di atas, maka 

hakekat jiwa yang merdeka adalah jiwa yang wajahnya 

telah (mencapai) putih berseri. Telah putih bersih seperti 

ketika awal diciptakan. Adalah rasa jiwa yang "high-

concentrate" (memiliki konsentrasi sangat 

tinggi/menteleng) dalam memandangi Wajah-Nya. 

Madep mantep dan istikomah dalam menzikiri-Nya. 

Tak terpengaruh oleh situasi dan kondisi lahiriah (keada-

an sekitarnya). Bekerja belajar bermasyarakat berke-

luarga maupun mengelola garapan dunia lainnya, tetap 

lumrahnya manusia. Namun sudah tak kenal lagi yang 

namanya susah senang bahagia sengsara kecewa 

frustasi dan sebangsanya. Sebab rasa hatinya telah 

"maqam" (bertempat tinggal) pada zikir. 

Terbebas dari segala macam belenggu dan penjajahan. 

Baik yang sifatnya lahir maupun batin, yang dapat 

menutupi pandangan mata hati (rasa). Terbebas dari 

segala macam "kabut debu" (butiran nafsu beserta 

tentaranya) yang mengotori mata jiwa (rasa). Merdeka 

yang sejati lahirnya dan batinnya. 

Merdekanya lahir adalah terbebas dari segala macam 

bentuk penjajahan dan penindasan oleh bangsa maupun 

orang lain. Bebas dari penjajahan idiologi (keyakinan), 

politik, ekonomi maupun sosial budaya. Bebas dari 
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perangkap jeratan hutang—dengan menerapkan 

keprihatinan tinggi. Bebas dari segala bujuk rayu dan 

berbagai iming-iming hadiah. Serta bebas mengelola 

segenap potensi yang dimiliki dengan sebaik-baiknya, 

tanpa ada pihak yang menyetir/mendikte. Bahkan bebas 

menentukan nasib dan pemikiran-gagasannya sendiri. 

Sedang merdeka batin adalah segala tingkah laku dan 

perbuatan serta gerak-gerik lahir dan batin benar-benar 

terbebas dari penjajahan nafsu dan watak mengaku 

(ngrumangsani). Segala "lakon"-nya (sesuatu yang 

memang harus dikerjakan) diniatkan untuk menjalani 

perintah-Nya, dalam rangka "mancat" (mendaki) ke 

akherat. 

Sudah tentu, keadaan yang demikian dibarengi usaha/ 

ikhtiar (belajar) yang ekstra keras untuk bisa ikhlas. 

Bersih karena Tuhan dan untuk-Nya semata. Tidak lagi 

terbersit berbagai macam pamrih, baik pamrih bangsa 

"dunia" maupun pamrih bangsa "akherat". 

Pamrih bangsa dunia semisal mengharap imbalan, agar 

mendapat sanjungan, agar dihormati orang lain, agar 

dipromosikan jabatannya maupun agar dilihat orang 

banyak atas jasa-jasanya. Sedangkan pamrih bangsa 

akheratnya, mengharap pahala (ganjaran), agar dijauh-

kan dari neraka, serta dimasukkan ke surga. 

Segala pamrih tersebut benar-benar telah sirna. Sirna ke 

dalam zikir (refleksi iman yang sejati). Sirna oleh rasa 

cinta yang seutuhnya kepada-Nya semata. Atau dalam 
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bahasa sufinya, "sirnanya aku ke dalam Yang Maha 

Aku". 

Bila hal demikian benar-benar diamalkan oleh masing-

masing jiwa di bumi kita tercinta, maka, cita-cita negara 

yang merdeka sejati dan sempurna akan terjadi dengan 

sendirinya. Negara yang adil dalam kemakmuran dan 

makmur dalam keadilan pasti terwujud. Sebagaimana 

janji-Nya: "Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri 

beriman dan bertaqwa (sebagaimana kriteria yang 

ditetapkan-Nya), pastilah Kami akan melimpahkan 

kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi 

mereka mendustakan (ayat-ayat Kami) itu, maka Kami 

siksa mereka disebabkan perbuatannya" (QS. 7:96). 
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KERJA SAMA YANG HARMONIS 
 

Yang namanya mengamati dan menilai kerja sama 

(kekompakan) sebuah tim dalam suatu “permainan” 

adalah perkara yang sangat mudah. Kurang begini, 

kurang begitu, terlalu begini, terlalu begitu, seharusnya 

begini, seharusnya begitu dan lain sebagainya. Hingga 

saking mudahnya pekerjaan itu, semua orang pun 

mampu melakukannya. Termasuk yang tidak tahu sama 

sekali seluk beluk sebuah permainan, dengan mudah 

pula dapat menilainya. 

Anehnya, walaupun dapat menilai kinerja dan kekom-

pakan sebuah tim (kelompok/grup) dalam suatu 

permainan, seandainya si penilai tersebut disuruh 

melakukan sendiri permainannya, belum tentu bisa 

menerapkan dengan baik sebagaimana yang telah 

dikomentarkan. Karena pada dasarnya, menilai itu lebih 

mudah dari pada melakukannya sendiri. Bisa menilai 

belum tentu bisa melakukan. Lain halnya bila yang 

menilai tersebut adalah benar-benar ahli di bidangnya 

(sang pelatih misalnya), tentu bukan menjadi masalah 

bila harus melakukan sendiri atas apa yang telah 

dikomentarkan (dinilaikan/disarankan). 

Sebaliknya, bila sebuah tim (kelompok/grup) menunjuk-

kan suatu permainan yang cantik, kompak, antar 

pemain-nya terjadi kerja sama yang harmonis, masing-

masing menyadari peran tugas dan posisinya sendiri-

sendiri, melakukan permainan yang indah dengan 
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sportifitas yang tinggi, memenuhi semua petunjuk yang 

telah diberikan sang pelatih, tidak ada monopoli 

permainan dalam tim, tidak ada unsur arogan, tidak 

menunjukkan kehebatan antar sesama pemain, tidak 

merasa sebagai yang terpenting (yang utama) dalam 

tim, tidak saling menyalahkan bila terjadi kesalahan dan 

berusaha untuk selalu lapang dada nyegara maaf 

memaafkan bila ada misinformasi dan perbedaan 

pendapat, tidak saling njagakke temannya, tidak 

menunggu datangnya “bola” sampai ada di depannya 

malahan aktif dan dinamis menjemputnya, tentu, semua 

orang yang melihat akan senang. Sang pelatih pun juga 

demikian, merasa optimis cita-cita dan harapannya akan 

tercapai, yaitu : kemenangan. Pendeknya, baik pemain 

penilai (penonton) pemilik (manajer) maupun semua 

yang terlibat akan merasakan kesenangan dan 

kebahagiaan. 

Itulah gambaran sekilas betapa sebenarnya kerja sama 

yang harmonis (kompak) dan bagaimana pula 

kenyataan-nya di lapangan. Bukan sekedar yang tertulis 

dalam buku-buku, bukan sekedar wacana dan teori-teori 

yang dapat diomongkan, dan bukan pula menjadi jargon 

yang digemborkan. Melainkan langkah praktis yang 

harus dijalani bersama. Bagaikan sebuah orkestra yang 

indah dimana orang lain dapat menikmatinya (yang 

sekaligus bisa menilainya). Kompak dapat terwujud 

bukan karena kehebatan orang perorang. Bukan pula 

kehebatan (kepandaian) kapten lapangan (pemimpin). 

Bukan karena kehebatan ujung tombaknya (striker), 

back maupun kiper. Serta bukan pula karena hebatnya 
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sang pelatih. Melainkan karena semua pelaku yang ada 

berjalan bersama dan berusaha keras menjalankan 

“dawuh dan  

petunjuk” sang pelatih. 

Melihat gambaran tersebut, sedikitnya ada 3 (tiga) faktor 

yang menyebabkan kerja sama yang harmonis (kompak) 

dapat terjadi. Pertama adalah pemimpin yang dapat 

memimpin, mengayomi, menyejukkan, ngrengkuh, 

bijaksana, tidak pilih kasih atau berat sebelah, berlaku 

adil, pandai menempatkan diri baik ketika di depan di 

tengah maupun di belakang, bisa merangkum berbagai 

lintas pendapat anggotanya, bisa diterima semua 

anggotanya (artinya anggota merasa nyaman atas 

keberadaannya), merupakan sosok yang dicintai dan 

disegani, dan (yang paling berat dilakukan) banyak 

ngalahnya serta mengutamakan kehendak/ suara 

mayoritas anggota. 

Faktor kedua adalah yang dipimpin (anggota) yang 

menyadari dirinya adalah anggota, bukan pemimpin. 

Hingga karenanya perintah, ajakan dan larangan 

pemimpin diindahkan dengan baik sepanjang tidak 

menyalahi prosedur yang ada. Kemudian juga menjadi 

anggota yang kritis, mau mengingatkan pemimpin bila 

dianggap tidak sesuai peraturan “sang pelatih”. Berani 

berkata benar bila memang ternyata benar, dan berani 

berkata salah bila memang kenyataannya salah. 

Bekerja-nya bukan sekedar karena ada perintah 

pemimpin, melainkan sadar karena memang sudah 

menjadi tugas dan kewajiban yang harus dijalankan. 
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Faktor ketiga adalah kerjasama yang baik antara kedua-

nya. Yaitu kerja sama yang berazaskan kekeluargaan 

yang sejati murni. Dimana, bentuk hubungan kerja sama 

ini melebihi harmonisnya sebuah ikatan keluarga yang 

sesungguhnya, walaupun antara satu dan lainnya tidak 

ada hubungan keluarga (hubungan darah daging). 

Melainkan terikat oleh ikatan yang mahabbah birauhillah. 

Sehingga otomatis di dalamnya tidak ada lagi yang 

namanya saling interfensi, tidak ada saling memaksakan 

kehendak, tidak ada yang menangan, tidak ada 

anggapan atas penting bawah tidak penting. Semua 

merasa menjadi satu tim yang senasib 

sepenanggungan. Bagaikan kerja samanya kelima jari 

yang guyub rukun mengangkat suatu beban, tidak ada 

gontokan, tidak ada iri dengki, tidak ada yang 

menangan, tidak ada merasa besar kecil dan kuat 

lemah. 

Selain ketiga faktor pendukung diatas, hambatan yang 

sering menghadang kerja sama yang harmonis 

(kompak) adalah sikap merasa  lebih, merasa cukup, 

merasa istimewa, merasa paling banyak jasanya, 

merasa senior di kelasnya, merasa junior maupun 

adanya sikap merasa lemah tak berdaya. Jelasnya, bila 

ada pemimpin yang cenderung merasa dirinya sebagai 

pemimpin yang lebih ngerti dan istimewa, kemudian 

dengan seenaknya sendiri memimpin/mengambil 

keputusan tanpa melibatkan anggota, maka tanpa 

disadari telah membuat si anggota mudah merasa 

dirinya hanyalah anggota. Sehingga potensi inisiatif dan 

kreatif maupun tanggung jawab menjadi lemah. Muncul 
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anggapan bahwa yang bertang-gung jawab kan 

pemimpin, bukan saya (anggota). Bila muncul keadaan 

seperti ini, maka si pemimpin harus cepat  tanggap, 

cerahkan suasana, jangan sampai berlanjut terus. Kalau 

perlu mohon maaf pada anggota  

bila tanpa ia sadari telah membuat “jarak” antar sesama. 

Demikian pula kalau ada anggota yang mudah merasa 

lebih ngerti, lebih istimewa, lebih senior ataupun lebih-

lebih yang lain. Ini akan berakibat sulit terjadi kerja sama 

yang harmonis bila program maupun visi-misi tim 

(kelompok/ grup) tidak sesuai dengan ide gagasannya. 

Sebab, karena merasa idenya yang lebih baik tidak 

didengar/ dipakai, maka selanjutnya melakukan 

penggembosan (ngentahi). 

Sebaliknya bila ada anggota yang kebetulan memang 

“lemah” dan cenderung mengedepankan kelemahannya, 

maka biasanya akan berakibat lemah pula terhadap 

inisiatif dan tanggung jawab. Dalam angan-angannya 

berkata “saya kan orang lemah, apalah gunanya diri 

saya, paling-paling suara saya tidak didengar, dan yang 

diutamakan tentu suara mereka-mereka yang lebih 

hebat”. Ini yang harus dihindari. Pemimpin perlu mencip-

takan suasana bahwa  proyek ini adalah milik bersama 

dan merupakan tanggung jawab bersama. Oleh karena-

nya masing-masing “wajib” menyampaikan ide 

gagasannya. 

Selain faktor dan hambatan diatas, perlu dilakukan 

serangkaian usaha dan ihtiar untuk mencapainya. 
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Sedikitnya ada 8 langkah untuk menciptakan sebuah 

kerja sama yang harmonis (kompak) dalam sebuah tim 

(kelompok/grup). 

1. Tidak ada saling interfensi. Baik pemimpin, anggota, 

yang senior/lebih tua, yang berpengalaman tidak 

boleh memaksakan ide gagasannya pada yang lain. 

Semuanya adalah anggota tim yang masing-masing 

“pasti” mempunyai kelemahan dan kelebihan. 

2. Bila ada masalah, dibuka secara bersama bahwa ada 

masalah “A”. Semua anggota diwajibkan menyampai-

kan ide gagasannya dalam menyelesaikan masalah 

tersebut, sebagai wujud rasa memiliki dan tanggung 

jawab bersama. Tidak boleh ada yang “absen ide”. 

Tidak boleh hanya sekedar makmum saja (padahal 

sebenarnya punya ide), melainkan harus dipikul 

secara bersama-sama. Ringan sama dijinjing, berat 

sama dipikul. Barulah kemudian diambil kesimpulan 

atas dasar masukan berbagai ide gagasan dari 

semua yang terlibat. 

3. Lintas pendapat maupun beda pendapat adalah hal 

yang “sangat wajib”. Oleh karenanya perlu dikom-

promikan, dicari solusi yang bisa mewakili semua 

unsur yang ada. Perlu disadarkan bersama, bahwa 

beda pendapat adalah hal yang biasa karena 

memang rohmat dari Tuhan. Tetapi belum tentu yang 

namanya “rohmat” itu secara otomatis turun di sana. 

Melainkan rohmat itu turun kalau masing-masing 

yang berbeda pendapat mau mengalah, sitik edang, 
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tepa selira, tidak ngotot pada pendiriannya dan tidak 

memaksakan kehendak masing-masing.  

Sebaliknya, kalau masing-masing pihak ngotot atas 

pendiriannya, yang terjadi justru bukannya rohmat 

melainkan bebendu. Suasana menjadi panas dan 

hasilnya tidak memecahkan masalah malahan 

menambah masalah baru yang diantaranya 

permusuhan dan kebencian. Dan bahkan yang 

mengerikan bisa berakibat melemahnya keimanan. 

4. Mengambil keputusan berdasarkan musyawarah 

mufakat, bukan atas dasar kekuasaan pemimpin 

maupun pengurus. Bila tidak dapat mufakat bulat, 

maka diambil suara yang terbanyak, yang dikatagori-

kan bisa mewakili semua. Bila ternyata tidak dapat 

juga, jalan terakhirnya adalah kembalikan kepada 

Allah dan utusan-Nya. 

5. Pemimpin (komandan) memegang kunci yang sangat 

besar. Oleh karenanya harus pandai-pandai merang-

kum semua lintas pendapat yang ada, banyak 

mengalah jika ide gagasannya tidak sesuai mayoritas 

anggota, bisa menyikapi gagasan anggota baik yang 

masih mentah setengah matang maupun yang 

matang. Tidak membedakan/ mengistimewakan 

anggota satu dengan yang lain. Tidak terjebak dalam 

situasi ”pro sana” dan ”pro sini” yang biasanya terjadi 

pada anggota yang berselisih pendapat.  Menyikapi 

setiap perbedaan yang terjadi dengan sejuk arif 

bijaksana, bisa ngemong dan mengasuh semua 

anggota. 
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6. Masing-masing pihak berlatih mempunyai jiwa 

ksatriya. Semisal usulnya ternyata tidak diterima, 

maka berlatih keras untuk lapang dada, nyegara, 

berusaha menyadari dan mengakui bahwa hal seperti 

itu merupakan wujud (bentuk) latihan menjadi jiwa al-

faqir.  

7. Masing-masing pihak mau membuka diri untuk 

menerima kritik dan saran dari sesamanya. Tidak 

ngotot apalagi memaksakan pendiriannya, 

pengalamannya, pengetahuannya maupun ide 

gagasannya, melainkan tenggelam pada arus yang 

sedang berjalan. 

8. Perlu usaha keras dalam latihan membalik watak. 

Sebab, lumrahnya manusia ada kecenderungan 

untuk merasa ngerti, merasa berpengalaman, merasa 

senior, merasa yunior, merasa bodoh dan beraneka 

jenisnya. Dibalik secara total menjadi merasa bodoh, 

merasa tidak bisa apa-apa, merasa tidak ada apa-

apanya bahkan merasa al-faqir. Hingga karenanya, 

yang ada dalam hatinya hanyalah salah-salah dan 

tetaplah salah. Tidak ada kebenaran sedikitpun dalam 

dirinya. Sehingga ketika ide gagasannya tidak 

diterima, segera menyadari bahwa aku memang 

tempatnya salah, bukan tempatnya kebenaran. 

Kebenaran tetaplah dari Tuhan dan milik-Nya semata. 

Kemudian diikuti dengan nglenggana nyegara lapang 

dada sebagai jawabannya. 

Sebaliknya, ketika ide gagasannya ternyata diterima 

masyarakat (anggota lain), juga tidak merasa lebih 
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hebat apalagi merasa banyak pengalamannya. Yang 

ada justru sebaliknya, tetap berusaha mengakui 

hanya sak derma (sekedar) nglakoni (menjalani) saja. 

Serangkaian paparan tentang kerja sama yang harmonis 

(kompak) di atas, yang meliputi faktor hambatan dan 

usaha ihtiar menuju tercapainya, tanpa disadari sebenar-

nya telah dilakukan setiap hari oleh anggota tubuh. Yaitu 

kompak-harmonisnya kelima jari tangan ketika akan 

mengangkat suatu beban sebagaimana yang kita cita-

citakan. Tidak ada yang menangan (semisal jempolan), 

tidak ada yang ngalahan (kelingking), tidak ada jib-jiban, 

tidak ada iri dengki, tidak merasa ini merasa itu, dst-dsb. 

Semua merasa senasib sepenanggungan menjalani 

peran fungsi dan tugas masing-masing dengan guyub 

rukun dan harmonis. 

Dan seyogyanya pula, pengalaman manis tersebut 

selayaknya dijadikan  the best teacher  dalam mendidik 

diri pribadi dan masyarakat, yang notabene pasti 

menjadi bagian kecil dari sebuah tim/kelompok/grup 

dimanapun berada. Sehingga (diharapkan) dapat 

menjadi pancatan yang kokoh dalam menjalani 

mazroatul akhirah. 
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MEMBUMIKAN MAKNA HAJI 
 

SIAPA pun orangnya, tentu bangga (bahagia) bila dapat 

memenuhi panggilan Tuhan menjalani rukun Islam 

kelima, haji. Betapa tidak, selain ibadah ini merupakan 

"warisan" Nabi Ibrahim dan idaman setiap umat Islam, ia 

juga bisa meningkatkan status sosial. Biaya yang 

diperlukan jelas cukup besar, hingga tidak semua orang 

sanggup menjalaninya. Belum lagi syarat lain yang tidak 

mudah untuk dipenuhi. Singkatnya, hanya orang-orang 

terpilih lah yang dapat melaksanakan ibadah ini. 

Sebaliknya, di balik "kebanggaan" mereka yang berhaji, 

ada semacam "penyesalan" pada mereka yang tak 

dapat menunaikannya. Susah berbaur prihatin karena 

merasa belum "sempurna" Islamnya. Kemudian timbul 

rasa iri pada mereka yang diberi rezeki berlimpah. 

Bahkan ada yang sampai "menyalahkan" pada pembuat 

nasib walaupun ada pula yang lapang dada 

menerimanya. 

Kedua keadaan/peristiwa tersebut, secara sufism-

experience, sama-sama "tidak benar". Keduanya sama-

sama mengandung butiran "tidak ikhlas". Tercemar oleh 

virus bangga susah kecewa nelangsa. Akibatnya 

menjadi tidak diterima semua amal baik di sisi-Nya. 

Yang benar adalah, tidak bangga ketika mampu menu-

naikannya dan tidak susah, kecewa, nelangsa ketika 

tidak sanggup menjalankannya. Sama-sama ikhlasnya. 

Bersih, kosong. Hati nurani bebas dari kabut debu yang 
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mencemari tugas utamanya, yakni dzikrullah. Menjalani 

kehidupan dengan ikhlas menerima pemberian-Nya. 

Lebih dari itu, kedua masalah tersebut menjadi sirna/nafi 

dengan sendirinya bila dapat menangkap dan 

memahami "roh"-nya haji. Tentu saja harus dibarengi 

dengan usaha keras membumikannya dalam 

keseharian. 

Membumikan Rohnya Haji 

Rohnya haji adalah al-hajju 'arofatu. Berhentinya segala 

aktivitas di Padang Arafah. Secara syariat, ibadah ini 

dilakukan di Padang Arafah (Kabah dan sekitarnya). 

Dilengkapi dengan syarat rukunnya, larangannya, 

maupun ibadah "plus" lainnya. 

Secara hakikat, makna wukuf adalah berhenti di Padang 

Arafah. Adalah berhentinya semua aktivitas "berdunia" 

(termasuk berhentinya napasnya sendiri), menyatakan 

Arafah-Nya Yang Mahaluas. Membuktikan ma'rifat 

(bertemu) Dzat Yang Mahaluas. 

Adalah sebuah usaha (ibadah) untuk menghentikan 

berbagai pengakuan keduniawian dan geloranya hawa 

nafsu. Menghentikan segala macam pengakuan: status 

sosial, golongan, pangkat, jabatan, pekerjaan, gengsi, 

harga diri, anak-istri, dan sejenisnya. Tenggelam dalam 

menikmati indahnya wujud (Dzat) Tuhan Yang 

Mahaluas. Istilah tasawufnya, ma'rifat. Bertemu Tuhan. 

Oleh karena sangat-sangat lembut serta melangit target 

yang hendak diraih, maka harus dibarengi dengan 
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menjalankan ketentuan lainnya. Di antaranya: pertama, 

Ihram. Yaitu berniat melaksanakan haji dengan memakai 

pakaian yang suci tanpa jahitan (polos, utuh). 

Tanpa jahitan merupakan simbol sama rasa. Sebuah 

usaha untuk mengakui tiada perbedaan antarsesama 

hamba. Apakah pangkat, derajat, harta, warna darah, 

trah (keturunan) dan sebagainya. Adalah hakikat rasa 

jiwa yang merdeka sejati. Bebas dari berbagai macam 

"jahitan/kekangan". Baik yang datang dari luar diri 

(segala sistem buatan manusia dan setan) maupun yang 

dari dalam diri (hawa nafsu). 

Kedua, wukuf di Arafah, berhenti di Padang Arafah yang 

sangat luas, yaitu berhentinya nafsu pengakuan dan 

berbagai aktivitas berdunia, di sisi Dzat Yang Mahaluas. 

Sebab, yang namanya nafsu itu kalaulah tidak 

dihentikan, pasti akan merajai, memperbudak, menjajah, 

memer-kosa, atau menguasai jati diri manusianya (rasa). 

Oleh karenanya, nafsu ini harus diupayakan untuk 

dihentikan. Dalam rangka menyatakan ma'rifat kepada-

Nya. 

Ketiga, thawaf, mengelilingi Kabah (Baitullah, rumah 

Tuhan). Kabah ini terdiri dari empat pojok (sudut). Meru-

pakan lambang alam-alam yang harus dilalui manusia, 

yaitu alam arwah, alam kandungan, alam dunia, dan 

alam kubur. 

Pojok pertama, merupakan simbol alam arwah. Di pojok 

ini terdapat Hajar Aswad, yaitu simbol asal mula fitrah 

jati diri manusia yang warnanya hitam (asli). Fitrah 
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manusia ini asalnya dari Fitrah Allah. Ketika masih di 

alam arwah ini, fitrah manusia gandeng dengan Fitrah-

Nya. Haqqul-yakin melihat/menyaksikan Wujud (Dzat) 

Tuhan. Oleh karenanya berani berkata, qaalu balaa 

syahidna (benar wahai Tuhan, bahwa Engkau adalah 

Tuhanku), ketika dimintai persaksian oleh-Nya. 

Pojok kedua adalah simbol alam kandungan. Pada pojok 

ini mengingatkan kita ketika masih berada di alam 

kandungan. Pada saat itu, ketika jasad masih berumur 

120 hari ditiupkan roh (daya dan kekuatan) Tuhan. 

Bersamaan itu ditetapkan pula rezeki, umur, pati, amal, 

serta nasib baik dan nasib buruk. Pojok ini 

mengingatkan betapa sebenarnya manusia waktu itu 

yang apes, hina, tidak tahu apa-apa, tidak punya apa-

apa. Adanya hanya pasrah, bergantung sepenuhnya 

kepada-Nya. 

Kemudian setelah diberi daya dan kekuatan Tuhan 

(ditiupkan roh-Nya), barulah kemudian bisa tumbuh 

berpikir, bernapas, bekerja, dan seterusnya. Begitu pula 

ketika diberadakan pada alam dunia sekarang ini 

diharapkan bangkit kesadarannya untuk mengenal dan 

mengetahui dengan haqqul yakin keberadaan Dzat Sang 

Pencipta yang dulunya (maupun sekarang) merupakan 

tempat bergantung-berlindung-pasrah bongkokan. 

Kemudian dijadikan satu-satunya wujud yang dicintai, 

dijadikan tujuan hidup, diingat-ingat serta didekati hingga 

bertemu kembali (ma'rifat). 

Pojok ketiga adalah alam dunia. Alam yang sekarang 

dilalui (berada) adalah materi (bahan) ujian yang harus 
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diselesaikan agar bisa kembali pada Sang Pencipta. 

Cara menyelesaikan ujiannya yaitu dengan mengikuti 

jejak para Malaikatul-muqorrobin, yaitu rela patuh dan 

tunduk kepada wakil Tuhan (rasul) yang ada di bumi. 

Patuh dan tunduknya bagai mayit yang pasrah bongkok-

an di hadapan yang memandikan (menyucikan). Tidak 

memprotes sama sekali. Yang ada hanya sami'na wa 

atho'na. 

Pojok keempat adalah alam kubur. Adalah tempat 

menuai hasil setelah selesai menjalani ujian dunia. Bila 

menjalani dunianya dengan sungguh-sungguh, 

mengikuti petunjuk rasul-Nya, jihadunnafsi-nya dengan 

keras, serta mendapat rahmat dan fadhal Tuhan, 

matinya bisa selamat. Wajahnya berseri-seri karena 

kepada Tuhan-Nya melihat (bertemu). Bangkit suka 

citanya merasakan betapa indah dan bahagianya 

kembali pada-Nya. 

Tetapi sebaliknya, bila ketika menjalani ujian (dunia) itu 

dengan sembrono, menuruti hawa nafsu, tidak patuh 

kepada rasul-Nya, kemungkinan besar ketika mati nanti 

tidak mendapat rahmat dan fadhal Tuhan sehingga tidak 

bisa bertemu lagi dengan-Nya (tersesat). Masuk ke alam 

penasaran, yaitu alam jin, setan, dan sebangsanya yang 

tidak bisa mati sampai kiamat. Menjadi wadyabalanya di 

neraka kelak. 

Keempat, sa'i. Yaitu berlari kecil dari Shofa dan Marwah. 

Lari kecil merupakan simbol bersegeralah, bergegaslah 

mumpung masih ada kesempatan (bukannya jalan 

santai ataupun berlari kencang). Bersegeralah 
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memproses diri mendekat sampai bertemu dengan-Nya. 

Dunia (kehidupan) ini hanyalah sebagai ujian, bukanlah 

tujuan. 

Hanya mampir sebentar mengisi perbekalan menuju 

kehidupan abadi. Cita-cita luhur dan mulia yang hendak 

dituju masih sangat jauh. Oleh karena itu, bersegeralah! 

Jangan santai, apalagi sembrono meremehkan. Sebab, 

besok pagi atau satu jam lagi mati tidak bisa diketahui. 

Karena tidak tahu kapan harus mati, maka senantiasa 

menjaga ajeg zikirnya, hati-hati dan waspada, serta 

selalu mohon belas kasih dan ampunan-Nya. 

Menyatunya Hidup Dan Mati 

Di sisi lain, Shofa dan Marwah merupakan simbol dua 

kampung, yaitu kampung dunia dan kampung akhirat. 

Memahami bahwa dunia itu gandeng dengan akhirat. 

Senyatanya, ketika ibadah berusaha meyakini seolah-

olah sebentar lagi akan mati. Tetapi ketika berdunia 

berusaha meyakini seolah-olah akan hidup selamanya. 

Sehingga, keyakinan antara besok mati maupun hidup 

selamanya bisa menyatu di dada, dalam menjalani 

kehidupan sehari-hari. 

Kelima, memotong rambut. Adalah simbol memotong 

mahkota kehidupan. Mahkota adalah sesuatu yang 

disayang dan dijaga kelestariannya. Wujudnya adalah 

watak aku (pengakuan). Mengaku (merasa) lebih hebat, 

lebih baik, lebih pintar, maupun mengaku hak milik atas 

segala yang dimiliki (padahal semuanya milik-Nya). 

Sehingga tidak butuh pitutur(sunah) rasul-Nya. 
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Mahkota ini harus "dipotong". Jangan sampai ia 

mengganggu, apalagi menguasai jati diri manusianya. 

Dipotong dalam arti diperangi, dijihadkan dengan 

sebenar-benar jihad. 

Di samping kelima lakon di atas, ada lakon lain yang 

dianjurkan untuk dikerjakan. Di antaranya adalah 

menyembelih binatang kurban (simbol membunuh nafsu 

bangsa hewan). Melempar jumrah, yang bentuknya 

berupa kerikil-kerikil kecil. Adalah melempar perkara 

kecil/remeh yang biasanya disepelekan manusia (suka 

dipuji, ingin dilihat orang lain, ingin diakui/dihargai kerja 

kerasnya, berbagai macam pamrih dunia). 

Namun demikian, yang paling penting dari itu semua, 

untuk bisa membuktikan ma'rifat kepada-Nya, harus 

punya ilmu ma'rifat lebih dahulu. Hebatnya lagi, ia dapat 

dibumikan dalam keseharian. Sama halnya untuk 

menjadi dokter, maka berguru ilmu-ilmu kedokteran 

adalah syarat mutlak yang harus dipenuhi. 

Terlebih di bulan haji saat ini, tiada perkara yang lebih 

mulia selain belajar membuktikan 'Arofah-Nya. 

Walaupun dalam bentuk yang sangat sederhana, sesuai 

tingkat mampu masing-masing. Misalnya dengan 

berkorban (menyerahkan) sedikit harta pada Yang 

Punya. Syukur-syukur sesuai syarat rukun yang telah 

ditentukan sambil berusaha memenuhi perintah-Nya: 

"..dan bunuhlah dirimu !! Hal itu lebih baik bagimu pada 

sisi Tuhan yang menjadikan kamu.. (QS.2:54). Yang 

harus "dibunuh" adalah wataknya nafsu serta berbagai 

macam pengakuan (bukan wujudnya jiwa raga). 
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Catatan: 

Tulisan ini dimuat harian umum “Pikiran Rakyat”, hari 

Selasa, 09 Januari 2007. 
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MEMAKNAI  HIJRAH DI ERA 3G 
 

Peristiwa hijrah yang dilakukan Nabi SAW 1427 tahun 

yang lalu (menurut perhitungan kalender Islam), seolah 

hanya menjadi “legenda”. Tidak banyak yang dapat 

diketahui dan diambil sari pati hikmah kebenarannya. 

Terbukti dengan kecilnya “semangat” (roh) hijrah yang 

terimplementasi dalam keseharian. 

Hal ini terjadi disamping peristiwanya sudah sangat 

lama, data sejarahnya dimungkinkan terbias oleh 

berbagai asumsi pemikiran dan penafsiran yang 

dilakukan oleh para mufasir-mujtahid di eranya masing-

masing dulu. Serta yang paling dominan adalah sangat 

sedikitnya umat Islam yang dapat mewarisi “nubuwah 

kenabian” Nabi SAW. 

Namun demikian, yang jelas, peristiwa hijrah Nabi SAW 

tersebut menjadi tonggak sejarah dimulainya penghi-

tungan periode waktu (bulan dan tahun) menurut versi 

Islam. Menjadi “rival” baru dari kalender-kalender yang 

sudah ada. Semisal kalender Masehi, kalender China, 

kalender Hindu, kalender Jawi kuno, dan lain 

sebagainya. 

Lebih dari itu, peristiwa pergantian tahunnya—dikenal 

dengan istilah 1 Suro—diperingati dengan berbagai 

macam cara. Ada yang menggelar pengajian akbar 

(semisal di masjid Istiqlal), grebeg suro, larung sesaji, 

upacara ritual di punden kuburan maupun tempat 

keramat, dan lain sebagainya, sesuai adat daerah 
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masing-masing. Tidak jarang pula pada tanggal ini 

digunakan oleh kelompok perguruan kesaktian tertentu 

untuk pengukuhan (sah-sahan) warga baru maupun 

yang mencapai tingkatan tertentu. 

Asbabun Nuzul 

Di dalam memperingati peristiwa apapun, apalagi 

peristiwa yang sangat bersejarah, yang penting di 

lakukan adalah menelusuri “asbabun nuzul”-nya. 

Menggali, mentafakuri, serta mencermati latar belakang 

di balik kejadiannya. Selanjutnya dilakukan langkah-

langkah alternatif maupun pemikiran-pemikiran cerdas 

yang disesuaikan dengan situasi kondisi maupun 

zaman-nya yang sedang berjalan. 

Demikian halnya memperingati peristiwa hijrah setiap 

tanggal 1 Muharam. Sejumlah pertanyaan harus dimun-

culkan lebih dahulu. Mengapa Nabi SAW sampai 

melakukan hijrah dari Mekah (tempat kelahirannya) 

menuju Madinah? Mengapa beliau begitu tega mening-

galkan tanah air tumpah darahnya? Mencari apa 

gerangan? 

Ada beberapa alasan (pemikiran) yang melatarbelakangi 

peristiwa kejadiannya. Pertama, karena perintah lang-

sung dari Tuhan. Perintah seperti ini tidak dapat 

diganggu gugat oleh siapapun, termasuk Nabi SAW 

yang juga sebagai utusan-Nya. Maka ketika perintah 

tersebut diturunkan, walaupun (mungkin) merupakan 

sesuatu hal yang sangat-sangat berat, yaa harus tetap 

dikerjakan. Sebagaimana beratnya perintah 
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menyembelih buah hati (anak kesayangan) yang 

diturunkan kepada Nabi Ibrahim, dengan sangat 

terpaksa (menurut ukuran nafsu) harus tetap dikerjakan. 

Kedua, merupakan wujud nyata patuhnya seorang murid 

di hadapan gurunya. Nabi SAW pun (secara pribadi) 

merupakan murid—walau secara fungsional diangkat 

sebagai utusan-Nya. Guru beliau adalah Malaikat Jibril. 

Wajibnya murid adalah patuh dan tunduk pada perintah 

gurunya. Sebagaimana yang terjadi dalam peristiwa Isra‟ 

Mi‟raj, beliau (Nabi SAW) tidak boleh “terpesona” dan 

berkeinginan masuk surga ketika dinampakkan surga di 

depan beliau. Beliau juga tidak boleh takut (apalagi lari) 

dari neraka ketika dinampakkan berbagai siksa neraka 

dihadapan mata. Sebab keduanya memang bukan 

tujuan. Tujuan (hakiki) makhluk adalah bertemu Sang 

Khalik. 

Ketiga, secara sosio-kultural masyarakat Mekah telah 

mempunyai adat, kultur, dan agama/ keyakinan yang 

diwarisi dari nenek moyangnya terdahulu. Sehingga 

kebanyakan mereka tidak mendukung Nabi SAW 

apalagi ajarannya (Islam). Oleh karenanya ketika 

dianggap ada “agama baru” (Islam), kemudian ramai-

ramai menolak-nya. Yang tidak paham makna 

“pluralisme” kemudian memusuhi memfitnah mengolok-

ngolok menganggap Nabi SAW “sinting” (gila). Telah 

berani mengganggu dan merusak tatanan/agama yang 

sudah mapan. Hingga tidak sedikit yang berusaha 

membunuh beliau. 
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Di lain pihak, masyarakat Madinah sudah banyak yang 

menganut Islam. Iklim syiar agama dan kehidupan sosial 

budayanya sangat kondusif. Terlebih sangat terbuka 

(menerima) bila Nabi SAW beserta sahabat (kaum 

Muhajirin) hijrah ke wilayahnya (kaum Anshor). Oleh 

karena kenyataannya demikian, maka boyong menuju 

wilayah baru adalah sebuah tuntutan/keharusan. 

Keempat, secara pakem (kudrat dari Sono-nya), 

nubuwatan (ilmu kenabian) memang “harus” bergerak 

dari barat menuju ke timur. Hal ini telah disabda Nabi 

SAW bahwa tanda-tanda datang kiyamat (salah 

satunya) adalah terbitnya matahari dari barat. Matahari 

disini adalah simbul/ makna pembawa nubuwatan. 

Jelasnya, ilmu kenabian itu muncul/ terbit dari barat 

(Mekah) kemudian bergeser ke timur. Faktanya memang 

demikian. Ia bergeser dari Mekah ke Madinah, kemudian 

ke Persia, Gujarat (India), Aceh (maka disebut serambi-

nya Mekah), Pamijahan (Tasikmalaya) terus ke timur 

sampai kiyamat nanti. 

Hakekat Hijrah di Era 3G 

Paparan di atas dapat ditarik benang merah bahwa 

hakekat hijrah adalah hijrah/boyongnya niat dan tekad 

hidup seseorang menuju Tuhan dan utusan-Nya. Yang 

diboyong adalah niat dan tekad hidupnya. Bukan 

wujudnya fisik lahiriah semata. Yang semula niat dan 

tekad hidup itu dikuasai nafsu (dalam arti tidak sejalan 

dengan Tuhan dan utusan-Nya), diboyong untuk 

memenuhi/meladeni kehendak-Nya dan utusan-Nya. 
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Namun tidak menutup kemungkinan dibalik hijrahnya 

niat dan tekad itu menuntut tindakan fisik lahiriah. 

Tergantung situasi dan kondisinya masing-masing. Hal 

ini dapat dicermati dari hijrahnya (niat dan tekad hidup) 

Nabi Ibrahim dan Nabi SAW di atas, maupun segenap 

peristiwa yang dicontohkan para nabi/rasul-Nya. 

Dalam istilah sufinya, “tapa ing sak tengahing praja, 

nyingkrih ana ing sak tengahing kalangan”. Di tengah-

tengah praja dan kalangan masing-masing (dunia kerja, 

kedudukan, jabatan, profesi, keluarga, masyarakat dan 

negara) tetap lumrahnya berkarya dan berprofesi. 

Namun hatinya “tapa”. Hatinya menafikan itu semua 

dengan berusaha mengitsbatkan (menetapkan) 

hakekatnya yang Ada dan Yang Wujud. Yaitulah 

Wujud/Dzat Tuhan Yang Maha Ada. 

Niat dan tekad hatinya kemudian nyingkrih (menjauh) 

dari tekad hidup kebanyakan manusia. Menjalani 

“dunia”-nya masing-masing yang diniatkan untuk 

menjalankan perintah Tuhan dan utusan-Nya. Diniatkan 

untuk subhaanaka. Untuk me-Mahasucikan-Nya. 

Demikian halnya di era 3G yang sekarang makin 

“menggoda”, niat memakai/ menggunakannya bukan 

untuk berbangga-pamer pada sesamanya. Bukan untuk 

wah-wahan. Bukan untuk pamer kekayaan. 

Tetapi diniatkan untuk subhaanaka. Disadari 

sepenuhnya bahwa itu semua (ilmu dan teknologi) 

adalah milik-Nya. Walaupun terlahir melalui riset-

pemikiran dan jerih payah hamba, tetapi hakekatnya 
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tetap milik-Nya. Seharusnyalah bila digunakan untuk-

Nya, pada jalan-Nya, dalam rangka me-Mahasucikan-

Nya. 

Namun demikian, untuk bisa melakukan hijrah dalam arti  

yang sebenarnya, sebagaimana yang dilakukan oleh 

Nabi SAW (maupun segenap nabi/rasul-Nya yang lain), 

data kuncinya adalah memiliki “ilmu nubuwah” yang 

digelar para nabi/rasul-Nya. Yang ternyata “Sang 

Matahari” pencerahnya juga hijrah dari barat menuju 

timur. Dari Mekah, Madinah, Aceh, Pamijahan, terus ke 

belahan timur. 

Kemudian berusaha keras melakukan “jihadul-akbar” 

untuk membumikannya dalam dada yang paling dalam 

(hatinurani, roh, hingga rasa). Seterusnya diimplemen-

tasikan dalam kehidupan sehari-hari, sekalipun sedang 

live on 3G. 
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SANG  PUJAAN  HATI  

 

Adalah perkara yang sangat dinanti  

Sang pujaan hati di hadapan diri  

Datangnya balasan yang slalu dimimpi  

Tuk yang bersurat tunggu jawaban pasti  

 

Adalah perkara yang sangat dinanti  

Sang pujaan hati di hadapan diri  

Kekasih pujaan datang tepati janji  

Dua insan yang dilanda jatuh hati  

 

Adalah perkara yang sangat dinanti  

Sang pujaan hati di hadapan diri  

Pitutur hikmah yang sejukkan hati  

Saat nurani kalut sumpek dan frustasi  

 

Adalah perkara yang sangat dinanti  

Sang pujaan hati di hadapan diri  

Indahya hati merasakan Dzat Suwiji  

Menjadi darah nafas yang menghidupi  

 

Sbagai hamba yang hidup untuk diuji  

Dengan ribuan perkara pujaan hati  

Harta tahta kuda serta anak isteri  

Berbekal akal sanubari dan nurani  

Jalani ujian hidup menuju Yang Ilahi  

 

Bisalah bedakan pujaan sanubari dan nurani  
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Bisalah bedakan nafsu geliat dan siliring qudrat  

Yang sering terjadi dan tlah dibuktikan sejarah  

Kesadaran terlena ketika pujaan sanubari tiba menari  

Hingga lupa diri lupa martabat bahkan lupa Ilahi  

 

Walau demikian  

Sak bejo bejoning wong sing lali  

Isih bejo sing tansah eling lan waspada  

Sak abot abote nindakake dawuh Guru  

Isih abot akibat yen ora nindakake  

Seberat-berat lumpuhkan pujaan sanubari  

Masih lebih berat bila tak turuti pujaan nurani  

 

Moga-moga diberi kekuatan tuk lumpuhkannya  

Moga-moga diberi kekuatan tuk turutinya  

Laahaula walaa quwwata illa billah  
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DUA HATI 
 

Adalah hati 

Yang menentukan baik buruknya amal perbuatan 

manusia 

Baik di hadapan sesama makhluk 

Dan apalagi di hadapan Khalik 

Bila ia baik, baiklah semua amalnya 

Bila ia buruk, buruklah segalanya 

 

Lebih dari itu, ketahuilah! 

Hakekat hati itu ada dua 

Tidak sebagaimana anggapan banyak orang 

Yang meremehkan dan menganggap sama 

Tidak merasa penting menyelami dan membelajarinya 

Ia adalah hati sanubari dan hati nurani 

 

Keduanya tidak akan berfungsi bersama 

Bila sanubari yang berfungsi, maka nurani akan 

tenggelam 

Bila nurani yang berfungsi, sanubari yang akan 

tenggelam 

Sebagaimana firman-Nya: 

Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seseorang dua 

buah hati dalam rongganya (QS.33:4). 
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SANUBARI  
 

Hati sanubari  

Nama lainnya qalbun jasmaniyun dzulmaniyun  
Letaknya dibawah susu kiri kira-kira dua jari  
Menempel pada tulang rusuk terakhir  
Dibuat dari secuil daging sebesar daun semanggi 

dibelah dua  
 

Karena terbuat dari daging, maka :  

Yang dikembang suburkan adalah peradaban daging  

Memenuhi nafsu bangsa hewan yang tidak pernah puas 

Memburu nikmatnya makan dan nikmatnya sahwat 

 

Wujudnya gelap, cahayanya juga gelap 

Puas bangga dengan kehidupan dunia 

Membela jiwa raga supaya hidupnya terhormat 

Serakah, angah-angah, adalah watak bawaannya 

 

Merupakan markasnya nafsu lawwamah 

Yang bala tentaranya : 

Sombong, tinggi hati, semuci 

Berlebihan, ujub, riya, dusta, 

Senang menganiaya, melupai kewajiban 

Acuh terhadap mengadanya kebenaran 

 

Mencari dan mencela aib orang lain jadi kebiasaan 

Menangan dan tidak mau mengalah 

Melebihi batas karena memandang dirinya serba cukup 
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Memandang dirinya lebih baik dari siapapun 

Meskipun terhadap utusan-Nya 

Maka iblis dan syaitan menjadi teman akrabnya. 

Walau sama sekali tak pernah disadari 

Bila ternyata telah diperbudak olehnya 

 

Hingga karenanya 

Sama sekali tak peduli Ada dan Wujud Mutlak-Nya 

Tak butuh mengenali keberadaan-Nya 

Yang kedekatan-Nya 

Lebih dekat Dia dibanding urat lehernya sendiri 

Bahkan dibanding dengan nafasnya sendiri. 
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NURANI 
 

Hati nurani 

Nama lainnya qalbun nuraniyun lathifun rabbaniyyun 

Tempatnya ditengah-tengah dada 

Lembut, tidak bisa dilihat oleh mata kepala 

Tandanya deg-deg 

Disebut juga hati jantung 

Rabbaniyun, bangsa Pengeran 

Dibangsakan Pengeran karena bukan Pengeran 

 

Adalah hati tempat mengalirnya Nur Cahaya Tuhan 

Dibuat dari cahaya 

Cahayanya Nur Muhammad 

Cahaya Diri-Nya Dzat Yang Mutlak Wujudnya 

 

Tugasnya menjalani tarekat (jalan) 

Berjalan menuju Tuhan sehingga sampai (ma‟rifat) 

Bertemu lagi dengan-Nya 

Dengan menzikiri Ada dan Wujud Diri-Nya 

Dengan terlebih dahulu digurukan pada ahlinya 

 

Karena terbuat dari Cahaya-Nya 

Maka 

Seharusnya-lah selalu mencahaya 

Mencahaya dengan Ada dan Wujud Diri-Nya 

Dengan cara senantiasa menzikiri-Nya 

Dimana saja, kapan saja, dan sedang apapun juga 

Dalam segala aktifitas hidup dan kehidupan 
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Baik ketika berdiri, duduk, maupun berbaring 

Selalu “gandeng dengan Tuhan” 

Memenuhi perintah: Kuunu rabbaniyyin. 

Jadilah kamu orang-orang rabbani (QS.3:79) 

Yaitu orang-orang yang sempurna ilmu dan taqwanya 

Karena telah mengenal secara pasti Dzat-Nya Yang 

Maha Sempurna 

Bukan lagi kira-kira, duga-duga, dan katanya-katanya 

Bukan pula sebatas asma yang biasa diagungkan 

 

Menggapai cita-cita yang sangat luhur nan suci 

Menuju (menyatu) pada Dzat Yang Maha Suci  

Merdeka sejati dan sempurna 

Merdeka sejati lahirnya dan batinnya 

 

Merdekanya lahir 

Bebas dari segala macam penjajahan 

Baik penjajahan fisik, idiologi, politik, ekonomi, budaya 

maupun yang berupa pemikiran 

Yang tanpa disadari telah menjajah manusianya 

Yang biasa dianggap baik, luhur, dan mempesona 

 

Sedang merdekanya batin 

Bebas dari segala macam bentuk penjajahannya nafsu 

dan watak ngaku 

Bebas dari segala macam tipu daya iblis, setan, maupun 

yang dari manusia 

Yang biasa maqam di dalam dada 

Lembut dan bahkan nampak mulia 
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Oleh karenanya 

Aku berlindung kepada Rabb-ku 

Raja Diraja-nya manusia 

Sembahannya manusia 

Dari kejahatan (bisikan) syaitan yang biasa bersembunyi 

Yang membisikkan (kejahatan) ke dalam dada manusia 

 

Mohon dengan setulus sepenuh hati  

Engkau berkenan mengabulkannya 

Amin 
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GERAKAN REVOLUSI HATI NURANI 

Oleh : KH. M. Munawwar Afandi *) 

 

Bismillahirrahmanirrahim. 

Ditujukan kepada yang bisa menerima kenyataan. 

Bahwa gerakan revolusi hati nurani adalah “Gerakan 

Kesadaran”. 

Memang harus dengan revolusi. Tidak ditunda-tunda. 

Sekarang ini juga. 

Berkeberanian membuktikan tekad, sekarang juga, 

boyong dari hidup dan kehidupan yang selama ini 

dikomandani nafsu dan watak akunya. 

Boyong kepada Celupan Allah Swt  (Shibghatallah). 

Dari gelap kepada cahaya (Nur) yang terangnya 

bersama dengan Diri-Nya Dzat Al-Ghayb Yang Mutlak 

Wujud-Nya Allah nama-Nya dan dekat sekali dalam rasa 

hati. 

Karena itu amat sangat mudah dan amat sangat indah 

selalu diingat-ingat dan dihayati. 

 

Boyong dengan segera. 

Supaya hidup tidak hanya beku dengan nafsu dan watak 

akunya. 

Lalu mengira bahwa telah berbuat yang sebaik-baiknya. 

Bahkan menganggap benar. 

Padahal salah dan batal dihadapan Allah Yang Maha 

Kuasa. 
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Bismillahirrahmanirrahim. 

Ditujukan kepada yang bisa menerima kenyataan. 

Bahwa wurudu al-faqati a’yadu al-muridina, fa al-

faqathu bashthu al-mawahibi. 

Bahwa datangnya keadaan yang tidak menyenangkan 

atas adanya berbagai cobaan, musibah, kematian, 

kemelaratan, kemiskinan, kekurangan harta, jiwa dan 

banyak hal tentang bencana, 

bagi orang-orang yang berkehendak bertemu Tuhannya, 

justru menjadi hari rayanya. 

 

Menjadikannya sadar atas al-faqirnya. Apesnya. Hina 

dinanya sebagai hamba yang mengakui sangat banyak 

salah dan dosa-dosanya. 

Hingga selalu bangkit kesadarannya  untuk meminta 

ampunan kepada-Nya. 

Bangkit mencintai Dzat Yang tidak kurang suatu apa dan 

segala-galanya. 

Bangkit untuk selalu menghambakan diri kepada-Nya 

dengan seyakinnya mengenal dan mengetahui Ada dan 

Wujud Diri-Nya Dzat Ilaahi tempat asal fitrahnya jati 

dirinya dicipta oleh-Nya dan tempat kembali apabila 

jasad habis masa pakainya di dunia. 

 

Dan apabila hal sebagaimana di atas dijalani dengan 

sabar dan tawakkal. 

Akan menjadikan alas atas berbagai pemberian dari 

Allah. 

 

Hati nurani adalah hati yang dibuat dari cahaya. Cahaya  
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Terpuji-Nya Dzat Yang Mutlak Wujud-Nya. 

Maka seharusnya selalu mencahaya dengan Ada dan 

Wujud Diri-Nya dengan cara senantiasa menzikiri-Nya 

dimana saja, kapan saja dan sedang apapun juga. 

Dalam segala aktifitas hidup dan kehidupannya. 

Selalu “gandeng dengan Tuhan”. 

Supaya cita-cita Negara yang merdeka sejati lahir dan 

batin dan sempurna diwujudkan oleh Yang Maha Kuasa. 

 

Merdeka lahir, bebas dari segala macam bentuk 

penjajahan bangsa dan negara lain. 

Merdeka batin karena yang memimpin dan yang 

dipimpin tingkah laku dan perbuatannya serta gerak dan 

gerik lahirnya dan batinnya sama sekali tidak karena 

diperintah apalagi dijajah oleh nafsu dan watak akunya. 

Tetapi murni “katut siliring Qudratullah”. 

Dan sempurna karena semata-mata dijadikan “pancatan 

yang kokoh” pulang kepada Yang Maha Sempurna. 

Hal ini adalah sekaligus juga Revolusi-Nya Yang Maha 

Kuasa. 

Yang dengan kekuasaan Kun Fayakun-Nya membalik 

zaman. 

Dari zaman gelap yang penuh kedurhakaan kepada 

zaman terang yang dipenuhi dengan rahmat. 

 

I.  Kedatangan Nadzirun (Pemberi Peringatan) 

Yang Dicampakkan 

 

Bismillahirrahmanirrahim. 

Nadzirun yang datang ini di dalam QS. Faathir 42-43. 



  

The Mind of Arsy 119 

Kedatangannya diharap dengan sekuat-kuat sumpah 

dengan nama Allah. 

Karena akan menjadikannya umat yang lebih 

mendapatkan hidayah (dari Allah) 

Tetapi apa yang terjadi. 

Setelah benar-benar datang (didatangkan oleh Allah 

Dzat Yang Maha Kuasa) 

Kedatangannya tidak menambah bagi mereka yang 

bersumpah dengan sekuat-kuat sumpah dengan nama 

Allah itu, 

Kecuali jauhnya mereka. 

 

Jauh karena sengaja menjauh. 

Menjauh dari ajaran sang pemberi peringatan. 

Yang mengingatkan bahwa Diri-Nya Dzat Yang Maha 

Benar itu AL-Ghayb. 

Allah adalah nama-Nya. 

Dekat sekali di dalam rasa hati, Nur Muhammad ini 

(Cahaya Terpuji-Nya Dzat Ilaahi) 

Terasa nyata di dalam rasa, sebagai butiran iman. 

Tempat asal fitrah (kesucian) jati diri manusia dicipta 

oleh-Nya 

Menjadi butiran iman yang memuat jagad raya dengan 

segala isinya dan jagad manusia yang ada di dalam 

dadanya. 

Menjadi “pintu masuk” pulang kepada-Nya. 

 

Menjauh karena kesombongannya di muka bumi 
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Bahkan dengan merancang rencana yang jahat yang 

oleh Allah akan ditimpakan kepada mereka yang 

merencanakannya sendiri. 

Yang mereka nanti-nantikan tidak lain adalah “sunnatu 

al-awwalin”. 

Sunnah Allah sebagaimana yang berlaku kepada orang-

orang terdahulu. 

Yaitu siksa, azab, bebendu, masa terjadinya bencana 

alam yang melenyapkan semua yang batal akibat 

mendustakan datangnya nadzirun. 

Sekali-kali kamu tidak akan mendapat penggantian bagi 

sunnah Allah 

dan sekali-kali tidak pula akan menemui penyimpangan 

bagi sunnah Allah itu. 

 

“Maka apakah mereka merasa aman dari azab Allah 

(yang tidak terduga-duga datangnya)? 

Tiadalah yang merasa aman dari azab Allah kecuali 

orang-orang yang merugi”. (QS. Al A‟raf ayat 99). 

 

“Dan jika Kami hendak membinasakan suatu negeri, 

maka Kami perintahkan kepada orang-orang yang hidup 

mewah di negeri itu (supaya mentaati Allah dan rasul-

Nya) tetapi mereka melakukan kedurhakaan di dalam 

negeri itu, 

maka sudah sepantasnyalah berlaku terhadapnya 

perkataan (ketentuan Kami mengazab mereka), 

kemudian Kami hancurkan negeri itu sehancur-

hancurnya”. 
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II. Gerakan Revolusi Hati Nurani 

 

Bismillahirrahmanirrahim. 

“Allah sekali-kali tidak menjadikan (berfungsinya) dua 

buah hati dalam rongga dada seseorang”. (QS. Al Ahzab 

ayat 4). 

Di dalam rongga dada manusia ada dua buah hati. 

Hati sanubari dan hati nurani. 

Hati sanubari yang letaknya di bawah susu kiri kira-kira 

dua buah jari, 

nempel pada tulang rusuk terakhir, 

di buat Allah dari secuil daging sebesar daun semanggi 

dibelah dua. 

Adalah tempat bertemunya watak nafsunya manusia dan 

watak akunya. 

 

Karena dibuat dari secuil daging maka yang dikembang 

suburkan adalah peradaban daging. 

Sepuas-puasnya supaya dapat memenuhi nafsu bangsa 

hewan. 

Hidupnya hanya untuk memburu nikmatnya makan dan 

nikmatnya sahwat. 

Serakah, angah-angah adalah bawaan wataknya. 

Sangat mengutamakan kepentingan sendiri, 

kelompoknya, golongannya agar selalu hebat. 

Dan oleh karena hati sanubari ini adalah juga markasnya 

nafsu lawwamah, 

yang bala tentaranya antara lain adalah: 

Sama sekali tidak peduli terhadap kebenaran Hak 

Mutlak-Nya Allah 
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Sombong, tinggi hati, semuci. 

Mencari dan mencela aib orang lain menjadi kebiasaan. 

Bagaimana agar bisa selalu menang dan tidak akan ada 

yang bisa mengalahkan. 

Melebihi batas karena memandang dirinya serba cukup. 

Memandang dirinya lebih baik meskipun terhadap 

utusan Allah. 

Maka iblis dan syaitan menjadi teman akrabnya. 

 

Nafsu manusia yang wujudnya adalah jiwaraganya. 

Dicipta oleh Allah dari setetes mani akan tetapi ternyata 

hanya menjadi penentang yang terang-terangan dan 

sama sekali tidak pernah diperhatikan (QS. Yasin 77). 

Perbuatannya siang dan malam selalu mengajak kepada 

kejahatan, 

Sehingga Nabi Yusuf AS yang kekasih Allah, nabi-Nya 

dan juga utusan-Nya. 

 

Di dalam QS. Yusuf 53 menyatakan: 

“Dan aku tidak bisa membebaskan diriku dari (jahatnya) 

nafsuku, 

karena sesungguhnya nafsu itu selalu menyuruh kepada 

kejahatan, 

kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhanku”. 

(yaitu nafsu yang dijadikan rela, patuh dan tunduk 

menjadi tunggangan cita-citanya hati nurani, roh dan 

rasa berjalan menuju kepada Tuhannya sehingga 

sampai). 
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Sifatnya nafsu sama sekali tidak peduli. Sama sekali 

tidak mau tahu. 

Ada dan Wujud Diri-Nya Ilaahi Dzat Yang Al-Ghayb 

Allah nama-Nya, Mutlak Wujud-Nya, dekat sekali di 

dalam rasa hati, tempat asal fitrah jati diri manusia atau 

benih ghayb sucinya manusia dicipta oleh Allah. (QS. Ar 

Ruum 30). Lalu menjadi: 

“Butiran Iman” yang memuat jagad raya dengan segala 

isinya dan memuat jagad manusia di dalam dadanya. 

Karena itu sebenarnya amat sangat mudah dan amat 

sangat indah selalu diingat-ingat dan dihayati di dalam 

rasa hati. 

Karena sama sekali tidak peduli dan sama sekali tidak 

mau tahu. 

„Sejatinya manusia honya”. Menjadi lenyap karena 

dilenyapkan nafsu dan watak akunya. 

 

Dzatnya nafsu dan watak akunya membantah seruan 

Allah dan rasul-Nya. 

Yaitu seruan Rasul apabila Rasul menyeru kamu kepada 

suatu “ilmu” yang menghidupkan berfungsinya hati 

nurani roh dan rasamu. 

Karena ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah 

membatasi antara manusia dan hatinya. (maksud firman 

Allah dalam QS. Al Anfaal 24). 

 

Manusia yang benih ghayb sucinya dicipta oleh Allah 

dari Fitrah-Nya. 
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Mestinya selalu menyatu dengan mentauhidkan Diri-Nya 

Dzat Al-Ghayb Yang Mutlak Wujud-Nya Allah nama-Nya 

di dalam rasa hatinya. 

Sebagaimana maksud firman Allah dalam QS. Al Hadid 

ayat 13 bahwa : 

“Wa baathinuhu fiihi al-rahmatu”. 

Bahwa di dalam batinnya manusia (di dalam rasa 

hatinya) ada rahmat (Nya Allah). 

Yaitu tempat titik temunya fitrah (kesucian) jati diri 

manusia dengan Fitrah-Nya Allah Swt. 

Dan oleh karena hidup dan kehidupan dunia dengan 

diwujudkan berjiwaraga adalah sebagai ujian bagi 

manusia 

Maka diberilah batas. 

 

Batas itu tidak lain adalah wujudnya jiwa raga yang 

menjadi wujudnya nafsu manusia. 

Kemudian yang mestinya selalu menyatu itu sama sekali 

pisah. 

Wujudnya jiwa raga lalu menjadi hijab yang nyata 

gelapnya. 

Karena itu di dalam QS. Al Hadid ayat 13 Allah 

berfirman: 

“Wadhahiruhu min qibalihi al-„adzabu”. 

Dan bagian lahirnya manusia adalah azab. 

Karena hidupnya hanya menjadi budaknya nafsu dan 

watak akunya. 

 

“Alladziina khasiruu anfusahum fahum laa 

yu’minuuna”. (QS. Al An‟am 20). 
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Arti dan maksudnya: 

Orang-orang yang merugikan dirinya sendiri, 

mereka itu tidak beriman. 

 

Orang-orang yang merugikan dirinya sendiri adalah 

orang-orang yang sama sekali tidak peduli dan tidak 

mau tahu bahwa di dalam dirinya ada fitrah jati dirinya 

yang dicipta oleh Allah dari Fitrah-Nya dan diletakkan 

Allah di dalam rasa. 

Sehingga di dalam rasa yang menjadi dasar manusia 

ada Nur Muhammad. 

Cahaya Terpuji-Nya Dzat Yang Mutlak Wujud-Nya Allah 

nama-Nya. 

Yang Cahaya dengan Dzat-Nya Allah kekal menyatu 

bagaikan sifat dan mausufnya. 

Sekaligus sebagai “pintu” masuk bertemu dengan Ada 

dan Wujud Diri-Nya Dzat Al-Ghayb Yang dekat sekali di 

dalam rasa hati. Pulang dengan rasa bahagia bertemu 

dengan-Nya. 

Mereka yang merugikan dirinya sendiri seperti ini. 

Oleh Allah ditetapkan sebagai orang-orang yang tidak 

beriman. 

 

Hidup Dan Kehidupan Manusia Yang Berdunia 

Dengan Jiwaraganya 

 

Berpuas dan berbangga dengan kehidupan dunia, 

Itulah yang diburu habis-habisan. 

Hidupnya hanya untuk mencintai dunia dan 

meninggalkan akherat. (QS. Al Qiyamah ayat 20-21). 
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Dan hakekat dunia adalah nafsunya manusia. 

Sedang wujudnya nafsu manusia adalah jiwaraganya. 

Itulah yang diutamakan bagaimana supaya mukti wibawa 

dan kajen keringan. 

Karena itu sangat takut mati. 

Karena itu sama sekali juga tidak pernah butuh kepada 

ilmu yang menunjukkan pintunya mati supaya selamat 

pulang kembali kepada Tuhannya di akherat. 

 

Hidupnya hanya habis untuk “memburu uceng 

kehilangan deleg”. 

Uceng adalah anak ikan yang besarnya sepucuk jarum. 

Gambaran nikmat pemberian Tuhan yang diburu 

sepanjang hidupnya. 

Baik itu bangsa dunia atau bangsa akherat. 

Tetapi dengan delegnya. 

Gambaran induk segala. 

Diri-Nya Dzat Yang Tukang Memberi segala, dekat 

sekali di dalam rasa hati. 

Tidak ada yang menutup Ada dan Wujud-Nya, 

melainkan (yang menjadi hijab Ada dan Wujud-Nya) 

adalah jiwaraganya manusia yang dibangsakan wujud 

dan segala hal yang telah di aku menjadi miliknya. 

 

“Maka Kami biarkan orang-orang yang tidak mengharap 

bertemu dengan Kami, bergelimang dengan 

kesesatannya”. (QS. Yunus ayat 11). 

 

III. Berfungsinya Hati Nurani 
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Hati nurani ini hanya berfungsi apabila hati sanubari 

dengan segenap tentaranya telah dilerepkan 

(dilenyapkan). 

Lerepnya wadya bala hati sanubari yang menjadi 

markas besarnya pertemuan watak nafsunya manusia 

hanya dengan dzikir itsbat (Illallah). 

Dzikir (ingatnya hati) kepada Ada dan Wujud Diri-Nya 

Dzat Al-Ghayb Yang Mutlak Wujud-Nya Allah nama-Nya 

yang hanya bisa diperoleh secara hak dan sah dari 

ahlinya (ahli dzikir). 

Berusaha hanya Dia yang ditetapkan di dalam rasa hati. 

Dengan cara selalu diingat-ingat dan dihayati. 

 

Untuk itu memang harus ada “gerakan”. 

Yaitu gerakan kesadaran atas panggilan Tuhan. 

Sebagaimana yang dimaksud oleh firman-Nya QS. Al 

Fajr ayat 27 s/d 30: 

Hai nafsu al-muthmainnah, 

(Nafsu yang telah memperoleh rahmat Allah karena itu 

lalu rela menjadi tunggangan cita-citanya hati nurani roh 

dan rasa berjalan menuju Tuhannya. 

Patuh dan tunduk dikendalikan). 

Kembalilah kepada Tuhanmu dengan senang hati dan 

disenangi oleh-Nya. 

Maka masuklah ke dalam jamaah hamba-hambaKu. 

(bukan jamaahnya penghamba nafsu. Penghamba dunia 

dengan segala macam kehormatannya. 
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Bukan penghamba golongan dengan yang biasa 

dibanggakan. Penghamba gengsi, harga diri, apalagi 

penghamba taghut) 

dan masuklah ke dalam surga-Ku. Bukan surga dunia. 

Bukan surga cipta angan-angan. Bukan surganya 

kepentingan. Tetapi surga-Ku. 

Surga yang seyakinnya pasti dan nyata adalah milik-

Nya. 

Karena itu apabila seyakinnya tidak mengenal dan 

mengetahui Ada dan Wujud-Nya Sang Pemilik (Dzat Al-

Ghayb Yang Mutlak Wujud-Nya Allah nama-Nya), 

Lalu surga siapa dan surga apa yang dimasuki? 

 

Hati nurani adalah kalbun nuraniyun lathifun 

rabbaniyyun. 

Hati yang oleh Allah dibuat dari cahayanya Nur 

Muhammad. 

Lembut, tidak bisa dilihat oleh mata kepala. 

Tempatnya tepat ditengah-tengah dada. 

Tandanya deg-deg. Disebut juga hati jantung. 

Rabbaniyun. 

Maksudnya adalah hati yang dikehendaki Allah dapat 

memenuhi perintah-Nya: Kuunu rabbaniyyin. 

Jadilah kamu orang-orang rabbani. (QS. Ali Imran 79). 

Yaitu orang-orang yang sempurna ilmu dan taqwanya 

kepada Allah. 

 

Yang sempurna hanya satu. Diri-Nya Ilaahi Dzat Yang 

Al-Ghayb Allah nama-Nya Mutlak Wujud-Nya, dekat 

sekali di dalam rasa hati. 
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Tempat asal fitrah manusia dicipta oleh-Nya. 

Sehingga “man ‘arafa nafsahu faqad ‘arafa Rabbahu”, 

barangsiapa yang tahu fitrah (kesucian) jati dirinya atau 

benih ghayb sucinya sendiri pasti mengetahui Tuhannya, 

nyata. Tidak duga-duga dan bukan wacana. Bukan kata 

si anu atau kata si fulan. 

Dan taqwa yang sempurna adalah orang-orang yang 

berusaha dengan sungguh-sungguh beribadahnya 

kepada Allah dengan benar dan ikhlas. 

 

Hati nurani ini kewajibannya menjalani tarekat. 

Maksudnya menjadikan hidup dan kehidupannya di 

dunia ini diniatkan untuk berjalan menuju kepada Tuhan 

sehingga sampai kepada-Nya dengan selamat. 

Karena yang dituju Tuhan maka hatinya dijaga agar 

selalu mengingat-ingat Ada dan Wujud Diri-Nya Dzat 

Tuhan Yang Al-Ghayb yang telah dimintakan petunjuk 

kepada ahlinya (ahli dzikir). 

“Wa anlawistaqamu ‘ala aththariqati la asqainahum 

maan ghadaqa”. (QS. Al jin 16). 

 

Dan bahwasanya: jikalau mereka tetap istiqamah 

(madep mantep) di atas jalan itu (jalan menuju Tuhan 

sehingga sampai kepadaNya dengan selamat), benar-

benar Kami akan memberi minum kepada mereka air 

yang segar. 

(Yaitu rezki yang memberkati, ilmu yang manfaat yang 

menjadikannya selalu mengetahui aibnya diri dan aibnya 

kadonyan serta mengetahui bencana amal baik 

bagaikan api memakan kayu kering, yaitu takabur, 
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sum‟ah, riya‟ dan „ujub. Sejuk hati, semeleh, istiqamah, 

qonaah, pandai bersyukur). 

 

Memang harus dengan revolusi. 

Berani bertekad boyong dari kehidupan yang 

dikomandani nafsu pindah 

pada kehidupan di dalam Celupan Allah. 

Tidak menunda-nunda. Bersegera boyong dari gelap 

kepada cahaya (Nur). 

Supaya tidak menjadi manusia yang beku dengan nafsu 

dan watak akunya 

Lalu mengira bahwa dirinya telah berbuat yang sebaik-

baiknya. Bahkan dianggap benar. 

Padahal sama sekali salah dan batal dihadapan Allah. 

 

Ini adalah abad kebangkitan jati diri. 

Jati diri manusia yang fitrahnya (kesuciannya) adalah 

Fitrah-Nya Azza wa Jalla. 

Maka apabila kesadaran diri tetap saja bergantung 

kepada nafsu dan kepentingan-kepentingannya. 

Adalah sebuah kedurhakaan yang sungguh-sungguh 

telah mengkhianati Tuhan. 

Sebab hamba tanpa dengan-Nya bernafaspun tidak. 

 

 

Tanjung,  1  Muharam 1428 H 

 

*) Penulis (alm) adalah Imam Gerakan Jamaah Lil-

Muqorrobin yang berpusat di Tanjunganom Nganjuk 

Jawa Timur. 
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