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Hari ini adalah satu hari menjelang bulan 

Ramadhan, bulan dimana semua umat Islam 

diwajibkan melakukan banyak ibadah. Saya 

dalam perjalanan menuju bandung untuk 

memberikan kelas reguler AMC besok, iya 

bertepatan dengan tanggal 1 Ramdhan, bulan 

Ramadhan adalah bulan yang sangat istimewa, 

bulan yang memang dikhususkan sebagai 

bulan training mengontrol diri.  

Tidak terasa, seperti baru saja 

meninggalkan Ramadhan tahun kemarin, 

seperti baru saja melalui Idul Fitri, ini sudah 

kembali bertemu dengan bulan penuh 

"inspirasi", bulan penuh "ilmu". Yaitu bulan suci 

Ramadhan. Apakah makna puasa yang wajib 

kita lakukan di bulan ini? apakah hanya 

menahan lapar dan haus saja? Sesungguhnya 

Ada makna "istimewa" dalam ibadah puasa 

Ramadhan itu. 

Saya mencoba mengulas keistimewaan 

puasa Ramadhan dari sisi "AMC", seperti sering 

saya tulis dan sudah dibuktikan oleh teman-

teman alumni AMC, bahwa AMC adalah satu-

satunya metode untuk mengenali, mengontrol 

dan memaksimalkan Pikiran. Sedangkan 

pikiran adalah sumber dari "pengontrol" diri, 

pikiran adalah tempatnya sugesti-sugestu yang 

saling berperan dalam mengontrol diri. 

Bagaimana sugesti itu bekerja di pikiran maka 

silahkan membaca di 

www.kekuatansugesti.com.  

Menahan lapar dan haus juga menahan 

berhubungan suami istri di siang hari juga 

bagian dari program pikiran. Ketika kita 

menanamkan perintah kepada pikiran kita untuk 

menahan lapar, untuk tidak makan sejak waktu 

subuh sampai waktu maghrib maka secara 

otomatis pikiran kita "mengatur" semua organ 

ditubuh kita untuk menyesuaikan diri supaya 

tetap kuat menjalankan puasa. 

Ibadah puasa Ramadhan sebenarnya 

adalah bentuk penerapan "metode AMC" untuk 

membiasakan diri mengontrol Pikiran, untuk 

mengontrol diri, untuk menyadarkan kita bahwa 

diri kita semua, saya dan anda sebenarnya 

diberikan hak sebagai "pengatur" oleh Tuhan. 

Hak untuk mengatur diri, hak untuk memimpin 
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diri, hak untuk menentukan sendiri kualitas 

hidup kita. Karena itu diistilahkan bahwa diri 

manusia itu adalah "khalifah" dan ada hadist 

dari Rasulullah SAW "“Kalian semua adalah 

pemimpin dan seluruh kalian akan dimintai 

pertanggung jawaban atas yang dipimpin". Kita 

perlu menyadari sepenuhnya bawa diri kita 

adalah pemimpin, pemimpin bagi diri kita 

sendiri. Bagaimana kita mau memimpin diri jika 

belum "sadar" bahwa diri kita memiliki hak 

memimpin diri ? 

Karena itulah dengan melakukan puasa 

Ramadhan, seharusnya kita menumbuhkan 

kesadaran diri bahwa diri kita pemimpin. Bulan 

Ramadhan sebenarnya adalah bulan "training" 

bagi setiap insan, bagi setiap pribadi untuk 

menyadari dirinya pemimpin, lalu sebagai 

pemimpin mampu mengendalikan dirinya 

dengan benar, mengendalikan lapar, haus, 

berkata jelek dan berhubungan suami istri. 

Ketika diluar Ramadhan bisa bebas makan dan 

minum kapan saja, maka di bulan ini kita 

sebagai pemimpin diri dilatih untuk 

mengendalikan diri, mengontrol pikiran kita 

supaya patuh kepada kita. Sesungguhnya 

makna "istimewa" tersebut jika dipahami dan 

dilakukan oleh setiap muslim yang berpuasa di 

bulan Ramadhan ini, maka tujuan puasa 

pastilah terwujud yaitu sebagai pembentuk 

manusia yang sejati, yaitu manusia yang 

bertakwa. 

Yang biasanya malam hari, bisa santai, 

menonton tv. Maka di bulan ini harus 

dikendalikan, diubah menjadai shalat tarawih 

dan tadarus Alquran. Maka, cobalah melewati 

puasa Ramadahan tahun ini dengan 

memahami dan menerapkan makna istimewa 

ini, sebagai bulan untuk training untuk melatih 

kesadaran kita sebagai "pemimpin" diri. Karena 

sesungguhnya Tuhan sudah memberikan hak 

penuh kepada diri kita sebagai pemimpin dan 

pengatur dalam kehidupan kita. Selamat 

menjalankan ibadah Puasa, sahabat-

sahabatku. Jadikan bulan Ramadhan ini benar-

benar bulan yang membuat kita berubah, 

membuat kita nantinya setelah melewati 30 hari  

Ramadhan menjadi pribadi-pribadi yang 

mampu menyadari kekuatan diri seutuhnya. 
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Slurrp…menikmati secangkir kopi susu 

pagi ini di meja kerja, sambil membagi “pikiran” 

untuk menulis  artikel di blog kekuatan sugesti 

ini. Nama web ini adalah kekuatan sugesti, 

sebuah nama yang bagi sebagian besar orang 

dianggap sesuatu 

yang “tabu”, sesuatu 

yang “menakutkan”, 

sesuatu yang 

“menyimpang”. Hal 

ini wajar, sebab 

pemahaman yang 

didapat selama ini 

adalah seperti itu. 

Kenapa saya 

katakan banyak 

orang mengatakan 

“menyimpang”, karena 

seringkali kekuatan sugesti dianggap kekuatan 

lain dari kekuatan Tuhan. Banyak orang lebih 

senang menyebut kata “kekuatan doa” 

dibandingkan “kekuatan sugesti”, iya kan? anda 

juga merasa seperti itu juga kan? Lalu mana 

yang benar, kekuatan sugesti atau kekuatan 

doa?Saya mau mencoba memberikan sedikit 

pemahaman bagi anda yang mau membuka diri 

terhadap pemahaman baru yang merupakan 

pemahaman sejati. Kekuatan sugesti, artinya 

kekuatan saran karena sugesti berasal dari 

bahasa inggris yaitu suggestion yang artinya 

“saran”. Kekuatan dari diri kita terhadap apa 

yang kita katakan, apa yang kita lakukan. Lalu 

bagaimana dengan 

kekuatan doa, ketika kita 

berdoa mengguakan 

kalimat juga kan, 

menggunakan kata-

kata juga kan, berarti 

kalau begitu sama 

dengan kekuatan 

sugesti. Kekuatan doa 

dan kekuatan sugesti 

sama-sama 

menggunakan pikiran, 

kalau begitu sama juga 

dengan kekuatan pikiran. 

Contoh ya, saya beberapa hari lalu 

menulis di blog saya 

firmanpratama.wordpress.com yang judulnya, 

bermimpi saja tanpa aksi bisa sukses, di pagi itu 

saya mensugesti diri saya bahwa nanti siang 

pasti ada makanan gratis yang enak, dan pasti 

ada uang bensin tanpa saya keluar uang 

sendiri, kemudian saya berdoa, ” ya Allah saya 

Catatan Kecil 
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mau makan gratis dan mau uang bensin gratis”. 

Kemudian di siang harinya terjadi kan seperti 

itu. Sering kali hal itu oleh sebagian besar orang 

dianggapnya sebuah kebetulan, padahal itu 

bukan kebetulan. Saya mensugesti diri saya lalu 

berdoa, perhatikan proses saya itu, sama-sama 

menggunakan kalimat, saya membuat kalimat 

sugesti, lalu saya membuat kalimat doa. Saya 

berpikir bahwa sugesti saya itu pasti terjadi, 

begitu juga dengan kalimat doa saya pasti 

terjadi. Maka yang membuat peristiwa itu terjadi 

adalah “saya”. Karena saya berpikir itu pasti 

terjadi. 

Banyak orang sibuk mencari kalimat 

sugesti, sibuk mencari kalimat doa. Bahkan 

pergi ke berbagai uztad, ke pendeta, ke pemuk 

agama lainnya hanya untuk mencari kalimat 

doa seperti apa yang mudah terjadi. Lalu juga 

pergi mencari ke para trainer, para motivator 

bahkan banyak orang yang menghubungi saya 

bertanya “pak firman, apa kalimat sugesti yang 

pas supaya barang dagangan saya laku”, ya 

saya jawab “laku..laku..laku” hehe. Rahasia 

kekuatan sugesti dan kekuatan doa itu ada di 

PIKIRAN kita, sebab kekuatan sugesti, 

kekuatan doa bahkan kekuatan mantra itu sama 

saja menggunakan kekuatan Pikiran. Karena itu 

di kelas AMC (alpha mind control), ada materi 

bagaimana membuat doa selalu terkabul dan 

materi bagaimana membuat semua sugesti 

selalu terjadi. 

Kuncinya memang di Pikiran, memahami 

Pikiran dengan benar dan utuh pastilah sepakat 

bahwa kekuatan sugesti, kekuatan doa itu 

adalah kekuatan Pikiran. Jawaban dari judul 

artikel ini adalah, kekuatan sugesti dan 

kekuatan doa sama-sama ajaibnya, karena 

bersumber dari Pikiran yang memang sudah 

penuh keajaiban. Coba deh anda buktikan di 

kelas AMC, supaya anda memahami seutuhnya 

apa itu Pikiran, karena AMC memang saya 

desain sebagai satu-satunya di dunia panduan 

untuk mengenali, mengontrol dan 

memaksimalkan Pikiran. Karena satu-satunya 

itu, maka saya memang membatasi jumlah 

pesertanya, sebab ingin memberikan 

pemahaman yang utuh bagi semua peserta. 

Jadi daripada anda sibuk mencari 

bagaimana kalimat doa yang cepat terjadi, 

bagaimana kalimat affirmasinya, bagaimana 

kalimat sugestinya, bagaimana mantranya, 
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saran saya pahamilah AMC dengan utuh dan 

benar sehingga anda bisa membuat kalimat 

doa, kalimat sugesti, kalimat mantra sendiri, 

enak kan? Buktikan tulisan saya ini di kelas 

AMC ya.. 
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Yang Perlu Banyak Kita Lakukan 

 

 
 
Buat sahabat-sahabat muslim, sudah lebih 

separuh kita jalani “program” puasa Ramadan 

tahun ini ya, tidak terasa sudah hampir selesai 

bulan penuh inspirasi, bulan training bagi diri 

untuk mengenali diri dengan benar, mengenali 

diri dengan utuh, bulan latihan untuk mengontrol 

diri. Seperti saya pernah tulis di artikel 

sebelumnya bahwa puasa itu bukan hanya untuk 

menahan lapar dan haus saja, bukan hanya 

menahan marah, tetapi sebenarnya tujuan 

puasa adalah untuk mengenali diri, untuk 

menumbuhkan kesadaran bagi masing-masing 

kita adalah “pemimpin” bagi diri kita. Lalu, apa 

sih aktivitas yang perlu banyak dilakukan di saat 

kita berpuasa ini? Memperbanyak ibadah 

ataukah ada aktivitas lain yang “manfaatnya” 

lebih besar dari sekedar “ritual” ibadah? 

 

Mendekati waktu sahur ketika saya 

menulis artikel ini, sehabis “membaca” alquran 

tadi merenungi makna terdalam dari sebuah 

“kitab suci”. Jadi teringat ada seorang bapak, 

peserta AMC kelas platinum, yang bilang ke 

saya di awal kelas yaitu di hari pertama, “mas 

firman, saya malas baca Alquran, dulu saya 

sering ngaji tapi setelah terkena masalah hidup 

ini jadi malas, rasanya tidak ada gunanya”. Saya 

sedikit sedih mendengarnya, lalu saya katakan 

ke bapak ini, “mungkin bapak salah memaknai 

ayat Alquran itu sehingga merasa tidak ada 

gunanya, coba nanti 3 hari ini kita baca Alquran 

dengan benar-benar membaca ya”. Kelas 

platinum memang saya desain selama 3 hari, 

waktu yang sebentar memang untuk 

mempelajari sesuatu, tetapi dengan 

kesungguhan menerima maka pasti sudah 

cukup 3 hari itu untuk memahami seutuhnya 

hakikat manusia dalam kehidupan ini. 

 

Kembali ke aktivitas di puasa, apa sih 

yang perlu sering kita lakukan dalam durasi 

Kekuatan Diri 
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sebulan ini untuk benar-benar menyerap ilmu 

Ilahi selama Ramadan ini? Oh ya, saya teringat 

tadi sore ketika saya masuk ke laboratorium 

multimedia di kampus tempat saya mengajar, 

ada 3 orang mahasiwa yang sedang tidur di meja 

lab itu. Saya coba sentuh salah satu dari mereka 

kemudian dia terbangun, “tidurnya orang puasa 

kan berpahala pak, daripada berbuat yang tidak-

tidak” sahut salah satu dari mereka itu sambil 

becanda. Saya hanya tersenyum sambil melirik 

“syahrini”, “salah memaknai dari tidurnya orang 

berpuasa berpahala” kata syahrini.  

Iya benar, banyak dari kita, anda mungkin. Salah 

dalam memaknai kata “tidur” nya orang 

berpuasa. Tidur disini bukan tidur yang makna 

kebanyakan, yaitu memejamkan mata lalu 

berbaring disambung dengan mendengkur. 

Tidurnya orang berpuasa adalah 

mengistirahatkan semua aktivitas diri, duduk 

diam, mengheningkan diri, merenung dan 

masuk ke dalam diri. Diam, istirahat dan 

merenung sambil “bertafakur” terhadap hakikat 

diri, terhadap makna penciptaan dan terhadap 

semua nikmat yang sudah Tuhan berikan 

kepada kita. Tidur dalam berpuasa adalah 

menidurkan kaki, menidurkan tangan, 

menidurkan semua amarah, menidurkan semua 

hal yang negatif  dalam diri yang selama 11 

bulan sebelum ini selalu terjaga. 

Yup, “tidur”, dengan makna yang benar adalah 

aktivitas yang perlu banyak kita lakukan di durasi 

puasa ini. Dengan sering “tidur” maka pasti kita 

hanya bisa menikmati kedekatan kepada Tuhan 

yang Maha Baik, kepada Allah yang Maha 

Pengasih. Tidurkan tubuhmu dan biarkan dirimu 

yang sejati terjaga menyadari sepenuhnya 

bahwa sudah diberikan diri tubuh yang begitu 

sempurna, diberikan tubuh yang begitu hebat 

bahkan lebih canggih dari smartphone 

manapun. Karena smartphone adalah ciptaan 

manusia, sehingga seharusnya kita menyadari 

bahwa manusia lebih canggih dari ciptaanya. 

Perbanyaklah “tidur” dalam melakukan ibadah 

puasa, tidur bisa dimana saja, tidur untuk 

mengenali diri supaya bisa mengendalikan diri 

dengan sebaik-baiknya. Ketika sudah mengenali 

diri maka pasti ujungnya adalah mengenali Allah 

Dzat Yang Maha Suci dan Maha Baik.  
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Bicara tentang “gendam” mungkin 

terkesan menakutkan dan mengerikan, sebab 

selama ini pemahaman gendam yang ada 

dimasyarakat memang menakutkan, gendam 

diindentikkan dengan hal-hal yang tidak bisa 

dilawan, gendam dianggap sebuah kekuatan 

yang bisa membuat semua orang menurut, 

gendam pasti diasosiasikan dengan hal yang 

negatif. Apakah iya gendam itu memang seperti 

itu dan perlu ditakuti? Hmm, kalau anda 

memahami ilmu PIKIRAN maka anda pasti 

menyadari bahwa gendam itu adalah ilmu 

komunikasi saja untuk mempengaruhi 

seseorang. Saya teringat ada seorang teman 

saya yang cerita bahwa istrinya pernah 

digendam dan bicara “Maaf ya pak, ibu tadi 

kena gendam dijalan, semua uang habis 

perhiasan habis, tadi saya digendam oleh orang 

tua yang seperti ulama” 

 

Saya coba tanya lagi lebih dalam kepada teman 

saya ini, terus istrimu cerita apalagi mengenai 

kejadian itu? , teman saya melanjutkan 

menirukan cerita istrinya ke saya.  

Menurut istri saya dia didekati dengan 

seorang dengan bersurban dan membawa 

tasbih ketika sedang berjalan sendirian didepan 

komplek rumah, laki2 ini kemudian menanyakan 

sebuah alamat dari seorang kiyai, istri saya lalu 

memberikan petunjuk alamat itu, eh kemudian 

laki-laki bicara “ibu, saya mau berterimakasih 

dan mau mendoakan ibu, ibu ini sebenarnya 

mau diberi rejeki banyak oleh ALLAH, tetapi ada 

barang yang masih kotor didiri ibu, boleh saya 

bantu sucikan barang2itu”. Istri saya karena 

melihat penampilan yang begitu meyakinkan, 

berbaju putih surban, ada tasbih ya langsung 

mengiyakan. Kemudian dibawalah masuk ke 

dalam mobil, nah didalam mobil itu, dibacakan 

ayat2, kemudian disuruh melepas semua 

barang yang ada, menyerahkan uang, sambil 

dibawa jalan kemudian berhenti di sebuah 

masjid, istri saya disuruh turun untuk berwudhu 

agar bersihnya sempurna, eh..begitu selesai 

wudhu si laki2 ini sudah pergi menggunakan 

mobilnya dan membawa semua barang istri 

saya. 

Anda pasti sering mendengar atau 

mengetahui pengalaman orang lain yang 

seperti itu, lalu disebutlah terkena gendam dan 

seolah-olah korban tidak bisa melawan,padahal 

situasi itu terjadi karena korban mau dan 

menerima semua “iming-iming” dari pelaku, 

mau didoakan dan mau dibersihkan barangnya, 

inilah iming-iming yang membuat banyak orang 

menurut. Lalu didukung dengan surban dan 

tasbih, lengkaplah sudah aksesorisnya hehe. 

Pemahaman masyarakat, adalah ketika melihat 

seseorang laki-laki tua bersurban putih dan 
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memegang tasbih maka langsung saja 

menganggap itu adalah seorag ulama atau kiyai 

yang manjur doanya,akhirnya seperti ibu tadi 

deh. 

Itulah realita dimasyarakat kita, begitu 

mudahnya percaya dan menuruti ketika berada 

disituasi seperti itu, lalu mengatakan terkena 

gendam, supaya menimbulkan rasa kasihan 

dari yang mendengar kisahnya, padahal sih 

karena ketidaktahuannya saja. Jadi gendam itu 

adalah sebuah teknik komunikasi yang memang 

sudah disiapkan dengan berbagai aksesoris, 

atau berbagai alat untuk membuat “korban” 

merasa nyaman dan merasa benar untuk 

menuruti semua yang disampaikan. Surban 

putih dan tasbih yang seharusnya 

melambangkan sebuah kebaikan, justru 

dimanfaatkan untuk melakukan “gendam”. 

Sebagai solusinya maka anda harus 

pandai-pandai menerima ajakan orang lain 

yang belum dikenal saat dalam perjalanan, 

cerdaslah melihat seseorang, kalau sudah mulai 

masuk lebih dalam kedalam urusan pribadi 

anda lebih baik anda akhiri saja obrolan dan 

menjauh dari orang itu. Apa yang ditampilkan, 

baik itu baju bersurban, gamis dan memegang 

tasbih bahkan kitab suci itu dapat dijadikan alat 

untuk menggendam anda lho hehe..:), 

cerdaslah dalam menerima “sugesti” dari orang 

lain ya. 
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alau pertanyaannya apakah bisa membuat jujur, 

maka saya jawab bisa. Tapi, kalau anda bertanya 

apakah JAMINAN untuk bicara jujur maka saya 

jawab belum tentu, dan tidak bisa menjamin. Yang 

bisa menjamin benar kejujuran adalah perangkat 

deteksi kebohongan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 
 
Dalam kehidupan sehari-hari pasti kita 

bertemu dengan banyak manusia lain, banyak 

orang lain dengan latar belakang yang 

berbeda. Hal ini wajar karena memang kita 

sebagai manusia pasti secara langsung 

maupun tidak langsung saling membutuhkan. 

Misalnya saat kita pergi keluar rumah saja, 

berhubungan dengan sopir taksi, 

berhubungan dengan penjual makanan dan 

banyak orang lainnya. Lalu dikantor, anda 

berhubungan dengan bos anda, berhubungan 

dengan staff anda, atau berhubungan dengan 

orang lain dalam rangka mensukseskan bisnis 

anda. Dalam berhubungan dengan orang lain 

maka dbutuhkan sebuah “komunikasi” untuk 

menyampaikan keinginan anda kepada orang 

lain. Komunikasi ini biasanya dilakukan 

dengan berbicara, tapi bagaimana kalau anda 

memiliki rasa “segan” kepada orang yang 

anda tuju? 

 

 

Sama seperti ketika tadi saya masih didalam 

mobil diparkiran kantor, ada telepon dari 

seorang perempuan yang bertanya “mas 

firman, apakah bisa saya belajar alpha telepati 

untuk mempengaruhi orang yang saya 

merasa segan kepadanya, saya merasa tidak 

enak untuk menyampaikan langsung, kira-kira 

kalau seperti itu gimana ya mas firman?”. 

Mungkin anda juga ada yang memiliki 

pertanyaan seperti ini juga. Perhatikan ya 

ulasannya.  

Saya jawab saja “nah, kalau memang 

seperti itu maka itulah gunanya alpha telepati 

bu, kan tidak secara langsung ibu sampaikan 

keinginannya kepada orang tersebut, 

sehingga ketika sudah melakukan alpha 

telepati sikap ibu biasa saja, nanti pasti orang 

itu berubah sendiri”. 

Ibu ini menjawab “bisa gitu ya mas, dia 

mengerjakan keinginan kita sendiri ya, bagus 

deh mas kalau gitu saya mau mesan ya”. Saya 

lanjukan “iya memang seperti itu bu manfaat 

alpha telepati”. Selama ini memang kita hanya 

diberi tahu bahwa komunikasi itu harus 
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berbicara, harus bertemu langsung, padahal 

tidak lho. Bisa juga komunikasi untuk 

mempengaruhi orang lain kita lakukan tanpa 

bertemu langsung, ya dengan Alpha Telepati. 

Perasaan segan dan takut sering 

menghalangi seseorang untuk langsung 

menyampaikan keinginanya kepada orang 

lain. Apalagi ketika orang lain yang mau diajak 

berkomunikasi itu memiliki posisi yang lebih 

tinggi daripada anda, terjadilah perasaan 

segan itu. Mau bicara langsung takut, mau 

bertatap muka adanya sungkan, mau 

menghadap juga segan. Kalau anda “curhat” 

masalah ini kepada para trainer public 

speaking, motivator maka anda disuruh harus 

berani, harus serius untuk menghadap. Tapi 

kalau anda bertanya ke saya, sebagai pakar 

pikiran, ya saya jawab seperti judul artikel ini, 

“alpha telepati solusinya”. 

Mempelajari alpha telepati adalah 

langkah awal untuk mempelajari pikiran, 

langkah awal untuk mengenali bagaimana 

pikiran bekerja, langkah awal untuk menyadari 

bahwa kekuatan pikiran itu begitu luar biasa, 

meskipun kita takut, segan untuk berbicara 

langsung kepada orang yang kita tuju ternyata 

dengan alpha telepati bisa tersampaikan 

maksud dan keinginan kita kepada orang lain 

itu. Dan ketika anda merasakan “keajaiban” itu 

maka yang ada hanyalah bersyukur kepada 

Tuhan atas nikmat yang sudah diberikan 

kepada kita. 
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Tadi pagi saya bertemu dengan seorang laki-

laki masih muda, mas G,usia 24 tahun yang 

juga sedang kuliah. Laki-laki ini menemui saya 

karena ingin mengatasi masalah yang ada 

dalam dirinya yaitu takut berbicara, agak 

minder dan kurang berani presentasi. Padahal 

dia sedang dalam proses pengerjaan tugas 

akhir yang tentunya nanti harus melalui suatu 

sidang atau ujian tugas akhir, nah disitu kan 

butuh presentasi menghadapi para penguji. 

Mas ini mengatakan “kalau saya masih takut 

seperti ini kan bisa gagal nanti ujiannya mas”. 

Ya, memang perasaan takut membuat mulut 

seolah-olah kaku dan susah berbicara, 

akibatnya jadinya GAGAP ya, benar kan? 

Dan, sebuah perasaan takut muncul karena 

ada sesuatu dalam PIKIRAN yang membuat 

takut. 

Ketakutan untuk berbicara memang 

wajar dialami oleh siapapun, apalagi ketika 

mau menghadapi ujian skripsi atau tugas 

akhir. Saya jadi ingat dulu waktu mau sidang 

tugas akhir sarjana di STTTelkom, juga 

pernah mengalami ketakutan seperti itu, 

ketakutan yang muncul adalah “takut salah”. 

Ketakutan ketika berbicara membuat 

seseorang menjadi malas berbicara, lalu 

minder dan kalau dipaksa bicara akan terjadi 

gagap. Saya tahu betul tentang gagap, karena 

memang dulu pernah mengalami sendiri, dan 

saya tahu gagap terjadi karena faktor program 

dari pikiran. Tapi itu dulu, sekarang saya jadi 

suka berbicara, saya bisa menghilangkan 

gagap di diri saya karena saya sadar betul 

bahwa itu dari PIKIRAN saya dan ketika saya 

tahu cara memprogram pikiran, ya sudah 

selesai gagapnya. 

Takut berbicara timbul karena ada 

penyebab di dalam PIKIRAN, penyebab itu 

bisa berupa sebuah peristiwa yang dialami, 

bisa karena tayangan di tv, bisa karena berita 

yang dibaca. Yang jelas, ketakutan berbicara 

muncul karena ada sebuah program dalam 

PIKIRAN yang sudah tersimpan. Ketika 

dengan mas G tadi, seperti biasa yang saya 

lakukan ke klien lainnya, saya mengajak 

mengobrol santai untuk mengenal apa yang 

ada dalam PIKIRANnya. Karena mas G ini 

kuliah di jurusan teknik elektro maka saya jadi 

lebih mudah untuk menyelami PIKIRANnya. 

Ketika saya mengobrol lebih dalam, terungkap 
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peristiwa yang mengawali ketaktutan dan 

gagap dalam berbicara. 

Mas G ini mengungkapkan, “saya 

pernah setahun yang lalu bertanya ke seorang 

dosen, eh malah saya dianggap ngeyel, dan 

ngebantah dia, bahkan setelah itu kayaknya 

dia selalu menandai saya mas, sejak itu saya 

jadi takut untuk berbicara, sebab ya itu takut 

salah, jadi kalau ketemu dosen-dosen saya 

takut, bahkan saya merasa beda jauh dengan 

SMA dulu, kalau SMA bisa akrab dengan 

guru-guru. Tapi kalau kuliah jadi susah 

ketemu dosen mas” 

Nah, peristiwa ini lah yang menjadi 

penyebab ketakutan itu muncul, karena 

dimarahi dosen. Padahal mungkin maksud 

dosennya bukan memarahi,tapi mencoba 

menjelaskan dalam waktu singkat (ceritanya 

bela dosen nih, kan sesama dosen hehe). 

Memang kadang sebagai dosen, tidak punya 

banyak waktu di kampus, karena sudah 

menjadi rahasia umum kalau umumnya 

seornag dosen pasti banyak proyeknya di luar 

kampus (pengalaman pribadi), ngga semua 

sih. 

Dari pengalaman yang diakui oleh mas 

G itu, saya mencoba melakukan modifikasi 

pikirannya, saya ajak dia ngobrol lagi, saya 

coba berikan penyadaran kpd mas G ini, saya 

sadarkan dia bahwa semua itu karena 

PIKIRANnya, ketika 1jam saya memodifikasi 

pikirannya, sambil memasukkan program 

baru. Maka mas G ini, sudah mulai berbicara 

degan intonasi yang tenang dan lancar. 
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Setiap bertemu dengan klien yang 

mengeluhkan GAGAP dan Takut berbicara 

selalu saya suruh coba untuk latihan 

presentasi setelah saya modifikasi pikirannya 

untuk melihat dan memastikan perubahan 

dalam dirinya. Kasus mas G ini, menjadi 

pelajaran bagi anda yang dosen atau guru, 

agar tidak mudah menunjukkan sikap yang 

marah atau sikap yang cuek kepada 

muridnya, sebab itu berdampak negatif 

kepada siswa atau mahasiwa anda. Ya tapi, 

kadang banyak juga dosen yang memang 

ingin terlihat “killer” dimata mahasiswanya. 

Kalau bisa mendidik dengan cara yang baik 

dan menyenangkan, ya sudah lakukan saja 

dengan cara-cara yang baik dan 

menyenangkan. Setuju? 
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“Kyai Haji Mohammad Hasyim Asy’ari, bagian belakangnya juga sering dieja Asy’ari atau Ashari, lahir 10 

April 1875 (24 Dzulqaidah 1287H) dan wafat pada 25 Juli 1947; dimakamkan di Tebu Ireng, Jombang, 

adalah pendiri Nahdlatul Ulama, organisasi massa Islam yang terbesar di Indonesia.” 

 

Riwayat Keluarga 

KH Hasyim Asy’ari adalah putra ketiga 

dari 11 bersaudara. Ayahnya bernama Kyai 

Asyari, pemimpin Pesantren Keras yang berada 

di sebelah selatan Jombang. Ibunya bernama 

Halimah. Dari garis ibu, Hasyim merupakan 

keturunan kedelapan dari Jaka Tingkir (Sultan 

Pajang). Hasyim adalah putra ketiga dari 11 

bersaudara.  

Namun keluarga Hasyim adalah 

keluarga Kyai. Kakeknya, Kyai Utsman 

memimpin Pesantren Nggedang, sebelah utara 

Jombang.  

Sedangkan ayahnya sendiri, Kyai 

Asy’ari, memimpin Pesantren Keras yang 

berada di sebelah selatan Jombang. Dua orang 

inilah yang menanamkan nilai dan dasar-dasar 

Islam secara kokoh kepada Hasyim. 

 

Silsilah Nasab 

Merunut kepada silsilah beliau, melalui 

Sunan Giri (Raden Ainul Yaqin) KH Hasyim 

Asy’ari memiliki garis keturunan sampai dengan 

Rasulullah dengan urutan lanjutan sebagai 

berikut: 

Sunan Giri (Raden Ainul Yaqin) 
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Abdurrohman / Jaka Tingkir (Sultan Pajang) 

Abdul Halim (Pangeran Benawa) 

Abdurrohman (Pangeran Samhud Bagda) 

Abdul Halim 

Abdul Wahid 

Abu Sarwan 

KH. Asy’ari (Jombang) 

KH. Hasyim Asy’ari (Jombang) 

Menurut catatan nasab Sa’adah BaAlawi 

Hadramaut, silsilah dari Sunan Giri (Raden 

Ainul Yaqin) merupakan keturunan Rasulullah 

SAW, yaitu sebagai berikut: 

Husain bin Ali 

Ali Zainal Abidin 

Muhammad al-Baqir 

Ja’far ash-Shadiq 

Ali al-Uraidhi 

Muhammad an-Naqib 

Isa ar-Rumi 

Ahmad al-Muhajir 

Ubaidullah 

Alwi Awwal 

Muhammad Sahibus Saumiah 

Alwi ats-Tsani 

Ali Khali’ Qasam 

Muhammad Shahib Mirbath 

Alwi Ammi al-Faqih 

Abdul Malik (Ahmad Khan) 

Abdullah (al-Azhamat) Khan 

Ahmad Syah Jalal (Jalaluddin Khan) 

Jamaluddin Akbar al-Husaini (Maulana Akbar) 

Maulana Ishaq 

dan ‘Ainul Yaqin (Sunan Giri) 

 

Pendidikan  

Sejak anak-anak, bakat kepemimpinan 

dan kecerdasan Hasyim memang sudah 

nampak. Di antara teman sepermainannya, ia 

kerap tampil sebagai pemimpin. Dalam usia 13 

tahun, ia sudah membantu ayahnya mengajar 

santri-santri yang lebih besar ketimbang dirinya. 

Usia 15 tahun Hasyim meninggalkan kedua 

orang tuanya, berkelana memperdalam ilmu 

dari satu pesantren ke pesantren lain. Mula-

mula ia menjadi santri di Pesantren Wonokoyo, 

Probolinggo. Kemudian pindah ke Pesantren 

PP Langitan, Widang, Tuban. Pindah lagi 

Pesantren Trenggilis, Semarang. Belum puas 

dengan berbagai ilmu yang dikecapnya, ia 

melanjutkan di Pesantren Kademangan, 

Bangkalan di bawah asuhan KH Cholil 

Bangkalan. 

KH Hasyim Asyari belajar dasar-dasar 

agama dari ayah dan kakeknya, Kyai Utsman 

yang juga pemimpin Pesantren Nggedang di 

Jombang. Sejak usia 15 tahun, beliau berkelana 

menimba ilmu di berbagai pesantren, antara lain 

Pesantren Wonokoyo di Probolinggo, 

Pesantren Langitan di Tuban, Pesantren 

Trenggilis di Semarang, Pesantren 

Kademangan di Bangkalan dan Pesantren 

Siwalan di Sidoarjo. 

Tak lama di sini, Hasyim pindah lagi di 

Pesantren Siwalan, Sidoarjo. Di pesantren yang 

diasuh Kyai Ya’qub inilah, agaknya, Hasyim 

merasa benar-benar menemukan sumber Islam 

yang diinginkan. Kyai Ya’qub dikenal sebagai 

ulama yang berpandangan luas dan alim dalam 

Inspirasi Tokoh 

18 | Edisi Mei 2017 



ilmu agama. Cukup lama –lima tahun– Hasyim 

menyerap ilmu di Pesantren Siwalan. Dan 

rupanya Kyai Ya’qub sendiri kesengsem berat 

kepada pemuda yang cerdas dan alim itu. 

Maka, Hasyim bukan saja mendapat ilmu, 

melainkan juga istri. Ia, yang baru berumur 21 

tahun, dinikahkan dengan Chadidjah, salah 

satu puteri Kyai Ya’qub. Tidak lama setelah 

menikah, Hasyim bersama istrinya berangkat ke 

Mekkah guna menunaikan ibadah haji. Tujuh 

bulan di sana, Hasyim kembali ke tanah air, 

sesudah istri dan anaknya meninggal. 

Tahun 1893, ia berangkat lagi ke Tanah 

Suci. Sejak itulah ia menetap di Mekkah selama 

7 tahun dan berguru pada Syaikh Ahmad Khatib 

Minangkabau, Syaikh Mahfudz At-Tarmasi, 

Syaikh Ahmad Amin Al Aththar, Syaikh Ibrahim 

Arab, Syaikh Said Yamani, Syaikh Rahmaullah, 

Syaikh Sholeh Bafadlal, Sayyid Abbas Maliki, 

Sayyid Alwi bin Ahmad As Saqqaf, dan Sayyid 

Husein Al Habsyi. Tahun l899 pulang ke Tanah 

Air, Hasyim mengajar di pesanten milik 

kakeknya, Kyai Usman. Tak lama kemudian ia 

mendirikan Pesantren Tebuireng, Jombang. 

Kyai Hasyim bukan saja Kyai ternama, 

melainkan juga seorang petani dan pedagang 

yang sukses. Tanahnya puluhan hektar. Dua 

hari dalam seminggu, biasanya Kyai Hasyim 

istirahat tidak mengajar. Saat itulah ia 

memeriksa sawah-sawahnya. Kadang juga 

pergi Surabaya berdagang kuda, besi dan 

menjual hasil pertaniannya. Dari bertani dan 

berdagang itulah, Kyai Hasyim menghidupi 

keluarga dan pesantrennya. 

Silsilah Keilmuan 

KH Muhammad Saleh Darat, Semarang 

KH Cholil Bangkalan 

Kyai Ya’qub, Sidoarjo 

Syaikh Ahmad Khatib Minangkabau 

Syaikh Mahfudz At-Tarmasi 

Syaikh Ahmad Amin Al Aththar 

Syaikh Ibrahim Arab 

Syaikh Said Yamani 

Syaikh Rahmaullah 

Syaikh Sholeh Bafadlal 

Sayyid Abbas Al Maliki 

Sayyid Alwi bin Ahmad As Segaf 

Sayyid Husain Al Habsyi 

Sayyid Sulthan Hasyim al-Daghistani 

Sayyid Abdullah al-Zawawi 

Sayyid Ahmad bin Hasan al-Atthas 

Sayyid Abu Bakar Syatha al-Dimyathi 

Memperoleh ijazah dari Habib Abdullah bin Ali 

Al Haddad 

Penerus Beliau 

 

Murid 

Ribuan santri menimba ilmu kepada Kyai 

Hasyim dan setelah lulus dari pesantren 

Tebuireng, Jombang, tak sedikit di antara santri 

Kyai Hasyim kemudian tampil sebagai tokoh 

dan ulama kondang dan berpengaruh luas, 

antara lain: 

KH Abdul Wahab Hasbullah, Pesantren 

Tambak Beras, Jombang 

KH Bisri Syansuri, Pesantren Denanyar, 

Jombang 

KH R As’ad Syamsul Arifin 
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KH Wahid Hasyim (anaknya) 

KH Achmad Shiddiq 

Syekh Sa’dullah al-Maimani (mufti di Bombay, 

India) 

Syekh Umar Hamdan (ahli hadis di Makkah) 

Al-Syihab Ahmad ibn Abdullah (Syiria) 

KH R Asnawi (Kudus) 

KH Dahlan (Kudus) 

KH Shaleh (Tayu) 

 

Keturunan 

Berikut disampaikan silsilah keturunan 

beliau sampai dengan tingkat cucu 

Nyai Khodijah, istri pertama yang merupakan 

putri dari Kyai Ya’qub, Sidoarjo. Meninggal 

dunia sewaktu Kyai Hasyim Asy’ari menuntut 

ilmu di Mekkah 

Nyai Nafiqoh, istri kedua, setelah istri pertama 

wafat, yaitu putri dari Kyai Ilyas, pengasuh 

Pesantren Sewulan Madiun. 

Putra-putri dari Nyai Nafiqoh 

(1) Hannah 

(2) Khoiriyah 

(3) Aisyah 

(4) Azzah 

(5) Abdul Wahid atau sering juga dipanggil 

sebagai Wahid Hasyim 

(6) Abdul Hakim (Abdul Kholik) 

(7) Abdul Karim 

(8) Ubaidillah 

(9) Mashuroh 

(10) Muhammad Yusuf 

Nyai Masruroh, istri ketiga, setelah istri kedua 

wafat, yaitu putri dari Kyai Hasan, pengasuh 

pengasuh Pondok Pesantren Kapurejo, Pagu, 

Kediri. Dari pernikahan ini, Kyai Hasyim 

dikarunia 4 orang putra-putri, yaitu: 

(1) Abdul Qodir 

(2) Fatimah 

(3) Khotijah 

(4) Muhammad Ya’kub 

 

Jasa dan Karya Beliau ! 

Jasa Bagi Ahlussunnah wal Jamaah: 

Komite Hijaz, sebagai Benteng Islam 

Tradisional 

Sejarah Nahdlatul Ulama dan 

Kebangsaan serta Komite Hijaz 

Kemampuannya dalam ilmu hadits, diwarisi dari 

gurunya, Syaikh Mahfudz At-Tarmasi di 

Mekkah. Selama 7 tahun Hasyim berguru 

kepada Syaikh ternama asal Pacitan, Jawa 

Timur itu. Disamping Syaikh Mahfudh, Hasyim 

juga menimba ilmu kepada Syaikh Ahmad 

Khatib Minangkabau. Kepada dua guru besar 

itu pulalah Kyai Ahmad Dahlan,  pendiri 

Muhammadiyah, berguru. Jadi, antara KH 

Hasyim Asy’ari dan KH Ahmad Dahlan 

sebenarnya tunggal guru. 

Yang perlu ditekankan, saat Hasyim 

belajar di Mekkah, Muhammad Abduh sedang 

giat-giatnya melancarkan gerakan 

pembaharuan pemikiran Islam. Dan 

sebagaimana diketahui, buah pikiran Abduh itu 

sangat mempengaruhi proses perjalanan 

ummat Islam selanjutnya. Sebagaimana telah 

dikupas Deliar Noer, ide-ide reformasi Islam 

yang dianjurkan oleh Abduh yang dilancarkan 
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dari Mesir, telah menarik perhatian santri-santri 

Indonesia yang sedang belajar di Mekkah. 

Termasuk Hasyim tentu saja. Ide reformasi 

Abduh itu ialah pertama mengajak ummat Islam 

untuk memurnikan kembali Islam dari pengaruh 

dan praktek keagamaan yang sebenarnya 

bukan berasal dari Islam. Kedua, reformasi 

pendidikan Islam di tingkat universitas; dan 

ketiga, mengkaji dan merumuskan kembali 

doktrin Islam untuk disesuaikan dengan 

kebutuhan-kebutuhan kehidupan modern; dan 

keempat, mempertahankan Islam. Usaha 

Abduh merumuskan doktrin-doktrin Islam untuk 

memenuhi kebutuhan kehidupan modern 

pertama dimaksudkan agar supaya Islam dapat 

memainkan kembali tanggung jawab yang lebih 

besar dalam lapangan sosial, politik dan 

pendidikan. Dengan alasan inilah Abduh 

melancarkan ide agar ummat Islam melepaskan 

diri dari keterikatan mereka kepada pola pikiran 

para mazhab dan agar ummat Islam 

meninggalkan segala bentuk praktek tarekat. 

Syaikh Ahmad Khatib mendukung beberapa 

pemikiran Abduh, walaupun ia berbeda dalam 

beberapa hal. Beberapa santri Syaikh Khatib 

ketika kembali ke Indonesia ada yang 

mengembangkan ide-ide Abduh itu. Di 

antaranya adalah KH Ahmad Dahlan yang 

kemudian mendirikan Muhammadiyah. Tidak 

demikian dengan Hasyim. Ia sebenarnya juga 

menerima ide-ide Abduh untuk 

menyemangatkan kembali Islam, tetapi ia 

menolak pikiran Abduh agar ummat Islam 

melepaskan diri dari keterikatan mazhab. Ia 

berkeyakinan bahwa adalah tidak mungkin 

untuk memahami maksud yang sebenarnya dari 

ajaran-ajaran Al Qur’an dan Hadist tanpa 

mempelajari pendapat-pendapat para ulama 

besar yang tergabung dalam sistem mazhab. 

Untuk menafsirkan Al Qur’an dan Hadist tanpa 

mempelajari dan meneliti buku-buku para ulama 

mazhab hanya akan menghasilkan 

pemutarbalikan saja dari ajaran-ajaran Islam 

yang sebenarnya, demikian tulis Dhofier. Dalam 

hal tarekat, Hasyim tidak menganggap bahwa 

semua bentuk praktek keagamaan waktu itu 

salah dan bertentangan dengan ajaran Islam. 

Hanya, ia berpesan agar ummat Islam berhati-

hati bila memasuki kehidupan tarekat. Dalam 

perkembangannya, benturan pendapat antara 

golongan bermazhab yang diwakili kalangan 

pesantren (sering disebut kelompok 

tradisional), dengan yang tidak bermazhab 

(diwakili Muhammadiyah dan Persis, sering 

disebut kelompok modernis) itu memang kerap 

tidak terelakkan. Puncaknya adalah saat 

Konggres Al Islam IV yang diselenggarakan di 

Bandung. Konggres itu diadakan dalam rangka 

mencari masukan dari berbagai kelompok 

ummat Islam, untuk dibawa ke Konggres 

Ummat Islam di Mekkah. 

Karena aspirasi golongan tradisional 

tidak tertampung (di antaranya: tradisi 

bermazhab agar tetap diberi kebebasan, 

terpeliharanya tempat-tempat penting, mulai 

makam Rasulullah sampai para sahabat) 

kelompok ini kemudian membentuk Komite 

Hijaz. Komite yang dipelopori KH Abdul Wahab 
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Hasbullah ini bertugas menyampaikan aspirasi 

kelompok tradisional kepada penguasa Arab 

Saudi. Atas restu Kyai Hasyim, Komite inilah 

yang pada 31 Februari l926 menjelma jadi 

Nahdlatul Ulama (NU) yang artinya kebangkitan 

ulama. 

Setelah NU berdiri posisi kelompok tradisional 

kian kuat. Terbukti, pada 1937 ketika beberapa 

ormas Islam membentuk badan federasi partai 

dan perhimpunan Islam Indonesia yang terkenal 

dengan sebuta MIAI (Majelis Islam A’la 

Indonesia) Kyai Hasyim diminta jadi ketuanya. 

Ia juga pernah memimpin Masyumi, partai 

politik Islam terbesar yang pernah ada di 

Indonesia. 

Penjajahan panjang yang mengungkung 

bangsa Indonesia, menggugah kesadaran 

kaum terpelajar untuk memperjuangkan 

martabat bangsa, melalui jalan pendidikan dan 

organisasi. Pada tahun 1908 muncul sebuah 

gerakan yang kini disebut Gerakan Kebangkitan 

Nasional. Semangat Kebangkitan Nasional 

terus menyebar ke mana-mana, sehingga 

muncullah berbagai organisai pendidikan, 

sosial, dan keagamaan, diantaranya Nahdlatul 

Wathan (Kebangkitan Tanah Air) tahun 1916, 

dan Taswirul Afkar tahun 1918 (dikenal juga 

dengan Nahdlatul Fikri atau Kebangkitan 

Pemikiran). Dari situ kemudian didirikan 

Nahdlatut Tujjar (Pergerakan Kaum Saudagar). 

Serikat itu dijadikan basis untuk memperbaiki 

perekonomian rakyat. 

Dengan adanya Nahdlatul Tujjar, maka 

Taswirul Afkar tampil sebagi kelompok studi 

serta lembaga pendidikan yang berkembang 

sangat pesat dan memiliki cabang di beberapa 

kota. Tokoh utama dibalik pendirian tafwirul 

afkar adalah, KH Abdul Wahab Hasbullah 

(tokoh muda pengasuh PP. Bahrul Ulum 

Tambakberas), yang juga murid hadratus 

Syaikh. Kelompok ini lahir sebagai bentuk 

kepedulian para ulama terhadap tantangan 

zaman di kala itu, baik dalam masalah 

keagamaan, pendidikan, sosial, dan politik. 

Pada masa itu, Raja Saudi Arabia, Ibnu 

Saud, berencana menjadikan madzhab Salafi-

Wahabi sebagai madzhab resmi Negara. Dia 

juga berencana menghancurkan semua 

peninggalan sejarah Islam yang selama ini 

banyak diziarahi kaum Muslimin, karena 

dianggap bid’ah. 

Di Indonesia, rencana tersebut 

mendapat sambutan hangat kalangan modernis 

seperti Muhammadiyah di bawah pimpinan 

Ahmad Dahlan, maupun PSII di bahwah 

pimpinan H.O.S. Tjokroaminoto. Sebaliknya, 

kalangan pesantren yang menghormati 

keberagaman, menolak dengan alasan itu 

adalah pembatasan madzhab dan 

penghancuran warisan peradaban itu. 

Akibatnya, kalangan pesantren dikeluarkan dari 

keanggotaan Kongres Al Islam serta tidak 

dilibatkan sebagai delegasi dalam Mu’tamar 

‘Alam Islami (Kongres Islam Internasional) di 

Mekah, yang akan mengesahkan keputusan 

tersebut. 

Didorong oleh semangat untuk 

menciptakan kebebasan bermadzhab serta 
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rasa kepedulian terhadap pelestarian warisan 

peradaban, maka Kyai Hasyim bersama para 

pengasuh pesantren lainnya, membuat 

delegasi yang dinamai Komite Hijaz. Komite 

yang diketuai KH Abdul Wahab Hasbullah ini 

datang ke Saudi Arabia dan meminta Raja Ibnu 

Saud untuk mengurungkan niatnya. Pada saat 

yang hampir bersamaan, datang pula tantangan 

dari berbagai penjuru dunia atas rencana Ibnu 

Saud, sehingga rencana tersebut digagalkan. 

Hasilnya, hingga saat ini umat Islam bebas 

melaksanakan ibadah di Mekah sesuai dengan 

madzhab masing-masing. Itulah peran 

internasional kalangan pesantren pertama, 

yang berhasil memperjuangkan kebebasan 

bermadzhab dan berhasil menyelamatkan 

peninggalan sejarah serta peradaban yang 

sangat berharga. 

 

Mendirikan Nahdlatul Ulama 

Tahun 1924, kelompok diskusi Taswirul 

Afkar ingin mengembangkan sayapnya dengan 

mendirikan sebuah organisasi yang ruang 

lingkupnya lebih besar. Hadratus Syaikh KH. 

Hasyim Asy’ari yang dimintai persetujuannya, 

meminta waktu untuk mengerjakan salat 

istikharah, menohon petunjuk dari Allah. 

Dinanti-nanti sekian lama, petunjuk itu belum 

datang juga. Kyai Hasyim sangat gelisah. 

Dalam hati kecilnya ingin berjumpa dengan 

gurunya, KH Kholil bin Abdul Latif, Bangkalan. 

Sementara nun jauh di Bangkalan sana, Kyai 

Khalil telah mengetahui apa yang dialami Kyai 

Hasyim. Kyai Kholil lalu mengutus salah satu 

orang santrinya yang bernama As’ad Syamsul 

Arifin (kelak KH R As’ad Syamsul Arifin menjadi 

pengasuh PP Salafiyah Syafiiyah Situbondo), 

untuk menyampaikan sebuah tasbih kepada 

Kyai Hasyim di Tebuireng. Pemuda As’ad juga 

dipesani agar setiba di Tebuireng membacakan 

surat Thaha ayat 23 kepada Kyai Hasyim. 

Ketika Kyai Hasyim menerima 

kedatangan As’ad, dan mendengar ayat 

tersebut, hatinya langsung bergentar. 

”Keinginanku untuk membentuk jamiyah 

agaknya akan tercapai,” ujarnya lirih sambil 

meneteskan airmata. 

Waktu terus berjalan, akan tetapi 

pendirian organisasi itu belum juga terealisasi. 

Agaknya Kyai Hasyim masih menunggu 

kemantapan hati. 

Satu tahun kemudian (1925), pemuda 

As’ad kembali datang menemui Hadratus 

Syaikh. ”Kyai, saya diutus oleh Kyai Kholil untuk 

menyampaikan tasbih ini,” ujar pemuda Asad 

sambil menunjukkan tasbih yang dikalungkan 

Kyai Kholil di lehernya. Tangan As’ad belum 

pernah menyentuh tasbih sersebut, meskipun 

perjalanan antara Bangkalan menuju Tebuireng 

sangatlah jauh dan banyak rintangan. Bahkan 

ia rela tidak mandi selama dalam perjalanan, 

sebab khawatir tangannya menyentuh tasbih. Ia 

memiliki prinsip, ”kalung ini yang menaruh 

adalah Kyai, maka yang boleh melepasnya juga 

harus Kyai”. Inilah salah satu sikap ketaatan 

santri kepada sang guru. 
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”Kyai Kholil juga meminta untuk mengamalkan 

wirid Ya Jabbar, Ya Qahhar setiap waktu,” 

tambah As’ad. 

Kehadiran As’ad yang kedua ini 

membuat hati Kyai Hasyim semakin mantap. 

Hadratus Syaikh menangkap isyarat bahwa 

gurunya tidak keberatan jika ia bersama kawan-

kawannya mendirikan organisai/jam’iyah. Inilah 

jawaban yang dinanti-nantinya melalui salat 

istikharah.  

Sayangnya, sebelum keinginan itu terwujud, 

Kyai Kholil sudah meninggal dunia terlebih 

dahulu. 

Pada tanggal 16 Rajab 1344 H/31 

Januari 1926M, organisasi tersebut secara 

resmi didirikan, dengan nama Nahdhatul 

Ulama’, yang artinya kebangkitan ulama. Kyai 

Hasyim dipercaya sebagai Rais Akbar pertama. 

Kelak, jam’iyah ini menjadi organisasi dengan 

anggota terbesar di Indonesia, bahkan di Asia. 

Sebagaimana diketahui, saat itu (bahkan 

hingga kini) dalam dunia Islam terdapat 

pertentangan faham, antara faham 

pembaharuan yang dilancarkan Muhammad 

Abduh dari Mesir dengan faham bermadzhab 

yang menerima praktek tarekat. Ide reformasi 

Muhammad Abduh antara lain bertujuan 

memurnikan kembali ajaran Islam dari 

pengaruh dan praktek keagamaan yang bukan 

berasal dari Islam, mereformasi pendidikan 

Islam di tingkat universitas, dan mengkaji serta 

merumuskan kembali doktrin Islam untuk 

disesuaikan dengan kebutuhan kehidupan 

modern. Dengan ini Abduh melancarakan ide 

agar umat Islam terlepas dari pola pemikiran 

madzhab dan meninggalkan segala bentuk 

praktek tarekat. 

Semangat Abduh juga mempengaruhi 

masyarakat Indonesia, kebanyakan di kawasan 

Sumatera yang dibawa oleh para mahasiswa 

yang belajar di Mekkah. Sedangkan di Jawa 

dipelopori oleh KH. Ahmad Dahlan melalui 

organisasi Muhammadiyah (berdiri tahun 1912). 

Kyai Hasyim pada prinsipnya menerima ide 

Muhammad Abduh untuk membangkitkan 

kembali ajaran Islam, akan tetapi menolak 

melepaskan diri dari keterikatan madzhab. 

Sebab dalam pandangannya, umat Islam 

sangat sulit memahami maksud Al Quran atau 

Hadits tanpa mempelajari kitab-kitab para 

ulama madzhab. Pemikiran yang tegas dari 

Kyai Hasyim ini memperoleh dukungan para 

Kyai di seluruh tanah Jawa dan Madura. Kyai 

Hasyim yang saat itu menjadi ”kiblat” para Kyai, 

berhasil menyatukan mereka melalui pendirian 

Nahdlatul Ulama’ ini. 

Pada saat pendirian organisasi 

pergerakan kebangsaan membentuk Majelis 

Islam ‘Ala Indonesia (MIAI), Kyai Hasyim 

dengan putranya KH Wahid Hasyim, diangkat 

sebagai pimpinannya (periode tahun 1937-

1942). 

 

Mendirikan Pesantren Tebuireng 

Tahun 1899, Kyai Hasyim membeli 

sebidang tanah dari seorang dalang di Dukuh 

Tebuireng. Letaknya kira-kira 200 meter 

sebelah Barat Pabrik Gula Cukir, pabrik yang 

24 | Edisi Mei 2017 

Inspirasi Tokoh 



telah berdiri sejak tahun 1870. Dukuh Tebuireng 

terletak di arah timur Desa Keras, kurang lebih 

1 km. Di sana beliau membangun sebuah 

bangunan yang terbuat dari bambu (Jawa: 

tratak) sebagai tempat tinggal. 

Dari tratak kecil inilah embrio Pesantren 

Tebuireng dimulai. Kyai Hasyim mengajar dan 

salat berjamaah di tratak bagian depan, 

sedangkan tratak bagian belakang dijadikan 

tempat tinggal. Saat itu santrinya berjumlah 8 

orang, dan tiga bulan kemudian meningkat 

menjadi 28 orang. 

Setelah dua tahun membangun 

pesantren Tebuireng, Jombang, Kyai Hasyim 

kembali harus kehilangan istri tercintanya, Nyai 

Khodijah. Saat itu perjuangan mereka sudah 

menampakkan hasil yang menggembirakan. 

Kyai Hasyim kemudian menikah kembali 

dengan Nyai Nafiqoh, putri Kyai Ilyas, pengasuh 

Pesantren Sewulan Madiun. Dari pernikahan ini 

Kyai Hasyim dikaruniai 10 anak, yaitu: (1) 

Hannah, (2) Khoiriyah, (3) Aisyah, (4) Azzah, (5) 

Abdul Wahid, (6) Abdul Hakim (Abdul Kholik), 

(7) Abdul Karim, (8) Ubaidillah, (9) Mashuroh, 

(10) Muhammad Yusuf. 

Pada akhir dekade 1920an, Nyai Nafiqoh 

wafat sehingga Kyai Hasyim menikah kembali 

dengan Nyai Masruroh, putri Kyai Hasan, 

pengasuh Pondok Pesantren Kapurejo, Pagu, 

Kediri. Dari pernikahan ini, Kyai Hasyim 

dikarunia 4 orang putra-putri, yaitu: (1) Abdul 

Qodir, (2) Fatimah, (3)  Khotijah, (4) Muhammad 

Ya’kub.  

 

Jasa Bagi Indonesia 

(Resolusi Jihad) 

 

Peran Beliau dalam Kemerdekaan Indonesia 

Perjuangan dan Penjajahan Karena 

pengaruhnya yang demikian kuat itu, 

keberadaan Kyai Hasyim menjadi perhatian 

serius penjajah. Baik Belanda maupun Jepang 

berusaha untuk merangkulnya. Di antaranya ia 

pernah dianugerahi bintang jasa pada tahun 

1937, tapi ditolaknya. Justru Kyai Hasyim 

sempat membuat Belanda kelimpungan. 

Pertama, ia memfatwakan bahwa perang 

melawan Belanda adalah jihad (perang suci). 

Belanda kemudian sangat kerepotan, karena 

perlawanan gigih melawan penjajah muncul di 

mana-mana. Kedua, Kyai Hasyim juga pernah 

mengharamkan naik haji memakai kapal 

Belanda. Fatwa tersebut ditulis dalam bahasa 

Arab dan disiarkan oleh Kementerian Agama 

secara luas. Keruan saja, Van der Plas 

(penguasa Belanda) menjadi bingung. Karena 

banyak ummat Islam yang telah mendaftarkan 

diri kemudian mengurungkan niatnya. 

Namun sempat juga Kyai Hasyim 

mencicipi penjara 3 bulan pada l942. Tidak jelas 

alasan Jepang menangkap Kyai Hasyim. 

Mungkin, karena sikapnya tidak kooperatif 

dengan penjajah. Uniknya, saking khidmatnya 

kepada gurunya, ada beberapa santri minta ikut 

dipenjarakan bersama Kyainya itu. 

Masa awal perjuangan Kyai Hasyim di 

Tebuireng bersamaan dengan semakin 

represifnya perlakuan penjajah Belanda 
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terhadap rakyat Indonesia. Pasukan Kompeni 

ini tidak segan-segan membunuh penduduk 

yang dianggap menentang undang-undang 

penjajah. Pesantren Tebuireng, Jombang pun 

tak luput dari sasaran represif Belanda. 

Pada tahun 1913 M., intel Belanda 

mengirim seorang pencuri untuk membuat 

keonaran di Tebuireng. Namun dia tertangkap 

dan dihajar beramai-ramai oleh santri hingga 

tewas. Peristiwa ini dimanfaatkan oleh Belanda 

untuk menangkap Kyai Hasyim dengan tuduhan 

pembunuhan. 

Dalam pemeriksaan, Kyai Hasyim yang 

sangat piawai dengan hukum-hukum Belanda, 

mampu menepis semua tuduhan tersebut 

dengan taktis. Akhirnya beliau dilepaskan dari 

jeratan hukum. 

Belum puas dengan cara adu domba, 

Belanda kemudian mengirimkan beberapa 

kompi pasukan untuk memporak-porandakan 

pesantren yang baru berdiri 10-an tahun itu. 

Akibatnya, hampir seluruh bangunan pesantren 

porak-poranda, dan kitab-kitab dihancurkan 

serta dibakar. Perlakuan represif Belanda ini 

terus berlangsung hingga masa-masa revolusi 

fisik Tahun 1940an. 

Pada bulan Maret 1942, Pemerintah 

Hindia Belanda menyerah kepada Jepang di 

Kalijati, dekat Bandung, sehingga secara de 

facto dan de jure, kekuasaan Indonesia 

berpindah tangan ke tentara Jepang. 

Pendudukan Dai Nippon menandai datangnya 

masa baru bagi kalangan Islam. Berbeda 

dengan Belanda yang represif kepada Islam, 

Jepang menggabungkan antara kebijakan 

represi dan kooptasi, sebagai upaya untuk 

memperoleh dukungan para pemimpin Muslim. 

Salah satu perlakuan represif Jepang adalah 

penahanan terhadap Hadratus Syaikh beserta 

sejumlah putera dan kerabatnya. Ini dilakukan 

karena Kyai Hasyim menolak melakukan 

seikerei. Yaitu kewajiban berbaris dan 

membungkukkan badan ke arah Tokyo setiap 

pukul 07.00 pagi, sebagai simbol penghormatan 

kepada Kaisar Hirohito dan ketaatan kepada 

Dewa Matahari (Amaterasu Omikami). Aktivitas 

ini juga wajib dilakukan oleh seluruh warga di 

wilayah pendudukan Jepang, setiap kali 

berpapasan atau melintas di depan tentara 

Jepang. 

Kyai Hasyim menolak aturan tersebut. 

Sebab hanya Allah lah yang wajib disembah, 

bukan manusia. Akibatnya, Kyai Hasyim 

ditangkap dan ditahan secara berpindah–

pindah, mulai dari penjara Jombang, kemudian 

Mojokerto, dan akhirnya ke penjara Bubutan, 

Surabaya. Karena kesetiaan dan keyakinan 

bahwa Hadratus Syaikh berada di pihak yang 

benar, sejumlah santri Tebuireng minta ikut 

ditahan. Selama dalam tahanan, Kyai Hasyim 

mengalami banyak penyiksaan fisik sehingga 

salah satu jari tangannya menjadi patah tak 

dapat digerakkan. 

Setelah penahanan Hadratus Syaikh, 

segenap kegiatan belajar-mengajar di 

Pesantren Tebuireng, Jombang vakum total. 

Penahanan itu juga mengakibatkan keluarga 

Hadratus Syaikh tercerai berai. Isteri Kyai 
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Hasyim, Nyai Masruroh, harus mengungsi ke 

Pesantren Denanyar, barat Kota Jombang. 

Tanggal 18 Agustus 1942, setelah 4 

bulan dipenjara, Kyai Hasyim dibebaskan oleh 

Jepang karena banyaknya protes dari para Kyai 

dan santri. Selain itu, pembebasan Kyai Hasyim 

juga berkat usaha dari KH Wahid Hasyim dan 

KH Abdul Wahab Hasbullah dalam 

menghubungi pembesar-pembesar Jepang, 

terutama Saikoo Sikikan di Jakarta. 

Tanggal 22 Oktober 1945, ketika tentara 

NICA (Netherland Indian Civil Administration) 

yang dibentuk oleh pemerintah Belanda 

membonceng pasukan Sekutu yang dipimpin 

Inggris, berusaha melakukan agresi ke tanah 

Jawa (Surabaya) dengan alasan mengurus 

tawanan Jepang, Kyai Hasyim bersama para 

ulama menyerukan Resolusi Jihad melawan 

pasukan gabungan NICA dan Inggris tersebut. 

Resolusi Jihad ditandatangani di kantor NU 

Bubutan, Surabaya. Akibatnya, meletuslah 

perang rakyat semesta dalam pertempuran 10 

November 1945 yang bersejarah itu. Umat 

Islam yang mendengar Resolusi Jihad itu keluar 

dari kampung-kampung dengan membawa 

senjata apa adanya untuk melawan pasukan 

gabungan NICA dan Inggris. Peristiwa 10 

Nopember kemudian diperingati sebagai Hari 

Pahlawan Nasional. 

Pada tanggal 7 Nopember 1945—tiga 

hari sebelum meletusnya perang 10 Nopember 

1945 di Surabaya—umat Islam membentuk 

partai politik bernama Majelis Syuro Muslim 

Indonesia (Masyumi). Pembentukan Masyumi 

merupakan salah satu langkah konsolidasi umat 

Islam dari berbagai faham. Kyai Hasyim 

diangkat sebagai Ro’is ‘Am (Ketua Umum) 

pertama periode tahun 1945-1947. 

Selama masa perjuangan mengusir 

penjajah, Kyai Hasyim dikenal sebagai 

penganjur, penasehat, sekaligus jenderal dalam 

gerakan laskar-laskar perjuangan seperti GPII, 

Hizbullah, Sabilillah, dan gerakan Mujahidin. 

Bahkan Jenderal Soedirman dan Bung Tomo 

senantiasa meminta petunjuk kepada Kyai 

Hasyim. 

 

Kisah Teladan Beliau 

Kesan Akhlak dan Kecerdasan 

Pernah terjadi dialog yang mengesankan 

antara dua ulama besar, KH Muhammad 

Hasyim Asy’ari dengan KH Cholil Bangkalan, 

gurunya. “Dulu saya memang mengajar Tuan. 

Tapi hari ini, saya nyatakan bahwa saya adalah 

murid Tuan,” kata Mbah Cholil, begitu Kyai dari 

Madura ini populer dipanggil. 

Kyai Hasyim menjawab, “Sungguh saya 

tidak menduga kalau Tuan Guru akan 

mengucapkan kata-kata yang demikian. 

Tidakkah Tuan Guru salah raba berguru pada 

saya, seorang murid Tuan sendiri, murid Tuan 

Guru dulu, dan juga sekarang. Bahkan, akan 

tetap menjadi murid Tuan Guru selama-

lamanya.” 

Tanpa merasa tersanjung, Mbah Cholil 

tetap bersikeras dengan niatnya. “Keputusan 

dan kepastian hati kami sudah tetap, tiada 

dapat ditawar dan diubah lagi, bahwa kami akan 
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turut belajar di sini, menampung ilmu-ilmu Tuan, 

dan berguru kepada Tuan,” katanya. Karena 

sudah hafal dengan watak gurunya, Kyai 

Hasyim tidak bisa berbuat lain selain 

menerimanya sebagai santri. 

Lucunya, ketika turun dari masjid usai shalat 

berjamaah, keduanya cepat-cepat menuju 

tempat sandal, bahkan kadang saling 

mendahului, karena hendak memasangkan ke 

kaki gurunya. 

Sesungguhnya bisa saja terjadi seorang 

murid akhirnya lebih pintar ketimbang gurunya. 

Dan itu banyak terjadi. Namun yang ditunjukkan 

Kyai Hasyim juga KH Cholil Bangkalan adalah 

kemuliaan akhlak. Keduanya menunjukkan 

kerendahan hati dan saling menghormati, dua 

hal yang sekarang semakin sulit ditemukan 

pada para murid dan guru-guru kita. 

Mbah Cholil adalah Kyai yang sangat 

termasyhur pada jamannya. Hampir semua 

pendiri NU dan tokoh-tokoh penting NU 

generasi awal pernah berguru kepada 

pengasuh sekaligus pemimpin Pesantren 

Kademangan, Bangkalan, Madura, ini. 

Sedangkan Kyai Hasyim sendiri tak 

kalah cemerlangnya. Bukan saja ia pendiri 

sekaligus pemimpin tertinggi NU, yang punya 

pengaruh sangat kuat kepada kalangan ulama, 

tapi juga lantaran ketinggian ilmunya. Terutama, 

terkenal mumpuni dalam ilmu Hadits. Setiap 

Ramadhan Kyai Hasyim punya ‘tradisi’ 

menggelar kajian hadits Bukhari dan Muslim 

selama sebulan suntuk. Kajian itu mampu 

menyedot perhatian ummat Islam. 

Maka tak heran bila pesertanya datang 

dari berbagai daerah di Indonesia, termasuk 

mantan gurunya sendiri, KH Cholil Bangkalan. 

Ribuan santri menimba ilmu kepada Kyai 

Hasyim. Setelah lulus dari Tebuireng, tak sedikit 

di antara santri Kyai Hasyim kemudian tampil 

sebagai tokoh dan ulama kondang dan 

berpengaruh luas. KH Abdul Wahab Hasbullah, 

KH Bisri Syansuri, KH R As’ad Syamsul Arifin, 

KH Wahid Hasyim (anaknya) dan KH Achmad 

Shiddiq adalah beberapa ulama terkenal yang 

pernah menjadi santri Kyai Hasyim. 

Tak pelak lagi pada abad 20 Tebuireng 

merupakan pesantren paling besar dan paling 

penting di Jawa. Zamakhsyari Dhofier, penulis 

buku ‘Tradisi Pesantren’, mencatat bahwa 

pesantren Tebuireng adalah sumber ulama dan 

pemimpin lembaga-lembaga pesantren di 

seluruh Jawa dan Madura. Tak heran bila para 

pengikutnya kemudian memberi gelar 

Hadratus-Syaikh (Tuan Guru Besar) kepada 

Kyai Hasyim. 

 

Mengambil Cincin Gurunya dari Lubang WC 

Salah satu rahasia seorang murid bisa 

berhasil mendapatkan ilmu dari gurunya adalah 

taat dan hormat kepada gurunya. Guru ada lah 

orang yang punya ilmu. Sedangkan murid 

adalah orang yang mendapatkan ilmu dari sang 

guru. Seorang murid harus berbakti kepada 

gurunya. Dia tidak boleh membantah apalagi 

menentang perintah sang guru (kecuali jika 

gurunya mengajarkan ajaran yang tercela dan 

bertentangan dengan syariat Islam maka sang 
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murid wajib tidak menurutinya). Kalau titah guru 

baii, murid tidak boleh membantahnya. 

Inilah yang dilakukan Kyai Hasyim 

Asy’ari (Pendiri Nahdlatul ‘Ulama). Beliau 

nyantri kepada KH Cholil Bangkalan, 

Bangkalan. Di pondok milik Kyai Kholil, Kyai 

Hasyim dididik akhlaknya. Saban hari, Kyai 

Hasyim disuruh gurunya angon (merawat) sapi 

dan kambing. Kyai Hasyim disuruh 

membersihkan kandang dan mencari rumput. 

Ilmu yang diberikan Kyai Kholil kepada 

muridnya itu memang bukan ilmu teoretis, 

melainkan ilmu pragmatis. Langsung 

penerapan. 

Sebagai murid, Kyai Hasyim tidak pernah 

ngersulo (mengeluh) disuruh gurunya angon 

sapi dan kambing. Beliau terima titah gurunya 

itu sebagai khidmat (penghormatan) kepada 

guru. Beliau sadar bahwa ilmu dari gunya akan 

berhasil diperoleh apabila sang guru ridlo 

kepada muridnya. Inilah yang dicari Kyai 

Hasyim, yakni keridoan guru. Beliau tidak hanya 

berhadap ilmu teoretis dari Kyai Kholil tapi lebih 

dari itu, yang diinginkan adalah berkah dari KH 

Cholil Bangkalan. 

Kalau anak santri sekarang dimodel 

seperti ini, mungkin tidak tahan dan langsung 

keluar dari pondok. Anak santri sekarang kan 

lebih mengutamakan mencari ilmu teoretis. 

Mencari ilmu fikih, ilmu hadits, ilmu nahwu 

shorof, dan sebagainya. Sementara ilmu 

“akhlak” terapannya malah kurang diperhatikan. 

Suatu hari, seperti biasa Kyai Hasyim setelah 

memasukkan sapi dan kambing ke 

kandangnya, Kyai Hasyim langsung mandi dan 

sholat Ashar. Sebelum sempat mandi, Kyai 

Hasyim melihat gurunya, Kyai Kholil termenung 

sendiri. Seperti ada sesuatu yang mengganjal di 

hati sang guru. Maka diberanikanlah oleh Kyai 

Hasyim untuk bertanya kepada Kyai Kholil. 

“Ada apa gerangan wahai guru kok 

kelihatan sedih,” tanya Kyai Hasyim kepada KH 

Cholil Bangkalan. 

” Bagaimana tidak sedih, wahai muridku. 

Cincin pemberian istriku jatuh di kamar mandi. 

Lalu masuk ke lubang pembuangan akhir 

(septictank),” jawab Kyai Kholil dengan nada 

sedih. 

Mendengar jawaban sang guru, Kyai 

Hasyim segera meminta ijin untuk membantu 

mencarikan cincin yang jatuh itu dan diijini. 

Langsung saja Kyai Hasyim masuk ke kamar 

mandi dan membongkar septictank (kakus). 

Bisa dibayangkan, namanya kakus dalamnya 

bagaimana dan isinya apa saja. Namun Kyai 

Hasyim karena hormat dan sayangnya kepada 

guru tidak pikir panjang. Beliau langsung masuk 

ke septictank itu dan dikeluarkan isinya. Setelah 

dikuras seluruhnya, dan badan Kyai Hasyim 

penuh dengan kotoran, akhirnya cincin milik 

gurunya berhasil ditemukan. 

Betapa riangnya sang guru melihat 

muridnya telah berhasil mencarikan cincinnya 

itu. Sampai terucap doa: “Aku ridho padamu 

wahai Hasyim, Kudoakan dengan 

pengabdianmu dan ketulusanmu, derajatmu 

ditinggikan. Engkau akan menjadi orang besar, 
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tokoh panutan, dan semua orang cinta 

padamu”. 

Demikianlah doa yang keluar dari KH 

Cholil Bangkalan. Karena yang berdoa seorang 

wali, ya mustajab. Tiada yang memungkiri 

bahwa di kemudian hari, Kyai Hasyim menjadi 

ulama besar. Mengapa bisa begitu? Disamping 

karena Kyai Hasyim adalah pribadi pilihan, 

beliau mendapat “berkah” dari gurunya karena 

gurunya ridho kepadanya. 
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7 Keutamaan Bulan Ramadhan Bagi 

Umat Islam — Telah diwajibkan kepada umat 

Islam untuk berpuasa sebulan penuh pada 

bulan Ramadhan. Bulan kesembilan pada 

penanggalan Hijriah ini memiliki banyak 

keutaaman bagi umat Islam, bahkan beberapa 

menyebutnya bulan seribu bulan. 

 

Khusus pada bulan Ramadhan ini, 

amal kebaikan umat Islam akan dibalas 

dengan berkah pahala yang berlipat ganda, 

bahkan bila kita menjalani puasa dengan 

sempurna, ketika hari lebaran datang, kita 

akan bersih dari dosa seperti bayi yang baru 

lahir kembali. Maka kita sebagai umat muslim 

sudah seharusnya tidak melewatkan bulan 

Ramadhan dengan kegiatan yang sia-sia, 

agar lebih termotivasi menjalani bulan puasa 

dan lebih memahami makna bulan ramadhan 

itu sendiri, mari kita ketahui bersama apa saja 

keutamaan-keutamaan bulan Ramadhan, 

bulan penuh berkah. 

  

1. Bulan Diturunkannya Al-Quran 

Bulan Ramadhan merupakan bulan 

dimana kitab suci umat Islam (Al-Qur’an) 

pertamakali diturunkan. Sesuai dengan QS. 

Al-Baqarah 185 yang artinya: 

 

 

“Beberapa hari yang ditentukan itu ialah bulan 

Ramadhan, bulan yang di dalamnya 

diturunkan (permulaan) Al-Quran sebagai 

petunjuk bagi manusia dan penjelasan-

penjelasan mengenai petunjuk itu dan 

pembeda (antara yang hak dan yang batil).” 

 

2. Amal Sholeh Yang Berlipat Ganda 

Sebagai umat Islam yang menjalankan 

amalan sholeh dan kewajiban seorang muslim 

pada bulan ramadhan akan mendapatkan 

balasan berlipat ganda, sampai sebagai 70 

kali lipat sebagaimana terdapat dalam Hadist: 

Khutbah Rasululah saw pada akhir bulan 

Sa`ban “Hai manusia, bulan yang agung, 

bulan yang penuh berkah telah menaung. 

Bulan yang didalamnya ada suatu malam 

yang lebih baik dari seribu bulan. Bulan yang 

padanya Allah mewajibkan berpuasa. 

Qiyamullail disunnahkan. Barang siapa yang 

pada bulan itu mendekatkan diri kepada Allah 

dengan suatu kebaikan, nilainya seperti orang 

yang melakukan perbuatan yang diwajibkan 

pada bulan lainnya. Dan barang siapa yang 

melakukan suatu kewajiban pada bulan 

itu,nilainya sama dengan tujuh puluh kali lipat 

dari kewajiban yang dilakukannya pada bulan 

lainnya. Keutamaan sedekah adalah sedekah 

pada bulan Ramadhan (HR. Bukhori-Muslim). 
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3. Bulan Pernuh Keberkahan 

Pada bulan puasa seorang muslim 

berkesempatan untuk kembali ke jalan yang 

baik dan mendapat keberkahan yang nilainya 

sama dengan seribu bulan. Maka bila seorang 

muslim pada bulan puasa saja tidak juga 

memanfaatkan kesempatannya, bulan lain 

kemungkinan akan lebih buruk lagi. seperti 

hadits dibawah ini: 

“Sesungguhnya telah datang 

kepadamu bulan yang penuh berkah. Allah 

mewajibkan kamu berpuasa, karena dibuka 

pintu- pintu surga, ditutup pintu-pintu neraka, 

dan dibelenggu syaitan- syaitan, serta akan 

dijumpai suatu malam yang nilainya lebih 

berharga dari seribu bulan. Barangsiapa yang 

tidak berhasil memperoleh kebaikannya, 

sungguh tiadalah ia akan mendapatkan itu 

untuk selama-lamanya.” (HR Ahmad, An-

Nasa’l, dan Baihaqi). 

  

4. Ramadhan Bulan Pengampunan 

Dosa 

Pada bulan Ramadhan juga seorang 

muslim berkesempatan untuk meraih pahala 

sebanyak-banyaknya, bahkan ibadah yang 

sempurna pada bulan puasa akan menjadikan 

seorang muslim suci kembali bagaikan bayi 

yang baru lahir. Sesuai Hadist Shahih: 

“Barangsiapa yang berpuasa 

Ramadhan karena iman dan ihtisab, maka 

akan diampuni dosa-dosanya yang lalu.” (HR. 

Bukhari) 

“Shalat yang lima waktu, dari jumat ke 

jumat, dan Ramadhan ke Ramadhan, 

merupakan penghapus dosa di antara 

mereka, jika dia menjauhi dosa-dosa besar.” 

(HR. Muslim) 

  

5. Pintu Surga Dibuka, Pintu Neraka 

Ditutup 

Selebar-lebarnya pintu untuk kembali 

ke jalan yang lurus pada bulan Ramadhan 

dibuka bagi umat Islam. Sesuai Hadist 

dibawah ini: 

“Jika datang Ramadhan, maka 

dibukalah pintu-pintu surga, ditutup pintu-pintu 

neraka dan syetan dibelenggu.” (HR. Muslim) 

  

6. Bulan yang Mendidik untuk Mencapai 

Ketaqwaan 

Menahan haus, lapar dan amarah 

merupakan jalan menuju sifat-sifat sabar yang 

taqwa. Itulah mengapa berpuasa sebulan 

penuh pada Ramadhan dapat membimbing 

umat Islam mencapai ketawaan. Sesuai surat 

dalam Al-Quran yang artinya: 

“Hai orang-orang yang beriman diwajibkan 

atas kamu berpuasa sebagaimana telah 

diwajibkan atas orang-orang yang sebelum 

kamu agar kamu bertaqwa” (QS. Al Baqarah 

183) 

 

7. Terdapat Malam Lailatul Qadar 

Malam 10 hari terakhir pada bulan 

Ramadhan merupakan waktu-waktu yang 

diantaranya terdapat malam Lailatul Qadar, 

dimana malam tersebut baik diisi doa-doa 

yang baik dan mukjizat dapat turun pada umat 

Islam pada malam Lailatul Qadar tersebut. 

“Sesungguhnya Kami telah menurunkannya 

(Al Quran) pada lailatul qadar (malam 

kemuliaan). Dan tahukah kamu apakah 

malam kemuliaan itu? Malam kemuliaan itu 

lebih baik dari seribu bulan.” (QS. Al Qadr 1-3) 

 

Inilah Keutamaan Siyam Puasa Bulan 

Ramadhan yang Wajib Anda Ketahui Puasa, 

Ramadhan 

Keutamaan Siyam Puasa Bulan Ramadhan - 

Alhamdulillah pada bulan ramadhan kali ini, 

kita masih diberi umur yang panjang untuk 

menambah amalan kita hingga akhir hayat. 

Ramadhan tidak akan hilang meskipun kita 

tidak merayakannya. Begitulah untaian yang 

pantas bagi orang yang tidak senang dengan 

kedatangan bulan yang suci. 

 

Ada banyak amalan yang menanti 

untuk dikerjakan, salah satu di anataranya 

adalah puasa ramadhan. Ada beberapa dalil 

al-Qur'an maupu Hadis nabi yang 

32 | Edisi Mei 2017 

Motivasi 



menyebutkan kemulian puasa bulan 

ramadhan. dari sekian banyaknya dalil 

tersebut, kami rangkumkan beberapa di 

antaranya yang populer di masyarakat. 

 

Keutamaan Bulan Ramadhan 
 

1. Puasa merupakan ibadah yang paling 

utama dan ketaatan yang paling besar 

sehingga Allah SWT  mewajibkan puasa 

kepada semua umat manusia sejak dahulu. 

الّصيَامُ  َعلَْيُكمُ  ُكتِبَ  آَمنُواْ  الَِّذْينَ  أَيَُّها يَا  

تَتَّقُْونَ  لَعَلَُّكمْ  قَْبِلُكمْ  ِمنْ  الَِّذْينَ  َعلىَ  ُكِتب َكَما  

 

“Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan 

bagi kalian puasa, sebagaimana diwajibkan 

puasa bagi orang-orang sebelum kalian agar 

kalian bertakwa” (QS. Al Baqarah : 183) 

 

2. Orang yang berpuasa akan mendapat 

ampunan dari Allah dan pahala yang besar, 

sebagaimana firman Allah SWT : 

 

َواْلقَانِتِْينَ  َواْلُمْؤِمنَاتِ  َواْلُمْؤِمِنْينَ  َواْلُمْسِلَماتِ  اْلُمْسِلِمْينَ  إِنَّ   

اِدقَاتِ  اِدقِْينَ َوالصَّ  َواْلقَانِتَاتِ  ابِِرْينَ  َوالصَّ ابَِراتِ  َوالصَّ َوالصَّ  

ائِِمْينَ  َواْلُمتََصِدّقَاتِ  َواْلُمتََصِدّقِْينَ  َواْلَخاِشعَاتِ  َواْلَخاِشِعْينَ  َوالصَّ  

ائَِماتِ  َكثِْيًرا للاَ  َوالذَّاِكِرْينَ  َواْلَحافَِظاتِ  فُُرْوَجُهمْ  َواْلَحافِِظْينَ  َوالصَّ  

َعِظْيُما َوأَْجًرا َمْغِفَرةً  لَُهمْ  للاُ  أََعدَّ  َراتِ َوالذَّاكِ    

 

“Sesungguhnya kaum muslimin dan kaum 

Muslimat, kaum Mukminin dan kaum 

Mukminat, orang-orang yang taat laki-laki dan 

perempuan, orang-orang yang jujur laki-laki 

dan perempuan, orang-orang yang sabar laki-

laki dan perempuan, orang-orang yang suka 

bersedekah laki-laki dan perempuan, orang-

orang yang suka berpuasa laki-laki dan 

perempuan, orang-orang yang memelihara 

kehormatan laki-laki dan perempuan, orang-

orang yang suka menyebut-nyebut nama 

Allah banyak sekali, laki-laki dan perempuan, 

maka Allah menyiapkan untuk mereka 

ampunan dan pahala yang besar. ” (QS. Al 

Ahzab : 35) 

 

Sabda Rasulullah SAW : 

ذَْنبِهِ  ِمنْ  تَقَدَّمَ  َما لَهُ  ُغِفرَ  َواْحِتَسابًا إِْيَمانًا َرَمَضانَ  َصامَ  َمنْ  ))  )) 

 

“Barangsiapa yang berpuasa Ramadhan 

karena iman dan mengharapkan pahala Allah, 

niscaya Allah akan mengampuni dosa-

dosanya yang telah lalu”.  (HR. Bukhary dan 

Muslim) 

 

لََواتُ  َرَمَضانَ  إِلىَ  َرَمَضانُ  وَ  اْلُجُمعَةِ  إِلىَ  َواْلُجُمعَةُ  اْلَخْمسُ  الصَّ  

اْلَكبَائِرُ  اْجتُنِبَتِ  إِذَا بَْينَُهَما ِلَما ُمَكِفَّرات     

 

“Shalat lima waktu, dari Jum’at ke Jum’at, dan 

dari Ramadhan ke Ramadhan, menghapus 

semua dosa yang terjadi di antaranya apabila 

dijauhi dosa-dosa besar”. (HR. Muslim) 

 

3. Puasa berfungsi sebagai tameng (perisai) 

dari api neraka. Sabda Rasulullah SAW : 

 

اْلِقتَالِ  ِمنَ  أََحِدُكمْ  َكُجنَّةِ  النَّارِ  ِمنَ  ُجنَّة   الّصيِامُ    

 

“Puasa itu perisai/penangkal dari api neraka 

seperti perisai bagi salah seorang kalian dari 

perang” (HR. Ahmad) 

 

4. Puasa berfungsi sebagai pengekang hawa 

nafsu syahwat. Sabda Rasulullah SAW : 

 

جْ  اْلبَاَءةَ  ِمْنُكمُ  اْستََطاعَ  َمنِ  الشَّبَابِ  َمْعَشرَ  يَا أََغضُّ   ُفَإِنَّه فَْليَتََزوَّ  

يَامِ  فَعَلَْيهِ  يَْستَِطعْ  لَمْ  َمنْ  وَ  ِلْلفََرجِ  أَْحَصنُ  وَ  ْلبََصرِ لِ  ِوَجاء   لَهُ  فَإِنَّهُ  بِالِصّ  

 

“Wahai para pemuda, barangsiapa di antara 

kalian yang telah mampu maka menikahlah 

karena ia lebih dapat menundukkan 

pandangan dan lebih membentengi kemaluan. 

Dan barangsiapa yang belum mampu maka 

hendaklah berpuasa karena puasa 

merupakan obat penawar gejolak syahwat”. 

(HR. Bukhary dan Muslim) 

 

5. Puasa akan memasukkan ke dalam surga. 

 

أَُماَمةَ  أَبِيْ  َعنْ   t  َقاَلَ  بِِه، للاُ  ْنَفعُنِيَ يَ  بِأَْمر   ُمْرنِيْ  للاِ، َرُسْولَ  يَا : قاَل  

يَامِ  َعلَْيكَ  )) : لَهُ  ِمثْلَ  لَ  فَإِنَّهُ  بِالِصّ  )) 

 

“Dari Abu Umamah ra ia berkata : “Wahai 

Rasulullah, perintahkanlah aku satu amalan 
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yang Allah akan memberiku manfaat 

dengannya (masuk surga).” Maka beliau 

bersabda : “Lakukanlah puasa, tak ada 

amalan yang setara dengannya”. (HR. Nasa’i) 

 

6. Disediakan pintu khusus di surga bagi 

orang yang berpuasa, bernama Royyan yang 

tidak dimasuki kecuali oleh orang yang 

berpuasa. Sabda Nabi SAW : 

 

يَّاُن، لَهُ  يُقَالُ  بَابًا اْلَجنَّةِ  فِي إِنَّ  ائُِمْونَ  ِمْنهُ  يَْدُخلُ  الرَّ الِقيَاَمةِ  يَْومَ  الصَّ ، 

ائُِمْوَن، أَْينَ  يُقَالُ  َغْيُرُهْم، أََحد   ِمْنهُ  يَْدُخلُ  لَ  يَْدُخلُ  لَ  فَيَقُْولُْونَ  الصَّ  

ُهمْ َغْيرُ  أََحد   ِمْنهُ  يَْدُخلُ  فَلَمْ  أُْغِلقَ  َدَخلُْوا فَإِذَا َغْيُرُهْم، أََحد   ِمْنهُ   

 

“Sesungguhnya di surga terdapat sebuah 

pintu yang bernama Ar-Royyan, pada hari 

kiamat orang-orang yang berpuasa masuk 

melewati pintu itu. dan tidak diperkenankan 

masuk ke dalamnya kecuali mereka. Maka 

dikatakan : “Mana orang-orang yang berpuasa 

?” Maka mereka berkata : Tidak 

diperkenankan masuk ke dalamnya kecuali 

mereka, apabila mereka telah memasukinya 

maka ditutuplah pintu itu dan tidak seorang 

pun yang masuk ke dalamnya kecuali 

mereka”. (HR. Bukhary dan Muslim) 

 

7. Orang yang berpuasa akan diganjar oleh 

Allah tanpa hitungan. 

 

8. Orang yang berpuasa akan mendapat dua 

kesenangan.  

9. Bau mulut orang yang berpuasa di sisi Allah 

lebih harum daripada aroma misk, 

sebagaimana sabda Rasulullah SAW : 

 

ِضْعف   َسْبِعِمائَةِ  إِلىَ  أَْمثَاِلَها بِعَْشرِ  اَْلَحَسنَةُ  لَهُ، آَدمَ  اْبنِ  َعَملِ  ُكلُّ  ، 

يَامَ  إِلَّ  )) : تَعَالىَ  للاُ  قاَلَ  َشْهَوتَهُ  تََركَ  بِِه، أَْجِزي َوأَنَا ِليْ  فَإِنَّهُ  الِصّ  

ائِمِ  ، أَْجِليْ  ِمنْ  َشَرابَهُ  وَ  َطعَاَمهُ  وَ  فِْطِرهِ  ِعْندَ  فَْرَحة   : نِ فَْرَحتَا ِللصَّ  

ائِمِ  فَمِّ  لَُخلُْوفُ  وَ  َربِِّه، ِلقَاءِ  ِعْندَ  فَْرَحة   وَ  ِرْيحِ  ِمنْ  للاِ  ِعْندَ  أَْطيَبُ  الصَّ  

 (( اْلِمْسكِ 

 

“Setiap amal yang dilakukan anak Adam 

adalah untuknya dan satu kebaikan dibalas 

sepuluh kali lipatnya bahkan sampai tujuh 

ratus kali lipat. Allah Ta’ala berfirman : 

“Kecuali puasa, itu untuk-Ku dan aku yang 

langsung membalasnya. Ia telah 

meninggalkan syahwat , makan dan 

minumnya karena Aku”. Orang yang berpuasa 

mendapatkan dua kesenangan, yaitu 

kesenangan ketika berbuka puasa dan 

kesenangan ketika berjumpa dengan 

Tuhannya. Sungguh bau mulut orang yang 

berpuasa lebih harum di sisi Allah daripada 

aroma kesturi”. (HR. Bukhary dan Muslim) 

 

10.Puasa akan memberi syafaat (pertolongan 

kepada orang yang berpuasa kelak pada hari 

kiamat, sebagaimana sabda Rasulullah SAW  

: 

 

يَامُ  يَامُ  يَقُْولُ  اْلِقيَاَمِة، يَْومَ  ِلْلعَْبدِ  يَْشفَعَانِ  اْلقُْرآنُ  وَ  الِصّ َربِّ  أَيْ  : الِصّ ، 

النَّْومَ  َمنَْعتُهُ  :اْلقُْرآنُ  يَقُْولُ  وَ  .فِْيهِ  فََشِفّْعنِيْ  الشَّْهَوةَ  وَ  الطَّعَامَ  َمنَْعتُهُ   

فَيَْشفَعَانِ  فِْيهِ  فََشِفّْعنِيْ  بِاللَّْيلِ    

 

“Puasa dan Al Qur’an memberi syafaat 

kepada hamba Allah pada hari kiamat. Puasa 

berkata : “Wahai Tuhanku, aku telah 

menghalanginya makan minum dan 

syahwatnya pada siang hari, maka 

perkenankanlah aku memberi syafaat 

baginya”. Dan Al Qur’an pun berkata: “ Aku 

telah menghalanginya tidur pada malam, 

maka perkenankanlah aku memberi syafaat 

baginya.” (HR. Ahmad) 

 

Inilah 10 Keutamaan Bulan Ramadhan 

 

Bulan Ramadhan adalah bulan yang selalu 

dinanti – nanti. bagi orang – orang mukmin, 

kepergian bulan Ramadhan jauh lebih 

disesalkan daripada kepulangan seorang 

tamu mulia yang berlalu pergi. Tak heran 

bilamana para salaf dahulu berdoa jauh – jauh 

hari sebelum Ramadhan datang : 

 

" Yaa Allah, pertemukanlah aku dengan 

Ramadhan, dan pertemukanlah Ramadhan 

denganku, dan jadikan amal ibadahku pada 

bulan mulia itu diterima disisi Mu " 

 

sekilas kita bertanya – tanya, " apa sih 

keutamaan bulan Ramadhan dibandingkan 
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bulan – bulan yang lain ? " dalam postingan 

kali ini, akan kami sebutkan sedikitnya 

sepuluh keutamaan bulan Ramadhan, 

meskipun sebenarnya banyak sekali 

keutamaan bulan yang mulia ini yang telah 

disebutkan oleh para ulama. Yang kami 

harapkan bisa bermanfaat bagi kita semua. 

 

1 – Al Qur’an Diturunkan Pada Bulan 

Ramadhan 

 

Allah ta’ala berfirman : 

“Beberapa hari yang ditentukan itu ialah) 

bulan Ramadhan, bulan yang di dalamnya 

diturunkan  (permulaan ) Al Quran sebagai 

petunjuk bagi manusia dan penjelasan-

penjelasan mengenai petunjuk itu dan 

pembeda  ( antara yang hak dan yang bathil ) 

“ ( Al Baqarah : 185 ) 

 

Imam Ibnu Katsir rahimahullah berkata ( Allah 

ta’ala memuji bulan bulan Puasa diantara 

bulan – bulan lainnya, dengan memilih bulan 

tersebut ( sebagai waktu ) diturunkannya Al 

Qur’an ) lihat Tafsir Ibnu Katsir 1 / 282 

 

“ karena itu, Barangsiapa di antara kamu hadir 

( di negeri tempat tinggalnya ) di bulan itu, 

Maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu, 

dan Barangsiapa sakit atau dalam perjalanan  

( lalu ia berbuka ),  

Maka ( wajiblah baginya berpuasa ), sebanyak 

hari yang ditinggalkannya itu, pada hari-hari 

yang lain. Allah menghendaki kemudahan 

bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran 

bagimu. dan hendaklah kamu mencukupkan 

bilangannya dan hendaklah kamu 

mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang 

diberikan kepadamu, supaya kamu bersyukur 

“ ( Al Baqarah : 185 ) 

 

Syaikh Shalih Al Fauzan hafidzahullah berkata 

( dalam ayat yang mulia ini Allah menyebutkan 

2 keutamaan bulan Ramadhan: ……………. 

Yang kedua adalah dengan diwajibkannya 

puasa Ramadhan atas umat ini, sebagaimana 

firman Allah “ karena itu, Barangsiapa di 

antara kamu hadir ( di negeri tempat 

tinggalnya ) di bulan itu, Maka hendaklah ia 

berpuasa pada bulan itu, “ ) lihat ithaaful Iman 

bi Duruus Syahri Ramadhan hal. 15 

 

3 – Pintu Langit Dibuka Sedangkan Pintu – 

Pintu Neraka Ditutup 

 

Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam 

bersabda : 

 

و جهنم أبواب غلقت و السماء أبواب فتحت رمضان شهر دخل إذا  

الشياطين سلسلت  

 

“ apabila telah datang bulan Ramadhan, pintu 

– pintu langit dibuka, sedangkan pintu – pintu 

neraka akan ditutup, dan setan dibelenggu  “ ( 

diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim ) 

 

4 – Diampuninya Dosa – Dosa Di Bulan Itu 

 

Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam 

bersabda : 

 

ً  رمضان صام من ذنبه من تقدم ما له ُغفر واحتساباً  إيمانا  

 

“ barangsiapa yang berpuasa Ramadhan 

dengan penuh iman dan mengharap pahala, 

maka akan diampuni dosa – dosanya yang 

telah lalu “ ( diriwayatkan oleh Bukhari dan 

Muslim ) 

Dalam hadits lain beliau bersabda : 

له يغفر أن قبل انسلخ ثم رمضان عليه دخل رجل أنف رغم  

 

“ celakalah seseorang, ia memasuki bulan 

Ramadhan kemudian melaluinya sedangkan 

dosanya belum diampuni “ ( diriwayatkan oleh 

Tirmidzi dan Ahmad ) 

 

5 – Dilipat Gandakan Pahala Pada Bulan 

Ramadhan 

 

Rasulullah shallallah alaihi wa sallam 

bersabda : 

 

حجة تعدل رمضان في عمرة   
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“  pahala umrah pada bulan Ramadhan 

menyamai pahala ibadah haji “ ( diriwayatkan 

oleh Bukhari dan Muslim ), Dalam riwayat 

Muslim disebutkan “……..menyamai pahala 

ibadah haji bersamaku “ 

 

Ibnu Rajab rahimahullah berkata ( Abu Bakr 

bin Abi Maryam menyebutkan bahwa banyak 

guru – gurunya yang berkata : apabila telah 

dating bulan Ramadhan maka perbanyaklah 

berinfaq, karena infaq pada bulan Ramadhan 

dilipat gandakan bagaikan infaq fi sabilillah, 

dan tasbih pada bulan Ramadhan lebih utama 

daripada tasbih di bulan yang lain ) 

 

6 – Lailatul Qadr Ada Di Bulan Ramadhan 

 

Lailatul Qadr ( malam kemuliaan ) adalah 

suatu malam yang ada pada 10 hari terakhir di 

bulan Ramadhan, yang mana malam tersebut 

memiliki banyak sekali barakah dan 

kemuliaan, bahkan satu malam tersebut lebih 

baik dari seribu bulan. 

 

“ Sesungguhnya Kami telah menurunkannya 

(Al Quran) pada malam kemuliaan. Dan 

tahukah kamu Apakah malam kemuliaan itu? 

Malam kemuliaan itu lebih baik dari seribu 

bulan.  

 

Pada malam itu turun malaikat-malaikat dan 

Malaikat Jibril dengan izin Tuhannya untuk 

mengatur segala urusan. Malam itu (penuh) 

Kesejahteraan sampai terbit fajar “ ( Al Qadr : 

1-5 ) 

 

Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam 

bersabda : 

حرمها من شهر ألف من خير ليلة فيه و حضركم قد الشهر هذا إن  

كله الخير حرم فقد  

 

“ sesungguhnya bulan (Ramadhan) telah 

dating kepada kalian, di dalamnya terdapat 

sebuah malam yang lebih baik dari seribu 

bulan, barang siapa yang tidak mendapatinya 

maka ia telah kehilangan banyak sekali 

kebaikan “ ( diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan 

dihasankan oleh Al Mundziry ) 

 

7 – Disyareatkannya I’tikaf Di Bulan 

Ramadhan 

 

“ Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan 

puasa bercampur dengan isteri-isteri kamu; 

mereka adalah pakaian bagimu, dan kamupun 

adalah pakaian bagi mereka. Allah 

mengetahui bahwasanya kamu tidak dapat 

menahan nafsumu, karena itu Allah 

mengampuni kamu dan memberi ma'af 

kepadamu. Maka sekarang campurilah 

mereka dan ikutilah apa yang telah ditetapkan 

Allah untukmu, dan Makan minumlah hingga 

terang bagimu benang putih dari benang 

hitam, Yaitu fajar. kemudian sempurnakanlah 

puasa itu sampai (datang) malam, (tetapi) 

janganlah kamu campuri mereka itu, sedang 

kamu beri'tikaf dalam mesjid. Itulah larangan 

Allah, Maka janganlah kamu mendekatinya. 

Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-

Nya kepada manusia, supaya mereka 

bertakwa “ ( Al Baqarah : 187 ) 

 

Anas radhiallahu anhu berkata : 

 

“ adalah Nabi shallallahu alaihi wa sallam 

beri’tikaf pada 10 hari terakhir dari bulan 

Ramadhan, sampai beliau wafat, kemudian 

istri – istri beliau pun beri’tikaf setelahnya “ ( 

diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim ) 

 

8 – Puasa Ramadhan Salah Satu Sebab 

Masuk Surga 

 

Pada masa Rasulullah shallallahu alaihi wa 

sallam ada dua orang dari bani Qudha’ah 

yang masuk islam, kemudian salah seorang 

dari mereka mati syahid, sementara yang 

satunya wafat setahun kemudian, salah 

seorang sahabat bernama Thalhah bin 

Ubaidillah radhiallahu anhu berkata : aku 

bermimpi melihat surga, lalu aku melihat 

orang yang wafat setahun kemudian tersebut 

masuk surga sebelum orang yang mati syahid, 
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akupun terheran – heran, maka tatkala pagi 

hari aku memberitahu Rasulullah shallallahu 

alaihi wa sallam, beliaupun bersabda : 

رعكة كذا و كذا أو آلف ستة صلى و رمضان بعده صام قد أليس   

سنة صالة  

 

“ bukankah setelah itu ( dalam waktu setahun 

) ia berpuasa Ramadhan, shalat enam ribu 

rakaat atau shalat sunnah beberapa rakaat ? “ 

( diriwayatkan oleh Ahmad dan dishahihkan 

oleh Albani ) 

 

9 – Bulan Ramadhan Bulan Ibadah Dan Amal 

Kebaikan 

 

Rasulullah shallallahu alaihi wa salam 

bersabda : 

ذنبه من تقدم ما له غفر احتسابا و إيمانا رمضان قام من  

 

“ barangsiapa yang berdiri shalat pada bulan 

Ramadhan dengan penuh iman dan 

mengharap pahala maka akan diampuni dosa 

– dosanya yang telah lalu “ ( diriwayatkan oleh 

Bukhari dan Muslim ) 

 

Inilah Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam, 

apabila telah memasuki sepuluh hari terakhir 

bulan Ramadhan, beliau mengencangkan 

sarung beliau,  

 

menghidupkan malam Ramadhan, dan 

membangunkan keluarganya. 

 

Inilah Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam, 

beliau adalah orang yang paling dermawan, 

dan beliau lebih dermawan lagi apabila datang 

bulan Ramadhan. 

 

10 – Bulan Ramadhan Adalah Bulan Penuh 

Berkah, Rahmat, Dan Mustajabnya Doa 

 

Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam 

bersabda : 

مبارك شهر رمضان أتاكم  

 

“ telah datang kepada kalian bulan 

Ramadhan, bulan penuh berkah ….. “ ( 

diriwayatkan oleh An Nasai dan dishahihkan 

oleh Albani ) 

 

Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam 

bersabda : 

جهنم أبواب غلقت و الرحمة أبواب فتحت رمضان شهر دخل إذا  

الشياطين سلسلت و  

 

“ apabila telah masuk bulan Ramadhan, maka 

dibukalah pintu – pintu rahmat, sedangkan 

pintu – pintu neraka jahannam ditutup, dan 

setanpun dibelenggu “ ( diriwayatkan oleh 

Bukhari dan Muslim dan ini adalah lafadz 

Muslim ) 

 

Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam 

bersabda : 

دعوة – رمضان في يعني –  ليلة و يوم كل في مسلم لكل إن  

 مستجابة

 

“ sesungguhnya setiap muslim pada tiap siang 

dan malam hari – pada bulan Ramadhan – 

memiliki doa yang mustajab “ ( diriwayatkan 

oleh Al Bazzar dan dishahihkan oleh Albani ) 

 

Demikian sedikit keutamaan Ramadhan yang 

bisa kami sajikan. Semoga Allah 

memudahkan menerima amal ibadah kita di 

mulia ini. 
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Suatu hari, seekor Tupai bersahabat baik 

dengan Kelinci. Mereka selalu mencari makan 

bersama-sama. Jika Kelinci tidak dapat 

mengambil makanan di atas pohon. Maka, 

Tupailah yang akan mengambilnya. Sebaliknya, 

jika Tupai ingin mengambil kacang. Maka, 

Kelincilah yang akan mengambilkannya di 

dalam tanah. Musim hujan pun akan datang, 

setiap binatang di dalam hutan mulai 

mempersiapkan makanan dan keperluan untuk 

menghadapi datangnya musim hujan. Selain itu, 

para penduduk hutan pun sibuk membuat 

tempat tinggal. 

Namun, kedua sahabat itu belum 

membuat rumah untuk mereka tinggali 

bersama. Sebenarnya, Tupai selalu mengajak 

Kelinci untuk membuat rumah. Namun, Kelinci 

selalu saja menolak dengan berbagai alasan. 

Karena tidak mempunyai tempat tinggal, pada 

saat hujan datang mereka sering kehujanan. 

 

Suatu hari, Tupai berniat untuk mengajak 

Kelinci untuk mencari makanan bersama. 

Namun, yang akan diajak masih tidur. Akhirnya, 

Tupai pun membangunkan sahabatnya. 

Namun, ia sangat terkejut karena badan Kelinci 

sangat panas. Kelinci jatuh sakit karna setiap 

hari harus kehujanan. Tupai sangat 

kebingungan bagaimana caranya untuk 

menolong sahabatnya itu. 

‘’ Hei Tupai! Apa yang sedang kau 

lakukan? Mengapa kau terlihat sangat 

kebingungan?’’ Tanya Kancil. 

‘’ Kancil, syukurlah kau datang. Aku tidak 

tahu harus bagaimana. Sahabatku demam 

tinggi, bisakah kau menolongnya?’’ ujar Tupai 

sedih. 

Akhirnya, Kancil pun langsung 

mengangkat Kelinci dan langsung membawa ke 

rumahnya. Sampai dirumah Kancil, Kelinci 

langsung diberikan obat. Panas Kelinci pun 
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mulai turun. Tidak lama kemudian, Kelinci 

terbangun dan sangat kebingungan. 

‘’ Hei teman, kau berada dirumahku.’’ Ujar 

Kancil. 

‘’ Benar sahabatku, Kancil sudah berbaik 

hati mau menolong kita dan membawamu ke 

rumahnya pada saat demam.’’ Tambah Tupai.‘’ 

Benarkah? Terimakasih banyak Kancil’’ ujar 

Kelinci.  

‘’ Sama-sama, kita adalah teman. 

Sebagai teman, sudah seharusnya aku 

membantumu. Aku sudah mendengar cerita 

dari Tupai. Kau demam karena setiap hari 

kehujanan. Jika kau mempunyai rumah. Tentu 

saja kau tidak akan sakit kehujanan seperti ini. 

Lihatlah rumahku, nyaman sekali, bahkan pada 

saat hujan turun, aku pun tidak merasakan 

kehujanan’’ Ujar Kancil menjelaskan. 

Mendengar yang dikatakan Kancil, 

Kelinci pun sangat menyesal karena sikap 

malasnya selama ini. Ia pun langsung meminta 

maaf kepada sahabatnya. Keesokan harinya, 

Kelinci dan Tupai pun mulai bersiap untuk 

membuat rumah mereka. Kancil pun membantu 

membuatkan rumah kecil untuk dari kayu. 

Meskipun kecil. Tapi cukup untuk mereka 

berdua. 

Sejak saat itulah, ketika hujan turun. 

Mereka berdua tidak lagi kehujanan. Mereka 

sangat senang karena memiliki rumah yang 

nyaman untuk mereka berdua tinggali. 

Pesan moral dari Contoh Dongeng Si 

Kancil : Kisah Kelinci dan Tupai adalah sangat 

senang rasanya jika kita memiliki sahabat. 

Saling membantu dan tolong menolong akan 

membuat hidup kita lebih mudah dan bahagia. 

Namun perlu diingat kita juga harus menjadi 

anak yang rajin. Anak rajin akan sukses dan 

bahagia dimasa yang akan datang 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
. 
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Di dalam Al Qur'an ada perintah spesifik 

untuk memperhatikan buah ketika pohon 

sedang berbuah dan memperhatikan 

kematangannya (QS 6:99), kalau kita 

laksanakan perintah ini, insyaallah kita 

akan dapat memaksimalkan manfaat dari setiap 

jenis buah khususnya kurma pada artikel ini dan 

dapat meminimalkan buah yang terbuang 

karena busuk atau karena keduluan dimakan 

codot maupun binatang lainnya.  

Maka saat kurma kita mulai berbuah kita 

harus bisa mengenal tahapan-tahapan 

pematangan buah kurma sehingga kita bisa 

menentukan kapan waktu yang tepat untuk 

memanen buah kurma sesuai dengan 

keperluannya. Mulai dari penyerbukannya, 

buah kurma memiliki lima tahapan / fase 

pematangan yaitu fase Hababauk, fase kimri, 

fase khalal, fase ruthab dan fase tamr. Untuk 

sampai ke fase tamr memerlukan waktu lebih 

kurang dua ratus hari, dimana pada stadium 

tersebut kurma sudah matang sepenuhnya. 

Namun untuk panen tidak harus menunggu fase 

tamr karena kurma sudah bisa dipanen mulai 

fase khalal. 

 

Adapun keadaan masing-masing fase 

pada proses pematangan buah kurma secara 

garis besar dapat dijelaskan sebagai berikut : 

 

1. Fase hababouk, dimulai segera setelah 

fertilisasi (pembuahan), berlangsung dalam 

waktu empat hingga lima minggu. Ciri-cirinya 

antara lain, kecepatan pertumbuhan sangat 

lambat, buahnya imatur, berat rata-ratanya satu 

gram dan tertutup secara sempurna oleh 

kelopak. 
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Tahap Pematangan Buah Kurma (foto : staff.blog.ui.ac.id) 



2. Fase kimri, buahnya benar-benar keras, 

warnanya apple green dan tidak cocok untuk 

dimakan. Merupakan stadium paling lama, 

memerlukan waktu sembilan hingga empat 

belas minggu, tergantung varietasnya. 

 

3. Fase khalal, secara fisiologis buahnya 

matur. Warnanya berubah dari hijau menjadi 

kuning kehijau-hijauan, kuning, merah muda, 

merah atau merah tua tergantung varietas. 

Berlangsung tiga sampai lima minggu. Buah 

kurma mencapai berat dan ukuran maksimum, 

tetapi konsentrasi gula dan keasaman 

mengalami peningkatan yang cepat, dan terjadi 

penurunan kandungan air lima puluh hingga 

lima puluh delapan persen. Kurma khalal harus 

dimakan segera setelah panen karena 

kandungan gula dan airnya yang tinggi akan 

menyebabkan fermentasi. 

 

 

 

4. Fase ruthab, disebut juga kurma 

segar dimana warna buah berubah menjadi 

coklat atau hitam. Berlangsung dua hingga 

empat minggu. Pada stadium ini terjadi 

penurunan berat buah karena penurunan 

kandungan air. Buahnya sangat manis, 

sehingga penting untuk memanen dan 

memasarkan kurma dalam fase ini. Namun 

pada fase ini, buah akan cepat berubah 

masam, sehingga kebanyakan orang lebih 

memilih kurma setelah melewati fase ruthab. 
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Kurma fase kimri (foto : Facebook Indonesian date palm association) 

 

Kurma fase khalal (foto : Facebook Indonesian date palm 

association) 
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5. Fase tamr, disebut juga kurma 

kering, kurma manisan atau kurma masak 

dimana kurma benar-benar matang dan 

warnanya berubah menjadi coklat atau hampir 

hitam. Tekstur daging buahnya lembut. 

Kandungan total dalam kurma mencapai 

maksimum dan kehilangan sebagian besar 

airnya, sehingga menyebabkan proporsi gula 

dan air cukup untuk mencegah fermentasi. 

Tahap ini merupakan tahap paling baik untuk 

penyimpanan, tipe kurma pada fase inilah yang 

diimpor Indonesia yang sering kita jumpai di 

pasar-pasar, mini market, dan mall-

mall Indonesia. 

 

 

Kurma dapat dimakan selagi mentah 

ataupun matang jadi meskipun pada fase 

khalal, kurma masih mentah namun kurma ini 

sudah bisa dipanen dan dimakan. Fase kurma 

yang dipanen memiliki kelebihan dan 

kekurangan masing-masing misalnya kurma 

segar (fase ruthab) mengandung kadar air dan 

vitamin yang lebih banyak serta rasanya sangat 

manis namun kurma fase ini rendah kandungan 

energi siap pakainya serta harus cepat 

dipasarkan atau dimakan sebelum rusak.  

 

Sementara kurma yang kering (fase tamr) tinggi 

akan kandungan energi siap pakai serta lebih 

awet disimpan, namun kandungan air dan 

beberapa vitamin menjadi lebih rendah bahkan 

kandungan vitamin C-nya hilang. 

Oleh karena itu, kurma yang mau 

dipanen harus dilihat sesuai kebutuhan kalau 

mau langsung dimakan dan dipasarkan bisa 

dipanen di fase khalal dan yang paling 

baik serta segar dapat dipanen pada fase 

ruthab. sedangkan apabila untuk keperluan 

lama ataupun awet disimpan panen kurma di 

fase tamr merupakan pilihan yang tepat karena 

kurma tidak cepat busuk/rusak. 
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Kurma fase tamr yang biasa dijual di pasar-pasar Indonesia 
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Pertanyaan: 

Mas firman, saya baru membuka website 

tentang alpha telepati, apakah bisa 

mempengaruhi anak saya yang malas belajar 

jadi rajin belajar ya, karena kebetulan saya dan 

anak saya beda kota jadi saya tidak bisa 

mengawasinya terus. Saya ingin dia rajin 

belajar mas. Mohon penjelasannya. 

Ibu Rahma-Pekalongan, 0877xxxxxx 

Jawab: 

Terima kasih bu sudah mampir ke website 

alphatelepati.com, ketika tangan ibu terbawa 

ke alamat itu maka itu bukan sebuah 

kebetulan, karena pikiran ibu yang menariknya 

untuk membuka website tentang alpha telepati. 

Kenapa tangan ibu membuka web itu? karena 

memang alpha telepati solusi dari pertanyaan 

ibu, dengan menggunakan alpha telepati maka 

ibu bisa "mengontrol" atau "mengatur anak ibu 

meskipun anak ibu berada di kota lain. 

Kegunaan alpha telepati bukan hanya untuk 

membuat anak rajin tetapi untuk keinginan 

apapun dari diri ibu kepada anaknya.  

Dengan memanfaatkan teknik alpha telepati 

maka ibu bisa mengatur anak ibu tanpa terlihat 

mengatur, dan tidak perlu sambil marah-

marah, nanti anak ibu pasti berubah dengan 

sendirinya. Sudah banyak pembaca buku 

alpha telepati yang merasakan kemudahan 

dalam mendidik anaknya dengan 

menggunakan teknik alpha telepati. Saatnya 

sekarang, ibu rahma yang menikmatinya. 

 

Pertanyaan : 

Saya senang dengan tulisan-tulisan mas 

firman, saya selalu membaca majalah 

kekuatan sugesti, isinya begitu inspiratif mas. 

saya selalu membaginya ke teman-teman 

saya. Saya mau bertanya, bagaimana mas 

firman membagi waktu ya, dengan kesibukan 

mas firman, ada kelas reguler, privat bahkan 

platinum 3 hari. Tetapi masih sempat juga 

menulis bahkan aktivitas lainnya sebagai 

dosen dan manager juga. Pencerahannya 

mas, gimana? 

Rendy - Jakarta, 0812xxxxxx 

Jawab: 

Wah terima kasih mas atau bapak rendy ya ini, 

terima kasih sudah membaca majalah 

kekuatan sugesti dan membaginya kepada 

teman-teman anda. Memang majalah 

kekuatan sugesti sangat tepat untuk dibagi 

kepada orang lain, daripada berbagi hal-hal 

yang berbau HOAX, maka  lebhi bermanfaat 

kalau membagi majalah kekuatan sugesti 

kepada orang lain. Majalah kekuatan sugesti 

dijamin isinya adalah sugesti-sugesti positif 

yang jika dibaca tentu memberikan hasil yang 

positif juga kepada pembacanya. 
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Menjawab pertanyaan anda tentang membagi 

waktu, kalau saya sih yang dibagi bukan 

waktunya tetapi pikirannya, dengan membagi 

pikiran maka otomatis waktu akan mengikuti 

sendiri. Cara membagi pikiran ini seharusnya 

dipahami oleh semua orang, karena itu saya 

memuat kelas amc sebagai panduan dalam 

mengenali, mengontrol dan memaksimalkan 

pikiran. Kita harus tahu dulu apa itu pikiran, 

harus memahami dulu. Banyak orang salah 

dalam memahami pikiran, karena salah 

memahami alias gagal paham maka jadinya 

tidak bisa membaginya. Saya buktikan ke diri 

saya, bisa melakukan banyak hal dengan baik 

karena memang sudah terbagi pikiranya 

dengan benar. Jadi, bukan waktunya yang 

dibagi melainkan pikirannya. 

 

Pertanyaan : 

Majalah kekuatan sugesti adalah majalah yang 

selalu saya tunggu, isinya berbeda dengan 

bacaan lainnya, banyak solusi mas disini. Oh 

ya mas, saya vicky dari belanda, saya tugas 

belajar di belanda dan sudah sejak 6 bulan 

yang lalu saya mengikuti mas firman, baik itu di 

blog, majalah ini selalu saya download dan 

saya share ke teman-teman disini. Saya fans 

deh sama mas firman, tulisannya benar-benar 

membuka pikiran saya. 

Saya memiliki pertanyaan, bisakah saya 

bekerja di indonesia tetapi memiliki 

penghasilan seperti diluar negeri? Saya 

sedang galau, apakah saya harus kembali ke 

indonesia ataukah tetapi di sini saja. Dijawab 

ya mas firman 

vicky-belanda, vi_cheer@xxxx 

Jawab: 

Terima kasih mas vicky di belanda, salam saya 

buat teman-teman disana ya. Saya senang 

bisa memberikan pencerahan untuk teman-

teman di belanda, meskipun hanya melalui 

tulisan saja ya. Ngomongin penghasilan, 

sebenarnya tidak menjadi persoalan apakah 

anda mau di belanda atau kembali ke 

indonesia, tergantung dari pikiran anda. Kalau 

anda berpikir bekerja di belanda penghasilanya 

lebih besar maka itulah yang terjadi, tapi kalau 

anda mau mengubah pikiran anda bahwa 

bekerja di indonesia itu juga sama dapatnya 

maka ya itujuga pasti terjadi. 

Besar kecilnya penghasilan seseorang bukan 

tergantung dari pekerjaannya, bukan 

tergantung dari bisnisnya tetapi dari pikirannya. 

Kalau anda sudah pikirannya kaya maka 

dimanapun anda berada maka pasti 

penghasilan anda besar. Kalau anda lebih 

berat di indonesia karena ada keluarga atau 

hal yang lain, maka kembali saja ke indonesia, 

jaga pikirannnya, dan bisa belajar AMC supaya 

bisa memahami bagaimana menggunakan 

pikiran dgn benar. Sehingga bisa membuat 

penghasilan besar meskipun tidak berada 

diluar negeri. 

 

Pertanyaan : 

Assalamualaikum pak firman, saya 

penggermar tulisan-tulisan anda di blog dan 

ingin sekali ikut kelas AMC, insya Allah kita 

ketemu bulan mei pak di surabaya. Saya 

bertanya dulu disini sebelum nanti dikelas. 

Kenapa mas firman mengatakan semua itu dari 

pikiran, bukan hati. Sedangkan banyak orang, 

pemuka agama, bahkan trainer lain 

mengatakan hati. Gunakan hatimu bukan 

pikiranmu, ini malah mas firman sendiri yang 

mengatakan bahwa semuanya di pikiran. 

Gimana mas? 

Abdul Rahman - Pati 

Jawab: 

Waalaikumsalam, Terima kash pak sudah 

membaca tulisan-tulisan saya. Kenapa saya 

mengatakan pikiran sebagai kuncinya? ya 

karena memang seperti itu adanya pak hehe. 

Kalau yang lain, orang-orang itu mengatakan 

hati maka pasti mereka belum belajar AMC, 

sehingga mengatakan kalau fungsi pikiran 

tidak penting. Nanti dikelas bapak pasti paham, 

kenapa kuncinya adalah di pikiran. Banyak 
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tulisan, banyak buku, banyak training yang 

menjauhkan manusia dari pikirannya, padahal 

sesungguhnya kunci kehidupan manusia ada 

di pikirannya. Sehingga ketika manusia bisa 

menggunakan pikiran dengan benar maka 

disitulah manusia bisa mewujudkan semua 

keinginanya. 

Bagi anda yang memiliki pertanyaan seputar 

kehidupan, bisa mengirimkan ke 

pratamafirman@yahoo.com, atau melalui sms 

ke 0856.46.000981 atau acc facebook di 

facebook.com/wahana.sejati 
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