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PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa disertasi dengan judul:
“Pembinaan Kecerdasan Spiritual dalam Sistem Pendidikan
Pondok Pesantren” (Studi Kasus di Pondok Pesantren Suryalaya
Tasikmalaya)” beserta seluruh isinya adalah benar-benar karya
saya sendiri, dan saya tidak melakukan penjiplakan atau
pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan etika yang
berlaku dalam masyarakat keilmuah. Atas pernyataan ini, saya siap
menanggung resiko/sanksi yang dijatuhkan kepada saya apabila
kemudian ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan
dalam karya saya ini, atau ada klaim terhadap keaslian karya saya
ini.

Bandung, 1 Juli 2005
Yang membuat pernyataan
Basukiyatno
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KATA PENGANTAR

Penelitian

ini

memusatkan

perhatian

pada

kajian

tentang

Pembinaan Kecerdasan Spiritual Dalam Sistem Pendidikan Pondok
Pesantren, yang dilaksanakan di Pondok Pesantren Suryalaya. Dalam
zaman

modern,

kehidupan

manusia

sangat

dibantu

oleh

ilmu

pengetahuan dan teknologi, dunia industri maju pesat sehingga mencapai
puncak-puncak

kemakmuran

dan

kemewahan.

Seiring

dengan

keberhasilan kehidupan material tersebut, sisi kehidupan kemanusiaan ,
kemasyarakatan, tata-nilai semakin terabaikan, sehingga muncullah
disharmoni dalam kehidupan manusia yang meningkatkan gangguan
psikologi dan penyakit-penyakit kejiwaan,
Spiritual, merupakan salah satu dimensi dalam diri manusia yang
memiliki peran dominan namun sering kurang mendapat perhatian.
Dimensi tersebut dalam tataran tertentu merupakan senjata pamungkas
manusia dalam menyelesaikan problem-problem yang dihadapi. Hal
tersebut menunjukkan bahwa kecerdasan spritual memiliki peran penting
dalam kehidupan, sehingga seharusnya mendapatkan perhatian dan
pembinaan yang selayaknya.
Pendidikan

umum

bertujuan

untuk

membentuk

kepribadian

manusia seutuhnya. Proses pendidikan dapat terjadi di sekolah, di
lingkungan rumah tangga, dan juga di masyarakat. Idealnya sebuah
lembaga pendidikan menjalankan sekaligus tiga fungsi tersebut secara
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integratif. Salah satu lembaga yang masih menjalankannya secara
terpadu adalah sistem pendidikan pondok pesantren, meskipun lembaga
ini lebih terkesan konservatif. Kondisi tersebut menjadi salah satu alasan
mengapa pondok pesantren dijadikan latar dalam penelitian ini.
Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif yang difokuskan
pada: (1) Konsep manusia, (2) Sistem pendidikan,
Kecerdasan Spiritual, dan

(3) Konsep

(4) Pembinaan Kecerdasan Spiritual yang

dikembangkan di Pondok Pesantren Suryalaya .
Penelitian ini disusun dalam sistematika disertasi yang terdiri dari
enam bab; yaitu:
Pertama, bab pendahuluan. Di dalam bab ini dikemukakan
mengenai latar belakang masalah, fokus masalah, tujuan penelitian,
kegunaan penelitian, dan batasan konsep.
Kedua,

landasan

teoretis

mengenai

pembinaan

kecerdasan

spiritual melalui sistem pendidikan Pondok Pesantren. Pada bagian ini
dipaparkan konsep dan pandangan teoretis yang berkenaan dengan:
Konsep

Kecerdasan Intelektual (IQ), Konsep Kecerdasan Emosional

(EQ), Konsep Kecerdasan Spiritual (SQ), Hakekat Sistem Pendidikan
Pesantren, Model Kerangka Pikir Penelitian.
Ketiga,

proses

penelitian,

yang

Pendekatan Penelitian, Jalannyan

meliputi

paparan

tentang:

Penelitian (memasuki lapangan,

pengumpulan data, dan analisa data).
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Keempat, menyajikan hasil penelitian yang berisi: Deskripsi Visi,
Misi dan Tujuan Pesantren Suryalaya, Deskripsi Sistem Pendidikan di
Pesantren Suryalaya, Deskripsi Pembinaan Kecerdasan Spiritual di
Pesantren Suryalaya, Internalisasi Nilai-nilai Kecerdasan Spiritual di
Pesantren Suryalaya, Penelusuran Alumni.
Kelima, pembahasan hasil penelitian yang terdiri dari: Pembinaan
Ruhani penyadaran Hakekat Manusia, Pembinaan Kyai, Pembinaan
Jama’ah, Internalisasi Nilai-Nilai Kecerdasan Spiritual, Analisis Masa
Depan Pesantren Suryalaya, Temuan Penelitian, Pengembangan Model
Pembinaan Kecerdasan Spiritual.
Keenam, penutup. Dalam bab ini diajukan butir-butir kesimpulan,
implikasii dan rekomendasi hasil penelitian.
Semoga bermanfaat, khususnya dalam pengembangan pendidikan.

Bandung, 1 Juli 2005
Hormat kami,
Basukiyatno.
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BAB I
PENDAHULUAN

A.

LATAR BELAKANG

1.

Krisis Pendidikan Nasional
Pendidikan

bertujuan

mencerdaskan

kehidupan

bangsa

dan

mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang
beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi luhur,
memiliki pengetahuan dan ketrampilan, kesehatan jasmanai dan rohani,
kepribadian yang mantap dan mandiri serta rasa tanggung jawab
kemasyarakatan dan kebangsaan (UU No. 2 Th. 1989).
Pendidikan merupakan usaha manusia untuk mewujudkan potensi
kemampuan dasar yang telah dianugerahkan Allah kepadanya, baik
berupa potensi jiwa maupun raganya. Keterpaduan jiwa dan raga
merupakan dasar manusia

untuk berpikir, berbuat dan bekerja

mewujudkan kemampuannya sehingga semakin meningkat kehidupannya.
Jadi pendidikan merupakan satu jembatan emas peningkatan taraf
kehidupan manusia.
Dengan logika tersebut dapat dipahami, bahwa ada kesejajaran
antara taraf pendidikan dengan tingkat kehidupan manusia. Allah
menegaskan bahwa: “Allah akan mengangkat derajad orang-orang yang
beriman dan berilmu beberapa darojat” (QS. al Mujaadilah: 11).
Sebaliknya, rendahnya kualitas derajat dan martabat manusia disebabkan
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oleh ulah manusia sendiri dan rendahnya kualitas pendidikan. Dalam
skala yang lebih luas, krisis multidimensional yang terjadi di Indonesia
juga merupakan cerminan dari rendahnya kualitas pendidikan. Persoalan
masyarakat dan persoalan pendidikan berkait dan bertumpuk, seperti:
keterbatasan kualitas tenaga kerja, pengangguran, lulusan pendidikan
yang kurang terampil, dan rendahnya moral anak.
Kenyataan adanya persoalan yang melilit pendidikan tersebut tidak
dapat disangkal. Para pakar pendidikan maupun birokrat pendidikan juga
mengakui hal tersebut. Ketua Komite Reformasi Pendidikan, Suyanto
(Harian Tempo, 2 Mei 2002), menyatakan bahwa pendidikan Indonesia
terpuruk. Faktor-faktor pendidikan nasional sangat lemah, seperti: guru,
sarana-prasarana, sistem dan lainnya.
Toenggoel Siagian (Harian Tempo, 2 Mei 2002), menilai wajah buruk
pendidikan terutama disebabkan oleh terlalu banyaknya beban yang
diurus oleh pendidikan. Hal tersebut nampaknya sejalan dengan Winarno
Surakhmad (Kompas, 2 Mei 2002) yang menilai bahwa faktor eksternal
sangat membebani pendidikan nasional. Jelaslah bahwa baik faktor
internal maupun eksternal masih menjadi kendala pendidikan nasional.
Hasil riset The Political and Economic Risk Consultative (PERC),
menunjukkan bahwa kualitas pendidikan Indonesia menempati peringkat
ke-11 dari 12 negara di Asia Tenggara (Koran Tempo, 2 Mei 2002). Harian
tersebut juga mengutip laporan Bank Dunia, UNESCO, ILO, dan The
World Economic Forum, tentang buruknya kualitas manusia Indonesia.
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Dari negara di dunia yang diteliti Bank Dunia, Indonesia menempati
peringkat 109, jauh di bawah negara Asia Tenggara lainnya, seperti:
Singapura (peringkat ke-24); Malaysia (61); Thailand (76); dan Filipina
(77). Selengkapnya, Harian Tempo (2 Mei 2002) menyajikan data berikut:
Tabel 1
Lemahnya Mutu Pendidikan Nasional
No

Uraian

1

Mutu pendidikan

Urutan 11 dari 12 Negara Asia
Tenggara

2

Penyumbang terbesar
angka anak tidak
bersekolah/ putus
sekolah.
Rendahnya anggaran
pendidikan
Kualitas guru rendah,
Guru (Madrasah
Ibtidaiyah)

70 persen dari seluruh jumlah anak
tidak sekolah di dunia

3
4

5

6
7
8

9
10

11

Tes kemampuan
membaca siswa kelas
IV SD se –Asia Timur
Prestasi belajar IPA
siswa kelas II SLTP
Prestasi belajar IPA
siswa kelas III SLTP
Indeks Pengembangan Manusia (Human
Development Index)
Daya saing rendah
Rendahnya relevansi
hasil pendidikan dan
kebutuhan masyarakat
Produksi buku rendah

Indikator

Sumber
The Political and
Economic Risk
Consultancy
Laporan World
Education Forum April
2000

Di bawah 10 persen

Diknas

86,2 persen dari 12 juta
berpendidikan di bawah Level D2.
Banyak guru SD/MI, SLTP/MTs
mempunyai nilai 5 untuk pelajaran
IPA dan Matematika
Terendah

Balitbang Depdiknas
1999

Urutan 32 dari 38 negara

The Third International
Mathematic & Science
The Third International
Mathematic & Science
UNESCO 2000

Urutan 34 dari 38 negara
Urutan 109 (pencapaian pendidikan,
kesehatan, penghasilan individu) dari
147 negara anggota PBB
Urutan 37 dari 59 negara Forum
Pengangguran 8,8 %

2000 judul per tahun dengan 210 juta
penduduk (Malaysia 15 ribu judul/
tahun)
Sumber: Koran Tempo, 2 Mei 2002.

Laporan Bank Dunia

The Word Economic
ILO

Media Kerja Budaya,
2001

Kelemahan pendidikan di Indonesia terungkap pula di dalam judul
berita sebagai berikut: (1) Yahya Muhaimin: “Depdiknas Penuh Kolusi dan
Korupsi” (Republika 12 Agustus 2000); (2) Prof. Abu Suud: ”Renungan
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Pendidikan: Agama Telah Gagal” (Suara Merdeka, 2 Mei 2001); (3)
“Koreksi Terhadap Sistem Pendidikan Sekuler” (Republika, 3 Mei 2001);
(4) Penyakit Ijasah, (Ronald Dore, 1988). Tentu masih banyak berita dan
hasil analisisnya yang menggelisahkan masyarakat, di antaranya adalah
perkelahian massal siswa antarsekolah, mahasiswa antarperguruan tinggi,
bahkan mahasiswa antarfakultas dalam satu perguruan tinggi. Data
kelemahan pendidikan tersebut, sangatlah memprihatinkan, terutama
dilihat dari perspektif pembinaan nilai moral anak didik.
2.

Pentingnya Pendidikan Nilai
Pendidikan mempunyai banyak fungsi, utamanya untuk mendidik

siswa menjadi manusia yang bermoral, pendidikan juga berfungsi untuk
membekali siswa dengan ilmu pengetahuan dan keterampilan/teknologi.
Sedangkan fungsi pendidikan sebagai wahana pembinaan akal dan qalbu,
dalam sejarahnya selalu mengalami pasang-surut. Persaingan dominasi
akal dan qalbu dalam kebudayaan manusia selalu silih berganti (Shaffer,
A. Jerome 1968, Achmad Sanusi, 1999, Tafsir, 1999). Sejak Thales
melontarkan pemikiran filsafatnya, buah kerja pikiran mulai mengagetkan
manusia. Para filosof mempelajari kekuatan akal untuk kemajuan
manusia, dengan lambang kemajuan berupa ‘materi’, akal telah membawa
perubahan yang sangat pesat.
Kemajuan tersebut cenderung menafikan jiwa (agama), bahkan
agama dinilai hanya menghambat kemajuan saja. Titik balik dari puncak
pemikiran ini muncul ketika akal dirasakan telah menentang manusia
14
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sehingga pada gilirannya manusia akan menentang akal (Tafsir, 1999: 4).
Persaingan akal dan jiwa mencapai puncaknya, bahwa materi (akal) tidak
ada, yang ada hanyalah jiwa (mind), sebaliknya bahwa jiwa itu tidak ada,
yang ada hanyalah materi. Pemikiran diperkuat, dilengkapi bahkan dianulir
oleh hasil pemikiran, inilah salah satu hasil karya akal, sehingga
persaingan pemikiran tersebut mendinamisasi kemajuan. Sampailah pada
filsafat Kant, yang telah mengantarkan pada puncak pandangan
rasionalisme akal tentang hakikat manusia, sehingga akal dan jiwa (iman)
berada dalam kedudukan masing-masing dan berjalan secara harmonis
(Tafsir, 1999: 4).
Sejarah akan selalu berputar, hal mana juga terjadi dalam bidang
pemikiran dan peradaban (Al-quran; Capra, 2000; Huntington, 2001;
Shaffer, 1968; Achmad Sanusi, 1999). Gelombang evolusi pemikiran telah
mengarah pada revisi yang mendasar atas kepercayaan bahwa metode
ilmiah

merupakan

satu-satunya

pendekatan

yang sahih

terhadap

pengetahuan. Arah dan gaya berpikir positivisme-empirikal, dengan
kriteria

logis-rasional-uniform,

dinilai

banyak

melahirkan

kebiasan,

kerumitan, gejolak, krisis, peralihan nilai-nilai dan kesemrawutan (Achmad
Sanusi, 1999: 2).
Sistem nilai bahwa persepsi inderawi merupakan satu-satunya
sumber pengetahuan dan kebenaran telah bergeser dan mengakui bahwa
pengetahuan dapat diperoleh melalui pengalaman batin (Fritjof Capra,
2000: 17-18; Hidayat Nataatmadja, 2001: xxv; Amir An-Najar, 2001: 100).
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Paradigma cara belajar telah bergeser, bahwa terdapat banyak sumber
dan cara untuk mendapatkan pengetahuan (Davies, 2001; Amin Syakur,
2001).
Kemampuan logika dalam mengembangkan pendekatan berpikir
manusia secara mandiri, kritis, logis, rasional dan objektif telah membawa
kemajuan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang
sangat

pesat.

Pendekatan

berpikir

yang

mengedepankan

logika,

mengidentifikasi objek kajian dibatasi pada fakta-fakta fisikal dan organik
yang secara faktual ada, dan melekat —secara inherent— pada objek itu
sendiri, sehingga diperoleh sifat-sifat yang signifikan, relevan, teratur,
otonom dan pasti.
Ilmu pengetahuan telah mencapai puncak-puncak spesialisasi yang
sangat tinggi dan detail. Hegemoni supremasi rasionalitas sains yang
berlebihan

akhirnya

melahirkan

meresahkan umat manusia.

ketimpangan-ketimpangan

yang

Hal tersebut telah mendorong munculnya

berbagai gerakan spiritualitas yang menjadi trend di abad XXI ini, yang
paling menonjol antara lain New Age Movement (Ruslani, 2000: vi).
Gerakan tersebut lahir dengan visi yang berkaitan erat dengan
penghayatan akan makna hidup dan penghayatan terhadap kosmis.
Penghayatan baru bahwa “kembali ke pusat” dengan ajarannya pusat diri
manusia itu bersifat transenden, yaitu kembalinya diri kepada keadaan
yang awal secara rohani, manusia sebagaimana adanya, manusia yang
masih berada dalam fithrah-nya (Ruslani, 2000: ix).
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Lahirnya permasalahan masyarakat dan munculnya berbagai
gerakan spiritualitas juga dipicu oleh kenyataan, bahwa pendekatan
berpikir logis belum menemukan cara untuk mendiskusikan masalah
makna, nilai dan perannya dalam kehidupan manusia. Pendekatan
rasional, tidak dilengkapi dengan perangkat untuk mempelajari sesuatu
yang tidak dapat diukur secara objektif. Sejalan dengan hal tersebut,
pendekatan berfikir logis mengharuskan orang meninggalkan intuisi,
persepsi dan suara qalbu, serta hal-hal yang kurang rasional dan kurang
objektif.
Dari sudut pandang proses pendidikan, sangat terasa bahwa
pengembangan dan penanaman nilai belum setara dengan keberhasilan
menanamkan kemampuan akademik para siswanya. Bahkan terjadi
pendangkalan pendidikan nilai baik dalam level tujuan, proses, isi-materi,
level hasil, dan level sektoral (A. Atmadi, 2000).
Bagi bangsa Indonesia sumber nilai yang terbukti telah berhasil
mempersatukan bangsa ini adalah Pancasila. Nataatmadja (2002: 46)
mengakui bahwa penemuan kontruksi intelegensi (pikiran) paripurna yang
dihasilkannya sangat diilhami oleh persepsinya tentang Pancasila.
Selanjutnya dikatakan bahwa keindahan dan nuansa ajaran Islam telah
menyentuh qalbunya, sehingga diyakini bahwa Pancasila merupakan
salah satu petunjuk-Nya yang diberikan melalui iqra kepada bangsa
Indonesia yang sedang berjuang untuk menegakkan kemerdekaannya.
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Menurut Nataatmadja (2002: 46-47) pernyataan politik yang begitu
indah tidak bisa dibiarkan menjadi patung melainkan perlu dikembangkan
agar benar-benar menjiwai seluruh pikir dan perbuatan bangsa Indonesia.
Lebih lanjut, dia memaparkan bahwa keindahan dan kesaktian Pancasila
terbukti telah berhasil mempersatukan bangsa Indonesia, sehingga
pemimpin yang konsisten dengan Pancasila akan berhasil memimpin
bangsa. Dalam ideologi Pancasila itulah al-Islam dan ajaran Nabi Ibrahim
berjumpa di tepi samudra keilmuan.
Nataatmadja (2002: 38-39) memperagakan berbagai pola kontruksi
intellegensi, kefitrahan, ruh dan ideologi, baik dalam tingkat paradigma
ilmu, tingkat wawasan biofisik. Peragaan yang menggambarkan kontruksi
berpikir manusia secara kompleks dan utuh dalam paradigma Islam yang
berbeda sekali dengan kontruksi intelegensi (pikiran) Barat yang lepas
dengan persoalan nilai.
Kemajuan cara berpikir Barat serta penerapan ilmu pengetahuan dan
teknologinya telah membawa beberapa efek, seperti: kehangatan
komunitas masyarakat mulai terkikis, hubungan personal mengendur,
kehidupan

masyarakat

kehilangan

ruhnya.

Hal

itu

lebih

lanjut

menyebabkan moralitas sangat sulit dikendalikan, dan puncaknya adalah
krisis nilai dan makna.

Kekosongan dan kehampaan hidup telah

melahirkan aneka ragam penyakit, baik penyakit fisik yang menimpa
pribadi-pribadi, maupun penyakit masyarakat.
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Kenyataan tersebut menyadarkan masyarakat bahwa kemajuan
material tidak cukup, dan keunggulan kecerdasan akademik tidak dapat
berjalan sendirian, diperlukan kecerdasan untuk mengembangkan intuisi
manusia, sehingga mereka dapat memanusiakan diri seutuhnya.
3.

Kebutuhan Kecerdasan Spiritual dalam Pendidikan Umum
Pendidikan berkewajiban mengembangkan potensi manusia secara

utuh. Proses tersebut memakan waktu yang panjang, sehingga harus
terencana, terprogram sejalan dengan tingkat kedewasaan anak didik.
Secara teoretik diketahui bahwa ilmu pengetahuan itu berlapis-lapis dari
tingkat teknik-manual di dunia empirik yang paling sederhana sampai di
tingkat tauhid yang terdalam di dunia fitriyah yang gaib. Lapis-lapis
keilmuan tersebut berasosiasi langsung dengan lapis-lapis kesadaran
fitriyah dan kesadaran indriyah.
Menurut pandangan Al-Ghazali (dalam Ali Issa Othman, 1981:123124) bahwa keterpaduan antara kemampuan mempelajari pengetahuan
praktis (muamalah) dengan praktik disiplin moral diri sendiri (riyadhoh)
yang sesuai dengan pengetahuan itu yang akan mampu mengubah pada
tingkatan yang lebih tinggi dan mulia. Pengetahuan praktis (muamalah)
adalah kegiatan pikir yang merupakan lapis indriyah, sedang kesadaran
fitriyah merupakan kegiatan zikir teraktualisasikan melalui riyadhoh.
Disiplin diri (riyadhoh) adalah melatih gairah dan mengendalikan amarah
sedemikian rupa, sehingga nilai-nilai tersebut menjadi terkenali oleh akal
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pikiran. Proses tersebut dapat berjalan sebagai proses panjang dan
mengasyikkan sehingga akhirnya mencapai tingkat yang terbaik.
Kegiatan pikir dan zikir tersebut dalam pandangan Hidayat
Nataatmadja (1994: 17) bertemu sebagai pasangan pada sumbu nilai,
yang hanya berbeda arah. Pikir mengarah keluar sebagai manifestasi
kekhalifahan di bumi, dan zikir mengarah ke dalam sebagai manifestasi
kehambaan di dunia gaib.
Pada waktu berpikir intens, kemampuan zikir terinduksi, atau pada
waktu intens berzikir kemampuan pikir terinduksi. Interaksi positif antara
pikir dengan zikir akan terjamin kalau rukun iman dan rukun Islam
dijadikan paradigma. Hasil pikir disebut “sadar” dan hasil zikir disebut
“eling”, maka manusia paripurna adalah manusia yang sadar dan eling
pada waktu yang sama.
Menurut psikologi Maslow (dalam Hidayat Nataatmadja,1994:17),
kreativitas muncul bersamaan dengan pengalaman puncak, yang diartikan
sebagai persenyawaan antara fakta dan nilai. Pengalaman puncak, dalam
pandangan Danah Zohar dan Ian Marshall (2001) disebutnya sebagai
pengalaman-pengalaman spiritual. Pengalaman mana menggores kuat
dalam diri seseorang bahkan mampu mengarahkan tindakannya.
Dalam pesantren praktik riyadhoh dilaksanakan dalam ajaran-ajaran
thorekot, dan pengikut ajarannya disebut golongan sufisme. Ada
sementara sufisme yang hanya mempraktikkan disiplin ibadah untuk
mencapai kebahagiaan. Semakin dalam pengetahuan dan semakin
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banyak pengetahuan tentang Allah semakin besarlah kebahagiaan
seseorang.
Keseimbangan antara dua lapisan ilmu pengetahuan tersebut
merupakan kunci-kunci meraih kesuksesan. Permasalahan akan segera
muncul

manakala

dominasi

antara

masing-masing

lapisan

tidak

mempunyai keseimbangan, dan lebih parah lagi apabila tidak ada
hubungan dan keterpaduan. Pendidikan umum menjembatani persoalan
pendidikan yang terjadi selama ini, dengan memberikan bekal ilmu
pengetahuan secara komprehensif.
Pengaruh paradigma positivisme dalam pendidikan sangat kuat.
Dengan mengandalkan kemampuan logika-empirik yang mendasarkan
pada kriteria logis-rasional-uniform, pendidikan sangat mementingkan nilai
akademik, kecerdasan otak atau IQ (Intelligence Quetient). Keberhasilan
siswa, mulai dari sekolah dasar sampai ke perguruan tinggi selalu diukur
berdasarkan prestasi akademik. Hal tersebut telah memunculkan masalah
siswa, sekolah dan masyarakat. Persaingan yang tidak sehat, perkelahian
massal

antarpelajar,

bahkan

sebagian

akademisi

tidak

memiliki

kepribadian secara utuh.
Sekolah sebagai perwujudan utama upaya pencerdasan bangsa,
mendapat

kritikan

tajam.

Kritik-kritik

tersebut

mengingatkan

agar

pendidikan mewujudkan manusia yang kaffah, bukan materialisme, atau
sekulerisme sebagaimana yang telah terjadi selama ini. Kritik paling keras
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menilai bahwa sekolah telah membelenggu kebebasan siswa, menindas
kemerdekaan berpikir, dan didominasi nilai materi serta standar akademik.
Pelajar tidak hanya membutuhkan kemampuan akademik dan
pemenuhan materi. Mereka membutuhkan kecerdasan untuk menjawab
pertanyaan-pertanyaan mendasar tentang keberadaan dirinya. Hal
tersebut membangkitkan kekuatan jiwanya, membuat hidup bermakna,
tetap tegar dan kuat di kala mengalami depresi atau terpukul, tetap toleran
ketika berkuasa, dan memancangkan harapan masa depan dalam
konteks yang seluas-luasnya.
Kekuatan tersebut membimbing manusia dari dalam dirinya sendiri,
yang mengizinkan otaknya untuk menemukan dan menggunakan makna
dalam pemecahan masalah. Kecerdasan untuk mengembangkan intuisi
dari qalbu nuraninya yang paling dalam, yang tidak pernah dapat
dibohongi oleh siapapun, berupa kekuatan kecerdasan spiritual.
Pembinaan kecerdasan spiritual dalam kerangka mengantisipasi
krisis pendidikan dan perkembangan masyarakat menjadi penting
terutama apabila dihubungkan dengan aspirasi masyarakat dalam konteks
pendidikan umum, yang oleh Achmad Sanusi (dalam Rohmat Mulyana,
dkk; 1999) disebutnya future studies. Dengan future studies diharapkan
dapat mengendalikan uncertainties di masa depan, di situlah diperlukan
pembelajaran ilmu-ilmu secara terpadu dan bermakna.
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4.

Pembinaan Kecerdasan Spiritual dalam Sistem Pondok
Pesantren
Pesantren, menurut analisis Nurcholis Madjid (1985), adalah

lembaga yang mewujudkan proses perkembangan pendidikan nasional
secara wajar. Secara historis, pesantren tidak hanya mengandung makna
keislaman, melainkan juga

keaslian Indonesia, karena lembaga yang

serupa sudah terdapat pada masa kekuasaan Hindu-Budha, sedangkan
Islam meneruskan dan mengislamkannya.
Sejalan dengan hakikat pendidikan pesantren yang tumbuh dan
berkembang sepenuhnya berdasarkan motivasi agama, lembaga itu
dikembangkan untuk mengefektifkan usaha penyiaran agama dan
pengamalan

ajaran-ajarannya.

Dalam

pelaksanaannya,

pendidikan

pesantren melakukan proses pembinaan pengetahuan, sikap, dan
kecakapan, yang menyangkut segi keagamaan. Tujuan intinya yaitu
mengusahakan pembentukan manusia berbudi luhur (al-akhlaq alkarimah) dengan pengamalan-pengamalan keagamaan yang konsisten
(istiqomah). Seorang santri (siswa) di pesantren menurut Marzuki Wahid
(1999: 17) juga harus mengemban fungsi untuk mencari kebenaran
mutlak (ultimate truth), sebagaimana kaum sufi mengembara untuk
memperoleh ‘makanan’ bagi jiwanya yang tidak pernah puas. Karena itu,
pesantren salafiyah tidak memberikan ijazah, output yang diharapkan
adalah melahirkan orang-orang bertaqwa (manusia utuh).
Secara konseptual, dipahami bahwa kebenaran mutlak hanyalah
milik Allah SWT semata. Namun dengan akalnya manusia dapat mecapai
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kebenaran relatif, kebenaran pada tingkatan yang beragam, berupa ilmu
pengetahuan. Islam mengajarkan kepada ummatnya untuk menggunakan
akalnya (berpikir). Seorang sufi besar Al Muhasibi (dalam Amir An-Najar,
2001: 107) menyatakan bahwa akal itu adalah Nuur Gharizah yang
bertambah dengan percobaan dan akan menjadi kuat ditunjang oleh
adanya ilmu dan kesabaran. Pemahaman sederhana ini memberi
pengertian bahwa ada keterpaduan dinamis antara kecerdasan intelektual
di kepala dan kecerdasan spiritual di qalbu. Manusia memecahkan
masalahnya dengan kecerdasan kepala dan kecerdasan qalbunya.
Secara praktis, dalam dunia modern dewasa ini, mayoritas orang
menyelesaikan masalah mereka secara modern, artinya menggunakan
pendekatan sains. Namun mengingat banyak masalah berat yang kandas
dan tidak terselesaikan dengan cara tersebut, mereka mencari cara
penyelesaian

dengan

pendekatan

spiritual.

Untuk

itu,

pesantren

merupakan salah satu tempat yang mereka tuju.
Pesantren

salaf

(tradisional)

membimbing

santrinya

melalui

pendekatan tasawuf, salah satu contohnya adalah Pesantren Suryalaya di
Tasikmalaya. Sebagai Pesantren salaf, dewasa ini Suryalaya tetap
dibanjiri ribuan santri. Popularitas dan pengakuan masyarakat diperoleh,
paling tidak melalui dua alasan, yaitu: (1) pusat pengembangan thoriqot
qodiriyyah naqsabandiyyah (TQN); dan (2) inabah,

yaitu lembaga

rehabilitasi dan pengobatan orang-orang yang stres dan kecanduan obat
terlarang (narkoba) dengan metode TQN.
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Melalui TQN dan inabah, pesantren membina ummat dan satrinya
sehingga para santri tumbuh dan berkembang semangat, keberanian,
keuletan untuk menghadapi hidup, dan meraih kesuksesan dalam
kehidupannya. Ajaran TQN yang berbentuk tulis dapat dilihat dalam (1)
Tanbih, yakni suatu kitab yang mengatur hubungan antar sesama
manusia, dan (2) Uqudul Jum’ah, yang mengatur hubungan manusia
dengan Allah SWT.
Ajaran pokok TQN adalah membaca zikir. Hal tersebut berdasarkan
perintah Allah dalam surat al-Ahzab ayat 41 yang artinya: “Hai orangorang yang beriman, ingatlah kepada Allah sebanyak-banyaknya…” (lihat
juga surat an-Nisa ayat 103). Mereka selalu mengucapkan doa yang
artinya: ya Tuhanku, hanya Engkaulah yang aku maksud dan keridhoanMu lah yang kucari, berilah aku kemampuan untuk bisa mencintai-Mu dan
ma’rifat kepada-Mu (Mustafa Zahri, 1976: 19).
Pengamalan zikir juga berdasarkan suatu hadis, yang artinya: dari
Abu Hurairah Nabi berkata: Allah berfirman: “Kami tergantung pada
sangkaan hamba-Ku. Jika hamba-Ku mengingat-Ku dalam dirinya akupun
mengingatnya dalam diri-Ku. Jika hamba-Ku mengingat-Ku di tengah
orang banyak maka Aku pun mengingatnya lebih baik dari itu”. Dengan
pemahaman hadis ini diyakini bahwa zikir merupakan cara mendekatkan
diri kepada Alloh SWT sehingga dapat menyelesaikan berbagai problem
hidup yang dihadapinya.
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Dewasa ini ribuan santri belajar di Pesantren Suryalaya, puluhan
perwakilan pesantren inabah tersebar di dalam dan di luar negeri.
Demikian pula ribuan alumni pesantren dan alumni inabah yang telah
berhasil menjadi orang-orang sukses di masyarakat. Pesantren Suryalaya
layak dipilih menjadi alternatif latar penelitian ini. Tujuan Pesantren
Suryalaya adalah menciptakan manusia sholeh, manusia utuh dalam
perspektif Islam. Profil manusia utuh, dalam pandangan Islam, adalah
manusia yang

aktifitasnya selalu dibimbing oleh hati nurani, manusia

yang memiliki puncak kecerdasan, yaitu kecerdasan spiritual.
Kesuksesan Pesantren Suryalaya sekarang sedang diuji oleh sang
waktu. Perubahan jaman terus menuntut perubahan pesantren sesuai
dengan

tuntutan

jaman,

dan

kekuatan-kekuatan

besar

yang

melingkupinya. Pengaruh terbesar masuk dari budaya Barat, yaitu berupa
model sekolah yang mewarnai proses perkembangan sistem pendidikan
nasional. Pesantren mengadopsi model sekolah ke dalam sistem
madrasah dengan memasukkan sistem klasikal yang mempunyai tahun
ajaran secara teratur, mengubah metode mengajar, mengubah kurikulum,
dan memberikan pengetahuan umum di samping pengetahuan agama
sebagai pokok pendidikan.
Santri pesantren tidak lagi hanya identik dengan guru ngaji, khatib
Jumat, atau penceramah keliling. Sebagian besar mereka sekarang telah
menerjuni berbagai profesi, seperti: politisi, pengacara, dosen, diplomat,
dan juga pengusaha. Banyak pesantren-pesantren yang melahirkan
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pengusaha besar, seperti: Ahmad Kalla, pimpinan kelompok Bukaka dan
Kalla, Nurbasya Junaid , ketua dan presdir GKBI- Gabungan Koperasi
Batik Indonesia, H. Husnun, pengusaha cor logam dan baja, H. Hayidin,
mantan direktur sepatu Bata (Repubika, 2 Agustus 2002). Banyak juga
pesantren yang membina santrinya menjadi wirausaha, seperti: Daarut
Tauhid, di Bandung dengan multi usahanya, Pesantren Al-Ittifag di
Bandung dengan agribisnisnya, Pesantren Al-Mahali di Yogyakarta.
Penelitian Amin Syakur (2001) menyimpulkan bahwa para pengamal TQN
di Suryalaya mengembangkan kegiatan dan jaringan ekonomi melalui
jama’ah-jama’ah zikirnya yang sangat didorong oleh guru mursyidnya.
Dunia modern telah mengubah paradigma kehidupan manusia,
perubahan-perubahan mendasar terjadi dalam semua segi kehidupan.
Mampukah

Pesantren

Suryalaya

membaca

perubahan-perubahan

tersebut dan mengantisipasinya dalam kegiatan yang diujudkan dalam
sistem pendidikan sehingga dapat mempertahankan keberadaannya
sebagai pesantren TQN dan pondok inabah pembentuk insan kamil,
manusia sholeh, manusia utuh dalam perspektif Islam. Profil manusia
utuh, dalam pandangan Islam, adalah manusia yang aktifitasnya selalu
dibimbing oleh hati nurani, manusia yang memiliki puncak kecerdasan,
yaitu kecerdasan spiritual. Hal ini sangat menarik untuk diangkat dalam
penelitian ini.
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FOKUS MASALAH DAN PERTANYAAN PENELITIAN
Salah

satu

ruang

lingkup

penelitian

agama

adalah

bidang

pengalaman keagamaan, baik pengalaman pribadi maupun masyarakat
penganut agama, dengan menggunakan pendekatan ilmiah maupun
pendekatan mistik (Juhaya S. Praja, 2002: 12-13). Disertasi ini meneliti
pembinaan kecerdasan spiritual dalam sistem pendidikan pesantren. Hal
tersebut

merupakan

kajian

pengalaman

agama

pribadi

maupun

masyarakat dalam menyelesaikan masalah mendasar yang dihadapinya.
Kecerdasan spiritual adalah sesuatu dalam diri seseorang yang
memberikan dasar dan kekuatan kepada manusia sehingga melahirkan
kemampuan untuk memecahkan masalah-masalah secara cepat dan
tepat. Sumber kekuatan dalam diri tersebut adalah qalbu yang merupakan
pusat kendali diri, sehingga mempunyai kedudukan sentral dalam
mengarahkan aktivitas, gerak-gerik seluruh kehidupannya. Penelitian ini
akan menguarai hakikat kehidupan manusia, kemampuan-kemampuan
apa yang dimiliki sebagai modal perjalanannya.
Islam memandang bahwa manusia merupakan ciptaan Allah yang
paling sempurna, yang penuh dengan keunikan dan keistimewaan. Usaha
pemahaman terhadap eksistensi manusia merupakan kajian dengan
perjalanan panjang yang tidak akan pernah kunjung selesai, namun hal
tersebut

mutlak

mengandalkan

diperlukan.

kemampuan

Pendekatan-pendekatan
rasional

empirik

tidak

yang
akan

hanya
pernah

mendapatkan hasil optimal, bila tidak mau dikatakan gagal, sehingga
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harus dengan bertanya kepada pencipta manusia itu sendiri, yaitu Allah
SWT. Konsep hubungan makhluk dan Tuhannya, tidak terwadahi dalam
pengetahuan pada dimensi teknik-manual di dunia empirik, tetapi banyak
berhubungan dengan dimensi tauhid yang terdalam di dunia fitriyah yang
qoib (mistik). Oleh karena itu kajian kecerdasan spiritual ini juga
mendasarkan pada firman-firman Allah dalam alquran dan penjelasannya
berupa alhadis.
Pendidikan Umum menempatkan manusia utuh sebagai pusat
kajian. Dalam masyarakat modern, muncul kecenderungan fragmenfragmen kehidupan dengan spesialisasi yang sangat tinggi, sehingga
kehangatan

komunitas

masyarakat

terkikis,

hubungan

personal

mengendur, menjalarnya kehampaan hidup, dan melahirkan aneka ragam
penyakit, baik penyakit fisik, psikis maupun penyakit masyarakat. Dalam
kondisi tersebut kecerdasan akademik tidak lagi mampu menjawabnya,
maka manusia kembali condong ke dunia spiritual dengan wahyu Allah
sebagai tumpuannya.
Dengan pembinaan kecerdasan spiritual yang berdasarkan ajaran
agama, akan memperkaya pemahaman manusia, bagaimana secara
cerdas

harus menyelesaikan persoalan kehidupan pokok. Analisis

permasalahan (fokus) tersebut mengarahkan pada pertanyaan pokok
penelitian sebagai berikut:
1.

Bagaimanakah konsep manusia yang dikembangkan di Pondok
Pesantren Suryalaya?
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2.

Bagaimana sistem pendidikan yang dikembangkan di Pondok
Pesantren Suryalaya?

3.

Bagaimanakah Konsep Kecerdasan Spiritual menurut Pondok
Pesantren Suryalaya?

4.

Bagaimanakah

Pembinaan

Kecerdasan

Spiritual

di

Pondok

Pesantren Suryalaya dijalankan?
DEFINISI OPERASIONAL VARIABEL
Latar penelitian pendidikan pesantren memunculkan gejala-gejala
penelitian dalam dimensi aqidah, ibadah dan akhlak. Sehingga indikatorindikator kecerdasan spiritual akan diamati dalam dimensi religi tersebut,
dengan objek sebagai berikut :
1.

Gejala-gejala kecerdasan spiritual santri, yaitu perilaku santri dalam
menyelesaikan problem-problem kehidupannya. Pengakuan pribadi
santri sebagaimana adanya. Mereka dapat belajar sesuai dengan
kecerdasan masing-masing, dengan pelayanan belajar individual.
Mereka juga dapat berperan sebagai guru bantu (badal = asisten)
kyainya. Mereka harus mengurus kehidupannya secara mandiri
dengan bimbingan kyai dan seniornya. Belajar dan semua
kehidupannya dilakukan dalam rangka ibadah pada Alloh, sehingga
dirinya harus ikhlas dan selalu bersemangat.

2.

Gejala

kecerdasan spiritual kyai,

yaitu

perilaku

kyai

dalam

membimbing santrinya menyelesaikan problematika kehidupannya.
Gejala tersebut dalam khasanah pesantren paling tidak nampak
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dalam tiga hal, yaitu: (1) Keteladanan Kyai, pesantren ibarat sebuah
kerajaan kecil, di mana kyai mempunyai kedaulatan yang demikian
tinggi di mata para santrinya. Hal tersebut terjadi karena kyai adalah
sumber keteladanan bagi para santrinya. Keteladanan tersebut
terutama

menyangkut

moral

agama

dan

keikhlasan

dalam

ibadahnya. Kyai yang tidak dapat diteladani akan ditinggal santrinya.
(2) Keilmuan kyai, pesantren yang besar telah mempunyai banyak
alumni yang mendirikan pesantren sendiri. Maka kyai di pesantren
induk tersebut semakin tersohor kealimannya, dan semakin banyak
santri yang datang padanya. (3) Kesolehan kyai. Kesolehan kyai
menyangkut akhlak di hadapan Allah (ibadah) dan di hadapan
makhluk lainnya (muamalah), maka hanya kyai yang solehlah yang
akan mendapatkan santri.
3.

Sistem pendidikan pesantren, yang nampak pada gejala-gejala
belajar-mengajar

yang

terorganisasi

pada

seluruh

kegiatan

pesantren, baik kurikulum, sarana dan prasarana maupun aktifitas
proses dari seluruh jalannya sistem dalam membina kecerdasan
spiritual santri. Hal tersebut

utamanya menyangkut : pertama;

Masjid, yang diperankan untuk pusat ibadah jama’ah, dalam hal
mana merupakan konsep meraih keunggulan 27 kali keutamaan.
Pusat taaruf (perkenalan) dan lambang persaudaraan. Kedua;
suasana serba ibadah. Santri dibiasakan hidup dalam suasana serba
ibadah. Konsep dasarnya adalah ikhlas, latihannya mulai dari rukun
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iman dan rukun Islam. Ketiga ; lingkungan belajar seutuhnya, santri
belajar tentang agama, ibadah, dan menyelesaikan problem-problem
dalam kehidupan riil yang dihadapi setiap harinya. Hal ini didukung
oleh kehidupan 24 jam dalam asrama, selama itulah pendidikan
berjalan.
D.

TUJUAN PENELITIAN
Penelitian ini bertujuan menemukan nilai inti (core value) Pondok

Pesantren Suryalaya dalam pembinaan kecerdasan spiritual santrinya,
melalui:
1.

Deskripsi visi, misi dan tujuan Pesantren Suryalaya.

2.

Deskripsi sistem pendidikan di Pesantren Suryalaya.

3.

Deskripsi pembinaan kecerdasan spiritual di Pesantren Suryalaya.

4.

Internalisasi nilai-nilai kecerdasan spiritual di Pesantren Suryalaya.

5.

Penelusuran Alumni.

1.

SIGNIFIKANSI DAN MANFAAT PENELITIAN

1.

Sebagian masyarakat modern yang mayoritas terpelajar semakin
terspesialisasi di

bidang

keilmuan

dan

profesinya,

sehingga

kehidupan masyarakat semakin terkotak-kotak.
2.

Ilmu pengetahuan modern telah membawa perubahan yang sangat
cepat

terhadap

nilai-nilai

kehidupan

masyarakat,

khususnya

perubahan masyarakat agraris ke masyarakat industri. Perubahan
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tersebut tidak diikuti secara setara oleh perubahan perangkat
kehidupan masyarakat yang lain.
3.

Ilmu pengetahuan dan teknologi telah melahirkan produksi barang
dan jasa secara massa, sehingga keberadaannya membanjir,
melebihi kebutuhan masyarakatnya. Hal tersebut telah melahirkan
persaingan yang keras dalam kehidupan masyarakat.

4.

Persaingan yang semakin tajam, tensi kehidupan yang memanas,
menyebabkan hubungan komunitas masyarakat tidak hangat lagi.
Inilah pangkal lahirnya aneka penyakit, fisik, psikis dan penyakit
masyarakat.

Masalah-masalah

kemasyarakatan

dan

penyakit-

penyakit tersebut tidak dapat lagi diselesaikan dengan ilmu
pengetahuan dan teknologi modern.
5.

Bahkan penyakit tersebut telah melanda dunia pendidikan. Bagi
dunia pendidikan di Indonesia, hal tersebut menambah beban berat
yang

telah

dipikulnya

selama

ini.

Kenyataan

itulah

yang

menyadarkan manusia untuk melirik kembali dunia spiritual sebagai
alternatif penyelesaian masalah pelik tersebut.
6.

Jadi siknifikansi dan manfaat penelitian ini ingin memberikan
alternatif pemecahan terhadap permasalahan tersebut.

2.

ASUMSI-ASUMSI PENELITIAN

1.

Penelitian ini mengkaji kecerdasan spiritual di pondok pesanren,
sehingga berasumsi bahwa dasar agama Islam yaitu alqur’an dan al
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hadist adalah suatu sumber kebenaran yang tidak terbantahkan
(mutlak kebenarannya).
2.

Kecerdasan spiritual atau sistem intelegensi universal merupakan
ilmu berpikir di dalam qalbu yang ghoib, yang dikembangkan
berdasarkan

agama

Islam,

sehingga

eksistensinya

sangat

dipengaruhi oleh tentara-tentara qalbu (bisikan positif dari malaikat)
dan penyakit-penyakit qalbu (bisikan negatif dari syetan).
3.

Kecerdasan spiritual berlandaskan pada unsur dasar-pokok sebagai
berikut: ilham, suara qalbu, god spot, hidup keilahian, ajaran Islam.
Agama mempunyai posisi sentral dalam wacana sistem nilai yang
dianut seseorang, sehingga kecerdasan spiritual menduduki posisi
sentral dalam pembahasan kecerdasan manusia.

4.

Kecerdasan spiritual, mempunyai logikanya sendiri, yaitu logika
religius, berdasarkan keyakinan /agama yang dianutnya. Dalam hal
ini penelitian di pesantren, sehingga menggunakan dasar ajaran
Islam.

5.

Sasarannya/tujuannya adalah peningkatan: keefektifan, prestati,
menundukkan dunia, lebih bermakna dibanding yang lainnya
(keunggulan komparatif), mengarahkan pada hal yang positif.

3.

SISTEMATIKA PENULISAN
Pelaporan hasil penelitian ini diorganisasikan ke dalam lima bab

sebagaimana diperinci berikut ini. Pertama, bab pendahuluan. Di dalam
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bab ini dikemukakan mengenai latar belakang masalah, fokus masalah,
tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan batasan konsep.
Kedua, landasan teoretik mengenai pembinaan kecerdasan spiritual
melalui sistem pendidikan pondok pesantren. Pada bagian ini dipaparkan
konsep dan pandangan teoretik yang berkenaan dengan konsep-konsep
kecerdasan intelektual (IQ), kecerdasan emosional (EQ), kecerdasan
spiritual (SQ), hakikat sistem pendidikan pesantren, dan model kerangka
pikir penelitian.
Ketiga,

proses

penelitian,

yang

memaparkan

aspek-aspek

pendekatan penelitian, dan jalannya penelitian (memasuki lapangan,
pengumpulan data, dan analisis data). Keempat, menyajikan hasil
penelitian yang berisi deskripsi visi, misi dan tujuan Pesantren Suryalaya;
sistem pendidikan di Pesantren Suryalaya; pembinaan kecerdasan
spiritual di Pesantren Suryalaya; internalisasi nilai-nilai kecerdasan
spiritual di Pesantren Suryalaya; dan penelusuran alumni.
Kelima, pembahasan hasil penelitian yang terdiri atas pembinaan
ruhani penyadaran hakikat manusia; pembinaan Kyai; pembinaan
jama’ah; internalisasi nilai-nilai kecerdasan spiritual; yang dialnjutkan
dengan analisis masa depan Pesantren Suryalaya; temuan penelitian;
pengembangan model pembinaan kecerdasan spiritual.
Keenam, penutup. Dalam bab ini diajukan butir-butir kesimpulan,
implikasi, dan rekomendasi hasil penelitian.
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BAB II
TELAAH TEORETIK
PEMBINAAN KECERDASAN SPIRITUAL
DALAM SISTEM PENDIDIKAN PONDOK PESANTREN

PERAN PENTING KECERDASAN MANUSIA
Masa depan berada di tangan anak-anak yang cerdas. Pemahaman
tersebut menyadarkan orang tua bahwa mencerdaskan anak adalah kewajiban
bagi setiap orang tua.

Orang tua dituntut untuk memahami lebih jauh dan

mendalam tentang pola dan upaya-upaya pencerdasan anaknya. Harus ada
pemahaman orang tua bahwa kewajiban dalam mencedaskan anak tidak
ubahnya seperti kewajiban dalam memberikan makan, memberi nama dan
menikahkan anak.
Sejalan

dengan

hal

tersebut,

dewasa

ini

perkembangan

pengetahuan/pembahasan tentang kecerdasan maju sangat pesatnya.

ilmu
Mulai

dengan kecerdasan jamak (Multiple Intelligences) yang diperkenalkan oleh
Howard Gardner (1993), kemudian disusul dengan kecerdasan emosional
(Emosional Intelligence) oleh Daniel Goleman (1995). Danah Zohar dan Ian
Marshall (2000), memperkenalkan Kecerdasan Spiritual.
Pembahasan dan buku-buku psikologi-spiritual semakin semarak di tengah
masyarakat, bahkan menjadi buku-buku bestseller. Kenapa? Karena ia
menyajikan teknik how to..." sebagai guidance dalam menjalani hidup secara
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benar dan bahagia, di tengah kegersangan hidup dan krisis yang tak kunjung
usai.
Howard Gardner (1993), memperkenalkan kecerdasan jamak (Multiple
Intelligences), yang meliputi:
(1) Kecerdasan linguistik, yaitu kemampun dalam hal membaca, menulis
dan berkomunikasi dengan kata-kata. Kecerdasan ini dikuasai oleh penulis,
penyair dan orator; (2) kecerdasan matematis (kecerdasan logis), yaitu
kemampuan untuk menalar dan menghitung. Kecerdasan ini banyak
dikuasai oleh para ilmuwan, matematikawan, pengacara dan hakim; (3)
Kecerdasan visual/spasial, kemampuan yang dibutuhkan oleh arsitek,
pematung, pelukis, navigator dan sopir/pilot; (4) Kecerdasan musikal, yaitu
kemampuan yang dibutuhkan oleh para musikus besar; (5) Kecerdasan
naturalis, yaitu kemampuan untuk bekerja sama dan menyelaraskan diri
dengan alam; (6) Kecerdasan interpersonal, yaitu kemampuan untuk
berhubungan dengan orang lain, yang banyak dibutuhkan oleh para penjual,
dan negosiator; (7) Kecerdasan intra personal, yaitu kemampuan untuk
memiliki wawasan, mengenali jati diri, yang melahirkan intuisi; (8)
Kecerdasan fisik atau kecerdasan kinestetik, yaitu kemampuan yang
dibutuhkan oleh para atlet, penari, pesenam, dan para ahli bedah.
Gardner (1993) juga menyatakan bahwa setiap orang memiliki beberapa
jenis kecerdasan,

masing-masing terletak pada bagian otak yang berbeda.

Kesuksesan seseorang sangat dibantu kemampuannya untuk mengenali jenis
kecerdasan yang dimiliki dan dapat memenfaatkannya secara tepat.
Danah Zohar dan Ian Marshall (2000: 3), merangkumkan kecerdasan
manusia dalam tiga kategoti, kecerdasan intellektual (intelligence quotiont) atau
dia sebut IQ, kecerdasan emosional (Emotional Intelligence) atau dia sebut EQ
dan kecerdasan spiritual (Spiritual Intelligence) atau dia sebut SQ. Ketiga jenis
kecerdasan ini akan dijadikan acuan dalam pembahasan lebih lanjut.
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KONSEP KECERDASAN INTELEGENSI
Pengertian Kecerdasan Intelegensi (IQ)
Kecerdasan intelegensi atau rasional telah berkembang pesat pada sekitar
tahun 1920 – 1930, utamanya dalam bentuk test intelegensi yang berguna untuk
berbagai kepentingan. Studi dan penelitian tentang kecerdasan dalam psikologi
modern pada dasarnya termotivasi untuk memenuhi keperluan-keperluan praktis
yang terkait dengan dunia pendidikan/pekerjaan/kehidupan seharihari; yakni untuk
memahami, mengukur, mengklasifikasi, mengelola serta memanfaatkan aspekaspek kecerdasan individu dalam kehidupan sehari-hari.
Lucky G. Adhipurna (2002: 1) menyatakan bahwa dalam konteks tersebut
kecerdasan dipahami seperti makna sehari-hari, yaitu: kemampuan untuk
menyelesaikan persoalan-persoalan praktis. Kamus Besar Bahasa Indonesia
(1999) memberikan pengertian cerdas adalah sempurna perkembangan akal
budinya, untuk berpikir, mengerti, dan, tajam pikiran.

Kecerdasan adalah

kemampuan untuk menyelesaikan problem dengan benar dengan waktu yang
relatif singkat (Suharsono 2001: 34). Mencerdaskan, mengusahakan supaya
sempurna akal budinya, menjadikan cerdas. Kecerdasan adalah perihal cerdas,
kesempurnaan perkembangan akal budi, seperti kepandaian, dan ketajaman
pikiran.
Kecerdasan dalam makna umum tersebut sering juga disebut kecerdasan
Intelegensi (IQ), yang menganggap berpikir sebagai aktivitas yang linier, logis. IQ
berkaitan dengan jalur dan program saraf seri dalam otak, yaitu sistem syaraf
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yang paling bertanggung jawab atas pemikiran logis, dan rasional, serta pemikiran
sadar, berorientasi tujuan atau pemikiran strategis.
Danah Zohar dan Ian Marshall (2000: 46) menjelaskan model berpikir IQ
laksana jaringan kabel telepon atau sederetan lampu yang dirangkai seri, yang
dapat dihidupkan atau dimatikan, jika satu bagian mana saja dari rangkaian itu
rusak atau mati, seluruh rangkaian itu akan berhenti bekerja. Jalur saraf belajar
telah ditetapkan, sesuai dengan aturan logika formal. Dengan demikian, proses
belajar berjalan tahap demi tahap dan terikat aturan.
Kecerdasan intelektual merupakan kemampuan berpikir yang sangat
banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Berbagai persoalan kehidupan,
melibatkan penguraian suatu masalah atau situasi menjadi bagian-bagian logis
yang paling sederhana dan kemudian memprediksi hubungan sebab-akibat yang
mungkin terjadi. Langkah kehidupan diawali dengan rumusan tujuan, kemudian
dijabarkan dalam organisasi operasional sehingga dapat dikerjakan secara
bertahap. Rangakaian penyelesaian pekerjaan tersebut menunjukkan dari
tingkatan kecerdasan intelektual seseorang. Kecerdasan memberikan kapasitas
kepada seseorang untuk menganalisis dan memecahkan problem-problem yang
muncul dalam mencapai keselarasan hidupnya (Hurlock, 1974: 173).
Gardner (1993: 7) mendifinisikan kecerdasan, “as the ability to solve
problems, or to fashion products, that are valued in one or more cultural or
community setting”. Definisi tersebut memberikan pengertian bahwa kecerdasan
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merupakan kemampuan untuk memecahkan problem, atau menciptakan produk,
yang berharga dalam satu atau beberapa lingkungan budaya dan masyarakat.
Pengembangan kapasitas kecerdasan dipengaruhi oleh beberapa hal, yaitu:
“physical condition of the person, the use makes of his intellectual capacities, his
education, motivation, early home experiences, emosional states, and personality
are the most important” (Hurlock, 1974:178). Berkembanglah model-model tes
intelegensi dan pengembangan/peningkatan IQ. Kajian tentang IQ sangat identik
dengan kesuksesan penerapan test intelegensi, namun para pakar sendiri masih
mempersoalkan, apakah benar IQ dikembangkan berdasar prinsip ilmiah. Dari
dua fakta yang saling bertolak belakang, yaitu test intelegensi tidak memiliki dasar
ilmiah yang kokoh dan penerapan test intelegensi yang sangat berhasil tersebut
ternyata saling melengkapi satu sama lainnya. Maka para ahlipun semakin
bersemangat

meneliti

pengembangan

test

intelegensi

untuk

berbagai

kepentingan, khususnya untuk merumuskan metode dalam mencerdaskan anak
didik.
Dari pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa IQ merupakan
kemampuan seseorang untuk memecahkan masalah yang dihadapi dengan
waktu yang relatif singkat dalam dimensi logik-rasional. Kemampuan tersebut
memungkinkan dirinya menghasilkan produk-produk yang bermanfaat di
masyarakat. IQ mendasarkan pada pemikiran sadar yang berorientasi pada
tujuan atau pemikiran strategis sehingga orang yang memiliki IQ tinggi dapat
mewujudkan tujuan-tujuan yang telah dicanangkannya. Kenyataan tersebut
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menjadikan orang berpandangan bahwa kesuksesan seseorang identik dengan
tingkatan kecerdasan intellegnsinya. Oleh karena itu para ahli psikologi berusaha
mengembangkan dan menggunakan alat pengukuran IQ dalam berbagai bidang
untuk bermacam kepentingan.
Ciri-ciri Kecerdasan Intelegensi
Kekhasan pola berpikir menurut kecerdasan intelegensi terletak pada
pemikiran rasional dan logis, sehingga hasilnya akurat, tepat dan dapat dipercaya.
Cara berpikirnya cenderung linier, dan merupakan derivasi aspek formal.
Pemikiran dasarnya menggunakan logika Aristoteles, seperti contoh matematis,
3+5=8. Danah Zohar dan Ian Marshall (2000: 48-49) menyatakan bahwa
kecerdasan intelegensi laksana kecerdasan komputer. Tujuannya untuk
menyelesaikan persoalan rasional, atau tugas yang sudah jelas, bersifat how to,
jika tindakannya X maka hasilnya Y.
Linda Elder dan Richard Paul (2002: 1) mengemukakan standar yang harus
diterapkan dalam berpikir, jika diinginkan evaluasi kualitas pemikiran terhadap
suatu problem, issu-issu, dan situasi tertentu, yang diberinya nama Universal
intellectual standards. Standar dimaksud terdiri dari: (1) clarity; (2) accuracy; (3)
precision; (4) relevance; (5) depth; (6) breadth; (7) logic. Binet (dalam Conny
Semiawan, 1997: 81), mengemukakan bahwa komponen esensial kecerdasan
adalah: penilaian (judgment), pengertian (comprehension), dan penalaran
(reasoning).
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Keakuratan model kecerdasan ini memang banyak diilustrasikan dengan
komputer yang memiliki tingkat intelegensi yang tinggi karena dapat beroperasi
hampir tanpa kesalahan sama sekali. Sehingga orang yang cerdas sering
diumpamakan dengan kecanggihan komputer, yang tidak pernah salah. Maka
berkembanglah suatu pola pikir dalam masyarakat bahwa orang dengan
kecerdasan intelegensi tinggi menjamin kesuksesan hidupnya, sedangkan orang
dengan kecerdasan intelegensi rendah masa depannya suram. Masa depan
seseorang diidentikkan/disederhanakan dengan kecerdasan intelegensinya.
Benarkah kecerdasan intelegensi sebagai jaminan masa depan; bahkan
sebagai satu-satunya parameter kesuksesan hidup seseorang? Keyakinan
tersebut berkembang hingga puluhan tahun, bahkan di masyarakat kita sebagian
masih meyakini hal tersebut. Adalah Daniel Goleman yang menentang dengan
tegas pendapat tersebut (Daniel Goleman, 2000). Goleman telah merintis dengan
cemerlang penemuan baru yang disebutnya Kecerdasan Emosional.
KECERDASAN EMOSIONAL (EQ)
Pengertian Kecerdasan Emosional
Upaya pencarian dan penyempurnaan teori kecerdasan (IQ) selalu berjalan.
IQ dinilai banyak kekurangannya (Anastasi dalam Conny Semiawan,1997;
Howard Gardner; 1993; Daniel Goleman, 1995; Danah Zohar dan Ian Marshall,
2000). Anastasi (dalam Conny Semiawan, 1997: 44) menyatakan bahwa sebagai
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skor kecerdasan umum, IQ bukan memaksimalkan kemampuan individu dalam
ekspesinya, melainkan meminimalkannya.
Goleman (1995) membuktikan bahwa kecerdasan intelegensi saja tidaklah
cukup untuk menjamin masa depan seseorang. Banyak orang dengan intelegensi
tinggi ternyata gagal dalam hidupnya, di sisi lain banyak orang dengan intelegensi
sedang-sedang saja ternyata hidupnya sukses. Jadi ada faktor lain yang ikut
menentukan kesuksesan hidup seseorang. Faktor tersebut menurut Goleman
adalah kecerdasan emosional.
Emosi dari akar kata movere (bhs Latin) yang berarti menggerakkan,
bergerak, ditambah awalan “e” menjadi emosi, artinya bergerak menjauh. Jadi
emosi adalah kecenderungan bertindak, akar dorongan untuk bertindak
(Goleman, 2000: 5). Oxford English Dictionary (dalam Goleman, 2000: 410)
mendefinisikan emosi sebagai: ”setiap kegiatan atau pergolakan pikiran,
perasaan, nafsu, setiap keadaan mental yang hebat atau meluap-luap”.
Pengertian tersebut menunjukkan bahwa emosi merujuk pada suatu perasaan
dan pikiran-pikiran khasnya, suatu keadaan biologis dan psikologis, dan
serangkaian kecenderungan untuk bertindak.
Lebih jauh Goleman (2000 : 57) mengemukakan bahwa kecerdasan
emosional

adalah meta-ability, yang menentukan seberapa baik seseorang

mampu menggunakan keterampilan-keterampilan lain mana pun yang dimilikinya,
termasuk intelektual yang belum terasah. Goleman (2000 : 410-413) menyatakan
bahwa kemampuan emosi tersebut sangat tidak terbatas, dan belum ada
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kesepakatan dari para pakar, diantaranya dapat diidentifikasikan pada golongangolongan sebagai berikut: amarah, kesedihan, rasa takut, kenikmatan, cinta,
terkejut, jengkel, malu, murung, bergembira. Ada pula yang berupa gangguan
emosi, seperti depresi klinis, kecemasan yang tidak kunjung reda, perasaan
terjebak dalam kesedihan, dan sebagainya.
Jeanne Segal (2001: 27) menyimpulkan bahwa: orang ber EQ tinggi
akan memahami dirinya sendiri, perasaan-perasaannya, sehingga dapat
memunculkan

belarasa,

empati,

penyesuaian

diri,

dan

kendali

diri.

Bagaiamanapun, kecerdasan (IQ) tidaklah berarti apa-apa bila emosi yang
berkuasa (Goleman, 2000 : 5). Wilayah EQ adalah hubungan pribadi dan
antarpribadi. EQ bertanggungjawab atas harga diri, kesadaran diri, kepekaan
sosial dan kemampuan adaptasi sosial pemiliknya. Kecerdasan emosional
seseorang akan ditunjukkan oleh belarasa, empati, penyesuaian diri, dan
kendali rasa, hal mana sangat beperan dalam kehidupan diri, keluarga dan
masyarakat. Ciri-ciri kecerdasan emosional, antara lain, seperti: kemampuan
untuk memotivasi diri sendiri, bertahan menghadapi frustasi, mengendalikan
dorongan qalbu, tidak melebih-lebihkan kesenangan, mengatur suasana
qalbu, menjaga agar beban stres tidak melumpuhkan kemampuan berpikir,
berempati dan berdoa (Goleman, 2000 : 45).
Kelahiran dan kekuatan cengkeraman otak emosi terhadap perilaku
manusia oleh Goleman (2000: 12-13) dijelaskan dalam model pertumbuhan otak
manusia. Menurutnya, otak manusia tumbuh menurut proses evolusi, otak paling
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primitif, yang dimiliki oleh semua spesies, berfungsi mengatur fungsi-fungsi dasar
kehidupan

seperti

bernafas

dan

metabolisme

organ-organ

lain,

juga

mengedalikan reaksi gerakan dengan pola yang sama. Otak primitif tersebut tidak
dapat dikatakan berpikir atau belajar, tetapi merupakan serangkaian regulator
yang telah diprogram untuk menjaga agar tubuh berfungsi sebagaimana mestinya
dan bereaksi dengan cara yang tidak membahayakan kelangsungan hidup. Dari
akar yang paling primitif tersebut, yaitu batang otak, terbentuklah otak emosi.
Berjuta-juta tahun kemudian selama masa evolusi, dari wilayah emosi tersebut
berkembanglah otak berpikir atau “neokorteks”. Jadi otak emosional sudah ada
jauh sebelum ada otak rasional (Goleman, 2000 :12-13, Jeanne Segal, 2001:26).
Akar kehidupan emosional yang paling kuna adalah indra penciuman, yaitu
sel yang menerima dan menganalisis bau. Sejak zaman primitif, bau dipercaya
sebagai indra yang paling penting untuk kelangsungan hidup. Lapisan kedua sel
mengirimkan pesan-pesan reflektif ke seluruh sistem saraf untuk memberitahu
tubuh apa yang harus dkerjakan: menggigit, meludah, mendekati, lari, mengejar,
dan sebagainya.
Proses evolusi terus berjalan, muncullah lapisan-lapisan baru yang penting
pada otak emosional yang disebut sistem “limbik” (cincin). Seseorang yang
dikuasai oleh hasrat amarah, sedang jatuh cinta atau mundur ketakutan, maka
sistem limbik sedang mencengkeram dirinya. Sistem limbik ini juga mempertajam
dua alat yang berdaya besar yaitu: pembelajaran dan ingatan. Sinergi antara indra
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penciuman dengan sistim leibik, memungkinkan otak dapat mebedakan antara
barang yang seharusnya dimakan, dihindari, dikejar dan sebagainya.
Proses evolusi berikutnya melahirkan neokorteks, yang memungkinkan
keunggulan luar biasa dalam segi kemampuan organisme, seperti menyusun
strategi, perencanaan jangka panjang, seni, budaya dan kemampuan mental
lainnya. Sinergi sistem limbik dengan neokorteks memberikan juga nuansa dalam
kehidupan emosional, seperti cinta, birahi, ikatan ibu-anak dengan segala
sistemnya. Demikianlah kehidupan dapat berlangsung dan bertahan. Kunci
semua otak emosinal, baik kasih-sayang, nafsu dan lainnya adalah pada
amigdala. Goleman, (2000 : 20-21) menyimpulkan bahwa fungsi-fungsi amigdala
dan pengaruhnya pada neokorteks merupakan inti kecerdasan emosional.
Bahkan amigdala mampu mengambil alih kendali apa yang dikerjakan manusia,
termasuk sewaktu otak yang berpikir, neokorteks, masih menyusun keputusan.
Jadi amigdala sebagai penjaga emosi mampu membajak otak.
Menurut Goleman (2000) manusia mempunyai tindakan pikiran emosional,
dan tindakan pikiran rasional. Keduanya saling mempengaruhi, bekerja dalam
keselarasan yang erat, saling melengkapi, dalam keseimbangan. Cara kerja
mereka yang sangat berbeda dalam mencapai pemahaman guna mengarahkan
manusia dalam menjalani hidupnya. Emosi memberi masukan dan informasi
kepada proses pikiran rasional dan pikiran rasional memperbaiki dan terkadang
memveto

masukan

masukan

emosi

tersebut.

Apabila

muncul

nafsu,
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keseimbangan akan goyah, pikiran emosilah yang menang, serta menguasai
rasional, bahkan dapat terjadi ledakan emosional.
Ledakan emosional, merupakan pembajakan saraf (Goleman, 2000 : 18).
Pada saat tersebut, pusat dalam otak limbik mengumumkan adanya keadaan
darurat, sambil menghimpun bagian-bagian lain otak untuk mendukung agenda
yang mendesak. Pembajakan tersebut berlangsung seketika, dan memicu reaksi
atas momen penting sebelum neokorteks memahami sepenuhnya apa yang
terjadi. Ciri utama pembajakan adalah orang yang mengalaminya tidak menyadari
apa yang baru saja mereka lakukan. Pembajakan tersebut melahirkan kegiatan
seperti: marah-marah, mengumpat, menyerang orang lain, dan bahkan perbuatan
dahsat lainnya.
Dari paparan tersebut dapat disimpulkan bahwa EQ adalah kemampuan
seseorang dalam memecahkan masalah yang terkait dengan hubungan pribadi
dan antar pibadi.

Kecerdasan emosional seseorang akan ditunjukkan oleh

belarasa, empati, penyesuaian diri, dan kendali rasa, hal mana sangat berperan
dalam kehidupan diri, keluarga dan masyarakat. Otak emosional sudah ada jauh
sebelum ada otak rasional, cara kerjanya dengan sistem kondisi darurat, sambil
menghimpun bagian-bagian otak lain untuk mendukung agenda yang mendesak.
Hal tersebut merupakan pembajakan yang berlangsung seketika, sehingga
memicu reaksi atas momen penting sebelum neokorteks bekerja. Jadi mudah
dipahami bila cara kerja pikiran emosi lebih mendesak, cepat dan sering
mengalahkan cara kerja pikiran rasional.
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Ciri-ciri dan Cara Kerja Kecerdasan Emosional
Kecerdasan emosional merupakan serangkaian ciri-ciri

--sebagian ada

yang menyebutnya karakter-- yang sangat besar pengaruhnya terhadap nasib
manusia (Goleman, 2000 : 47). Kehidupan emosional merupakan wilayah yang
sama pastinya dengan matematika atau kemampuan baca, dapat ditangani
dengan keterampilan yang lebih tinggi atau lebih rendah, dan membutuhkan
seperangkat keahlian tersendiri.
Goleman (2000: 414-421), setelah mengkaji dua pemikiran Paul Ekman dan
Seymour Epstein, secara terpisah, mengemukakan bahwa ciri utama pikiran
emosional adalah: (1) respon yang cepat tetapi ceroboh; (2) pertama perasaan,
kedua adalah pemikiran; (3) realitas simbolik yang seperti anak-anak; (4) masa
lampau diposisikan sebagai masa sekarang; (5) realitas yang ditentukan oleh
keadaan.
Respon yang cepat tetapi ceroboh. Pikiran emosional jauh lebih cepat
daripada

pikiran

rasional,

langsung

melompat

bertindak

tanpa

mempertimbangkan apa yang dilakukannya. Emosi memuncaknya hanya dalam
bilangan detik, bukan dalam menit, jam atau hari. Emosi menyiapkan pemiliknya
untuk menanggapi peristiwa-peristiwa mendesak tanpa membuang waktu untuk
merenungkan keharusan cara merespon.
Kecepatannya itu mengesampingkan pemikiran hati-hati dan analitis yang
merupakan ciri khas akal yang berpikir. Tindakan yang muncul dari pikiran
emosional membawa rasa kepastian yang sangat kuat, yang kadang tidak dapat
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diterima oleh akal pikiran. Interval antara apa yang memicu emosi dan ledakannya
terjadi hanya sekejap, sehingga mekanisme bertindak berjalan sangat cepat,
sehingga tidak pernah memasuki pikiran sadar. Jadi tindakan itu sering terjadi
sebelum pelakunya betul-betul memahami apa yang terjadi. Kecepatan tindakan,
sering mengorbankan ketepatan, karena dasarnya mengandalkan pada kesankesan pertama, bereaksi terhadap gambaran kasar atau sisi-sisi yang paling
menonjol.
Cara ini menelan segala-galanya mentah-mentah, langsung sekaligus,
bereaksi

tanpa

meluangkan

waktu

untuk

menganalisis

masak-masak.

Keuntungan utamanya bahwa pikiran emosional dapat membaca realitas emosi
dalam sekejap, membuat penilaian singkat secara naluriah yang dapat
menunjukkan apa yang perlu dicurigai, siapa yang dapat dipercaya, siapa yang
menderita,

sehingga

merupakan

radar

terhadap

bahaya,

sedangkan

kekurangannya dapat keliru atau salah arah.
Pertama perasaan, kedua adalah pemikiran. Respon cepat, tidak memberi
peluang pada pikiran rasional, maka dorongan pertama dalam situasi emosional
adalah dorongan qalbu, bukan dorongan pikiran. Reaksi emosional gerak cepat
ini lebih menonjol dalam situasi yang mendesak yang mendahulukan tindakan
penyelamatan diri, sehingga senantiasa siap terhadap keadaan darurat. Cinta,
amarah, takut, seperti demam yang datang dan pergi sesuka hati. Manusia tidak
dapat memilih emosi yang melanda dirinya. Emosi, umumnya melalui jalur cepat,
mendadak muncul melalui persepsi, ada yang melalui jalur lambat, yaitu melalui
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pemikiran reflektif. Bahkan dapat pula yang dengan proses diundang, seperti
menangis saat mengenang hal yang menyedihkan. Kenangan bahagia, membuat
rasa senang, pikiran sedih membuat murung. Tetapi pikiran rasional lazimnya
tidak memutuskan emosi-emosi apa yang sebaiknya dimiliki, dilakukan, kapan
marah, sedih, senang dan sebagainya.
Realitas simbolik mirip seperti anak-anak. Logika pikiran emosional itu
bersifat asosiatif. Lambang itu memicu terhadap realitas, sehingga gambaran,
kiasan, perumpamaan, novel, film puisi, nyanyian itu mempunyai arti. Pendidikan
sangat membutuhkan hal tersebut. Logika hati, dilukiskan dengan simbolik
(konsep Freud tentang pikiran “proses primer”), segalanya menjadi mungkin,
itulah logika agama, logika anak-anak. Segala sesuatu nampak segaimana hal
tersebut dipersepsikan.
Pikiran rasional melakukan hubungan logis sntara sebab dan akibat, maka
akal emosional tidak pilih-pilih, karena menghubungkan hal-hal yang sekedar
mempunyai ciri-ciri yang menyolok. Akal emosional itu mirip perilaku anak-anak,
semakin mirip semakin kuatlah tumbuhnya emosi. Alam anak itu membenarkan
diri sendiri (bersifat pribadi). Penegasan diri sendiri cenderung mengabaikan fakta,
ingatan, rasional, tetapi condong pembenaran diri. Pembenaran tersebut bersifat
lebih mutlak, permanen, sedangakan pembenaran akal pikiran, akan melemah
ketika ada bukti yang menyangkalnya.
Masa lampau diposisikan sebagai masa sekarang. Akal emosional bereaksi
terhadap keadaan sekarang seolah-olah keadan itu adalah masa lampau.
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Kesulitannya adalah, terutama apabila penilaian itu cepat dan automatis, lupa
bahwa apa yang lampau berbeda dengan yang sekarang terjadi. Akal emosional
akan memanfaatkan akal rasional agar tujuannya tercapai, oleh karena itu
menjadikan dirinya tampil dengan berbagai penjelasan atas perasaan dan
reaksinya (rasionalisasi) sebagai pembenaran terhadap perasaan dan reaksinya.
Pada saat tersebut akal emosional telah menjebak akal rasional, memperalatnya
demi kepentingan dirinya.
Realitas yang ditentukan oleh keadaan. Bekerjanya akal emosional
sebagian besar ditentukan oleh keadaan, didektekan oleh perasaan tertentu yang
sedang menonjol pada saat tersebut, tindakan saat romantis akan sangat
berbeda dengan saat marah, sedih. Setiap emosi utama mempunyai jejak biologis
yang khas, suatu pola perubahan-perubahan luas yang melanda tubuh sewaktu
emosi tersebut meningkat, dan serangkaian unik isyarat-isyarat yang secara
automatis dikirimkan oleh tubuh bila seseorang sedang dalam cengkeraman
emosi.
Mungkin sulit dipahami, bagaimana

kecerdasan emosional bekerja?

Bukankah emosi mendorong manusia berbuat tanpa kontrol, sehingga
hasilnya cenderung negatif. Disitulah kita diingatkan kembali, terhadap hadishadis Nabi yang mengajarkan, bahwa manusia harus sabar, harus cermat,
harus

tertib,

dan

semuanya

itu

kendalinya

pada

qalbu.

Goleman

menjelaskan, dikotomi emosional dan raional kurang lebih sama dengan
istilah awam antara qalbu dengan kepala. Mengetahui suatu benenaran
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dalam

qalbu

merupakan

tingkat

keyakinan

yang

berbeda

pemahaman kebenaran berdasar logika. Pemahaman dengan

dengan
qalbu

memberikan keyakinan lebih besar daripada kebenaran berdasar kecerdasan
yang ada pada akal kita (Amir An-Najar, 2001: 100, Goleman, 2000).
Ketika seseorang menyaksikan seorang ibu tengah melahirkan,
terbentang di mata, deskripsi cinta tanpa pamrih, dirasakan getaran emosi,
yang tanpa itu mungkin seorang anak tidak pernah terlahir. Hal tersebut
menunjukkan perasaan, nafsu dan hasyrat, yang paling dalam, sehingga
dapat disimpulkan bahwa dengan emosilah manusia dapat menunjukkan
eksistensinya. Kekuatan emosi sangat luar biasa. Hanya kekuatan emosi
cinta kepada anak, seorang ibu mengalahkan hasyrat menyelamatkan diri
sendiri. Jelas bahwa emosi berperan penting dalam pengambilan keputusan.
Jadi pandangan yang mengabaikan kekuatan emosi jelaslah pandangan
yang amat picik. Masih banyak contoh lain yang dapat memberi bukti yang
kuat, bahwa dalam pengambilan keputusan dan tindakan, aspek emosi sama
pentingnya, bahkan seringkali lebih penting dari nalar. Dalam banyak kasus
menunjukkan bahwa kecerdasan tidak dapat berperan apa-apa bila emosi
yang berkuasa. Jika bagian-bagian untuk merasa telah hilang, manusia tidak
dapat berpikir efektif.
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KONSEP KECERDASAN SPIRITUAL
Pengertian Kecerdasan Spiritual
Kecerdasan Spiritual dipopulerkan oleh Danah Zohar dan Ian Marshall
(2000) melalui bukunya Spiritual Intelligence The Ultimate Intelligence. Menurut
Zohar dan Marshall (2000: 3) spiritual intelligence yang dipopulerkan dengan SQ
merupakan kecerdasan tertinggi manusia (2000: 3). Mereka mengemukakan
bahwa bukti ilmiah adanya “SQ” telah melengkapi dan memberikan gambaran
utuh mengenai kecerdasan manusia.
SQ adalah kecerdasan untuk menghadapi dan memecahkan persoalan
makna dan nilai, yaitu kecerdasan untuk menempatkan perilaku dan hidup dalam
konteks makna yang lebih luas dan kaya, kecerdasan untuk menilai bahwa
tindakan atau jalan hidup seseorang lebih bermakna dibandingkan dengan yang
lain (Zohar dan Marshall, 2000: 3-4). Hal tersebut akan memberikan ketekunan,
keasyikan,

kebahagiaan

yang

lebih

tinggi

dalam

menyelesaikan

persoalan/pekerjaan yang sedang dihadapinya. SQ mengintegrasikan semua
kecerdasan, sehingga menjadikan manusia makhluk yang benar-benar utuh
secara intelektual, emosional dan spiritual (Zohar dan Marshall; 2000: 5-6).
Dalam pandangan Zohar dan Marshall, antara IQ, EQ dan SQ ketiganya
saling bekerja sama dan saling mendukung (2000: 6). SQ menfasilitasi suatu
dialog antara akal dan emosi, antara pikiran dan tubuh. SQ menyediakan titik
tumpu bagi pertumbuhan dan perubahan. SQ menyediakan pusat pemberi makna
yang aktif dan menyatu bagi diri. Marshall menyebutnya: “spiritual intelegence is
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the soul’s intelegence” (2000: 9). Maka SQ dapat membantu menyembuhkan dan
membangun diri secara utuh. Hal ini sangat diperlukan dalam masyarakat modern
dewasa ini yang banyak menjalani hidup dengan penuh luka dan keluarga
berantakan. Isu utama dalam pikiran mereka adalah makna, Tuhan, visi, nilai dan
kerinduan spiritual.
Marsha Sinetar menamakan kecerdasan spiritual dengan pemikiran yang
terilhami, atau kesadaran diri. Uraiannya yang ditulis dalam bukunya Spiritual
Intelligence disusun berdasarkan hasil belajar dari anak yang mempunyai
kesadaran

dini.

Menurutnya

anak-anak

yang

dikaruniai bakat

tertentu

memperlihatkan keinginan membara dalam suatu gagasan atau kebenaran suci
yang berkobar dalam dirinya, sehingga menjadi pola-pola perilaku tertentu, dan
menjadi pedomannya. Anak-anak tersebut dapat memperlihatkan bagaimana
mengekspresikan kebenaran-kebenaran spiritual manusia.
Martha Sinetar mendeskripsikan kecerdasan spiritual sebagai pemikiran
yang terilhami, sebagai cahaya, ciuman kehidupan yang membangunkan tidur
indah orang dari segala usia, di segala situasi. Kecerdasan spiritual adalah
pemikiran yang terilhami oleh dorongan dan efektivitas, keberadaan atau hidup
keilahian sehingga dapat mempersatukan bagian-bagian yang berserakan. Jadi
kecerdasan spiritual merupakan kemampuan menghidupkan kebenaran yang
paling dalam.
Hal tersebut berarti mewujudkan hal yang terbaik, utuh, dan paling
manusiawi dalam batin. Suatu gagasan, energi, visi, nilai, dorongan, dan arah
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panggilan hidup yang mengalir dari dalam, dari suatu keadaan kesadaran yang
hidup bersama cinta. Anak dengan kecerdasan spiritual tinggi oleh Sinetar
disebutnya juga anak yang mempunyai kesadaran dini, mempunyai tiga kekuatan
naluri yang menyatu dan produktif, yaitu: (1) otoritas batin; (2) minat-minat yang
jelas; (3) kemampuan mengenali gagasan spiritual --atau cita-cita utuh-- yang
menghidupkannya. Anak-anak tersebut, mempunyai naluri yang tinggi dan akan
sangat terbuka terhadap petunjuk batinnya. Anak-anak tersebut dapat
menterjemahkan pengalama-pengalaman negatif menjadi realitas spiritual yang
positif atau yang mati-matian berpegang pada kebenaran dirinya.
Anak-anak tersebut menghindari ganguan-gangguan dari orang lain,
misalnya: guru atau komponen masyarakat. Orang-orang tersebut memang
sering menghambat pengungkapan kesucian seorang anak (Sinetar, 2001: xviii).
Menurut Sinetar anak-anak datang dengan benih kebijaksanaan intrinsik yang
siap pakai dan utuh. Oleh karena itu trauma-trauma emosional dapat merusak
kehidupan yang vital. Loyalitas yang palsu akan memperlemah keberanian, harga
diri, bahkan kecerdasan spiritual anak. Intuisi seorang anak adalah radar yang
menampung perubahan pikiran orang dewasa, sikap batin kita. Orang yang
mengucapkan kata-kata yang menyenangkan, sementara di dalam dirinya
terdapat kawah rasa permusuhan yang mendidih, maka anak akan mendengar
kemarahan tersebut. Bila seseorang mempercayai, maka anak akan belajar
mempercayai. Pandangan anak itu terhadap dirinya, sistem keyakinannya, dan
kebiasaannya tumbuh sedikit demi sedikit, sama seperti yang kita miliki.
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Kecerdasan spiritual terkait dengan -namun melebihi - hal yang umumnya
dianggap kecenderungan religius (Sinetar, 2001: xix). Kesehatan mental yang
prima mencakup kemampuan untuk mengetahui hal-hal yang benar dan
kesanggupan untuk mengungkapkannya. Dalam qalbu yang paling dalam,
masing-masing sangat ingin mengetahui siapa diri kita yang sebenarnya dan
dijadikan dasar kehidupannya. Sinetar (2001: xx). mengutip pendapat Goethe:
“Semua kerinduan manusia adalah kerinduan akan Tuhan”.
Menurut Sinetar (2001: 15) spiritual mempunyai arti sebagai berikut: bersifat
ilahi, esensi yang hidup, penuh kebajikan, suatu ciri atau atribut kesadaran yang
mencerminkan apa yang sebelum ini dinamakan nilai-nilai kemanusiaan.
Sementara itu menurut Lorens Bagus (2000: 1034) spiritual mempunyai beberapa
pengertian sebagai berikut: 1) immaterial, tidak jasmani, terdiri dari roh, 2)
mengacu pada kempuan-kemampuan yang lebih tinggi (mental, intelektual,
estetik, religius) dan nilai-nilai pikiran, 3) mengacu kepada nilai-nilai manusiawi
yang non material seperti: keindahan, kebaikan, cinta, kebenaran, belas kasihan,
kejujuran dan kesucian, 4) mengacu ke perasaan dan emosi-emosi religius dan
estetik. Dari pengertian-pengertian tersebut disimpulkan bahwa spiritual adalah
esensi pokok kehidupan yang bersifat immaterial, yang mengacu pada
kemampuan-kemampuan yang lebih tinggi, baik: mental, intelektual, estetik,
religius dan nilai-nilai pikiran, berdasarkan ajaran ilahi.
Kecerdasan spiritual dalam penelitian ini dapat dikenali dengan beberapa
unsur pokok sebagai berikut: Unsur dasar-pokoknya adalah: ilham, suara qalbu,
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god spot, hidup keilahian, ajaran Islam. Model formatnya adalah: memadukan
unit-unit/unsur-unsur, penempatan diri dalam konteks yang lebih luas dan kaya,
paduan fungsi indrawi dan ruhani dalam moralitas dan nilai etika, aktualisasi cinta
pada Alloh . Sasarannya/tujuannya adalah: memecahkan persoalan pokok
kehidupan secara efektif (gerakannya dipastikan pada suatu tujuan yang jelas),
prestatif, menundukkan dunia, lebih bermakna dibanding yang lainnya
(keunggulan komparatif), dengan mengarahkan pada hal yang positif.
Dari paparan tersebut dapat disimpulkan bahwa SQ adalah kemampuan
seseorang dalam menghadapi dan memecahkan persoalan dalam dimensi
makna dan nilai, sehingga orang tersebut dapat menempatkan perilaku dan
hidupnya dalam kebermaknaan. Dengan kecerdasan spiritual yang tinggi orang
akan mendapatkan ketekunan, keasyikan, kebahagiaan yang lebih besar dalam
menghadapi dan melaksanakan pekerjaan yang dihadapi. Dia dapat membangun
diri secara utuh karena dapat mensinergikan berbagai kemampuan diri dan
lingkungan yang dimilikinya.
Kedudukan Kecerdasan Spiritual
Sejauh ini ilmu pengetahuan dan psikologi ilmiah belum menemukan cara
untuk mendiskusikan masalah makna dan perannya dalam hidup kita. SQ adalah
hal yang canggung bagi para akademisi karena ilmu pengetahuan yang ada saat
ini tidak dilengkapi dengan perangkat untuk mempelajari sesuatu yang tidak dapat
diukur secara objektif (Zohar dan Marshall, 2000: 11). Hal ini mempertegas
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kebutuhan paradiqma baru dalam keilmuan, seperti pernyataan Amin Syakur
(2001), bahwa diperlukan banyak sumber dan cara untuk mendapatkan
pengetahuan. Sistem nilai bahwa persepsi inderawi merupakan satu-satunya
sumber pengetahuan dan kebenaran telah bergeser dan mengakui bahwa
pengetahuan dapat diperoleh melalui pengalaman batin (Fritjof Capra, 2000: 1718, Hidayat Nataatmadja, 2001: xxv, Amir An-Najar, 2001: 100). Pengetahuan
yang diperoleh melalui pengalaman batin, tidak dapat dijangkau dengan
menggunakan akal logis, apalagi dengan indera empiris. Diketahuinya dengan
menggunakan rasa. Rasa adalah moral, rasa adalah intuisi (Tafsir, 2000: 16).
Para sufi Islam menyebutnya dzauq, qolb, kadang-kadang dlomir. Paradiqmanya
oleh Tafsir disebut mistis, metodenya latihan (riyadloh), pembuktiannya tidak
dengan empiris maupun logik.
Dalam pandangan Zohar dan Marshall (2000: 39), terdapat tiga cara berpikir
dan tiga ragam kecerdasan. Pertama, pengorganisasian

saraf yang

memungkinkan manusia berpikir rasional, logis dan taat azas, yang disebutnya
IQ. Kedua, yang memungkinkan manusia berpikir asosiatif, yang terbentuk oleh
kebiasaan dan memungkinkan untuk mengendalikan pola-pola emosi, yang
disebut EQ. Ketiga, yang memungkinkan berpikir kreatif, berwawasan jauh,
membuat dan merubah aturan, yang disebut SQ. SQ menunjukkan suatu
kemampuan untuk menangkap rasa akan kesatuan (keutuhan) dalam
menangkap

suatu

situasi

atau

dalam

melakukan

reaksi

terhadapnya.

Pemahaman ini bersifat holistik, kemampuan untuk untuk menangkap seluruh
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konteks yang mengaitkan antarunsur yang terlibat, berpikir menyatukan.
Kemampuan ini menunjukkan ciri utama kesadaran, dan merupakan kunci dalam
memahami argumen neurologis dan SQ. Jadi otak manusia mempunyai berpikir
seri, berpikir asosiatif, serta berpikir menyatukan. Bermacam-macam cara berpikir
ini menunjukkan sebagaian dari kehebatan otak manusia. Otak manusia
mempunyai kemampuan yang sangat luar biasa untuk berpikir, dan manusia baru
menggunakan sebagian kecil dari kemampuan yang dimilikinya tersebut.
Bila disederhanakan, otak manusia dapat dideskripsikan berikut ini.
Pertama, otak bawah --atau batang otak-- mengendalikan sebagaian besar naluri
manusia, seperti bernafas dan detak jantung. Kedua, pusat otak mengendalikan
emosi manusia. Para ilmuwan menyebutnya sistem limbik, karena membungkus
batang otak seperti kerah. Ketiga, otak bagian atas memungkinkan manusia untuk
berpikir, berbicara, bernalar, dan mencipta. Para ilmuwan menyebutnya korteks.
Keempat, terselip di bagian belakang adalah serebelum, yang memainkan
peranan vital dalam penyimpanan “memori gerak”, hal-hal yang diingat manusia
dengan benar-benar melakukan suatu aktivitas, seperti naik sepeda atau
olahraga. Manusia menggunakan berbagai bagian dari otak secara bersamasama untuk menyimpan, mengingat, dan mengambil informasi.
Zohar dan Marshall (2000: 63) dengan menggunakan aliran psikologi Freud
menjelaskan tiga macam proses psikologi sebagai berikut: Pertama, proses
primer atau id, yang merupakan alam tidak sadar (unconscious) alam tidur mimpi,
memori yang tertekan, dan sejenisnya. Dalam hal ini dilandasi oleh pikiran paralel,
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atau asosiatif, disebut juga sebagai prapersonal (instingtif, naluriah). Kedua,
proses sekunder yang merupakan wilayah dunia sadar atau dunia ego, yang
bersifat logis, rasional, dan linier. Dalam hal ini dilandasi pikiran rasional, dengan
pemprosesan seri, disebut juga personal (fenomena ego). Ketiga, proses tersier,
yaitu pola berpikir unitif, atau integratif, disebut juga transpersonal. Ketiga proses
tersebut, dan ketiga ragam kecerdasan digambarkan dalam suatu diagram
sederhana tentang kehidupan mental manusia, dari tiga lapis diri, yang setiap
lingkaran konsentris mewakili proses psikologi yang berbeda-beda.

Gambar 1
Hubungan antara Proses Psikologi dengan Kecerdasan
Sumber: Zohar dan Marshall (2000: 61).
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Pada lingkaran paling luar, adalah proses sekunder yang berhubungan
dengan dunia sadar atau dunia ego, merupakan wilayah yang bersifat logis,
rasional, dan linier. Dalam hal ini dilandasi pikiran rasional, dengan pemrosesan
seri, disebut juga personal (fenomena ego). Persoalan yang dihadapi oleh
seseorang akan secara umum akan diselesaikan dengan model berpikir ini,
apabila tidak terselesaikan akan masuk pada lingkaran yang lebih dalam, dan
diselesaikan dengan model berpikir yang berbeda.
Pada lingkaran kedua (tengah) menunjukkan proses primer atau id, yang
merupakan alam tidak sadar (unconscious) alam tidur mimpi, memori yang
tertekan, dan sejenisnya. Dalam hal ini dilandasi oleh pikiran paralel, atau
asosiatif, disebut juga sebagai prapersonal (instingtif, naluriah). Banyak persoalan
manusia yang langsung ditangani dengan pendekatan berpikir ini, yang tidak
terselesaikan masuk pada lingkaran yang lebih dalam.
Pada lingkaran paling dalam menunjukkan proses tersier, yaitu pola berpikir
unitif, atau integratif, disebut juga transpersonal. Pola berpikir ini akan
menuntaskan semua masalah yang belum terselesaikan dengan model berpikir
sebelumnya. Jadi, ketiga wilayah tersebut merupakan ragam kecerdasan yang
berbeda-beda dan memiliki proses berpikir masing-masing.
3.

Arti Penting Kecerdasan Spiritual
Pada dasarnya manusia adalah makhluk spiritual. Manusia selalu

mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya mendasar, atau pokok. Seperti
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dicontohkan oleh Danah Zohar dan Ian Marshall (2000: 4): Why was I born?,
What is the meaning of my life? Why should I go on when I am tired, or
depressed, or feel beaten? What makes it all worth while? Pertanyaan-pertanyaan
tersebut menunjukkan bahwa manusia selalu merindukan untuk menemukan
makna dan nilai dari apa yang diperbuat dan dialaminya.
Kebutuhan akan makna dan nilai tersebut telah melahirkan imajinasi
simbolis, dan memungkinkan pertumbuhan otak manusia yang sangat pesat.
Manusia tidak terkungkung dalam dimensi rasional, atau emosional, kemampuan
mana sangat dikuasai oleh komputer dan binatang. Manusia berkemampuan
menilai dan menciptakan situasi baru. SQ allows human being to creative, to
change the rules and to alter situasions (Danah Zohar dan Ian Marshall, 2000: 5).
Maka SQ menjadikan manusia makhluk yang benar-benar utuh secara intelektual,
emosional dan spiritual.
Menggunakan konsep Freud, bahwa ada dua proses psikologi yaitu primer
dan sekunder. Proses primer diasosiasikan dengan id, insting, tubuh, emosi, dan
bawah sadar. Proses sekunder diasosiasikan dengan ego, kesadaran, dan pikiran
rasional.

Maka

proses

sekunder

lebih

tinggi

dan

unggul.

Dengan

mengasosiasikan pada dua proses psikologi tersebut Zohar dan Marshall (2000:
6) mengatakan bahwa proses primer dapat disebut EQ (berdasarkan “jaringan
saraf asosiatif di otak”) dan proses sekunder dapat disebut IQ (berdasarkan
“jaringan saraf serial di otak”).
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Menurutnya, SQ menawarkan proses ketiga yang aktif. Proses yang ketiga
tersebut menyatukan, mengintegrasikan dan berpotensi mengubah materi yang
timbul dari dua proses lainnya. Hal tersebut memberikan fasilitas suatu dialog
antara akal dan emosi, antara pikiran dan tubuh. Juga memungkinkan tersedianya
titik tumpu bagi pertumbuhan dan perubahan. SQ menyediakan pusat pemberi
makna yang aktif dan menyatu bagi diri. Jadi proses yang ketiga pada psikologi
mengharuskan adanya pengembangan model psikologi baru tentang diri dan
kepribadian manusia.
Temuan Zohar dan Marshall telah melengkapi model psikologi. Dua model
pertama adalah: (1) kepribadian lahiriah yang sadar dan rasional; dan (2) asosiasi,
motivasi, neurosis dan sejenisnya yang sifatnya batiniah dan biasanya ada di
alam tak-sadar. Proses ketiga memperkenalkan sebuah inti pusat yang
digambarkan sebagai sebuah teratai dengan enam kelopak bunga.
Zohar dan Marshall bersandar pada teori psikologi yang telah ada dan juga
model spiritual dari yoga Hindu Kundalini, dan struktur mistis dalam ajaran Budha,
Yunani Kuno, Yahudi dan Kristiani. Model tersebut membahas enam jalan untuk
menjadi terhambat secara spiritual dan enam jalan untuk cerdas secara spiritual.
Kondisi kehidupan dewasa ini menempatkan kebanyakan manusia berada
dalam kehidupan yang penuh luka dan berantakan. Mereka memerlukan
pembenahan jiwa. SQ adalah kecerdasan jiwa, yang dapat membantu
menyembuhkan dan membangun diri manusia secara utuh. SQ adalah
kecerdasan yang berada di bagian diri yang dalam, yang berhubungan dengan
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kearifan di luar ego atau pikiran sadar, sehingga SQ memungkinkan otak untuk
menemukan dan menggunakan makna dalam memecahkan persoalan.
SQ adalah kesadaran yang dengannya manusia tidak hanya mengakui nilainilai yang ada, tetapi juga secara kreatif menemukan nilai-nilai baru (Danah
Zohar dan Ian Marshall, 2000: 9). Oleh karena itu SQ tidak terikat dengan agama
formal tertentu, SQ does not depend upon religion (Danah Zohar dan Ian
Marshall, 2000: 10).
Danah Zohar dan Ian Marshall (2000: 13-14) menjelaskan bagaimana
penggunaan SQ, antara lain: (1) untuk menjadi kreatif; (2) untuk menghadapi
masalah eksistensial; (3) pedoman ketika berada “di ujung”; (4) untuk cerdas
secara spiritual dalam beragama; (5) untuk menjembatani kesenjangan antara diri
dan orang lain; (6) untuk mencapai perkembangan diri yang lebih utuh; (7) untuk
menghadapi masalah baik dan jahat, hidup dan mati, asal usul sejati dari
penderitaan dan keputusasaan manusia.
Zaman global dewasa ini, telah menjadikan dunia begitu terasa sempit,
persaingan tajam, perubahan sangat cepat. Pendeknya globalisasi menawarkan
berbagai kemungkinan kemajuan namun sekaligus menghadirkan beragam
tantangan dan masalah-masalah mendasar. Dalam kondisi tersebut keberdaan
SQ menjadi sangat penting. Perubahan yang cepat terjadi hanya memberi
peluang hidup bagi orang-orang yang kreatif dan luwes berwawasan luas, serta
spontan secara kreatif. Masalah-masalah eksistensial yang akan selalu muncul,
yaitu ketika seseorang terpuruk, ketika berada di ujung/puncak-puncak
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penderitaan, dunia nilai, penempatan diri dalam makna yang luas memungkinkan
orang punya kesempatan hidup. Sehingga masalah-masalah eksistensialpun
dapat tertampung di dalamnya.
Penggunaan

kecerdasan

spiritual

memungkinkan

seseorang

dapat

berhubungan kembali dengan sumber makna terdalam di dalam dirinya. Orang
tersebut dapat menggunakan penghubungan tersebut untuk mencapai tujuan dan
proses yang lebih luas dari dirinya. Dalam kondisi tersebut, tindakan seseorang
tidak hanya dibimbing oleh akal rasionalnya, emosi dan perasaannya, tetapi juga
dibimbing oleh qalbu nuraninya, intuisi dan imajinasi yang dapat melampaui
kapasitas pribadinya.
Viktor Frankl dalam Man’s Search for Meaning mengatakan bahwa,
pencarian manusia akan makna merupakan motivasi utamanya dalam hidup ini
dan bukan “rasionalisasi sekunder” dan dorongan-dorongan instingtif. Makna itu
unik dan spesifik sehingga ia harus dan hanya dapat dipenuhi oleh dirinya sendiri;
hanya dengan demikian ia mencapai signifikansi yang akan memuaskan
kehendaknya sendiri terhadap makna (Zohar dan Marshall, 2000: 18).
Manusia mutlak memerlukan pemahaman mengenai spiritual, tanpa itu visi
manusia akan tertutup, hidup akan terasa datar, dan orientasi menjadi sangat
terbatas. Zohar dan Marshall (2000: 19) mengutip penyair William Blake: if the
doors of

perception were cleaned, everything would appear to use as it is,

infinite”. Ketajaman qalbu yang suci, yang terungkap melalui intuisi dan persepsi
dapat menempus batas-batas penginderaan manusia. Bahkan hadis Nabi juga
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mengatakan: “Seandainya setan-setan itu tidak mengelilingi qalbu manusia,
sungguh mereka (manusia) itu akan mampu melihat alam malakut (qoib)” (riwayat
Ahmad dari Abu Hurairah). Maka, ilmu pengetahuan harus membantu manusia
untuk memahami hal-hal yang spiritual.
Spiritualitas menempatkan situasi yang terbatas dalam perspektif baru yang
lebih luas. Hal ini berarti “terdapat sesuatu yang lebih” yang memberikan makna
dan nilai tambah pada kondisi yang dihadapinya. Sesuatu “yang lebih” dan
bersifat spiritual itu mungkin suatu realitas sosial yang lebih dalam atau jaringan
makna sosial. Ia mungkin juga suatu kesadaran atau penyesuaian diri terhadap
dimensi mitologi, atau keagamaan. Mungkin juga suatu pemahaman yang lebih
besar terhadap tingkat kebenaran atau keindahan, atau mengenai keutuhan yang
lebih luas, yaitu pemahaman bahwa perbuatan kita merupakan bagian dari proses
universal yang lebih besar.
Zohar dan Marshall (2000: 22) menyatakan: “modern culture is spiritually
dumb, not only in the West but also, increasingly, in those Asian countries
influenced by the West”. “Secara spiritual bodoh” yang dimaksudkannya adalah
bahwa masyarakat telah kehilangan pemahaman terhadap nilai-nilai mendasar -nilai-nilai yang melekat di bumi dan lingkungannya, hari dan jamnya yang terus
berjalan, pada segala usaha ritual sehari-hari dalam hidupnya, tubuh dan
perubahannya, seks pekerjaan dan hasilnya, tahapan hidup serta kematian
sebagai akhir dari kehidupannya.
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Manusia melihat, menggunakan, dan mengalami sesuatu yang hanya
bersifat langsung dapat dilihat, dan pragmatis. Manusia bukan buta warna tetapi
buta makna. Bukti paling nampak adalah kenyataan bahwa dua di antara sepuluh
penyebab kematian tertinggi di Dunia Barat, yaitu bunuh diri dan alkoholisme,
sering dikaitkan dengan krisis makna. Masyarakat modern, telah kehilangan apa
yang oleh para filosof disebut “hidup yang benar dan penuh kepastian”.
Masyarakat tersebut dihadapkan pada masalah eksistensial atau spiritual,
sehingga

diperlukan

kecerdasan

untuk

mengatasi

masalah-masalahnya.

Kecerdasan yang diperlukan tidak sebatas kecerdasan rasional, tidak sebatas
kecerdasan emosional. Pertanyaan-pertanyaan akan arti hidup, makna jabatan,
makna kekayaan, makna belajar dan sebagainya, meminta jawaban dari dimensi
nilai. Semuanya ini menunjukkan meningkatnya kebutuhan terhadap kecerdasan
spiritual.
Kehidupan masyarakat modern, antara lain ditandai oleh maraknya
keruntuhan keluarga (broken home), menipisnya jiwa kepahlawanan, pornografi,
sadisme, materialisme, kaburnya hukum, pudarnya tata nilai, bergesernya budaya
teradisional. Kemunculan hal tersebut didorong oleh pesatnya kemajuan ilmu
pengetahuan dan teknologi, spesialisasi bidang kehidupan dan pola berpikir
positivisme-empirikal. Gaya berpikir tersebut didominasi oleh kriteria logisrasional-uniform, yang dinilai banyak melahirkan: simpulan yang bias, kerumitan,
gejolak krisis, peralihan nilai-nilai dan kesemprawutan (Sanusi, A, 1999: 2).
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Dalam pandangan Zohar dan Marshall (2000: 24) diri memiliki pinggiran ego
(rasional), tengah asosiatif (emosional), dan tengah pemersatu (spiritual). Spiritual
adalah eksistensi yang memberi inspirasi, energi, makna dan pemersatu, dia
ditempatkan di lapisan tengah diri. Masyarakat sebagai kelompok dari sejumlah
individu mempunyai tradisi-tradisi yang menyebarkan wawasan dan nilai spiritual
yang lebih dalam sehingga individu berhubungan dengan pusat spiritual melalui
budayanya dan tradisinya. Masyarakat yang sehat mempunyai sandaran pada
nilai-nilai spiritual, jaringan makna dan adat-istiadat, yang merupakan kunci-kunci
komunikasi dalam masyarakat tersebut. Hal tersebut telah hilang dalam
masyarakat modern, sehingga kompensasinya mereka menonjolkan kepentingan
diri sendiri, ambisi diri dan kebutuhan diri (Zohar dan Marshall; 2000: 24).
4.

Ciri-ciri Manusia Cerdas Spiritual
Tujuan seluruh spiritulitas (Barat) adalah mencapai keutuhan (integritas).

Zohar dan Marshall (2000: 124) menyatakan bahwa sains terbaik dari abad ke-20
adalah yang berkaitan dengan keutuhan (holisme). Keutuhan diri melibatkan tiga
kecerdasan, yaitu: kecerdasan rasional, kecerdasan emosional, kecerdasan
spiritual. Keutuhan tersebut juga menyangkut tiga pemikiran, yaitu: seri, asosiatif,
dan penyatu; serta tiga dasar pengetahuan, yaitu pengetahuan: primer, sekunder
dan tersier. Keutuhan tersebut terintegrasi dalam diri, dengan tiga tingkatan, yaitu:
pusat diri --transpersonal, tengah diri-- asosiatif dan interpersonal, dan pinggiran
diri --ego personal. Zohar dan Marshall (2000: 127) menggunakan model teratai
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untuk mendapatkan pengetahuan dan pemahaman tentang diri, yang diuraikan
berikut ini.
a.

Lapisan Ego
Pengenalan diri pertama kali dalam perspektif ego kesadaran, berawal dari

pinggiran diri. Pada dasarnya diri ego bersikap rasional dalam pendekatannya
terhadap pengalaman, dan dikaitkan dengan program dan jalur saraf seri otak.
Zohar dan Marshall (2000: 126) menempatkan kepribadian ego pada sisi kelopak
teratai yang paling jauh.
Ego merupakan lapisan diri yang paling belakangan berkembang dan paling
rasional. Ia berkaitan dengan jalur dan program saraf seri dalam otak, yaitu sistem
syaraf yang paling bertanggung jawab atas pemikiran logis, dan rasional, serta
pemikiran sadar, berorientasi tujuan atau pemikiran strategis.
Menurut Zohar dan Marshall (2000: 128) ego merupakan topeng diri yang
ditampilkan oleh pemiliknya, peran yang dimainkannya di atas panggung
kehidupan. Jadi ego merupakan bagian diri yang paling mudah diidentifikasikan
dengan diri pemiliknya: “seseorang yang saya yakini sebagai diri saya”.
Budaya Barat adalah budaya yang didominasi oleh ego. Penekannya
adalah pada tampilan di depan umum dan hubungan formal, dan penekan
ekstremnya adalah pada individu yang harus terus menerus membuat keputusan
rasional. Inilah sebabnya mayoritas orang Barat hidup di pinggiran diri, yang
secara salah meyakini ego sebagai seluruh kisah dari diri. Padahal setiap
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manusia adalah unik. Menurut Zohar dan Marshall (2000: 129) pribadi yang
benar-benar tercerahkan (sangat cerdas secara spiritual) akan menampilkan ciriciri yang lebih berimbang dari enam tipe kepribadian, yaitu: (1) konvensional; (2)
sosial; (3) investigatif; (4) artistik; (5) realistis; dan (6) pengusaha.
b.

Ketaksadaran Asosiatif
Ketaksadaran asosiatif, atau “tengah” diri asosiatif, yaitu bagian dari pikiran

manusia yang diasosiasikan dengan jaringan saraf paralel dalam otak. Tengah diri
tersebut mempunyai fungsi yang sangat dominan dalam emosi. Zohar dan
Marshall (2000: 126) menempatkan ketaksadaran asosiatif di atas sisi bagian
dalam kelompok bunga teratai. Ketaksadaran asosiatif, dibagian lapisan tengah
teratai yang sangat luas, merupakan gudang penyimpan gambar, hubungan,
pola, simbol, motivasi, energi yang mempengaruhi sikap dan bahasa tubuh,
memberikan rasa makna dalam kehidupan tanpa perlu rujukan pemikiran
rasional. Pertemuan antara alam sadar dan ketaksadaran, serta bagaimana
hubungannya dengan SQ merupakan proses penting dalam konsep SQ.
Kesadaran adalah sesuatu yang membedakan manusia dari makhluk lain di
sekitarnya. Kesadaran adalah sifat intrinsik otak. Dia merupakan proses
transenden, yakni suatu proses menghubungkan manusia dengan realitas yang
jauh lebih dalam dan lebih kaya dari pada sekedar hubungan dan vabrikasi sel
saraf. Zohar dan Marshall (2000: 68), mengatakan bahwa transenden bisa jadi
merupakan kualitas tertinggi dari kehidupan spiritual. Dalam kajian agama, hal
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tersebut diartikan sebagai sesuatu yang berada di balik dunia fisik. Zohar dan
Marshall, lebih lanjut mengatakan bahwa transenden merupakan sesuatu yang
membawa manusia mengatasi masa kini, mengatasi rasa suka dan rasa duka,
bahkan mengatasi diri manusia pada saat itu. Transenden membawa manusia
melampaui batas-batas pengetahuan dan pengalamannya, serta menempatkan
pengetahuan dan pengalaman tersebut ke dalam konteks yang lebih luas.
Transendensi memberi manusia kesadaran yang luar biasa dan tidak
terbatas, baik sesuatu itu berada di dalam diri sendiri maupun di dunia sekitarnya.
Orang yang mengalaminya memberikan gambaran yang serba indah, bahkan
begitu indahnya sehingga digambarkannya sebagai “Tuhan”, ada juga yang
menyebutnya mistik. Kemampuan untuk mengalami dan menggunakan
pengalaman tentang makna dan nilai yang lebih tinggi inilah yang menjadi
landasan bagi sesuatu yang disebut SQ. Penjelasan ilmiah tentang hal tersebut
masih terbatas, karena alasan kemanusiaan dan karena kenyataan bahwa
perilaku sel-sel dan molekul-molekul saraf bersifat terbatas, sedangkan manusia
dapat merasakan pengalaman yang tidak terbatas.
Lahirnya kesadaran itu sendiri masih dipertentangkan, karena pada
hakikatnya berpikir adalah keberadaan kesadaran. Perbedaan orang tidur dan
orang jaga hakikatnya adalah perbedaan kepekaan orang tersebut dalam
menerima rangsangan indrawi dari luar. Sehingga disimpulkan bahwa kesadaran
(atau pikiran) merupakan kondisi intrinsik dari otak, alih-alih sebagai efek ikutan
dari pengalaman indrawi. Berdasarkan kajiannya dari beberapa pakar psikologi
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Zohar dan Marshall (2000: 68) menyimpulkan bahwa kesadaran bukanlah
dampak ikutan dari input indriawi, melainkan ditimbulkan secara instrinsik dan
diperkuat (atau dikontekskan) oleh input indrawi. Jadi otak itu memang dirancang
untuk menjadi sadar, dan dirancang untuk memiliki dimensi transenden.
Shaffer (1968: 34-59) mengelompokkan teori kesadaran menjadi tiga
golongan berikut ini. Pertama, teori yang didasarkan pada pandangan bahwa
kesadaran yang memiliki peristiwa-peristiwa mental murni merupakan peristiwa
non-material. Para pendukung pandangan ini biasanya membenarkan eksistensi
benda/objek material selain non meterial, karena itu mereka disebut mahzab
dualis.
Kedua, teori yang didasarkan pada pandangan bahwa peristiwa-peristiwa
mental murni merupakan material, dan para pendukungnya disebut sebagai
mahzab materialis serta pandangannya disebut materialisme. Ketiga, teori yang
didasarkan pada pandangan bahwa semua peristiwa mental bukan murni material
dan juga bukan murni material, yang disebut teori person.
Teori dualistik yang paling sistematik diprakarsai oleh Rene Descartes
(Filosof Perancis). Ia memandang bahwa subjek kesadaran adalah jiwa (mind)
yang merupakan entity (kesatuan yang lahir). Body adalah benda (materi) entity
yang memiliki materi esensi (karakteristik terbatas) yang menempati ruang, yakni
memiliki bentuk ukuran, dan lokasi ruang; dan tidak memiliki perasaan sadar.
Sebaliknya jiwa memiliki karakteristik berbeda dengan karakteristik body. Jiwa
tidak memiliki ruang, bentuk ukuran, dan lokasi.
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Descartes tidak meragukan adanya keberadaan jiwa yang mempunyai
kecerdasan dan bersifat abadi, yang keduanya bersumber dari Tuhan. Bagi
Descartes kecerdasan adalah gagasan-gagasan yang jelas dan jernih yang
ditanamkan oleh Tuhan di dalam pikiran manusia, sehingga semua kecerdasan
adalah kecerdasan spiritual (dalam Zohar dan Marshall, 2000: 78).
Esensi jiwa semata-mata memiliki kesadaran, yakni pikiran, perasaan,
memori, persepsi, hasrat/keinginan, emosi dan sebagainya. Antara pikiran dan
body adalah entity yang terpisah, sehingga masing-masing dapat eksis sendirisendiri, dan berkembanglah pandangan-pandangan masalah jiwa dan tubuh
(mind-body problem).
Pandangan pertama, berpendapat bahwa pikiran dapat mempengaruhi
body, dan body dapat mempengaruhi pikiran. Pandangan tersebut melahirkan
teori interaksionisme. Kedua, teori epifenomenalis, yang berpandangan bahwa
aktivitas badan menyebabkan terjadinya aktivitas mental, sedangkan sebaliknya
aktivitas mental tidak dapat berpengaruh terhadap aktivitas badan. Apapun yang
terjadi dalam dalam pikiran semata-mata merupakan akibat sampingan dari
aktivitas fisik.
Ketiga, teori paralelisme yang membenrkan adanya hubungan yang erat
antara pikiran dan badan, tetapi bukan berarti bahwa hubungan tersebut
merupakan hubungan kausa. Paralelisme memandang bahwa pikiran dan tubuh
ibarat dua jam, masing-masing dengan mekanismenya sendiri dan tidak ada
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hubungan kausal antara keduanya, namun selalu menunjukkan waktu (jam) yang
sama.
Paham materialisme, antara lain diprakarsai oleh Democritus, yang
berpendapat bahwa segala sesuatu yang ada di dunia ini akan berakhir secara
hampa. Eksistensi itu tidak ada, yang ada adalah fenomena fisik. Pikiran,
perasaan, kehendak, dan sejenisnya juga merupakan produk fenomena fisik. Hal
ini telah melahirkan berbagai pandangan.
Pertama, kaum materialis yang radikal, menyatakan bahwa istilah-istilah
kejiwaan (mental) merupakan pernyataan yang tidak dapat dimengerti/tidak
masuk akal. Implikasi dari hal tersebut lebih bermuatan emosional, kalaupun
mengandung kebenaran, tetapi sulit untuk mendeskripsikan, atau menegaskan
sesuatu. Istilah kejiwaan justru akan mengakibatkan pengekangan perilaku fisik.
Kedua, kaum materialis yang menerima istilah pemikiran, perasaan,
kehendak, tetapi maknanya harus dapat diekspresikan secara fisik. Kebenaran
dari konsep-konsep tersebut sifatnya kondisional, sehingga tidak dapat dijadikan
dasar analisis yang lengkap dan mendalam. Ketiga, kaum materialis yang terakhir
memberikan sinyal mempertimbangkan secara serius istilah-istilah kejiwaan
dengan diskusi yang intens, yang hasilnya dikemas dalam teori identitas. Teori ini
sangat menekankan pada analisis susunan syaraf, yang berkesimpulan bahwa
gerakan jasmaniah mempunyai peranan yang dominan.
Teori Person, inti teori ini mengakui bahwa manusia mempunyai jiwa dan
body. Pemahaman terhadap konsep tentang subjek kesadaran adalah
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kemampuan untuk membedakan seseorang dari orang lain, memilih atau
mengidentifikasi subjek yang berbeda dari yang lain. Teori pribadi ini memiliki
kedudukan yang istimewa dan sangat menarik. Konsepsi pribadi memandang
manusia adalah sebuah abstraksi, suatu konstruksi intelektual, dari sebuah
realitas. Pribadi memiliki dua dimensi sekaligus, dimensi fisik dan dimensi mental.
Berbagai bentuk kesadaran yang diteorikan oleh madzhab Dualisme,
Materialisme, maupun Person masing-masing mempunyai kelebihan dan
kekurangan berdasarkan argumentasinya masing-masing. Dari teori tersebut
dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa kesadaran merupakan proses psikologis,
proses filosofis, maupun fisik sekaligus.
Sebagai makhluk yang integral maka kesadaranpun merupakan perpaduan
dari berbagai segi secara menyeluruh dan menyatu. Integralitas kesadaran
manusia berarti dapat dilihat dalam fenomena kejiwaannya (dapat diamati dari
gejala-gejala kejiwaan), berangkat dari proses pemikiran secara selektif (dapat
dicarikan reasoning secara logika) dan diperagakan dalam bentuk perbuatan
ragawi (misalnya didiagnosa secara medis). Dengan demikian kesadaran itu ada
pada dua sisi tersebut sekaligus, sehingga kesadaran manusia dapat dikatakan
sempurna dan normal manakala jiwa (batin) dan raga (body) mampu
mengekspresikan secara simultan, utuh dan komprehensi.
Pemahaman yang cukup komprehensif diberikan oleh Poedjawiyatno (1990:
27-28) bahwa kesadaran adalah: (1) Pengetahuan bahwa ada yang baik dan
buruk, daya untuk tahu baik dan buruk; (2) Secara potensial ada bersamaan
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dengan adanya manusia dan berkembangnya memerlukan pendidikan,
keteladanan, penyuluhan, bimbingan dan faktor pendidikan lainnya; (3) Berfungsi
dalam tindakan yang konkret untuk memberikan putusan terhadap tindakan
tertentu tentang baik buruknya; (4) Kesadaran yang sudah timbul dan
berkembang disebut kata qalbu.
Hubungan mendasar antara sadar dan tak-sadar terletak pada motivasi
(Zohar dan Marshall, 2000: 136-137). Dengan model teratai diri dijelaskannya,
bahwa motif berada di antara pinggiran ego kelopak teratai dan tengah asosiatif,
dan meluas ke wilayah keduanya. Pinggiran ego berkaitan dengan IQ dan cara
manusia memahami situasi. Tengah asosiatif berkaitan dengan EQ dan
bagaimana perasaan seseorang mengenai situasi. Tempat keduanya bertemu
itulah letak motif

--apa yang ingin dilakukan oleh seseorang dengan situasi

tersebut.
Berhubungan dengan aspek penting SQ adalah menyangkut pertanyaan
apakah seseorang hendak mengubah situasi atau tidak (dan, jika ya, bagaimana
caranya) motif orang tersebut untuk mengerjakan sesuatu dapat dihubungkan
dengan menggunakan SQ. Dengan logika tersebut, dapat diterangkan mengapa
seorang seniman penasaran untuk menciptakan karya yang belum pernah ada?
Mengapa pengusaha mempunyai gagasan berani dalam berspekulasi. Motif telah
menggerakkan manusia, menggerakkan energi laten dalam emosi ke saluran
kepribadian ego dan perbuatan yang mereka hasilkan (Zohar dan Marshall (2000:
137).
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c.

Pusat Diri
Dalam setiap tema, pembicaraan pusat, mempunyai peranan yang sangat

penting, demikian halnya pusat diri. Inayat Khan (2000: 28) menyatakan bahwa,
tidak satu objek atau kehidupan pun yang dapat eksis tanpa memiliki satu titik
pusat sebagai tempat bertemu dan bergabungnya segala sesuatu. Pembahasan
manusia menempatkan tiga komponen utama, yaitu: jasmani, akal dan ruhani.
Keseimbangan integrasi ketiganya dinamakan manusia, siapakah unsur
integrasinya? Ahmad Tafsir (2002) menyatakan bahwa pengintegrasinya adalah
qolbunya. Tafsir menjelaskan bahwa inti manusia, esensi yang paling esensial
manusia, sejatinya manusia, ialah imannya dan iman itu berada di dalam kalbu.
Hadis nabi menerangkan, bahwa dalam diri manusia terdapat segumpal
darah, apabila darah itu baik, maka baiklah seluruh dirinya, apabila jelek maka
jeleklah seluruh dirinya. Hadis lain menerangkan bahwa Allah tidak melihat
rupamu, kecantikamu, tetapi Allah melihat qalbumu. Dalam sebuah hadis hudsi
Allah menyatakan: “Aku jadikan pada manusia itu ada istana (qashr), di dalam
istana itu ada dada (shadr), di dalam shadr itu ada kalbu (qalb), di dalam qalb itu
ada fu’ad, di dalam fu’ad ada syaghaf, di dalam syaqhaf itu ada lubb, di dalam
lubb itu ada sirr, dan di dalam sirr Aku (ana).
Ketiga hadis tersebut mengajarkan bahwa qalbu mempunyai kedudukan
sentral, pusat komando yang sangat berkuasa, sehingga demikian kuat
kedudukannya. Apabila baik maka baiklah seluruh komponen lainnya, demikian
halnya sebaliknya, maka qalbulah yang bertanggung jawab, bukan komponen-
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komponen lain. Penjelasan pusat diri tersebut oleh Tafsir (2002) digambarkan
sebagai berikut.

qashar
shadr
qalb
fuad
syaghaf

lubb
sirr
ana

Gambar 2
Konsep Diri dalam Pandangan Islam
Sumber: Ahmad Tafsir (2002)
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Di pusat diri itulah terdapat kebiasaan, asosiasi, tradisi kehidupan seharihari, tak-sadar personal (id), citra agama, mitologi dan kebudayaan manusia. Di
situlah, manusia berdialog dengan Tuhan, dewa-dewi, atau bahkan setan, tempat
dalam diri manusia untuk bersemayamnya semua kekuatan, energi, lambang,
dan struktur jiwa tumbuh. Semakin dalam seseorang melangkah ke arah pusat
diri, perbedaan semakin hilang dan batasan mulai menyatu.
Pusat diri, setiap orang selalu berhubungan dengan pusat diri, yaitu ketika
dirinya mempertanyakan sesuatu yang pokok, melihat kehidupan konteks yang
lebih luas, atau mengalami wawasan baru. Pusat diri tersebut merupakan
pemersatu dan integratif. Zohar dan Marshall (2000: 127) menempatkan pusat
diri di atas pusat teratai, yaitu pada kuncupnya. Ibarat buah, maka biji kecil yang
ada di tengah itulah yang dapat tumbuh menjadi pohon yang besar. Agamaagama, mistik-mistik menempatkan pusat diri sebagai sentral, sumber dari segala
sesuatu dan juga merupakan kunci menuju pengetahuan sejati. Di situlah “Aku”
diri seseorang menemukan Tuhannya, sehingga filsafat Socrates mengatakan :
kenalilah dirimu. Islam mengajarkan: “Dan terhadap dirimu mengapa tidak engkau
perqalbukan” (QS.Dzariat: 21),

juga: “Siapa mengenal dirinya maka akan

mengenal Tuhannya”.
Zohar dan Marshall (2000: 156) menyatakan bahwa pusat diri sebagai
fokus dalam kajian bukunya. Menurutnya pengetahuan tentang pusat diri,
merupakan kunci untuk meningkatkan dan menggunakan SQ. Sebaliknya
ketidaktahuan mengenai pusat, bahkan kegagalan untuk mengetahui bahwa diri
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manusia mempunyai pusat, merupakan penyebab kebodohan spiritual, karena
pada waktu itu dirinya diketemukan jauh di kelopak bunga teratai, pada tingkatan
ego yang lebih dangkal.
Zohar dan Marshall (2000: 127) menilai bahwa pemikiran Jung tentang Diri
adalah pandangan Barat yang sangat mirip dengan pusat teratai. Zohar dan
Marshall mengutip pendapat Jung yang menggambarkan Diri mencakup pikiran
sadar dan tak sadar sekaligus, “pusat dan lingkaran” dari seseorang. Diri sebagai
pusat kepribadian, pusat medan energi kepribadian. Diri tidak dapat dipisahkan
dengan peranan pemersatu psikologis yang dimainkan oleh pencarian makna dan
tujuan hidup. Ungkapan yang muncul dalam pembahasan diri adalah: kesatuan,
totalitas, organisasi, keutuhan, keseimbangan, integrasi, keteratutan, organisasi.
Dengan teratai diri, Zohar dan Marshall, memberikan peta, atau mandala,
yaitu suatu gambaran lapisan-lapisan jiwa manusia dari ego rasional yang paling
luar, melewati tengah asosiatif tak sadar, hingga pusat dengan energi jiwa
pengubahnya. Setiap kelopak , setiap tipe kepribadian tingkat ego, dapat berdiri
secara terpisah dari kualitas-kualitas ego yang lain, dari tingkatan personal atau
mitologis ketaksadaran asosiatif dan dari pusat.
Diri yang cerdas secara spiritual lebih banyak menunjukkan integrasi dari
komponen-komponen yang dimiliki. Pada tingkat ego, integrasi tersebut
merupakan keseimbangan antara enam tipe kepribadian, yaitu: (1) konvensional,
(2) sosial, (3) investigatif, (4) artistik, (5) realistis, dan (6) pengusaha. Integrasi
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tengah diri asosiatif (id) dengan tipe kepribadian dalam kajian ego yang
menghasilkan bentuk pasangan-pasangannya sebagai berikut:
(1) Kepribadian Konvensional. Orang yang mempunyai kecerdasan spiritual
tinggi dengan tipe kepribadian konvensional yang terpadu dengan sikap ramahtamah (id) dan terintegrasikan dengan pusat diri, diperoleh manusia yang bersikap
ramah-tamah, persaudaraan dengan kelompok., tidak berminat memberontak
atau menyendiri. Apabila tipe kepribadian ini sedang menjauh dari pusat diri,
maka akan melahirkan kesetiaan buta (fanatisme) atau terpisah dari kelompok
(narsisisme).
(2) Kepribadian Sosial. Orang ber SQ dengan tipe kepribadian sosial selalu
mengkaitkan dirinya dengan kedekatan dari jenis kepengasuhan yang terpadu
dengan pusat diri, sehingga ditemukan manusia yang mempunyai motif
kedekatan berdasarkan cinta atau merasa dicintai, yaitu ingin berbuat baik dalam
skala yang lebih luas. Tipe kepribadian ini melahirkan orang-orang berempeti,
kasih sayang terhadap manusia. Ketika ego kepribadian sosial dijauhkan dari
lapisan pusat diri, empati akan berubah menjadi pengorbanan-diri yang masokistik
(suka menderita), atau tidak dapat mempunyai rasa iba kepada orang lain.
(3) Kepribadian Investigatif. Orang ber SQ dengan tipe kepribadian
investigatif dirinya selalu terkait dengan keingintahuan, yang terpadu dengan
pusat diri sehingga jadilah orang yang selalu mempunyai dorongan untuk
menyelidik, mencari gagasan, mempelajari alam dan memecahkan berbagai
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persoalan. Jika keterikatan dengan pusat diri semakin menjauh maka orang
tersebut akan menjadi obsesif.
(4) Kepribadian Artistik. Orang ber SQ dengan tipe kepribadian artistik,
dirinya selalu terkait dengan kreativitas. yang terpadu dengan pusat diri sehingga
melahirkan manusia yang penasaran untuk membuat sesuatu yang belum pernah
ada (baru), petualangan, keberanian. Dia bahagia ketika berhasil berprestasi atau
menciptakan sesuatu. Jika jenis kepribadian tersebut menjauh dari pusat diri,
maka akan menjadikan mania, perasaan euforia yang tidak pada tempatnya,
perasaan gembira yang tidak realistis atau rasa prestasi yang palsu.
(5) Kepribadian Realistis. Orang ber SQ dengan tipe kepribadian realistik,
dirinya selalu terkait dengan sifat konstruktif. yang terpadu dengan pusat diri
diperoleh

manusia

dengan

gerakan

perbaikan,

minat

pada

masalah

kemasyarakatan. Orang tersebut mempunyai spontanitas yang bagus, sehat,
perqalbuan terhadap diri sendiri. Bila peran pusat diri menurun, maka pribadi
tersebut akan menjadi manja.
(6) Kepribadian Pengusaha. Orang ber-SQ dengan tipe kepribadian
pengusaha, dirinya selalu terkait dengan penegasan diri. yang terpadu dengan
pusat diri sehingga melahirkan orang-orang yang kreatif untuk memperoleh
penghasilan tinggi, reputasi, persaingan, sukses kerja. Orang tersebut mempunyai
tanggung jawab tinggi, mampu memimpin, dan setia pada cita-cita.

Orang

dengan kepribadian tersebut apabila peran pusat dirinya menurun akan
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menyebabkan dirinya menyalah gunakan kekuasaan, merasa sok hebat dan
sejenisnya.
Jadi pusat diri merupakan sumber motif religius (motif pusat, penyatuan),
yang merupakan kekuatan pendorong yang potensial dalam kehidupan semua
tipe kepribadian, motif yang terkait dengan penemuan makna dan nilai dalam
setiap langkah kegiatan manusia. Peranan pusat diri terhadap setiap jenis
kepribadian dan aktivitas yang dilahirkannya oleh Zohar dan Marshall (2000: 150)
digambarkan dalam model teratai diri sebagai berikut:

Gambar 3: Model Teratai Diri Zohar dan Marshall
Sumber : Marshall (2000: 150)
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Secara skematik peranan pusat diri terhadap aktivitas yang dihasilkan oleh
setiap jenis kepribadian juga dapat dilihat dari tabel berikut ini.
Tabel 2
Peranan Pusat Diri terhadap Kepribadian
JENIS KEPRIBADIAN

PUSAT DIRI NORMAL

PUSAT DIRI TERPECAH

Konvensional

Persaudaraan dengan
kelompok
Berempati dengan orang
Menggali masalah/situasi
Gembira saat mencapa
prestasi
Sehat,spontan, terpusat pada
diri
Tanggungjawab, memimpin,
setia pda cita-cita

Kesetiaan buta pada kelompok

Sosial
Investigatif
Artistik
realistis
Pengusaha

Terpisah dari kelompok
Obsesi
Mania, euforia yang salah
Memanjakan diri
Sok hebat, menalah gunakan
kekuasaan, sok hebat.

Disarikan dari: Zohar dan Marshall (2000: 172)

Integrasi yang diperankan oleh pusat diri sangat hebatnya, sehingga setiap
jenis kepribadian dalam lapisan ego, yang dipadu dengan setiap motif dalam
lapisan tengah melahirkan aktivitas yang lebih bermakna, aktivitas yang
berwawasan luas, aktivitas yang positif. Mengendornya peran pusat diri dalam
mengintegrasikan lapisan ego (kepribadian) dengan lapisan tengah (motif)
menjadikan aktivitas orang yang bersangkutan condong ke arah frakmentalis,
orientasi pada kepentingan jengka pendek (sesaat), mempunyai nilai yang
rendah, tendensi negatif. Jadi pusat diri mempunyai peran sentral dalam setiap
aktivitas manusia. Bagaimana pusat tersebut berperan? Hal tersebut belum
banyak dibahas oleh pakar di Barat. Kajian terhadap peran pusat diri (qalbu),
serta bagaimana tatacara proses kerjanya telah banyak dilakukan oleh ulamaulama Islam ahli tasawuf, berikut bagian dari bahasan tersebut.
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PEMBINAAN KECERDASAN SPIRITUAL ISLAM
1.

Qalbu sebagai Pusat Kecerdasan Spiritual
Pusat diri merupakan inti dari kecerdasan spiritual. Dalam khasanah Islam

pusat diri adalah qalbu (Amir An-Najar, 2001; Ahmad Tafsir, 2002; Inayat Khan,
2000: 24,). Allah memberi rahmat, petunjuk, memberikan ilmu pengetahuan,
memberi kelapangan, dan juga sebaliknya kesempitan di dalam qalbu (dada)
manusia (QS. al Ankabut: 49; al Mu’min: 19; al Jin: 26-27; Al Hijr: 97). Amir AnNajar (2001: 67) menjelaskan bahwa sesuatu yang masuk di dalam dada dapat
dirasakan secara langsung oleh dada, karena disitulah tempat dosa, syahwat,
keinginan dan keperluan, sehingga dada sering merasa lapang, atau merasa
sesak. Al qalbu terletak di dalam dada berupa cahaya dari cahaya khusyu’,
cahaya taqwa, cahaya mahabbah (cinta), cahaya ridla (rela) , cahaya keyakinan,
cahaya harapan, cahaya kesabaran, dan cahaya cona’ah. Al qalbu merupakan
sumber ilmu yang berupa pokok, sedangkan ash shadru berfungsi sebagai
cabangnya (Amir An-Najar, 2001: 67).
Al Qalbu (qalbu) menurut Amir An-Najar (2001: 73-109) merupakan sebuah
istilah yang meliputi maqamat al batin (tingkatan batin) secara keseluruhan, yang
terdiri dari: (1) : Ash Shadru, (2) Al Qalbu , (3) Al Fuad (mata qalbu), (4) Al Lubbu.
Di dalam batin manusia terdapat berbagai tempat yang mana adakalanya tempat
itu terdapat di luar qalbu dan adakalanya terdapat didalamnya. Penyebutan nama
qalbu atas tingakatan-tingkatan darinya oleh Amir An-Najar (2001: 74)
diidentikkan dengan beberapa nama, seperti mata, kota Makkah, dan biji. Mata
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adalah sebuah nama yang meliputi dua bidang, yaitu putih dan hitamnya mata.
Juga kornea dan cahaya yang terdapat di dalamnya. Tiap-tiap bagian dari
beberapa bagian itu memiliki hukum yang berbeda, dan setiap bagian itu bukan
bermakna mata. Sekalipun bagian yang satu terkait dengan bagian lainnya, serta
manfaat yang satu berkait erat dengan manfaat lainnya. Segala yang berada di
bagian luar merupakan dasar dari sesuatu yang terdapat di bagian yang lebih
dalam dan unsur cahaya merupakan pendukung semua bagian mata. As Syadru
identik dengan putihnya mata, al Qalbu identik dengan hitamnya mata, sedang al
Fuad identik dengan daya tangkap di dalam mata. Dengan sebutan biji, ash
Shadru, identik dengan kulitnya biji, Al Qalbu , identik dengan biji dari bebijian,
sedang, al Fuad identik dengan tunas dari biji tersebut. Dengan sebutan kota
Makkah, ash Shadru, identik dengan kota Makkah, al Qalbu identik dengan
Masjidil Haramnya.
Rangkaian dari tingkatan batin tersebut, secara berurutan dapat dijelaskan
sebagai berikut: Pertama: Ash Shadru, merupakan tempat masuknya godaan
(waswas) dan penyakit, utamanya dikala terdapat sesuatu yang masuk dan
dirasakannya. Sesuatu ini berupa iri, syahwat, keinginan, kebutuhan, dan semua
yang dapat membuat dada terasa sesak. As Syadru adalah tempat nafsu al
amarah yang selalu mengajak kepada keburukan. Disamping itu as Syadru juga
merupakan tempat cahaya Islam, tempat diperolehnya ilmu, baik dengan cara
belajar maupun dengan cara memperbanyak ibadah. As syadru, terhadap qalbu,
laksana bagian depan rumah, yang menjadi tempat lewat semua godaan,
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keinginan, pemikiran. Mereka akan masuk ke dalam al qalbu (hati)

apabila

keberadaannya terlalu lama didalam as Syadru. Berbagai jenis godaan dapat
hilang dari dalam ash Syadru jika dirinya benar-benar dan secara jujur
mendekatkan diri, mohon pertolongan serta menunjukkan kerendahan dirinya
kepada Allah. Apabila dada mengalami kesempitan, maka kesempitan itu
dirasakan tanpa batas. Dan kesempitan dada seseorang bertingkat-tingkat,
sesuai kebodohan dan kemarahannya. Demikian juga apabila qalbu seseorang
telah mengalami insyirah (kelapangan), maka kelapangan itu akan dirasakan
tanpa batas juga. Kelapangan dada disebabkan oleh petunjuk dari Allah. Dada
merasa sempit akibat sikap waswas (godaan), kemurungan, kesibukan, keinginan
yang tidak pernah ada hentinya dan ketika mendapatkan musibah. Alqur’an
mengatakan tentang pengobatan dan penyembuhan itu berada di dada. Karena
dada meupakan tempat dari segala kesusahan dan keruwetan yang datang dari
jiwa manusia. “Dan Dia akan menyembuhkan dada orang-orang yang beriman”
(QS. at Taubah: 14). ”Sungguh telah datang kepada kalian nasehat dari Rabb
kalian sebagai penyembuh apa yang terdapat di dalam dada” (QS. Yunus: 57).
“Bukankah Kami melapangkan dadamu” (QS. Alam Nasyroh: 1).
Kedua: Al Qalbu, merupakan sumber cahaya Iman, cahaya khusu’, taqwa,
cinta, ridha, yakin, takut, harapan, sabar, qona’ah. Al Qalbu juga merupakan
sumber dari dasar ilmu. Dia ibarat sumber mata air, sedangkan as Shadru
bagaikan danaunya, di mana air mengalir dari sumbernya memenuhi danau
tersebut. As Shadru merupakan tempat keluaarnya ilmu dari qalbu, atau
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merupakan tempat masuknya ilmu dari pendengaran (indera). Keyakinan, ilmu
dan niat selalu bergelora di dalam qalbu, sehingga keluar ke dada, maka al Qalbu
merupakan pokok dan as Shadru merupakan cabang. Sebuah cabang akan
menjadi kuat apabila pokoknya juga kuat. Rasulullah bersabda: “Sesungguhnya
amal perbuatan itu bergantung atas niatnya”.
Rasulullah bersabda bahwa kebaikan dari seluruh anggota tubuh manusia
merupakan akibat dari qalbu yang baik, dan rusaknya seluruh anggota tubuh
manusia akibat rusaknya qalbu. Qalbu laksana sebuah lampu, lampu itu baik jika
cahaya lampu itu baik. Untuk memperbaiki lampu harus dengan memperbaiki
cahayanya. Cahaya tersebut adalah cahaya taqwa dan cahaya yakin. Jika qalbu
manusia kosong dari nilai-nilai taqwa dan keyakinan, maka qalbu tersebut ibarat
qalbu yang mati.
Sesungguhnya sumber taqwa terdapat di dalam qalbu, yang berupa:
menjauhi syirik, ragu-ragu, kekafiran, kemunafikan, dan riya (Amir An-Najar, 2001,
78). Allah menegaskan: ‘Allah akan memberi hikmah kepada orang yang
dikehendaki-Nya. Dan barang siapa diberi hikmah, maka sungguh ia telah diberi
banyak kebaikan’ (Al Baqarah, 269).
Setiap jenis pengetahuan yang telah diberikan oleh Allah kepada hambahamba Nya dari para ahli hikmah, ibarat lautan yang dapat dimanfaatkan oleh
manusia (Amir An-Najar, 2001, 81). Demikian juga bagi para ahli hikmah, di mana
keluar dari lisannya sesuatu yang mengandung hikmah, dan disampaikan kepada
makhluk, dalam bentuk ungkapan yang nyata. Ia dalam menghadapi berbagai
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macam problem yang berat yang diadukan kepadanya, maka hanya akan
ber’doa: semoga Allah memberikan kesembuhan dari penyakit cinta dunia, cinta
syahwat dan penyakit-penyakit jiwa lainnya. Jadi al Qalbu merupakan hasanah
ilmu, yaitu ilmu hikmah dan ilmu isyarat, setelah yang bersangkutan mendapatkan
petunjuk dari Allah. Bagi seseorang yang oleh Allah dibuka qalbunya sehingga
dapat menyaksikan sesuatu yang terdapat di balik hijab Nya, menyaksikan
sesuatu yang ghaib, maka ia sepertinya melihat sesuatu yang ghaib dengan
matanya. Seseorang yang telah dibuka tutup hijab atasnya, akan dapat
memberikan isyarat terhadap hakikat-hakikat ciptaan dan perbuatan Allah. Dalam
qalbu mereka akan tumbuh cahaya-cahaya jiwa (Amir An-Najar, 2001, 81). Dalam
dirinya akan mengalir kejujuran, kebersihan qalbu, kebenaran, rasa malu, rasa
cinta, ridha, takut, harapan, kekekalan, pertemuan dengan Allah, rasa senang
dan selalu butuh dengan Allah, dan mengagungkan Nya.
Ilmu pengetahuan yang berada dalam dada inilah menurut Amir An-Najar,
(2001: 63-64) merupakan ilmu yang bermanfaat, di mana ilmu bergerak dengan
mempergunakan cahaya yang terpancar di dada. Dengan cahaya tersebut dapat
dikenal kebaikan dan keburukan sesuatu. Qalbu sebagai tambang cahaya atau
tambang dari ma’rifat, memiliki tujuh pusat cahaya (Amir An-Najar, 2001: 71-72).
Mereka tersusun dalam lapisan-lapisan yang rapi, dengan qalbu sebagai
pusatnya. Masing-masing memiliki sistem pengamanan yang berlapis-lapis,
berupa pagar, pintu dan kunci. Tujuh tambang cahaya tersebut berdasarkan
urutan lapisan dari luar ke dalam atau dari lahir ke batin adalah:
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5.
No
1
2
3
4
5
6
7

JENIS
TAMBANG
CAHAYA
Al-Fuad
Adh Dhamir
Al Ghilaf
Al Qalbu
Asy Syafafu
Al Mahabbah
Al Luab.

4.
Tabel 3
Tambang Cahaya dalam Diri Manusia

PINTU

HIJAB/PENGHALANG

Nuur Rahman
Nuur Ar Ra’fah
Nuur Al Jud
Nuur Al Majdu
Nuur Al Atha’
Nuur Ar Rabbah
5.
Nuur Al
Athaf

Al Jalam (keindahan)
Al-Jalal (kemuliaan)
As Sulthan (kekuasaan)
Al Ghaiban (keghaiban)
Al Qudrah (kemampuan)
Al Adhamah (keagungan)
Al Haya’ (malu)

KUNCI
Al Iqrar (pengakuan)
At Tauhid (pengesaan)
Al Iman (kepercayaan)
6.
Al Islam
7.
Al Ikhlas
Ash Shidqu (kejujuran)
8.
Al Ma’rifat

Sumber: Amir An-Najar, 2001: 72.

Tabel tersebut menunjukkan bahwa untuk mencapai kedudukan spiritual
harus ditempuh dengan suatu perjalanan yang ketat, masing-masing tingkatan
mempunyai sistem yang harus dikuasai. Setiap tingkatan spiritual mempunyai
pintu, hijab dan kuncinya sendiri-sendiri untuk menguasainya.
Tujuh tambang cahaya yang merupakan sumber dari ilmu pengetahuan
tersebut tersimpan rahasia dalam Ash Shadru (dada). Ash Shadru, ibarat kota
kerajaan, mempunyai sistem penjaminan kekokohan dan keamanan yang terdiri
dari: tahlil, tahmid, takbir, tamjid, istislam, istiqhfar, dan shalawat pada Rasulullah
SAW (Amir An-Najar, 2001: 72). Di dalam kota kerajaan tersebut, terdapat
singgasana raja sebagai tempat duduk raja, dan tempat mengatur strategi. Yang
dimaksud sebagai raja yang mengatur adalah akal atau nuur, yang dikelilingi oleh
para pembantu dan menterinya. Di luar pagar kota kerajaan berdiri kerajaan
musuh, yaitu hawa nafsu dan para pembantunya (Amir An-Najar, 2001: 72-73).
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Ketiga: Al Fuad (mata hati). Amir An-Najar (2001, 83), menegaskan bahwa
al Fuad merupakan maqam (kedudukan ) ketiga di dalam batin manusia. Al Fuad
di dalam qalbu manusia ibarat daya tangkap yang terdapat di dalam hitamnya
mata, atau ibarat masjid Al Haram di dalam kota Makkah, atau bagaikan tunas di
dalam sebuah biji. Setiap kali seseorang mendapat sesuatu yang bermanfaat,
maka pertama kali yang mendapatkan manfaat adalah al Fuad, kemudian al
Qalbu. Al Fuad terletak di tengah-tengah al Qalbu, sebagaimana al Qalbu terletak
di tengah-teengah ash Shadru. Allah berfirman, yang artinya: “Tidaklah Al Fuad itu
dusta ketika melihat apa yang dilihatnya” (QS. An Najm: 11). Al Fuad selalu
merindukan sesuatu yang mengandung manfaat, sebagai satu hasil dari cintanya
pada Allah, sehingga al Qalbu merasakan kenikmatan dengan ilmu yang
diperolehnya.
Al Fuad sangat dekat dengan Al Qalbu, seperti dekatnya Ar Rahman
dengan Ar Rakhim. Yang menjaga al Qalbu adalah Ar Rahman, karena Qalbu
merupakan tempatnya iman. Sedangkan yang menjaga al Fuad adalah ar
Rakhim. Allah berfirman: “Katakanlah Dia adalah ar Rahman dan kami beriman
kepada Nya, serta hanya kepada Nya kami bertawakkal” (QS Al Mulk: 29). Juga
firman Allaah: “Rahmat-Ku lebih luas dari segala sesuatu, dan akan Aku tuliskan
kepada orang-orang yang bertaqwa” (QS, Al A’raf: 156). Firman Allah: “Yang
demikian itu agar Kami dapat memantapkan dengan Alqur’an terhadap mata
qalbumu” (QS. Al Furqan: 32).
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Keempat: Al Lubbu. Amir An-Najar, (2001: 85-86) menerangkan bahwa A
Lubbu merupakan tambang tauhid dan cahaya kesaksian, sehingga al Lubbu
merupakan tiang agama, di mana segala bentuk cahaya kembali kepadanya dan
menyinari segala yang terdapat di sekitarnya. Seorang hamba dibenarkan untuk
masuk ke dalam dunia kemuliaan dengan al Lubbu. Kemuliaan al Lubbu
digambarkan laksana akal yang ditanam di atas tanah tauhid, di mana tanahnya
adalah cahaya keindahan, disiram dengan air kesantunan yang berasal dari
lautan kemuliaan, sehingga urat-uratnya penuh dengan cahaya keyakinan (Amir
An-Najar, 2001: 86). Al Lubbu, merupakan rizki awal yang diberikan oleh Allah
kepada hambanya, yang berupa kebaikan, kekekalan dan keberkahan. Dia
merupakan dasar agama yang dikembangkan menjadi beberapa cabang ilmu
sebagai pengabdian (ibadah).

Hal tersebut menunjukkan bahwa perjuangan

seorang hamba selalu bersama dengan pertolongan dan hidayah Allah. Mereka
yang bersungguh-sungguh dan berhasil dalam perjuangan disebut ulul albab.
Allah menegaskan: “Mereka itu adalah orang-orang yang telah diberi petunjuk
oleh Allah, dan dengan petunjuk itu mereka mengikuti-Nya” (QS. Al An’am: 90).
“Dan barang siapa yang diberi hikmah, maka ia telah diberi banyak kebaikan, dan
tidak akan mengingat-Ku, kecuali ulil albab” (QS Baqarah, 269). “Hendaklah
mereka memikirkan ayat-ayat-Nya, dan yang memikirkan itu adalah ulul albab”
(QS Shaad: 29).
Amir An-Najar, (2001: 87-99) menjelaskan bahwa banyak ahli yang
menyamakan al Lubbu dengan al Aqlu, yang bermakna cahaya, namun
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sesungguhnya antara keduanya ibarat cahaya matahari dengan cahaya lampu.
Juga dijelaskan hubungan antara adh dhihnu dengan akal, bahwa adh dhihnu
merupakan media untuk menerima ilmu secara global, sedang akal berperan
untuk memilah-milah ilmu yang bersifat global tersebut sehingga menjadi
beberapa cabang. Ilmu yang diperoleh dengan akal adalah ma’rifat nadhariyah,
yaitu ilmu teoritis analisis, tempatnya di atas kepala, sedangkan ma’rifat adh
dhiniyah adalah ma’rifat syu’uriyah, yaitu pengetahuan perasaan yang
mempersepsikan suatu permasalahan secara global, dan tempatnya berada di
dalam dada. Ma’rifat adh dhiniyah adalah ma’rifat syu’uriyah berupa ma’rifat yang
berhubungan dengan perasaan dan akhlak, yang tidak pernah kosong dari
emosional jiwa dalam bentuk kesusahan, keingginan. Ma’rifat tersebut bertempat
di dalam dada manusia dan dapat dibentuk berdasarkan pengalamanpengalaman pribadi dari masing-masing orang. Ma’rifat adh dhiniyah yang masih
bersifat global ini sering juga disebut intuisi/ ilmu batin, yang berperan sebagai
pemeriksa semua gerak jasad. Sedangkan akal yang gertempat di kepala atau di
dalam otak, pengatturannya tergantung kepada qalbu (Amir An-Najar, 2001: 99).
Ma’rifat nadhariyah, ma’rifat akal, merupakan ma’rifat murni, lepas dari
pengetahuan dan pengalaman kejiwaan, bersifat objektif dan terkait dengan ilmu
di luar dirinya. Hubungan tiap-tiap pribadi dengan ilmu akal ini tidak berdasarkan
emosional kejiwaan, tetapi berdasarkan hasil analisa. Peran ma’rifat akal terhadap
ma’rifat adh dhiniyah ibarat seorang penjaga yang menjaga pintu istana, di mana
di dalamnya terdapat seorang raja. Dengan demikian posisi ma’rifat akal bukan

84

merupakan posisi inti (kunci) bagi ma’rifat adh dhiniyah. Amir An-Najar, (2001:
100) menegaskan andaikan tidak terdapat peran lain yang dimainkan oleh akal
terhadap sumber ma’rifat-ma’rifat yang lain, seperti ma’rifat yang bersumber dari
hidayah dan iman, maka peran akal sangat kecil maknanya bagi ma’rifat Adh
Dhiniyah. Uraian tersebut telah memberikan penjelasan bahwa ada keterpaduan
antara ilmu pengetahuan yang didapatkan melalui metode nalar dan istinbat
(deduksi) dengan ilmu pengetahuan yang berupa intuisi/ilmu batin yang
merupakan hikmah yang diberikan Allah secara langsung/melaui proses
pengalaman pribadi seseorang.
At-Tirmidzi (dalam Amir An-Najar, 2001: 101- 109) memberikan makna akal
dalam berbagai makna, masing-masing konotasi didasarkan pada fungsi dari
akal, yaitu: (1) makna pengenalan dan kecerdasan, (2) makna hikmah,
pengaturan dan pengetahuan tentang rahasia alam, (3) makna akhlak dan iradah,
(4) makna al Bashirah (mata qalbu), dan al Kasyfu (terbukanya tabir) dan firasat.
Uraian tersebut juga menunjukkan adanya tingkatan-tingkatan akal, yaitu: (1) aqlu
al fitrah, yang akan berfungsi untuk membedakan mana yang baik dan yang
buruk, yang menguntungkan dan merugikan, dan sejenisnya, (2) akal hujjah, akal
ini yang membuat seorang hamba Allah menerima perintah dari Nya. (3) aqal At
Tajriyah,

yang

menjadikan

orang

bertindak

bijaksana

berdasarkan

pengalamannya. (4) aqlu mauruts, yang dimiliki oleh orang yang telah berusia
lanjut, bijaksana, alim dan terhormat, (5) akal yang bermanfaat, yaitu akal yang
seimbang dan bertabiat dengan cahaya hidayah Allah, yang disebut juga al lubbu.
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Uraian di atas secara jelas menunjukkan bahwa pusat diri, yaitu al qalbu
merupakan pusat kecerdasan manusia. Qalbu merupakan sebuah nama yang
terdiri dari empat unsur, yang masing-masing unsur merupakan tingkatan dan
mempunyai peran dan fungsi di bidang kecerdasan yang berbeda. Unsur-unsur
tersebut adalah: (1) Ash Shadru, (2) Al Qalbu , (3) Al Fuad (mata qalbu), (4) Al
Lubbu.
Penyebutan nama qalbu atas tingkatan-tingkatan darinya dapat diidentikkan
dengan beberapa nama, seperti nama mata, kota Makkah, dan biji. Setiap nama
tersebut

mempunyai

unsur-unsur/bagian-bagian,

yang

masing-masing

mempunyai peran dan fungsi yang berbeda, tetapi secara keseluruhan
memberikan andil terhadap si pemilik nama. Setiap bagian yang berposisi di luar
menjadi dasar untuk bagian yang lebih dalam, dan adanya satu kunci yang
menjadi pokok di semua bagian. Kata kunci tersebut adalah rahmat Allah yang
terimplikasi dalam kesungguhan berfikir dan berjuang untuk kemuliaan Nya.
Unsur yang paling dalam dari qalbu adalah Al Lubbu, yang merupakan
tambang ilmu tauhid, yang darinya melahirkan beberapa cabang ilmu sebagai
pengabdian (ibadah). Al Lubbu seperti juga al Aqlu, bermakna cahaya, namun
sesungguhnya antara keduanya ibarat cahaya matahari dengan cahaya lampu.
Keutamaan al lubbu, sebagai tambang ilmu secara global, merupakan media
ma’rifat yang berhubungan dengan perasaan dan akhlak, yang tidak pernah
kosong dari emosional jiwa dalam bentuk kesusahan, keingginan. Pemahaman
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hal tersebut menunjukkan bahwa

al lubbu adalah konsep yang dewasa ini

disebut kecerdasan spiritual.
Ma’rifat tersebut bertempat di dalam dada manusia dan terbentuk dari
rahmad Allah melalui pengalaman-pengalaman pribadi dari masing-masing orang.
Pemahaman ma’rifat pada tataran tersebut, menunjukkan gejala-gejala emosional
dalam hubungannya dengan berbagai problem kehidupan yang dihadapinya,
yang dalam kajian-kajian dewasa ini disebut dengan kecerdasan emosional.
Ma’rifat adh dhiniyah yang masih bersifat global ini sering juga disebut intuisi/ ilmu
batin, dalam implikasi kehidupan sesalu berdasarkan tata nilai yang diyakininya,
sehingga dapat berperan sebagai pemeriksa semua gerak jasad.
Peneliti mengkosepsikan ma’rifat adh dhiniyah, dalam kajian keilmuan
dewasa ini sesuai dengan konsep kecerdasan spiritual. Sedangkan ma’rifat akal,
merupakan ma’rifat murni, lepas dari pengetahuan dan pengalaman kejiwaan,
bersifat objektif rasional dan terkait dengan ilmu di luar dirinya (tidak terkait
dengan emosional kejiwaan). Peneliti mengkosepsikan ma’rifat akal, dalam kajian
keilmuan dewasa ini sesuai dengan konsep kecerdasan intellektual.
Peran ma’rifat akal terhadap ma’rifat adh dhiniyah ibarat seorang penjaga
yang mengamankan pintu istana, di mana di dalamnya terdapat seorang raja.
Dengan demikian posisi ma’rifat akal bukan merupakan posisi inti (kunci) bagi
ma’rifat adh dhiniyah,

peran akal sangat kecil maknanya bagi ma’rifat Adh

Dhiniyah. Penjelasan hubungan dua konsep ma’rifat tersebut, secara sederhana
telah memberikan penjelasan bahwa ada keterpaduan antara ilmu pengetahuan
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yang didapatkan melalui metode nalar dan istinbat

(deduksi) dengan ilmu

pengetahuan yang berupa intuisi/ilmu batin yang merupakan hikmah yang
diberikan Allah secara langsung/melaui proses pengalaman pribadi seseorang.
Penjelasan tersebut juga menempatkan ma’rifat adh dhiniyah (kecerdasan
spiritual) sebagai dasar bagi ma’rifah akal (kecerdasan intellektual),
2.

Tingkatan dan Prosesi Perjalanan Spiritual
Tujuan terakhir perjalanan spiritual yang hendak diraih oleh manusia dalam

perjalan menuju Allah adalah Al Hikmah dan Al Ma’rifat. Untuk mencapai tujuan
tersebut, ada tujuh tingkatan yang harus ditempuh, (Amir An-Najar, 2001: 225227; Abu Nashr as –Sarraj, 2002: 90-112) yaitu: (1) tingkatan taubat, (2) tingkatan
zuhud, (3) tingkatan waro, (4) tingkatan mahabbah, (5) tingkatan khudhu (tunduk),
(6) tingkatan kasyaf, (7) tingkatan at-tajaali.
Pertama, taubat, adalah kembali kembali dari segala sesuatu yang dicela
oleh ilmu (syariat) untuk menuju pada apa yang dipuji oleh ilmu (Abu Nashr as –
Sarraj, 2002:90). Pada tingkatan ini seseorang memiliki niat yang kuat untuk
menuju kepada-Na, berjalan di jalan-Nya dan menjauhi segala yang dilarang
serta memperbanyak perbuatan yang diperintah oleh-Nya. Pada tingkatan
tersebut Allah melihat kepada seorang hamba dengan pandangan Rahmat-Nya.
Tingkatan ini merupakan tingkatan orang-orang yang taqwa (Al Muttaqin).
Kedua, zuhud, merupakan langkah awal bagi siapa saja yang hendak
menuju kepada Allah, yang mencurahkan segala-galanya hanya untuk Allah,
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yang ridha dengan segala ketentuan Allah, dan mereka yang bergantung
(tawakkal) kepada Allah. Seseorang yang tidak memperkokoh pondasi dalam
masalah zuhud tidak mungkin tingkatan selanjutnya akan menjadi baik dan benar.
Menjauhkan diri (zuhud) dari masalah duniawi merupakan pangkal segala
kebaikan dan ketataan, sedang cinta dunia merupakan merupakan pangkal
segala kekeliruan. Dalam tingkatan ini orang akan berzuhud terhadap masalah
yang halal, dan terhadap sesuatu yang sifatnya haram/ syubhat (merugukan
antara halal dan haramnya) akan meninggalkannya.
Ketiga, kefakiran. Hakikat kefakiran adalah menanggalkan seluruh atribut
yang dimilikinya (Abu Nashr as –Sarraj, 2002:99). Al Junaid, mengatakan bahwa
tanda-tanda orang fakir yang jujur adalah tidak meminta, tidak memperlihatkan
tanda-tanda kefakirannya dan jika ditawari ia terdiam (dalam Abu Nashr as–
Sarraj, 2002: 100). Banyak ayat Allah dan hadis Nabi saw, yang menunjukkan
keutamaan dari kefakiran, antara lain Surat Al Kahfi: 28, Surat Abasa: 1-6.
Keempat, mahabbah (cinta) dan al Qurbah (dekat) atau disebut juga maqam
At-Thaharah (kesucian). Tiga tingkatan sebelumnya, merupakan hasil perjuangan
dari seorang hamba, sedangkan pada tingkatan keempat ini, seseorang tidaklah
dapat mencapai Allah melainkan harus dengan Allah. Pada tingkatan ini seorang
hamba melepaskan dirinya dan meninggalkan kepribadiannya karena ia berjalan
bersama dengan Allah, dan hanya untuk Allah. Pada saat itu seorang hamba
benar-benar bersih dari hawa nafsunya. Ia melihat bahwa apa yang telah
dicapainya bukanlah karena usahanya, cintanya atau perbuatannya. Ia
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mendapatkan kenikmatan menentang kehendak jiwanya dan kemampuan
menguasainya, perasaan nikmatnya cinta karena Allah, dan segala yang
didapatinya karena kedekatannya dengan Allah.
Kelima, khudhu (tunduk). Pada tingkatan ini seorang hamba khudhu
(tunduk), at-tadarruj (naik) dan al khasyyah, sehingga ia berdiri di depan pintu
Allah dan mengetuk pintunya dengan rasa rendah diri. Perilaku tersebut hanya
dapat dilakukan oleh seorang hamba yang selalu tunduk, khusyu dan hina di
hadapan-Nya.
Keenam, kasyaf, yaitu tingkat terbukanya tabir (kasyfu al hijab) Rabbani, di
mana pada tingkatan ini Allah melihat hambanya dengan santun (kasih sayang),
lantas Allah membuka tabir Rabbaniyah-Nya. Pada kesempatan tersebut si
hamba melihat kebaikan tanpa batas, serta melahirkan rasa rindu yang
mendalam pada Allah.
Ketujuh, at-Tajaali. Pada tingkat ini si hamba melihat kebesaran-kebesaran
Allah, ia memperoleh petunjuk sehingga dapat mengenal-Nya, rindu kepada-Nya
dan idup dalam genggaman ar-Rahman. Tingkatan ini adalah yang paling tinggi
bagi seorang hamba, dan akhir dari tingkatan ma’rifah.
3.

Kesempurnaan Jiwa
Para pakar ilmu jiwa telah banyak membicarakan persoalan yang terkait

dengan kejiwaan, akan tetapi tidak pernah menyinggung permasalahan hakikat
jiwa dan hakikat penyakitnya. Pembahasan mereka masih berhenti pada
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tingkatan fenomena lahiriyah kejiwaan saja dan tidak menyentuh permasalahan
yang hakiki.
Sementara itu kaum sufi telah menyumbangkan studi kejiwaan dengan
membahas pemikiran-pemikiran tentang siratan-siratan qalbu dan kendalakendala jiwa, yang dinilainya sebagai landasan dalam mengawali suatu
perbuatan. Kaum sufi mengatakan bahwa perilaku lahiriyah manusia sebenarnya
bukanlah merupakan kepribadian manusia, akan tetapi unsur yang paling utama
dalam kepribadian adalah al khuluq, yaitu perilaku batin (Amir An-Najar, 2001:
142). Al khuluq merupakan lembaga yang solid di dalam jiwa manusia yang dapat
menampilkan segala bentuk perbuatan dengan mudah tanpa memerlukan proses
berpikir lebih dulu.
Kaum sufi telah memberikan studi tentang jiwa, penyakitnya

serta

analisisnya. Beberapa gejala yang akan dibahas antara lain: waswas, marah, riya,
hasud, serakah, kikir dan dusta. Pertama, waswas. Orang yang dihinggapi
waswas sadar bahwa pikiran yang mempengaruhinya tidak dapat diterima oleh
akalnya, akan tetapi selalu menganggunya, serta membuat jiwanya tidak tenang,
khususnya setiapkali ia berupaya untuk menghilangkan dan menjauhi pengaruh
pikiran tersebut (Amir An-Najar, 2001: 150).
Harus dibedakan antara pikiran waswas dan pikiran salah. Orang yang
memiliki pikiran salah, ia sadar akan kesalahannya dan berupaya untuk
memperbaikinya dan ia tidak akan mendiskusikan pemikiran tersebut sebagai
satu permasalahan. Sedangkan orang yang dihinggapi waswas, merasa
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pemikiran tersebut selalu menganggu serta menimbulkan rasa gelisah, serta tidak
dapat menghilangkan dan menjauhinya, sekalipun ia mengetahui bahwa pikiran
itu sangat merupakan sesuatu yang tidak rasional bagi dirinya sendiri.
Menurut At-Tustari, waswas adalah segala sesuatu perbuatan yang
dilakukan tanpa Allah, sehingga segala keinginan yang tidak berhasil termasuk
waswas (dalam Amir An-Najar, 2001: 143). Oleh karena itu di dalam segala
urusan, makanan, minuman, pemberian, permintaan, qalbu harus selalu bersama
Allah, sehingga qalbu tidak waswas. Sumber dari waswas adalah: amarah yang
selalu mengajak kepada keburukan.
Menurut Imam As Samarqandi (dalam Amir An-Najar, 2001: 145) waswas
syetan masuk menyerang ke dalam dada manusia melalui sepuluh jalan, yaitu: (1)
kekikiran dan prasangka buruk, (2) kecintaan terhadap dunia dan panjang citacita, (3) hidup santai, berleha-leha, suka mempermudah sesuatu dan cenderung
kepada kenikmatan, (4) kesombongan diri (5) mengecilkan orang lain dan
meninggikan dirinya sendiri, (6) hasud dan dengki kepada orang lain, (7) riya’, (8)
sifat bakhil dan kikir, (9) kesombongan, (10) serakah.
Orang yang qalbunya terserang oleh waswas, jiwanya tidak tenang, dan
merasa gelisah. Dalam kondisi tersebut dirinya tidak dapat bekerja dengan baik
dan serba salah. Ia tidak cerdas secara spiritual, sehingga kecerdasan lain yang
dimilikinya juga tidak dapat bekerja dengan baik.
Kedua, marah. Yang dinamakan kemarahan (al Ghadhab) adalah perbuatan
yang terjadi pada waktu mendidihnya darah di dalam qalbu untuk memperoleh
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kepuasan atas apa yang terdapat di dalam dada (Amir An-Najar, 2001: 154).
Marah merupakan aktifitas jiwa yang terjadi akibat dari mendidihnya darah pada
saat seorang ingin mengadakan balas dendam. Jika kemarahan itu sangat keras,
meletuplah api kemarahannya serta membakar dan mendidihkan darah sehingga
darah tersebut merasuk ke dalam semua syaraf di otak, dan membuat asap gelap
yang dapat merusak kerja akal itu sendiri. Akibatnya, akan memperlemah segala
bentuk perbuatannya. Marah dapat ditimbulkan oleh bermacam-macam
penyebab (Amir An-Najar, 2001: 145), yaitu: (1) kesombongan, (2) kebanggan
akan dirinya, (3) riya’, (4) senda-gurau, (5) hinaan, (6) tidak tepat janji, (7)
pemaksaan dan kezaliman yang disertai hasud.
Marah merupakan sublimasi perasaan terhadap lingkungan dan kekuatan
yang terdapat di sekitarnya, dan bertujuan untuk mendapatkan ketenangan. Jika
sublimasi tersebut dialihkan kepada Allah tidak kepada lingkungan dan kekuatan
yang terdapat di sekitarnya, maka kemarahan itu menjadi tenang dan
ungkapannya akan menjadi lembut dan kasih.
Ketiga, takabur (ujub), kesombongan. Takabur dapat dibedakan menjadi
takabur kepada Tuhan dan takabur kepada sesama manusia. Takabur kepada
sesama manusia adalah memiliki perasaan bahwa orang lain lebih kecil
dimatanya dan memandang dirinya lebih baik dari selain dirinya. Takabur kepada
Allah adalah apabila seseorang menggunakan nikmat Allah untuk pemuasan
hawa nafsunya, sehingga lupa bersyukur dan lupa berzikir kepada Allah (Amir AnNajar, 2001: 165).
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Sumber dari ketakaburan adalah kebodohan seseorang terhadap derajad
dirinya. Orang yang tidak mengenal derajad dirinya akan bersifat takabur, ia akan
sombong dan serta merasa bangga diri. Jika hal tersebut berkelanjutan ia akan
memiliki perasaan tinggi diri dan merasa sebagai orang istimewa (Amir An-Najar,
2001: 159). Takabur dapat dibedakan dua jenis, yaitu takabut lahir dan takabur
batin. Takabur batin sering disebut al kibru, ketika mencuat menjadi perilaku yang
takabur disebut takabur lahir. Bentuk takabur yang paling jelas adalah takabur
dalam melakukan ibadah kepada Allah. Orang tersebut melihat ibadahnya paling
sempurna, dan melihat orang lain dengan penghinaan.
Takabur akan mendatangkan berbagai perilaku tercela, seperti riya’. Orang
yang takabur sulit untuk memanggil atau menjawab ucapan salam, atau tidak
akan menerima sesuatu kebenaran karena adanya permusuhan dan kedengkian,
akibat daripada penolakan dirinya terhadap kebenaran. Hal tersebut disebabkan
karena menganggap dirinya mempunyai sesuatu yang lebih baik daripada apa
yang dimiliki oleh orang lain, baik persoalan agama maupun tentang keduniaan.
Setiap kali ia memperoleh kenikmatan, maka bertambahlah ketakaburannya, dan
melupakan syukur kepada Allah.
Keempat, Ujub, menurut Al Jurjanji (dalam Amir An-Najar, 2001: 166) ujub
adalah anggapan seseorang terhadap ketinggian dirinya. Allah berfirman: “Maka
janganlah kalian mengatakan diri kalian suci, sebab Allah lebih mengetahui orang
yang paling taqwa di antara kalian” (QS. An Najm: 32). Di ayat yang lain Allah
berfirman: “Dan janganlah kamupalingkan pipimu dari maanusia serta janganlah
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engkau berjalan di atas bumi dengan ujub” ( QS. Luqman: 18).

Rasulullah

bersabda: “Tiga masalah yang dapat merusak yaitu: kikir yang diikuti, hawa nafsu
yang ditaati, dan orang yang bangga terhadap dirinya” (HR. Abi Hurairah). Ibnu
Mas’ud berkata: “Kerusakan itu terdapat di dalam dua persoalan, yaitu putus asa
dan ujub” (Amir An-Najar, 2001: 167). Ujub menjadi pangkal penderitaan, sebab
orang yang ujub akan menunjukkan ketidakperluan dirinya kepada Allah.
Amir An-Najar, (2001: 168) membagi ujub menjadi tujuh macam, yaitu: (1)
Ujub karena kesempurnaan badannya, (2) Ujub karena akal dan kecerdikannya,
(3) Ujub karena keturunannya, (4) Ujub dengan silsilah Raja yang zalim, (5) Ujub
karena memiliki banyak anak dan keluarga, (6) Ujub karena kekayaan dan
hartanya, (7) Ujub karena pendapatannya yang salah.
Ilmu jiwa modern mengatakan, bahwa sifat ujub dan cinta penampilan diri,
merupakan insting manusia (Amir An-Najar, 2001: 170). Insting ujub merupakan
insting sosiologis, di mana secara substantif berbentuk kebanggaan dalam
penampilan dirinya. Jika sifat ujub ini diinternalisasikan di dalam jiwa remaja,
dapat berubah menjadi bentuk perilaku kebanggaan dan brutalitas, sementara
sifat ujub wanita remaja dapat berbentuk keangkuhan dan takabur. Sedangkan
insting cinta penampilan terbagi dua bagian seperti halnya insting untuk
berperang, yaitu untuk mempertahankan dirinya (defensif) dan insting untuk
menyerang (ofensif).
Penjelasan tersebut menunjukkan bahwa takabur , ujub merupakan sifat
dan perilaku yang ingin menunjukkan kehebatannya, sikap berlebihan dalam
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penampilan diri, laksana mercusuar dan fatamorgana yang tanpa kenyataan, dan
sekaligus merendahkan yang lainnya, sifat cukup sehingga tidak lagi mengharap
karunia Allah. Secara fertikal orang tersebut akan kehilangan kontrol dengan
Allah, sedang secara horisontal akan kesulitan memperoleh sahabat setia,
bahkan memperoleh banyak musuh. Sifat dan perilakunya yang secara spiritual
kurang cerdas tersebut membawa efek pada berbagai kesulitan hidup yang
terpaksa dihadapinya.
Kelima, Ghurur (penipuan). Menurut At Tirmidzi (dalam Amir An-Najar, 2001:
173) sesungguhnya seorang yang sedang dalam kondisi ghurur, ia sedang
mabuk di mana dirinya tidak mengetahui apa yang diperbuatnya, atau apa yang
dikatakannya. Al Ghurur adalah rasa tenangnya jiwa terhadap perilaku yang
sesuai dengan hawa nafsu. Al Ghurur adalah tipu daya jiwa dan merupakan
musuh manusia, seperti seorang yang menamakan dirinya sebagai ahli tauhid,
atau merasa bangga dengan kakek-kakek moyangnya yang saleh, atau selalu
berencana amal kebaikannya yang sedikit, lalu menganggap bahwa dengan
amalannya itu membuat dirinya diampuni oleh Allah. Perbandingannya dengan
roja’ adalah, bahwa roja’ menumbuhkan harapan dan kesungguhan kerja,
sedangkan ghurur lekas puas dan merasa cukup dengan amalannya. Jadi orang
yang dihinggapi ghurur menjadikan dirinya secara spiritual tidak cerdas, karena
kepuasannya dengan amaliah yang dilakukan membuat dia tidak menginginkan
prestasi yang lebih tinggi, sehingga tidak dapat meraih prestasi optimalnya.
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Keenam, Riya’ . Seorang yang mempunyai sifat riya’ adalah orang yang
menampilkan sesuatu yang bertentangan dengan apa yang terdapat di dalam
batinnya (Amir An-Najar, 2001: 182). Rosulullah SAW, bersabda: “sesungguhnya
tingkatan riya’ yang paling rendah termasuk syirik” ( HR Bukhari dan Muslim).
Sesungguhnya orang yang riya’ adalah orang yang membawa selubung
kepalsuan yang terdapat di dalamnya keburukan perasaan terhadap orang lain,
sepertinya ia menampakkan rasa cinta dan sayang, di mana justru sebaliknya ia
membenci dan memuji dengan pujian dusta. Ia tidak menyukai orang lain. Orang
yang riya adalah orang yang menafik. Indikasi riya’ dari sisi psikologis dan akhlak
sebagai berikut: aktifitasnya penuh dengan syahwat, waswas, cinta pujian, ingin
dilihat orang, dan pembohong.
Ketujuh, Al Hasad (Dengki). Allah berfirman: “Dan dari kejahatan orang yang
dengki apabila ia jalankan kedengkiannya” (QS. Al Falaq: 5). Sesungguhnya asal
mulanya dengki dan tipu itu adalah satu, yaitu kikir yang berlebihan. Dengki itu
terjadi bila seseorang menginginkan kenikmatan yang dimiliki orang lain hilang
darinya. Penyebab utama kedengkian adalah kesrakahan, dan penyebab utama
dari penipuan adalah kekerasan yang sangat dan sedikit kasih sayang,
sedangkan penyebab utama takabur adalah pengingkaran terhadap nikmat Allah.
Dengki adalah membenci nikmat dan mengharap agar nikmat itu hilang dari
seseorang. Sesungguhnya dengki itu lebih jelek daripada kikir, karena yang
disebut kikir adalah seseorang yang tidak ingin melihat ada orang lain unttuk
menjamah harta miliknya. Sesungguhnya dengki adalah seseorang yang tidak
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menginginkan orang lain memperoleh sesuatu yang lebih baik dari dirinya,
walaupun dirinya sendiri tidak berhak memilikinya.
Dengki merupakan penyakit kejiwaan yang sangat berbahaya dan sungguh
sangat menyakitkan bagi jiwanya sendiri. Ar Razi (dalam Amir An-Najar, 2001:
198) mendifinisikan al hasad adalah sifat yang dimiliki oleh seseorang, di mana
dirinya selalu menginginkan secara mutlak bahwa kebaikan yang dimiliki orang
lain itu hilang darinya, yang pada hakikatnya kedengkian itu tidak akan merugikan
orang yang didengkinya. Jika terjadi kerugian dan kemudaratan, itu hanya terjadi
dalam bentuk kejiwaan, yaitu permusuhan. Hal tersebut umumnya terjadi di
kalangan kenalan-kenalan dekat atau diantara teman-teman sejawat.
Pada umumnya kedengkian terjadi karena sikap seseorang yang berrlebihlebihan dalam mencintai dirinya, sehingga setiap orang cenderung untuk lebih
mendahului orang lain di dalam suatu masalah atau persoalan pangkat. Bila
mereka melihat seseorang yang kemarin hari masih tertinggal kemudian
mendahuluinya,

menjadikan

mereka

tidak

senang

pada

orang

yang

mendahuluinya dan membuat mereka menjadi tidak tenang.
Kedengkian itu muncul karena sifat atau sikap sedih atau sakit qalbu
seseorang, karena dirinya tidak dapat mencapai apa yang telah dicita-citakan,
atau merasa dihalangi dalam upaya untuk memperoleh apa yang menurutnya
menjadi haknya. Penderitaan batin yang dialami seseorang biasanya kian hari
kian membengkak dan dapat menyiksa diri yang akhirnya dapat membuahkan
rasa putus asa. Ketika itu yang bersangkutan selalu berada dalam posisi

98

psikologis terserang, sehingga ia sendiri mencari penyebab-penyebabnya yang
hakiki, sekalipun pada akhirnya jalan keluar yang ia dapati itu adalah kepahitan.
Pendengki itu biasanya takut untuk menampakkan kedengkiannya, khawatir
merusak citra dirinya, sehingga perasaannya itu mengkristal di dalam jiwanya dan
keluar bila melihat orang lain lebih unggul dari dirinya, baik mengenai kemuliaan,
harta, pengaruh, kecerdasan keahlian dan sebagainya. Media dengki itu banyak
sekali, seperti riya’, menyembunyikan kenyataan, menampakkan diri sebagai
orang yang acuh, melakukan manuver-manuver dan penghinaan, mencaci,
menghina, serta segala perbuatan tidak terpuji lainnya.
Jiwa yang sempurna adalah jiwa yang telah mampu membersihkan dari
sifat-sifat tercela, sehingga akan memperoleh bimbingan (ilmu) secara langsung
dari Allah. Agustian (2001), menyatakan adanya suara qalbu yang berasal dari
God Spot yang akan memberikan kesadaran fitrah, sehingga membimbing ke
arah tindakan yang positif. Mereka menyadari sepenuhnya bahwa “Tak satu
zaroh pun dapat bergerak sendiri tanpa terkait dengan tangan Tuhan” (QS.
Yunus: 61; Saba: 3). Inayat Khan (2000: 24) menegaskan bahwa pikiran akarnya
adalah qalbu. Sejalan dengan hal itu Abdulloh Gymnastiar (dalam Hernowo dan
Deden Ridwan, 2002: 25) menyatakan, bahwa qalbu yang membuat manusia
mampu berprestasi semata demi Alloh Swt. Apabila qalbu seseorang bersih,
bening, dan jernih, keseluruhan perilaku diri juga akan menampakkan kebersihan,
kebeningan, dan kejernihan. Penampilan setiap insan merupakan refleksi dari
qalbunya sendiri. Hadis menegaskan bahwa:

‘sesungguhnya di dalam jasad
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manusia ada mudhghah (segumpal darah), apabila di berfungsi dengan baik,
maka baiklah seluruh tubuh, dan apabila rusak, maka rusaklah seluruh tubuh.
Ketahuilah, mudhghah tersebut adalah qalbu’.
Metode pencarian ilmu dengan bersandar

kepada qalbu yaitu melalui

proses penyucian kotoran-kotoran qalbu yang disebabkan oleh: waswas, marah,
riya, hasud, serakah, kikir dan dusta. Qalbu yang bersih akan terbuka tutup dan
selimut yang menyelubunginya, hingga terpancar dari

dalam qalbu ilmu

pengetahuan yang lebih bersih dan langgeng. Qalbulah yang mengetahui segala
yang menjadi tuntutan, dan segala apa yang ada di hadapannya, atau yang tidak
disukainya.
Tepatlah pernyataan Djawad Dahlan (2002: 1) adanya kecerdasan spiritual
yang disebutnya kecerdasan ilmu laduni. Alloh SWT adalah dzat yang meletakkan
ilmu pengetahuan ke dalam qalbu, sehingga qalbu merupakan tempat yang ideal
bagi ilmu pengetahuan. Bagi seseorang yang telah memiliki ma’rifat, orang
tersebut dinamakan seorang arif (mengetahui) agamanya, yakni agama Alloh
SWT.
Kaum sufi menjadikan qalbu sebagai tempat ilmu dan medianya. Mereka
memandang perasaan dan akal seringkali tertipu. Menurut At-Tirmidzi (An-Najar;
2001: 63) qalbu manusia merupakan pusat dari semua perasaan, pengenalan
dan emosi didalam tubuh manusia. Segala perasaan, pengenalan dan emosi
manusia akan kembali ke qalbu, dan darinya akan dikirim kembali ke seluruh
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tubuh. Tidak mungkin dari perasaan atau pengenalan dapat memerintah tubuh
manusia tanpa melalui qalbu.
Qalbu secara otomatik dapat menyadap segala bentuk emosi yang ada, dan
apabila terdetik di dalamnya sebuah aliran perasaan, lalu secara langsung akan
dipancarkan ke seluruh tubuhnya. Qalbu ibarat satu titik yang dapat
memancarkan segala bentuk aliran yang bermacam-macam ke seluruh anggota
tubuh manusia. Ibarat sebuah pintu, di mana segala bentuk aliran memasukinya
dan keluar lagi dari pintu tersebut menuju ke seluruh anggota tubuh. Jadi qalbu
manusia menguasai segala anggota tubuhnya.
Qalbu ibarat seorang raja yang segala urusan berada ditangannya. Tetapi
qalbu juga diibaratkan sebagai sebuah kota, dimana akan diperintah dan
dipengaruhi oleh orang yang menguasai kota tersebut. Jadi, apabila ada sesuatu
yang dapat mengalahkan fungsi qalbu, maka ia akan menguasai seluruh anggota
tubuhnya. Qalbu juga dapat diumpamakan ibarat pemerintahan di dalam sebuah
kekuasaan, yang apabila ada satu kekuatan yang dapat mengalahkan
pemerintahan, maka tentu akan menguasai kerajaan. Dada laksana sebagai
halaman kerajaan, dimana dari halaman itu segala persoalan diselesaikan.
Sebagaimana qalbu dapat mengatur dan menguasai segala anggota tubuh
manusia.
Jiwa yang sempurna, yang telah mencapai nafsu mutmainnah, telah
memiliki kecerdasan spiritual dalam wacana pendidikan Islam di pesantren yaitu
kecerdasan qalbu. Qalbu, tempat hidayah Alloh, sehingga pemiliknya dapat
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menyelesaikan permasalahan yang dihadapinya. Qalbu juga tempatnya pengaruh
syaitoniyah, sehingga pemiliknya gelap hati, maka kehidupannya penuh
bermunculan

dengan

problem-problem

yang

silih

berganti.

Pembinaan

kecerdasan spiritual hakikatnya adalah pembinaan qalbu, sehingga qalbu menjadi
cemerlang dalam kehidupannya, dan tiada satupun masalah yang tidak
terselesaikan.
SISTEM PENDIDIKAN PESANTREN
1.

Pengertian Pesantren
Pesantren adalah “tempat tinggal santri”, pengertian ini menunjukkan ciri

pesantren yang paling penting, yaitu sebuah lingkungan pendidikan yang
sepenuhnya total (Abdurrahman Wahid, dalam Marzuki Wahid, 2002: 13). Lebih
lanjut dijelaskan bahwa tiga elemen pokok yang membentuk pesantren adalah
sebuah subkultur: (1) pola kepemimpinan pondok pesantren yang tidak
terkooptasi oleh negara, mandiri; (2) kitab-kitab rujukan umum yang selalu
dipergunakan dari abad ke abad;

dan (3) sistem nilai (value system) yang

digunakan adalah bagian dari masyarakat luas. Sedangkan menurut Zamakhsyari
Dhofier (1985), ada lima elemen pokok pesantren, yaitu: (1) podok; (2) masjid; (3)
santri; (4) kyai; (5) sistem pengajaran.
Perbedaan kedua pendapat tersebut disebabkan bertolak dari sudut
pandang yang berbeda, pendapat pertama dari unsur sitem, pendapat kedua
lebih menekankan unsur materi. Namun hakikatnya tidak mempunyai perbedaan
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prinsip, bahkan dalam kenyataannya keduanya saling terkait. Dewasa ini sejalan
dengan perkembangan zaman pada umumnya pesantren telah mengalami
banyak inovasi sehingga unsur-unsur pokoknya sudah mengalami pergeseran,
tetapi pergeseran tersebut lebih banyak pada penambahan unsur, sedangkan
unsur pokonya masih relatif dipertahankan.
2.

Keteladanan Kyai
Kyai merupakan elemen yang paling potensial di setiap pesantren. Ia sering

merupakan perintis berdirinya pesantren yang kemudian secara tekun
mengembangkannya. Maka kyai selalu menjadi kunci pekembangan sebuah
pesantren. Manfred Oepen (1998) menyatakan, kyai sebagai pemegang otoritas
keagamaan, penasehat yang kebapakan, dan contoh kepribadian yang menjadi
idealisme santrinya. Keadaan tersebut telah membuat santri mempunyai
keterikatan emosional yang sangat tinggi dengan kyainya. Orang di luar pesantren
yang tidak memahami bagaimana proses tersebut terjadi, dan hanya melihat
hasilnya akan memberikan label bahwa pesantren feudal dan ortodok.
Kepemimpinan kyai-ulama di pondok pesantren adalah sangat unik, karena
mereka memakai sistem kepemimpinan pra-modern. Relasi sosial antara kiaiulama santri dibangun atas landasan kepercayaan, bukan karena patron-klien
sebagaimana dilakukan masyarakat pada umumnya. Tidak seorangpun santri
ataupun orang lain yang dapat melawan kekuasaan kyai dalam lingkungan
pesantrennya kecuali kyai lain yang lebih besar pengaruhnya.
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Para santri selalu berharap dan berpikir bahwa yang dianutnya merupakan
orang yang percaya penuh kepada dirinya baik dalam soal-soal pengetahuan
Islam maupun dalam bidang kekuasaan dan managemen pesantren. Ketaatan
santri

kepada

kyai-ulama

lebih

dikarenakan

mengharapkan

barakah

sebagaimana dipahami konsep sufi. Pengaruh kyai tersebut semakin besar
sejalan dengan perkembangan pesantren dan penyebaran para alumninya.
3.

Santri
Santri adalah orang yang belajar di pondok pesantren.Dhofier (1985)

membedakan ada dua jenias santri, yaitu santri mukim dan santri kalong. Santri
mukim adalah santri yang tinggal di pesantren, karena pada umumnya mereka
rumahnya jauh dari lingkungan pesantren, sedangkan santri kalong adalah santri
yang ke pesantren hanya untuk belajar, mereka tetap tinggal dirumahnya sendiri.
Sa’dun Akbar (2000) mengelompokkan santri di pesantren Daarut Tauhid
Bandung, setidaknya terdapat sembilan jenis santri, yaitu: 1) santri mukim, 2)
santri kalong, 3) santri karyawan, 4) santri ahlussufah, 5) santri eksekutif, 6) santri
wira usaha, 7) santri pelopor, 8) santri ramadlah. Ada kecenderungan semakin
bertambahnya aneka ragam jenis santri sejalan dengan bertambahnya pelayanan
yang diberikan oleh setiap pesantren. Kecendurungan tersebut paling tidak sangat
nampak di pesantren Suryalaya, yang memberikan berbagai pelayanan kepada
masyarakat, sesuai dengan kemajuan dan problem yang selalu berkembang.
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4.

Masjid
Sebuah pesantren pada umumnya dimulai dengan sosok sebuah masjid.

Dia adalah pusat sentral semua kegiatan pesantren. Sembahyang lima waktu,
sholat Jum’at, pengajian-pengajian umum dan berbagai kegiatan lain yang
sifatnya umum. Nabi SAW, telah mendirikan masjid untuk berbagai kepentingan,
pendidikan, pengaturan kebijakan, ekonomi, politik, dan kepentingan umat
lainnya. Masjid menjadi lambang universalisme pesantren, di masjid jama’ah
(kebersamaan) dibina, kesungguhan untuk mendapatkan nilai keunggulan
(melalui jama’ah) dibiasakan, iktikaf (kontemplasi diri sehingga semakin
memahami hakikat diri, Tuhan dan makhluk lainnya), dan kebiasaan memberikan
nilai bahwa setiap aktivitas berdimensi ibadah.
5.

Pondok
Sebuah pesantren pada dasarnya merupakan sebuah asrama pendidikan

Islam (tradisional), di mana santri tinggal bersama kyainya. Zamakhsyari Dhofier
(1985) memberikan tiga alasan mengapa diperlukan pondok. Pertama:
kemasyhuran kyai dan kedalaman pengetahuannya tentang Islam menarik santri
dari daerah yang jauh. Mereka harus meninggalkan kampung halamannya dan
bersedia menetap di dekat kediaman kyai dalam kurun waktu yang relatif panjang.
Kedua: di sekitar kyai tidak terdapat fasilitas akomodasi yang memadai,
untuk tempat tinggal santri, kalaupun ada biayanya relatif tinggi. Ketiga: adanya
sikap timbal balik antara kyai dan santri, di mana santri menganggap kyai sebagai
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orang tuanya sendiri, dan santri sebagai anaknya. Hal tersebut menjadikan peran
pondok demikian penting. Santri dapat belajar dari persoalan riil yang dihadapi
dalam kehidupan, pembelajaran dapat berlangsung selama 24 jam, pembelajaran
tersebut menjadi utuh sesuai kebutuhan kehidupan nyata.
6.

Kitab Rujukan Terstandar
Pesantren, pada umumnya, menggunakan kitab-kitab kuno, yaitu kitab-kitab

rujukan umum yang selalu dipergunakan dari berbagai abad, mempunyai fungsi
pokok mempertahankan standard ilmu-ilmu agama di masa depan dan
mempertahankan kemurnian pengajaran agama, sehingga pesantren tetap
menjadi model utama bagi pencarian pengetahuan masyarakat Muslim. Kitab
tersebut pada umumnya tidak dilengkapi dengan sandangan (syakl) sehingga
disebut kitab gundul, karena bahannya dari kertas berwarna kekuning-kuningan
maka populer disebut juga kitab kuning.
Masyarakat luas memandang kitab kuning adalah kitab-kitab keagamaan
berbahasa Arab, atau berhuruf Arab, sebagai produk pemikiran ulama-ulama
masa lalu yang ditulis khas pra-modern, sebelum abad ke-17-an M. Affandi
Mochtar (dalam Marzuki Wahid, 1999: 222) memberikan definisi kitab kuning
adalah, kitab-kitab yang : (1) ditulis oleh ulama-ulama asing, tetapi secara turuntemurun menjadi referensi yang dipedomani oleh para ulama Indonesia, (2) ditulis
oleh ulama Indonesia sebagai karya tulis yang independen, dan (3) ditulis oleh
ulama Indonesia sebagai komentar atau terjemahan atas kitab karya ulama asing.
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Standarisasi kitab rujukan terstandar tersebut menjamin sistem, bahwa hanya
ulama-ulama besarlah yang mempunyai otoritas untuk menginterpretasi dua
sumber pokok Islam, al-Qur’an dan al-Hadis.
Di samping keterikatan pada sumber-sumber kitab (buku teks) yang dianut
dari generasi ke generasi tersebut, fungsi yang harus melekat pada jiwa santri
adalah pencarian kebenaran mutlak (ultimite truth) yang telah dicontohkan oleh
para kaum sufi.
7.

Sistem Nilai
Sistem pengajaran di pesantren bersifat khas dengan beberapa ciri khusus.

Manfred (1988) memberikan beberapa penjelasan tentang sistem pengajaran di
pesantren, yaitu: 1) Terbuka, artinya integrasi pegnajaran di pesantren mengarah
kepada suatu konsep belajar yang luas dan terbuka bagi sebagian besar metode
pengajaran dan pendidikan baik formal maupun non formal yang bervariasi. 2)
Bertanggungjawab sendiri, artinya mereka menyelesaikan dan bertanggungjawab
atas berbagai kebutuhan kesehariannya. 3) Metode belajar dengan sorogan dan
bandongan, memberikan motivasi yang tinggi kepada individu untuk belajar dan
bertanggungjawab bagi kemajuan belajar dirinya. 4) Prinsip belajar sambil
bekerja, di mana semua kebutuhan tempat, ruang kelas, dan berbagai usaha
lainnya mereka usahakan sendiri.mereka belajar mandiri dengan mengusahakan
memenuhi kebutuhannya. 5) Otonomi kelembagaan dan kemandirian dalam
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pembiayaan memungkinkan pengembangan berbagai program latihan sesuai
dengan kebutuhan dan kemampuan santri.
Rekayasa pembelajaran pesantren yang lebih banyak melibatkan santri aktif
dalam

persoalan-persoalan

kehidupan

berpeluang

lebih

besar

dalam

pembentukan totalitas diri anak. Seperti ditegaskan oleh Kosasih Djahiri (1996,
28) bahwa rekayasa kependidikan amat strategis dan menentukan totalitas diri
anak. Pelibatan santri pesantren secara aktif, belajar dalam berbagai aspek
kehidupan nyata yang luas, sehingga pembelajaran pesanstren memberikan
kualifikasi afeksi yang tinggi pada siswanya. Hal tersebut sejalan dengan anjuran
Kosasih Djahiri (1996, 34) bahwa pengajaran supaya menganut pada pola
terpadu dan multidimensi.
Sistem nilai (value system) yang digunakan adalah bagian dari masyarakat
luas. Dalam hal ini Suyoto (dalam Dawam Rahardjo, 1988: 61) menyebutkan
bahwa gerakan bagi penyebaran agama, gerakan bagi pemahaman kehidupan
keagamaan dan gerakan-gerakan sosial terpadu dalam pekerjaan pesantren.
Sehingga Suyoto menyimpulkan bahwa pengaruh pondok tidak hanya terlihat
pada kehidupan santri dan alumninya, melainkan juga meliputi kehipuan
masyarakat sekitarnya. Framework sistem nilai pondok pesantren yang diderivasi
dari doktrin-doktrin barokah merupakan pancaran kyai-ulama dan santri. Untuk
mempermudah dan mencapai penguasaan ilmu-ilmu agama yang benar (right
religious science) santri harus mengikuti pengajaran agama secara detail, dan
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mengiktui perjuangan fisik (tirakat) dengan melaksanakan amalan yang digariskan
oleh kyai secara kontinyu.
Penerapan sistem tersebut berangkat dari kenyataan luasnya lapangan
persoalan pendidikan sama dengan apa yang akan menjelma atas dasar jiwa
yang berkembang. Tepatlah pernyataan Slamet Iman

Santoso (1981, 147)

bahwa tujuan pendidikan harus ditujukan pada jiwa (mind dan soul). Pemaknaan
pendidikan dan segala yang terlibat di dalamnya merupakan hal yang sangat
penting karena sangat menentukan dalam perumusan sistem pendidikan dan
implementasinya.
Pendidikan adalah suatu proses penanaman sesuatu ke dalam diri manusia
(Muh. Al-Naquib Al Attas, 1996: 35). Suatu proses penanaman menunjukkan
bahwa pendidikan berlangsung dalam metode dan sistem yang berjalan secara
bertahap. Sesuatu menunjukkan adanya kandungan yang ditanamkan. Diri
manusia menunjukkan pada penerima proses dan kandungan. Jadi pengertian
pendidikan tersebut telah menunjuk adanya tiga unsur, yaitu: proses, kandungan
dan penerima.
Unsur proses, dalam makalah ini menunjuk pada sistem pendidikan
pesantren, yaitu Pesantren Suryalaya di Tasikmalaya. Pembinaan (watak),
maksudnya adalah pembangunan watak manusia sebagai pribadi dan makhluk
sosial melalui pendidikan di keluarga, pergaulan, ideologi dan agama (Kamus
Besar Bahasa Indonesia, 1999; 134). Pesantren, merupakan sistem pendidikan
kreasi budaya Indonesia yang telah ada sejak nenek moyang kita, yang menurut
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M. Dawam Rahardjo (1985; ix-x) mempunyai beberapa keunggulan, antara lain:
1) sistem pondok yang memungkinkan pendidik bisa melakukan tuntunan dan
pengawasan langsung, 2) keakraban hubungan antara santri dan kyai sehingga
memberikan pengetahuan yang hidup, 3) mampu mencetak orang-orang yang
bisa memasuki semua lapangan pekerjaan yang bersifat merdeka, 4) kehidupan
kyai yang sederhana, 5) biayanya murah dalam mencerdaskan bangsa.
Keunggulan tersebut menunjukkan bahwa pesantren merupakan tempat yang
ideal untuk pembinaan spiritual anak didiknya.
Kandungan, menunjuk pada materi pembelajaran. Penerima menunjuk
pada diri manusia. Dalam hal ini pantas dicatat cita-cita Ki Hadjar Dewantoro (M.
Dawam Rahardjo,1985: viii)

untuk mengembangkan sistem pendidikan

pesantren, cita-cita mana baru dapat direalisasikan oleh salah satu muridnya,
yaitu Ki Sarino Mangunpranoto, mantan menteri P dan K, (Depdiknas sekarang).
Sistem pesanren menurut Ali Saifulloh (Dalam Dawam Rahardjo, Ed. 1988:142143) telah menerapkan konsep tri pusat pendidikan di mana antara pendidikan
dalam keluarga, pendidikan di sekolah dan pendidikan dalam masyarakat dengan
segala kekurangan dan kelebihannya dapat diatur sedemikian rupa sehingga
kegiatan pembelajaran santri baik yang menyangkut masalah akademis,
intelektual, sosial, moral, dapat dikelola dan diarahkan ke tujuan yang pasti dan
baik. Dalam sistem tersebut Kyai berdiri sebagai pusat keteladanan, hal mana
berdasar pada hikmah bahwa ulama adalah pewaris nabi (al hadis). Jadi yang
dicontoh itu hakikatnya nabi, melalui reaktualisasi para kyai. Misi pendidikan nabi
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pada hakikatnya mengemban tiga amanat pencerdasan (Suharsono, 2001: 7893) yaitu: 1) ta’limul ayat, adalah membacakan ayat-ayat atau tanda-tanda Alloh.
2) ta’limul kitab wal hikmah adalah mempelajari al-quran dan hikmah, dan 3)
tazkiyah an-nafs adalah penyucian diri.
Ta’limul ayat, dalam hal ini melalui alam semesta, mausia ditunjukkan
bagaimana caranya berinteraksi dan mengambil manfaat darinya, serta
menyadari bahwa alam semesta menunjukkan adanya Sang Maha Pencipta yaitu
Alloh SWT. Pembelajarannya dapat berupa observasi dan penyelidikan ilmiah
terhadap alam semesta (pengetahuan kuantitatif dan fenomenal hal-hal eksakta).
Dapat pula observasi dan eksperimentasi kehidupan manusiawi, sosial dan
personal, jadi berupa pengetahuan dan pengalaman kehidupan sosial. Ta’limul
kitab wal hikmah, yaitu mempelajari al-kitab dan hikmah, manusia diajak berfikir
tentang berbagai hal non inderawi, tentang dunia simbol dan imajinasi serta non
materi. Prinsip-prinsip hidup harus dapat dapat disadarkan kepada siswa dan
diterapkan untuk menghadapi tantangan hidup. Pembelajaran dapat berupa
kajian dan presentasi ayat-ayat al-qur’an. Disamping itu harus dapat
mengaktualisasikan kecerdasannya (baik IQ, EQ dan SQ) supaya bekembangnya
kearifan diri. Tazkiyatun nafs, yaitu mengajarkan agar kehidupan siswa selalu
berada pada visi dan misi sebagaimana fitrah tauhid manusia. Proses
pembelajaran dengan mendirikan dan menegakkan ibadah wajib dengan penuh
kesungguhan dan memperbanyak ibadah sunnah serta menjaga integritas moral.
Pendidikan keimanan dengan demikian tidak hanya dipelajari secara teori, tetapi
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langsung dipraktekkan. Pengamalan rukun Islam yang mendapat penekanan dan
pengawasan dengan sistem yang ketat, merupakan upaya untuk memperkokoh
keimanan. Segi-segi kehidupan yang sesuai syari’at Islam sangat dijunjung tinggi
agar santri terdidik dan terbiasa mengamalkan agama dengan baik.
Proses

menginternalisasikan

dan

mempribadikan

(internalizing

and

personalizing) suatu ajaran sebagaimana disarankan oleh Kosasih Djahiri (1996,
235) di pesantren dimungkinkan dapat berjalan lebih baik, karena santri berada di
pesantren bersama kyainya sepanjang hari. Waktu yang lebih panjang tinggal
bersama kyai, memungkinkan proses pelakonan (experiencing) berjalan lebih
optimal, sehingga santri akan padat pengalaman, terlatih dan terdidik dengan baik
serta menunjukkan tampilan diri dan kehidupan yang berbudaya Islami
(perhatikan Kosasih Djahiri: 1996, 35)
Muhammad A-Naquib Al-Attas (1996: 59-60) menyimpulkan bahwa
pendidikan dalam kenyataanya adalah ta’dib , karena adab, mencakup ilmu, amal
sekaligus. Penekanan pada adab yang mencakup ‘amal dalam pendidikan dan
proses pendidikan adalah cermin bahwasannya ilmu dipergunakan secara baik di
dalam masyarakat. Karena alasan inilah maka orang-orang bijak, para cerdik
cendekia

dan

para

sarjana

di

antara

orang-orang

Islam

terdahulu

mengkombinasikan ilmu dengan ‘amal dan adab. Pesantren merupakan salah
satu lembaga pendidikan Islam yang berusaha mewujudkan integrasi dari tiga
komponen tersebut secara harmonis.
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8.

Pembinaan Tasawuf

a.

Ajaran Mistik di Jawa
Sejak kerajaan Jawa --Hindu Majapahit beralih ke kerajaan Jawa Islam di

Demak, Pajang dan Mataram, unsur-unsur ajaran Islam telah menyusup dan
terintegrasi ke dalam tradisi besar kejawen di istana-istana kerajaan Islam–
Kejawen.

Kebangkitan spiritual mistik kejawen ini melahirkan aliran-aliran

kebatinan yang kemudian menamakan diri sebagai Penghayat Kepercayaan
kepada Tuhan Yang Maha Esa (Simuh, 2003: 164).
Kebangkitan ordo-ordo kebatinan di Jawa ini bisa disejajarkan dengan
kemunculan aliran-aliran tarekat dalam sufisme.

Setiap ajaran mistik pada

hakikatnya merupakan pengembaraan spiritual (Simuh, 2003: 28), yang
mempunyai tujuan utama mencapai pengalaman terbukanya tabir (ilmu kasyfi)
alam gaib, sehingga bisa berhubungan langsung dengan makhluk gaib dan
Tuhan (Simuh, 2003: 26). Pengalaman kasyaf, fana, dan ma’rifatullah tersebut
merupakan pengalaman psikologis yang sangat berharga, karena mampu
memberikan inspirasi dan perubahan-perubahan positif yang sangat berarti bagi
kehidupan dirinya.
Islam yang datang ke Indonesia dan khususnya di Jawa, adalah Islam yang
bercorak sufistik (Simuh, 2003: 162). Di kalangan masyarakat sufi berkembang
pemitosan atau pengkultusan para wali dan makam-makam orang suci. Ada
kesejajaran antara alam pikiran animisme-dinamisme dengan dasar pemikiran
setiap ajaran mistik, baik mistik Hindu, Budha, ataupun mistik Islam. Kesejajaran
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alam pikiran tersebut sangat menguntungkan dalam penyebaran agama Islam. Di
Jawa, ajaran mistik itu dikembangkan oleh para sastrawan melalui ungkapanungkapan sastra Jawa. Para sastrawan Jawa zaman Mataram sukses
mengislamkan filsafat kejawen warisan zaman Hindu – Budha melalui strategi
konsep wali songo (Simuh, 2003: 163). Karya sastra mereka sangat
mementingkan renungan kearifan kebatinan, hasil dari wisik (bisikan) atau
wangsit. Salah satu sastrawan yang sangat berpengaruh adalah Mangku Negara
IV dengan karyanya serat Wedhatama. Sastra suluk Jawa yang juga terkenal
(Simuh, 2003: 167) antara lain: serat Dewaruci, Arjuna Wiwaha, Centhini,
Wedhatama, Wirid Hidayat Jati, Wulangreh, Caboleh. Kitab-kitab sufisme yang
juga mereka pelajari antara lain: Ihya ‘Ulum Al-Din, Qut Al- Qulub, Futuh AlMakkiyah, Risalah Al-Qusyairiyah, Al Hikam dan sebagainya. Proses interaksi
Islam dengan budaya Jawa, jika ditinjau dari perspektif Islam telah memunculkan
corak Islam yang sinkretik, sebaliknya jika dilihat dari perspektif perkembangan
kebudayaan Jawa yang terjadi adalah proses sintetik yang sangat serasi (Simuh,
2003: 45 –47). Corak sinkretik, berarti bahwa akulturasi budaya-budaya luar yang
masuk dan budaya asli Jawa, masing-masing tanpa menghilangkan ciri
pokoknya. Mereka bersifat ambil-mengambil dan berusaha

hidup secara

koeksistensial secara damai, contohnya adalah Pancasila. Corak sintetik,
menunjukkan proses persenyawaan baru terjadi dari proses tesa-antitesa. Dalam
perspektif ini budaya Jawa yang bersifat terbuka, dapat menerima nilai Islam
dengan baik, sehingga proses tersebut merupakan pengislaman warisan Hindu –

114

Budha, pengislaman sastra, bahasa dan budaya Jawa. Karya-karya sastra Jawa
Mistik di atas merupakan sebagian hasilnya. Dapat juga proses sebaliknya, yaitu
jawanisasi unsur-unsur Islam, seperti: sekatenan, gerebekan, kenduri dan
sebagainya.
Cara berpikir mistik, menurut Simuh, (2003: 168) mengarah kepada
stratifikasi masyarakat menjadi dua golongan, yakni: (1) golongaan khawas dan,
(2) golongan awam. Golongan khawas, adalah orang-orang yang mampu
mencapai makrifat, mereka adalah kelompok para wali (the saints), yang mampu
berhubungan langsung dengan alam gaib dan Tuhan. Golongan awam adalah
kelompok yang tidak dapat mencap[ai makrifat, dan tidak mampu berhubungan
langsung dengan alam gaib dan Tuhan.
Gerakan para priyayi Jawa memasyarakatkan aliran mistik kejawen terjadi
mulai paro akhir abad ke –19. Hal tersebut muncul sebagai suatu reaksi terhadap
semakin maraknya intelektualismne, rasionalisme dan sekulerisme yang diajarkan
di ekolah-sekolah model Barat. Aliran-aliran mistik Jawa yang berkembang
dengan pesat di kota-kota Besar di Jawa (Simuh, 2003: 168) adalah: (1) aliran
Susila Budi Darma (SUBUD), (2) Sumarah Pangestu (Paguyuban Ngesti
Tunggal), (3) Sabta Darma, (4) Hardapusara, (5) Pangestu. Aliran-aliran mistik
tersebut semakin tumbuh subur bersamaan dengan kebangkitan pergerakan
Nasional, yang membutuhkan budaya sebagai jatidirinya.
S. D. Jong (dalam Simuh, 2003: 166) mengemukakan tiga langkah dalam
ajaran Pangestu untuk mencapai kekuatan ruhani, yaitu: (1) distansi, (2)
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konsentrasi, (3) representasi. Tiga prinsip tersebut mencerminkan cara hidup para
priyayi Jawa pada umumnya, juga merupakan prinsip umum yang berlaku pada
aliran-aliran mistik lainnya. Distansi, adalah prinsip kehidupan untuk mengambil
jarak dengan dunia, bahkan dengan nafsu yang ada dalam diri. Distansi terhadap
dunia yang fana ini menyadarkan seseorang bahwa hidup di dunia tidak bersifat
langgeng. Konsentrasi, merupakan kelanjutan distansi.. Konsentrasi adalah
mawas diri, yakni berusaha menemukan jati diri. Dalam mistik kejawen Tuhan
dikatakan bersemayam di hati manusia. Konsentrasi adalah tangga untuk
menemukan sifat-sifat Ketuhanan yang ada di dalam hati manusia. Representasi
adalah melaksanakan kewajiban hidup sebagai khalifah Allah di bumi. Yakni
pengabdian hidup tanpa pamrih demi memayu ayuning bawana.
Pada umumnya aliran mistik, mengajarkan bagaimana si hamba dapat
berhubungan dengan Tuhannya. Demikian intensifnya hubungan tersebut
sehingga si hamba merasa diawasi oleh Tuhannya, kemudian meningkat dapat
melihat Nya, sehingga akhirnya dapat menyatu dengan Nya. Ajaran tersebut
dalam tasawuf disebut dengan takhalli, tahalli dan tajalli. Pada tingkatan terakhir
(tajalli) si abdi telah mencapai ilmu ma’rifat, yaitu menyaksikan Tuhan dengan
benar.
b.

Pembinaan Tasawuf di Pesantren
Tasawuf adalah salah satu pusaka keagamaan yang terpenting yang

mempengaruhi perasaan dan fikiran Kaum Muslimin (Mustafa Zahri, 1976: 44).
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Tasawuf pada hakikatnya merupakan pendidikan budi-pekerti. Masyarakat tertarik
kepada Islam karena keluhuran budi pekerti, kemuliaan akhlak dari para
pemeluknya. Tidaklah heran jika tasawuf telah banyak membantu penyebaran
Islam di Indonesia. A.H. Johns (dalam M. Solihin, 2002: 227-228) menyatakan
bahwa para sufi pengembara yang telah berhasil menyiarkan Islam di Nusantara.
Mereka telah berhasil mengislamkan sejumlah besar penduduk Nusantara
setidaknya sejak abad ke-13.
Sufisme tidak terpisahkan dengan Islam sebagaimana halnya kesadaran
tertinggi atau pencerahan inheren dengan Islam. Syekh Fadhalla Haeri (2003: xix)
menyatakan bahwa sufisme adalah inti Islam yang muncul seiring dengan
perkembangan kesadaran

manusia.

Dalam kondisi tenang, terlepas dari

berbagai kesibukan pikiran dan pekerjaan, kesadaran tersebut berkembang
secara positif. Dalam keheningan diri seseorang akan mendengarkan panggilan
hati nuraninya. Suara yang mengajak untuk berdialog, untuk mendekat, menyatu
dengan suatu totalitas wujud Yang Mahamutlak, Al-Kholiq Tuhan Yang Maha Esa.
Panggilan suci, suara fitrah dirinya, sebagaimana difirmankan Allah dalam surat
Al-Anfal (7: 172) yang artinya:
“dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam
dari sulbi mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka
seraya berfirman),“ Bukankah Aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab: “Betul
(Engkau Tuhan Kami), kami menyaksikan”.
Panggilan suara fitrah diri tersebut lenyap, tidak terdengar karena manusia
tertutup (terhijab) oleh kesibukan dunia dan dosa-dosanya. Orang-orang sufi
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berusaha menyingkap hijab tersebut dengan suatu proses yang disebut dengan:
1) takhalli, 2) tahalli, 3) tajalli (Mustafa Zahri, 1976: 67, Abdul Qosim Al Qusyairi,
2002: 88). Takhalli adalah proses pembersihan diri dari sifat-sifat tercela. Sifatsifat yang mengotori jiwa/hati manusia antara lain: hasad (iri hati), kibir (sombong),
ujub (merasa sempurna diri dari orang lain), riya (memamerkan kelebihan), suma’
(cari-cari nama atau kemasyhuran), bukhul (kikir) hubbul mal (kebendaan) tafahur
(membanggakan diri), ghadab (pemarah), ghibah (mengumpat), namimah (bicara
belakang orang), kizib (dusta), khianat (munafik).
Maksiat-maksiat bathin tersebut tidak kelihatan secara fisik, sehingga
biasanya kurang disadari oleh penderitanya dan sulit dihilangkan. Maksiat bathin
akan membangkitkan maksiat lahir dan selalu menimbulkan kejahatan-kejahatan
baru yang diperkuat oleh anggauta badan manusia. Jadilah maksiat bathin
sumber bahaya/kerusakan yang lebih besar dari maksiyat lahir. Kedua jenis
maksiat itulah yang mengotori jiwa manusia setiap waktu dan kesempatan yang
diperbuat oleh diri sendiri tanpa disadari. Itulah yang melahirkan hijab/ dinding
yang membatasi diri dengan Tuhan.
Tahalli adalah mengisi diri dengan akhlak terpuji. Dasar yang mereka
gunakan adalah firman Allah dalam surat An-Nahl: 90, yang artinya:
Bahwa sesungguhnya Allah memerintahkan untuk berlaku adil, berbuat
kebajikan, hidup kekeluargaan. Dan melarang kekejian, kemungkaran dan
bermusuhan. Bahwa Tuhan mengajarkan kepada kamu sekalian (pokokpokok akhlak itu) agar kamu sekalian menjadi perhatian”
.
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Hal tersebut mutlak diperlukan dalam kehidupan bersama di masyarakat,
karena dengan sifat terpuji, dapat dibangun kebersamaan untuk kemaslahatan
bersama. Hilangnya sifat terpuji dari orang-orang dalam suatu masyarakat, akan
menimbulkan rebutan pengaruh dan kekuasaan, pertengkaran dan permusuhan,
sehingga semua mendapatkan kehancuran. Sifat-sifat terpuji tersebut antara lain:
taubat (menyesali diri dari pebuatan tercela), khauf/takwa (perasaan takut pada
Allah), ikhlas (niat dan amal yang tulus atau suci), syukur (rasa terimakasih),
sabar (tahan diri dari segala kesukaran), ridha (bersenang diri menerima putusan
Tuhan), tawakkal (menggantungkan diri nasib kepada Allah), mahabbah
(perasaan cinta kepada Allah semata-mata), zikrulmaut (selalu ingat akan mati).
Hati yang sudah dibersihkan akan dapat menerima nur cahaya Tuhan, dan
mengisinya dengan sifat-sifat positif tersebut.
Tajalli adalah diperolehnya pancaran nur Tuhan oleh seseorang, sehingga
jelaslah, Tuhan di hadapannya.

Hadis Nabi menerangkan bahwa jika Allah

menampakkan diri-Nya (sifat-sifat dan nama-Nya ) pada sesuatu, maka sesuatu
itupun pasti tunduk kepada-Nya (Abdul Qosim Al Qusyairi, 2002: 88).

Allah

berfirman dalam surat Annur: 25, yang artinya: “Allah itu cahaya langit dan bumi”.
Berdasarkan ayat tersebut, kaum sufi yakin bahwa seseorang dapat memperoleh
pancaran Nur Allah, tajallinya Allah. Mereka yakin dapat berhasil, sebab Tuhan
Mahacahaya terhadap hambanya dan Tuhan adalah sumber cahaya dan ilmu.
Mustafa Zahri (1976: 90) mengatakan apabila Tuhan telah menembusi hati
hambanya dengan “Nur” dan cahayanya, maka berlimpah ruahlah rahmat.
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Sejalan dengan konsep tersebut, Ary Ginanjar Agustian (2004) menjelaskan
konsep zero paradigm. Kosnep tersebut berdasarkan pada bilangan biner yang
telah membawa kemajuan pesat dalam ilmu pengetahuan dan teknologi. Bilangan
biner, adalah angka nol dan angka satu, dan tidak mengenal angka lain kecuali
angka tersebut.
Dalam kehidupan manusia, bilangan biner akan melahirkan peradaban
manusia yang sangat tinggi, yaitu manusia digital. Manusia digital hanya
mengenal angka nol dan satu dalam berprinsip hidup, itulah yang disebut zero
paradigm. Angka nol adalah lambang kesucian hati dan pikiran, sedangkan angka
satu adalah lambang Tuhan, atau hanya berprinsip kepada Dia Yang Maha Esa.
Atau dikatakan bahwa : Laa ilaha , Tiada Tuhan (0), Illalah, selain Allah (1). Inilah
yang disebut era digital manusia, yaitu era di mana manusia ikhlas (0) karena
berprinsip pada Allah (1) dan tidak menuhankan yang lainnya. Tercapainya
kondisi tersebut akan memunculkan seluruh potensi dirinya yang tidak terhingga.
Thariqah, secara bahasa berarti jalan raya atau jalan kecil, sedangkan
secara istilah berarti jalan yang harus dilalui murid untuk mendekati Tuhan di
bawah bimbingan guru (Ahmad Tafsir, 1991: 27). Jalan tersebut sangat banyak
jumlahnya, para ulama sufi merumuskan jalan-jalan tersebut. Pada awalnya jalan
tersebut

diciptakan

untuk

dipakai

sendiri,

namun

kemudian

banyak

diajarkan/diikuti oleh murid-muridnya. Seiring dengan perkembangan suatu
ajaran, untuk memperlancar proses pengajaran, guru dan murid menciptakan
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organisasi dari masing-masing thariqahnya. Jadi masing-masing jalan/thariqah
menjadi mazhab dalam tasawuf.
Kedatangan murid pada seorang guru thariqah, didorong oleh berbagai
motivasi, antara lain: (1) mencari barakah, dan (2) mencari ilmu. Pertama, orangorang yang datang ke guru thariqoh dengan motivasi mencari barokah. Barakah
menurut M. Solihin (2002: 28) berarti berkah atau pengaruh rohani.

Allah

berfirman dalam surat Al-Jin: 16, yang artinya: “Kalau sekiranya mereka lurus di
atas jalan yang benar, niscaya Kami turunkan kepada mereka air hujan yang
lebat” (QS Al-Jin : 16). Sebuah hadis Rasulullah SAW., mengatakan: “Berapa
banyak air yang memancar dari sela-sela jari Rasulullah, dan makanan menjadi
banyak dengan sentuhan tangan beliau” (dalam Ali Al Ahmadi, 1404 H: 65).
Abdul Gaos MS (2004) menuliskan firman Allah surat Ibrahim ayat 35-36,
yang berisi do’a Nabi Ibrahim untuk keberkahan negeri Makkah dan
keturunannya. Para Nabi dan Rasul Allah menerima kehormatan anugrah dari
Allah berupa mukjiyat, para waliyullah dan orang-orang saleh memperoleh
anugrah karomah. Mukjijat dan karomah merupakan keagungan, kehormatan
yang tidak dapat terpikirkan oleh manusia biasa dan mengandung banyak rahasia
yang hanya Allah sendiri yang menguasainya. Orang-orang datang ke guru
thariqoh, khususnya dalam acara manakib untuk mendapatkan rahmat dan
keberkahan serta kifarat dosa-dosanya, sehingga dapat mendekatkan diri pada
Allah SWT.
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Kedua, orang berdatangan ke guru thareqot dengan tujuan untuk
mendapatkan ilmu.

Allah berfirman dalam surat An-Nahl ayat 43, artinya:

“Tanyakanlah kepada ahli zikir (ilmu) jika kamu tidak mengetahuinya”.( An-Nahl:
43). Juga firman Allah dalam surat Al-Anbiya, ayat 7, yang artinya:
“Kami tiada mengutus rasul-rasul sebelum kamu (Muhammad), melainkan
beberapa orang laki-laki yang Kami beri wahyu kepada mereka, maka
tanyakanlah olehmu kepada orang-orang yang berilmu, jika kamu tiada
mengetahui”.
Guru-guru thareqot sangat menekankan pentingnya ilmu. Syeh Abdul Qodir
Al Jajilani (2002) dalam muqoddimah kitab rahasia sufi menekankan pentingnya
ilmu. Abdul Qasim Abdul Karim Hawazin Al Qusyairi (2002) menjelaskan
ma’rifatullah dalam bab satu. Al Ghazali (1986) dalam kitab Minhajul ‘abidin
menjelaskan tanjakan ilmu dan ma’rifat dalam bab satu. M. Abdul Gaos Saefullah
Maslul (2004: 25) menuliskan: “bagaimana Rosul Allah, yaitu Musa AS.,
diperintahkan untuk mencari guru, yang gelarnya hanya seorang hamba Allah,
bukan Nabi dan bukan Rosul”. Hal tersebut sebagian dari keterangan tentang arti
penting dari ilmu dan ma’rifat.
Tingkatan ilmu tersebut dalam thariqot, dikenal ada tiga, yaitu: (1) ilmul
yaqin, (2) ‘ainul yaqin, dan (3) haqqul yakin (Abdul Qosim Al Qusyairi, 2002: 107108). Ilmu yakin adalah suatu pengetahuan yang pemiliknya tidak akan dimasuki
keraguan secara mutlak. Hal tersebut karena keberadaannya disertai dengan
syarat bukti, argumen atau dalil. Ilmu akal, menurut M. Solihin (2002: 90)
dihasilkan dari kemampuan akal manusia dalam menginterpretasikan dan
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merekayasa objek ilmu yang diamatinya.

‘Ainul yakin adalah sesuatu yang

adanya dengan hukum bayan (penjelasan). Haqqul yakin adalah sesuatu yang
adanya dengan sifat terang. Abdul Qosim Al Qusyairi (2002: 108) menegaskan
bahwa ilmul yaqin untuk pemilik akal, ‘ainul yaqin untuk pemilik ilmu, dan haqqul
yakin untuk pemilik ma’rifat.
Thariqot merupakan jalan untuk ma’rifat kepada Allah, sehingga orang yang
menempuh jalan tersebut mencapai haqqul yakin.

Mereka yang telah

bersungguh-sungguh menempuh jalan thareqot pada puncaknya akan mencapai
tingkatan ma’rifat. Allah berfirman dalam surat Qaf, ayat 22, artinya: “Kami
singkap tutupmu dari dirimu, maka penglihatanmu kini tajam”. Firman Allah dalam
surat Al-Kahfi, ayat 66, artinya: “Dan Kami ajari dia ilmu dari sisi Kami”. Rasulullah
SAW., bersabda: “ilmu itu ada dua macam. Ilmu batin yang berada dalam hati,
itulah ilmu yang bermanfaat” (dalam Al-Ghazali,2002: 170).
Mereka akan memperoleh beberapa keuntungan dari Allah, seperti firman
Allah dalam surat Al-Ankabut: 69, yang artinya: “dan orang-orang yang berjihad
untuk (mencari keridlaan) Kami, benar-benar akan Kami tunjukkan kepada
mereka jalan-jalan Kami”. Surat Ath-Thalaq: 2, artinya: “barang siapa bertaqwa
kepada Allah, niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar (dari
kesukaran-kesukaran)”. Surat At-Thalaq: 3, artinya: “dan memberinya rezeki dari
arah yang tiada disangka-sangkanya”. Surat Al_Baqarah: 269, artinya: “Allah
menganugerahkan hikmah (kefahaman yang dalam tentang al-Qur’an dan AsSunnah) kepada siapa yang Dia kehendaki”. Surat Al-Kahfi: 65, artinya: “…dan
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yang telah Kami ajarkan kepadanya ilmu dari sisi Kami”. Surat Al-Anfal: 29,
artinya: “hai orang-orang yang beriman, jika kamu bertaqwa kepada Allah niscaya
Dia akan memberikan kepadamu furqon…”. Furqon adalah cahaya yang mampu
membedakan antara yang haq dan yang bathil, dan sinar yang mampu
mengeluarkan dari syubhat. Al Ghazali (2002: 165) menerangkan bahwa setiap
hikmah yang muncul di hati, ia datang dengan cara kasyaf dan ilham, sebagai
hasil ibadah secara teratur dan kontinyu, bukan hasil pembelajaran. Al Ghazali
(2002: 176) menerangkan, bahwa hati manusia mempunyai dua pintu, yaitu: (1)
pintu yang mengarah ke luar, yaitu pintu indera. (2) pintu yang mengarah ke
dalam, ke arah alam malakut, bersumber dari lubuk hati. Ia adalah pintu ilham,
atau hembusan ke dalam lubuk hati atau pintu wahyu. Abu Yazid (dalam Al
Ghazali, 2002: 171). pernah berkata: “Bukankah orang ‘alim itu orang yang
menghafal kitab, yang jika ia lupa lalu menjadi bodoh kembali, tetapi orang ‘alim
adalah orang yang dianugerahi ilmu dari Tuhannya, sewaktu-waktu, tanpa harus
menghafal dan belajar terlebih dahulu”.

MODEL KERANGKA PIKIR PENELITIAN
Kecerdasan manusia merupakan suatu masalah yang sangat kompleks,
terdapat banyak unsur yang mempengaruhinya. Dewasa ini pembahasan
kecerdasan dapat dikelompokkan paling tidak menjadi tiga jenis, yaitu:
kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional dan kecerdasan spiritual. Di antara
ketiga kecerdasan tersebut pada prinsipnya tidak dapat dipisah-pisahkan.
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Kalaupun dilakukan pemisahan, hal itu hanya untuk kepentingan keilmuan saja,
dan sifatnya sangat teoritis.
Pertama, Kecerdasan intelektual berhubungan dengan dunia sadar, atau
dunia ego, merupakan wilayah yang paling logis rasional, dan linier. Kecerdasan
ini sangat bermanfaat dalam pemikiran strategis, penyelesaian persoalan seharihari yang diuraikan ke dalam satuan yang terinci sehingga dapat disusun secara
seri untuk dikerjakan dengan berurutan.
Kedua, Kecerdasan Emosional yang berhubungan dengan alam tidak
sadar, tidur atau mimpi. Cara kerja kecerdasan ini dilandasi oleh pikiran paralel
atau asosiatif, atau instingtif/ naluriah. Banyak persoalan yang muncul belum
ditangkap oleh pikiran rasional tetapi segera diserobot oleh pikiran emosional,
dengan sistem kondisi darurat.

Kecerdasan ini bertanggung jawab terhadap

persoalan hubungan pribadi dan antar pribadi. Ketiga, Kecerdasan Spiritual yang
berhubungan dengan kemampuan menyelesaikan masalah dalam dimensi
makna dan nilai, sehingga orang tersebut dapaat menempatkan perilaku dan
hidupnya dalam kebermaknaan.
Pancaindera memberikan masukan sehingga

tingkat kecerdasan

seseorang selalu meningkat, dan kecerdasan menjadi lebih tinggi. Masukan
indera berupa pengetahuan-pengetahuan adakalanya melalui proses telaah
(membaca) dan al-Musyahadah (penelitian). Masukan indera untuk kecerdasan
spiritual melalui qalbu, sehingga qalbu tersebut benar-benar berisi ilmu
pengetahuan. Adakalanya indera tersebut sengaja ditutup, lalu melakukan
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kholwat

(meditasi) ’uslah (mengasingkan diri), serta menggantikan metode

pencarian ilmu dengan bersandar

kepada qalbu dengan melalui

proses

penyucian, mengangkat tutup dan selimut yang menyelubunginya, hingga
terpancar dari dalam qalbu ilmu pengetahuan yang lebih bersih dan langgeng.
Qalbulah yang mengetahui segala yang menjadi tuntutan, dan segala apa yang
ada di hadapannya, atau yang tidak disukainya.
Jadi ada banyak faktor yang diduga mempengaruhi kecerdasan spiritual
dalam latar pesantren. Faktor-faktor tersebut antara lain:
1.

Keimanan, yang terjabar dalam rukun iman, sebagai sentral atau pusat diri,
sebagai sumber seluruh potensi diri. Di situlah manusia berdialog dengan
Tuhan, dewa-dewi, atau bahkan setan, tempat dalam diri manusia untuk
bersemayamnya semua kekuatan, energi, sehingga mempengaruhi seluruh
aktivitas diri.

2.

Pengamalan ibadah, yang terjabar dalam rukun Islam, merupakan realisasi
dari rukun iman, dan menjadi pendidikan yang memperkokoh keimanan.

3.

Kyai sebagai figur sentral, panutan yang tumbuh karena factor-faktor:
kealiman (ketinggian ilkmu agama), kesolehannya, kepemimpinannya dan
kharismanya,

4.

Masjid, sebagai pusat pendidikan jama’ah (kebersamaan), keikhlasan,
pandangan serba ibadah, dan keunggulan (excellent).

126

5.

Kehidupan Asrama (pondok), sebagai pusat pendidikan kejujuran,
kebersamaan,

kegotongroyongan,

kesederhanaan,

tanggung

jawab,

kemandirian.
6.

Pendidikan yang dikembangkan di pesantren meliputi:

ta’limul ayat (

mempelajari ayat-ayat Allah dari jagat raya dan seisinya), ta’limul kitab
(pelajaran berdasar kitab/buku, tentang dunia simbol, dan imajinasi serta
non materi), serta tazkiyatun nafs (pendidikan untuk selalu menegakkan visi
dan misi hidup, dan selalu berada dalam kefitrahan manusia).
Sistem tersebut secara keseluruhan diciptakan oleh kyai bersama santri itu
sendiri sebagai subjek didik. Permasalahan-permasalahan santri yang dibawa
dari rumah (lingkungan asal) dan permasalahan yang muncul dalam
kehidupannya dipecahkan di pesantren dengan pendekatan spiritual. Pendekatan
religi Islam meliputi; aqidah, ibadah, syariah dan akhlak. Pemahaman santri akan
agama dan pengamalannya merupakan kunci-kunci kecerdasan spiritual, yang
dengan itu dapat menyelesaikan problemanya. Pesantren tradisional umumnya
mengikuti satu ajaran thoriqot, ajaran yang sangat memperhatikan pendidikan
hati.
Secara umum, gejala-gejala yang sering muncul dalam hati itu meliputi dua
muka. Pertama, kelompok yang mengotori jiwa/hati, yaitu: hasad/irihati,
haqod/dengki atau benci, suuzdan/sangka buruk, kibir/sombong, ujub/merasa
sempurna diri dari orang lain, riya/memamerkan kelebihan, suma’/cari-cari nama
atau kemasyhuran, bukhul/kikir, hubbul mal/kebendaan, tafahur/membanggakan
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diri, ghadab/pemarah, ghibah/pengumpat, namimah/bicara belakang orang,
kizib/dusta, khianat/munafik.
Kedua, kelompok yang terpuji, yaitu: taubat/menyesali diri dari perbuatan
yang tercela, khouf/taqwa, perasaan takut kepada Alloh, ikhlas/niat dan amal yang
tulus atau suci, syukur/rasa terima kasih, sabar/tahan diri dari segala kesukaran,
ridha/berserah-diri menerima putusan Tuhan, tawakkal/menggantungkan diri
nasib pada Alloh, mahabbah/perasaan cinta pada Alloh semata-mata, zikrulloh/
selalu ingat akan mati (Mustafa Zahri, 1976: 74 –84).
Berdasarkan pemahaman tersebut, tampilan orang dengan kecerdasan
spiritual tinggi akan menunjukkan sifat-sifat pribadi unggull sebagaimana diperinci
dalam tabel berikut.
Tabel 4
Key Performance Indicator
SHIDDIQ
Jujur
Tawadhu
Loyal
Sabar
Ikhlas
Transparan
Fakta
Hormat
Adil
Terbuka
Objektif
Honest
Spiritual

ISTIQOMAH
Optimis
Berkorban
Ketaatan
Berani
Disiplin
Confidence
Commitment
Consistence
Consequence
Disiplin
Stabil
Sabar
Kontinyu
Kuat

FATHANAH
Kecerdasan
Ilmu
Etika
Realistis
Rasional
Belajar
Solution
Prestasi
Hasil
Kreativitas
Tolerasni
Wisdom
Analytical
Intelligent

AMANAH
Prinsip
T. jawab
Cinta
Teliti
Analisa
Kecepatan
Fakta
Respek
Tepat janji
Wewenang
Kehormatan
Principle
Transparan
Objektif

TABLIG
Komunikasi
Empathi
Proaktif
Pendidikan
Motivasi
Memimpin
Bijaksana
Pengaruh
Melayani
Informasi
Kerjasama
Dukungan
Empathy
Support

MUNTAZ
Tujuan
Visi
Teladan
Sempurna
Percaya diri
Kuat
Kontinuitas
Resiko
Inisiatif
Komitment
Optimis
Semangat
Perbaikan
Professional

Sumber: Abstraksi dari Teori dan Studi Pendahuluan

Keimanan, sebagai realisasi dari rukun iman, merupakan pokok pendidikan
di pesantren. Keimanan menjadi penggerak dan sistem kontrol semua aktivitas
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diri, maka pendidikan yang paling utama ditujukan untuk pembentukan keimanan
santri. Keimanan tumbuh dan berkembang, pasang dan surut, naik dan turun
sejalan dengan denyut jantung manusia. Untuk itu harus selalu dipelihara, dengan
menjalankan rukum Islam. Perjuangan dalam menekuni pengamalan ibadah akan
memperkokoh keimanan, sebaliknya kelalaiannya akan menggerogoti keimanan.

Asrama

Kyai

Masjid
Jama’ah

24 Jam Belajar
Utuh/ lengkap

Santri

Keteladanan
Keilmuan

Keunggulan

Riil/ nyata

Guru Badal
Kemandirian

Kesolehan

Iktikaf

Individual

Serba Ibadah

Wajib
Sunah

Goal of
Project
Percaya
Kepada Allah

Syahadat
Sholat

Ta’limul Ayat

Kecerdasan
Spiritual yang
tinggi

Malaikat
Ta’limul Kitab

Makruh
Haram
Mubah
Syariah

Zakat
Puasa
Haji

Rukun Islam

Kitab-kitab
Nabi dan Rosul

Tazkiyatun nafs

Qodo dan
Qodar
Rukun Iman

Sistem Pendidikan

Gambar 4
Diagram Fishbone Pembinaan Kecerdasan Spiritual di Pesantren
Adaptasi Model Randall S. Sculler and Drew L. Harris (1992)

Pengamalan rukun Islam dengan sebaik-baiknya ditentukan oleh tiga faktor,
yaitu: kyai, pondok dan masjid. Berangkat dari kyai yang menjadi sumber: ilmu,

129

panutan, teladan, kharisma, kepemimpinan, kesholehan. Keterpaduannya dengan
masjid dan pondok akan melahirkan: keikhlasan, rojak dan khouf, kemandirian,
gotong-royong, kemerdekaan, kesederhanaan. Semua proses pendidikan
tersebut terakhir akan melahirkan diri dengan kecerdasan spiritual, yaitu: pribadi
yang shiddiq, istiqomah, fathonah, amanah, tabligh, dan excellence (keunggulan).
Secara skematik hal tersebut telah dipaparkan dalam gambar 4.

BAB III
6.
A.

RANCANGAN PENELITIAN

PENDEKATAN DAN METODE PENELITIAN
Penelitian ini menerapkan metode kualitatif dengan pendekatan

fenomenologis. Bertens, K. (1987: 3) memberikan arti fenomenologi adalah
ilmu tentang fenomena-fenomena atau tentang yang tampak. Penelitian ini
berkenaan dengan fenomena manusia di pesantren. Sejalan dengan
pendapat Bertens, K. (1987: 3-4) dalam hal fenomena manusia, maka
fenomenologis meliputi apa saja yang dihayati oleh kesadarannya.
Penampakan tersebut menghubungkan syarat-syarat penampakan bendabenda dengan struktur subjektivitas manusiawi, pendeknya dengan kehidupan
subjek sendiri kepada siapa dan bagi siapa benda-benda tampak (Bertens,
1987: 4). Pemahaman tersebut sejalan dengan Moleong (1990), bahwa
penelitian dalam pandangan fenomenologis bermakna memahami peristiwa
dalam kaitan-kaitannya terhadap orang dalam situasi tertentu, sehingga
fenomenologis menekankan aspek subjektif dari perilaku orang dan intepretasi
terhadap pemahaman dirinya. Pemahaman terhadap situasi tertentu,
menuntut penelitian yang bersifat natural atau wajar sebagaimana adanya,
tanpa dimanipulasi, diatur dengan eksperimen atau test, pendekatan tersebut
dikenal dengan metode naturalistik (Nasution, 1988).
Penelitian kualitatif fenomenologis ini bertujuan mendeskripsikan
kehidupan masyarakat Pesantren Suryalaya di Tasikmalaya dalam kehidupan
keseharian sebagaimana adanya, dan cara mereka memandang kehidupan
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sehingga dapat diperoleh makna yang menjelaskan pembinaan kecerdasan
spiritual para santrinya. Deskripsi kehidupan masyarakat sesuai ragam situasi
tertentu sebagaimana adanya dalam kehidupan keseharian, cara mereka
memandang kehidupan, perilaku dan semacamnya merupakan isi dari
penelitian etnografi (Muhadjir, 1990). Dengan demikian jelas bahwa
pendekatan fenomenologis naturalistik dalam penelitian ini tidak dapat
dipisahkan dari penelitian etnografi.
B.

JALANNYA PENELITIAN

1.

Memasuki Latar Penelitian (Lokasi Penelitian)
Berbagai penjelasan yang lebih awal telah menekankan kelayakan

bahwa penelitian ini akan dilakukan di Pesantren Suryalaya Tasikmalaya.
Persoalan yang muncul, adalah bagaimana dapat memasuki lapangan
penelitian untuk mengadakan orientasi guna memperoleh gambaran umum
pesantren?. Apabila peneliti berhasil dengan baik, diterima oleh mereka tanpa
prasangka, akan membuka jalan pertemuan berikutnya dengan mulus.
Keberhasilan peniliti dapat diterima secara penuh di lingkungan penelitian
sehingga kondisinya tetap wajar sebagaimana adanya mempunyai arti yang
sangat penting, sebab hal tersebut merupakan kunci untuk memperoleh data
yang lengkap dan mendalam. Spradly (1980: 57), menyarankan: “As partisipan
observer, you will need to increase your introspectiveness. Is a real sense ,
you will learn to use you-self as a research instrument”. Jika peneliti tidak
dapat menyesuaikan diri maka kehadirannya selalu mempengaruhi keutuhan
dalam konteks, sehingga tidak berhasil menjaring data yang sebenarnya.
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Peneliti harus mengamati kehidupan pesantren yang sangat komplek
ragamnya. Setiap kegiatan dapat dipahami dari berbagai segi, karena tata
dalam realitas yang demikian nampak ke permukaan ditentukan oleh alam
pikiran pengamatnya sehingga dipengaruhi orientasi nilai, dan politik si
pengamat tersebut. Kebenaran hal tersebut juga ditegaskan oleh Muhadjir
(1990: 30) yang menyatakan, “Realisme sangat dekat dengan fenomenologi
yang menuntut theory-laden, teori yang momot nilai”.
Adanya realitas yang kompleks, seperti bawang, mempunyai lapisanlapisan (Guba, 1987). Maka, penelitian kualitatif berkembang sesuai
kenyataan di lapangan dengan mementingkan perspektif emic , dan bergerak
dari fakta, informasi menuju ke tingkat abstraksi yang lebih tinggi. Menurut
Setiadi (1988: 8), “pendekatan emic, adalah pendekatan yang mempelajari
suatu gejala dalam konteks atau kebudayaan tertentu”.
Informasi emic (pandangan dari responden) tidak dapat dipisahkan dari
informasi etic (pandangan dari peneliti). Informasi emic yang disampaikan oleh
responden

diterima

menafsirkannya,

oleh

peneliti.

menganilisnya

Kemudian

menurut

peneliti

metode,

teori,

mengolahnya,
teknik

dan

pandangannya sehingga dari informasi / gejala tersebut diperoleh aspek-aspek
yang bersifat umum (pendekatan emic). Untuk mempertajam temuan aspek
yang berlaku umum tersebut pada seputar topik dalam menyajikan temuan
dan laporan penelitian dikemukakan teori. Seperti dikemukakan oleh Sindel
dalam Goetz dan LeCompte (1984: 34), “Other application of theory to
research design may be located as peripheral topics in presentations of
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findings in repports”. Kenyataan bahwa, realitas tampil dalam berbagai
perpektif, mengarahkan peneliti mengamati pesantren dengan berbagai
aktivitas orang di dalamnya dalam perspektif pendidikan agama.
Usaha peneliti untuk menyatu dengan objek penelitian seperti disarankan
oleh Spradley (1980), Bogdan (1982), Muhadjir (1990), tidak mengalami
kesulitan, sebab sebagai lembaga keagamaan pesantren berusaha berlaku
baik kepada siapapun, khususnya pada para tamu. Peneliti berusaha
memasuki dan membenamkan diri dalam pesantren dengan pikiran yang
seterbuka mungkin, sehingga kesan dan nilai dari responden terhadap setiap
kegiatan dapat tertangkap. Tindakan peneliti tersebut sangat penting, sebab
perilaku manusia tidak dapat dipisahkan dari latar belakang

budayanya.

Seperti ditegaskan oleh Spradly (1980: 16) “And definition are always
influented by specific cultural backgrounds… Ethnography yields empirical
data about the lives of people in specific situations”.
Untuk itu pengamatan dilakukan pada berbagai konteks secara kontinyu
selama beberapa waktu. Suatu kejadian dalam konteks yang satu dengan
konteks yang lain, pada satu waktu dengan waktu yang lain mungkin
melengkapi, menyanggah, atau justru mempertegas sehingga ditemukan data
yang valid, dan pola hubungan antar data tersebut.
2.

Subjek Penelitian dan Pengumpulan Data
Setelah diterima dengan baik, peneliti mencari tahu dengan melihat,

bertanya, dan berpartisipasi aktif dalam kegiatan mereka. Dari pertanyaan
yang sangat umum, seperti kapan pesantren berdiri, siap pendirinya dan
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bagaimana proses perkembangannya, sehingga diperoleh deskripsi umum
pesantren. Dari sana penelahaan difokuskan pada domain-domain pembinaan
kecerdasan spiritual.
a.

Observasi atau Pengamatan Terlibat
Pengamatan terlihat menurut Suparlan bukan hanya mengamati gejala-

gejala yang ada, tetapi juga melakukan wawancara dan dalam batas-batas
tertentu mengikuti kegiatan yang dilakukan oleh yang diteliti. Intinya adalah
mengumpulkan informasi melalui pancaindera, bukan hanya dengan indera
mata saja, (1997: 99). Dalam pengamatan, harus diperhatikan dua hal, yaitu
informasi (apa yang terjadi) dan konteks (hal-hal yang bertalian). Informasi
yang

lepas

dari

konteks

kehilangan

makna.

Pengamatan

dengan

berpartisipasi dapat menghasilkan data yang lebih banyak, lebih mendalam
dan lebih terinci (Nasution, 1996: 60 – 67). Atau sebagaimana yang
dikemukakan oleh M. Q. Paiton, bahwa participant Observation is the most
comperhensive of all types of reseach startegies (dalam Nasution, 1996 : 60).
Pengumpulan data menggunakan teknik interview, observasi dan
dokumentasi. Subjek penelitian ditentukan secara purposif, maka siapa dan
apa yang akan diamati / diwawancarai selalu dipilih berdasarkan tujuan data
yang dicarinya. Teknik observasi yang digunakan adalah observasi partisipasi,
dengan tujuan mengadakan pengamatan dan mendengarkan secermatcermatnya sampai sekecil-kecilnya sekalipun. Peneliti melebur dalam
kehidupan santri. Setelah terbina hubungan baik dan kepercayaan responden
terhadap peneliti, serta jelasnya kemurnian perilaku mereka (tidak dibuat-buat
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karena adanya peneliti), maka peneliti mulai mengumpulkan data secara
terang-terangan. Hal ini perlu, karena pada akhirnya peneliti harus
mengadakan member-chek untuk mempertanggungjawabkan kebenaran
informasi secara moral kepada responden dan untuk melengkapi hal-hal yang
tidak sesuai serta kurang lengkap.
b.

Wawancara Mendalam
Untuk mendapatkan kedalaman, keutuhan dan ketajaman terhadap

obyek yang menjadi fokus kajian, dilakukan wawancara mendalam.
Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan, menurut Suparlan, bukan hanya
mencakup tentang apa, siapa , dimana, kapan, dan bagaimana, tetapi yang
terpenting adalah mengapa (1997 : 99). Wawancara yang dilakukan , bukan
saja bersifat formal, tetapi yang lebih ditekankan adalah yang berwujud dialog
spontan. Dengan wawancara akan diperoleh pesan-pesan verbal dan non
verbal. Pesan verbal memiliki kekayaan informasi, sedangkan pesan non
verbal memiliki kekayaan konteks (Nasution, 1996 : 82). Wawancara meliputi
perilaku manusia, seperti mendengarkan, berbicara, melihat, berinteraksi,
bertanya, minta penjelasan, mengekspresikan kesungguhan dan menangkap
yang tersirat Wawancara ini dilakukan terhadap semua pihak yang menjadi
sumber data atau informan pada berbagai bentuk, jenis dan tahap kegiatan
santri khususnya yang menunjukkan nilai-nilai kecerdasan spiritual dan
pembinaannya.
Subjek penelitian diambil dari sumber-sumber yang latarbelakangnya
bervariasi, sehingga data yang diperoleh dapat terjamin kebenarannya. Unsur-
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unsur tersebut antara lain: kyai, santri, alumni, komponen pesantren, para
tamu, tokoh masyarakat sekitar. Wawancara yang dilakukan meliputi :
pembicaraan informal, wawancara dengan petunjuk umum, dan wawancara
terbuka. Wawancara informal dimaksudkan pembicaraan harian dengan
responden, pembicaraan ini selalu terjadi dengan sesama anggota santri. Dari
sini diharapkan diperoleh banyak informasi yang paling mendalam tentang
proses dan makna yang sesungguhnya dari kegiatan belajar-mengajar.
Apakah mereka sadar dengan aktivitasnya, tahu maksud dan tujuannya,
bagaimana perasaan dan tanggapannya?
Wawancara dengan petunjuk umum dilakukan terhadap para alumni,
santri senior, guru bantu, pengurus pondok (eksponen), tokoh masyarakat
sekitar. Wawancara ini diprediksi mempunyai kedudukan penting, karena
diharapkan dari wawancara tersebut akan diperoleh data tentang seluk-beluk
pesantren, sehingga dari sini penelusuran data lebih mendalam dapat
dilakukan. Karena waktu mereka terbatas maka seperangkat acuan
wawancara perlu disiapkan terlebih dahulu.
Wawancara baku terbuka dilakukan di forum-forum resmi. Forum rapat,
pengajian, di kantror sekretariatan, di rumah ustad, kyai, dan eksponen
pesantren. Jadi objek wawancara ini adalah para pimpinan pesantren.
Wawancara ini dirancang untuk mendapatkan data-data formal yang menjadi
wahana untuk mendapatkan legalitas gerak yang lebih luas sehingga dapat
diperoleh data yang lebih tuntas.
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c.

Studi Dokumentasi
Dalam penelitian naturalistik, selain data dari sumber manusia, yang

perlu juga mendapat perhatian selayaknya, menurut Nasution adalah data dari
sumber non manusia, seperti dokumen, foto dan bahan statistik. Kesemuanya
dapat dipandang sebagai narasumber yang dapat diminta menjawab
pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh peneliti (1996 : 90). Dalam proses
ini, diteliti berbagai dokumen yang diidentifikasi mempunyai sumbangan
terhadap pembentukan kecerdasan spiritual.
Dokumen yang diharapkan dapat menjadi data adalah foto-foto kegiatan,
catatan kegiatan yang lampau dan selebaran-selebaran tentang pesantren,
baik diterbitkan sendiri maupun yang terbit dalam berbagai mass media. Dari
hasil penelitian yang lebih awal yang pernah dilakukan di pesantren tersebut.
Semuanya itu diharapkan dapat bermanfaat untuk triangulasi, dan juga untuk
mendapatkan awal fokus memasuki suatu bahasan permasalahan, atau
bahkan untuk merunut kembali bagaimana pembinaan kecerdasan spiritual
berjalan, sehingga kemungkinan diketahui terjadi pergeseran sistem
pendidikan yang dilakukan dari waktu-ke waktu.
C.

ANALISIS DATA
Menurut Nasution (1988) analisis data adalah proses menyusun,

mengkatagorikan data, mencari pola atau tema, dengan maksud untuk
memahami maknanya. Menurut Muhadjir (1998 : 104) analisa data merupakan
upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil observasi,
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wawancara dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman tentang kasus yang
diteliti dan menyajikannya sebagai temuan bagi orang lain.
Analisis data menurut Miles dan Huberman (1992) memiliki tiga alur
kegiatan yang terjadi secara bersamaan, yaitu reduksi data, penyajian data
dan penarikan kesimpulan/vertifikasi. Ketiga kegiatan dan pengumpulan data
itu sendiri merupakan proses siklus dan interaktif. Peneliti harus siap bergerak
diantara empat “sumber” kumparan itu selama pengumpulan data, selanjutnya
bergerak bolak-balik diantara kegiatan reduksi, penyajian dan penarikan
kesimpulan/vertifikasi (1992 : 19). Kegiatan analisis tersebut digambarkan
sebagai berikut.
Pengumpulan
Data

Penyajian
Data

Reduksi
Data

Kesimpulankesimpulan
Penarikan/vertifik
asi

Gambar 5
Model Kegiatan Analisis Penelitian
Sumber: Miles dan Huberman (1992 : 20)
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Reduksi data, menurut Miles dan Huberman diartikan sebagai proses
pemilihan, pemusatan perhatikan pada penyederhanaan, pengabstrakan, dari
informasi data “kasar” yang muncul berdasarkan catatan-catatan tertulis di
lapangan. Reduksi data bukanlah suatu hal yang terpisah dari analisis. Ia
merupakan bagian dari analisis (1992 : 16). Pada tahap ini, laporan data yang
diperoleh dari lapangan perlu direduksi, dirangkum, dipilih hal-hal yang pokok,
difokuskan pada hal-hal yang penting, dicari teman atau polanya. Jadi laporan
lapangan sebagai bahan “mentah” disingkatkan, direduksi, disusun lebih
sistematis, sehingga lebih mudah dikendalikan (Nasution, 1996 : 129).0
Penyajian atau “display” data menurut Nasution dilakukan agar dapat
melihat gambaran keseluruhannya atau bagian- bagian tertentu dari penelitian,
melalui pembuatan berbagai macam matriks, grafik, net works dan charts
(1996 : 128).
Jadi prinsipnya analisis data berjalan seiring dengan pengumpulan data
yang dilakukan. Analisis data merupakan proses mencari dan mengatur
secara sistematis transkrip wawancara, catatan lapangan, dan bahan lain yang
telah dihimpun untuk mendapatkan pemahaman. Analisis meliputi kegiatan
mengerjakan data, menata, membaginya menjadi satuan-satuan yang dapat
dikelola, untuk mencari pola, menemukan apa yang penting dan apa yang
akan dipelajari lebih lanjut serta apa yang akan dilaporkan.
Model analisis menggunakan beberapa acuan, antara lain: Analisis
Domain. Menurut Spradley (1980) analisis ini terdiri dari : domain analysis,
taxonomic analysis, componensial analysis. Analysis Domain, diterapkan
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untuk memperoleh gambaran / pengertian yang bersifat umum dan relatif
menyeluruh tentang apa yang tercakup dalam pokok penelitian. Analisis
domain ini belum rinci dan mendalam, baru merupakan produk penjelajahan
umum tentang sosok pesantren. Hasil analisis ini dapat menjadi sandaran
bertolak untuk perolehan data yang lebih rinci dan mendalam yang difokuskan
kepada masalah-masalah atau domain-domain tertentu. Fenomena di
lapangan memberikan petunjuk bahwa domain-domain yang terkait dengan
pembinaan kecerdasan spiritual dalam sistem pendidikan pondok Pesantren
Suryalaya adalah; kyai, masjid, majlis ta’lim, pondok, materi pendidikan, dan
sitem pendidikan (kurikulum).
Analisis yang lebih mendalam dan terinci dilakukan dengan analisis
taksonomi. Pada analisis taksonomi ini fokus penelitian ditetapkan terbatas
pada domain tertentu yang sangat berguna dalam upaya mendeskripsikan
atau menjelaskan fokus yang menjadi sasaran penelitian, dengan mengkaji
lebih mendalam kandungan yang terdapat dalam masing-masing domain,
bagaimana hubungan masing-masing domain dan sistem kerja antar domain.
Analisis ini menunjukkan struktur internal dari masing-masing domain dengan
mengorganisasikan atau menghimpun elemen-elemen yang sama di suatu
domain tertentu. Data yang dianalisis dengan taksonomi ini diperoleh melalui
observasi dan wawancara terfokus.
Analisis komponensial menunjukkan kontras antar elemen dalam domain
yang diperoleh dengan wawancara / observasi terseleksi. Dalam hal ini peneliti
melakukan validasi atas data yang telah diperoleh.
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Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman makna terhadap
santri dan aktivitasnya, maka sifatnya “verstehen”, dan

tidak bermaksud

menguji kebenaran hipotesis. Dalam tradisi kualitatif menurut Brannen (1999 :
11) peneliti harus menggunakan diri mereka sendiri sebagai instrumen,
mengikuti asumsi-asumsi kultural sekaligus mengikuti data. Oleh karena itu,
keterandalan dan keterpercayaan penelitian tidak berdasarkan kepada
validitas internal, validitas eksternal dan objektivitas. Menurut Lexy J. Moleong
(1990: 173) dalam penelitian kualitatif ditempuh dengan empat langkah
sebagai berikut: (1) derajat kepercayaan (credibility), (2) keteralihan
(transferability), (3) kebergantungan (dependability), (4) dan kepastian
(confirmabiliity).
Persoalan validitas internal dalam penelitian kualitatif ini menggunakan
konsep derajad kepercayaan (credibility). Hal tersebut menurut Egon G. Guba
dapat diperoleh dengan observasi lebih tekun, dan menguji secara triangulasi
(dalam Muhadjir, 1998 : 126). Ada beberapa cara yang ditempuh, yaitu: (1)
dengan memperpanjang waktu penelitian, sehingga dapat dipastikan apakah
gejala tingkah laku objek merupakan keadaan asli atau buatan. (2) mengambil
suatu jenis data dari sumber /responden yang berbeda, sehingga antar jenis
data tersebut dapat saling berfungsi koreksi.
Penelitian ini memakan waktu yang cukup panjang, yaitu lebih dari 12
bulan (satu tahun). Peneliti mulai berada di Pondok Pesantren Suryalaya hari
Senen, 7 April 2003 bersama-sama para para pengurus perwakilan dan
muballig Pondok Pesantren Suryalaya yang mengikuti penataran dan
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pelatihan. Kegiatan tersebut berjalan selama empat hari, sehingga sangat
efektif

dalam menjaring data, termasuk data dari Perwakilan Pondok

Pesantren Suryalaya dari seluruh Indonesia dan Perwakilan dari luar negeri.
Data dari para nara sumber, antara lain: Prof. Dr. Djohaya S. Praja (Rektor
IAILM ), Prof. Dr. Ahmad Tafsir (Dekan Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Gunung
Jati Bandung), KH. Noor Anom Mubarok (Pembina Inabah), Drs. Ikhwanie,
M.Ag (ketua Lembaga Ilmu dan Da’wah Pesantren Suryalaya), Dr. Acep Alba
(Purek Bidang Akademik IAILM), KH. Nasution, SH., (Mantan Ketua lembaga
Ilmu dan Da’wah Pesantren Suryalaya), KH. Drs. Ahdi (Dekan Fakultas
Da’wah IAILM), dan sejumlah ulama lainnya. Data dari diskusi dan problem
solving para ketua dan muballig perwakilan Pesantren Suryalaya dalam
memecahkan berbagai problem yang mereka hadapi. Data-data tersebut
sangat penting artinya, karena peneliti memperoleh data yang sangat lengkap
dan akurat. Dari data tersebut, peneliti dapat melacak lebih dalam untuk data
yang lebih spesifik.

Pelacakan data dilakukan pada para nara sumber,

peserta, panitia (mahasiswa) bahkan juga karyawan dan pedagang disekitar
komplek tersebut.
Dalam dua bulan pertama, peneliti hampir berada penuh di komplek
Pesantren Suryalaya, menggali data dengan mengikuti berbagai kegiatan
yang ada. Dalam bulan-bulan berikutnya, keberadaan peneliti tidak terfokus di
Pesantren Suryalaya, tetapi akan mengejar ke sumber data sesuai kebutuhan.
Intensitas peneliti dalam tahap ini adalah untuk reduksi data, penataan dan
penggalian lebih dalam data dengan lokasi yang tersebar sesuai sumber data.
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Meskipun demikian dalam setiap bulannya peneliti mesti ke Pesantren
Suryalaya untuk validasti data. Langkah tersebut pada hakekatnya merupakan
validasi dengan trianggulasi, yaitu upaya melihat fenomena dari berbagai
sudut, baik dari kyai, santri, masyarakat, dengan teknik wawancara, observasi,
dan dokumentasi.
Proses validasi juga dilakukan dengan audit trial , yaitu upaya memeriksa
keabsahan data yang telah dideskripsikan peneliti yang terbuka bagi siapa
saja. Dalam hal ini telah dilakukan oleh promotor, khususnya Prof. Dr. Nursud
Sumaatmadja, juga oleh para kyai, khususnya KH. Zainal Abidin Anwar, beliau
adalah salah seorang ketua di Pesantren Suryalaya, juga KH Komarudin,
beliau adalah wakil talqin untuk wilayah Brebes, Tegal, Pelalang dan
sekitarnya.
Validasi dari para praktisi TQN dilakukan oleh sejumlah ikhwan yang
memenuhi kriteria sebagai berikut: (1). Mengalami perubahan perjalanan hidup
yang sangat drastis, (2). Pengamal TQN Pesantren Suryalaya secara
konsisten, (3). Dipercaya oleh masyarakat lingkungannya (para ikhwan) dan
Pangersa Abah sebagai pengurus, (4) kehidupan sosial ekonomi mereka tidak
terlantar. Berdasarkan kriteria tersebut diperoleh sejumpah ikhwan yang
memiliki skor paling tinggi, yaitu: (1) Jenderal H. Sukria Atmadja, (2) Ustad H.
Ali Hanafiah, (3) Drs. H. Nahari Basuki, SU, (4) Hj. Marliyah Mutohar, (5) H.
Amin Abdullah. Peneliti juga presentasikan hasil penelitian dalam berbagai
forum (majlis ta’lim) TQN Suryalaya di beberapa perwakilan maupun pusat,
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sehingga makna yang dideskripsikan dan disimpulkan oleh peneliti tidak
melenceng dari kenyataan.
Konsep faliditas eksternal, dalam penelitian kualitatif ini menggunakan
konsep

transferabilitas

(keteralihan).

Menurut

Nasution

hal

tersebut

bergantung kepada sipemakai, yakni sejauh manakah hasil penelitian itu dapat
mereka gunakan dalam konteks dan situasi tertentu (1996 : 118). Hal ini harus
dipahamkan bahwa peneltian kualitatif bukan bertujuan untuk menguji
hipotesis dan generalisasi, tetapi berfungsi untuk mendiskripsi suatu masalah
sehingga diperoleh makna dari suatu gejala.
Konsep reabilitas, dalam penelitian kualititatif ini menggunakan
dependabilitas. Menurut Muhadjir hal tersebut terkait dengan dapat tindaknya
dibuat replikasi atau uji ulang, yang tidak mungkin dilakukan pada penelitian
kualitatif yang memandang realitas itu terkait langsung dengan konteks dan
waktu, sehingga untuk meningkatkan keterdekatan penelitian yang satu
dengan penelitian dapat dibenarkan atau di-confirm oleh peneliti lain (1996 :
123).
Maxfield sebagaimana dikutip Nazir menyebutkan bahwa studi kasus
atau penelitian kasus (case study) merupakan salah satu jenis dari metode
penelitian deskriptif yaitu penelitian tentang status subjek penelitian yang
berkenan dengan fase spesifik atau khas dari keseluruhan personalitas (1988 :
66).
Studi kasus menurut Muhadjir berupaya mencari kebenaran ilmiah
dengan cara mempelajari secara mendalam dan dalam jangka waktu lama.
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Sejalan dengan hal itu, Muhadjir (1998 : 39) mengemukakan pula bahwa studi
kasus prospektif, digunakan untuk keperluan penelitian, mencari kesimpulan,
dan diharapkan dapat ditemukan pola, kecenderungan, arah dan lainya, yang
dapat digunakan untuk membuat perkiraan-perkiraan perkembangan masa
depan. Hal tersebut meyakinkan bahwa penelitian ini secara ilmiah dapat
dipertanggungjawabkan, dan mempunyai nilai manfaat.
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SISTEM
PENDIDIKAN
PESANTREN

KAJIAN
TEORI

MASALAH
PENELITIAN

R

R

I
M
A
N

I
S
L
A
M

K
Y
A
I

M
A
S
J
I
D

KEADAAN
EMPIRIK
1Keikhlasan
2Raja’ dan Khauf
3Kemandirian
4Kemerdekaan
5Kesederhanaan
6Gotongroyong

KELUARAN
(MAKNA
TEMUAN)
PENELITIAN

REKOMENDASI

KECERDASAN
SPIRITUAL

P
O
N
D
O
K

S
H
I
D
I
Q

I
S
T
I
Q
O
M
A
H

F
A
T
H
A
N
A
H

A
M
A
N
A
H

T
A
B
L
I
G
H

PRIBADI
UTUH

E
X
C
E
L
L
E
N
C
E

Gejala-gejala qalbu dalam
memberikan solusi
kehidupan:
1Hazad
1Ikhlas
2Haqod
2Syukur
3Suudzan
3Sabar
4Kibir
4Ridho
5Ujub
5Tawakkal
6Riya
6Mahabbah 7Ghodob
7Dzikrullah
8Summa

Kekritisan/
keputusan:
Bersikap
berdasar
bimbingan
rasa qalbu

PRINSIP PEMBINAAN KECERDASAN SPIRITUAL
SANTRI: (1) Profil santri dengan SQ tinggi; (2)

Ikhtiar pesantren melalui sistemnya: kyai,
ibadah, asrama (pondok), gotong royong,
dsb; (3) Fungsi SQ terhadap perilaku santri

TEORITIK:
-Prinsip-prinsip pembinaan SQ
-Profil santri dengan SQ tinggi
-Pendidikan Pesantren

PRAKTIS:
-Pembinaan SQ di Pesantren
-Pembinaan SQ di Sekolah
-Pembinaan SQ di Diklat

Pemerkayaan Teoritik
LEMBAGA PENDIDIKAN SEKOLAH, PESANTREN,
DIKLAT-DIKLAT PENGEMBANGAN KEPRIBADIAN

Rekomendasi
Praktis

KERANGKA BERPIKIR PENELITIAN

BAB IV
DESKRIPSI DATA HASIL PENELITIAN
A.

RINTISAN BERDIRINYA PESANTREN SURYALAYA
Pondok pesantren Suryalaya didirikan oleh Syekh Haji. Abdullah

Mubarrok bin Nur Muhammad (1936-1956) pada hari Kamis tanggal 7
Rajab 1323 H bertepatan dengan tanggal 5 September 1905 M.
Pesantren Suryalaya berlokasi di Kampung Godebag, Desa Tanjungkerta,
Kecamatan Pagerageung, Kabupaten Daerah Tingkat II Tasikmalaya,
pada suatu bukit di hulu sungai Citanduy, dengan ketinggian lebih kurang
700 meter dari permukaan laut. Penataan pesantren yang indah dan rapi,
bersih, menyatu dengan perkampungan penduduk, dan alam sekitar yang
indah menjadikan pesantren sebagai tempat yang nyaman dan ideal untuk
belajar, ibadah dan pembersihan diri dari polusi dan kebisingan kota.
Pesantren Suryalaya memilih tasawuf sebagai bidang kajian
utamanya, dengan spesialisasi Thoriqot Qodiriyyah Naqsabandiyyah
(TQN). Syekh Haji Abdullah Mubarrok bin Nur Muhammad yang populer
dengan sebutan Abah Sepuh, telah belajar ilmu agama, ushuluddin, figh,
ilmu-ilmu alat, di Pesantren Sukamiskin Bandung, selanjutnya belajar TQN
di bawah bimbingan Syekh Holil, Bangkalan Madura, juga belajar kepada
Syekh Tolhah dari Cirebon. Abah Sepuh juga belajar pada waktu
menunaikan ibadah haji ke Mekah dengan bermukim beberapa tahun
untuk belajar thareqot dari Syeh Haji Abdul Karim, yang aslinya dari
Banten. Pada usia 72 tahun Abah Sepuh diangkat secara resmi sebagai
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guru dan pemimpin pengamalan TQN oleh Syekh Tolhah Cirebon.
Kemursyidan yang diperolehnya pada usia sepuh (72 tahun), melekatkan
panggilan padanya sebagai Abah Sepuh.
Rintisan pengajian Syekh Haji. Abdullah Mubarrok bin Nur
Muhammad pertama dilakukan di kampung Tundangan, sekitar tahun
1890, namun perkembangannya kurang menggembirakan. Banyak faktor
yang merintangi, seperti lokasi Desa Tundangan yang terpencil,
transportasi sulit, kecurigaan masyarakat
TQN

dan aparat terhadap ajaran

(Ahmad Sanusi, 1990: 96). Hal tersebut mendorong pengajian

dipindahkan ke kampung lain, yaitu Kampung Cisero, karena persoalan
yang hampir sama pengajian dipindahkan lagi ke Kampung Godebag.
Desa yang sepi, bersemak-semak, di hulu sungai, tetapi mempunyai jalur
jalan tembus Ciawi – Panumbangan – Panjalu. Di Desa Godebag wilayah
Suryalaya, pesantren berkembang, nama Suryalaya semakin harum,
banyak dikenal dan dikunjungi orang, akhirnya nama tersebut terabadikan,
sebagai nama Pesantren Suryalaya.
Abah Sepuh mengajarkan TQN agar para ikhwan sama-sama belajar
untuk ma’rifat pada Allah swt. Jalan yang luhur, terang-benderang dalam
naungan nur ilahi, kenikmatan dalam mahabbah menuju ridha-Nya. Jalan
tersebut dibina dengan talqin, zikir, khotaman, manaqiban dan riyadhoh
lainnya. Amalan yang sesungguhnya adalah kehidupan nyata, yang penuh
ujian, godaan, rintangan, sehingga tingkah laku dibina dengan tanbih.
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B.

PENGEMBANGAN PESANTREN SURYALAYA
Abah Anom berarti “Kyai Muda”, suatu panggilan populer KH. Ahmad

Shohibul Wafa Tajul Arifin, penerus kepemimpinan pesantren Suryalaya.
Abah Anom lahir pada tanggal 1 Januari 1915, putra kelima dari pasangan
Syekh Abdullah Mubarok Bin Nur Muhammad dengan Hajjah Juhriyah.
Abah

Anom

memulai

pendidikannya

di

Sekolah

Dasar

Negeri,

melanjutkan belajar ke Madrasah Tsanawiyah (sekolah menengah agama
Islam ) di Ciamis, kemudian belajar di pesantren Jambudwipa, Cianjur,
dan pesantren Gentur juga di Cianjur. Dengan modal ilmu agama yang
dimilikinya, Abah Anom pada usia 23 tahun ziarah haji dan mukim di
Mekah selama tujuh bulan. Kesempatan tersebut digunakan oleh Abah
Anom untuk mengikuti berbagai kajian agama. Beliau juga berguru
kepada Syekh Romli, seorang ulama asal Garut Jawa Barat yang berada
di Jabal Gubaisy, Mekah.
Menurut Juhaya S. Praja (1990: 116) Abah Anom sejak mudanya,
delapan belas tahun, telah dikenal sebagai seorang yang ‘alim,
menguasai ilmu figh, ilmu kalam dan ilmu tasawuf, dan bahasa Arab.
Sepulang dari Mekah, Abah Anom mendampingi ayahandanya, mengasuh
pesantren Suryalaya, dan dipercaya menjadi wakil talqin. Tantangan berat
yang dihadapi pesantren Suryalaya pada waktu itu adalah: pertama DI/TII,
yang menganggap Suryalaya sebagai lawannya, hal tersebut karena
Suryalaya berpihak kepada TNI. Kedua fitnah yang mengatakan bahwa
ajaran Islam yang diajarkan di Suryalaya menyeleweng dari ajaran Islam
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yang benar. Bagi Abah Anom tantangan tersebut merupakan wahana
belajar yang tepat, sehingga ketika Abah Sepuh wafat pada tahun 1956,
Abah Anom telah mampu mandiri memimpin pesantren Suryalaya sebagai
Mursyid TQN.
Di bawah kepemimpinan Abah Anom pesantren Suryalaya maju
dengan pesat. Pesantren telah merintis berbagai bidang, baik ekonomi,
pertanian, sosial, politik dan pendidikan. Untuk menangani berbagai
kegiatan didirikan Yayasan Serba Bhakti Pondok Pesantren Suryalaya
pada tahun 1961. Pendirian yayasan diprakarsai oleh seorang murid Abah
Anom, yakni Haji Sewaka (alm) mantan Gubernur Jawa Barat (1947-1952)
dan mantan Menteri Penerangan RI (1952-1953). Yayasan bertujuan
untuk menunjang kegiatan Pondok Pesantren Suryalaya agar dapat
berkembang dengan cepat dan mantap. Untuk mengajarkan TQN kepada
anak-anak, secara tersruktur dan sistematis Pesantren mendirikan
sekolah formal, yakni Sekolah Menengah Islam Pertama (SMIP) pada
tahun 1963, Sekolah Pendidikan Guru Agama (PGA) 6 tahun, pada tahun
1964, tahun 1977 PGA berubah menjadi Madrasah Tsanawiyah (MTs) dan
Madrasah Aliyah (MA), tahun 1968 didirikan Madrasah Diniyah Awwaliyah
(MDA). Perguruan Tinggi Da’wah Islam (PTDI) didirikan pada tahun 1963,
oleh Jenderal Sudirman dan Drs Sholehudin Sanusi, mantan Rektor IAIN
Sunan Gunung Djati (1973-1976). Para ulama dan cendekiawan di
sekolah dan PTDI Suryalaya sangat membantu dalam da’wah di
masyarakat sehingga suara negatif terhadap Suryalaya cepat berkurang,
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sayangnya PTDI tidak dapat bertahan lama, dan terpaksa bubar. Sekolah
Menengah Atas (SMA) didirikan pada tahun 1975 dan Sekolah Taman
Kanak-Kanak tahun 1980. Para siswa datang dari berbagai daerah,
bahkan juga dari luar negeri. Pesantren juga mendirikan lembaga
penyembuhan korban narkotika dan obat aditif lainnya (napsa), yaitu
Inabah, baik di pusat maupun di daerah-daerah. Sekarang telah berdiri 24
Inabah yang tersebar di seluruh Indonesia, di Singapura dan Malaysia.
Pengajaran

dan

da’wah

dengan

lisan

jama’ahnya

terbatas,

pemahaman yang diperoleh sangat mudah dilupakan pesertanya.
Persoalan tersebut menjadi pemikiran Abah Anom. Untuk memperluas
dan meningkatkan kualitas pengajaran TQN. Abah Anom merintis
penulisan kitab-kitab, sehingga pemikiran-pemikirn beliau dapat terbuka
untuk umum, memudahkan dalam pendalaman dan mudah diikuti oleh
para santri, serta dapat tersimpan dengan baik. Beberapa karya tulis
yang terbukukan antara lain: (1) Miftah al-Ashudur, (2) ‘Uqudul al Jum’ah,
(3) Tanbih, (4) Akhlak al Karimah, (5) Ibadah sebagai Metode Pembinaan
Korban Narkota dan Kenakalan Remaja, (6) Wejangan Guru Mursyid
K.H.A. Shohibulwafa Tajul Arfin, (7) Kumpulan Kuliah Subuh, dan (8)
kumpulan berbagai sambutan.
Seiring dengan perkembangan Pesantren Suryalaya, pengakuan dari
berbagai lembaga baik pemerintah maupun swasta berdatangan, baik
dalam bentuk penghargaan, hadiah dan sebagainya, antara lain:
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Tanda penghargaan T dan T III Siliwangi Resimen Infantri 11, tertanggal
17 Agustus 1956, sebagai penghargaan atas jasa Abah Anom dalam
membantu pemulihan keamanan dan pembangunan kampung.
Pengharagaan dari P.N. PERTANI, tahun 1958 dan 1963, atas jasa Abah
Anom dalam penyebaran dan penggunaan rabuk dalam rangka
peningkatan hasil produksi pertanian.
Penghargaan dari Gubernur jawa Barat, tahun 1965.
Penghargaan dari Pangdam VI Siliwangi, tahun 1978.
Penghargaan dari DPP Golkar, 1982.
Penghargaan Menteri Negara dan Lingkungan Hidup, tanggal 5 Juni 1980.
Tanda kehormatan Satyalencana Kebaktian Sosial dari Presiden Republik
Indonesia, kepada K.H. Ahmad Sohibul Wafa Tajul Arifin, 27
Nopember 1985.

C.

VISI, MISI DAN TUJUAN PONDOK PESANTREN SURYALAYA
Pesantren Suryalaya mendidik santri dengan tujuan untuk meraih

dua hal, yaitu (1) hablum minallah, dan (2) hablum minannas. Tujuan
pertama tertuang dalam do’a yang selalu dibaca oleh para ikhwan
(pengikut TQN Suryalaya) setiap habis sholat fardlu, yaitu: “Yaa Tuhanku!
Hanya Engkaulah yang kumaksud dan keridoanMu lah yang kucari.
Berilah aku kemampuan untuk bisa mencintai Mu dan ma’rifat kepada
Mu”.
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“Yaa Tuhanku! Hanya Engkaulah yang kumaksud”, dicapai melalui:
(1)

taqorrub kepada Allah; (2) ikhsan kepada Allah; (3) pemahaman

bahwa semuanya kepunyaan Allah; (4) kepasrahan semuanya hanya
kepada Allah. “Keridlaan Allah di dapat dengan ketaqwaan. Mahabbah
(mencintai) Allah secara sembunyi-sembunyi atau terang-terangan dalam
lisan, hati dan perbuatan. Ma’rifat kepada Allah atau tajaali kepada Allah
dalam lisan, hati dan perbuatan.
Dalam kitab uquudul jummaan (1991) diterangkan bahwa do’a
tersebut mengandung tiga bagian, yaitu:
1.

2.

3.

Taqorrub kepada Allah SWT. Yaitu pendekatkan diri kepada Allah
dalam jalan ubudiyyah, sehingga tidak ada sesuatupun yang menjadi
tirai penghalang antara Abid dan Mabud, antara khaliq dan makhluk.
Munuju Jalan Mardhotillah. Ialah menuju jalan yang diridhoi Allah
SWT baik dalam ubudiyah maupun di luar ubudiyah alhasil dalam
segala gerak-gerik manusia diharuskan mengikuti/mentaati perintahperintah Tuhan dan menjauhi meninggalkan larangan-laranganya,
budi pekerti menjadi baik, akhlak dan segala hal ikhwalnya menjadi
baik pula, baik yang berhubungan dengan Tuhan, maupun yang
berhubungan antara manusia dengan manusia dengan makhluk
Allah dan Isya Allah tidak akan lepas dari keridloan Allah SWT.
Kemahabbahan dan kema’rifatan terhadap Allah SWT. Artinya: rasa
cinta dengan terang ma’rifat terhadap Allah “dzat laisakamiislihi
syae-un”, yang mana dalam mahabbah itu mengandung keteguhan
jiwa dan kejujuran hati. Kalau telah tumbuh mahabbah timbullah
rupa-rupa hikmah antara lain, membiasakan diri dengan seluruslurusnya dalam hak dhohir bathin, terbiasa dalam keadilan, yakni
dapat menetapkan sesuatu dalam hak dengan benar. Peranan dari
mahabbah juga mendatangkan belas kasihan kepada sesama
makhluk, diantaranya cinta pada nusa bangsa dan agama.
Tujuan kedua, “hablum minannas”, adalah hubungan baik dengan

sesama manusia, sebagaimana tertulis dalam pedoman yang disebut
Tanbih Syeih Abdullah bin Nur Muhammad (Abah Sepuh). Tanbih
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merupakan peringatan yang berisi kabar gembira dan ancaman agar
berhasil dalam hidup di dunia penuh kebaikan demikian juga di akherat,
sehingga orang yang berzikir menjadi rahmatan lil ‘alamin (rahmat bagi
seluruh alam) dan mewujudkan kesatuan umat.
Untuk mewujudkan tujuan pesantren tersebut, ditempuh dengan
berbagai usaha, terutama pendidikan. Menurut Abah Anom, pendidikan
setidaknya mempunyai dua komponen pokok, yaitu: pertama, transfer
pengetahuan, dan kedua perubahan sikap. Kedua hal tersebut harus
berangkat dari kebersihan hati . Dua komponen pendidikan seperti itu
dapat terwujud apabila para orang tua dapat memberikan/menjadi teladan
bagi anak didiknya. Orang tua (pendidik) meliputi ibu dan bapak, para
guru dan para tokoh masyarakat di lingkungannya. Peran keluarga
sebagai lembaga pendidikan perdana memiliki posisi yang sangat penting
dan strategis, anak-anak harus merasakan baiti jannati , dengan ibu
sebagai ujung tombaknya. Anak didik yang demikian akan menjadi
manusia-manusia seutuhnya.
Menurut Abah Anom pendidikan harus selalu mendidik manusia
berzikir (ingat) akan Tuhannya. Pendidikan tersebut dimulai dengan talqin,
yaitu mengajarkan, membisikkan, menyebutkan kalimat syahadat oleh
mursid ke dalam hati si murid. Kalimat tersebut hakekatnya mengajarkan
dua hal kepada si murid , (1) suatu pemahaman dan pernyataan bahwa
tidak ada tuhan yang mempunyai kekuasaan terhadap dirinya, dan
terhadap makhluk sekecil apaun di dunia ini,

(2) pemahaman dan
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penetapan bahwa Tuhan Allah yang satu, tunggal, yang berkuasa, yang
maha segalanya. Efek dari pemahaman dan pengamalan dua kalimat
syahadat akan memberikan benteng diri, kekuatan, motivasi sehingga si
murid dapat mahabbah kepada Allah, selamat dan bahagia dalam
kehidupannya.
D.

SISTEM PENDIDIKAN
Sistem menunjuk pada terintegrasinya sub-sub sistem dalam suatu

proses

keterpaduan

pencapaian

tujuan.

Sistem

pendidikan

yang

diterapkan di Pesantren Suryalaya, pada hakekatnya adalah pendidikan
keluarga yang utuh. Seperti diungkapkan oleh KH Zaenal Abidin Anwar,
bahwa: “pendidikan yang utama adalah pendidikan keluarga, sasarannya
adalah terbentuknya baiti jannati, para pendidik adalah orang-orang
dewasa yang harus menjadi teladan di keluarganya”. Konsep tersebut
dijalankan dengan seksama di Pesantren Suryalaya. Syekh Mursyid (Abah
Sepuh dan Abah Anom) sebagai orang pertama di Pesantren Suryalaya
merupakan teladan utama, dalam kehidupan agama, ibadah maupun
dalam kehidupan sehari-hari bagi setiap peserta didik.

Para mubalig

Pesantren Suryalaya selalu menunjukkan keluhuran akhlak Abah. Mayjen
Sukriaatmadja, seorang pembantu khusus Abah, menjelaskan bagaimana
Abah menerapkan prinsip-prinsip manajemen di Suryalaya, “selesaikan
persoalannya, tetapi jangan menyakiti orangnya”. Pada kesempatan lain,
diterangkan: “Abah selalu tersenyum dalam melayani semua tamunya
tanpa membeda-bedakan pangkat dan kedudukannya”.
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Secara umum, sistem pendidikan Pesantren Suryalaya, setidaknya
terdiri dari beberapa unsur pokok sebagai berikut: (1) pendidikan formal,
(2) Inabah, (3) pendidikan Pesantren TQN.
1.

Pendidikan Formal
Pesantren Suryalaya, mempunyai beberapa pendidikan formal, mulai

dari taman-kanak-kanak, sampai perguruan tinggi, yang meliputi:
(1)

Sekolah taman Kanak-Kanak,

(2)

Madrasah Diniyyah Awwaliyah (MDA).

(3)

Sekolah Menengah Islam Pertama (SMIP)

(4)

Sekolah Pendidikan Guru Agama (PGA) 6 tahun, telah dilebur

(5)

Madrasah Tsanawiyah (MTs)

(6)

Madrasah Aliyah (MA).

(7)

Madrasah Aliyah Keagamaan (MAK).

(8)

Sekolah Menengah Atas (SMA).

(9)

Perguruan Tinggi Da’wah Islam (PTDI)

(10) Institut Agama Islam Latifah Mubarokiyah
(11) Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Latifah Mubarokiyah.
Sekolah dan perguruan tinggi di Pesantren Suryalaya, menerapkan
kurikulum nasional, dan kurikulum muatan lokal. Kurikulum muatan lokal
inilah yang membedakan sekolah dan perguruan tinggi di Suryalaya
dengan sekolah dan perguruan tinggi lainya. Kurikulum muatan lokal yang
dipakai adalah “kepesantrenan”, yang selengkapnya terlampir. Di tingkat
SLTA materi kepesantrenan disampaikan setiap semester dari kelas satu
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sampai dengan kelas tiga, yaitu semester satu, sampai dengan enam. Di
perguruan tinggi, disampaikan dari semester satu sampai dengan
semester enam.
2.

Inabah

a.

Asal Usul Inabah
Salah satu issu sentral masyarakat modern adalah napza, (narkotika,

alkohol, psikotropika dan zat aditif lainnya) yang dijadikan pelarian dari
berbagai problem kehidupan, terutama oleh generasi muda. Padahal
generasi muda/remaja merupakan harapan keluarga, masyarakat dan
bangsa, sehingga pembangunan suatu bangsa sangat tergantung pada
pembinaan generasi mudanya, kegagalannya akan menghancurkan suatu
bangsa.
Pondok Pesantren Suryalaya mulai tahun 70-an banyak didatangi
oleh orang tua yang putranya kecanduan narkoba. Setelah gagal ke
dokter dan rumah sakit mereka berdatangan ke Pesantren Suryalaya
untuk menitipkan putranya agar terbebas dari napza dan kembali menjadi
orang yang baik. Kehadiran anak-anak yang menyimpang ini jelas tidak
dapat disatukan dengan para pelajar dan santri di Ponpes Suryalaya.
Pimpinan pesantren memikirkan suatu wadah yang secara khusus
menangani anak-anak tersebut. Pangersa Abah, memohon pada Allah
agar dapat menangani mereka dalam suatu lembaga yang diberi nama
Inabah. Inabah, adalah istilah yang berakar kata bahasa Arab, anabayunibu yang berarti kembali (Juhaya S. Praja, 2002; 152)
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Remaja yang menjadi korban napza pada umumnya adalah anak
orang-orang penting di Jakarta, dan kota-kota besar lainnya, sehingga
keberhasilan

penyembuhan

napza

menjadi

berita

besar

yang

menghebohkan. Dampak positif dari keberhasilan dan berita tersebut
pemerintah menganjurkan diadakan seminar dan lokakarya tentang
penanggulangan korban penyalahgunaan narkotika. Pondok Pesantren
Suryalaya menyambut baik anjuran tersebut. Penataran dan lokakarya
diselenggarkan pada tanggal 28 – 29 Desember 1980 di Pondok
Pesantren Suryalaya, dengan melibatkan dinas dan aparat-aparat terkait.
Hasil dari seminar dan lokakarya tersebut meliputi:
a.

Usulan Pangersa Abah Anom agar penanganan anak-anak
korban

b.

Napza dan sejenisnya ditangani dalam satu wadah , yaitu
“Pondok Remaja Inabah” atau disingkat INABAH yang berarti
“Kembali ke jalan yang benar” disepakati dan disyahkan
menjadi nama lembaga.

c.

Inabah mengembangkan sistem pengobatan anak korban
napza dengan menggunakan pendekatan agama, suatu
metode yang orisinil rekacipta asli Pesantren Suryalaya,
Tasikmalaya, Indonesia dan perlu dikembangkan sebagai
alternatif

penyembuhan

kenakalan remaja.

terhadap

korban

narkotika

dan
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d.

Diperlukan kurikulum, dan manajemen terpadu dalam lembaga
inabah, sebagai lembaga agama, pendidikan, pengobatan,
sehingga kelangsungan dan pengembangan lembaga ini akan
lebih baik.

b.

Dasar-dasar Inabah
Pangersa Abah Anom memohon pada Allah, agar dapat memahami

sebagian firman-Nya dan mengaplikasikannya untuk

menolong remaja

korban napza. Sebagian firman Allah dan hadist Rasulullah SAW., yang
menjadi dasar pelaksanaan Inabah antara lain:
(a)

Surat Luqman, ayat 15, artinya: “…dan ikutilah jalan orang yang
kembali kepada-Ku, kemudian hanya kepada-Kulah kembalimu,
maka kuberitakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan”. Bagian
dari ayat tersebut menerangkan agar manusia mengikuti jalan orangorang yang kembali kepada Allah, dan hanya kepada Allah
semuanya kembali. Sebagai manusia, siapapun, selalu memiliki
salah dan khilaf, lupa dan berbuat aniaya, bahkan mungkin merusak
diri

dan

lingkungannya.

keselamatan

adalah

Mereka

kembali

harussadar

kepada-Nya.

bahwa

Dialah

jalan

segalanya,

sehingga dengan izin-Nya manusia dapat meraih ilmu pengetahuan,
memilki kesadaran, sehingga dapat meraih kesuksesan. Inabah
membimbing santrinya pada dua kesadaran, yaitu: (1) apa yang
telah dilakukannya, (2) Allah adalah segalanya, maka manusia harus
kembali menapaki jalan-Nya.
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(b)

Surat An-Nisaa, ayat 43, artinya: “Hai orang-orang beriman,
janganlah kamu shalat, sedang kamu dalam keadaan mabuk,
sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan, (jangan pula
hampiri masjid) sedang kamu dalam keadaan junub, erkecuali
sekedar berlalu saja, hingga kamu mandi…”. Ayat ini jelas dan tegas
bahwa antra shalat dan mabuk adalah dua hal yang tidak dapat
menyatu. Apabila shalatnya kuat, pasti mabuknya hilang, sebaliknya
apabila mabuknya kuat, pasti shalatnya hilang. Jadi shalat
merupakan therapi mabuk.

Menurut ayat tersebut orang yang

mabuk adalah mereka yang tidak mengerti apa yang diucapkan,
seperti ditegaskan, “sehingga kamu mengerti apa yang kamu
ucapkan”. Ada banyak faktor penyebab mabuk, apakah minuman,
makanan, sesuatu yang dihisap, sesuatu yang disuntikkan, atau
bahkan mabuk harta, mabuk kekuasaan, mabuk pangkat, mabuk
cinta. Ponpes Suryalaya, memberikan resep mandi, sholat dan
dimantapkan dengan dzikir sebagai komitmen kesediaan mengikuti
seluruh

rangkaian

terapi

(pembinaan)

dan

juga

komitmen

penyerahan diri secara total hanya kepada Allah swt sebagai inti
makna dari inabah. Allah adalah tempat bergantung segalanya,
segala nikmat, kebaikan, bahkan

apapun yang terjadi, semua

berasal dari Allah dan pasti kembali kepada-Nya. Manusia lahir
dalam keadan telanjang, maka Allah yang memberi kemampuan,
kekuatan, kesehatan, kekayaan, kepangkatan, dan memberikan
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segala kebutuhan hidupnya. Allah pula yang memberikan, cobaan,
ujian, sakit bahkan kematian. Tidak ada seorangpun yang mampu
menolak cobaan yang sedang diberikan kepadanya, seperti juga
tidak ada seorangpun yang mampu menghalangi kekuasaan,
kekayaan, kejayaan yang diberikan kepadanya. Allah berkuasa atas
segala makhluk-Nya.
(c)

Surat Ali Imron, ayat 135, artinya:
“dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau
menganiaya diri sendiri, mereka ingat akan Allah, allu memohon
ampun terhadap dosa-dosa mereka, dan siapa lagi dapat
mengampuni dosa selain Allah?. Dan mereka tidak meneruskan
perbuatan keji itu, sedang mereka mengetahui”.
Di atas ditegaskan, bahwa manusia selalu memiliki salah dan khilaf,
lupa dan berbuat aniaya, bahkan mungkin merusak diri dan
lingkungannya. Mereka juga menyadari bahwa Allah tempat
bertaubat, tempat memohon ampunan, tiada yang lainnya. Syaratnya
mereka

tidak

meneruskan

perbuatan

kejinya,

dan

mereka

mengetahui. Para santri Inabah (pasien) yang telah berantakan diri
dan masa depannya, karena terperosok ke dalam jaringan narkoba,
juga orang-orang yang karena dirundung masalah sehingga menjadi
stres, disadarkan bahwa Allah yang Maha Kaya, Maha Pengampun
dan Maha Penerima Tubat, sehingga mereka kemali menapaki jalan
yang benar.
c.

Kurikulum Inabah
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Kurikulum mempunyai pengertian semua hal yang dirancang untuk
mempengaruhi anak dalam proses pendidikan. Kurikulum inabah meliputi
total kehidupan anak selama 24 jam, jadi tidak hanya persoalan materi
pengajaran, tetapi meliputi: mandi, makan, tidur, sholat (ibadah),
pengajaran, dan seluruh kegiatan di asrama inabah. Kurikulum pondok
pesantren, pada umumnya juga meliputi kehidupan santri selama 24 jam,
tetapi hal tersebut di inabah pelaksanaanya dilakukan secara ketat. Mulai
dari bangun malam, pukul 02 dinihari, anak hams mengikuti serangkaian
kegiatan yang berjalan secara ketat, sampai jam tidur pukul 22.00 malam.
Serangkaian kurikulum di inabah sebenarnya sama dengan kurikulum di
Pesantren TON Suryalaya, tetapi pelaksanaanya dilakukan lebih ketat, hal
tersebut meliputi:
(a)

Talqin Zikir
Remaja/orang yang dikirim ke inabah adalah mereka yang

mengalami gangguan psikologis. Sebagaian besar karena terjerumus
menjadi pecandu narpza, sebagian kecil lainnya karena faktor-faktor
keluarga atau stres. Kondisi demikian menyebabkan mereka sulit diajak
komunikasi, apalagi berpikir atau beribadah. Untuk itu orang tua, atau wall
anak harus datang sendiri menyerahkan anaknya agar dibina di inabah.
Syeh Mursyid akan menerima titipan anak tersebut, dan mentalqinnya.
Talqin merupakan bai'at dari mursyid agar anak mengucapkan kalimat
zikir. Prosesi talqin, tidak berbeda dengan talqin yang dilaksanakan di
Pesantren Suryalaya, setelah itu anak resmi menjadi murid TQN yang
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berhak mendapatkan perawatan dan penyembuhan narkotika. Keadaan
anak bina yang secara biologis maupun spikis tidak sepenuhnya normal,
menuntut pelaksanaan talqin secara khusus, yaitu dilaksanakan oleh guru
Mursyid atau wakil talqin yang berkedudukan sebagai pembina inabah.
Makna talqin pada hekekatnya adalah membangunkan ruh qudsi
seseorang, oleh karena itu tidak sembarang orang dapat melakukannya.
Anak bina yang sedang ditalqin umumnya akan menangis tersedu-sedu,
karena menyesali dosa-dosa di masa lalu. Mereka juga akan mulai
merasakan bahwa hidup dan mati hanya milik Allah, dan hanya Allahlah
yang dapat menyembuhkan dan mengampuni dosa-dosa. Setelah
menangis sepuasnya, sebagai peluapan emosi ia akan merasa lega telah
terbebas/terkurangi dari belenggu masa lalu.
Anak bina yang baru sebatas mengikuti talqin, ibarat orang yang
baru memasuki sesuatu, yakni baru menancapkan atau baru menanam,
atau baru memasuki pintu gerbang bagi terbukanya sebuah rumah. Agar
rumah itu dapat ditinggali dengan betah dan nyaman diperlukan
pemeliharaan, yaitu dengan pengamalan zikir secara khusuk dan
kontinyu.
(b)

Mandi
Dua kegiatan yang menarik di inabah adalah mandi malam dan zikir.

Mandi malam diwajibkan atas anak bina sedikitnya 40 hari pertama tanpa
terputus, jika terputus maka diulang dari pertama lagi. Hal tersebut, dari
segi waktu jelas akan memakan banyak kesempatan. Dari segi biaya,
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pengeluaran akan menjadi berlipat-lipat, karena Inabah menerapkan
bsistem standar biaya progresif, yaitu biaya semakin naik tinggi jika anak
(pasien) tidak sembuh sesuai jadwal pokok. Penentuan tersebut
berdasarkan asumsi, bahwa anak yang tidak sembuh sesuai jadwal
adalah anak yang tidak berusaha bersungguh-sungguh dalam pengobatan
dirinya.
Mandi merupakan bentuk thaharah (bersuci) , yaitu mensucikan diri,
dari hadas (kotoran). Berwudhu untuk mensucikan hadast kecil, dan
mandi seluruh tubuh, atau disebut mandi besar untuk mensucikan hadast
besar. Termasuk hadast besar yang harus disucikan dengan mandi besar
adalah bersenggama dengan istri, suci dari hait, hilang ingatan. Mandi
bagi anak bina merupakan usaha untuk membersihkan berbagai macam
kotoran baik fisik maupun non fisik. Kotoran non fisik, bagi mereka
mengotori pikiran sehingga melaiaikan dirinya dari mengingat Allah.
Pada mulanya anak bina harus dibimbing mandi oleh pembina,
namun setelah beberapa hari, umumnya mereka dapat melakukannya
sendiri. Anak bina melakukan mandi besar, seluruh tubuhnya diguyur air
sehingga bayah. Di inabah mulai jam dua dini hari, tengah malam sudah
ramai dengan gemericik air. Anak bina yang sudah membaik, tidak
diwajibkan mandi lagi, tetapi mereka umumnya lebih senang mandi.
Menurutnya dengan mandi malam mereka dapat melaksanakan ibadah
dengan lebih baik.
(c)

Zikir
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Ponpes Suryalaya adalah pesantren TQN, dengan ajaran pokoknya
dzikir, yaitu suatu usaha untuk mendapatkan kesadaran secara penuh
terhadap kebesaran dan kekuasaan Allah Swt., kesadaran diri secara
penuh keberadaan dirinya sebagai makhluk Allah swt, dan perjuangan
untuk mahabbah kepada-Nya. Kurikulum Inabah merupakan penjabaran
konsep tersebut, yakni pasien dibina ibadah secara penuh, minimal 40
hari lamanya.
d.

Prosedur Penanganan Anak Bina (klien) Inabah

(a)

Prosedur Penerimaan Calon Anak Bina
Anak bina, pada awalnya merupakan anak-anak yang sedang

mengalami gangguan, mungkin gangguan napza, atau gangguan
kejiwaan lainnya. Mereka sulit di bawa ke inabah, sehjingga harus dengan
bujuk-rayu tertentu. Pada umumnya mereka dirayu dan dibujuk bahwa
mereka akan diajak wisata, dari objek wisata lalu dibelokkan ke Pesantren
Suryalaya. Pada waktu menghadap Pangersa Abah mereka akan ditalqin
dan akan diketahui penyakitnya, sehingga dapat ditunjuk Inabah yang
sesuai. Ada juga yang langsung datang ke Inabah, baru pembina Inabah
melaporkan pada pangersa Abah. Toleransi ini diberikan karena untuk
membawa calon anak bina sangat sulit, mereka adalah ana-anak yang
sakit/menderita kelainan.
Pada waktu penerimaan, pembina melakukan wawancara pada
calon anak bina dan orang tua/walinya, sehingga dapat diketahui latar
belakang kehidupan keluarga, perlakuan orang tua, dan keadaan
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lingkungan pergaulan. Berdasarkan data hasil wawancara anak bina akan
memperoleh perlakuan yang sesuai dengan kondisinya.
Kemudian

dilakukan

kesepakatan

atau

kontrak

pelayanan

bimbingan, yang mencakup: pernyataan kesediaan klien dan orang tua
untuk mengikuti pembinaan selama jangka waktu yang diperlukan, dan
kesanggupan mematuhi segala peraturan yanhg berlaku di Inabah.
Setelah itu baru dilanjutkan dengan pelaksanaan bimbingan, yang
meliputi: terapi mandi, shalat, dan zikir sedangkan shaum dan ziarah
merupakan terapi penunjang.
(b)

Tahap Pelaksanaan Terapi
Setelah melewati prosedur penerimaan seperti diuraikan di atas,

tahap berikutnya adalah pelaksanaan terapi yang berlangsung selama 24
jam. Terapi diawali dengan mandi taubat
dilanjutkan dengan shalat

pada pukul 02.00 dini hari,

wajib dan sunnah, dan zikir. Mandi malam

secara junub (keseluruhan tubuh) oleh anak bina dirasakan sangat efektif
dalam pembinaan dirinya. Mereka yang mengikuti program 40 hari
pertama dengan sungguh-sungguh, umumnya cepat berhasil. Kesehatan
dan kesadarannya berangsur-angsur cepat sehat kembali, sedangkan
yang tidak serius akan lebih lama sembuh, sehingga memakan biaya dan
waktu yang banyak.
Mereka yang sudah melewati 40 hari pertama dan dinyatakan
berhasil, akan dipisahkan ruangannya dan dapat mengikuti program bina
lanjut dengan mulai berbaur pada masyarakat luas. Mereka dapat
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mengerjakan berbagai aktivitas, seperti: mencuci pakaian, berolah raga
dan mengikuti sekolah. Efektivitas pembinaan anak bina ditentukan oleh
kesungguhan mengikuti semua program dan jadwal yang telah ditentukan.
Tingkat kepasrahan pada Allah, dan tingkat kecanduan mereka pada
napza. Kesungguhan dalam mengikuti pembinaan sangat membantu
dalam pengembangan kesadaran dirinya bahwa Allah yang menguasai
segala sesuatu, dan membuka segala kemungkinan bagi hambanya.
Itulah

sebenarnya

kecerdasan spiritual.

satu

kesadaran

yang

merupakan

pokok

dari

Kesadaran tersebut telah membekali diri untuk

menyelesaikan problem yang dihadapinya secara cerdas dalam dimensi
spiritual, satu dimensi dari kehidupan manusia yang paling hakiki. Inabah
sebagai kurikulum pembinaan remaja korban napza dan kenakalan
remaja, selengkapnya dapat disajikan dalam uraian sebagai berikut:
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Tabel 5:
Jadwal Pembinaan Anak di Inabah
No
01

Waktu
(Pukul)
02.00 (dinihari)

02

04.00

03

06.00

04

09.00

05

12.00

06

15.00

Kegiatan Anak Bina (Klien)

Kegiatan Pembina (Konselor)

1. Bangun dari tidur, lalu mandi, kemudian berwudhu.
2. Pergi ke Masjid, melakukan shalat sunat/wajib sbb :
a.
Syukrul wudhu 2 rakaat.
b.
Tahyatul masjid 2 rakaat.
c.
Sunnat taubat 2 rakaat, diteruskan dengan bersujud
menjeritkan hati memohon ampunan Allah Swt atas segala dosa dan mohon
bersyukur atas segala nikmat-Nya.
d. Tahajjud 12 rakaat, 6 salam.
e. Shalat Tasbih 4 rakaat 2 salam (membaca tasbih 300x).
f. Witir 11 rakaat 5 salam (minimal 3 rakaat).
Kemudian dilanjutkan dengan dzikrullah (Jahr dan Khafi) sebanyak-banyaknya
hingga menjelang waktu shalat subuh.
1. Sunnat subuh 2 rakaat.
2. Lidaf’il bala’ 2 rakaat.
3. Shalat subuh 2 rakaat, dilanjutkan dengan dzikrullah sebanyak-banyaknya
(minimal 165x)
1. Sunnat Isyroq 2 rakaat.
2. Sunnat Isti’adzah 2 rakaat.
3. Sunnat Istikharah 2 rakaat. Diteruskan dzikir dan do’a.
4. Sarapan (makan) bersama. Kemudian bersitirahat.
1. Sunnat duha 8 rakaat 4 salam (minimal 2 rakaat 1 salam).
2. Istirahat.
1. Sunnat qabliyah dzuhur 2 rakaat 1 salam.
2. Shalat dzuhur berjamaah, diteruskan dengan dzikir sebanyak-banyaknya (minimal
165x)
3. Sunnat ba’diyah dzuhur 2 rakaat.
4. Istirahat.
1. Sunnat ashar 2 rakaat.
2. Shalat ashar berjamaah, diteruskan dengan dzikir sebanyak-banyaknya (minimal
165x)
3. Istirahat.
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1.
2.

4.

Membangunkan anak bina (klien) dari tidurnya.
Memandikan, atau membujuk, mengarahkan, dan membimbing anak
bina (klien) agar mau melakukan mandi taubat.
Membimbing dan mengawasi pelaksanaan ibadah, baik shalat sunnat
maupun shalat wajib, dzikir dan do’a.
Mengimami pelaksanaan shalat dan dzikir.

1.
2.

Mengimami pelaksanaan shalat dan dzikir.
Membimbing dan mengawasi pelaksanana shalat, dzikir dan do’a.

3.

1.
2.

Membimbing, mengarahkan dan megawasi.
Mimpin/mendampingi makan bersama.
Istirahat.

1.
2.
1.
2.
3.

Membimbing, mengarahkan dan mengawasi.
Istirahat.
Membimbing, mengarahkan dan mengawasi .
Mengimami pelaksanaan shalat dan dzikir
Istirahat dan santap siang.

1.
2.
3.

Membimbing, mengarahkan dan mengawasi.
Mengimami pelaksanaan shalat berjamaah dan dzikir.
Istirahat.

179

07

18.00

08

19.00

09

21.30

10

22.00

1.
2.

Sunnat qabliyah maghrib 2 rakaat.
Shalat maghrib berjamaah, diteruskan dengan dzikir sebanyak-banyaknya (minimal
165x).
3. Dilanjutkan dengan khataman.
4. Sunnat ba’diyah maghrib 2 rakaat.
5. Sunnat awwabin 6 rakaat 3 salam (minimal 2 rakaat).
6. Sunnat taubat 2 rakaat.
7. Sunnat birrul walidain 2 rakaat.
8. Sunnat hifdzil iman 2 rakaat.
9. Sunnat syukrunnikmat 2 rakaat.
1. Sunnat qabliyah isya’ 2 rakaat.
2. Shalat isya’ berjamaah.
3. Sunnat ba’diyah isya’ 2 rakaat, diteruskan dengan dzikir sebanyak-banyaknya
(minimal 165x). Istirahat dan santap malam bersama.
1. Sunnat syukur wudhu 2 rakaat.
2. Sunnat mutlaq 4 rakaat 1 salam (minimal 2 rakaat 1 salam).
3. Sunnat istikharah 2 rakaat .
4. Sunnat hajat 2 rakaat.
Istirahat (Tidur) di kamar masing-masing.

Sumber : Hasil Wawancara dan Observasi

1.
2.
3.

Membimbing, mengarahkan dan mengawasi.
Mengimami pelaksanaan shalat, dzikir dan khataman.
Khusus shalat-shalat sunnat, dilaksanakan secara individual (tidak secara
berjamaah).

1.
2.
3.

Membimbing, mengarahkan dan mengawasi.
Mengimami pelaksanaan shalat dan dzikir.
Istirahat dan santap malam bersama.

1.
2.

Membimbing, mengarahkan dan mengawasi.
Menjadi contoh (panutan) dalam pelaksanaan semua rangkaian ibadah
tersebut.

Istirahat (tidur)

3.

Pendidikan Pondok Pesantren TQN Suryalaya Tasikmalaya
Abah Sepuh mengawali mengajar agama dengan kondisi yang

sangat sederhana. Tempat belajar mengunakan musholla yang juga
dijadikan tempat sholat, materi belajar rmeliputi alqur’an dan hadis dengan
beberapa kitab rujukan. Inilah cikal bakal pesantren Suryalaya. Jadi sistem
pesantren merupakan unit pendidikan tertua di lingkungan pesantren
Suryalaya.
Tujuan

pendidikan

pesantren

Suryalaya

untuk

memahami,

mengamalkan, menumbuhkan, dan mengembangkan TQN serta tradisi
keilmuan

Islam.

Metode

belajar-mengajar

dengan

sorogan

dan

bandongan. Pengajian sorogan, merupakan metode individual, di mana
santri menyodorkan kitab yang dipelajarinya kepada ustad. Santri
menunjukkan pemahaman atas kitab tersebut (membaca) dan ustad
membimbing sekaligus mengoreksi pemahaman santri tersebut. Metode
ini lambat laun semakin ditinggalkan karena tergusur pemakaian metode
yang lainnya.
Pengajian bandongan merupakan pengajian klasikal / berkelompok.
Metode ini banyak digunakan di masjid, setiap selesai mengerjakan sholat
fardu. Dalam metode tersebut para santri berkelompok, duduk membentuk
setengah lingkaran, berdasarkan kitab yang dikajinya. Ustad berada di
antara mereka dan penjelaskan makna dari isi kitab kajiannya, santri
mengikuti penjelasan tersebut sambil memberikan catatan-catatan pinggir
yang dianggap perlu.
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Tabel 6
Kitab-kitab yang Literatur
KELAS
1

2

3

4

5

6

Khusus
Mutaqodimin

NAMA KITAB
1)
2)
3)
4)
5)
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Al-qur’an/tajwid
Jurumiyah
Safinah.
Akhlak al-Banin.
Bahasa Arab.
Al-Qur’an/tajwid.
Jurumiyah.
Tizan a-Dharuri.
Sulam al-Munajat.
Ta’lim alMuta’alim.
Sharf al-Kailani.
Bahasa arab.
Al-Qur’an/tajwid.
Kifayat al-Awam.
Mitammimah.
Taqrib.
Yaqulu
Hadist Arba’in.
Bahasa Arab.
tafsir al-Jalalin.
Alfiyah Ibnu malik.
Bajuri.
Irsyadu al-‘Ibad.
Kifayat al-Azkiya.
Maniyyat al-Mutajarridah.
Bahasa Arab.
Jauhar al-Tauhid.
Alfiyah Ibnu Malik.
Tafsir al-Jalalin.
I’anat al-Thalibin.
Bhulugh al-Maram / hadits/
Haiat al-Isyarah.
Jauhar al-Makmun.
Riyadh al-Shalihin.
Ummu al-Barahim.
Sanusi.
Mantik.
Bahasa Arab.
Miftah As-Shudur.
Alfiyah Ibnu malik.
Hadits Bukhari.
Minhaj al-Abidin
Ihya Ulumm al-Din
Al-Fath al-Robbani (Sirr al-Asror)
Jam’ul Jawami
Bahasa Arab
‘uqudul al-Juman.
sirr al-Asror.
Al-Ghoniyah.
Hikam
Khazinat Al-Asror.
Abwab al-Faraj.
Mambau’ Ushul al-Hikmah.
Siroj al-nabawiyah
Futuh al-gaib.
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Pondok Pesantren Suryalaya Tasikmalaya merupakan salah satu
pusat penyebaran Thoriqot Qodiriyyah Naqsabandiyah (TQN), thoriqot ini
oleh Zamakhsyari Dhofier (1985: 141) dinilai sebagai thoriqot terbesar,
terutama di Pulau Jawa. Jutaan orang anggota TQN Suryalaya tersebar
di seluruh pelosok Indonesia, dan berbagai negara ASEAN, seperti
Malaysia, Singapura, dan Brunei Darussalam.
Tokoh sentral dan pendiri Thoriqot Qodiriyyah Naqsabandiyah
adalah Syekh Akhmad Khatib Sambas, seorang tokoh Thoriqot Qodiriyyah
yang berpusat di Mekkah pada abad ke-19. Thoriqot Qodiriyyah
Naqsabandiyah dikembangkan di Jawa antara lain oleh Syekh Kholil dari
Bangkalan Madura, dan Syekh Tolhah dari Cirebon. Melalui dua ulama
besar tersebut Abah Sepuh memperdalam TQN, sehingga diangkat
sebagai pemimpin pengamalan TQN sekaligus Mursyid oleh Syekh Tolhah
Cirebon.pada usia sepuh 72 tahun.
Pokok-pokok ajaran TQN, yang diajarkan oleh Syekh Mursyid antara
lain adalah: (1) talqin, (2) sholat, (3) zikir, (4) khotaman, (5) manakib, (6)
mandi malam, (7) ziarah. Berikut ini dijelaskan unsur-unsur pembinaan
TQN Pesantren Suryalaya:
a.

Talqin oleh Mursyid
Untuk mengamalkan TQN Pesantren Suryalaya diawali terlebih

dahulu dengan talqin oleh mursyid. Mursyid atau guru tarekat, atau syekh
adalah guru yang mempunyai beberapa syarat sebagai berikut:
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(a)

Alim atau ahli dalam memberikan tuntutan kepada muridmuridnya dalam ilmu pengetahuan agama yang pokok.

(b)

Mengenali segala sifat-sifat kesempurnaan hati dan hal-hal
yang berkaitan dengannya.

(c)

Memiliki rasa belas kasih terhadap kaum muslimin terutama
terhadap murid-muridnya.

(d)

Pandai menyimpan rahasia murid-muridnya.

(e)

Tidak menyalah gunakan amanat murid-muridnya.

(f)

Tidak menyuruh kepada murid-muridnya, kecuali kepada
sesuatu yang layak dikerjakan.

(g)

Tidak terlalu banyak bergaul, dan bercengkerama dengan
murd-muridnya.

(h)

Mengusahakan segala ucapannya bersih dari pengaruh nafsu
keinginan.

(i)

Lapang dada dan ikhlas.

(j)

Memerintahkan berkholwat,

(k)

Memlihara kehormatan diri dan kepercayaan meurid-muridnya.

(l)

Memberikan

petunuk untuk memperbaiki keadan

murid-

muridnya.
(m) Memperhatikan

dengan

sungguh-sungguh

terjadinya

kebanggaan rohani yang timbul pada murid-muridnya yang
masih dalam proses pendidikan.
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(n)

Melarang murid-muridnya banyak berbicara dengan temantemannya kecuali sangat penting.

(o)

Menyediakan tempat kholwat.

(p)

Mencegah muridnya banyak makan.

(q)

Melarang murid-muridnya berhubungan dengan syekh dari
tarekat lain jika membahayakan.

(r)

Melarang muridnya untuk selalu berhubungan dengan pejabat
yang dapat membahayakan dunianya.

(s)

Menggunakan kata-kata yang lemah-lembut dan menarik dalam
khotbahnya.

(t)

Segera memenuhi undangan orang yang mengundangnya
dengan penuh perhatian.

(u)

Bersikap tenang dan sabar ketika duduk bersama muridnya.

(v)

Memperhatikan akhlak yang mulia ketika murid-muridnya
datang bertamu.

(w) Memperhatikan keadaan murid-muridnya dengan menanyakan
muridnya yang tidak datang dalam pertemuan mereka.
Dalam pelaksanaan talqin, orang-orang berdatangan ke Guru
Mursyid di Pesantren Suryalaya. Puluhan bahkan sering ratusan orang
datang setiap harinya, baik secara sendiri-sendiri maupun rombonganrombongan. Mereka berasal dari berbagai lapisan masyarakat; pegawai,
ABRI, pengusaha, petani, pejabat, juga rakyat biasa. Aneka ragam
persoalan yang mereka bawa untuk ditanyakan kepada pangersa Abah.
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Kondisi Abah Anom, sekarang ini hanya memungkinkan menemui para
tamu tersebut setiap habis sholat subuh, dan sehabis sholat asar. Dari
aneka ragam latar belakang para tamu, dan setumpuk persoalan yang
mereka bawa, sekarang ini hanya dapat bersalaman saja kepada Abah,
kemudian bagi mereka yang menghendaki talqin, akan di talqin oleh Abah
melalui wakil talqin yang ditunjuknya.
Di dalam istilah fiqih, talqin berarti bimbingan mengucap kalimat
ikhlas (laa ilaha illa Allah= tidak ada Tuhan selain Allah) atau kalimat
syahadat

yang diberikan

kepada

seseorang mukmin

yang telah

menampakkan tanda-tanda akan datangnya kematian atau dalam keadan
sakaratul maut. Tujuan bimbingan ini adalah untuk mengingatkan orang
yang akan meninggal dunia pada tauhid, sehingga akhir hayatnya
mengucapkan kalimat tauhid yaitu laa ilaha illa Allah. Dalam pandangan
Suryalaya, yang memerlukan talqin bukan hanya orang yang mati fisiknya,
melainkan juga orang yang mati hatinya. Jadi talqin diberikan untuk
membuka kehidupan hati seseorang, yang selanjutnya dipelihara melalui
berdzikir.
Para tamu, mengambil air wudhu, kemudian secara berkelompok
duduk bersila, rapat-rapat dengan lainnya

di hadapan wakil talqin.

Setelah semuanya siap, wakil talqin melaksanakn tugasnya, mulai dari
ucapan salam, pembukaan dengan basmalah, kata-kata pengantar
singkat, dan ikhwan menundukkan kepala, memjamkan mata, kemudian
mengucapkan kalimat thoyibah laa ilaha illa Allah dengan menirukan
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sebanyak tiga kali. Wakili talqin menjelaskan singkat kalimat tersebut,
yakni kalimat: 1 yang akan menyelamatkan hidup di dunia dan akherat,
kalima, 2) akan meleburkan dosa-dosa di hadapan Allah swt, 3) akan
melindungi bahaya godaan syetan, yang menyelinap ke dalam hati,
menggoncangkan, membujuk, merayu, dan menghancurkan kehidupan
manusia. Kalimat tersebut agar diucapkan, minimal 165 kali setiap habis
sholat wardu. Itulah amalan thoriqot qodiriyyah.
Kemudian mereka menundukkan kepala, memejamkan mata,
membisikkan kalimat Allah, tanpa suara, menjerit dalam hati, kalimat
“Allah”, Dia yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, yang memiliki
ilmu yang qoib dan yang nyata, yang selalu sibuk mengatur makhluknya,
yang selalu memberi kehidupan tanpa diminta. Ikhwan disadarkan akan
makna kehidupannya, mereka lunglai, merasa penuh dosa, berlimbah
salah, menjerit menangis, bahkan banyak yang histeris mengakui
kelemahannya.

Segala

kebesaran,

kekayaan,

kesombongan,

juga

masalah yang bertumpuk sesaat hilang, diserahkan, dikembalikan kepada
Sang Pencipta segalanya, Allah swt. Mengingat Allah di dalam hati,
bersama dengan denyutan setiap nadi, tanpa suara, berkesinambungan,
tiada henti, itulah amalan Thoriqoh Naqsabandiyah. Amalkan dimanapun,
kapanpun anda berada, bahkan di kamar mandi sekalipun. Demikianlah
pelaksanaan talqin di Pesantren Suryalaya, yang telah menyedot,
menghadirkan jutaan orang, dari segala penjuru dan lapisan, untuk
mendapat bimbingan, ajaran kalimat thoyibah laa ilaha illa Allah. Mereka
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secara suka rela, datang bertamu, yang disambut dengan senyuman guru
Mursyid, Syekh K.H. Ahmad Shohibul Wafa Tajul Arifin (Abah Anom).
Proses talqin selesai, namun suara isak tangis belum reda, mereka
ada kesadaran baru, pemahaman baru, betapa besarnya dosa yang telah
dilakukan, betapa dirinya telah terpedaya oleh syetan, sehingga hidupnya
lalai, dihanyutkan oleh kemilauan dunia, lupa pada tanggung jawab dan
tugas pokok. Kesadaran tersebut telah terurai bersama linangan air mata,
taubat dan penyesalan, kepasrahan dan kemauan untuk memperbaiki diri,
harapan (roja) dan ketakutan tergelincir (khouf) kembali. Kesadaran untuk
memperindah hablum minallah dan hablum minannas.
Talqin adalah mengajarkan kalimah syahadat dari guru mursyid
kepada muridnya. Talqin maksud dasarnya adalah membisikkan,
menyebutkan atau mengajarkan kalimat syahadat atau kalimah thoyibah
untuk orang yang akan mati, atau untuk mayid di kuburan. Dalam ajaran
tarekat, talqin merupakan kegiatan awal seseorang mengamalkan ajaran
tarekat.
b.

Mandi
Mandi merupakan salah satu metode pembinaan santri di Pondok

Pesantren suryalaya, yaitu dengan mandi besar atau mandi junub. Para
santri, baik santri menetap maupun para santri tamu mulai jam 02.00
sudah antri ke kamar mandi untuk mandi besar. Dalam niatnya mereka
ingin sesuci (membersihkan hadas besar), dan do’a permohonan berkah
dari Allah. Bagi yang belum biasa tentu terasa sangat dingin, terlebih
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secara geografis lingkungan Pesantren Suryalaya adalah daerah yang
berhawa dingin (sejuk). Namun bagi para santri mandi besar di waktu dini
hari tersebut benar-benar merupakan obat. Bukti-bukti yang ditunjukkan
oleh santri-santri Inabah memberikan hasil yang sangat meyakinkan.
Dasar yang mereka gunakan dalam amaliah mandi adalah firman
Allah:
“Hai orang-orang yang beriman, jangalah kamu shalat, sedang kamu
dalam keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu
ucapkan, (jangan pula hampiri masjid) sedang kamu dalam keadaan
junub terkecuali sekedar berlalu saja, hingga kamu mandi. Dan jika
kamu sakit atau dalam musafir atau datang dari tempat buang air
atau kamu telah menyentuh perempuan, kemudian kamu tidak
mendapat air , maka bertayamumlah kamu dengan tanah yang baik
(suci) sapulah mukamu dan tanganmu. Sesungguhnya Allah Maha
Pema’af lagi Maha Pengampun”. (QS. Annisa 43).
K.H. Zainal Abidin Anwar, dan mubalik Suryalaya memberikan
beberapa hikmah dari ayat tersebut, utamanya mengenai: shalat, mabuk,
junub. Menurutnya, masyarakat kita semakin banyak yang terkena mabuk,
dengan jenis dan ragam mabuk yang semakin beraneka ragam dan
komplek. Mabuk cinta (asmara), mabuk harta, mabuk pangkat dan
jabatan, dan aneka jenis mabuk lainnya. Puncak dari mabuk cinta adalah
hubungan sek, sebuah puncak eksploitasi rasa cinta yang kenikmatannya
menjadi banyak inspirasi para pujangga yang tiada habis-bahisnya.
Konsekuensi dari mabuk cinta yang terwujud dalam hubungan sek,
melahirkan kuwajiban mandi junub sebelum mengerjakan shalat. Artinya
untuk beraudensi dengan Allah, seorang yang baru saja mengalami
puncak mabuk cinta (hubungan sex) harus membersihan diri secara total.
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Maka Pesantren Suryalaya menerapkan mandi sebagai metode utama
untuk mendekatkan diri pada Allah.
Kenapa orang mabuk? Karena tergila-gila pada sesuatu yang
diinginkannya. Kenapa demikian? Karena lupa pada tujuan hidupnya?
Kenapa demikian? Karena terperdaya oleh bujuk rayu syetan. Maka
terangkumlah tiga rangkaian kata kunci, yaitu syetan, mabuk, dan mandi
(junub). Allah telah berfirman:
“(ingatlah), ketika Allah menjadikan kamu mengantuk sebagai suatu
penentraman daripada-Nya, dan Allah menurunkan kepadamu hujan
dari langit untuk mensucikan kamu dengan hujan itu,
menghilangkan dari kamu gangguan-gangguan syaithan,
menguatkan hatimu, serta memperteguh dengannya telapak
kakimu” (Q.S, Al-Anfal: 11).

Dalam ayat tersebut Allah menerangkan beberapa hal, antar lain:
mengantuk, sesuci, gangguan syaitan dan penguatan hati. Bahwa Allah
menjadikan manusia mengantuk (tidur) sebagai penentraman (hati)
seseorang. Sedangkan hujan (air) untuk mensucikan, sehingga akan
menghilangkan gangguan syaithan, dan kokohlah hati seseorang.
Salah satu gejala orang yang mengalami gangguan psikologis,
mempunyai banyak masalah berat adalah tidak dapat tidur. Semakin berat
problemnya semakin sulit tidur, sampai diperoleh tambatan hati tempat
menyerahkan segala masalahnya. Ketika itulah syaitan mempunyai
peluang sangat besar untuk menjerumuskan seseorang. Suryalaya
memberikan metode mandi junub untuk menangani orang tersebut.
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Dengan mandi rang akan mensucikan diri dan menghalau gangguan
syaitan sehingga mantaplah jiwa seseorang.
c.

Sholat
Sholat merupakan salah satu metode pokok dalam pembinaan santri

di Pondok Pesantren Suryalaya. Namun tidak semua santri yang masuk di
pesantren tersebut

langsung diajari sholat, sebab banyak diantara

mereka yang datang di Pesantren dalam kondisi mabuk-mabukan, minum,
stres, dan menderita berbagai problem psikologi lainnya.
Mereka yang datang dengan berbagai problem tersebut, pada
umumnya pemahaman dan efektivitas pengamalan agamanya juga belum
bagus. Ketika mereka datang di Pesantren, dan sudah mengemukakan
berbagai problemnya di hadapan Abah /pembantu-pembantu Abah,
mereka diajari berzikir. Mereka pulang dengan membawa pekerjaan
rumah belajar berzikir. Di rumahnya mereka mempelajari zikir menurut
metode

Pesantren

Suryalaya,

dengan

bantuan

muballig-muballig

Pesantren Suryalaya. Zikir Pesantren Suryalaya mempunyai kekhususan
yang unik, baik cara pengucapannya maupun gerakannya, sehingga
harus dipelajari dengan sungguh-sungguh. Setelah menguasai zikir
mereka datang lagi, untuk menanyakan kapan waktu pengamalan zikir.
Sesungguhnya proses tersebut merupakan metode yang halus,
untuk menuntun orang agar mau mengerjakan sholat, sebab orang-orang
yang datang ke Pesantren dalam kondisi psikologis mempunyai beban
berat, seperti: masih terbiasa mabuk, minum, dan problem berat lainnya

144

sangat tidak mungkin untuk diajari sholat. Mereka diajari dengan zikir,
amalan yang ringan, tidak mengikat waktu, dan dapat diamalkan
sepanjang waktu. Setelah itu baru diajari sholat, amaliyah yang menunntut
konsentrasi pelakunya baik dari segi biologis maupun pskilogis. Bagi
mereka yang sudah menguasai zikir haruslah menguasai sholat, sebab
salah satu metode zikir, harus diamalkan setiap selesai sholat wajib.
Demikianlah pesantren Suryalaya menyiapkan santri dapat memahami
dan menerima pentingnya ibadah sholat, sehingga ibadah sholat sebagai
ibadah yang sangat pokok dalam ajaran Islam dapat dipahami dan
diamalkan dengan baik.
Pengamalan ibadah sholat mendapatkan perhatian yang sangat
tinggi, hal tersebut paling tidak nampak dari hal-hal sebagai berikut: (1)
pengamalan sholat wajib selalu dikerjakan tepat pada awal waktu sholat,
(2) semua santri mengerjakannya sholat secara berjama’ah di Masjid. (3)
adanya beberapa amalan sholat sunat yang sangat dianjurkan (diwajibkan
bagi para ikhwan). Jumlah sholat sunat tersebut baik macamnya maupun
jumlahnya jauh lebih banyak dibandingkan dari sholat wajib. Beberapa
jenis sholat tersebut dapat dilihat kembali dalam pembahasan inabah.
d.

Zikir
Zikir merupakan ciri khas utama Pesantren Suryalaya, yang

sekaligus membedakannya dengan pesantren lainnya. Orang berduyunduyun pergi ke Pesantren Suryalaya untuk mempelajari cara berzikir.
Mereka meyakini bahwa berzikir akan membawa keselamatan dan
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kesejahteraan hidup baik di dunia maupun di akherat kelak. Keyakinan
tersebut telah memotivasi mereka berzikir dengan semangat tinggi, tiada
putus-putusnya.
Di Pesantren Suryalaya, mulai jam 02.00 orang sudah mulai datang
ke Masjid Sirrur Asror. Mereka melakukan beberapa sholat sunat,
kemudian mereka berzikir dengan suara yang lembut, mereka berbisik
kepada Allah, namun suara zikir tersebut seiring dengan bertambahnya
orang-orang yang datang ke Masjid suaranya semakin menggema. Suara
zikir masing-masing bertemu, menyatu, mengerucut, keras kompak
sehingga menggema memecahkan keheningan malam. Setelah berzikir
sebanyak-banyaknya, mereka berdo’a. berbisik, bermunajat memohon
pada Allah SWT dengan segala kepasrahan, dengan segala harapan
(roja), optmisme, dan rasa khawatir takut akan tergelincir (khouf) pada
hal-hal yang akan menjerumuskan dan menghancurkan kehidupannya.
Mereka berdo’a sampai menangis, takut jangan-jangan tidak mendapat
ampunannya. Zikir malam hari yang hening sangat indah, sangat bebas
dalam mengekspresikan diri, mencurahkan segala isi hatinya, waktunya
yang panjang, bebas leluasa, tidak terbatasi oleh orang-orang di
sekitarnya. Semuanya mendukung pada kekhusukan, kekhitmatan,
tenggelam dalam keasyikan bercengkerama dengan Sang Kholik, luruh,
lirih, hening, lebur semua eksistensi dirinya dalam kekhusukan ibadah.
Mereka terbangunkan oleh suara bilal yang mengumandangkan tarhim,
dan bacaan al qur’an, menjelang waktu fajar.
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Guru Mursyid dan para muballik Suryalaya selalu mengingatkan,
agar para ikhwan mengamalkan zikir jaher (yang diucapkan) sedikitnya
165 kali setiap habis menjalankan sholat fardu. Amaliah zikir jaher
tersebut sekilas nampak ringan, tetapi karena harus dilaksanakan secara
rutin maka menjadi berat, kecuali mereka yang mendapat hidayah dan
inayah dari Allah SWT. Abah selalu mengatakan, “kita belajar berzikir”.
Kandungan dari ucapan tersebut menurut KH Zainal Abidin Anwar,
mengandung makna bahwa orang yang ingin berzikir hakekatnya sedang
belajar zikir, termasuk Guru Mursyid, Abah Anom. Hal tersebut karena
zikir merupakan salah satu kunci ibadah. Abah Anom mengangkatnya
menjadi satu judul buku yang diberi judul

“ Miftahussudur” artinya kunci

pembuka dada.
Setiap orang, apapun kedudukan dan tingkatan sosialnya, masingmasing mempunyai cobaan, godaan, rintangan. Karena pada hakekatnya
setiap orang selalu dalam target godaan syetan, yakni dijerumuskan
dalam kehancuran dunia dan akherat. Apapun kedudukan, martabat,
pangkat dan jabatan seseorang, mereka senantiasa digoda, dirayu,
dibisiki, untuk masuk ke jalan syetan, yakni jalan keraguan, jalan
kemadlorotan, jalan kehancuran. Syetan sesuai dengan keahlian dan
kemampuannya menggoda dan menjerumuskan manusia. Dzikir yang
ikhlas dan dilaksanakan dengan sepenuh hati,

mereka yakini akan

menutup seluruh ruang hati, sehingga menutup peluang syetan yang ingin
membisiki dirinya. Hakekatnya hati selalu berubah-ubah, sebentar baik,
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tetapi

sebentar

kemudian

jelek,

tergantung

pada

suara

yang

membisikinya. Hati merespon bisikan tersebut dan melanjutkannya /
teraktualisasikan dalam perbuatan manusia, sehingga lahirlah perbuatanperbuatan yang baik atau yang jelek.
Perbuatan yang baik akan meninggalkan sinar cemerlang dalam hati,
sebaliknya perbuatan jelek akan meninggalkan noktah dan titik hitm dalam
hati. Titik-titik hitam ini akan bertambah banyak seiring dengan
terakumulasinya perbuatan dosa yang pernah dilakukan. Akhirnya seluruh
hati akan menjadi hitam, dan semakin kelam, hitam kelam yang keras,
bahkan kerasnya melebihi batu. Zikir merupakan alat pencuci hati,
semakin banyak berdzikir hati semakin sering dicuci, sehingga menjadi
bersih cemerlang.
Zikir Qofi, bentuk zikir yang kedua dalam TQN disebut zikir qofi.
TQN Suryalaya mengajarkan dua bentuk zikir masing-masing mempunyai
ciri khas yang sangat berbeda. Pertama

zikir jaher,

pengamalannya

dengan mengucapkan kalimat la ilaaha illalah secara keras, setiap habis
sholat

fardu

sedikitnya

sebanyak

165

kali.

Kedua

zikir

qofi,

pengamalannya dengan mengingat kalimat Allah dalam hati, dengan
tenang bahkan tanpa suara /desis sekalipun, dilaksanakan dimanapun
berada, dan kapanpun waktunya.
Abah Anom, selaku guru mursyid dan para wakil talqin, dalam
rangkaian talqin selalu mengingatkan, bahwa zikir jaher bertujuan untuk :
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(a)

Menutup pintu syetan, baik yang dari pintu depan, pintu
samping kanan maupun pintu samping kiri.

(b)

Menutup pintu syetan pada masing-masing latifah, sehingga
nafsu manusia senantiasa meningkat pada nafsu yang lebih
baik.

(c)

Membersihkan hati (latifah) yang kotor, yang hitam dan keras
karena banyaknya dosa.

Sedangkan zikir qofi bertujuan memenuhi hati dengan hadirnya
Allah, sehingga tidak memberi peluang lagi bagi syetan masuk ke dalam
hati. Ikhwan TQN berpandangan bahwa hati adalah ibarat cermin, apabila
sudah penuh dengan gambar, maka gambar lain tidak dapat masuk lagi
tergambar dalam cermin tersebut. Jadi apabila hati sudah isi dengan Allah
sepenuhnya, maka tidak ada lagi yang selainnya dapat ikut masuk ke
dalamnya. Secara sederhana dapat pula dikatakan bahwa apabila hati
telah sepenuhnya berzikir pada Allah, maka semua hal keadaan akan
diletakkan pada bingkai Allah. Pikiran yang menyimpang, meninggalkan
Allah, bujukan-bujukan syetan tidak lagi mendapat tempat di dalamnya.
Maka

keberadaan

dirinya

tidak

dapat

diombang-ambingkan

oleh

siapapun, dia akan berdiri tegak bersama Allah.
Pondok Pesantren Suryalaya sangat menekankan kesempurnaan
lahir dan batin. Abah selalu menunjukkan bagaimana berpenampilan yang
rapi dan menarik, demikian juga ajaran yang disampaikannya. Hal
tersebut juga nampak dari ketertiban, dan kerapian semua bangunan di
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komplek Pesantren Suryalaya. Dalam beribadah kepada Allah juga
ditekankan ibadah jasmani maupun ibadah rohani. Ilmu untuk beribadah
kepada Allah bagi jasmani adalah ilmu syari’ah atau fiqih, sedangkan ilmu
untuk beribadah rohani atau batin ialah ilmu tasawuf.
Salah

satu

metode

tasawuf

itu

dengan

Tarekat

Qodiriyah

Naqsabandiyah (TQN). Tarekat ini menunjukkan jalan untuk mencintai dan
mengetahui

Allah sehingga pengamalnya dapat dekat dengan Allah.

Metode yang ditempuh dalam TQN menggunakan zikir jahar dan khafi.
Penjelasan rinci mengenai hal ini dapat dilihat dalam kitab Miftah alShudur yang ditulis oleh Abah Anom.
TQN Suryalaya sangat kuat mengajarkan puritanisme. Hal ini
nampak sekali pada konsep takhalli, tahalli, dan tajali. Konsep tersebut
merupakan rangkaian amaliah sebagai berikut: membuang sifat-sifat ,
kebiasaan-kebiasaan, perilaku yang kurang terpuji (jelek), kemudian
mengisi diri dengan sifat-sifat dan kebiasaan perilaku yang terpuji,
sehingga akan mencapai kasyaf, yaitu terbukanya tabir penghalang
pancaran cahaya (nur) Allah. Pelaksanaan amaliah tersebut sangat
terdukung oleh lingkungan pesantren. Mereka dapat melaksanakan
shalat, majlis ta’lim, zikir dan kehidupan lainnya dalam lingkungan yang
islami. Setiap waktu shalat fardu, amaliah zikir dilaksanakan dengan
khusuk, sehingga tingkatan-tingkatan latifah dengan cepat terisi dengan
sempurna. Latifah-latifah yang merupakan proses pencapaian ma’rifat
menurut TQN ialah :
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Pertama: Zikir dimulai dari latifah Qolbi yang terletak di bawah susu kiri
sikitar dua jari dari susu kiri. Setelah zikir di dalamnya dan terasa getaran
yang kuat, maka masuklah proses berikutnya.
Kedua: Zikir memasuki latifah Ruh yang bertempat di sisi bawah susu
kanan sekitar dua jari tengah sehingga zikir mengisi dua arah. Setelah
terasa zikir di dua arah tersebut, maka masuk proses ketiga.
Ketiga: Zikir dalam latifah Sirri yang bertempat di atas susu kiri sekitar dua
jari tangan dari susu. Setelah zikir terasa tetap pada latifah-latifah sirri itu,
masuklah zikir proses berikutnya.
Keempat: Zikir dalam latifah Khafi yang bertempat di bagian atas susu
kanan sekitar dua jari tangan dari susu kanan itu. Setelah zikir mantap
pada latifah ini, baru memasuki latifah berikutnya.
Kelima: Zikir dalam latifah Akhfa yang bertempat di tengah-tengah dada.
Zikir di latifah ini telah mantap, baru memasuki zikir dalam latifah
berikutnya.
Keenam: Zikir dalam latifah Nafsi, yakni terletak diantara kedua kening.
Setelah zikir sampai ke latifah ini, maka latifah-latifah lain pun telah
berzikir. Dengan demikian masuklah tahap terakhir.
Ketujuh: Zikir dalam latifah Jasad atau Qalab. Apabila zikir sampai tahap
ini, maka zikir telah memenuhi kehalusan seluruh badan dan anggota –
anggotanya.
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e.

Khataman
Khataman merupakan upacara ritual yang dilaksanankan setiap

minggu. Pengamalannya berupa pembacaan aurod khataman tersebut,
secara lengkap, dan rutin. Pelaksanaannya berlangsung di Masjid,
Musholla, juga di rumah-rumah ikhwan, baik secara bergiliran maupun
secara menetap. Khotaman berlangsung di tingkat pusat, maupun di
perwakilan, atau di kelompok-kelompok, sehingga forum khataman
otomatis juga berperan sebagai forum silaturahim antar ikhwan di tingkat
masing-masing.
Khataman menjadi forum mujahadah, karena upacara dan kegiatan
ini

dimaksudkan

untuk

mujahadah

(bersungguh-sungguh)

dalam

meningkatkan kualitas spiritual para ikhwan baik dengan zikir, wirid
maupun

dengan

pengajian

dan

bimbingan

ruhani

oleh

mursyid.

Kesungguhan para ikhwan dalam melaksanakan amaliah khataman,
didorong oleh keyakinannya bahwa khataman mempunyai kemanfatan
sebagai berikut:
(a)

Menjadi berkah turunnya rahmat Allah.

(b)

Mempermudah berhasilnya hajat dan cita-cita.

(c)

Mengamankan perkara yang menghawatirkan.

(d)

Meningkatkan spiritualitas.

(e)

Meningkatkan derajat baik di dunia, maupun di akherat.

(f)

Menambah istiqomah dalam beribadah dan menghantarkan
pada akhir kehidupan yang husnul khatimah.
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f.

Manakib
Manakib merupakan amalan yang paling banyak pesertanya, bahkan

tidak hanya diikuti oleh para ikhwan yang ingin beribadah, tetapi juga
diikuti oleh para pedagang asongan yang sangat lengkap. Berbagai
kebutuhan keluarga, alat-alat pertanian, alat-alat sekolah anak, pakaian
dan makanan tersedia secara lengkap dalam acara manakiban, bahkan
sehari

sebelumnya

para

pedagang

tersebut

sudah

menata

dan

menawarkan barang dagangannya. Ibarat pepatah ada gula ada semut,
demikianlah para pedagang tersebut, mereka berdatangan karena selalu
mengeruk keuntungan dari kegiatan tersebut.
Para ikhwan dari berbagai kota berdatangan memenuhi acara
managib yang berlangsung setiap bulan sekali. Mereka secara rutin
mengikuti acara bulanan tersebut, karena meyakini akan mendapatkan
berkah dari acara tersebut, apalagi bila dapat mengikuti sebanyak 40 kali
secara berturutan tidak terpotong. Kegiatan berlangsung di tingat pusat,
yaitu di Pondok Pesantren Suryalaya, di perwakilan dan juga di kelompokkelompok ikhwan. Mayoritas ikhwan, khususnya para ustad dan pembina
serta pengurus perwakilan dan pengurus kelompok menghadiri khataman
di pusat, kemudian membawa pesan-pesan dari pusat ke perwakilan dan
ke kelompok-kelompok ikhwan. Jadi mereka mengikuti khataman
beberapa kali sekaligus dalam setiap bulannya.
Dalam khotaman acaranya sudah ditata secara tetap, kecuali acara
tambahan

yang

berubah-ubah

sesuai

keadaan.

Acara

tambahan
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diletakkan sebelum atau sesudah acara pokok, sehingga selama acara
pokok tidak ada selingan, dan berjalan sangat tertib. Acara pokok terdiri
dari bacaan al-Qur’an, tanbih, tawasul, manaqib. Sesudah itu dilanjutkan
ceramah agama. Acara ditutup dengan bacaan sholawat bani hasyim.
Setelah itu segenap peserta bersalam-salaman, dan meninggalkan majlis
dengan tertib. Majlis managib merupakan majlis yang sangat dimuliakan,
karena diyakini disaksikan oleh guru mursyid, dan Sultonul Auliya Syekh
Abdul Qodir Jaelani. Para santri berpakaian yang paling bagus, dan
mengeluarkan sodakoh untuk para hadirin. Orang-orang kampung di
sekitar Pesantren Suryalaya beberapa hari sebelumnya juga berdatangan
ke pangersa Abah untuk menyampaikan sodakohnya. Demikian juga para
santri yang datang dari jauh, banyak yang membawa sodakoh dengan
makanan

khas

daerahnya

masing-masing,

banyak

juga

yang

menyerahkan uang, maka jadilah majlis khataman sebagai majlis yang
mulia.
Khataman juga dilaksanakan di perwakilan-perwakilan, dan di
kelompok-kelompok ikhwan Pesantren Suryalaya. Rangkaian acara
semuanya sudah diseragamkan, demikian juga kegiatan-kegiatan lain
yang menyertainya. Mereka menjadikan majlis khataman sebagai majlis
yang mulia untuk

permohonan berbagai kepentingan dan hanjatnya.

Mereka tidak keberatan mengeluarkan sebagian kekayaannya untuk
suksesnya majlis khataman tersebut.
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g.

Ziarah
Ziarah di Pesantren Suryalaya ditempatkan sebagai amalan tahunan,

artinya ibadah ini setidaknya dilaksanakan setiap tahun sekali. Para
ikhwan melaksanakan ziarah ke makam para “Wali Sembilan” secara
berombongan setahun sekali. Namun banyak pula ikhwan yang mengikuti
ziarah “Wali Sembilan” dalam dari beberapa rombongan, jadi mereka
melaksanakan ziarah beberap kali dalam setahun. Sedangkan ziarah di
makam Abah Sepuh, lebih sering dilaksanakan. Para ikhwan dari luar kota
umumnya melaksanakannya ziarah sekalian mengikuti manaqib,

yaitu

sebulan sekali setiap tanggal sebelas kalender hijriyah. Para santri yang
sekolah di Madrasah diwajibkan ziarah di Makam Abah Sepuh setiap hari
Sabtu, seminggu sekali.
Ziarah merupakan pengakuan para ikhwan terhadap kesolehan para
guru-gurunya.

Para

santri

sudah

dididik

mendoakan

para

kyai

pendahulunya dalam setiap rangkaian zikir. Sehingga setidaknya do’a
untuk para kyai telah biasa dipanjatkan sehari lima kali. Kehadirannya di
makam bukan sekedar untuk mendoakan, tetapi untuk banyak lagi
mendapatkan iktibar (percontohan) dan pelajaran. Beberapa pelajaran
dan nilai yang terkandung dari pelaksanaan ziarah adalah:
(a)

Penghormatan kepada guru, mereka tidak cukup mendoakan
guru-gurunya sehari lima kali dalam rangkaian sholat dan
zikirnya, tetapi mereka datang langung di pusara makam para
kyainya untuk mengambil pelajaran sebanyak-banyaknya.
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(b)

Para kyai adalah pejuang-pejuang Islam yang gagah berani,
mendakwahkan Islam dengan penuh perjuangan, meskipun
dengan fasilitas yang sangat terbatas, tugas da’wah tetap
dijalankan dengan kesabaran.

(c)

Setelah wafat masih mendapatkan kiriman do’a dari banyak
orang secara berkelanjutan, inilah rizki yang sangat mereka
dambakan. Rizki yang bersih dan sepenuhnya menjadi pahala
di hadapan Allah.

(d)

Hal tersebut merupakan sumber inspirasi dan motivasi yang
tiada kunjung habisnya dalam perjuangan mengajarkan dan
memperjuangkan Islam.

E.

ALUMNI

1.

Profil Ikhwan Pondok Pesantren Suryalaya
Tradisi pesantren menganggap bahwa kyai merupakan guru dari

para santri baik selama berada di Pondok Pesantren, maupun setelah
pulang / mengabdi di masyarakat, sehingga hubungan kyai-santri tetap
terpelihara dengan baik. Mereka tetap saling berkunjung. Tidak jarang Si
santri mengirimkan anak-anaknya, untuk belajar di pesantren tempatnya
dulu dia belajar, sehingga komunikasi (batin) tetap terpelihara.
Pondok Pesantren Suryalaya memiliki beberapa jenis santri, seperti:
(1) santri sekolah formal, yang terdiri dari sekolah dasar sampai perguruan
tinggi. (2) Santri inabah, dan (3) santri bina lanjut, merupakan santri yang
terkena stres / kecanduan obat-obat terlarang. (4) santri mondok yang
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khusus belajar agama, (5) santri yang khusus belajar agama tetapi tidak
mondok, (6) santri perwakilan-perwakilan di daerah, (7) santri dari para
tetamu yang sengaja datang untuk belajar pada pangersa Abah, untuk
suatu permasalahan tertentu. Kesemua jenis santri tersebut biasa
dipanggil ikhwan. Santri jenis terakhir jumlahnya paling banyak, tetapi
tidak terorganisir dan tidak terdaftar dengan baik.
Keberhasilan pembinaan kecerdasan spiritual di Pesantren
Suryalaya yang menonjol nampak pada dua jenis santri, yaitu : santri
inabah dan santri tamu. Dua jenis santri itu pula yang telah melejitkan
keharuman nama pesantren. Mereka terdiri dari para korban naza,
gangguan kejiwaan dan problem-problem serius lainnya, serta. Mereka
mengalami kehidupan yang paradok, perubahan frontal, yaitu dari
kehidupan sekuler, kehidupan yang kacau-balau, dunia hitam yang tidak
mempunyai masa depan kepada kehidupan spiritual yang sepenuhnya
mengikuti syariat Islam. Penelusuran bagaimana mereka mengalami
proses pergolakan jiwa tersebut merupakan percontohan yang sangat
menarik dalam pembinaan kecerdasan spiritual.
Peneliti telusuri sebagian sampel ikhwan yang dapat menunjukkan
pembinaan

kecerdasan

spiritual

di

Pesantren

Suryalaya

dengan

menggunakan kriteria sebagai berikut: (1). Mengalami perubahan
perjalanan hidup yang sangat drastis, (2). Pengamal TQN Pesantren
Suryalaya

secara

konsisten,

(3).

Dipercaya

oleh

masyarakat

lingkungannya (para ikhwan) dan Pangersa Abah sebagai pengurus, (4)
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kehidupan sosial ekonomi mereka tidak terlantar. Berdasarkan kriteria
tersebut diperoleh sejumlah ikhwan yang memiliki skor paling tinggi, yaitu:
Jenderal H. Sukria Atmadja; Ustad H. Ali Hanafiah; Drs. H. Nahari Basuki,
SU; Hj. Marliyah Mutohar; dan H. Amin Abdullah. Inilah simpulan dari
penelusuran ikhwan tersebut.
a.

Jenderal (Purn) H. Sukria Atmadja
Jenderal (Purn) H. Sukria Atmadja, seorang figur yang sangat

menarik di Pesantren Suryalaya. Sukria memiliki pengalaman yang luas,
seperti: pendidikan militer dan managemen di beberapa negara,
pengalaman tugas di berbagai negara,
beberapa

tugas

sebagai

pimpinan

pengalaman mengemban

lembaga

yang

strategis,

dan

kematangan usia. Semua hal tersebut menempa diri Jenderal Sukria
menjadi pribadi yang disiplin, rasional empirik, dan strategis.
Pergolakan jiwa mulai terjadi ketika Sukria akan memasuki masa
pensiun dan semakin serius menenuni bidang agama. Pikirannya mulai
goncang terhadap makna kehidupan, dialog dan diskusi secara intensif
dia lakukan, khususnya dengan istrinya tercinta. Reorientasi akan makna
hidup, bahwa selayaknya dirinya yang telah kaya dengan ni’mat Tuhan,
semakin konsentrasi pada kehidupan ruhani. Dialog diri, perenungan,
secara intensif dilakukannya, ajaran agama ditekuni, kata hikmah
direnungi, bersama dengan do’a, usaha dan taqwa. Pemikiran dan sikap
untuk menghadapi post power sindrome dengan memantapkan perilaku
sebagai pejabat yang hidup dengan pola sederhana, selalu eling

lan
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waspada. Eling, menurutnya merupakan konsep hidup vertikal dalam
hubungan dirinya dengan Allah, sedangkan waspada adalah konsep
hubungan horisontal dengan sesama. Jenderal Sukria juga semakin
banyak bersilaturahim pada kyai, orang tua dan sejumlah pesantren,
untuk bertukar pendapat tentang makna kehidupan.
Kesungguhannya dalam berjuang mencari lentera hati dengan
bersilaturahim ke sejumlah pesantren dan menzirahi sejumlah makam
dinilai membawa hasil menemukan orang tua yang layak dijadikan guru,
yaitu Pangersa Abah Anom. Sukria menurut saja untuk ditalqin tanpa
mengetahui apa alasannya. Amalkan, amankan dan jangn dicampur, serta
lestarikan TQN amanat Pangersa Abah kepadanya. Setelah itu dirinya
belajar mengamalkan zikir dengan serius, dan ternyata ketagihan.
Biasanya yang membuat dirinya ketagihan adalah sesuatu yang
memberikan kenikmatan, apakah zikir itu nikmat? Dia selalu bertanya dan
mencari tahu, juga membaca, sehingga timbullah keyakinan akan
kebenaran TQN, terutama dari perenungannya sendiri. Dari ketekunannya
berzikir, ada kenikmatan, pengalaman, sehingga percaya pada Abah,
kangen pada Abah dan cinta pada Abah. Cinta yang dirasakannya
berbeda dengan cinta-cinta lainnya, cinta sebagai buah dari seriusnya
berzikir,

demikian

seriusnya

sehingga

mendapat

tempat

khusus

dihadapan Pangersa Abah. Jenderal Sukria diberi amanat sebagai Ketua
Yayasan Serba Bakti Pondok Pesantren Suryalaya, selanjutnya diberi
kepercayaan sebagai pembantu khusus Pangersa Abah.
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Pangersa Abah sering mengatakan, Jenderal Sukria merupakan
titipan Allah pada Abah, sehingga diminta agar tidak jauh-jauh dari
Suryalaya. Bila ada tamu dari pejabat pemerintah, atau orang-orang
besar, Pangersa Abah sering menunjuk jenderal sebagai maskot, dan
mempersilahkan tamunya agar istirahat di tempat Jenderal. Hal tersebut
dikandung maskud agar sang tamu banyak berdiskusi dengannya, dan
agar jenderal lebih memahami berbagai persoalan orang, sehingga dapat
lebih sabar dan sungguh-sungguh mengamalkan TQN. Ketekunannya
mengikuti Pangersa Abah, telah melengkapi kekayaan pribadinya, dari
manusia yang rasional dan emosional, menjadi everything diserahkan
kepada Allah.
b.

Ustad H. Ali Hanafiah
Ustad Ali Hanafiah, merupakan salah seorang ustad TQN yang

tinggal di Sidotopo Kidul 146, Surabaya, dialah profil ikhwan yang sukses
dalam berda’wah. Profil Ali, yang keras dalam pendapat dan berani secara
gamblang, ceplas-ceplos dalam bicara, menjadikan da’wahnya yang
sederhana mudah diterima orang kebanyakan. Profil tersebut merupakan
hasil perjalanan panjang pribadinya, yang secara khusus ditempa oleh
Pangersa Abah. Pemuda Ali yang cerdas, berani, tetapi liar, jumut,
berandal, ibarat mutiara yang terbenam dalam lumpur. Perkenalannya
pada Pangersa Abah telah membawa pergolakan jiwa yang luar biasa,
sehingga jadilah ia seorang ustad, yang cerdas, dan merakyat.
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Ayah dari empat putra ini setiap hari sibuk melayani ummat, baik di
rumahnya maupun di majlis-majlis ta’lim di wilayah Indonesia Timur.
Puluhan dan bahkan kadang ratusan orang dari berbagai kalangan yang
datang ke rumahnya untuk mendapatkan fatwa dan penyelesaian masalah
atas problem-problem yang mereka hadapi. Ustad Ali menerima mereka,
mendengarkan dengan tekun keluhan-keluhannya, kemudian memberikan
saran-saran agama sesuai dengan kemampuan para tamunya. Beberapa
santri membantu kegiatan Ustad Ali, ada yang di bagian penerima tamu,
logistik, konsumsi, administrasi dan sebagainya.
Ustad Ali membuka majlis ta’lim di pesantrennya, setiap hari Ahad
malam Senen, ratusan orang menghadirinya. Hari Kamis malam Jum’at
membuka majlis khataman dengan jumlah hadirin yang lebih banyak lagi.
Mereka mengikuti amaliah yang digariskan Pangersa Guru Mursyid.
amaliah tersebut dapat berupa talqin, zikir, khataman, managib atau
gabungan dari padanya. Kesungguhannya mereka dalam melaksanakan
amaliah telah membawa beberapa kesuksesan, antara lain organisasi
perwakilan Pesanren Suryalaya yang solid. Ustad Ali yang lebih banyak
outodidak, dengan pendidikan formal rendah, didukung oleh para sarjana,
dokter, pengusaha dan orang-orang sukses lainnya. Lembaga tersebut
telah berhasil membangun gedung dan masjid berlantai tiga di komplek
Benteng-Ampel, salah satu sudut kota Surabaya. Perwakilan TQN
Suryalaya juga berhasil dibuka dan diaktifkan di kota /kabupaten di
Indonesia Timur. Hasil-hasil tersebut yang menjadikan Pangersa Abah
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sering menyebut perwakilan Surabaya dan Singapur sebagai perwakilan
yang dapat dicontoh.
c.

Drs. H. Anhari Basuki, SU,
H. Anhari Basuki, lahir 9 Desember 1943, dari sebuah keluarga

petani di Kabupaten Magelang. Setelah lulus SD Anhari melanjutkan
pendidikan SMP dan SMA Muhammadiyah di Magelang, kemudian kuliah
di Fakultas Sastra Universitas Gajah Mada Yogyakarta. Sebagagi anak
keluarga miskin di pedesaan, Anhari merasa beruntung dapat kuliah di
universitas yang terkenal, sehingga kesempatan tersebut tidaklah disiasiakan. Di bawah bimbingan bapak angkatnya, Prof. Dr. Soemadi
Soemodidagdo dia berhasil mencapai prestasi akademik yang bagus.
Prestasi tersebut mengantarkan dirinya dipercaya sebagai asisten dosen
di fakultas Sastra Undip Semarang, kemudian menjadi dosen sampai
dengan sekarang.
Lingkungan keluarga petani kecil di pedesaan yang sarat dengan
tradisi keagamaan telah mengukir diri Anhari menjadi seorang yang
religius. Amaliah-amaliah dan ritual keagamaan tertentu sudah biasa
dilakukannya sejak kecil, seperti puasa sunat, sholat malam dan bacaanbacaan wirit. Menurut Anhari pelaksanaan amaliah ritual tersebut
memberikan beberapa dampak positif terhadap dirinya, seperti: (1)
semakin meneguhkan keyakinan yang kuat terhadap Tuhan Yang Maha
Esa, sehingga (2) semakin bersemangat melaksanakan amaliah-amaliah,
(3) keberanian dalam mengambil keputusan, (4) dorongan kekuatan
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dalam melakukan suatu aktivitas. Di lingkungan kerja dan masyarakat
lingkungannya, kebiasaan amaliah yang dilakukan oleh Anhari

dinilai

mempunyai efek negatif, seperti: (1) melahirkan kepercayaan diri yang
amat besar, sehingga sering mendorong bertindak sangat berani, dan
membuat orang-orang di sekitarnya merasa takut, (2) memunculkan
pengalaman spiritual yang “aneh-aneh” , sehingga membuat dirinya sering
terasing dari komunitasnya, (3) tidak adanya guru pembimbing sering
menjadikan suatu amaliah menjadi kelewat batas, sehingga fisiknya tidak
mampu mengimbanginya. Hal tersebut membawa Anhari dua kali dirawat
di rumah sakit bagian saraf, namun dokter tidak menemukan penyakitnya.
Anhari kemudian menyadari, bahwa amaliah yang dilakukannya sering
melampui batas, “sesungguhnya aku membutuhkan guru spiritual” desis
hatinya.
Modal spiritual yang dimiliki Anhari telah menjadikan dirinya seorang
yang pemberani. Dia memiliki optimisme (roja) dalam mewujudkan visi
hidupnya, dan memiliki Tuhan tempat berlabuh atas segala permasalahan
yang dihadapinya. Dengan modal tersebut, Anhari melaksanakan aktivitas
sehari-hari dengan berani, tegas da tegar.
Anhari, sejak usia muda sudah terbiasa melakukan amaliah spiritual,
bahkan kegigihannya melaksanakan amaliah spiritual telah menjadi
pendorong dalam mencapai puncak karirnya. Amaliah spiritual tersebut
secara simultan dan akumulatif menjadi penguat pelaksanaan amaliah
lebih lanjut. Anhari kaya dengan pengalaman spiritual yang sering
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diperolehnya melalui berbagai kejadian, seperti mimpi, menolong orang
sakit, dan hal-hal lain yang sulit dirasionalkan. Namun dia sendiri merasa
belum dapat memberikan makna yang tepat, dia sering bingung, apa
sebenarnya makna dari kejadian-kejadian tersebut. Sinergi dengan hal
tersebut Anhari juga selalu belajar, mencari tahu agar amaliah spiritual
tersebut dapat berkembang lebih efektif, maka dia berusaha mendapatkan
guru spiritual.
Banyak usaha yang ditempuh oleh Anhari, berbagai usaha dia
lakukan, antara lain: aktif membaca dan konsultasi ke beberapa ulama
/kyai. Dia datang ke Inabah, yaitu suatu lembaga penyembuan anak-anak
korban napza dan sakit kejiwaan lainnya. Kedatangannya untuk melihat
secara langsung bagaimana anak-anak korban napza dapat dibina
sehingga dapat pulih kembali menjadi orang baik-baik. Di Inabah, dia
menemukan nilai-nilai yang selama ini dicarinya, yaitu makna dari sebuah
amaliah spiritual. Penemuan tersebut membuka dan memperkaya diri
Anhari, bahwa amaliah spiritual mempunyai makna yang sangat besar
dalam kehidupan, bukan hanya kehidupan akherat kelak, tetapi yang lebih
utama adalah kehidupan di dunia ini. Dari perkenalannya dengan Inabah,
dia kemudian mengenal Pondok Pesantren Suryalaya.
Pemahaman makna terhadap nilai-nilai dari amaliah spiritual
semakin kental dan mantap, ketika Anhari silaturahim pada Pangersa
Abah. Anhari seolah tidak percaya, terperanjat, ketika amaliah yang
dilakukannya selama ini ternyata memang mempunyai makna yang
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sangat besar dalam kehidupan. Dia menemukan guru spiritual, yaitu
Pangersa Abah Anom. Dia menemukan banyak rahasia tentang makna
kejadian-kejadian yang dialaminya selama ini, disimpulkan bahwa dirinya
telah menemukan guru spiritual, seorang guru mursyid. Berbagai rahasia
yang selama ini tertutup, maknanya dapat Anhari pahami di hadapan
Pangersa Abah. Bahkan dia memperoleh lambang-lambang beberapa
kejadian riil sangat penting yang akan terjadi, melalui Pangersa Abah.
Semua hal tersebut menguatkan keyakinannya, bahwa inilah guru spiritual
(mursyid) yang tepat bagi dirinya.
H. Anhari Basuki, tinggal di suatu komplek perumahan di tengah kota
Semarang. Masyarakat kota modern lebih condong pada kehidupan yang
rasional dan realis, mereka jauh dari kehidupan dogmatis dan mistis. Teori
tersebut tidak terjadi pada lingkungan perumahan Anhari. Dia telah
berhasil menciptakan masyarakat yang religius, pengamal TQN Pondok
Pesantren Suryalaya. Resep yang diterapkan dalam meraih kesuksesan
tersebut ialah mendekati para tokoh dengan persuasif, orang-orang yang
memusuhinya

didekati

dengan

bijaksana

diajak

berdialog,

menantang dihadapinya, yang malas diberikan contoh.

yang

Satu-persatu,

mereka berhasil diajak ke masjid, para tokoh tersebut kemudian mengajak
orang-orang lain, sehingga masjid penuh dengan jama’ah. Sungguh suatu
hal yang menarik, masyarakat kota tetapi rajin ibadah ke masjid, bahkan
mengamalkan TQN.
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d.

Hj. Marliyah Mutohar
Hj. Marliyah Mutohar, lahir 5 Pebruari 1937, putri dari seorang Patih

di Kabupaten Temanggung di Jaman pemerintahan Belanda. Sebagai
putri seorang Patih, Hj. Marliyah Mutohar sangat ketat dengan budaya
feodalisme yang sangat membatasi ruang-gerak aktivitasnya, terutama
aktivitas pendidikan dan agama. Kesempatan untuk sekolah dan mengaji,
menimba ilmu agama sangat dibatasi, sehingga sampai berumah
tanggapun dirinya yang beragama Islam belum dapat menjalankan shalat.
Pendek kata dirinya tidak kenal agama.
Pasangan H. Mutohar dalam pandangan masyarakat Tegal,
merupakan orang terpandang yang sukses dalam keluarga dan
masyarakat. H. Mutohar, seorang kepala PU Kab Tegal, sedangkan Hj.
Marliyah Mutohar seorang guru yang dipercaya menjadi wakil rakyat di
DPRD setempat. Kesuksesan karirnya tidak diikuti kesuksesannya dalam
kehidupan agama. Pemahaman terhadap agama yang sangat terbatas
membuat dirinya menutup diri terhadap pembicaraan dan kegiatan
agama. Pengalaman hidupnya yang pernah dikecewakan berat oleh para
kyai, semakin membuat dirinya jauh dan benci dengan agama serta halhal yang terkait dengannya, utamanya kyai /ulama. Hal tersebut juga Ia
tunjukkan pada waktu Pangersa Abah bersilaturahim ke rumahnya. Dalam
pamitannya Pangersa Abah menyampaikan: Mohon maaf, sudah malam,
mohon pamit, dan berharap pada kesempatan lain Ibu dan Bapak H.
Mutohar berkenan gantian datang ke Tasik.

166

Sebuah titik balik terjadi atas diri ibu Hj. Marliyah Mutohar. Tanpa
mengetahui sebab-musababnya, pagi hari sepulang Pangersa Abah
Anom, hatinya risau, ingin berkunjung ke Tasikmalaya, menemuai sang
Kyai yang telah dilecehkannya, yang justru membuat hatinya penasaran
tidak terkendali. Ia menangis, mengamuk pada suaminya minta diantar ke
Suryalaya. Pertengkaran suami-iseri meruncing tidak dapat dielakkan.
Isteri

menuntut

minta

diantar

sedang

suami

melarang

keras,

kebodohannya terhadap agama, membuat konklusi bahwa agama,
apalagi tarekat akan menjadi kendala kesuksesannya. Akhirnya, secara
berombongan H. Mutohar bersilaturahim ke Pangersa Abah, diantar oleh
KH. Joned. Mereka belajar, utamanya belajar zikir, sehingga tanpa tahu
mereka sudah ditalqin.
e.

H. Amin Abdullah
Pengurus Yayasan Serba Bakti Pondok Pesantren Suryalaya (TQN)

hampir semuanya kenal dengan H. Amin.

Hal tersebut terutama

disebabkan kedermawanan H. Amin, kekayaannya yang melimpah
disyukuri dengan banyak bersodakoh di Pesantren Suryalaya dan di
tempat-tempat ibadah lainnya. Karyawannya dan ikhwan di Banten sangat
hormat karena ketekunannya dalam melaksanakan amaliah TQN,
kekayaan dan kedermawanannya. Apabila ada urusan ikhwan ke
Pesantren Suryalaya, H. Amin tidak segan-segan merogoh sakunya untuk
membiayai mereka.
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Sebagai seorang pengusaha H. Amin banyak bersyukur pada Allah,
karena telah dititipi dengan harta yang berlimpah, dan sikap dermawan.
Allah memberi jalan rizki baginya melalui beberapa usaha antara lain:
suplier kontraktor, agen minyak sayur, menyewakan ruko dan toko
sembako. Namun dari sekian banyak usahanya tersebut sekarang ini
yang berjalan dua, yaitu: menyewakan ruko dan toko sembako. Dua
usaha lainnya mengalami kemacetan, kehabisan modal karena digunakan
untuk biaya mencalonkan diri sebagai lurah dan membiayai adiknya
sebagai calon bupati. Hal mana menurut dia telah diingatkan oleh
Pangersa Abah, bahwa tingginya pangkat dan banyaknya harta sering
mendorong menjadi tamak, loba dan serakah. Namun nafsu dan
keinginannya mendorong untuk tetap mencalonkan diri, dan ternyata
sebagai calon lurah dia gagal, dan adiknyapun gagal sebagai bupati.
Semuanya diterima dengan lapang dada, sadar bahwa dirinya telah khilaf,
tidak memperhatikan nasehat Guru Mursyid.

2.

Keteladanan Guru Mursyid
Para ikhwan mengatakan bahwa Guru Mursyid merupakan teladan

yang nyata, setelah Rasulullah sudah tidak ada.
pengalaman-pengalaman

spiritual

yang

sangat

Mereka memiliki
melekat

dengan

keberadaan Guru Mursyid (Pangersa Abah). Khususnya ikhwan-ikhwan
sampel penelusuran, mereka memiliki ikatan batin yang sangat kental
dengan Pangersa Abah.

Dirinya dibimbing sehingga dapat merubah
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menjadi pribadi yang mempesona. Mereka mendapatkan banyak ilmu
hikmah dan pengalaman hidup dari Pangersa Abah, namun yang paling
menarik

adalah

menggambarkan

Pangersa
Pangersa

Abah
Abah

itu

sendiri.

laksana

Jenderal

matahari,

siapa

Sukria
yang

menginginkan sinarnya harus membuka hati. Orang yang silaturahim
kepadanya hendaknya berdo’a, ya Allah semoga siraman cahaya yang
Engkau pancarkan lewat Pangersa Abah tersampaikan kepada kami. Dia
kemukakan

bahwa

Pangersa

Abah

merupakan

seorang

yang

revolosioner, cermat dan teliti, pemberani tetapi juga penyabar, serta
penuh santun. Dia berikan contoh revolusionernya adalah menata ulang
metode amaliah TQN, misalnya khataman, semasa pangersa Abah Sepuh
khataman berjalan suntuk,

sekarang disederhanakan sehingga selesai

antara waktu magrib – isa. Amaliah manaqib, semula dibaca seluruhnya
dalam bahasa Arab, sekarang dibaca pertopik dengan bahasa Indonesia,
semuanya itu menjadikan TQN tetap dapat dan mudah diikuti oleh
masyarakat modern.
Pangersa Abah juga orang yang sangat santun, semua tamu tanpa
pandang bulu diperlakukan dengan sangat hormat, diberikan pelayanan
yang sesuai dengan kehormatannya. Pangersa Abah tidak mau menerima
laporan tentang kejelekan dari pengurus maupun ikhwan. Jika berbicara
disampaikan dengan wasis, tertata bagus dan tertib, tidak panjang tetapi
seperlunya saja, sehingga sangat mengena pada sasarannya. Beliau
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mencintai anak-anak, serta tekun membimbingnya,

bercanda dengan

mereka, tertawa layaknya orang tua lainnya.
Dalam usia 89 tahun (tahun 2004), Pangersa Abah masih diberi
kesehatan yang bagus, kolesterol bagus, kadar gula normal, jantung,
mata, telinga berfungsi dengan baik. Fisiknya

dengan kepala yang

menunduk miring, karena terlalu banyak waktu untuk merundukkan
kepala, memperhatikan hati, sehingga kepalanya menjadi merunduk.
Secara

spiritual

dapat

disimpulkan

bahwa

Pangersa

Abah

mempunyai keunggulan sebagai berikut: 1). Tidak mau menerima laporan
mengenai aib /kekurangan orang, 2). Sangat halus (santun) dalam
memperlakukan setiap orang, 3). Sangat menghormati dan membuat
orang lain / tamunya berbahagia, 4). Dalam penyelesaian masalah tidak
mau menyakiti orang lain, 5). Visioner dan futuris, khususnya dalam
pengembangan ajaran TQN, dengan mengadakan perubahan cara-cara
amaliah sesuai dengan kemajuan iptek. 6). Berprinsip alon-alon tapi pasti,
7). Tidak boleh minta, tetapi kalau diberi menerima, 8). Melatih istiqomah
amaliah orang yang mengikutinya, 9). Sangat mencintai lingkungan,
mensinergikan dirinya dengan alam, 10). Sebagai imam sholat seolah
dialog dengan Tuhan, 11). Selalu memperhatikan anak dan cucunya
(keluarganya). 12). Humanis, di dalam memperlakukan para tamu, santri,
sesuai dengan kadar-keadaan mereka, sehingga tidak merasa minder,
atau takut.
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3.

Pemahaman pada Tujuan Pondok Pesantren
Dari para ikhwan sampel penelusuran diperoleh data bahwa masih

banyak masyarakat yang salah paham pada Pesantren Suryalaya.
Masyarakat sering menilai bahwa orang-orang yang bertamu ke
Pesantren Suryalaya dipandangnya untuk mencari kedigdayaan, penglaris
usaha, cepat dapat jodoh dan sebagainya. Pendapat-pendapat tersebut
sangatlah salah, yang disampaikan oleh Pangersa Abah, dan para
muballik adalah bagaimana dapat mengenal Allah, mencintai dan dicintai,
serta mendapat ridlo dari-Nya. Apabila hal tersebut telah tercapai, maka
apalah arti dunia ini, selamat, bahagia dan damailah mereka. Mereka
selalu memanjatkan doa, “Yaa Tuhanku! Hanya Engkaulah yang
kumaksud dan keridloan-Mu lah yang kucari. Berilah aku kemampuan
untuk bisa mencintai-Mu dan ma’rifat kepada-Mu”. Jadi jelaslah tujuan
utama mereka adalah mendapatkan ridlo dari Allah atau bablumminallah.
Sedangkan tujuan keduanya adalah hablumminannas, hubungan baik
dengan sesama manusia, hal mana selalu diingatkan setiap kegiatan
dengan dibacakan tanbih. Tanbih merupakan peringatan yang berisi kabar
gembira dan ancaman agar berhasil dalam hidup di dunia penuh kebaikan
dan di akherat penuh kebaikan, kuncinya adalah hidup rukun damai
dengan sesamanya, sehingga setiap ikhwan dapat mengembangkan diri
menjadi rahmatan lil ‘alamin.
Ustad H. Ali Surabaya, setiap kali memberikan ceramah, maupun
menerima dan melayani para tamu hampir selalu menegaskan bahwa

171

menjadi

ikhwan

bukan

lantaran

untuk

mendapatkan

kekayaan,

kepangkatan atau keduniaan lainnya. Menjadi ikhwan untuk belajar zikir,
sehingga dapat mendekatkan diri pada Allah, dan dapat menjalankan
perintahnya serta meninggalkan larangannya, selamatlah dunia dan
akheratnya. Jenderal Sukria dan Ibu mengorbankan harta kesayangannya
untuk membangun Pesantren Suryalaya. Beberapa gedung utama Institut
Agama Islam Latifah Mubarokiyah di Pesantren Suryalaya, khususnya
Gedung Audotorium dan Gedung Perpustakaan sumbangan dari beliau.
Dewasa ini beliau juga mengorbankan seluruh waktu, pikiran, dan hampir
semua apa yang dimilikinya. Hj. Marliyah Mutohar tidak berani konsultasi
pada Pangersa Abah untuk urusan dunia, dia hanya berani mengadu
untuk urusan buhungan dengan Allah. H. Amin pernah diperingatkan, pilih
pangkat, dunia atau pilih Allah, ingat Allah yang memiliki dunia dan
seisinya. Apabila Allah telah meridloi, maka dunia semuanya akan ada
dalam gengamannya, maka mantapkan tekad, usaha, dan perjuangan
agar dapat senantiasa hablumminallah.
Seiring dengan usaha hablumminallah harus diingat bahwa anda
hidup di dunia, pahami, pegang, laksanakan tanbih. Itulah pegangan untuk
memperindah hablumminannas, hubungan baik pada sesama manusia.
Itulah yang selalu diingatkan oleh para ikhwan sampel penelusuran
kepada para ikhwan yang diurusinya.
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4.

Pokok-pokok Ajaran dan Metode Penyampaian
Para sampel penelusuran menunjukkan bahwa pokok ajaran

Pesantren Suryalaya adalah zikir, yang dapat mengantarkan untuk
perubahan sikap menuju perbaikan diri. Menurut mereka pada hakekatnya
setiap diri harus selalu dalam perubahan dan perbaikan menuju
kesempurnaan diri. Metode utamanya adalah zikir jahar dan zikir khofi,
sehingga dicapailah tahapan perbaikan diri tersebut secara terukur melalui
jenjang latifah-latifah qolbi.
Proses Pertama

:

Zikir dimulai dari latifah Qolbi yang terletak di

bawah susu kiri sikitar dua jari dari susu kiri. Dalam latifah ini bersemayam
nafsu lawwamah yang merupakan sarangnya penyakit-penyakit hati
sebagai berikut: (1) selalu ingin sama dengan orang lain (2) aniaya atau
membinasakan (3) mengumpat, (4) selalu ingin dipuji, (5) bohong, (6)
ingkar pada kewajiban. Setelah nafsu ini terkendali, dia mempunyai rasa
insyaf dan menyesal kemudian ia tidak berani melakukan secara terangterangan karena ia sadar akan akibat dari perbuatannya, dan berharap
mendapat ampunannya. Semakin tertib zikir seseorang maka akan terasa
getaran yang kuat, dan segera masuklah proses berikutnya.
Proses Kedua: Zikir memasuki latifah Ruhy yang bertempat di sisi
bawah susu kanan sekitar dua jari tengah sehingga zikir mengisi dua
arah, susu kiri hingga susu kanan. Dalam latifah ini bersemayam nafsu
Sawiyah atau

Mulhamah yaitu nafsu yang sudah lebih meningkat

dengan keinginan agar lebih baik, suka menerima berbagai nasehat dan
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ilham ilmu pengetahuan dari Allah sehingga perilakunya dihiasi dengan
akhlak mahmudah, seperti sabar, syukur, tabah serta ulet. Nafsu
Mulhamah merupakan induknya kebajikan-kebajikan hati sebagai berikut:
(1) dermawan, (2) menerima apa adanya, (3) ramah, (4) rendah hati (5)
insyaf, (6) tegar menghadapi cobaan. Setelah terasa zikir di dua arah
tersebut, maka masuk proses ketiga.
Proses Ketiga, Zikir dalam latifah Sirri yang bertempat di atas susu
kiri sekitar dua jari tangan dari susu. Dalam latifah ini bersemayam nafsu
Mutmainnah nafsu yang sudah mendapatkan tuntutan dan pemeliharaan
yang baik, sehingga mendatangkan rasa tenang dan kalau berbuat untung
atau rugi dihitung terlebih dahulu. Nafsu Mutmainnah merupakan
induknya kebaikan-kebaikan hati sebagai berikut: (1) sayang sesama
makhluk, (2) tawakkal, (3) tekun beribadah, (4) rido, (5) sukur, (6) khawatir
atau takut melanggar perintah. Setelah zikir terasa tetap pada latifahlatifah sirri, maka zikir akan memasuki proses keempat.
Proses keempat, zikir Latifah Khofi, dalam latifah ini bersemayam
Nafsu rodiyah yaitu nafsu yang sudah ridlo menerima segala perintah
Allah, keberadaannya dalam kebahagiaan, mensyukuri ni’mat, qonaah
yaitu merasa cukup dengan apa yang ada. Diibaratkan seperti layanglayang disuruh ke kanan menuju ke kanan, disuruh ke kiri menuju ke kiri.
Nafsu rodiyah merupakan induknya kebaikan-kebaikan hati sebagai
berikut: (1) berakhlak mulia, (2) meninggalkan sesuatu selain Allah (3)
kasih sayang (4) selalu mengajak pada kebaikan (5) rela berkorban (6)
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peduli terhadap sesama. Setelah zikir mantap pada latifah ini, baru
memasuki latifah berikutnya.
Proses Kelima: Zikir dalam latifah Akhfa yang bertempat di tengahtengah dada. Dalam latifah ini bersemayam Nafsu Mardiyah yang
merupakan nafsu yang sudah diridloi dan diatur oleh Allah, sehingga
apabila salah akan ditarik dan apabila kurang semangat ibadah akan
didorong. Ibarat wayang yang dimainkan oleh Sang Dalang dan mencapai
Waliyullah. Nafsu Mardiyah merupakan induknya kebaikan-kebaikan hati,
seperti: (1) ilmu yakin (2) aenul yakn (3) haqqul yakin. Zikir di latifah ini
telah mantap, baru memasuki zikir dalam latifah berikutnya.
Proses Keenam: Zikir dalam latifah Nafsi, yakni terletak diantara
kedua kening. Dalam latifah ini bersemayam Nafsu Amarah, merupakan
suatu nafsu yang mempunyai keinginan besar tidak terkendali, tidak dapat
membedakan mana yang baik dan mana yang jelek, mana yang manfaat
dan mana yang mufsidat.

Nafsu Amarah merupakan sarangnya

penyakit-penyakit hati sebagai berikut: (1) pelit atau kikir, (2) serakah atau
hirsun, (3) hasud, (4) bodoh atau gopiah, (5) sombong atau takabur, (6)
syahwat. Setelah zikir sampai ke latifah ini, maka latifah-latifah lain pun
telah berzikir. Dengan demikian masuklah tahap terakhir.
Proses Ketujuh : Zikir dalam latifah Jasad atau Qalab. Dalam latifah
ini bersemayam Nafsu Kamilah yang merupakan bentuk tawakkal secara
total, jiwa yang telah sempurna, bentuk dan dasarnya sudah cukup untuk
mengerjakan irsyad, menyempurnakan ikmal terhadap Allah, sehingga
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diberilah dia gelar mursyida atau mukammil, berilmu ladunni min’indillah,
sehingga merupakan induknya kebaikan hati sebagai berikut: (1) irsyad,
(2) ikmal, (3) bagobillah, (4) laduni min indillah (5) tazali asma af’al dan
zat. Apabila zikir sampai tahap ini, maka zikir telah memenuhi kehalusan
seluruh badan dan anggota – anggotanya.
Proses

tersebut

mengamalkan zikir

di

Pesantren

Suryalaya

dicapai

dengan

yang teknik pelaksanaannya sangat khas. Bentuk

khasnya adalah secara operasional zikir tersebut dilakukan melalui dua
fase : fase zikir jahar dan fase zikir khafi. Zikir jahar dilaksanakan dengan
menundukkan kepala secara penuh, sehingga seluruh perhatian terpusat
pada bawah pusar perut, secara perlahan ditarik ke atas mengisi latifah
akhfa sampai ke ubun-ubun mengisi latifah nafsi dan latifah khafi,
bersamaan

dengan

mengucapkan

kalimat

laa,

yang

bermaksud

menafikan, meniadakan segala sesuatu, khususnya semua kejahatan
mulai yang berporos di bawah pusar perut sampai otak, sekaligus
menutup jalan pintu syetan yang masuk lewat pintu depan. Kemudian
dihentakkan ke hati, yaitu dua jari di bawah susu kiri sambil mengisikan
kalimat ila ha, yang bermaksud mengosongkan hati dari semua tuhantuhan, sesuatu yang dikeramatkan, yang diagungkan, yang disembah,
yang dipuja. Gerakan tersebut mengisi latifah qolby dan latifah sirri di
dada bagian kiri. Hal ini juga untuk menutup pintu syetan yang masuk
melalui pintu kiri. Tanpa terputus gerakan tersebut dihantamkan ke bawah
susu kanan dengan kalimat Allah, mengisi latifah ruhy dan latifah khofi,
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maka hati secara penuh hati terisi oleh Allah saja, tidak ada ruang untuk
yang lain, dan menutup pintu syetan dari arah kanan.
Melalui zikir jahar, dengan suara keras sehingga membuyarkan
semua gangguan, angan-angan, dan mengisinya dengan satu kalimat
Allah saja, akan mempercepat perjalanan konsentrasi hanya pada Allah.
Setelah Allah mengisi di seluruh hati, tubuh dan tujuh latifah yang ada,
maka harus dipelihara dengan zikir sirri, yang ditanamkan di hati sehingga
tidak ada ruang hampa, melainkan semuanya diisi sepenuhnya dengan
Allah. Dua fase tersebut merupakan proses pengisian latifah-latifah, dan
berpuncak pada ma’rifal dengan prosedur zikir nafyi-isbat sehingga dapat
terjadi proses takhalli, tahalli, dan tajali.
Hasil observasi dan wawancara menemukan bahwa para ikhwan
yang telah mengamalkan zikir dengan benar merasa mendapatkan
manfaat-manfaat sebagai berikut: (1) himah aliyah, yaitu cita-cita luhur,
yang tidak terbatas pada kehidupan dunia yang fana. Perilakunya
mempunyai

cita-cita

luhur

kebahagiaan

di

akherat,

sehingga

meninggalkan kesenangan sesaat yang menjadi larangan Allah. Contoh
perilakunya misalnya berpayah-payah bangun malam, untuk mandi taubat
dan sholat malam, berpuasa dan melaksanakan aurat-aurat (ritual ibadah)
tertentu.

(2) hifdul hurmah, yaitu dapat menjaga kehormatan, (3) khoirul

khidmah, yaitu meningkatkan pelayanan dengan semakin meningkatnya
kualitas dan intensitas ibadah. Hal tersebut dicontohkan oleh Abah dalam
menerima berbagai macam tamu. (4) tafudzul azamah keberanian
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mewujudkan cita-cita yang tinggi sehingga mencapai kesuksesan dan (5)
syukrul ni’mah , yaitu mewujudkan syukuran dalam segala kehidupan.
Tujuan pesantren hablumminallah dan hablumminannas yang
dijabarkan dalam materi pokok pembinaan zikir dan tanbih, yang
disampaikan dengan keteladanan orang tua, yang meliputi: ibu, bapak,
para guru dan para tokoh masyarakat di lingkungannya, dengan teladan
utamanya Guru Mursyid . Dalam hal tersebut peran keluarga sangat
penting, karena hanya dalam keluarga itulah anak dapat memperoleh
pendidikan yang utuh dan berlangsung sepanjang putaran kehidupannya.
Oleh karena itu Pesantren Suryalaya membina remaja korban naza dan
gangguan kejiwaan lainnya dalam Inabah dengan model pendidikan
keluarga, demikian juga para santri mondok di asrama (pondok) selama
24 jam . Dengan kebersihan hati dan pengalaman hidup nyata dalam
kehidupan nyata,

maka santri diharapkan akan mampu mengatasi

kehidupannya.
Jenderal Sukria mengalami banyak persoalan yang tidak dapat
diselesaikan dengan kemampuan rasional empiriknya, tetapi terselesaikan
dengan intuisi batinnya. Ustad Ali dinilai oleh para ikhwan Surabaya
mempunyai indera ke enam, sehingga dapat membantu masalah-masalah
yang dihadapi orang lain. Haji Anhari menjadi pemberani karena merasa
yakin akan kebenaran yang ditempuhnya sekaligus sebagai solusi atas
masalah yang dihadapinya. Hj.Marliyah seorang perempuan yang berani,
lugas, cerdas, dan ceplas-ceplos. Semua kemampuan intuisi batin
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tersebut sangat ditentukan oleh kebersihan hati, yang dicuci dengan zikir.
Para sampel penelusuran juga menunjukkan bahwa pokok ajaran tersebut
disampaikan dengan metode zikir dan keteladanan dari guru Mursyid,
kemudian pembantu-pembantunya.
5.

Kesimpulan
Pesantren Suryalaya memiliki beraneka ragam jenis santri. Dari

sekian jenis santri tersebut, santri inabah dan santri tamu kelihatan paling
berhasil dalam pembinaan kecerdasan spiritualnya. Mereka mempunyai
komitmen yang sangat tinggi pada ajarannya, kesungguhan untuk
mengikuti percontohan guru Mursyid (kyainya), dan kesungguhan dalam
melaksanakan zikir. Zikir mereka laksanakan dengan keras laksana
pukulan pada titik-titik kesadaran atau latifah, dan dengan halus (sirri)
dimanapun mereka berada.
Mereka mendapatkan hikmah dari amaliah yang dilakukannya,
terutama perubahan sikap, perilaku dan kepribadian secara mendasar.
Perubahan ke arah kehidupan yang lebih kental dengan nuansa
ketuhanan (hablumminallah), dan hubungan yang lebih manusiawi
(hablumminannas). Itulah tujuan Pesantren Suralaya, yang dicapai
dengan menggunakan sistem pendidikan yang utuh, dengan Mursyid
sebagai sumber keteladanan.
Perubahan sikap yang mendasar terjadi melalui proses yang hebat,
yaitu keguncangan jiwa. Hal tersebut sangat dirasakan oleh para ikhwan
yang menjadi sampel dalam penelusuran ini. Ustad Ali Hanafiah dan Ibu
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Hajah Marliyah Muthohar mengalami pergolakan jiwa sampai beberapa
hari, bahkan sampai terjadi dialog, pertengkaran, diskusi dengan orangorang penting disekitarnya. Membuang suatu kebiasaan negatif dalam diri
adalah suatu perbuatan yang sangat berat, dan sulit dilakukan. Hidayah
Allah yang memungkinkan terjadinya perubahan hebat tersebut. Melalui
proses pertarungan sengit antara bisikan syetan dan bisikan malaikat di
dalam qalbu. Masukan-masukan dari panca indera ke dalam qalbu sangat
mewarnai proses tersebut. Mereka yang sudah terlanjur bergelimang
dosa, setiap harinya selalu mendapatkan masukan negatif dari inderanya,
sehingga terpadu dengan bisikan syetan yang negatif menjadikan
kerasnya hati dan muncullah dalam-perbuatan negatif.
Melalui talqin oleh seorang mursyid, orang disadarkan kembali
tentang siapakah sebenarnya dirinya. Dari apa Dia diciptakan, kemana
perjalanan yang diituju ?.

Dalam hidupnya yang sementara mengapa

harus berlimbah dosa, menyakiti teman, dan saudara, apa sebenarnya
yang dicarinya?. Terjadilah pergumulan dua kekuatan dalam qalbunya
hingga sampai ke puncak. Jenderal H. Sukria berhari-hari berdialog
dengan istri tercinta tentang makna kehidupan yang lebih berarti. Beliau
bersilaturahmi kepada para Ajengan dan sesepuh di beberapa pesantren
di Jawa Barat, bahkan juga berkontemplasi, bermuhasabah di tempattempat yang tenang, sunyi untuk kejernihan pikiran.
Banyak orang menangis, menjerit, menyesali diri sehingga akhirnya
bertaubat, jujur dengan dirinya sendiri untuk kembali kepada kefitrahan.
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Sifat kejujuraan menjadi awal untuk kembali kepada kefitrahan, kembali
kepada Tuhan Allah, SWT. Kejujuran (shiddig) adalah salah satu sifat
wajib Nabi dan Rosul yang menjadi kata kunci dalam meraih kesuksesan
hidup. Kejujuran akan melahirkan berbagai sifat positif lainnya seperti:
tawadhu, loyal, sabar,

ikhlas, transparan, fakta, hormat, adil, terbuka,

objektif dan sebagainya.
Setelah orang sadar dengan perbuatan-perbuatannya, sadar dengan
segala kesalahannya, jujur dengan dirinya, dan kesungguhan untuk
kembali pada fitrahnya, maka dibutuhkan prinsip yang kuat. Kesungguhan
orang dalam memegang prinsip, sehingga tidak terombang-ambing,
disebut amanah. H. Anhari Basuki, SU., orang yang sangat kuat dalam
memegang amanah, meskipun untuk itu Dia terpaksa dibenci banyak
orang. Hj. Marliyah Muthohar harus keras kemauan untuk melaksanakan
amanah, sekalipun harus berdebat panjang dengan suaminya. H. Amin
harus mengeeluarkan banyak uang dalam menjaga amanah. Orang harus
amanah dalam hidupnya, baik terhadap dirinya sendiri maupun terhadap
orang lain. Orang tidak dapat hidup semau gue, seenaknya diri sendiri.
Kehidupan modern membuat orang kebingungan dalam mengambil
keputusan. Banyak barang imitasi, asli tapi palsu. Orang yang sudah siap
bertaubat, sudah jujur terhadap dirinya sendiri, jujur terhadap orang lain,
kemudian memegang amanah, masih bingung karena banyak hal, urusan,
barang dan jasa yang samar-samar dan sangat sulit dibedakan. Jenderal
Sukria yang telah mengencam pendidikan modern di beberapa negara
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(Aamerika) sempat berpikir beberapa kali dalam memutuskan untuk
menetap di Suryalaya. H. Anhari Basuki tidak mudah menerima tawaran
suatu jabatan, karena diperlukan ketajaman dalam memilih. Diperlukan
kecerdasan untuk memilih jalan hidup, membedakan yang hak dan batil,
asli dan palsu. Kecerdasan (fatonah) telah menjadi sifat para nabi dan
rosul dalam mengemban risalah Tuhan.
Hidup tidak sendirian, keberadaan seseorang sangat ditentukan oleh
lingkungannya. Sangat sulit berbuat jujur di kampung maling, sangat sulit
hidup di tengah kebodohan. Oleh karena itu ilmu harus didakwahkan,
kebenaran harus disampaikan. Ustad Ali Hanafiah memiliki pintu rumah
yang terbuka untuk para tamu, 24 jam. Peneliti tidak tahan hingga
ketiduran ketika mencoba mengikuti menerima tamu Ustad Ali yang tidak
pernah putus. H. Amin hartanya banyak digunakan untuk kepentingan
dakwah, rumahnya selalu digunakan untuk kepentingan manakiban para
ikhwan. Demikian juga responden penelusuran lainnya, hartanya banyak
digunakan untuk kepentingan dakwah. Melalui tablig masyarakat dibangun
dalam kebersamaan, kejujuran, kecerdasan. Tablig sendiri menuntut
kejujuran dan kecerdasan, semuanya bersinergi. Persemaiannya adalah
tablig.
Sebuah program harus berkelanjutan. Amal yang utama adalah amal
yang berkelajuntan. Banyak pemuda yang terkena napza, setelah sembuh
dalam dan pulang ke kotanya kambuh lagi. Mereka yang tidak dapat
istiqomah akan gagal. Istiqomah menjadi kunci sukses dalam berusaha.
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Orang yang tidak sabar, tidak istiqomah, lekas puas dengan hasil yang
dicapainya, cenderung akan gagal. Istiqomah menjadi prinsip hidup sejak
zaman para nabi dan rosul dalam mengemban amanat Tuhan. Siapa yang
ingin sukses harus belajar istiqomah, karena istiqomah akan memupuk
sifat-sifat sebagai berikut: sabar, optimis, berkorban, ketaatan, berani,
disiplin, percaya diri, konsisten, konsekwen, komitmen, disiplin, dan
sebagainya.
Dalam

persaingan

di

dunia

global,

kesempurnaan

pribadi,

kesempurnaan produk, kesempurnaan pelayanan merupakan kunci
kesuksesan. Para ikhwan diajar untuk melaksanakn zikir jaher secara
rutin, zikir khofi tidak boleh dilalaikan. Proses latihan berkelanjutan
merupakan upaya untuk mencapai kesempurnaan. Abah Anom selalu
tampil dengan kesempurnaan, tutur kata, busana, jamuan, lingkungan. Hal
tersebut

merupakan

Berkesinambungan

contoh

dalam

untuk

belajar

kesempurnaan

pada

tidaklah

kesempurnaan.
mungkin,

tanpa

limpahan ridlo Tuhan. Semua harus berjuang untuk tampil dalam
kesempurnaan (mumtaz). Sesuatu yang sekedarnya, apa adanya jangan
harap akan sukses, bahkan hanya akan membuang-buang biaya dan
tenaga. Semua harus direncanakan dengan matang, disiapkan dengan
sungguh-sungguh. Kesempurnaan adalah kunci meraih kehidupan.
Muntaz adalah suatu simpulan dari: tujuan, visi, teladan, percaya diri, kuat,
kontinuitas, resiko, inisiatif, komitmen, optimis, semangat, perbaikan.

BAB V
PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

A.

PEMBINAAN RUHANIAH
Pesantren Suryalaya didirikan oleh Abah Sepuh untuk

membina

manusia melalui TQN, suatu jalan kenikmatan dalam mahabbah menuju
ridha-Nya. Jalan tersebut dibina dengan talqin, mandi, shalat, zikir,
khotaman, manaqiban, ziarah dan riyadhoh lainnya. Amalan yang
sesungguhnya adalah kehidupan nyata dalam masyarakat yang penuh
ujian, godaan, rintangan, perubahan sehingga tingkah laku dibina dengan
tanbih.
Manusia senantiasa dalam perubahan, baik perubahan ke arah
kesempurnaan maupun perubahan karena ketidakpastian. Pada suatu
saat manusia berdiri sebagai makhuk Allah yang paling sempurna, tetapi
pada kesempatan lain manusia menjadi makhluk yang paling hina, bahkan
dibandingkan dengan binatang yang paling hina sekalipun. Manusia
adalah makhluk yang paling unik dan kompleks, sehingga sistem dalam
dirinya harus dijadikan suatu kajian yang berkelanjutan (QS. Adz-Dzariyat,
21). Usaha untuk memahami manusia terus berjalan hingga sekarang,
meskipun pertanyaan-pertanyaan mendasar belum dapat terjawab secara
tuntas. Manusia tetap merupakan makhluk yang unik yang penuh misteri.
Pondok Pesantren Suryalaya menempatkan pendidikan manusia sebagai
objek utama pesantrennya, dengan fokus pada pembinaan ruhani, melalui
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metode Thoriqot Qodiriyyah Naksabandiyyah (TQN). Dua metode pokok
yang ditempuh dalam merealisasikan tujuan tersebut adalah: (1) hablum
minallah dengan talqin dan zikir, (2) hablum minannas dengan tanbih.
1.

Talqin
Setiap tamu /ikhwan yang berkunjung ke Pesantren Suryalaya,

tujuan pokoknya ingin sowan (menghadap) Abah, guna mengemukakan
berbagai persoalan yang dihadapi. Mereka umumnya minta ditalqin, yaitu
suatu proses menyadarkan keberadaan manusia sebagai makhluk Allah di
dunia. Proses talqin merupakan monopoli kewenangan Mursyid, kalaupun
ada wakil talqin, mereka hakekatnya menjalankan fungsi dari mursyid.
Kelebihan Pesantren Suryalaya dibandingkan dengan pesantren
lainnya terutama karena keberadaan guru mursyid di pesantren tersebut.
Guru Mursyid dalam setiap thoriqot mempunyai kedudukan istimewa, yaitu
sebagai tokoh sentral pembina peribadatan. Dengan kelebihan tersebut
Pesantren Suryalaya selalu dibanjiri para tamu dari berbagai daerah dan
negara yang ingin berguru TQN. Guru Mursyid di Pesantren Suryalaya
merupakan pembuka qalbu dalam komunitas manusia kepada Allah,
melalui proses yang disebut talqin. Talqin mempunyai beberapa makna.
Pertama, merupakan proces penyadaran seseorang akan hakekat dirinya,
dari mana asalnya, kemana tujuannya, rintangan-rintangan apa yang
dihadapi dalam menapaki perjalanan.
Kedua, talqin merupakan bimbingan mengucapkan kalimat ikhlas
(laa ilaha illa Allah= tidak ada Tuhan selain Allah) atau kalimat syahadat
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yang diberikan kepada seorang mukmin yang telah menampakkan tandatanda akan datangnya kematian atau dalam keadan sakaratul maut.
Tujuan bimbingan ini untuk mengingatkan orang yang akan meninggal
dunia pada tauhid, sehingga akhir hayatnya mengucapkan kalimat tauhid
yaitu laa ilaha illa Allah. Dalam pandangan Suryalaya, yang memerlukan
talqin bukan hanya orang yang mati fisiknya, melainkan juga orang yang
mati qalbunya. Jadi talqin diberikan untuk membuka

kehidupan qalbu

seseorang. Ketika hidayah turun, qalbu terbuka, kesadaran itu muncul
pada mereka yang sedang mengikuti talqin, maka menangislah mereka,
sesenggukan, menyesali kehidupan masa lampaunya.
Kalimat tauhid yaitu laa ilaha illa Allah, kalimat pembebasan dari
segala belenggu yang mengikat qalbu, kekerdilan, kemiskinan, kegagalan,
berjiwa pengecut, segala keyakinan, kepercayaan, dan kepasrahan selain
kepada Allah semata. Secara empirik para santri dan ikhwan melakukan
zikir jaher, dengan mengucapkan kalimat laa ila haillalah secara keras,
apabila belum dapat berkonsentrasi pada Allah maka pukulannya
diperkeras, sehingga lenyaplah semua gangguan pikiran dalam dirinya,
dan larutlah si pezikir dalam keasyikan bersama Allah. Dengan kalimat
tersebut seseorang telah mengikatkan diri hanya pada Yang Maha
Segalanya. Dalam proses talqin selalu dijelaskan secara singkat makna
kalimat tersebut, yakni : (1) kalimat yang akan menyelamatkan hidup di
dunia dan akhirat, (2) kalimat yang akan meleburkan dosa-dosa di
hadapan Allah swt, (3) kalimat yang akan melindungi dari bahaya godaan
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syetan, yang menyelinap ke dalam qalbu, menggoncangkan, membujuk,
merayu, dan menghancurkan kehidupan manusia. Jadilah manusia
merdeka dari segala macam masalah yang selama ini

menghimpit

dirinya, membebani pikirannya sehingga menjadi kacau, stres dan
memunculkan berbagai macam penyakit yang macam-macam dan anehaneh. Pondok Pesantren Suryalaya menangani santri yang menderita
berbagai macam penyakit akibat stress dengan cara menyadarkan santri
pada hakekat hidupnya, proses tersebut dimulai dengan talqin, yang
dilanjutkan dengan berbagai macam terapi yang berupa amaliah-amaliah
agama sesuai dengan jenis penyakit yang diderita dan kesiapan fisik dan
mentalnya.
Hasil observasi menunjukkan, para tamu yang datang untuk
mengkonsultasikan berbagai masalah, pulang mendapatkan ketenangan
dan ketenteraman, seolah tidak punya masalah lagi. Mereka datang
dengan biaya yang tidak sedikit, dan pengorbanan waktu yang lama,
tetapi pulang dengan keceriaan. Menurutnya selalu ada rizki yang datang
untuk keperluan tersebut, tetapi yang lebih membahagiakan adalah
tumbuhnya semangat untuk beribadah. Terasalah nikmatnya ibadah,
sehingga

problem-problem

yang

dihadapi

berkurang,

kemalasan

menurun, kekhusukan beribadah mulai terasakan.
Dari
Suryalaya

talqin

dan

diketahui

dokumen-dokumen
ajaran-ajaran

pokok

penerbitan
tentang

di

Pesantren

manusia,

yang

merupakan makluk biologis dan sekaligus makhluk spiritual. Allah
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menerangkan: “Sesungguhnya Aku menciptakan Basyara (manusia) dari
tanah” (QS Shaad: 71). “Maka apabila telah kusempurnakan kejadiannya
dan kutiupkan kepadanya ruh (ciptaan)Ku”

(QS. Shaad: 72). Jadi

manusia terdiri dari dua unsur pokok, yaitu unsur jasad dan ruh. Unsur
jasad terdiri dari: air, tanah liat, dan saripati tanah. Allah menjelaskan
dalam beberapa ayatnya sebagai berikut: (1) air: “…dan dari air Kami
jadikan segala sesuatu yang hidup. (QS. Al Anbiya: 30). (2) tanah liat,
lumpur: “dan sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia (Adam) dari
tanah yang kering (yang berasal) dari lumpur hitam, yang diberi bentuk”
(QS. Al-Hijr: 26). (3) sari pati tanah: “dan sesungguhnya kami telah
menciptakan manusiadari suatu saripati (berasal) dari tanah” (QS. AlMu’minun: 12). Secara ringkas pertumbuhan tersebut adalah:
(a)

Dari saripati tanah dicipta mani (sel reproduksi).

(b)

Mani menjadi nutfah (QS. Al-Mu’minun:12, QS al-Qiyamah: 37).

(c)

Lalu menjadi ‘alaqoh, sebentuk lintah yang melekat di dinding
rahim (QS.al-Mu’minun:14).

(d)

Lalu menjadi mudghoh, jaringan daging (QS.al-Mu’minun:14).

(e)

Kemudian dibangun struktur tulang (izhaam) yang terbalut
daging (lahm) (QS.al-Mu’minun:14).

(f)

Dibangkitkan sebagai makhluk khas (unik) lain daripada yang
lain (khalqan akhar) (QS.al-Mu’minun:14).
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Tidak ada dua manusia yang sama persis, secara biologis maupun
psikologis selalu saja ada perbedaan di antara mereka. Perbedaan
menyebabkan tiap manusia menjadi unik, lain daripada yang lain.
Keunikan tersebut merupakan cermin ketauhidan (keesaan) Allah, karena
manusia dicipta untuk menjadi khalifah Allah, atau wakil Allah di muka
bumi. Jadi manusia berjuang untuk mewujudkan sifat-sifat Allah di muka
bumi.
Dalam sebuah hadits hudsi disebutkan: “manusia adalah rahasiaKu
dan Aku adalah rahasia manusia”. Dalam hal rahasia antara Tuhan dan
manusia tersebut, hadits hudsi menerangkan: “Ilmu batin adalah rahasia
di antara rahasiaku. Aku jadikan di dalam qalbu hamba-hambaKu dan
tidak ada yang menempatinya kecuali Aku” (Syeh Abdul Qodir al Jaelani,
tt: 26). Allah berfirman: “Aku ini berada pada sangkaan hambaKu. Aku
bersamanya ketika mengingatKu. Bila dia mengingatKu pada qalbunya,
Aku pun mengingatnya pada zatKu. Dan bila dia mengingatKu pada suatu
kumpulan, maka Aku pun akan mengingatinya di dalam kumpulan yang
lebih baik daripadanya”.
Jadi manusia yang secara jasadi unik, tetapi sesungguhnya yang
menjadikan lebih unik adalah qalbunya, dialah yang memberikan makna
dalam hubungannya dengan Allah. Allah menegaskan: “…dan ketahuilah
bahwa sesungguhnya Allah membatasi antara manusia dan qalbunya…”
(QS. al-Anfal: 24). Jadi keunikan manusia bukan hanya pada jasadnya,
melainkan pada keunggulan dan kemampuan menghubungkan ruh dalam
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dirinya dengan Allah melalui proses yang disebut zikir, sehingga lahirlah
berbagai konsepsi kehidupan yang lebih bermakna, yang menjadikan
segala sesuatu di dunia ini tidak ada yang sia-sia (QS. Ali Imron: 191).
Sentral aktivitas zikir tersebut adalah qalbu, inilah objek utama pembinaan
santri di Pesantren Suryalaya. Bagaimana orang dapat berzikir dengan
baik, sehingga dapat mengangkat derajat dan martabat dirinya dan
masyarakatnya.
2.

Zikir
Pondok Pesantren Suryalaya berpandangan bahwa keunikan

manusia antara lain disebabkan oleh bolak-baliknya qalbu antara
kebaikan dan kejahatan, yang terimplikasikan dalam perilaku fisiknya.
Bolak-baliknya qalbu adalah proses pencarian makna, yang tidak kunjung
terpuaskan. Sifat makna yang sangat spesifik dan unik, sulit dipahami
kecuali oleh dirinya sendiri, mengokohkan bahwa qalbu adalah sumber
keunikan sekaligus keunggulan manusia. Dalam proses pencarian makna
tersebut, telah memancangkan visi dan misi dari hidupnya. Abah Sepuh,
selaku mursyid dalam talqin selalu mengingatkan: “bersihkan qalbu
dengan zikir”. Badan payah dengan berbagai kegiatan, sibuk dari bangun
hingga tidur, sehingga sholat dilalaikan, Tuhan ditinggalkan, tidak
diperlukan lagi, lari pada berbagai kesenangan sementara. Padahal
siapakah

yang

memberi

hidup,

memberi

rizki,

ditinggalkan?, pertanyaan Abah dengan lembut.

sehingga

Tuhan

“Segala sesuatu ada

pembersihnya, pembersih qalbu adalah zikir” kata ajengan Jejen, ketua
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lembaga da’wah Pesantren Suryalaya. Qalbu yang bersih, itulah yang
dicanangkan dalam talqin, puncak ajaran untuk mencapai prestasi
manusia yang penuh idealisme, yaitu insan yang ma’rifatullah. William
Blake (dalam Zohar dan Marshall, 2000: 19) menyatakan: “ if the doors of
perception were cleaned, everything would appear to use as it is, infinite”.
Ketajaman qalbu yang suci, yang terungkap melalui intuisi dan persepsi
dapat menembus batas-batas penginderaan manusia. Bahkan hadis Nabi
juga mengatakan: “Seandainya setan-setan itu tidak mengelilingi qalbu
manusia, sungguh mereka (manusia) itu akan mampu melihat alam
malakut (qoib)” (riwayat Ahmad dari Abu Hurairah). Semuanya itu
meyakinkan bahwa potensi qalbu sesungguhnya tidak terbatas, sehingga
manusia

pemilik

qalbu

tersebut

dapat

mengaktualisasikan

dalam

kehidupannya. Dia akan merefleksikan kebenaran, keindahan, dan segala
sifat ilahiah dalam kehidupan lebih luas, menuju kebahagiaan, keindahan,
tatanan universal yaitu al-Islam.
Manusia terdiri dari raga dan jiwa. Jiwa atau ruh, adalah unsur non
materi dari Allah yang ditiupkan ke dalam diri manusia. Firman Allah
menerangkan: “Kemudian Dia menyempurnakan dan meniupan ke dalam
(tubuh)nya ruh (ciptaan)-Nya…” (QS. as-Sajdah: 9). “Maka apabila telah
kusempurnakan kejadiannya dan kutiupkan kepadanya ruh (ciptaan)Ku…” (QS. Shaad: 72). Peranan ruh oleh Allah dijelaskan: ”Dan
demikianlah Kami wahyukan kepadamu wahyu (al-Qur’an) dengan
perintah kami…”, (QS. asy-Syuura: 51), juga firman Allah: “Dia
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menurunkan para malaikat dengan (membawa) wahyu dengan perintahNya kepada siapa yang Dia kehendaki di antara hamba-hamba-Nya…”
(QS. an-Nahl: 2). Wahyu dapat diterjemahkan dalam bahasa Indonesia
wahyun yang berarti pesan, ajaran atau konsep. Wahyun Ilaahiyun berarti
pesan Tuhan atau ajaran Tuhan. Wahyu diturunkan kepada para Nabi
dalam wujud abstrak atau wujud ruhaniah, maka wahyu disebut juga ruh.
Allah berfirman: “Dan tidak ada bagi seorang manusiapun bahwa Allah
berkata-kata dengan dia kecuali dengan perantaraan wahyu…” ( QS. asySyuura: 51).

Jadi ruh pada manusia artinya kemampuan memahami

pesan (ajaran, konsep) yang secara ringkas disebut kesadaran.
Kesadaran dapat berupa: (1) kesadaran intelektual, rasional,

(2)

kesadaran ethic- moral, seperti baik-buruk, jujur-khianat, hukum, (3)
kesadaran artistik, seperti indah-jelek, cantik-buruk, seni, (4) kesadaran
religius, transendental, seperti: ritual, sakral, profan. Sebagai sumber
pemahaman dan kesadaran maka ruh merupakan hakekat tertinggi dari
keberadaan manusia. Kesadaran merupakan pokok ajaran di Pondok
Pesantren Suryalaya, yang disampaikan melalui talqin, dan dipelihara
dengan zikir. Jadi sesungguhnya Pondok Pesantren Suryalaya telah
membina hahekat manusia yang merupakan kehidupan ruhaniah.
Kehidupan ruhaniah merupakan hakekat dari keberadaan manusia,
hal itu dapat dibuktikan dengan memperhatikan makhluk-makhluk lain,
seperti binatang dan tumbuhan, ternyata mereka tidak mempunyai ruh,
oleh karena itu mereka tidak mempunyai kecerdasan intelektual, moral,
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seni, maupun iman. Bahwa mereka dapat hidup, karena adanya hayat
yang menjadi bagian dari biologi mereka, maka binatang dan tumbuhan
tidak mengalami kehidupan akherat. Ketika binatang mati hayatnya habis
dan

jasadnya

membusuk menjadi tanah,

sehingga

habis sudah

riwayatnya, sedangkan manusia ketika mati, jasadnya menjadi tanah,
sedangkan ruh nya akan tetap hidup di alam lain.
TQN Pesantren Suryalaya mengajarkan bahwa manusia mempunyai
kehidupan ruhaniah yang dapat mengalami proses transenden, yakni
suatu proses menghubungkan manusia dengan realitas yang jauh lebih
dalam dan lebih kaya dari pada sekedar hubungan dan fabrikasi sel saraf.
Zohar dan Marshall (2000: 68), mengatakan bahwa transenden bisa jadi
merupakan kualitas tertinggi dari kehidupan spiritual. Dalam kajian agama,
hal tersebut diartikan sebagai sesuatu yang berada di balik dunia fisik.
Orang-orang thorekat menyebutnya fana, suatu pengalaman puncak
spiritual yang mampu mengubah perjalanan hidup seseorang. Ketekunan
santri Suryalaya sangat didukung oleh pengalaman-pengalaman ruhaniah
tersebut. Abah Anom melarang santrinya untuk menginformasikan
pengalaman-pengalaman tersebut, karena sifatnya sangat pribadi dan
dapat

melahirkan

kemanusiaan,

sombong.

batas

ruang

Pengalaman
dan

waktu,

melampaui

batas-batas

melampaui

batas-batas

pengetahuan dan pengalamannya, serta menempatkan pengetahuan dan
pengalaman tersebut ke dalam dimensi konteks yang tidak terbatas.
Pengalaman yang tidak terbatas tersebut apabila dikomunikasikan pada

243

pihak lain akan sangat membahayakan bagi dirinya dan lingkungannya,
karena sulit diterima dengan akal rasional, maka dilarang keras untuk
disampaikan pada orang lain. Para santri Suryalaya selaku pengamal
TQN, sangat mendambakan pengalaman-pengalaman ruhaniah tersebut,
bentuk-bentuk menghubungkan diri dengan guru-gurunya, baik yang
masih hidup maupun yang sudah mati, merupakan proses menuju fana,
yang bertingkat-tingkat. Proces menuju pada tingkatan kesadaran yang
lebih tinggi, untuk mencapai kualitas manusia seutuhnya dibina melalui
zikir.
Pengamatan lapangan menunjukkan bahwa proses pendidikan dan
pembinaan di Pesantren Suryalaya memandang zikir sebagai amalan
pokok yang menjadi ciri utama pesantren tersebut. Kesimpulan tersebut
paling tidak berlandaskan dua dasar, yaitu: (1) zikir sebagai pelajaran dan
amalan pokok di pesantren tersebut, (2) metode zikir yang sangat khas,
dibandingkan metode zikir yang dijalankan di tempat lain. Kekhususan
metode dzikir di Pondok Pesantren Suryalaya akan segera dirasakan oleh
setiap orang yang berkunjung /silaturahim di pesantren tersebut.
Observasi menunjukkan bahwa setiap habis sholat fardu suara zikir
memenuhi lingkungan Pondok Pesantren Suryalaya. Demikian juga di
sepertiga bagian akhir setiap malam harinya. Pengamalannya dengan
mengucapkan kalimat laa ilaha illa Allah secara keras yang disebut zikir
jaher, dan pengamalan kalimat laa ilaha illa Allah dalam qalbu, disebut
zikir khofi.
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Observasi dan wawancara juga menunjukkan bahwa pengamalan
zikir jahar hendaknya dengan menyentuhkan lidah ke bagian langit-langit
mulutnya dan memusatkan perhatian akan makna Allah dalam fikiran dan
qalbunya /latifah. Kemudian mengulang-ulang zikir tersebut sebanyak
mungkin. Dalam proses zikir harus dipenuhi beberapa persyaratan
sebagai berikut: (1) talqin zikir minal mursyid yaitu harus memperoleh
pelajaran dari guru thorekot. Santri / ikhwan merasakan perbedaan yang
prinsip ketika zikir belum ditalqin oleh mursyid, dan setelah ditalqin oleh
mursyid,

perbedaan

tersebut

tertutama

pada

kekhusukan

dalam

pengamalannya. (2) pada waktu zikir harus mempunyai wudhu, (3) pada
waktu mengucapkan harus bersuara yang semangat (keras), (4) waktu
mengucapkannya harus merupakan pukulan pada titik-titik kesadaran
pada latifah.

Proses tersebut harus penuh kerendahan qalbu dan

keimanan seakan sedang berbicara dengan Allah, sehingga berbagai
perasaan yang menganggu dalam qalbu dapat dinafikan dan qalbunya
selalu terpaut hanya kepada Allah semata dalam keadaan suci. Dengan
demikian timbullah kesadaran akan keberadaan Allah yang merupakan
esensi hakikat manusia bisa lahir dalam qalbu secara lahiriyah dan
batiniyah.

Fase

kesadaran

atau

merasakan

kehadiran

Allah

dianugerahkan dan ada dalam setiap diri manusia, sehingga harus
direalisasikan dan diaktualkan.
Pesantren Suryalaya mempunyai pemahaman, bahwa manusia
mempunyai

sepuluh

latifah,

atau

fase

halus.

Lima

diantaranya
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berhubungan dengan alam al-Amry atau alam perintah dan lima lainnya
berhubungan dengan alam al-kholqy atau alam ciptaan. Alam perintah
adalah dunia eksistensi dan tidak berwujud (immaterial), yang diciptakan
langsung oleh Allah melalui ucapan perintahNya “kun! Atau jadilah!.
Adapun tempatnya ada di singgasana Allah (arsy). Latifah ini terdiri dari:
(a)

Latifatul qolby terletak di sisi sebelah kiri dada.

(b)

Latifatul ruhy terletak di sisi sebelah kanan dada.

(c)

Latifatul sirry terletak di antara qolby dan sirri.

(d)

Latifatul khafy terletak di dahi.

(e)

Latifatul akhfa terletak di otak.

Alam al-Khalqy, adalah alam ciptaan, merupakan segala sesuatu
yang diciptakan Allah secara gradual melalui evolusi dan bersifat material
(berwujud), tempatnya ada

di bawah arsy. Alam ini merupakan

perpaduan antara nafsu, atau ego yang termasuk ke dalam aspek fisik
manusia dan terletak di bawah pusat dengan empat anasir yang terdapat
dalam diri manusia, yaitu: (1) unsur tanah, (2) unsur air, (3) unsur udara,
(4) unsur api. Perpaduan antara kedua alam tersebut di atas dapat
disajikan sebagai berikut:
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7.
Tabel 7
Perpaduan antara Alam Akhfa dengan Alam Nafsu

B.

AKHFA

ARSY

NAFSU

Khafi

DAERAH

Api

Sirr

AL-IMKAN

Udara

Ruh

Air

Qolby

Tanah

Sumber: Noor Anom Mubarok (2003)

Dari perpaduan dua alam tersebut akan memunculkan daerah alimkam, atau daerah kemungkinan, bagian atas daerah ini berada di atas
singgasana Allah dan bagian bawahnya terletak di bawah singgasana
Allah (arsy). Sinergi antara berbagai latifah menunjukkan

pergolakan

manusia, sehingga muncullah keinginan-keinginan, harapan dan berbagai
bentuk aktifitas lainnya. Pesantren Suryalaya mensiasati hal tersebut agar
selalu terarah kepada garis ketentuan Allah, sehingga manusia tidak akan
terlalu banyak mendapatkan problem dalam kehidupannya. Siasat
/metode yang ditempuh oleh Pesantren Suryalaya adalah memenuhi
masing-masing latifah tersebut dengan kalimah thoyibah, mengisi dengan
zikir, sehingga jadilah mereka kholifah-kholifah Allah.
Dalam

melaksanakan

metode

tersebut,

Pesantren

Suryalaya

memberikan pemahaman kepada santrinya /ikhwan melalui berbagai
media yang dimiliki, seperti: para muballiq, pengurus, dan penerbitan.
Adanya

beberapa tingkatan latifah, selalu diingatkan dalam berbagai

ceramah, penataran dan buletin yaitu: Pertama, Latifah Qolbi, dalam
latifah ini bersemayam nafsu lawwamah. Nafsu Lawamah merupakan
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sarangnya penyakit-penyakit qalbu sebagai berikut: (1) selalu ingin sama
dengan orang lain (2) aniaya atau membinasakan (3) mengumpat, (4)
selalu ingin dipuji, (5) bohong, (6) ingkar pada kewajiban.
Kedua Latifah Ruhy, dalam latifah ini bersemayam nafsu Sawiyah
atau Mulhamah yaitu nafsu yang sudah lebih meningkat dengan
keinginan agar lebih baik, suka menerima berbagai nasehat dan ilham
ilmu pengetahuan dari Allah sehingga perilakunya dihiasi dengan akhlak
mahmudah, seperti sabar, syukur, tabah serta ulet. Nafsu Mulhamah
merupakan induknya kebajikan-kebajikan qalbu sebagai berikut: (1)
dermawan, (2) menerima apa adanya, (3) ramah, (4) rendah qalbu (5)
insyaf, 6) tegar menghadapi cobaan.
Ketiga, Latifatus Sirri, dalam latifah ini bersemayam nafsu
Mutmainnah nafsu yang sudah mendapatkan tuntutan dan pemeliharaan
yang baik, sehingga mendatangkan rasa tenang dan kalau berbuat untung
atau rugi dihitung terlebih dahulu. Nafsu Mutmainnah merupakan
induknya kebaikan-kebaikan qalbu sebagai berikut: (1) sayang sesama
makhluk, (2) tawakkal, (3) tekun beribadah, (4) rido, (5) syukur, (6)
khawatir atau takut melanggar perintah.
Latifah Khofi, dalam latifah ini bersemayam Nafsu rodiyah yaitu
nafsu yang sudah ridlo menerima segala perintah Allah, keberadaannya
dalam kebahagiaan, mensyukuri ni’mat, qonaah yaitu merasa cukup
dengan apa yang ada. Diibaratkan seperti layang-layang disuruh ke kanan
menuju ke kanan, disuruh ke kiri menuju ke kiri. Nafsu rodiyah
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merupakan induknya kebaikan-kebaikan qalbu sebagai berikut: (1)
berakhlak mulia, (2) meninggalkan sesuatu selain Allah (3) kasih sayang
(4) selalu mengajak pada kebaikan (5) rela berkorban (6) peduli terhadap
sesama.
Latifah Ahfa, dalam latifah ini bersemayam Nafsu Mardiyah yang
merupakan nafsu yang sudah diridloi dan diatur oleh Allah, sehingga
apabila salah akan ditarik dan apabila kurang semangat ibadah akan
didorong. Ibarat wayang yang dimainkan oleh Sang Dalang dan mencapai
Waliyullah. Nafsu Mardiyah merupakan induknya kebaikan-kebaikan
qalbu, seperti: (1) ilmu yakin (2) aenul yakn (3) haqqul yakin.
Latifatul Nafsi, dalam latifah ini bersemayam Nafsu

Amarah

merupakan suatu nafsu yang mempunyai keinginan besar tidak terkendali,
tidak dapat membedakan mana yang baik dan mana yang jelek, mana
yang manfaat dan mana yang mufsidat.

Nafsu Amarah merupakan

sarangnya penyakit-penyakit qalbu sebagai berikut: (1) pelit atau kikir, (2)
serakah atau hirsun, (3) hasud, (4) bodoh atau gopiah, (5) sombong atau
takabur, (6) syahwat.
Latifah Qolab, dalam latifah ini bersemayam Nafsu Kamilah yang
merupakan bentuk tawakkal secara total, jiwa yang telah sempurna
bentuk

dan

dasarnya

sudah

cukup

untuk

mengerjakan

irsyad,

menyempurnakan ikmal terhadap allah, sehingga diberilah dia gelar
mursyida

atau

mukammil,

berilmu

ladunni

min’indillah,

sehingga
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merupakan induknya kebaikan qalbu sebagai berikut: (1) irsyad, (2) ikmal,
(3) bagobillah, (4) laduni min indillah, (5) tazali asma af’al dan zat.
Hasil observasi dan wawancara menemukan bahwa para ikhwan
yang telah mengamalkan zikir dengan benar merasa mendapatkan
manfaat-manfaat sebagai berikut: (1) himah aliyah, yaitu cita-cita luhur,
yang tidak terbatas pada kehidupan dunia yang fana. Perilakunya
mempunyai

keinginan

luhur

kebahagiaan

di

akherat,

sehingga

meninggalkan kesenangan sesaat yang menjadi larangan Allah. Contoh
perilakunya misalnya berpayah-payah bangun malam, untuk mandi taubat
dan sholat malam, berpuasa dan melaksanakan aurat-aurat (ritual ibadah)
tertentu.

(2) hifdul hurmah, yaitu dapat menjaga kehormatan, (3) khoirul

khidmah, yaitu meningkatkan pelayanan dengan semakin meningkatnya
kualitas dan intensitas ibadah, hal mana dicontohkan oleh Abah dalam
menerima berbagai macam tamu. (4) tafudzul azamah keberanian
mewujudkan cita-cita yang tinggi sehingga mencapai kesuksesan dan (5)
syukrul ni’mah , yaitu mewujudkan syukuran dalam segala kehidupan.
B.

PEMBINAAN KYAI
Setiap orang yang datang ke Suryalaya, segera menangkap kesan

bahwa Abah merupakan tokoh sentral di pesantren tersebut, terlebih Abah
mempunyai kedudukan sebagai mursyid thoriqat, sehingga sangat
dimuliakan.

Pondok pesantren Suryalaya didirikan oleh Syekh Haji

Abdullah Mubarrok bin Nur Muhammad (Abah Sepuh), kemudian maju
dan berkembang dengan pesat di bawah kepemimpinan

Abah Anom,
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panggilan KH. Ahmad Sohibul Wafa Tajul Arifin. Beliau berdua adalah
Mursyid

Thoriqot

Qodiriyyah

Naqsabandiyyah

(TQN),

sehingga

kedudukannya di pesantren tersebut khususnya dan di lingkungan
jamiiyah TQN sangat dimuliakan. KH. Abdullah Mubarrok bin Nur
Muhammad yang lebih akrab dipanggil Abah Sepuh sangat dihormati dan
dimuliakan, sebab beliau perintis Pesantren Suryalaya. Pesantren TQN
yang pada waktu itu sangat asing bahkan dicitrakan negatif oleh
masyarakat. Ketekunan Syekh Haji Abdullah dan kegigihannya merintis
pesantren membawa keberhasilan sehingga diterima dan mendapat
dukungan masyarakat. Jasa tersebut selalu dikenang oleh masyarakat,
sehingga makamnya selalu ramai dikunjungi orang yang ingin mendoakan
secara langsung di pusaranya. Abah Anom pimpinan Pesantren Suryalaya
dewasa ini, juga sangat dihormati oleh segenap santri, masyarakat,
pemerintah dan seluruh jamiiyah TQN. Kemuliaan kyai setidaknya
disebabkan tujuh hal, yaitu faktor keilmuan, keteladanan, panutan,
kharisma, kepemimpinan, keshalehan.
1.

Faktor Ilmu
KH. Ahmad Sohibul Wafa Tajul Arifin, yang sangat akrab dipanggil

Abah Anom berarti “Kyai Muda”, panggilan yang dinisbahkan berdasar
keluasan ilmu yang dimilikinya. Abah Anom memulai pendidikannya di
Sekolah Dasar Negeri,

melanjutkan belajar ke Madrasah Tsanawiyah

(sekolah menengah agama Islam) di Ciamis, kemudian belajar

di

pesantren Jambudwipa, Cianjur, dan pesantren Gentur juga di Cianjur.
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berguru kepada Syekh Romli, seorang ulama asal Garut Jawa Barat yang
berada di Jabal Gubaisy, Mekah. Sepulang dari Mekah, Abah Anom yang
sejak mudanya, delapan belas tahun, telah dikenal sebagai seorang yang
alim (Juhaya S. Paja, 1990: 116), menguasai ilmu figh, ilmu kalam, ilmu
tasawuf, dan bahasa Arab, mendampingi ayahandanya, mengasuh
pesantren Suryalaya, dan dipercaya menjadi wakil talqin. Kematangan
dan pengalaman pribadinya diperkaya dalam menyelesaikan tantangan
berat yang dihadapi pesantren Suryalaya menghadapi DI / TII, dan fitnah
yang mengatakan bahwa ajaran Islam yang diajarkan di Suryalaya
menyeleweng dari ajaran Islam yang benar. Pengalaman tersebut
membekali diri menggantikan ayahandanya, Abah Sepuh yang wafat pada
tahun 1956. sebagai pimpinan pesantren Suryalaya sekaligus sebagai
Mursyid TQN. Sebagai ulama mursyid TQN, Abah Anom selalu menjadi
tumpuan pertanyaan, pengaduan dari berbagai macam problem individu,
keluarga dan masyarakat, serta pejabat dari berbagai kalangan, yang
berdatangan ke Pesantren Suryalaya. Setiap hari puluhan bahkan sering
ratusan orang datang ke Suryalaya, baik sendiri-sendiri maupun
berombongan. Mereka berasal dari berbagai lapisan, orang kecil,
masyarakat biasa, pegawai, ABRI, pengusaha, pejabat, sampai menteri
dan kepala negara, dengan aneka ragam persoalan yang mereka bawa
untuk ditanyakan kepada pangersa Abah. Keaneragaman tamu dan
persoalan yang dikonsultasikan menunjukkan bahwa Abah Anom
merupakan seorang ulama yang berwawasan luas dan arif bijaksana.
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Para santri dan tamu yang hadir ke sana, mengatakan Abah Anom
memiliki ilmu hikmah, ilmu yang membuat orang mampu memecahkan
masalah yang dihadapi dan memperoleh keberkahan. Itulah hakekat
kecerdasan spiritual, yaitu kemampuan menempatkan masalah dalam tata
nilai yang lebih luas, sehingga persoalannya menjadi tidak signifikan
(berarti) lagi.
Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa orang tua santri
menunjukkan bahwa mereka mengirimkan anaknya nyantri di Suryalaya,
bukan sekedar agar anaknya berhasil meraih ilmu umum dan ilmu agama
secara rasional empirik, melainkan yang lebih diharapkan adalah ilmu
hikmah. Hal tersebut mendorong para santri tidak hanya belajar ilmu-ilmu
rasional empirik, tetapi juga melaksanakan berbagai amalan, ibadah ritual
yang digariskan oleh pangersa Guru Mursyid. Kajian ilmu ini dituangkan
dalam mata kuliah kepesantrenan, yang memuat kajian rasional empirik
tentang TQN, dan juga pembinaan amaliah langsung terhadap kurikulum
tersebut. Salah satu monitoring secara kontinyu terhadap pembinaan
kecerdasan spiritual ini, setiap hari sabtu, santri ziarah ke makam Abah
Sepuh dan silaturahim dengan Abah Anom, dan setiap semester diadakan
makestra yaitu malam pembinaan amaliah TQN bagi para mahasiswa.
Makestra merupakan malam pembinaan amaliah TQN bagi para
mahasiswa, kegiatannya antar lain: (1) mandi malam, (2) sholat sunat, (3)
zikir, (4) dialog dan perenungan. Amaliah tersebut dilaksanakan secara
berjamaah. Jadi sekolah-sekolah di Pesantren Suryalaya membina
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sekaligus berbagai jenis kecerdasan, antara lain kecerdasan intelektual
dan kecerdasan spiritual.
2.

Faktor Keteladanan
Abah Anom dilahirkan pada tanggal 15 Januari 1915. jadi pada tahun

2005 ini usia beliau sudah 90 tahun. Di usia senja tersebut dengan duduk
di kursi dorong Abah melayani ratusan tamu, bahkan di hari-hari tertentu
ribuan tamu, sesuatu yang luar biasa. Sekarang ini jarang orang yang
bertahan sampai usia tersebut, kalaupn ada satu dua orang, keadaannya
lebih banyak menyulitkan orang di sekitarnya. Peneliti sendiri pernah
diberi kesempatan untuk beraudensi, berwawancara beberapa menit, juga
secara kolektif bersama santri senior mengikuti talqin kubro. Bahkan di
bulan Juni 2003 Abah masih mengikuti ziarah Wali Songo, dari
Tasikmalaya, Cirebon, Demak, Kudus, Tuban, sampai di Surabaya.
Semuanya itu menunjukkan kesungguhan Abah dalam pengamalan
agama, dan betapa besar perhatiannya terhadap para tamu dan para
santri.
Ketika mudanya, Abah memimpin langsung kegiatan ritual ibadah di
pesantren, menjadi imam rowatip dan memimpin berbagai kegiatan
ibadah lainnya. Demikian juga dalam berbagai kegiatan kemasyarakatan,
pertanian dan keamanan lingkungan, Abah langsung memotori kegiatankegiatan tersebut. Kesungguhan Abah dalam menangani berbagai
kegiatan

tersebut,

menjadikan

masyarakat

sangat

menghormati

kepadanya. Berdasarkan hasil pengamatan di lapangan diketahui bahwa
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masyarakat selalu datang berduyun-duyun ke pesantren setiap bulan
menjelang kegiatan managib, mereka membawa berbagai macam hasil
pertanian dan perkebunannya. Hal tersebut menunjukkan bahwa Abah
telah merintis keteladan baik dalam ibadah khusus kepada Allah, maupun
ibadah umum dalam amal kebajikan kepada santrinya dan masyarakat
pada umumnya.
Dalam pendidikan, teladan merupakan salah satu kunci, bahkan
sering dikatakan bahwa satu teladan lebih baik dari seribu perintah.
Metode yang diterapkan Abah lebih banyak memberi contoh dari pada
memberi petunjuk dan perintah, dan mampu menggerakkan ribuan orang
untuk mengikutinya. Mereka ikhlas datang dari jauh, dengan berbagai
kendaraan, kereta dan pesawat, untuk bersilaturahim langsung dengan
Abah. Padahal sekarang ini, kehadiran mereka tidak mendapat bimbingan
langsung dengan kata-kata Abah, mereka puas dapat berjabat tangan
dengannya. Keteladan dan kesejukan seolah telah terserap lewat salaman
tersebut.
3.

Faktor Kharisma dan Panutan
Sesungguhnya kemunculan seseorang menjadi panutan tidaklah

secara serta-merta. Hakekatnya dalam kehidupan ini setiap orang selalu
mencari idola, teladan yang kemudian akan menjadi panutannya. Seorang
anak akan mengidolakan orangtuanya, atau orang dewasa di sekitarnya,
karena orang-orang tersebut

dinilai telah memberikan kebaikan dan

manfaat terhadap dirinya. Anak tersebut akan meniru-niru tokoh yang
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menjadi idolanya. Demikian juga para santri di suatu pesantren, umumnya
sangat mengidolakan kyainya. Di pesantren Suryalaya, tidak hanya para
santri, melainkan juga para tamu sangat memuliakan Abah, suasana akan
tenang sunyi-sepi, khitmad, khusuk, begitu Abah akan berbicara. Dalam
setiap acara, segala sesuatunya dipersiapkan dengan sangat tertib,
apalagi bila Abah akan menghadirinya. Padahal --karena kondisi
kesehatan-- Abah tidak dapat memberikan tausiah langsung di acara
tersebut.
Para santri dan jama’ah TQN selalu memanjatkan doa untuk Abah,
juga guru mursyid lainnya, sekalipun mereka sudah wafat. Hari wafatnya
diperingati,

kuburannya

dikunjungi,

untuk

mengenang

kembali

keteladanannya, sekaligus untuk mengirimkan do’a kepada mereka.
Sangat kontras dengan kehidupan modern dewasa ini, guru dan
pimpinannya masih hidup, tetapi sumpah serapah telah ditujukan
kepadanya. Dalam thoriqot, sangat ditekankan bagaimana adab seorang
guru, demikian juga adab seorang murid, sehingga terjalinlah pola
hubungan kehidupan yang sangat harmonis. Pola tersebut terus
dilestarikan, sekalipun kyainya sudah wafat. Beberapa persyaratan yang
harus dimiliki oleh seorang guru Mursyid, yang sering dibahas oleh para
ikhwan dalam majlis ta’lim adalah:
(a)

Mendapat amanat dari Mursyid sebelumnya, baik
tugasnya maupun ajarannya.
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(b)

Memliki iman yang kuat dan kepercayaan yang mantap
terhadap seluruh ajaran Islam, sehingga bergetar
qalbunya bila disebut Nama Allah dihadapannya, serta
imannya semakin kokoh ketika menyaksikan tandatanda kebesarannya.

(c)

Memiliki akhlak yang mulia, karena sesungguhnya Islam
diturunkan untuk menyempurnakan akhlak manusia.

(d)

Mempunyai rasa takut pada Allah, sehingga senantiasa
menjalankan

perintahnya

dan

meninggalkan

larangannya.
(e)

Bersikap zuhud terhadap dunia, karena cinta dunia itulah
awal terjerumusnya manusia pada kemaksiatan dan
kehancuran moral.

(f)

Memiliki ilmu pengetahuan yang luas dan mendalam
tentang aspek ajaran Islam dan ilmu lainnya, sehingga
dapr membantu menyelesaikan masalah ummat.

(g)

Mengamalkan ilmunya dengan ikhlas, ulama tidak cukup
bicara, ceramah, tetapi harus memberikan contoh dalam
pengamalannya.

(h)

Memiliki sikap istiqomah terhadap kebenaran yang
diyakininya, tidak mudah terombang-ambing oleh ajaran,
pemikiran yang teruji kebenarannya.
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(i)

Memiliki

kemampuan

memimpin

dan

mengelola

masyarakat untuk melaksanakan ajaran Islam.
4.

Kepemimpinan
Para ikhwan yang sudah lanjut usia, seperti KH. Komarudin yang

menjadi wakil talqin untuk wilayah Jawa Tengah, Kyai Drs. Ahdi, yang
menjadi kepala MAK dapat menjelaskan bahwa Pesantren Suryalaya
didirikan oleh Abah Sepuh bersama-sama santri dan masyarakat.
Pembangunan berikutnya dilakukan oleh Abah Anom bersama santri dan
masyarakat, pembangunan itu

terus berjalan sampai sekarang. Santri

mahasiswa sedang mencanangkan pembangunan pembangunan asrama
(pondok) putra dan pembangunan kantor yayasan, sehingga kantor
tersebut dapat berfungsi sebagai kantor pusat da’wah. Sekarang sedang
berjalan pembangunan beberapa kantor perwakilan, antara lain di
Surabaya, dan di Malaysia serta di Singapura. Semua itu dipimpin oleh
Abah, dibantu oleh para pengurus dan segenap santri, ikhwan serta
masyarakat.
Kepemimpinan kyai tidak hanya sukses dalam pembangunan fisik
pesantren, yang lebih penting adalah kesuksesan dalam pembangunan
kepribadian santri dan masyarakat. Hal mana terutama ditunjukkan oleh
keberhasilan pesantren Suryalaya dalam menyadarkan kembali remaja
korban napsa melalui inabah. Duapuluh empat inabah sekarang berdiri
untuk membantu pemerintah menanggulangi korban napsa. Ribuan
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remaja yang sudah putusasa terhadap masa depannya berhasil
dikembalikan ke masyarakat, meniti masa depannya.
Kepemimpinan Abah juga berhasil membina santri, ikhwan dan
masyarakat

dalam

berbagai

program

pengembangan

masyarakat

produktif, baik di bidang pertanian, ekonomi dan kehidupan sosial politik
lainnya. Salah satu hasil pembangunan adalah pesantren berikut masjid,
asrama, kampus, dengan lingkungan yang indah dan tertata asri. Hasil
karya Abah juga diakui oleh pihak lain, yang dibuktikan dengan berbagai
tanda jasa yang diterima Pangersa Abah, baik dari jajaran militer,
pemerintah, Lembaga Swadaya Masyarakat, bahkan dari pemerintah luar
negeri. Hal tersebut menunjukkan bahwa Abah berhasil memimpin
sumberdaya yang ada sehingga terwujudlah pembangunan fisik, maupun
non fisik. Kepemimpinan yang dikembangkannya adalah kepemimpinan
yang melibatkan lingkungankan dengan penuh swadaya, sehingga orangorang yang membantunya sekaligus terbina menjadi pemimpin-pemimpin
di kelasnya, seperti Ajengan Jejen (Zainal Asyikin) dari Sukabumi. Beliau
adalah ketua bidang da’wah Pesantren Suryalaya, saat ini dipercaya
sebagai ketua Thoriqoh mu’tbaroh wilayah Jawa Barat.
5.

Keshalehan
Shaleh adalah sinergi antara penguasaan ilmu (‘alim) dan ketaatan

dalam pengamalannya. Abah Anom, diakui keilmuannya oleh para kyai
lain, demikian juga kealimannya, sehingga banyak kyai lain yang menimba
ilmu kepadanya. Kemursyidannya mengokohkan keberadaanya sebagai
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seorang yang ‘alim, sekaligus pengamalkannya. Hal tersebut merupakan
daya tarik sehingga banyak santri yang belajar ke Pesantren Suryalaya,
dari Sekolah Dasar sampai Perguruan Tinggi, demikian juga yang khusu
mondok. Juga ribuan santri yang tdak habis-habisnya berkunjung ke
Suryalaya. Bahkan juga tamu-tamu dari luar negeri, dan undangan ke
berbagai negara tetangga, semuanya menunjukkan sebagian dari
keshalehan Abah Anom. Kehadiran para santri bukan hanya sekedar ilmu
pengetahuan yang empirik rasional, tetapi juga belajar ilmu hikmah
melalui beberap amaliah agama (riyadhoh). Demikian juga para kyai dan
muballiq yang berkunjung ke Suryalaya, hakekatnya mereka sedang
mengambil percontohan dari keshalehan Abah.
C.

PEMBINAAN JAMA’AH

1.

Jama’ah Masjid
Fungsi utama masjid

adalah

untuk shalat,

terutama

shalat

berjama’ah. Hasil observasi menunjukkan bahwa ibadah shalat di
Pesantren Suryalaya betul-betul mendapat perhatian serius, sehingga
shalat berjama’ah selalu dapat dilaksanakan tepat pada waktunya. Sekitar
seperempat jam sebelum masuk waktu shalat, pengeras suara sudah
memberi isyarat, dengan pengajian al-Qur’an. Orang–orang segera
bergegas ke Masjid, baik pengurus, ustad, santri dan para tamu. Semua
kegiatan, termasuk pembelajaran dihentikan. Secara umum kegiatankegiatan sudah dirancang dengan memasukkan shalat berjama’ah di
Masjid awal waktu. Hal tersebut betul-betul sebuah prestasi dalam
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pembinaan kehidupan spiritual manusia, banyak pesantren, lembaga
pendidikan Islam, apalagi lembaga umum yang belum dapat menjalankan
hal tersebut. Bahkan banyak pesantren, yang pelaksanaan shalatnya
berjama’ah tetapi tidak awal waktu, atau yang lebih prihatin lagi shalat
sendirian.

Dengan shalat berjama’ah di Masjid awal waktu, secara

berkesinambungan Allah menjanjikan banyak kelebihan/pahala berlipat
ganda pada orang tersebut.
Fungsi masjid sebagai tempat shalat (berjama’ah), menjadikan
masjid sebuah tempat paling barokah untuk segala urusan, karena
pertemuan di masjid pasti dalam wacana yang positif, apapun topik yang
dibahas. Sebagaimana dicontohkan Nabi, masjid digunakan sebagai
pusat pembinaan ummat, dalam segala segi kehidupan yang berkembang
pada waktu itu. Ketika dewasa ini ritme kehidupan semakin didominasi
oleh tensi kehidupan ekonomi yang penuh persaingan, maka masjid
mestinya menjadi alternatif terbaik untuk penyelesaian berbagai macam
masalah.
2.

Majlis Khataman
Pondok Pesantren Suryalaya memiliki ribuan majlis khataman yang

tersebar di seluruh Indonesia, bahkan juga di luar negeri. Majlis khataman
tersebut kegiatannya berjalan secara rutin, umumnya secara mingguan,
dan sebulan sekali digunakan untuk amaliah managiban. Disamping
berfungsi untuk pembinaan amaliah khataman dan manakiban majlis
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tersebut juga berfungsi sebagai majlis ta’lim untuk pengkajian dan
pendalaman agama, khususnya masalah-masalah TQN.
Majlis khataman tersebut dikoordinir oleh perwakilan Suryalaya, yang
kepengurusannya disahkan oleh Pesantren Suryalaya pusat. Dengan pola
tersebut pembinaan amaliah dan pengajaran agama / TQN selalu dapat
terkontrol dengan baik. Pengurus maljis ta’lim dan pengurus perwakilan
juga

selalu

menghadiri acara

di Pesantren

Suryalaya,

sehingga

pembinaan dan berbagai kebijakan pusat dapat disampaikan dengan baik.
Sebaliknya muballik-muballik Pesantren Suryalaya pusat juga secara
periodik datang ke daerah untuk mengadakan pembinaan
Persoalan-persoalan ekonomi juga menjadi perhatian di kalangan
ikhwan, mereka memanfaatkan potensi setiap daerah yang beraneka
ragam sehingga membuka peluang jaringan dagang diantara para ikhwan,
yang secara informal mereka jalankan sebagai usaha sambilan, sehingga
dapat menutup biaya perjalanan. Dalam acara tersebut sering juga datang
ikhwan yang menawarkan pijat urut bagi yang memerlukan, sehingga
pola-pola pelayanan jasa ini juga berjalan dengan baik, misalnya jasa
perdagangan pakaian, buku-buku tertentu / kitab, jasa pijat urut dan lainlainnya. Jadilah majlis ta’lim tersebut sekaligus majlis perdagangan
sederhana, dan pelayanan jasa lainnya.
3.

Pondok/Asrama
Tata ruang bangunan yang indah segera terlihat ketika memasuki

Pondok Pesantren Suryalaya yang menyatu dengan masyarakat, artinya
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antara pesantren dengan masyarakat tidak dibatasi dengan suatu benteng
tertentu, tetapi justru para santri banyak yang tinggal di rumah-rumah
penduduk di sekitar pesantren. Dalam hal tersebut kedua belah pihak
saling diuntungkan, bagi pesantren dapat mengurangi kebutuhan
pembangunan pondok, sehingga pengeluaran dana dapat dikurangi.
Sementara itu masyarakat mendukung tambahan income dari biaya
penginapan santri, juga penghasilan lain yang menyertainya, misalnya
dagangan warung makan dan kebutuhan barang-barang kelontong. Pola
tersebut dapat berjalan baik selama masyarakat tidak hanya mengambil
keuntungan berupa pendapatan, tetapi juga harus mendukung dan
mengawasi kelancaran program pembelajaran dan peribadatan santri.
Demikian juga para tamu, khususnya tamu managib yang datang
setiap bulan menjelang tanggal sebelas kalender hijriyah. Ribuan tamu
yang hadir dari berbagai kota tersebut, memerlukan penginapan, dan
akomodasi lainnya, mereka tinggal di masjid, di asrama, di rumah-rumah
penduduk.

Dalam

hal

tersebut

terjadilah

sibiose

yang

saling

menguntungkan, meskipun tidak pernah ada tarif resmi, atau sewamenyewa. Mereka saling melayani dan saling memberi dalam batasan
keikhlasan masing-masing, tradisi tersebut berjalan lancar hingga
sekarang, hal mana menunjukkan bahwa diantara kedua belah saling
dapat menjaga kepercayaan sehingga kedua belah pihak saling
diuntungkan.
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Sebagian santri tinggal di bangunan pondok yang sudah cukup tua
dan sedang dalam rencana rehap. Di pondok yang sederhana tersebut
para

santri

dengan

tekun

belajar

mandiri

memenuhi

berbagai

kebutuhannya. Kehidupan jauh dari orang tua, mengajarkan mereka harus
mengatur keuangan, kesehatan, emosi, kerjasama, dan kehidupan nyata
lainnya.
Dalam proses tersebut tidak jarang mereka saling pinjam-meminjam,
baik: buku, pakaian, uang, sepatu dan kebutuhan-kebutuhan lainnya.
Ketika ada kiriman jajan dari keluarga, kebahagiaanpun mewarnai mereka
semua, paling tidak dalam satu kelompok kamar mereka. Keakraban,
kebersamaan, gotong-royong, suka-duka bersama telah menanamkan
kepercayaan, bahkan sampai para santri sudah pulang ke kampung
halaman masing-masing. Terjadilah proses pembinaan secara alamiah
nilai-nilai spiritual seperti: (1) Shiddiq: benar (2) Fathanah: cerdas, (3)
Amanah: dapat dipercaya, (4) Tabliq: menyampaiakn, (5) Mumtaz:
kesempurnaan.
D.

INTERNALISASI NILAI-NILAI KECERDASAN SPIRITUAL (SQ)

1.

Qalbu sebagai Sentral Pembinaan Kecerdasan Spiritual (SQ)
Usaha mencapai kebahagiaan melalui pendekatan spiritual telah

berkembang di Indonesia sebelum masuknya ajaran Islam. Usaha
tersebut dikembangkan melalui ajaran mistik,

yang mempunyai tujuan

utama mencapai pengalaman terbukanya tabir (ilmu kasyfi) alam gaib,
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sehingga bisa berhubungan langsung dengan makhluk gaib dan Tuhan
(Simuh, 2003: 26). Pengalaman kasyaf, fana, dan ma’rifatullah tersebut
merupakan pengalaman psikologis yang sangat berharga, karena mampu
memberikan inspirasi dan perubahan-perubahan positif yang sangat
berarti bagi kehidupan dirinya. Kesejajaran alam pikiran mistik sangat
menguntungkan dalam penyebaran agama Islam, sehingga Islam yang
datang dan dapat berkembang di Indonesia dan khususnya di Jawa,
adalah Islam yang bercorak sufistik (Simuh, 2003: 162).
Di Jawa, ajaran mistik itu dikembangkan oleh para sastrawan melalui
ungkapan-ungkapan sastra Jawa, yang mengajarkan renungan kearifan
kebatinan, hasil dari wisik (bisikan) atau wangsit. Sebagai contoh adalah
aliran Pangestu yang mengajarkan (1) distansi, (2) konsentrasi, (3)
representasi. Ajaran tersebut serupa dengan konsep takhalli, tahalli dan
tajalli di dalam tasawuf Islam. Pada tingkatan terakhir (tajalli) si abdi telah
mencapai ilmu ma’rifat, yaitu menyaksikan Tuhan dengan benar. Proses
interaksi Islam dengan budaya Jawa, jika ditinjau dari perspektif Islam
telah memunculkan corak Islam yang sinkretik, sebaliknya jika dilihat dari
perspektif perkembangan kebudayaan Jawa yang terjadi adalah proses
sintetik yang sangat serasi. Proses tersebut dapat terjadi dengan baik
karena adanya satu kesamaan dasar bahwa qalbu merupakan dasar
penyelesaian berbagai masalah sehingga tercapailah kebahagiaan yang
sejati.

Beberapa

contoh

bentuk

keterpaduan

tersebut,

misalnya:

berkembangnya sastra Jawa Islam yang mengajarkan keluhuran budi-
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pekerti, seperti: serat Dewaruci, Arjuna Wiwaha, Centhini, Wedhatama,
Wirid Hidayat Jati, Wulangreh. Sedangkan kitab-kitab sufisme yang
mereka pelajari antara lain: Ihya ‘Ulum Al-Din, Qut Al- Qulub, Futuh AlMakkiyah, Risalah Al-Qusyairiyah, Al Hikam.
Salah

satu

aliran

tasawuf

adalah

Thoriqot

Qodiriyyah

Naqsabandiyyah (TQN) yang diajarkan oleh Pesantren Suryalaya. TQN
Pesantren

Suryalaya

bertujuan

membina

ikhwannya

untuk

hablumminallah dan hablumminannas. Ajaran ini diterima di tengah
masyarakat dari berbagai aliran, kelompok dan golongan. Ikhwan
Pesantren

Suryalaya

ada

dari

golongan

Nahdlotul

‘Ulama,

Muhammadiyah, Al-Irsyad, bahkan dari aliran kepercayaan. Hal tersebut
terjadi karena Pesantren Suryalaya mengajarkan qalbu sebagai pusat
aktifitas manusia, itulah titik temu dan pengikat semua kelompok dan
kepentingan.
Eksistensi semua objek kehidupan selalu menuntut adanya satu titik
pusat sebagai tempat bertemu dan bergabungnya sesala sesuatu. Titik
pusat pertemuan tersebut adalah pikiran ketuhanan. Dalam bahasa al
qur’an ‘Tak satu zaroh pun dapat bergerak sendiri tanpa terkait dengan
tangan Tuhan’ (QS, Yunus: 61; QS. Saba’: 3). Konsep pikiran ketuhanan,
sebagai titik tengah atau sentral, dapat dipahami sebagai relatifitas
keimanan seseorang yang tempatnya di qalbu, dan mempunyai fungsi
sebagai titik sentral komando atas segala aktifitas manusia. Inayat Khan
(2000: 24) menegaskan bahwa pikiran akarnya adalah qalbu. Qalbu yang
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bersih, bening, dan jernih akan menghasilkan perilaku yang bersih,
bening, dan jernih.

Penampilan setiap insan merupakan refleksi dari

qalbunya sendiri. Menurut Al Ghazali (dalam Ali Issa Othman, 1981: 1118) qalbu adalah tempat berpijak dari seluruh pengetahuan dan
pengalaman. Qalbu mendapatkan pengetahuan melalui akal pikiran dan
melalui pengalaman orang yang bersangkutan. Namun pengetahuan yang
diperoleh melaui dua cara tersebut hanyalah merupakan petunjukpetunjuk yang semu (dalil). Sumber-sumber pengetahuan yang pokok
adalah bagian terdalam dari qalbu, yakni ruh seseorang yang disebutnya
kecerdasan ilmu laduni atau kecerdasan spiritual. Jadi pengetahuanpengetahuan yang diperlukan dari fenomena-fenomena dunia melalui akal
pikiran, mulai dengan mengenal dirinya sendiri. Usaha untuk mengetahui
diri sendiri secara baik tidaklah cukup melalui akal pikiran, tetapi harus
juga melalui pengalaman keagamaan. Pengalaman tersebut terekam kuat
dalam diri bahkan mampu merubah pribadinya secara mendasar kearah
keutamaan.
Pondok Pesantren Suryalaya menfokuskan pada pembinaan qalbu,
melalui berbagai bentuk amaliah, yaitu:
(a)

Talqin, sebagai upaya pembukaan hijab qalbu agar dapat
menerima pancaran nur Allah, melalui penanaman kalimat
tauhid.
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(b)

Shalat, merupakan pelaksanaan dari rukun Islam yang kedua.
Di Pesantren Suryalaya disamping shala wajib, santri juga
harus melaksanakan shalat sunat secara disiplin.

(c)

Zikir, sebagai upaya mengoptimalkan potensi qalbu, yang
terdiri dari zikir jaher dan zikir qofi. Dengan zikir akan
membersihkan qalbu, sehingga pancaran nur Allah dapat
sepenuhnya terserap oleh qalbu, untuk kemudian dipantulkan
dalam aktivitas kehidupannya.

(d)

Khotaman, yaitu membaca dan memahami sebagian kalimat
toyibah, untuk memperkokoh komitmentnya kepada Allah.

(e)

Manakib, yaitu amaliah untuk mengenang sejarah perjuangan,
dan mendoakan para ulama pendahulunya yang telah berjuang
mendakwahkan Islam sehingga ajaran tersebut sampai pada
dirinya.

(f)

Ziarah, amaliah mendatangi makam para ulama dengan tujuan
untuk mendoakan ulama tersebut, serta mengenang kembali
keteladanannya sehingga memperbesar ghiroh kehidupan
agamanya..

Berbagai amaliah tersebut menunjukkan kesungguhan Pondok
Pesantren

Suryalaya

dalam

melakukan

pembinaan

qalbu.

Qalbu

merupakan kunci sentral dalam sistem spiritual Islam, jadi jelaslah bahwa
sesungguhnya Suryalaya merupakan pesantren tempat pembinaan
kecerdasan spiritual.
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2.

Aktualisasi Potensi Kecerdasan Spiritual (SQ) dalam Kehidupan
Sebagai konsep yang baru berkembang, kecerdasan spiritual

ditelaah oleh banyak pakar dari berbagai disiplin dengan penekanan yang
berbeda-beda, sehingga melahirkan nuansa yang berbeda. Dari penelitian
di Pondok Pesantren Suryalaya Tasikmalaya yang merupakan pesantren
thoriqot qodiriyah naqsyabandiyyah menunjukkan bahwa pesantren
tersebut sangat mengutamakan pembinaan kecerdasan spiritual, melalui
pembinaan qalbu. Deskripsi kecerdasan spiritual dapat dikemukakan
dengan beberapa unsur pokok sebagai berikut:
(a)

Unsur dasar pokoknya adalah keimanan yang berada dalam
qalbu setiap orang, yang berfungsi sebagai titik sentral
pembinaan kecerdasan spiritual. komando segala aktivitas
kehidupan.

(b)

Tujuannya untuk mencapai ma’rifat dan mahabbah kepada
Allah SWT.

(c)

Sasarannya : hidup yang terbaik.

Pesantren Suryalaya, mempunyai suatu lembaga yang sangat
terkenal, yaitu Inabah, yang memberikan pelayanan untuk santri korban
napza dan penyakit stres lainnya. Jenis penyakit tersebut merupakan
penyakit di zaman modern yang sesungguhnya terkait erat dengan
masalah nilai. Sangat sedikit orang yang mempunyai perhatian dengan
masalah qalbu. Padahal sesungguhnya pemahaman tersebut sangat
penting dalam kehidupan manusia. Qalbu adalah tempat bersemayamnya
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keimanan seseorang, yang akan mengalirkan sumber kekuatan, motivasi,
kemauan dan bibit-bibit perbuatan-perbuatan baik lainnya. Sebaliknya dari
qalbu pula menjalar berbagai macam virus yang merusak kehidupan,
seperti: putus asa, malas, takut tamak, iri, dengki dan penyakit-penyakit
qalbu sebagai sumber kejahatan seseorang.
Penyebab utama penyakit tersebut karena zaman ini secara spiritual
adalah bodoh. Zohar dan Marshall (2000; 22) menyatakan: “modern
culture is spiritually dumb, not only in the West but olso, increasingly, in
those Asian countries influenced by the West”. Kebodohan spiritual artinya
bahwa masyarakat telah kehilangan pemahaman terhadap nilai-nilai
mendasar, nilai-nilai yang melekat di bumi dan lingkungannya. Kehidupan
manusia modern terbelenggu pada kegiatan rutinitas, hari dan jamnya
yang terus berjalan, pada kegiatan rutin sehari-hari. Mereka terbelenggu
oleh kepuasan kehidupan seks, pekerjaan, dan produk-produk lainnya.
Manusia melihat, menggunakan, dan mengalami sesuatu yang hanya
bersifat langsung dapat dilihat yang serba pragmatis. Manusia bukan buta
warna tetapi buta makna. Bukti paling nampak adalah kenyataan bahwa
penyebab kematian tertinggi di Dunia Barat, yaitu bunuh diri dan
alkoholisme.
Pondok Pesantren Suryalaya, mengajarkan santrinya untuk talqin
dan

zikir.

Talqin

untuk

menyadarkan

kemanusiaannya

sedang

pemeliharaannya dengan zikir. Penyadaran akan mengingatkan pada
makna hidup, yaitu untuk apa dirinya dilahirkan ke dunia. Siapakah yang
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telah menciptakannya, dan kemanakah tujuan akhirnya. Pemahaman
tersebut akan melahirkan visi dan misi hidupnya, yang muncul sebagai
implikasi kerinduannya pada Allah. Kerinduan tersebut bagi santri
Pesantren Suryalaya tertuang dalam doa yang selalu diucapkan, yaitu:
”Ya Tuhanku! Hanya Engkaulah yang kumaksud dan keridhoanMu lah
yang kucari. Berilah aku kemampuan untuk bisa mencintaiMu dan ma’rifat
kepadaMu”. Sinetar (2001: xx). mengutip pendapat Goethe: “Semua
kerinduan manusia adalah kerinduan akan Tuhan”. Kerinduan tersebut
menurut Sinetar (2001) adalah kecerdasan spiritual,

yang didasarkan

pada faktor-faktor sebagai berikut: (1) pemikiran yang terilhami, (2) esensi
yang

hidup,

memanfaatkan

(3)

otoritas

kesempatan,

intuitif,
(6)

(4)

memperhatikan

menentukan

pilihan

cinta,

(5)

terbaik,

(7)

kemampuan seni, (8) otonomi yang sehat, (9) pemberontakan positif, dan
(10) pendukung rekonsiliasi.
Ajaran di Pesantren Suryalaya (bulletin Ilmu dan Dakwah, Vol.
30/V/III/1422 H) membagi dimensi manusia menjadi: dimensi biologis ,
dan spiritual. Dimensi spiritual terdiri; (1) ruh, (2) nafs, (3) qalbu. Spiritual
adalah esensi pokok kehidupan yang bersifat immaterial, dalam hal ini
pantas diperhatikan pemikiran An-Najar (2001: 36-142) bahwa sumbersumber potensial pokok manusia, menurut ajaran sufi Islam adalah jiwa,
ruh, qalbu dan akal. Masing-masing mempunyai keterkatian yang kuat dan
kekuatan sendiri-sendiri. Di Pesantren Suryalaya ketiga hal tersebut dan
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keterkaitannya dengan amaliah yang dilakukan dapat diterangkan sebagai
berikut:
Pertama, Kekuatan Jiwa
Dalam talqin selalu diingatkan balak-baliknya qalbu, yang terlukis
pada bolak-baliknya perilaku manusia, sebab badan ini pancaran dari
perilaku spiritual dalam diri, yang meliputi: jiwa, ruh, qalbu, dan akal. Jiwa
merupakan sumber dan pusat syahwat, kelezatan, serta sumber dari
perilaku tercela. Sedangkan ruh adalah sumber kehidupan serta perilaku
terpuji. Qalbu merupakan tempat ma’rifat, Ke empatnya tersebut saling
mempengaruhi secara kuat, bahkan perpindahan keadaan jiwanya dari
alam satu ke alam lainnya, dari alam jiwa ke alam qalbu, dari alam qalbu
ke alam ruh, dan seterusnya, terjadi melalui proses yang tidak disadari.
Kekuatan
Seseorang

jiwa

yang

akan
telah

condong
mampu

mengajak

membersihkan

kepada

kejahatan.

kotoran

jiwanya

(syahwatnya), ia akan mampu untuk menghilangkan kekacauan dan
emosional kejiwaannya yang selalu datang di dalam dirinya. Itulah yang
menyebabkan seseorang hidup tenang dan sejahtera. Setiap kali jiwa
manusia tenang, tentu akan bertambah tenang dan bertambah sinar
cahayanya, serta akan berpindah menuju ke alam qalbu dengan penuh
cahaya iman, penuh dengan keyakinan, maka akan naik setingkat menuju
ke alam ruh. Jadi alam qalbu menjembatani jiwa dan ruh, sehingga qalbu
itu bisa kepada keduanya sesuai dengan volume pengaruh masingmasing. Bisa saja pada suatu saat jiwa mengalahkan qalbu, atau di saat
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lain ruh dapat mengalahkan dan mempengaruhi al qalbu, yaitu pada
waktu ruh memiliki cahaya yang kuat dan tersirat di dalamnya cahaya
yakin.
Kedua, Kekuatan Ruh
Ruh, adalah sesuatu yang sangat halus (lathif), bersifat malakut, assamawi (langit),

berada dalam darah dan daging manusia. Ruh

merupakan kumpulan dari beberapa karakter (An-Najar, 2001; 58), seperti
ma’rifat, kehidupan yang tanpa awal dan tanpa akhir, berupa sejumlah
cahaya, air dan udara. Setiap pribadi memiliki komposisi unsur-unsur
tersebut dalam satuan yang berbeda-beda, hal mana akan mempengaruhi
terhadap sifat, watak, dan tabiat tiap-tiap pribadi. Sesungguhnya ruh
selalu didorong oleh rasa cinta (al Mahabbah) yang nampak melalui dua
wajah. Pertama, Ruh merupakan kebersatuan setelah mengalami
perpecahan. Maka dari itu, apabila seseorang Mu’min melihat orang
Mu’min

yang

lain,

tentu

ruhnya

akan

menyatu.

Lalu

qalbunya

mendapatkan pengaruh ni’mat Alloh sehingga menjadi tenang.
Kedua; Ruh berproses dari arah bawah menuju tingkat yang lebih
tinggi, atau menuju ke tempat asalnya, yaitu As Samawi. Sesungguhnya
bila cahaya telah masuk ke dalam qalbu manusia, maka ia dapat
membersihkan dirinya dan kotoran-kotoran jiwa. Sehingga memiliki tabi’at
As Samawi.
Sedangkan jiwa bersifat ardhiyah (kebumian), berat dan kotor, lalu
merasuk ke dalam tubuh manusia dan menetap di dalamnya. Antara ruh
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yang bertempat di kepala dan jiwa yang bertempat tinggal di perut, keduaduanya sama-sama menyebar ke seluruh tubuh, sama-sama memilki
kehidupan dan menggerakkan tubuh manusia. Ruh yang bersifat assamawi memiliki adat selalu taat, sedang jiwa yang bersifat al-ardhiyah
bersifat syahwati. Bagaimana pertentangan tersebut?
Jiwa dan ruh keduanya sangat berbeda didalam tabiat serta
substansinya. Jiwa bersifat panas, sedangkan ruh bersifat dingin. Jiwa
bersifat Al Ardhiyah, sedang ruh bersifat As Samawi. Sekalipun ruh
memiliki sifat As Samawi, akan tetapi ia akan menjadi kotor dan berat jika
bercampur dengan kegelapan syahwat. Maka dengan latihan ruh akan
membersihkan dari kotoran jiwa, sehingga kembali pada tabiat asal serta
kepada kesuciannya.
Ketiga, Kekuatan Qalbu
Dalam al qur’an, qalbu pada umumnya mempunyai makna al wujdan
atau al aqlu. Dan di atas keduanya berdiri fitrah yang benar dan perasaan
yang berbeda, baik perasaan cinta maupun perasaan benci. Qalbu juga
merupakan tempat dari iman dan hidayah, tempat ilmu dan ma’rifat, serta
tempat keinginan dan putus asa. Al Qalbu sebagai tempat fitrah yang
benar ( QS Asy Syu’ara: 89), tempat menerima petunjuk ( QS At-taqobun:
11), tempatnya iman (Al-hujurot: 7), tempatnya ingkar dan mengolok-olok
(QS Al Hijr: 12) tempatnya dosa (QS Al Baqoroh: 283), tempat rasa
penyesalan (QS Ali Imron: 156), tempat rasa santun dan kasih sayang
(QS Al Hadid: 27), rasa takut (QS Ali Imron: 151), rasa bimbang dan ragu-
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ragu (QS At-Taubah: 45), qalbu yang terkunci sehingga tidak dapat
mengerti (QS Munafikun: 3). Memperqalbukan contoh-contoh di atas
nampak jelas bahwa qalbu bukanlah tempatnya hal-hal yang sifatnya
instingktif, tetapi lebih menukik pada makna dari sebagian kesadaran
manusia.
Qalbu (hati) merupakan tempatnya makrifat. Muballig

Pesantren

Suryalaya memberikan ilustrasi qalbu laksana sebuah sumur yang digali
di tanah. Maka bisa saja sumur tersebut diisi oleh jalur-jalur air seperti dari
sungai atau dari selokan-selokan yang ada di atas bumi. Adakalanya
untuk mengisi sumur dimaksud, yakni dengan cara menggalinya lebih
dalam lagi, sehingga lebih mendekati sumber air di dalam tanah. Dan jika
terus digali lebih dalam lagi maka akan memencarkan air yang lebih
bersih, lebih deras dan lebih langgeng. Begitulah qalbu manusia, yang
tidak ubahnya seperti sebuah sumur, di mana air di dalamnya ibarat ilmu,
dan panca indra ibarat sungai-sungai yang dapat air dari atas bumi.
Hinggga pengisisan qalbu dengan ilmu pengetahuan adakalanya melalui
pancaindra, melalui proses telaah (membaca) dan alMusyahadah
(penelitian).

Sehingga

qalbu

tersebut

benar-benar

berisi

ilmu

pengetahuan. Adakalanya sungai-sungai itu ditutup, lalu melakukan
kholwat (meditasi) ’uzlah (mengasingkan diri) dan menutup mata, serta
menggantikan metode pencarian ilmu dengan bersandar kepada qalbu
dengan melalui proses penyucian, mengangkat tutup dan selimut yang
menyelubunginya, hingga terpancar dari dalam qalbu ilmu pengetahuan
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yang lebih bersih dan langgeng. Qalbulah yang mengetahui segala yang
menjadi tuntutan, dan segala apa yang ada di hadapannya, atau yang
tidak disukainya.
Alloh SWT. adalah dzat yang meletakkan ilmu pengetahuan ke
dalam qalbu, sehingga qalbu merupakan tempat yang ideal baginya (ilmu
pengetahuan). Bagi seseorang yang telah memiliki ma’rifat, orang tersebut
dinamakan seorang arif (mengetahui) agamanya, yakni agama Alloh
SWT.
Islam sangat menekankan kepada pemeluknya untuk menggunakan
akalnya. Islam mengakui adanya perbedaan akal setiap manusia (AnNajar, 2001 ; 98), hal mana menyebabkan perbedaan tiap-tiap pribadi
dalam memahami ilmu. Pesantren TQN Suryalaya tidak menutup mata
para santrinya terhadap ilmu pengetahuan, hal tersebut dibuktikan dengan
dibukanya Sekolah Menengah Umum, Sekolah Menengah Teknologi, juga
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi. Majlis-majlis amaliah TQN juga berfungsi
sebagai majlis ta’lim, sehingga para ikhwan dapat mengkaji agama dan
TQN sejelas-jelasnya. Di Suryalaya setiap malam managib juga diadakan
kajian terbuka di Masjid Kampus IAILM. Pada waktu pendirian IAILM
dicanangkan bahwa kampus tersebut akan dijadikan kampus pusat kajian
thoriqot, khususnya TQN. Hal tersebut menunjukkan bahwa Pesantren
Suryalaya mempunyai kesungguhan dalam membina kemampuan akal
santrinya, meskipun harus diakui bahwa setiap orang mempunyai potensi
akal yang berbeda-beda.
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Dengan perbedaan akal tersebut telah menimbulkan istilah orang
bodoh dan orang cerdas. Orang bodoh sulit memahami persoalan, kecuali
setelah melakukan

upaya yang sangat berat. Orang cerdas

mudah

memahami dengan relatif singkat dengan bantuan sedikit isyarat saja.
Maka

orang

cerdas

mempunyai

peluang

untuk

menguasai

ilmu

pengetahuan yang lebih luas, menyelesaikan masalah yang lebih besar
dan lebih sukses. Nanum harus diingat, bahwa akal hanyalah salah satu
potensi pokok manusia, masih banyak potensi pokok lainnya.
Kaum sufi menjadikan qalbu sebagai tempat ilmu dan medianya.
Mereka memandang perasaan dan akal seringkali tertipu. Menurut AtTirmidzi (An-Najar; 2001; 63) qalbu manusia merupakan pusat dari semua
perasaan, pengenalan dan emosi didalam tubuh manusia. Segala
perasaan, pengenalan dan emosi manusia akan kembali ke qalbu, dan
darinya akan dikirim kembali ke seluruh tubuh.
Tidak mungkin dari perasaan atau pengenalan dapat memerintah
tubuh manusia tanpa melalui qalbu. Qalbu secara otomatik dapat
menyadap segala bentuk emosi yang ada, dan apabila terdetik di
dalamnya sebuah aliran perasaan, lalu secara langsung akan dipancarkan
ke seluruh tubuhnya. Qalbu ibarat satu titik yang dapat memancarkan
segala bentuk aliran yang bermacam-macam ke seluruh anggota tubuh
manusia. Ibarat sebuah pintu, di mana segala bentuk aliran memasukinya
dan keluar lagi dari pintu tersebut menuju ke seluruh anggota tubuh. Jadi
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qalbu manusia menguasai segala anggota tubuhnya. Qalbu ibarat
seorang raja yang segala urusan berada ditangannya.
Tetapi qalbu juga diibaratkan sebagai sebuah kota, dimana akan
diperintah dan dipengaruhi oleh orang yang menguasai kota tersebut.
Jadi, apabila ada sesuatu yang dapat mengalahkan fungsi qalbu, maka ia
akan

menguasai

seluruh

anggota

tubuhnya.

Qalbu

juga

dapat

diumpamakan ibarat pemerintahan didalam sebuah kekuasaan, yang
apabila ada satu kekuatan yang dapat mengalahkan pemerintahan, maka
tentu akan menguasai kerajaan. Dada laksana sebagai halaman kerajaan,
dimana dari halaman itu segala persoalan diselesaikan. Sebagaimana
qalbu dapat mengatur dan menguasai segala anggota tubuh manusia.
Jadi kecerdasan spiritual dalam wacana pendidikan Islam di
Pesanren Suryalaya adalah kecerdasan qalbu. Qalbu, tempat hidayah
Alloh, sehingga pemiliknya dapat menyelesaikan permasalahan yang
dihadapinya. Qalbu juga tempatnya pengaruh syaitoniyah, sehingga
pemiliknya gelap hati, maka kehidupannya penuh bermunculan dengan
problem-problem yang silih berganti. Pembinaan keceerdasan spiritual
hakekatnya adalah pembinaan qalbu, sehingga qalbunya menjadi
cemerlang dalam kehidupannya, dan tiada satupun masalah yang tidak
terselesaikannya.
ANALISIS MASA DEPAN PESANTREN SURYALAYA
Dunia selalu berubah laksana sebuah proses mulai dari lahir,
tumbuh,

berkembang,

mencapai

puncak

kejayaan

dan

akhirnya
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mengalami kemunduran, itulah kaidah alam. Manusia merekayasa agar
masa perkembangan berjalan terus dan berjaya di puncak prestasi.
Pertumbuhan dan perkembangan suatu lembaga dipengaruhi oleh banyak
faktor, diantaranya faktor kekuatan, faktor kelemahan, faktor peluang dan
faktor kesempatan. Analisis terhadap keempat faktor tersebut sering
disebut analisis SWOT, untuk Pesantren Suryalaya disajikan sebagai
berikut:
C.

Tabel 8
Analisis SWOT Masa Depan Pesantren Suryalaya
LINGKUNGAN INTERNAL

LINGKUNGAN EKSTERNAL

PELUANG
PONDOK PESANTREN SURALAYA

Opportunities (O)
1. Terbuka kesempatan
luas untuk
pengembangan, bahkan
juga keluar negeri.
2. Pengembangan inabah,
hal tersebut sejalan
dengan kemajuan dunia,
ilmu pengetahuan dan
teknologi, semakin
banyak pula korban
napza dan penyekit
psikologis lainnya.
3. Lingkungan Pesantren

KEKUATAN
PONDOK PESANTREN SURALAYA

KELEMAHAN
PONDOK PESANTREN SURALAYA

Strengths (S)
1. Ikhwan/Santri
mempunyai kepasrahan
mutlak pada Allah S.W.T
2. Dipimpin oleh seorang
Mursyid TQN.
3. Keyakinan yang sangat
kuat pada ajaran.
4. Ketaatan mutlak pada
Mursyid.
5. Kesungguhan
mengamalkan ajaran
agama, khususnya zikir.

Weakness (W)
1. Keputusankeputusan melalui
proses persetujuan
seorang Mursyid
yang
membutuhkan
rangkaian panjang.
2. Lingkungan
pondok sudah
padat dengan
bangunan,
sehingga harga
tanah selalu
membumbung
3. Kondisi kesehatan
Mursyid sebagai
pimpinan
pesantren yang
sudah sangat
lanjut usia.
Mengatasi kelemahan dengan
mengambil peluang
WO Strategis (mini-maxi)
1. Segera disiapkan
putra mahkota,
sehingga menutup
peluang keributan
suksesi
kepemimpinan.
2. Mengoptimalkan
fungsi yayasan,
sehingga sangat
membantu tugastugas Mursyid.
3. Optimalisasi

Menggunakan kekuatan untuk
menangkap peluang
SO Strategis (maxi-maxi)
1. Kembangkan
inabah baik
kualitatif maupun
kuantitatif dengan
berorientasi
wilayah kota.
2. Mantapkan jalinan
dengan
masyarakat,
pembinaan
masyarakat desa,
sebagai sub-kultur
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4.

5.

Suralaya di daerah
pedesaan, bergununggunung, berpencaharian
agraris sangat
mendukung basis
kehidupan pesantren.
Keberadaan Mursyid
membuka peluang
kehadiran tamu/ikhwan,
sehingga santri akan
selalu bertambah.
Keberadaan Mursyid
sebagai tempat
berserah/ mengadu atas
segala persoalan yang
tidak terpecahkan.

3.

4.

pesantren.
Optimalisasi
pembinaan
masyarakat
dengan keberdaan
Mursyid untuk
membantu
berbagai persoalan
umat.
Optimalisasi
pembinaan
Santri/inabah.

sinergi dengan
masyarakat
setempat,
sehingga kekayaan
masyarakat
terhadap tanah
dan potensi
kekayaan lainnya
dapat
dioptimalisasi oleh
masyarakat.

ANCAMAN
PONDOK PESANTREN SURALAYA

Threats (T)
1. Kepemimpinan
sentralistik dan
suksesi seorang
Mursyid
2. Ancaman
kekacauan dan
gangguan dalam
suksesi
kepemimpinan.
3. Terbukanya
penyalahgunaan
kewenangan yang
dimiliki seorang
pimpinan.
4. Gerakan
pembaharuan yang
mengedepankan
rasionalisme dapat
menurunkan minat
dan perhatian
terhadap
Pesantren
Suralaya.
5. Ibarat sebuah
kerajaan, belum
nampak figur putra
mahkota (calon
pengganti Mursyid)
sehingga
berpotensi
mengganggu
kelancaran suksesi
kepemimpinan.

ST Strategis (maxi-mini)
1. Optimalkan
pembinaan oleh
masjid/wakil-wakil.
2. Penentuan putra
mahkota, sebagai
persiapan
pimpinan masa
depan.
3. Menjadikan
pesantren
sinyalnya pusat
TQN.

Sumber: Hasil Analisis Penelitian

WT Strategis (mini-mini)
1. Memerankan
pembantupembantu Mursyid
secara optimal.
2. Menyiapkan
bangunan
bertingkat, untuk
mengurangi
kekurangan tanah.
3. Memerankan Putra
Mahkota secara
optimal dan
menyiapkan putra
mahkota.
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Berdasarkan analisis SWOT tersebut, dapat dikemukakan bahwa
pengembangan Pesantren Suryalaya masih sangat terbuka. Beberapa
alternatif kebijakan strategis yang dapat ditempuh dalam pengembangan
Pondok Pesantren Suryalaya , antara lain:
1.

Optimalkan pembinaan masyarakat dengan sebanyak mungkin
memperluas keberkahan mursyid melalui berbagai kegiatan
dan media yang ada,

2.

Mengorbitkan putra mahkota (calon Mursyid) melalui berbagai
kegiatan, utamanya yang bersifat publis.

3.

Meningkatkan sinergi dengan masyarakat.

4.

Meningkatkan peran wakil-wakil talqin, pengurus dan muballig
Suryalaya.

5.

Meningkatkan peran manajemen dalam mensinergikan potensi
yang dimiliki untuk kemaslahatan ummat.

TEMUAN PENELITIAN
1.

Pandangan Pondok Pesantren Suryalaya tentang Manusia
Manusia dalam pandangan Pondok Pesantren Suryalaya merupakan

makhluk yang unik. Keunikan tersebut karena manusia senantiasa
mengalami perubahan yang mendasar setiap saat, sesaat manusia
merupakan makhluk yang mulia, terhormat, terpandang, sesaat kemudian
manusia dapat berubah menjadi sangat hina, bahkan lebih hina dari
binatang. Hal tersebut senantiasa selalu diingatkan oleh guru Mursyid
dalam setiap talqin. Perubahan-perubahan drastis atas seseorang yang
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senantiasa terjadi setiap saat, sangat dipengaruhi dan ditentukan oleh
faktor qalbunya. Hati atau qalbu, mempunyai sifat yang senantiasa selalu
berbolak-balik,

selalu

berubah-ubah,

perubahan

mana

akan

teraktualisasikan pada perilaku seseorang. Jadi sesungguhnya qalbu yang
menyebabkan perubahan-perubahan atas manusia sekaligus menjadikan
makhluk khas yang sangat unik.
Pondok

Pesantren

Suryalaya

melalui

TQN

mengusahakan

optimalisasi kondisi manusia berada pada kedudukan terpuji. Pengajaran
dan pelatihan amaliah-amaliah terutama amaliah zikir bertujuan untuk
mengoptimalkan fungsi qalbu (hati) agar menjadi bersih cemerlang,
sehingga terpancar pada perilaku sehari-hari.
Proses kerja dari kekuatan zikir dalam mendinamisir diri seseorang
berjalan sangat unik. Orang yang sudah frustasi, putus asa, sehingga
kehilangan semangat, bahkan sudah terjerumus pada perbuatanperbuatan negatif sebagai pelarian dari problem yang dihadapinya, dapat
berubah secara total. Orang tersebut dapat kembali bersemangat hidup,
kembali ke jalan yang benar, dengan perbutan-perbuatan positif, bahkan
dapat lebih baik dari awal mulanya.
Hal tersebut dapat dijelaskan dengan teori Neurosis modern serta
pendidikan dengan pendekatan tharekot. Penelusuran melalui kunci-kunci
pemahaman atas beberapa konsep pokok, antara lain: (1) kehadiran
Tuhan (jejak-jejak Tuhan) yang melekat pada setiap makhluk-Nya,
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terutama manusia sebagai makhluk yang paling sempurna. (2) sinergi dari
kehebatan potensi otak dan qalbu.
Sesungguhnya fitrah manusia adalah suci, hanif, menyaksikan dan
mengakui (mempersaksikan) eksistensi Tuhan. Persaksian seseorang
terhadap eksistensi Tuhan, yang disebutnya Allah, merupakan dasar
pokok ajaran Islam yang pertama, yang disebutnya syahadat tauhid.
Persaksian

tersebut

di

Pesantren

Suryalaya

diulang-ulang

yang

disebutnya zikir. Kegiatan zikir diyakini dapat mengantarkan pada
perbaikan dan peningkatan diri, melalui proses pembersihan latifah-latifah
dari segala macam kotoran qalbu, dan pengisinya sifat-sifat terpuji. Zikir
mengaktifkan titik-titik pusat, simpul jiwa (latifah) manusia, mulai dari (1)
latifah khalbi, (2) latifah ruhi, (3) latifah sirri, (4) latifah khafi, (5) latifah
akhfa, (6) latifah nafsi, dan (7) latifah kholab.
Manusia dalan kehidupannya selalu sibuk dengan pengambilan
keputusan untuk dilaksanakan dalam berbagai kegiatan. Keputusan yang
sederhana diambil dengan cepat dan berjalan relatif lancar, tanpa
menuntut pemikiran panjang. Semakin besar kadar suatu keputusan,
menuntut pemikiran lebih serius dengan waktu yang lebih panjang.
Sebagian keputusan lebih banyak menuntut pertimbangan akal rasional,
sebagian yang lain lebih banyak meminta pertimbangan akal emosional.
Kedua akal tersebut (akal intuisi/emosi dan akal rasional) dibutuhkan
secara terpadu, dengan pertimbangan yang berbeda sesuai masalah yang
ingin dipecahkan (Goleman, 2000: 35-39).

Bekerjanya otak rasional
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sangat dibantu oleh indra manusia. Dunia yang luas, jagat raya seisinya
terhubung dengan otak melalui alat indra . Masukan dari indra tersebut
diterima, dikelola, diatur, direkam oleh otak. Buat anak-anak Inabah
Pesantren Suryalaya, sistem kerja otak rasional tidak dapat dijalankan
oleh karena mereka sudah terkena pengaruh napza, sehingga indra dan
fisik mereka rusak.
Bekerjanya otak intuisi (emosi) dijaga oleh amigdala. Goleman
(2000: 23) membuktikan bahwa akal emosi dapat mengalahkan
(mendahului) kerja otak rasional. Emosi mempunyai pikirannya sendiri
(Goleman, 2000: 26). Banyak orang yang tidak dapat mengendalikan
emosinya. Allah menyatakan bahwa sesungguhnya anak-anak dan
hartamu adalah cobaan. Mereka yang keinginannya melambung, tidak
sesuai dengan kondisinya akan kehilangan kontrol emosi sehingga
menjadi stress.
Keberadaan otak dinilai berdasarkan sejauh mana otak dapat
berfungsi. Fungsi tersebut menurut Pasiak (2003: 28-29) berlangsung
sebagai berikut; mula-mula otak rasional yang dipakai, bila tidak mampu
menyelesaikan masalah yang dihadapinya akan diambil alih oleh otak
intuitif, bila ini juga gagal maka diambil alih oleh otak spiritual. Konsep ini
tidak dapat berjalan untuk santri Inabah / tamu yang stres di Pesantren
Suryalaya.

Tahapan pertama otak rasional yang mendasarkan pada

masukan dari pancaindra tidak dapat berjalan karena fungsi fisik mereka
rusak terkena pengaruh napza. Tahapan kedua otak emosi/intuitif juga
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tidak berjalan karena mereka tidak dapat mengendalikan lagi emosinya.
Maka guru Mursyid mengusahakan agar mereka mendapat kemurahan
/rahmat Allah untuk menyelesaikan masalahnya dengan otak spiritual.
Dengan metode zikir, Pesantren Suryalaya menghidupkan simpulsimpul jiwa (latifah) ikhwan, khususnya santri Inabah. Proses tersebut
puncaknya pada latifah nafsi dan latifah kholab. Latifah nafsi berada di
antara dua kening, di dalamnya bersemayam nafsu amarah yang bersifat;
kikir, serakah, dengki, iri hati dan hasut, bodoh (sulit menerima
kebenaran), syahwat (birahi), sombong/ angkuh, marah. Apabila zikir
sudah mampu mengisi latifah ini, maka akan mengisi latifah kholab, yang
berada di ubun-ubun. Dalam latifah ini bersemayam Nafsu Kamilah, yang
mempunyai sifat; mulia, zuhud, ikhlas, riyadhah (memacu diri dalam
ibadah).
Dua nafsu yang saling bertentangan, nafsu amarah merupakan
nafsu yang mempunyai keinginan besar yang tidak terkendali, tidak dapat
membedakan mana yang baik dan mana yang jelek, mana yang manfaat
dan mana yang merusak. Sebaliknya, nafsu kamilah merupakan bentuk
tawakkal secara total, jiwa yang telah sempurna bentuk dan dasarnya
sudah cukup untuk mengerjakan kebaikan. Pertentangan kedua nafsu
baik dan jelek tersebut berlangsung terus setiap saat. Bila latifah nafsi
dapat

mengendalikan

nafsu

amarahnya,

maka

keberadaan

jiwa

seseorang akan melesat ke maqom latifah qolab. Latifah yang berisi nafsu
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kamilah, nafsu diberi gelar mursyida atau mukammil, yang memiliki ilmu
ladunni min’indillah, sehingga merupakan induknya kebaikan qalbu.
Pertentangan antara bisikan syetan dan bisikan malaikat, yang
terjadi di antara latifah nafsi dan latifah qolab, yang keduanya berada di
bagian depan atas kepala (dahi dan ubun-ubun) manusia. Bagian dahi
merupakan tempatnya lobus temporal, yaitu salah satu bagian otak
manusia yang berkedudukan sangat penting. Di tempat itu terjadi
pemaknaan atas apa yang didengar dan apa yang dicium (Taufiq Pasiak,
2003: 279). Daerah tersebut menurut Ramachandran (dalam Taufiq
Pasiak,

2003: 279) merupakan bagian otak yang paling bertanggung

jawab terhadap respon-respon spiritual dan mistis manusia, yang
disebutnya

God

Spot.

Paparan

Ramachandran

terhadap

hasil

penelitiannya, tentang penemuan God Spot ditandai dengan adanya
pengalaman mistis yang dalam dan kuat, yang indah tidak tergambarkan.
Proses tersebut ternyata terlihat dalam rekaman gelombang otak, pada
sebuah daerah pelipis ketika seseorang mengalami pengalaman mistis.
Penemuan tersebut diperkuat oleh penelitian teman Ramachandran, yaitu
Persinger. Dia membuktikan bahwa daerah lobus temporal (pelipis),
merupakan daerah dengan beragam pengalaman mistis, termasuk
aktivitas yang muncul karena rangsangan tetabuhan ritmis dalam upacara
keagamaan (dalam Taufiq Pasiak,

2003: 280).

Bukti-bukti penelitian

tersebut, meyakinkan bahwa ada jalur khusus saraf yang berhubungan
dengan agama dan pengalaman religius. Peneliti sebelumnya, Erich
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Fromm (dalam Taufiq Pasiak, 2003: 280), memperkuat bahwa beragama,
atau religiusitas sudah menyatu dengan diri manusia.
Lobus temporal dalam otak tersebut merupakan perangkat keras
(hardware) dari Tuhan Yang Maha Esa, sedangkan perangkat lunak yang
dikembangkan di Pesantren Suryalaya adalah zikir. Perjalanan spiritual
seseorang dapat berlangsung panjang, jauh dan mengasyikkan, dapat
pula berlangsung dengan singkat dan segera mencapai ma’rifat.
Pencapaian puncak kesempurnaan diri, berupa terbukanya hijab (tabir)
sehingga seseorang mencapai kasyaf. Pada maqom (kedudukan) tersebut
seseorang mencapai kenikmatan puncak yang keindahannya tidak
mampu terkatakan dengan kata-kata. Pengalaman puncak tersebut
demikian sangat kuatnya sehingga mampu merubah totalitas kepribadian
seseorang. Seorang morphinis, pezina, dan segudang sandangan jahat
lainnya, dengan kesadarannya dapat berubah total, sehingga menjadi
pribadi yang sangat agung. Pergolakan pribadi, merupakan perwujudan
dari dinamika pengolahan keputusan-keputusan yang harus diambil oleh
setiap orang. Proses tersebut terjadi di bagian kepala depan-atas setiap
orang. Dalam kajian neurosains tempat tersebut dinamakan lobus
temporal, bagian otak yang bertanggungjawab dalam pengambilan
keputusan-keputusan penting bagi setiap orang.

Kajian thareqot

menamakan tempat tersebut latifah nafsi dan latifah qolab. Penerapan
konsep Taufiq Pasiak (2003) bahwa pengambilan keputusan secara
bertingkat

dimulai

otak

rasional,

kemudian

otak

emosi.

Apabila
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persoalannya sangat berat, sehingga tidak mampu terpecahkan, maka
otak spiritual harus bekerja. Dalam hal ini orang akan banyak berharap
pada pertolongan Alloh. Jadi sinergi kekuatan manusia, sesungguhnya
ada pada kepala depan-atas, yang menjadi tempat lobus temporal, dan
latifah nafsi serta latifah qolab. Di tempat itulah berproses berbagai
kekuatan, kekuatan otak rasional empirik yang diberi masukan oleh indra
orang yang bersangkutan, kekuatan otak emosi yang didasari oleh
ingatan-ingatan

sebelumnya,

serta

kekuatan

otak

spiritual

yang

diperebutkan antara nafsu amarah dan nafsu kamilah. Amaliah zikir yang
dipraktekkan oleh Pesantren Suryalaya, mampu membimbing berbagai
kekuatan tersebut, sehingga ikhwan yang telah rusak pribadinya berubah
menjadi orang-orang yang berakhlak mulia.
Pengalaman dengan perjalanan panjang membina ribuan santri,
menjadikan Pondok Pesantren Suryalaya berkeyakinan bahwa zikir
merupakan media membersihkan qalbu, membendung godaan syetan,
mengendalikan nafsu, menghubungkan diri dengan Allah sehingga qalbu
selalu dalam sinergi dengan segala sifat-sifat Allah. Zikir menjadikan qalbu
cemerlang, sehingga menjadi sumber kebaikan orang tersebut dalam
meraih kesuksesannya.
Pesantren Suryalaya mengakui dan memperhatikan keberadaan
manusia yang memiliki dimensi dhohir dan batin, sebagai suatu
keterpaduan yang harus selalu bersinergi dalam meraih kesuksean hidup.
Dimensi dhohir mendapat perhatian yang baik, seperti desain tata-letak
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pergedungan, makanan , pakaian, penampilan, dan sebagainya. Dimensi
batin (spiritual) menjadi perhatian utama pesantren, yang dibina melalui
beberapa jenis amaliah agama, khususnya amaliah zikir.
2.

Sistem Pendidikan Pesantren Suryalaya
Sekitar lima ribu santri belajar di Pesantren Suryalaya. Mereka juga

sekolah di berbagai jenjang, mulai dari taman kanak-kanak sampai
perguruan tinggi, dalam berbagai disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi.
Ribuan santri (pasien) Inabah, korban napza dan penyakit kejiwaan
lainnya berada di pondok-pondok Inabah Pesantren Suryalaya yang
tersebar di seluruh Indonesia dan negara tetangga. Ratusan bahkan
kadang ribuan orang setiap hari datang ke Pesantren Suryalaya. Semua
santri dan tamu, dipanggil dengan sebutan ikhwan. Mereka dididik,
dibimbing untuk mencapai tujuan hablumminallah dan hablumminannas.
Tujuan hablumminallah terwujud ketika dapat mencintai-Mu dan ma’rifat
kepada-Mu. Tujuan hablumminannas dibina dengan tanbih. Proses
pencapaian tujuan tersebut dibimbing, dibina, diberi contoh langsung oleh
kyai (Guru Mursyid) KH. Shohibul Wafa Tadjularifin. Kyai, ustad, guru,
ustad, juga harus dapat menjadi teladan bagi para santri /ikhwan.
Hubungan ikhwan berjalan dengan akrab, mereka biasa makan dan
ngobrol (diskusi) bersama untuk menyelesaikan berbagai persoalan. Pola
hubungan yang hangat antar ikhwan dari berbagai lapisan, dengan
berbagai problem berat menempatkan adanya orang-orang yang dituakan,
dijadikan contoh keteladanan. Hal tersebut telah menjadikan Pesantren
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Suryalaya membentuk model pendidikan keluarga. Pendidikan yang
terbentuk dalam lingkungan keluarga yang dibanggakan, yaitu baiti
jannati.
Kekayaan Pesantren Suryalaya antara lain berupa sejumlah
lembaga pendidikan formal, dari taman kanak-kanak sampai perguruan
tinggi dalam berbagai disiplin ilmu, yang telah terakreditasi. Pesantren
juga memiliki Inabah, yang cabangnya tersebar di seluruh Indonesia dan
negara tetangga. Pesantren memiliki ribuan majlis khataman yang
terkoordinir dengan baik. Majlis ini berfungsi sebagai tempat amaliah
bersama (majlis ibadah) dan tempat pembelajaran (majlis ilmiah).
Pesantren Suryalaya dipercaya masyarakat, sehingga para tamu selalu
berdatangan, untuk menambah ilmu dan barokah. Semua jenis pendidikan
yang ada; pendidikan formal, non-formal dan in-formal tersebut dibingkai
dengan pendidikan TQN.

Proses pencapaian tujuan TQN Suryalaya

melalui tahapan takhalli, tahalli dan tajalli. Dalam pendidikan ini Guru
Mursyid sebagai contoh /teladan utama, sedangkan para santri, ikhwan
adalah siswanya, metodenya dengan TQN, yang sekaligus menjadi bahan
ajar utamanya.
3.

Konsep Kecerdasan Spiritual Pesantren Suryalaya
Pesantren Suryalaya menjadi pelarian (tempat bertanya, tempat

berobat) atas berbagai persoalan masyarakat. Pada umumnya mereka
datang ke Pesantren Suryalaya setelah berbagai upaya penyelesaian
masalahnya mengalami kegagalan, atau persoalan tersebut sangat
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genting, sangat penting, sangat ruwet, atau sangat mendasar dan tidak
mampu

terpecahkan

dengan

kecerdasannya.

Secara

sederhana

persoalan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut.
Setiap orang memiliki berbagai pusat kecerdasan di dalam otaknya
namun hanya sedikit orang yang mengembangkan bagian teramat kecil
dari kemampuan yang sesungguhnya (Gordon Dryden dan Jeannette Vos,
2001: 115). Lebih lanjut dijelaskan, bahwa batang otak , dekat bagian
atas leher, disebut otak reptil, karena mirip dengan otak reptil berdarah
dingin. Ia mengendalikan sebagian besar fungsi naluriah tubuh, seperti
bernafas. Di bagian tengah : Otak mamalia tua – yang mirip dengan otak
mamalia berdarah panas lainnya. Ia mengendalikan emosi, seksualitas
Anda – dan berperan penting dalam memori manusia. Di bagian atas :
Korteks

yang

Anda

gunakan

untuk

berpikir,

berbicara,

melihat,

mendengar, dan mencipta. Terselip di bagian belakang adalah (Tidak
digambarkan ) “otak” kecil atau cerebellum, yang memainkan peranan
vital dalam penyimpanan memori gerak. Hal-hal yang diingat dengan
benar-benar melakukan suatu aktivitas, seperti naik sepeda atau
berolehraga. Hal tersebut dapat divisualkan dalam gambar berikut;

291

Gambar 7
Tingkatan Otak dengan Kemampuan Masing-masing
(Sumber: Gordon Dryden dan Jeannette Vos, 2001: 118)

Dari tingkatan otak dan kemampuan masing-masing, dipahami
bahwa bagian Otak Korteks yang berada di kepala paling atas fungsinya
paling

tinggi,

yaitu

digunakan

untuk berpikir,

berbicara,

melihat,

mendengar, dan mencipta. Itulah otak rasional yang menyelesaikan
masalah (berpikir) berdasarkan masukan-masukan indra manusia.
Gambar tersebut juga menunjukkan proses kelahiran dan kekuatan
cengkeraman otak emosi terhadap perilaku manusia (Goleman, 2000: 1213). Otak paling primitif, yang dimiliki oleh semua spesies, berfungsi
mengatur

fungsi-fungsi

dasar

kehidupan

seperti

bernafas

dan

metabolisme organ-organ lain, juga mengedalikan reaksi gerakan dengan
pola yang sama. Otak primitif tersebut tidak dapat dikatakan berpikir atau
belajar, tetapi merupakan serangkaian regulator yang telah diprogram
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untuk menjaga agar tubuh berfungsi sebagaimana mestinya dan bereaksi
dengan cara yang tidak membahayakan kelangsungan hidup. Dari akar
yang paling primitif tersebut, yaitu batang otak, terbentuklah otak emosi.
Berjuta-juta tahun kemudian selama masa evolusi, dari wilayah emosi
tersebut berkembanglah otak berpikir atau

"neokorteks".

Jadi otak

emosional sudah ada jauh sebelum ada otak rasional (Goleman, 2000 :
12-13, Jeanne Segal, 2001:26). Proses evolusi terus berjalan, muncullah
lapisan-lapisan baru yang penting pada otak emosional yang disebut
sistem "limbik" (cincin). Seseorang yang dikuasai oleh hasrat amarah,
sedang jatuh cinta atau mundur ketakutan, maka sistem limbik sedang
mencengkeram dirinya. Sistem limbik ini juga mempertajam dua alatyang
berdaya besar yaitu: pembelajaran dan ingatan. Sinergi antara indra
penciuman dengan sistim leibik, memungkinkan otak dapat membedakan
antara barang

yang

seharusnya

dimakan, dihindari,

dikejar

dan

sebagainya.
Kunci semua otak emosinal, baik kasih-sayang, nafsu dan lainnya
adalah pada amigdala. Gqleman, (2000 : 20-21) menyimpulkan bahwa
fungsi-fungsi amigdala dan pengaruhnya pada neokorteks merupakan inti
kecerdasan emosional. Bahkan amigdala mampu mengambil alih kendali
apa yang dikerjakan mapusia, termasuk sewaktu otak yang berpikir,
neokorteks, masih menyusun keputusan. Jadi amigdala sebagai penjaga
emosi mampu membajak otak. Cara kerja mereka yang sangat berbeda
dalam mencapai pemahaman guna mengarahkan manusia dalam
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menjalani hidupnya. Emosi memberi masukan dan infocmasi kepada
proses pikiran rasional dan pikiran rasional memperbaiki dan terkadang
memveto masukan masukan emosi tersebut. Apabila muncul nafsu,
keseimbangan akan goyah, pikiran emosilah yang menang, serta
menguasai rasional, bahkan dapat terjadi ledakan emosional. Ledakan
emosional, merupakan pembajakan saraf (Goleman, 2000 : 18). Pada
saat tersebut, pusat dalam otak limbik mengumumkan adanya keadaan
darurat, sambil menghimpun bagian-bagian lain otak untuk mendukung
agenda yang mendesak. Pembajakan tersebut berlangsung seketika, dan
memicu reaksi atas momen penting sebelum neokorteks memahami
sepenuhnya apa yang terjadi. Ciri utama pembajakan adalah orang yang
mengalaminya tidak menyadari apa yang baru saja mereka lakukan.
Pembajakan

tersebut

melahirkan

kegiatan

seperti:

marah-marah,

mengumpat, menyerang orang lain, dan bahkan perbuatan dahsat
lainnya. Pembajakan tersebut diilustrasikan dengan gambar berikut.

Gambar 8
Cara Kerja Otak Emosional
(Sumber: Goleman, 2000 : 25)
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Mereka yang datang ke Pesantren Suryalaya dengan berbagai
persoalan menunjukkan bahwa otak emosional mereka lebih dominan dari
otak rasionainya. Mereka mendapat bimbingan dari guru Mursyid dan para
pembantunya, sehingga muncullah kesadaran baru. Kesadaran tersebut
membuat mereka memgndang persoalan yang dihadapinya tidak
mempunyai makna dibandingkan dengan ni'mat yang telah dilimpahkan
Allah. Proses tersebut seolah sangat sederhana, persoalan-persoalan
yang berat dapat diselesaikan hanya dengan nasihat guru Mursyid,
nasehat kyai. Nasehat tersebut membimbing santri /ikhwan untuk
menempatkan masalah yang dihadapi dalam tata nilai yang lebih besar,
sehingga masalahnya terselesaikan.
Proses tersebut kadang berjalan sangat singkat, tetapi terkadang
sangat panjang dan mengasyikkan. Mereka yang sudah berhasil, sering
juga terjatuh kembali pada persoalan yang sama, bahkan kadang menjadi
lebih berat. Proses tersebut dinamakan takholli, tahalli dan tajalli. Ketika
seseorang dapat mencapai tajalli, dia mencapai kasyaf, merasakan
kehadiran Tuhah Allah SWT. Proses tersebut dapat dijelaskan dengan
gambar sebagai berikut;
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Gambar 9
Pusat-pusat latifah dalam Konsep TQN Pesantren Suryalaya
(Sumber: Hasil Observasi di Pesantren Suryalaya)

Amaliah zikir diyakini dan dibuktikan oleh Pesantren Suryalaya
dapat mengaktifkan latifah-rlatifah qolbu, mulai dari latifah kholbi sampilah
pada latifah nafsi dan latifah kholab. Dua jenis latifah dengan dua nafsu
yang sangat berbeda, nafsu jelek di latifah nafsi dan nafsu kamilah yang
terpuji yang berada di latifah kholab. Keduanya berada di kepala bagian
atas depan, di situ juga tempat lobus frontal manusia yang berpikir, jadi di
situlah potensi-potensi manusia berebut kekuasaan, lobus frontal yang
rasional, bekerja sama dengan latifah kamilah, yang berebut pengaruh
dengan latifah nafsi. Pesantren Suryalaya membina akal rasional, melalui
melalui sekolah dan majlis ilmu, melatih akal emosional dengan tazkiyatun

296

nafs (pembinaan nafsu), dan menghidupkan akal spiritual dengan zikir.
Perpaduan dari keberhasilan ketiga pembinaan tersebut akan berpuncak
pada tajalli, yakni diperolehnya pancaran cahaya Tuhan, berupa ilmu
haqqul yakin, atau ilmu ma'rifat. Hal tersebut terjadi di latifah kholab. Sinar
cahaya

Allah

yang

memancar,

sehingga

seseorang

menyelesaikan berbagai persoalan dengan pertolongan Allah.

dapat
Hal

tersebut di Pesantren Suryalaya ditempuh dengan metode TON, amalan
utamanya adalah zikir. Jadi sesungguhnya kecerdasan spiritual adalah
tercapainya maqom tajalli,

pancaran cahaya Allah,

sehingga orang

tersebut memiliki kemampuan menyelesaikan masalah yang dihadapi
(khususnya yang berhubungan dengan masalah nilai/makna) dengan
rahmat Allah SWT.
4.

Sistem Pembinaan Kecerdasan Spiritual di Pesantren Suryalaya
Sistem pembinaan kecerdasan spiritual di Pesantren Suryalaya

melalui pembinaan qalbu yang ditempuh dengan TQN. TQN sebagaimana
juga tasawuf yang lain berpangkal pada dua hal yaitu qolbi dan dhauq.
Pertama, qalbi atau hati. Qalbu berhubungan dengan alam perintah dan
bukan dengan alam penciptaan. Ia sepenuhnya bersifat murni abstrak dan
penuh dengan cahaya.
Manusia merasakan qalbu melalui intuisi, akan tetapi dapat diketahui
bahwasannya ada hubungan antara qalbu hakiki dengan dzat Allah
sebagaimana hubungan antara kata dengan makna. Oleh karena itu
Pesantren Suryalaya mengajarkan zikir jahar yang dibaca dengan keras,
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dan juga zikir khofi yang ditanamkan di dalam qalbu. Zikir jahar harus
dilakukan sehabis shalat fardu, sebanyak-banyaknya, sedikitnya 165 kali.
Sedangkan zikir khofi harus selalu tertanam dalam qalbu. Dua jenis zikir
jahar dan khofi, yang disebut khodiriyah dan na’syabandiyah, yang
merupakan upaya/ melatih keterpaduan kata dan makna, yaitu Allah SWT.
Qalbu adalah urusan hati, dhauq adalah rasa dan jiwa keagamaan.
Orang

dapat

merasakan

sesuatu

ketika

sudah

berulang

kali

melaksanakan. Masalah rasa tidak akan dapat dipahami hanya dengan
mengkaji segi konsepnya, tetapi harus benar-benar dicoba. Oleh karena
itu Pesantren Suryalaya mengajarkan pada santri untuk sebanyakbanyaknya melaksanakan zikir. Hal tersebut meraih keduanya sekaligus,
rasa keagamaannya dinikmati, qalbunya terisi. Selengkapnya pembinaan
tersebut terdiri dari: talqin, mandi, shalat, zikir, khataman, manakib dan
ziarah.
PENGEMBANGAN MODEL PEMBINAAN KECERDASAN SPIRITUAL
8.

Unsur-unsur Model
Berdasarkan hasil penelitian dapat dikembangkan model hipotetik

pembinaan kecerdasan spiritual untuk lembaga-lembaga pendidikan,
khususnya lembaga pendidikan yang berbasis agama Islam, seperti
pesantren dan sekolah-sekolah Islam lainnya. Model tersebut mempunyai
unsur

intrinsik

yang

berupa

pembinaan

qalbu,

dan

unsur-unsur

instrumental yang terdiri atas: (1) Kyai/tokoh teladan; (2) Masjid/tempat
ibadah; (3) Pondok/Asrama; (4) Majlis ta’lim/Majlis Khataman; dan (5)

298

Sistem terpadu.
9.

Dasar Rasional

a.

Pembinaan Qalbu
Pembinaan

kecerdasan

spiritual

harus

dimulai

pada

fokus

pembinaan qalbu. Sasarannya agar qalbu manusia sebagai pangkal
segala perilaku selalu terhubungkan dengan Allah, sehingga pemilik dapat
mengendalikan perilakunya, untuk meraih kebahagiaan. Mereka melihat
apapun yang terjadi atas dirinya selalu ditempatkan dalam kontek
hubungan dirinya dengan Allah. Mereka memandang Allah memiliki sifat
yang paling pokok, yaitu rahman dan rahim (pengasih dan penyayang)
yang selalu menyelimuti dirinya. Mereka tidak pernah merasakan
sesuatupun, selain dalam kontek kasih sayang-Nya, maka seluruh
perjuangannya secara total ditujukan untuk mencapai keridloan Allah.
Itulah puncak kedudukan manusia, yang telah mendapatkan ilmu ma’rifat.
Usaha untuk mencapai kedudukan tersebut ditempuh melalui
berbagai cara, Pesantren Suryalaya menggunakan cara Thoreqot
Qodiriyah Na’syabandiyah (TQN), yang sangat mengutamakan amaliah
zikir, secara jaher (keras) dan qofi (lembut). Masing-masing pesantren
menggunakan cara yang berbeda-beda, tetapi zikir selalu menjadi salah
satu cara yang mereka gunakan. Metode tersebut diyakini dan dijalankan
secara sungguh-sungguh oleh semua unsur pesantren, kyai maupun
santri.
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Qalbu memiliki tujuh latifah, masing-masing dihidupkan dengan zikir
secara berseri sehingga tercapailah puncaknya di latifah kholab. Latifah
kholab ini berada di kepala manusia bagian depan-atas. Di bagian
tersebut juga terdapat bagian otak yang disebut lobus temporal.
Dua pendekatan ilmu, yang memberikan nama dan peran yang
berbeda untuk satu bagian. Dari kenyataan tersebut dapat dihipotesakan
bahwa sesungguhnya bagian tersebut laksana sekeping uang. Satu
barang dengan dua muka, dua nama, dua fungsi yang berbeda. Pada
muka pertama, adalah muka lobus temporal, merupakan instrumen dalam
mengambil keputusan berdasar berpikir rasional empirik.

Pada muka

kedua, bersemayam latifah kolab, merupakan puncak berpikir dalam
dimensi spiritual dengan nafsu kebaikan. Sejalan dengan pemikiran
Taufiq Pasiak (2003) bahwa proses penyelesaian masalah bermula
dengan otak rasional, bila tidak terselesaikan dilanjut otak emosi, jika
tidak terpecahkan juga dituntaskan dengan otak spiritual, maka pemikiran
spiritual merupakan proses puncak.

Jadi qalbu dengan latifah kolab,

merupakan unsur paling pokok dalam pengambilan keputusan yang akan
dijalankan oleh seluruh anggota badan, maka qalbu menjadi unsur
instrinsik dalam pengembangan manusia.
b.

Tokoh sentral
Pesantren mempunyai tokoh sentral Kyai yang kharismanya dapat

menggerakkan seluruh unsur pesantren, yaitu: santri, para ustad,
pengurus dan masyarakat sekitarnya. Kharisma tersebut terbentuk oleh
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sinergi dari berbagai unsur, khususnya keilmuan (‘alim), keikhlasan,
keteladanan, kesungguhan, dalam membina diri dan seluruh komponen
pesantren dan masyarakat untuk beribadah kepada Allah. Kyai merintis
dan

mengembangkan

pesantren

bersama

jama’ahnya,

sehingga

keberadaan pesantren diidentikan dengan kyainya, demikian juga
kekhususan dan keharuman lembaganya identik dengan spesialisasi sang
kyai. Hal tersebut menjadikan kyai menjadi seorang panutan dan teladan
yang sangat disegani.

Dengan keteladanan dalam seluruh aspek

kehidupan tersebut, kyai menjadi sumber motivasi dan inspirasi bagi santri
dalam kehidupan sehari-harinya.

Dengan kharismanya tersebut kyai

membina santri, khususnya membina qalbu santri, sekaligus membina
jiwa pesantren. Kyai berperan menghidupkan jiwa yang mati, sehingga
hidup menjadi bersemangat, bergairah, penuh optimisme (rojak) terhadap
rahmat Allah, tetapi tidak lepas dari rasa takut terhadap kemurkaan Allah
(khouf). Dengan qalbu yang hidup, santri berani melangkah, beraktifitas,
disertai disiplin diri agar tidak melanggar aturan Allah sehingga tidak
terkena murkanya. Demikian besar peran kyai, melingkupi seluruh
kewenangan di pesantren, maka kyai digambarkan pada lingkaran kedua.
Hal ini sekaligus bermakna bahwa peran utama kyai adalah membina
qalbu santri.
Lembaga pendidikan harus memiliki tokoh teladan / tokoh sentral /
kyai yang selalu menjadi teladan, sehingga keutuhan sistem dan jiwa
lembaga dapat hidup. Hal tersebut merupakan kelemahan yang melanda
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sebagian besar sekolah, yaitu; krisis kepemimpinan, krisis keteladanan,
sehingga kehidupan jiwa di sekolah menjadi rapuh. Pembinaan kejujuran,
keberanian, kedisiplinan, ibadah dan sejenisnya sulit ditegakkan, karena
krisis keteladanan. Tokoh teladan berkewajiban membina kehidupan
siswa sebagai manusia seutuhnya.
c.

Masjid/Tempat Ibadah
Masjid/tempat ibadah merupakan salah satu pusat pembinaan

kepribadian unggul siswa. Di masjid siswa dibina jiwa serba ibadah, sebab
semua pembicaraan, semua aktifitas di masjid bertujuan ibadah, dalam
suasana kebersamaan, dan perolehan pahala yang berlipat. Hal tersebut
membina sifat siswa untuk mencintai dan mengutamakan ibadah, serta
kebersamaan, sehingga memperoleh keunggulan. Sifat tersebut sangat
dibutuhkan oleh masyarakat yang terbuai berlomba memperbanyak
materi. Sementara itu kehidupan modern cenderung melalaikan ibadah,
kebersamaan dihianati, sehingga pembinaan ketiga sifat tersebut mutlak
harus digalakkan di sekolah-sekolah. Tempat pembinaan sifat tersebut
yang paling ideal adalah masjid, oleh karena itu apabila tidak ada masjid
harus dicarikan tempat pembinaan yang sejenis. Dalam model tersebut,
masjid sebagai fasilitas yang mutlak diperlukan, berada pada lingkaran
ketiga, bersama dengan pondok /asrama dan majlis manakib / khataman/
majlis ta’lim.

302

d.

Pondok/Asrama
Pondok pesantren, sebagaimana juga asrama, merupakan tempat

tinggal sementara para santri / siswa, selama mengikuti pendidikan,
sehingga memungkinkan jam belajar siswa lebih panjang, kurikulum
belajar lebih lengkap, termasuk belajar dan berlatih menyelesaikan
problem nyata dalam kehidupan sehari-hari. Model pendidikan sekolah
tidak akan pernah selengkap itu. Pondok pesantren mempunyai nilai lebih
dibanding asrama di sekolah-sekolah pada umumnya. Di pondok
pesantren sangat kental dengan jiwa agama, sehingga semua aktifitas
yang

dijalankan

tidak

dapat

dilepaskan

dari

persoalan

agama.

Konsekwensi dari hal tersebut di pesantren lebih kental dengan
kesederhanaan, kebersamaan (gotong-royong), dan keikhlasan.
Unsur-unsur kesamaan pondok dengan asrama adalah latihan untuk
menyelesaiakan

problem-problem

nyata

dalam

kehidupan

secara

langsung, sepanjang hari /waktu, dan tidak terbatas lagi pada teori.
Sekolah pada umumnya tidak memiliki asrama, sehingga berbagai jiwa
dan latihan di atas tidak dapat dibina di sekolah. Keterbatasan jam belajar
di sekolah

menyebabkan kurikulumnya juga sangat terbatas, tidak

mampu menjangkau pembinaan sikap siswa, dan kehidupan spiritual
siswa. Oleh karena itu asrama merupakan tempat yang dibutuhkan, agar
pendidikan dapat lebih lengkap untuk membekali siswa menjadi manusia
utuh.
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e.

Majlis Ta’lim /Majlis Khataman
Majlis ta’lim merupakan tempat pembinaan ilmu dan ibadah serta

ukkuwah dari jama’ah / masyarakat, juga berfungsi mensyiarkan agama.
Melalui majlis ta’lim jiwa perjuangan santri juga dibina. Para santri yang
sudah tersebar di masyarakat, dapat terus terbina hubungannya dengan
pesantren (almamater), juga terciptanya jaringan usaha bisnis, demikian
juga informasi keilmuan maupun kelembagaan dapat tersalur secara
efektif. Hal tersebut membina hubungan keterikatan jiwa-emosional siswa
setiap pesantren. Alumni sekolah banyak terputus dengan almamaternya
karena tidak memiliki wadah seindah majlis ta’lim yang dikembangkan
pesantren.
f.

Sistem terpadu
Sistem pesantren bergulir di atas landasan agama, sehingga

semangat

yang

tumbuh

adalah

semangat

keikhlasan,

keilmuan,

kesederhanaan, kebersamaan, dan pencapaian keunggulan. Sistem
terpadu pesantren berjalan dengan baik dalam suatu kebersamaan di
bawah asuhan kyai. Kharisma kyai yang dibangun dengan keteladanan
mendorong semua bekerja optimal untuk kesuksesaan bersama. Hal
tersebut belum dapat dijalankan di sekolah-sekolah, banyak faktor yang
mempengaruhinya, yang paling pokok adalah rendahnya jiwa agama
(spiritualisme) dari para pelaku, tiadanya tokoh teladan, dan sedikitnya
waktu belajar sedangkan beban kurikulum sangat banyak.
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10. Mekanisme Kerja
Model pembinaan kecerdasan spiritual ini pada hakekatnya dapat
diterapkan di setiap lembaga pendidikan (sekolah), khususnya lembaga
pendidikan Islam. Penerapan model ini tidak perlu mengganggu sistem
yang sudah ada, tetapi bersifat menyempurnakan sistem yang sudah ada,
dengan penambahan beberapa unsur.
Model ini dikembangkan berdasarkan model-model pengembangan
spiritual yang telah ada sebelumnya, serta hasil penelitian di Pesantren
Suryalaya. Model pembinaan kecerdasan spiritual tersebut dapat
disederhanakan dalam gambar sebagai berikut:
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Shiddiq

Keikhlasan

Masjid

Sedehana

Tabligh

Keshalihan
Kepemimpinan

Fathanah

Mandiri

Kharisma

Panutan

Merdeka

hati

Pondok

Ececlence

kyai

Istiqamah

Teladan

m.ta’lim

Rojak-khouf

Ilmu

Gotong Royong
Amanah

Gambar 10
Model Pembinaan Kecerdasan Spiritual
(Sumber: Hasil Abstraksi dan Modifikasi Hasil Penelitian)

Gambar model tersebut didasarkan pada gambar bunga teratai, yang
merupakan model sistem pembinaan kecerdasan spiritual. Bunga teratai
yang mekar dengan beberapa kelopak bunga, dan untaian putik serta
benang-sari.

Di tengahnya adalah biji bunga, yang dari biji tersebut

berkembanglah kelopak-kelopak, putik dan benang-sari. Biji yang baik
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akan menumbuhkan kelopak bunga, putik, dan benang-sari yang baik,
demikian halnya sebaliknya.
Di tengah model tersebut adalah qalbu (hati), yang siap tumbuh
dalam berbagai macam sifat, qalbu yang bersih, baik, cemerlang akan
melahirkan sifat-sifat yang cemerlang, demikian halnya sebaliknya.
Pembinaan qalbu mempunyai bermacam-macam metode, di pesantren
lazimnya dengan suatu jenis amaliah zikir dalam berbagai bentuk.
Amaliah (zikir) tersebut akan membina hubungan diri hamba dengan
Tuhannya. Selama hubungan insan dengan Tuhan terpelihara, maka akan
memunculkan sifat-sifat positif, yang menjadi potensi kecerdasan spiritual.
Pertumbuhan biji tersebut difasilitasi oleh daging (cambium), yang
akan mengantarkan pertumbuhan biji selamat, atau rusak. Dalam model
digambarkan

oleh

lingkaran

pembimbing). Teladan

kedua,

yaitu

tokoh

teladan

akan menfasilitasi, menuntun,

(kyai,

membimbing

perjalanan qalbu, sehingga sukses dan selamat melahirkan kecerdasan
spiritual, atau sebaliknya pertumbuhan yang rusak yang melahirkan sifatsifat yang jelek. Keberadaan tokoh teladan (kyai) sangat penting, untuk
mengarahkan perkembangan qalbu, sifat-sifat tersebut antara lain adalah;
ilmu, keteladanan, keshalehan, kharisma, dan kepemimpinan.
Dalam pertumbuhan bunga, membutuhkan medium, tempat kelopak,
putik dan benang-sari menempat. Dalam model pembinaan kecerdasan
spiritual, membutuhkan tempat, yaitu; asrama, masjid dan majlis ta’lim.
Ketiga medium kekayaan pesantren ini sangat sulit digantikan dengan
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media yang ada di sekolah-sekolah, tetapi harus tetap dicarikan media
yang mendekati fungsi tiga media tersebut. Ketiganya menunjuk pada
tempat yang sangat representatif bagi tumbuhnya kecerdasan spiritual.
Proses interaksi antara qalbu (ibarat biji), yang difasilitasi oleh tokoh
teladan /kyai (ibarat cambium), dalam tempat-tempat unggulan yaitu
pondok /asrama, masjid, dan majlis ta’lim akan melahirkan potensi-potensi
kecerdasan spirutal (ibarat kelopak-kelopak bunga, putik dan benangsari). Bentuk-bentuk potensi kecerdasan spiritual yang dilahirkan dalam
setiap sistem dimungkinkan akan sangat beragam, hal tersebut sangat
dipengaruhi oleh kondisi sistem lingkungan yang dominan. Dalam sistem
pendidikan Islam, potensi tersebut paling tidak terdiri dari potensi dasar
sebagai berikut ; ilmu, teladan, panutan, kharisma, kepemimpinan dan
keshalehan. Potensi dasar tersebut masih berproses lebih lanjut, yang
menghasilkan potensi kecerdasan spiritual yang lebih baik, yaitu;
keikhlasan, roja dan khouf (harapan dan kecemasan), mandiri, gotongroyong, merdeka, sederhana. Proses interaksi diri dengan segala potensi
tersebut, akan berkembang lagi menjadi potensi berikutnya, yaitu: shiddiq,
istiqomah, fatonah, amanah,

tabliq, dan mumtaz (keunggulan). Ibarat

bunga, keindahan kelopak bunga, putik dan benang-sari yang muncul
akan berbeda-beda, tetapi sang bunga tetap indah dan semerbak baunya.
Kecerdasan spiritual akan memberikan dampak pada tiga dimensi
kehidupan diri, yaitu: (1) dimensi nafs, (2) dimensi qalbu, (3) dimensi ruhi.
Masing-masing

akan

berkembang

menuju

kepada

keutuhan

dan
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kesempurnaan diri. Proses perkembangan dimensi nafs menuju ke
tingkatan : akhlak mulia, peduli sesama, kasih sayang, dermawan. Proses
perkembangan dimensi qalbu menuju ke tingkatan : irsyad, ilmu yakin,
aenul yakin dan haqqul yakin. Proses perkembangan dimensi ruhi menuju
ke tingkatan : ridho, mahabbah dan ma’rifah. Pada tingkatan ruhi yang
ma’rifah maka manusia telah mencapai tingkat kecerdasan spiritualnya.
Secara sederhana pemahaman tersebut dapat diikhtisarkan dalam
tabel sebagai berikut:
Tabel 8
Spektrum Perkembangan Diri berdasarkan Tingkatan Kecerdasan Spiritual
Dimensi Nafs

Dimensi Qalbu

Dimensi Ruhi

Akhlak mulia

Irsyad

Ridho

Peduli sesama

Ilmu yakin

Mahabbah

Kasih sayang

Aenul yakin

Ma’rifah

Dermawan

Haqqul yakin

BAB VI
KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

A.

KESIMPULAN

1.

Konsep Manusia
Pesantren Suryalaya, memahami manusia dalam dimensi material

dan spiritual. Manusia utuh adalah manusia yang mempunyai keterpaduan
unsur-unsur tersebut secara seimbang dan fungsional. Dimensi spiritual
terdiri; (1) ruh, (2) nafs, (3) qolbu. Masing-masing mempunyai keterkatian
yang

kuat

dan

kekuatan

sendiri-sendiri.

Pesantren

Suryalaya

memandang dimensi spiritual adalah esensi pokok kehidupan yang
bersifat immaterial,

sebagai relatifitas keimanan seseorang yang

tempatnya di qalbu, serta memiliki fungsi sebagai titik sentral komando
atas segala aktifitas manusia. Hati atau qolbu-lah yang membuat manusia
mampu berprestasi semata demi Allah Swt. Qalbu yang bersih, bening,
dan jernih, menghasilkan perilaku manusia yang bersih, bening, dan
jernih. Penampilan setiap insan merupakan refleksi dari qalbunya masingmasing. Qalbu merupakan pusat kecerdasan spiritual, tempat berpijak dari
seluruh pengetahuan dan pengalaman. Qalbu mendapatkan pengetahuan
melalui akal pikiran dan pengalaman diri yang bersangkutan. Namun
pengetahuan yang diperoleh melaui dua cara tersebut hanyalah
merupakan

petunjuk-petunjuk

yang

semu

(dalil).

Sumber-sumber

pengetahuan yang pokok adalah bagian terdalam dari qalbu, yakni ruh
seseorang.

Jadi

pengetahuan-pengetahuan
310

yang

ditangkap

dari
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fenomena-fenomena dunia melalui indera dan dimasak oleh akal pikiran
menuntut manusia untuk semakin mengenal dirinya sendiri. Inti manusia,
esensi yang paling esensial manusia, sejatinya manusia, ialah imannya
yang berada di dalam Qalbu. Qalbulah yang selalu bergelora, berbolakbalik antara kebaikan dan kejahatan, yang kemudian terefleksikan dalam
perilaku sebagai reaksi terhadap respon yang ditangkap olehnya. Jadi
sesungguhnya perilaku, tindak-tanduk, aktivitas seseorang itu merupakan
realisasi dari getaran yang ada dalam qalbunya. Mekanisme aktualisasi
kekuatan qalbu dalam perilaku manusia menunjuk pada kecerdasan
spiritual. Jelaslah bahwa dalam sistem spiritual Islam, sebagaimana
sistem spiritual lainnya mempunyai konsep inti diri yang menjadi sumber
kehidupan, yaitu keimanan yang bersemayam di qalbu. Di qalbu itulah
terjadi sinergi dari ruh, nafs dan qolbu yang menjadi sumber kehidupan.
Jadi manusia utuh adalah manusia yang selalu memiliki keseimbangan
dan keterpaduan antara unsur-unsur biologis (material) dan psikologis
(spiritual) dan dapat berfungsi secara optimal, dengan qalbu sebagai
kendalinya.
2.

Sistem Pendidikan Pondok Pesantren Suryalaya

a.

Visi, Misi dan Tujuan Pondok Pesantren Suryalaya
Pesantren Suryalaya merupakan pesantren TQN yang bertujuan

mendidik santri untuk meraih dua hal, yaitu (1) hablum minallah, dan (2)
hablum minannas. Tujuan pertama, “hablum minallah”, tertuang dalam
do’a yang selalu dibaca oleh para ikhwan (pengikut TQN Suryalaya)
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setiap habis sholat fardlu, yaitu: “Yaa Tuhanku! Hanya Engkaulah yang
kumaksud dan keridoanMu lah yang kucari. Berilah aku kemampuan
untuk bisa mencintai Mu dan ma’rifat kepada Mu”.
Tujuan kedua, “hablum minannas”, adalah hubungan baik dengan
sesama manusia, sebagaimana tertulis dalam pedoman yang disebutnya
Tanbih Syeih Abdullah bin Nur Muhammad (Abah Sepuh). Tanbih
merupakan peringatan yang berisi kabar gembira dan ancaman agar
berhasil dalam hidup, di dunia penuh kebaikan dan di akherat penuh
kebaikan, sehingga orang yang berzikir menjadi rahmatan lil ‘alamin
(rahmat bagi seluruh alam) dan mewujudkan kesatuan umat.
Kehadiran orang ke Pesantren Suryalaya setidaknya mempunyai
dua tujuan pokok, yaitu: pertama, untuk mendapatkan barokah Guru
Mursyid, dan kedua untuk mendapatkan ilmu pengetahuan. Keduanya
berangkat dari kebersihan qalbu, dan keteladanan dari orang tua, yang
meliputi: ibu dan bapak, para guru dan para tokoh masyarakat di
lingkungannya. Peran keluarga sebagai lembaga pendidikan perdana
memiliki posisi yang sangat penting dan strategis, anak-anak dapat
merasakan baiti jannati , dengan ibu sebagai ujung tombaknya, sehingga
terciptalah anak sebagai manusia seutuhnya.
b.

Sistem Pendidikan
Sistem pendidikan yang diterapkan di Pesantren Suryalaya, pada

hakekatnya adalah pendidikan keluarga yang utuh. Hal tersebut
berdasarkan paham yang mereka yakini, bahwa pendidikan yang utama

313

adalah pendidikan keluarga, sasarannya untuk membentuk baiti jannati,
para pendidik merupakan orang-orang dewasa yang menjadi teladan di
keluarganya. Syeh Mursyid (Abah Sepuh dan Abah Anom) sebagai orang
pertama di pesantren merupakan teladan utama, dalam kehidupan
agama, ibadah maupun dalam kehidupan sehari-hari bagi setiap peserta
didik.

Sistem tersebut menciptakan nuansa (iklim) kekeluargaan dari

seluruh komponen yang ada, termasuk para tamu yang hadir setiap
harinya.
Secara

operasional,

sistem

pendidikan

pesantren

Suryalaya,

terjabarkan ke dalam (1) pendidikan formal, (2) pendidikan Inabah, (3)
pendidikan Pesantren TQN. Ketiganya terbingkai dalam pendidikan TQN.
3.

Konsep Kecerdasan Spritual Pondok Pesantren Suryalaya
Berdasarkan data dan analisis penelitian, dapat disimpulkan bahwa

konsep kecerdasan spritual Pesantren Suryalaya adalah kecerdasan
qalbu, yaitu kemampuan seseorang dalam menghadapi dan memecahkan
persoalan berdasarkan tata nilai dan makna yang di yakini di dalam
qalbunya. Orang tersebut dapat menempatkan perilaku dan hidupnya
dalam kebermaknaan. Dengan kecerdasan spiritual yang tinggi orang
akan mendapatkan ketekunan, keasyikan, kebahagiaan yang lebih besar
dalam menghadapi dan melaksanakan pekerjaan yang dihadapi. Dia
dapat membangun diri secara utuh karena dapat mensinergikan berbagai
kemampuan diri dan lingkungan yang dimilikinya, berdasarkan tata nilai
yang diyakini di dalam qalbunya.
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Penelitian juga menyimpulkan bahwa sistem pembinaan kecerdasan
spritual di Pondok Pesantren Suryalaya menerapkan pendekatan TQN,
yang memandang qalbu sebagai sentral kehidupan manusia. Dia laksana
raja yang memerintah, mempunyai akses hubungan langsung dengan
Allah, sifatnya selalu berubah-ubah, sehingga harus selalu mendapat
perhatian utama.
Qalbu juga tempatnya akal, yang selalu mengajak berpikir, sehingga
di situlah tempatnya ilmu pengetahuan yang memunculkan cahaya yakin.
Qalbu merupakan raja,

memberikan perintah yang ditaati oleh semua

anggota badan, sehingga hakekat sebuah aktifitas merupakan pancaran
dari gejolak yang ada dalam qalbu. Jadi qalbu harus mendapat prioritas
untuk dibina sehingga melahirkan aktifitas-aktifitas yang baik.
Pembinaan qalbu dilakukan oleh guru mursyid (kyai), untuk
menanamkan kalimat tauhid dalam qalbu, yang disebut talqin. Mursyid
juga mengajarkan zikir, sebagai media untuk memelihara kalimat yang
telah ditanamkan dalam dirinya, sekaligus memelihara hubungannya
dengan Allah. Selama hal tersebut terjaga dengan baik maka orang telah
cerdas secara spiritual, karena dapat menempatkan posisi berbagai
persoalan yang muncul dalam tata nilai yang paling luas, yaitu pencarian
ma’rifat pada Allah. Dalam proses tersebut santri merasakan besarnya
peran mursyid dalam membimbing dirinya, terutama terhadap kedalaman
Ilmu, teladan, panutan, kharisma, kepemimpinan, keshalehan.
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Pemahaman santri terhadap seorang guru mursyid, yang telah
membuka

tirai hijab

dirinya

terhadap

Allah,

disemai, dipupuk,

dikembangkan dalam kehidupan ibadah di Masjid, Pondok, Majlis
Khataman. Tiga lembaga tersebut merupakan wahana yang menyuburkan
persemaian kalimat tauhid dalam diri ikhwan (seseorang). Masjid sebagai
tempat ibadah, sehingga apapun yang dibahas di dalamnya ditempatkan
dalam kerangka ibadah. Masjid juga lambang perjuangan dalam meraih
keunggulan yang berlipat-lipat. Pondok adalah tempat pembelajaran santri
dalam makna yang seluas-luasnya, belajar tentang materi keilmuan,
belajar makna kehidupan, belajar menyelesaikan berbagai macam
persoalan nyata yang muncul dalam hidup sehari-hari, dengan semangat
kebersamaan,

kesederhanaan,

gotong-royong,

keikhlasan

dan

kemaslahatan. Majlis Khataman merupakan wadah amaliah untuk
mendapatkan barokah dan ridhla Allah SWT, sekaligus sebagai majlis
ilmiah, dan penyelesian berbagai problem kehidupan dalam tradisi
keislaman. Melalui tradisi pondok akan melahirkan kebiasaan hidup yang
positif, seperti: keikhlasan, rojak dan khouf, mandiri, gotong

-royong,

merdeka, dan sederhana.
Rotasi qalbu dengan segala dimensinya, mursyid dengan segala
keteladanannya, pembinaan melalui masjid, pondok, dan majlis khataman
yang berkesinambungan, akan melahirkan sifat-sifat baik pada diri para
santri seperti: shiddiq, fatonah, amanah, tabliq, istiqomah, keunggulan
(excellence).
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4.

Pembinaan Kecerdasan Spiritual di Pondok Pesantren
Suryalaya
Pesantren Suryalaya bertujuan membina qalbu para ikhwan dengan

metode TQN. Metode ini melatih santri untuk membersihkan diri dari siafat
tercela (takholli), mengisinya dengan sifat-sifat terpuji (tahalli), dengan
kesungguhan diri sehingga mencapai ma’rifatullah (tajalli). Kenikmatan
puncak seorang hamba ketika terbuka hijab qalbunya, sehingga
memperoleh pancaran cahaya Allah adalah bentuk kecerdasan spiritual di
Pesantren Suryalaya. Kondisi tersebut telah mengubah kondisi negatif
seseorang pada kesempurnaan diri. Bentuk-bentuk amaliah tersebut
terutama adalah: 1) Talqin, 2) Shalat, 3) Zikir, 4) Khataman, 5) Manakib,
6) Ziarah.
B.

IMPLIKASI

1.

Pendidikan Umum di Sekolah
Pesantren Suryalaya telah berhasil membina manusia, bahkan

membina orang-orang yang hidupnya telah putusasa, menyiksa diri,
merusak diri dengan obat-obat terlarang. Mereka dapat menemukan
kembali dirinya, menjadi orang yang baik, produktif dan bermanfaat di
tengah masyarakat. Keberhasilan Pesantren Suryalaya dalam membina
dan menjaga eksistensi manusia sehingga selalu berada dalam puncak
kesadaran merupakan kondisi yang sangat diperlukan dalam zaman
modern sekarang ini.
Zaman modern yang diawali dengan suksesnya penemuan ilmu
pengetahuan dan teknologi yang sangat gemilang, segera membuahkan
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hasil Revolusi Inggris dan Prancis, yang mendukung percepatan
perkembangan selanjutnya. Zaman modern didominasi oleh paham
materialisme. Zaman

yang dikuasai oleh kekuatan uang, sehingga

apapun yang ada di dunia ini dapat diperjual belikan, baik berupa barangbarang kebutuhan sehari-hari, maupun cinta dan kekuasaan. Kekuasaan
yang

meruntuhkan

moral

bangsa-bangsa,

memunculkan

tindakan-

tindakan amoral, arogansi, dan bentuk-bentuk kejahatan lainnya. Hal
tersebut juga melanda Bangsa Indonesia, terutama sejak runtuhnya Orde
Baru, yang meninggalkan kondisi carut-marut dan tindakan amoral serta
hilangnya nilai-nilai perikemanusiaan dan peradaban, kesemrawutan
tatanan kehidupan bermasyarakat, maupun dalam kehidupan berbangsa
dan bernegara. Korupsi yang semakin merajalela, menembus angka
ratusan triliyun rupiah, konspirasi persekongkolan jahat untuk mencari
keuntungan diri sendiri, keluarga dan golongan tanpa mengindahkan etika
dan moral kehidupan bersama.
Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi telah melahirkan
spesialisasi yang sangat tinggi, sehingga melahirkan masyarakat yang
terkotak-kotak. Individualisme semakin tinggi, materialisme memuncak,
persaingan semakin tajam, cara-cara amoral semakin dihalalkan, korban
kemanusiaan semakin tinggi, kegoncangan jiwa menjadi gejala penyakit
masyarakat.
Pengamalan agama di Pesantren Suryalaya, terutama amaliah zikir,
baik jaher maupun khofi, merupakan amaliah untuk menghidupkan qalbu,
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sehingga selalu mengingat Allah, maka Allah juga akan mengingat hamba
tersebut.

Terjadilah komunitasi hamba dengan Allah selaku al-Kholik,

terpeliharanya kamunitasi tersebut akan membangkitkan sifat-sifat positif
dari

hamba tersebut, yaitu: sidiq, amanah, tabliq, fatonah dan

keunggulan.
Sifat-sifat positif tersebut dalam pendidikan sekolah (formal) kurang
mendapat pembinaan secara operasional. Pembinaan hanya dilakukan
apabila terjadi pelangaran dengan sangsi-sangsi yang sangat normatif,
yang pelaksanaannya menjadi sangat terbatasi oleh aturan dan birokrasi
formal. Secara opersional kurikulum sekolah tidak memberi peluang
secara nyata terhadap kegiatan tersebut. Maka sangatlah mudah
dipahami bila para pelajar kurang mampu menunjukkan kepribadian yang
baik, seperti kejujuran, keberanian, disiplin dan bahkan condong lebih
banyak terkena masalah kenakalan, kekerasan dan tindakan amoral
lainnya.
Keberhasilan Pesantren Suryalaya dalam membina anak-anak
remaja korban naza, dan bentuk kenakalan lainnya dapat dikembangkan
di sekolah-sekolah formal.

Model pengembangan di sekolah-sekolah

setidaknya dapat membekali siswa dengan sifat-sifat kepribadian positif,
yang dibina melalui sistem pendidikan yang mengedepankan pendidikan
keluarga. Dalam sistem tersebut, semua orang dewasa /guru /pendidik
harus dapat menjadi panutan di lingkungan pendidikan. Kehidupan
keluarga berlangsung selama 24 jam, sehingga proses pendidikan
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tersebut harus berjalan selama itu, baik guru/ para pendidik, siswa selama
24 jam hakekatnya selalu dalam proses pendidikan, yaitu menyelesaikan
berbagai

problem

yang

muncul

untuk

peningkatan

kualitas

diri.

Keberadaan guru, sebagai pendidik tidak dapat dibatasi di ruang sekolah,
di manapun mereka berada harus tetap sebagai seorang pendidik yang
layak diteladani.
2.

Pendidikan Umum di Masyarakat
Hakekat pendidikan adalah peningkatan moral, perilaku, dan

prestasi, sebagai pancaran dari qalbu seseorang. Berdasarkan penemuan
penelitian diketahui bahwa perbaikan /peningkatan seseorang tidak bisa
tidak harus melalui qalbunya. Kecermelangan qalbu memungkinkan
seseorang menyelesaikan berbagai macam problem yang menghimpitnya.

Permasalahan utama bangsa Indonesia saat ini adalah runtuhnya
moral masyarakat, kejadian-kejadian mengerikan, brutal, sadis, telah
menjadi komedi, hiburan palsu. Warga masyarakat tahu, merasakan,
menghayati,

tetapi

tidak

punya

kekuatan,

kekuasaan,

atau

juga

keberanian untuk mencegah kejahatan. Keruntuhan moral membawa
bangsa pada keterpurukan.
Berbagai upaya perbaikan keterpurukan bangsa terus dilakukan,
tetapi belum mampu mengangkat keterpurukan, krisis ekonomi, krisis
moral, masih menjadi problem utama bangsa.

Penyelesaian masalah

tersebut harus secara mendasar, pada dasar penggerak aktifitas manusia,
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yaitu qalbu. Pembinaan qalbu dengan berbagai metode, khususnya
dengan metode TQN, seperti dilaksanakan di Pesantren Suryalaya,
merupakan program yang dapat diiplementasikan dalam berbagai
kegiatan masyarakat.
C.

REKOMENDASI

Untuk Pondok Pesantren Suryalaya
Pesantren Suryalaya adalah memiliki kekayaan yang sangat
berharga, yaitu Guru Mursyid. Pangersa Abah Anom merupakan seorang
Guru Mursyid TQN yang berhasil dalam pendidikan dan pembinaan qalbu
dengan metode yang sangat mudah dipahami, dan diamalkan. Hal
tersebut membawa Pesantren Suryalaya berkembang pesat dan dapat
memberikan kemanfaatan yang semakin luas kepada masyarakat,
khususnya korban naza dan penyakit kejiwaan lainnya. Bagaimana
mempertahankan dan mengembangkan lebih luas lagi merupakan
tantangan Pesantren Suryalaya dewasa ini. Beberapa hasil penelitian
untuk masukan bagi Pesantren Suryalaya adalah:
Optimalkan pembinaan masyarakat dengan sebanyak mungkin
memperluas keberkahan mursyid melalui berbagai kegiatan
dan media yang ada, khususnya penanggulangan naza.
Mengorbitkan putra mahkota melalui berbagai kegiatan utamanya
kegiatan yang bersifat publis.
Meningkatkan sinergi dengan masyarakat.
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Meningkatkan peran para wakil talqin, pengurus dan muballik
Suryalaya.
Untuk Lembaga-lembaga Pendidikan Pesantren
Pesantren merupakan lembaga pendidikan agama Islam, posisinya
yang strategis memungkinkan juga pesantren memainkan peran lainnya,
khususnya peran pengembangan masyarakat. Keberhasilan Pesantren
Suryalaya dalam pengembangan masyarakat, melalui berbagai program,
khususnya dalam penanggulangan nasa, dan penyakit spikologi lainnya
dapat menjadi percontohan bagi pesantren lain. Percontohan Pesantren
Suryalaya dalam penanggulangan korban naza dan gangguan spikologi,
dengan TQN yang dikemas dalam pendidikan keluarga, merupakan
pendidikan terpadu yang mengakui kekomplekan manusia, dengan fokus
pembinaan qalbu. Model tersebut sangat sederhana, mudah dipahami
dan diopasionalkan oleh setiap pesantren sesuai dengan kondisinya
masing-masing.
Untuk Sekolah-sekolah
Pendidikan keluarga yang dikembangkan oleh Pesantren Suryalaya,
yang mengarah pada pendidikan manusia seutuhnya dengan fokus
pembinaan qalbu telah terbukti mampu menyelamatkan korban naza dan
penyakit spikologi lainnya. Sementara sekolah-sekolah sedang dilanda
krisis identitas, krisis nilai yang terakumulasikan pada bentrokan antar
pelajar,

antar

kemerosotan

mahasiswa,
moral

dan

lainnya.

berbagai
Model

bentuk

kejahatan

serta

pendidikan

keluarga

yang
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dikembangkan Pesantren Suryalaya dapat dikembangkan di sekolahsekolah

khususnya

dalam

memposisikan

guru

sebagai

sumber

keteladanan baik di dalam maupun di luar sekolah.
Untuk Masyarakat Luas
Masyarakat Indonesia sekarang ini sedang sakit, dilanda krisis
ekonomi, krisis moral, krisis kepercayaan, dan krisis multi dimensional.
Parahnya penyakit yang diderita telah mematikan semangat sebagian
masyarakat, frustasi , sehingga bunuh diri. Kejahatan, dan berbagai
macam tindakan anargi muncul di seluruh pelosok wilayah negeri, baik
yang individual maupun yang berkelompok. Kebangkrutan dagang, usaha,
menjadikan masyarakat frustasi tidak punya harapan lagi.
Reformasi moral, untuk membangkitkan qalbu yang mati, harus
digelorakan

di negeri ini. Banyak orang hidup tetapi sudah frustasi,

bersikap negatif, hilang harapan masa depan, tinggal dua kata, putau atau
mati,

dapat

membangkitkan

diselamatkan
qalbunya.

oleh

Pesantren

Pendidikan

keluarga

Suryalaya
dengan

dengan
fokusnya

pendidikan qalbu, yang mengedepankan keteladanan hidup, sebagaimana
dikembangkan di Pesantren Suryalaya hendaknya menjadi percontohan
masyarakat. Menghidupkan qalbu dengan zikir, ingat kepada Allah,
membangun keluarga dengan keteladanan orang-orang tua di setiap
lingkungan adalah kunci sederhana yang dapat dirintis oleh setiap orang.
Mengedepankan keteladanan, harus segera dimulai, paling tidak untuk
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dirinya sendiri, karena sesungguhnya dirinya selalu dalam komunikasi /
pengawasan oleh Allah.
D.

DALIL-DALIL PENGEMBANGAN KECERDASAN SPIRITUAL
Berdasarkan hasil penelitian dapat dikemukakan dalil-dalil dalam

pengembangan kecerdasan spiritual, yaitu bahwa:
1.

Kecerdasan spiritual pada hakekatnya adalah kecerdasan qalbu,
sehingga pembinaan kecerdasan spiritual haruslah merupakan
pembinaan qalbu.

2.

Proses pembinaan qalbu di Pesantren Suryalaya ditempuh melalui
langkah-langkah sebagai berikut: (1) Talqin, (2) shalat, (3) zikir, (4)
khataman, (5) manakib, dan (6) ziarah.

3.

Dalam proses tersebut diperlukan percontohan dan pembinaan dari
seorang guru (Kyai/Mursyid).

4.

Diperlukan beberapa jenis tempat pembinaan kecerdasan spiritual,
yaitu: (a) Masjid, merupakan tempat pembinaan yang sepenuhnya
bernilai ibadah; (b) Pondok/Asrama, merupakan tempat pembinaan
kehidupan yang lengkap dan sesuai dengan kehidupan riil, tidak
sebatas teori; (c) Majlis ta’lim/Majlis Manakib/Majlis Khataman,
merupakan tempat pembinan keilmuan yang terpadu dengan ibadah.

5.

Qalbu yang terbina dengan baik akan terjaga kefitrahannya,
sehingga akan selalu ma’rifat kepada Allah SWT.
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Lampiran 1: INSTRUMEN PENELITIAN.
Instrumen ini dikembangkan berdasarkan teori dan kondisi lapangan,
sebagai pedoman observasi /wawancara, guna memperoleh data
penelitian
A. Instrumen penelusuran keilmuan Kyai
Responden : Santri, Alumni, Masyarakat lingkungannya
1. Perjalanan keilmuan Kyai :
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1) Dimanakah Kyai belajar (Nyantri) ?
2) Bidang ilmu yang dipelajari ?
3) Kitab apakah yang dipelajari ?
4) Berapa lama mempelajarinya ?
5) Prestasi apa yang diperoleh ?
2. Kitab-kitab yang dikuasai Kyai :
1) Berapa Kitab apa sajakah yang dikuasai Kyai ?
2) Berapa lama kitab tersebut sudah diajarkan ?
3) Berapa Santri yang telah selesai belajar padanya ?
4) Bagaimana Kyai mengajarkan ilmu/Kitab tersebut ?
5) Bagaimana Kyai mengamalkan ilmu tersebut ?

B. Instrumen untuk penelusuran keteladanan Kyai
Responden : Santri, Alumni, Masyarakat sekitar.
1) Apakah Kyai menjalankan Sholat Berjama’ah ?
2) Apakah Kyai menjalankan Puasa ?
3) Apakah Kyai menjalankan Zakat ?
4) Apakah Kyai menjalankan Haji ?
5) Apakah Kyai mengajar dengan tertib ?
6) Apakah Kyai bermasyarakat dengan lingkungannya ?
7) Apakah Kyai tekun menjalankan ibadah-ibadah Sunah ?
8) Apakah Kyai tekun belajar ?
9) Apakah Kyai menjadi Idola Santri ?
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10). Apakah Kyai menjadi pengayom masyarakatnya ?

C. Keunggulan yang dimiliki Kyai
1) Hubungan Kyai dengan Santri.
2) Hubungan Kyai dengan Masyarakat.
3) Sikap Kyai terhadap IPTEK.

D. Instrumen untuk penelusuran kegiatan dan makna Masjid.
Responden : Kyai, Santri, Alumni, Masyarakat.
1) Adakah kewajiban Jama’ah di Masjid.
2) Apakah makna Jama’ah di Masjid.
3) Kegiatan apakah yang dijalankan di Masjid.
4) Adakah Iktikaf.
5) Apakah makna Iktikaf.
6) Adakah makna Silaturohim di Masjid.
7) Adakah makna Tolabul Ilmi di Masjid.
8) Adakah makna keunggulan kompetitif.
9) Adakah makna evaluasi diri.

E. Instrumen untuk penelusuran fungsi dan makna asrama.
Responden : Kyai, Santri, Alumni, Masyarakat.
1) Kegiatan apakah yang berlangsung di asrama.
2) Bagaimana hak dan kewajiban ditegakkan ?
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3) Pengalaman belajar apakah yang mereka peroleh ?
4) Apakah fungsi utamanya bagi Pendidikan ?
5) Nilai spiritual apakah yang mereka dapatkan ?
6) Bagaimana nilai-nilai kekeluargaan dibangun dan dikembangkan ?
7) Bagaimanakah nilai-nilai ekonomi disemaikan ?
8) Bagaimanakah nilai-nilai demokrasi dikembangkan ?

F.
Instrumen untuk penelusuran nilai-nilai kecerdasan spiritual,
responden; kyai, santri, alumni.
Tabel : Key Performance Indicator
SHIDDIQ

ISTIQOMAH

FATHANAH

AMANAH

TABLIG

MUMTAZ

Jujur

Optimis

Kecerdasan

Prinsip

Komunikasi

Tujuan

Tawadhu

Berkorban

Ilmu

T. jawab

Empathi

Visi

Loyal

Ketaatan

Etika

Cinta

Proaktif

Teladan

Sabar

Berani

Realistis

Teliti

Pendidikan

Sempurna

Ikhlas

Disiplin

Rasional

Analisa

Motivasi

Percaya diri

Transparan

Confidence

Belajar

Kecepatan

Memimpin

Kuat

Fakta

Commitment

Solution

Fakta

Bijaksana

Kontinuitas

Hormat

Consistence

Prestasi

Respek

Pengaruh

Resiko

Adil

Consequence

Hasil

Tepat janji

Melayani

Inisiatif

Terbuka

Disiplin

Kreativitas

Wewenang

Informasi

Komitment

Objektif

Stabil

Tolerasni

Kehormatan

Kerjasama

Optimis

Honest

Sabar

Wisdom

Principle

Dukungan

Semangat
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Spiritual

Kontinyu

Analytical

Transparan

Empathy

Perbaikan

Kuat

Intelligent

Objektif

Support

Professional
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Lampiran 2: SILSILAH THORIQOH QODIRIYYAH
NAQSYABANDIYYAH
Silsilah adalah sanad / mata rantai yang menghubungkan mursyid
yang satu dengan mursyid lainnya hingga Rasulullah Saw, bahkan Allah
Swt. Silsilah Thoriqot Qodiriyyah Naqsyabandiyyah yang dikembangkan
Pesantren Suryalaya adalah sebagai berikut:
1. Allah Swt.
2. Malakikat Jibril.
3. Nabi Muhammad Saw.
4. Ali bin Abi Thalib (w. 611).
5. Husain ibn ‘Ali ibn Abi Thalib (w. 680 M).
6. Zayn Al-‘Abidin (w. 712 M).
7. Muhammad Baqir (w. 731).
8. Ja’far Al-Shadiq (w. 763).
9. Musa Al-Kadzim (w.799).
10. Abu Al-Hasan ‘Ali ibn Musa.
11. Ma’ruf Al-Karkhi (w.815 M).
12. Sirra Al-Saqathi (w. 867 M0.
13. ‘Abu Al-Qasim Al-Junaidi Al-Baghdadiy (w. 297).
14. Abu Bakr Al-Syibly (287-334 H)
15. Abu Al-Fadla atau Abd Al –Wahid Al- Tamimi
16. ‘Abu Al-Faraj Al-Turbusi.
17. Abu Hasan ‘Ali ibn Yusuf Al-Kirsyi Al-Hakkari.
18. Abu Said Al-Muharrik ibn ‘Ali Al-Mahzumi.
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19. ‘Abd Al-Qodir Al-Jaylani (1077-1166 M).
20. ‘Abd Al’Aziz.
21. Muhammad Al-Hattak.
22. Syams Al-Din.
23. Syaraf Al- Din.
24. Nur Al-Din.
25. Waliy Al-Din.
26. HisamAl-Din.
27. Yahya
28. Abu Bakr.
29. ‘Abd Al-Rahim.
30. ‘Ustman.
31. ‘Abd Al-Din.
32. Muhammad Murad.
33. Syams Al-Din.
34. Khatib Ahmad Sambas ibn ‘Abd Al-Ghaffar (w. 1875).
35. Tolhah dari Kalisapu Cirebon.
36. Abdullah Mubarok bin Muhammad dikenal dengan panggilan Abah
Sepuh (w. 1956 M).
37. Ahmad Shohibul Wafa Tajul Arifin dikenal dengan panggilan Abah
Anom (lhr.1915).
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Lampiran 3
TANBIH

Bismillah ir Rohmanir Rohim
Tanbih ini dari Syekhuma Almarhum Syekh Abdullah Mubaroh Bin
Nur Muhammad yang bersemayam di Patapan Suryalaya Kajembaran
Rahmaniyah.
Sabda beliau kepada khususnya segenap murid-murid pria maupun
wanita, tua maupun muda.
Semoga ada dalam kebahagiaan, dikarunia Allah Subhanuhawa
Ta’ala kebahagiaan yang kekal dan abadi dan semoga tak akan timbul
keretakan dalam lingkungan kita sekalian.
Pun pula semoga Pimpinan Negara bertambah kemuliaan dan
keagungannya supaya dapat melindungi dan membimbing seluruh rakyat
dalam keadaan aman, adil dan makmur dhohir maupun bathin.
Pun

kami

tempat

orang

bertanya

tentang

QOODIRIYYAH NAQSYABANDIYYAH, menghalurkan

THOREQAT
dengan tulus

ikhlas. Wasiat kepada segenap murid-murid :
Berhati-hatilah

dalam

segala

hal,

jangan

sampai

berbuat

yang

bertentangan dengan peraturan AGAMA maupun NEGARA.
Insyafilah hai murid-murid sekalian, janganlah terpaut oleh bujukan
nafsu akan jalan penyelewengan terhadap perintah AGAMA maupun
NEGARA agar dapat meneliti diri, kalau-kalau tertarik oleh bisikan iblis
yang selalu menyelinap dalam hati sanubari kita semua.
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Lebih baik buktikanlah kebajikan yang timbul dari kesucian :
I.

Terhadap orang-orang yang lebih tinggi dari pada kita, baik dihorir
maupun bathin, harus kita hormati, begitulah seharusnya hidup
rukun, saling harga menghargai.

II.

Terhadap sesama yang sederajat dengan kita dalam segala-galanya,
jangan sampai terjadi persengketaan, sebaliknya harus bersikap
rendah hati, bergotong royong dalam melaksanakan perintah
AGAMA maupun NEGARA, jangan sampai terjadi perselisihan dan
persengketaan, kalau kita terkena firman NYA “AZHABUN ALIM”
yang berarti duka nestapa untuk selama-lamanya dari DUNIA
sampai AKHIRAT (badan payah susah hati).

III.

Terhadap orang-orang yang keadaanya dibawah kita, janganlah
hendak menghinakannya atau berbuat tidak senonoh, bersikap
angkuh, sebaliknya harus belas kasihan dengan kesadaran agar
mereka merasa senang dan gembira hatinya, jangan sampai merasa
takut dan liar, sebaliknya harus dituntun, dibimbing dengan nasihat
yang lemah lembut yang akan memberi keinsyafan dalam menginjak
jalan kebaikan.

IV.

Terhadap fakir miskin, harus belas kasih sayang, ramah tamah serta
bermanis budi. Bersikap murah tangan, mencerminkan bahwa hati
kita sadar. Coba rasakan diri kita pribadi, betapa pedihnya jika dalam
keadaan kekurangan, oleh karena itu janganlah acuh tak acuh hanya
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diri sendirilah yang senang, karena mereka jadi fakir miskin itu
bukannya kehendak sendiri, namun sudah kodrta Tuhan.
Demikianlah sesungguhnya sikap manusia yang penuh kesadaran,
meskipun terhadap orang asing karena mereka masih keturunan Nabi
Adam a.s. mengingat ayat 70 Surah Isro yang artinya :
Sangat kami mulyakan keturunan Adam dan Kami sebarkan
segala yang berada di darat dan di lautan. Dan kami beri mereka
rizki yang ada di darat dan lautan. Juga kami mengutamakan
mereka lebih utama dari makhluq lainnya.
Kesimpulan dari ayat ini, bahwa kita sekalian harusnya salaing
menghargai, jangan timbul kekecewaan, mengingat Surah Al-Maidah yang
artinya :
Hendaklah

tolong

menolong

dengan

sesama

dalam

melaksanakan kebajika dan ketaqwaan dengan sungguhsungguh terhadap agama maupun negara, sebaliknya janganlah
tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan terhadap
perintah agama maupun negara.
Adapun soal ke-agamaan, itu terserah agamanya masing-masing,
mengingat Surah Al Kafirun ayat 6 : AGAMAMU UNTUK KAMU,
AGAMAKU UNTUK AKU, maksudnya jangan terjadi perselisihan, wajiblah
kita hidup rukun dan damai, saling menghargai, tetapi janganlah sekali-kali
ikut campur.
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Cobalah renungkan pepatah leluhur kita : Hendaklah kita bersikap
budiman, tertib dan damai, andaikan tidak demikian, pasti “Sesalguna”
karena yang menyebabkan penderitaan diri pribadi itu adalah akibat dari
amal perbuatan diri sendiri.
Dalam Surat An Nahli ayat 112 diterangkan bahwa :
Tuhan Yang Maha Esa telah memberikan beberapa contoh, yakni
tempat maupun kampung, desa maupun negara yang dahulunya aman
dan tentram, gemah ripah loh jinawi, namun penduduknya/penghuninya
mengingkari ni’mat – ni’mat Allah, maka lalu berkecamuklah bencana
kelaparan, penderitaan dan ketakutan yang disebabkan sikap dan
perbuatan mereka sendiri.
Oleh karena demikian, hendaklah segenap murid-murid bertindak
teliti dalam segala jalan yang ditempuh, guna kebaikan dhohir, bathin
dunia maupun akhirat, supaya hati tenteram jasad nyaman, jangan sekalikali timbil persengketaan, tidak lain tujuan “BUDI UATAMA JASMANI
SEMPURNA” (Cageur-bageur)
Tiada

lain

amalan

kita,

THOREQAT

QOODIRIYYAH

NASQSYABANDIYYAH, amalkan sebaik-baiknya guna mencapai segala
kebajikan, menjauhi segala kejahatan dhohir bathin yang bertalian dengan
jasmani maupun rohani, yang selalu diliputi bujukan nafsu, digoda oleh
perdaya syetan.
Wasiat ini harus dilaksanakan dengan seksama oleh segenap
murid-murid agar supaya mencapai keselamatan DUNIA dan AKHIRAT.
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Amiin

Keterangan: selalu dibaca setiap pertemuan /majlis ta’lim TQN PP
Suryalaya.
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Lampiran 4
RANGGEUYAN MUTIARA
Ulah ngewa ka ulama anu sajaman
Ulah nyalahakeun kana pangajaran batur
Ulah mariksa murid batur
Ulah medal sila upama kapanah
Kudu asih kajalma anu mikangewa ka maneh

RANGKAEAN MUTIARA
Jangan benci kepada ulama yang sezaman
Jangan menyalahkan kepada pengajaran orang lain
Jangan memeriksa murid orang lain
Jangan pergi meninggalkan tempat apabila tersinggung
Harus menyayangi orang yang membenci kepadamu

Keterangan: selalu dibaca setiap pertemuan /majlis ta’lim TQN PP
Suryalaya.
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Lampiran 5
STANDAR BAHAN KAJIAN DAN LITERATUR TASAWUF
PONPES. SURYALAYA
1. Miftah al-Shudur, Syekh Ahmad Shahibul Wafa Tajul Arifin
2. Uqud al-Juman, Syekh Ahmad Shahibul Wafa Tajul Arifin
3. Amaliah Yaumiah, Syekh Ahmad Shahibul Wafa Tajul Arifin
4. Kitab Tanbih, Syekh Abdullah Mubarak
5. Risalah al-Junaidiyah, Syekh Abi Qasim al-Junaidy
6. Ghunyah li Thalibi Thariqi al-Haq, Syeh Abdul Qadir al-Jilany
7. Sirr al-Asrar, Syeh Abdul Qadir al-Jilany
8. Fath al-Rabbany, Syeh Abdul Qadir al-Jilany
9. Fuyudhat llahiyah, Syeh Abdul Qadir al-Jilany
10. Futuh al-Ghaeb, Syeh Abdul Qadir al-Jilany
11. Fath al-Arifin, Syekh Ahmad Khatib Syambas
12. Asrar al-Tanzil wa Anwar al-Ta’wil, Imam Fakhruddin al-Razy
13. Ihya Ulumuddin, Abi Hamid Muhammad al-Ghazaly
14. Hilyah al-Auliya wa Thabaqat al-Ashfiya, Abu Nu’aim al-Isfahany
15. Futuhat al-Makkiyah, Iba’Araby
16. Qut al-Qulub, Abu Thalib al-Makky
17. ‘Awarif al-Ma’arif, as-Suhrawardy
18. Anwar al-Qudsiyah wa Qawaid al-Shufiyah, al-Sya’rany
19. Minah al-Saniyah, al-Sya’rany
20. Tanwir al-Qulub, Amin al-Qurdy al-Naqsyabandy
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21. Kasyf al-Mahjub, Imam al-Hujwiry
22. Kifayat al-Atqiya wa Minhaj al-Ashfiya, Sayyid Bakri al-Makky
23. Tadzkirat al-Auliya, fariduddin al-Athar
24. dll.
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Lampiran 6
REFERENSI ACUAN KITAB
No.
Fan Ilmu
Kitab Acuan
1. Ilmu Tauhid
1. Tijan al-Darari
2. Kifayatul Awam
3. Ummul Barahim
2. Fiq/Ushul Fiqh
1. Safinah al-Najah
2. Fathu al-Qarib
3. Kifayatul Akhyar
3. Akhlaq-Tasawuf
1. Miftahus Shudur
2. Sirrul Asror
3. Ta’lim al-Muta’alim
4. Akhlakul Karimah
4. Al-qur’an/Tafsir
1. Tafsir al-Jalalain
2. Tafsir Al-Maraghi
3. Tuhfatul Athfal
4. Al-Jazariyah
5. Fathur Rahman
6. Tafsir Shawi

5.

Hadits/Sirah Nabawi

6.

Qawaid Lughah/Nahwu-Sharaf

7.

Munadhoroh/Mantiq

1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.

Hadits Arba’in
Bulugh al-Maram
Riyadh al-Shalihin
Sirrah al-Nabawi
Jurmiyah
Imriti
Nadam al-Maqshud
Shorof Kaelani
Sullamul-munawwroq
Al-Walidiyyah
Al-Rosyidiyyah
Al-Syamsiyah
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Lampiran 7
KURIKULUM PEMBINAAN EKSTRA-KURIKULER
(KEPESANTRENAN) MAHASISWA FAKULTAS DAKWAH
TAHUN AKADEMIK 2004/2005
Rangkaian pembinaan mahasiswa di luar kampus (di asrama),
menggunakan standar ‘amaliyah yang sudah biasa diamalkan oleh para
ikhwan TQN atas bimbingan Mursyid, serta beberapa kegiatan ilmiyah dan
alamiyah yang bersifat kondisional serta fleksibel berdasarkan inisiatif
para pembina di lapangan. Jenis-jenis kegiatan tersebut diantaranya :
1. Talqin, tanbih dan riyadlah (aurad, hizb dsb)
2. Qiyamullail; Thaharah, sunnah syukur wudlu, sunnah muthlaq, sunnah
taubat, sunnah sirullah, sunnah syukur nikmat, sunnah hajat, sunnah
tahajud, sunnah tasbih, sunnah witir.
3. Qobliyah Shubuh; sunnah fajar, sunnah lidaf’il bala, qobla shubuh
4. Sunnah Pagi; sunnah isyraq, sunnah isti’adzah, sunnah istikharah,
sunnah dhuha
5. Shalat sunnah ba’da maghrib; sunnah awwabin, sunnah birrul
walidain, sunnah hifdzil iman, sunnah isya’aini
6. Shalat-shalat sunnah rawatib dan fardlu
7. Dzikir berjama’ah
8. Tawasul, khataman dan manaqiban
9. Pengajian Al-Qur’an; qira’at, tajwid dan tafsir
10. Pengajian ilmu-ilmu alat (referensi dan acuan kitab-kitab terlampir)
11. Bansul kutub al-Aqidah wa al-Syari’ah (referensi dan acuan kitab-kitab
terlampir)
12. Bahsul kutub al-Tasawuf (referensi dan acuan kitab-kitab terlampir)
13. Muthala’ah pelajaran kuliah
14. Mudzakarah dan bahsul masa’il
15. Latihan pidato/muhadhoroh
16. Latihan Qira’atul Qur’an Dan Marhaba
17. Hafalan surat-surat al-Qur’an
18. Latihan seni qasidah
19. Olah raga
20. Latihan Bahasa Arab – Inggris
21. Latihan kewirausahaan
22. dll.
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TENTANG PENULIS

Basukiyatno, Drs, H, MPd., dilahirkan di Desa Gamplong, Moyudan,
Sleman, Yogyakarta, pada tanggal 16 September 1960. Desa yang
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LAMPIRAN AYAT-AYAT AL-QURAN
BAB I

QS. Al Mujaadilah : 11
Hai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu :
“Berlapang-lapanglah dalam majelis”, maka lapangkanlah, niscaya
Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan :
“Berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan
orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang
diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha
Mengetahui apa yang kamu kerjakan.

QS Al Ahzab : 41
Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah (dengan menyebut nama)
Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya.

QS An Nisa : 103
Maka apabila kamu telah menyelesaikan shalat(mu), ingatlah Allah
di waktu berdiri, di waktu duduk dan di waktu berbaring. Kemudian
apabila kamu telah merasa aman, maka dirikanlah shalat itu
(sebagaimana biasa). Sesungguhnya shalat itu adalah fardhu yang
ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman.
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LAMPIRAN AYAT-AYAT AL-QURAN
BAB II

QS. Adz Dzaariyaat : 21
Dan (juga) pada dirimu sendiri. Maka apakah kamu tiada
memperhatikan ?

QS. As Sajdah : 9
Kemudian Dia menyempurnakan dan meniupkan ke dalam
(tubuh)nya roh (ciptaan)-Nya dan Dia menjadikan bagi kamu
pendengaran, penglihatan dan hati; (tetapi) kamu sedikit sekali
bersyukur.

QS. Yunus : 61
Kamu tidak berada dalam suatu keadaan dan tidak membaca suatu
ayat dari Al Quraan dan kamu tidak mengerjakan suatu pekerjaan,
melainkan Kami menjadi saksi atasmu di waktu kamu
melakukannya. Tidak luput dari pengetahuan Tuhanmu biarpun
sebesar zarrah (atom) di bumi ataupun di langit. Tidak ada yang
lebih kecil dan tidak (pula) yang lebih besar dari itu, melainkan
(semua tercatat) dalam kitab yang nyata (Lauh Mahfuzh).

QS. Al Ankabut : 49
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Sebenarnya, Alquran itu adalah ayat – ayat yang nyata di dalam dada orang –
orang yang diberi ilmu. Dan tidak ada yang mengingkari ayat-ayat Kami kecuali
orang-orang yang zalim.
QS. Al Jin : 26 – 27

( Dia adalah Tuhan ) Yang Mengetahui yang ghaib, maka Dia tidak
memperlihatkan kepada seorangpun tentang yang ghaib itu.
Kecuali kepada rasul yang diridhai-Nya, maka sesungguhnya Dia mengadakan
penjaga-penjaga (malaikat) di muka dan di belakangnya.

QS. Al Hijr : 97

Dan Kami sungguh-sungguh mengetahui, bahwa dadamu menjadi sempit
disebabkan apa yang mereka ucapkan.

QS. At Taubah : 14
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Perangilah mereka, niscaya Allah akan menyiksa mereka dengan (perantaraan)
tangan-tanganmu dan Allah akan menghinakan mereka dan menolong kamu
terhadap mereka, serta melegakan hati orang-orang yang beriman.

QS. Yunus : 57

Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhan Mu dan
penyembuh bagi penyakit-penyakit (yang berada) dalam dada dan petunjuk serta
rahmat bagi orang-orang yang beriman.

QS. Alam Nasyrah : 1

Bukankah Kami telah melapangkan untukmu dadamu ?.

QS. An-Najm : 11

Hatinya tidak mendustakan apa yang telah dilihatnya.

QS. Al. Mulk : 29
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Katakanlah : “Dia-lah Allah Yang Maha Penyayang, kami beriman kepada-Nya
dan kepada-Nya-lah kami bertawakkal. Kelak kamu akan mengetahui siapakah
dia yang berada dalam kesesatan yang nyata”.
QS. Al A’raaf : 156

Dan tetapkanlah untuk kami kebajikan di dunia ini dan di akhirat; sesungguhnya
kami kembali (bertaubat) kepada Engkau. Allah berfirman : “Siksa-Ku akan
Kutimpakan kepada siapa yang Aku kehendaki dan rahmat-Ku meliputi segala
sesuatu. Maka akan Aku tetapkan rahmat-Ku untuk orang-orang yang bertakwa,
yang menunaikan zakat dan orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat Kami”.

QS. Al Furqaan : 32

Berkatalah orang-orang yang kafir : “Mengapa Al Quran itu tidak diturunkan
kepadanya sekali turun saja ?”. demikianlah supaya Kami perkuat hatimu
dengannya dan Kami membacakannya kelompok demi kelompok.
QS. Al An’aam : 90
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Mereka itulah orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah, maka ikutilah
petunjuk mereka. Katakanlah : “Aku tidak meminta upah kepadamu dalam
menyampaikan (Al Quraan)”. Al Quraan itu tidak lain hanyalah peringatan untuk
segala ummat.

QS. Al Baqarah : 269

Allah memberikan hikmah kepada siapa yang dikehendaki-Nya. Dan barangsiapa
yang diberi hikmah, sungguh telah diberi kebajikan yang banyak. Dan tak ada
yang dapat mengambil pelajaran kecuali orang-orang yang berakal.

QS. Shaad : 29

Ini adalah sebuah kitab yang Kami turunkan kepadamu penuh dengan berkah
supaya mereka memperhatikan ayat-ayatnya dan supaya mendapat pelajaran
orang-orang yang mempunyai fikiran.
QS. An Najm : 32
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(Yaitu) orang yang menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan keji yang selain dari
kesalahan-kesalahan kecil. Sesungguhnya Tuhanmu Maha Luas ampunanNya.
Dan Dia lebih mengetahui (tentang keadaan) mu ketika Dia menjadikan kamu dari
tanah dan ketika kamu masih janin dalam perut ibumu; maka janganlah kamu
mengatakan dirimu suci. Dialah yang paling mengetahui tentang orang yang
betakwa.

QS. Luqman : 18

Dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia (karena sombong) dan
janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak
menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri (QS. Lukman:18)

QS. Al Falaq : 5

Dan dari kejahatan orang yang dengki apabila ia dengki.

QS. Yunus : 61
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Kamu tidak berada dalam suatu keadaan dan tidak membaca suatu ayat dari Al
Quraan dan kamu tidak mengerjakan suatu pekerjaan, melainkan Kami menjadi
saksi atasmu di waktu melakukannya. Tidak luput dari pengetahuan Tuhanmu
biarpun sebesar zarrah (atom) dibumi ataupun di langit. Tidak ada yang lebih
kecil dan tidak (pula) yang lebih besar dari itu, melainkan (semua tercatat) dalam
kitab yang nyata (Lauh Mahfuzh).
QS. Saba’ : 3

Dan orang-orang yang kafir berkata : “Hari berbangkit itu tidak akan datang
kepada kami”. Katakanlah : “Pasti datang, demi Tuhanku Yang mengetahui yang
ghaib, sesungguhnya kiamat itu pasti akan datang kepadamu. Tidak ada
tersembunyi dari padanya seberat zarahpun yang ada dilangit dan yang ada di
bumi dan tidak ada (pula)yang lebih kecil dari itu dan yang lebih besar, melainkan
tersebut dalam Kitab yang nyata (Lauh Mahfuzh)”.
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QS. Saba : 3
Dan orang-orang yang kafir berkata : “Hari berbangkit itu tidak akan
datang kepada kami”. Katakanlah : “Pasti datang, demi Tuhanku
Yang mengetahui yang ghaib, sesungguhnya kiamat itu pasti akan
datang kepadamu. Tidak ada tersembunyi daripada-Nya seberat
zarahpun yang ada di langit dan yang ada dibumi dan tidak ada
(pula) yang lebih kecil dari itu dan yang lebih besar, melainkan
tersebut dalam Kitab yang nyata (Lauh Mahfuzh)”.

QS. An Nisa : 64
Dan Kami tidak mengutus seseorang rasul, melainkan untuk dita’ati
dengan seizin Allah. Sesungguhnya jikalau mereka ketika menganiaya
dirinya datang kepadamu, lalu memohon ampun kepada Allah, dan
Rasulpun memohonkan ampun untuk mereka, tentulah mereka mendapati
Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang.

QS. Al Araaf : 172
Dan (ingatlah), ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anakanak Adam dari sulbi mereka dan Allah mengambil kesaksian
terhadap jiwa merekam (seraya berfirman): “Bukankah Aku ini
Tuhanmu ?” Mereka menjawab: “Betul (Engkau Tuhan kami), kami
menjadi saksi”. (Kami lakukan yang demikian itu) agar di hari
kiamat kamu tidak mengatakan: “Sesungguhnya kami (bani Adam)
adalah orang-orang yang lengah terhadap ini (ke-esaan Tuhan)”.
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QS. An Nahl : 90
Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu berlaku adil dan berbuat
kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari
perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran
kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.

QS. Al Jin : 16
Dan bahwasanya : jikalau mereka tetap berjalan lurus di atas jalan
itu (agama Islam), benar-benar Kami akan memberi minum kepada
mereka air yang segar (rezki) yang banyak).

QS. Ibrahim : 35
Dan (ingatlah), ketika Ibrahim berkata: “Ya Tuhanku, jadikanlah negeri
ini (Mekkah), negeri yang aman, dan jauhkanlah aku beserta anak cucuku
daripada menyembah berhala-berhala.
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QS. Ibrahim : 36
Ya Tuhanku, sesungguhnya berhala-berhala itu telah menyesatkan
kebanyakan daripada manusia, maka barangsiapa yang mengikutiku,
maka sesungguhnya orang itu termasuk golonganku, dan barangsiapa
yang mendurhakai aku, maka sesungguhnya Engkau, Maha Pengampun
lagi maha Penyayang.

QS. Nahl : 43
Dan Kami tidak mengutus sebelum kamu, kecuali orang-orang
lelaki yang Kami beri wahyu kepada mereka; maka bertanyalah
kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak
mengetahui.

QS. Al Anbiyaa : 7
Kami tiada mengutus rasul-rasul sebelum kamu (Muhammad),
melainkan beberapa orang laki-laki yang Kami beri wahyu kepada
mereka, maka tanyakanlah olehmu kepada orang-orang yang berilmu, jika
kamu tiada mengetahui.
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QS. Qaaf : 22
Sesungguhnya kamu berada dalam keadaan lalai dari (hal) ini, maka
Kami singkapkan daripadamu tutup (yang menutupi) matamu, maka
penglihatanmu pada hari itu amat tajam.

QS. Al Kahfi : 66
Musa berkata kepada Khidhr: “Bolehkah aku mengikutimu supaya
kamu mengajarkan kepadaku ilmu yang benar di antara ilmu-ilmu
yang telah diajarkan kepadamu ?”.

QS. Al Ankabuut : 69
Dan orang-orang yang berjihad untuk (mencari keridhaan) Kami,
benar-benar akan Kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan Kami. Dan
sesungguhnya Allah benar-benar beserta orang-orang yang berbuat baik.

QS. Ath Thalaq : 2
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Apabila mereka telah mendekati akhir iddahnya, maka rujukilah
mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik dan
persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu
dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah.
Demikianlah diberi pengajaran dengan itu orang yang beriman
kepada Allah dan hari akhirat. Barangsiapa yang bertakwa kepada
Allah niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan ke luar.

QS. Ath Thalaq : 3
Dan memberinya rezki dari arah yang tiada disangka-sangkanya. Dan
barang siapa yang bertawakkal kepada Allah niscaya Allah akan
mencukupkan (keperluan)nya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan
(yang

dikehendaki)Nya.

Sesungguhnya

Allah

telah

mengadakan

ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu.

QS. Al Baqarah : 2
Kitab (Al Quran) ini tidak ada keraguan padanya; petunjuk bagi
mereka yang bertaqwa.

QS. Al Kahfi : 65
Lalu mereka bertemu dengan seseorang hamba di antara hambahamba Kami, yang telah Kami berikan kepadanya rahmat dari sisi
Kami, dan yang telah Kami ajarkan kepadanya ilmu dari sisi Kami.
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QS. Al Anfaal : 29
Hai orang-orang yang beriman, jika kamu bertakwa kepada Allah,
niscaya Dia akan memberikan kepadamu furqaan dan menghapuskan
segala kesalahan-kesalahanmu dan mengampuni (dosa-dosa)mu. Dan
Allah mempunyai karunia yang besar.

QS. An Nisaa : 64
Dan Kami tidak mengutus seseorang rasul, melainkan untuk dita’ati
dengan seizin Allah. Sesungguhnya jikalau mereka ketika menganiaya
dirinya datang kepadamu, lalu memohon ampun kepada Allah, dan
Rasulpun memohonkan ampun untuk mereka, tentulah mereka mendapati
Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang.
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LAMPIRAN AYAT-AYAT AL-QURAN
BAB IV

QS. Luqman : 15
Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan
Aku sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka
janganlah kamu mengikuti keduanya, dan pergaulilah keduanya di
dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepadaKu, kemudian hanya kepada Ku-lah kembalimu, maka Kuberitakan
kepadamu apa yang telah kamu kerjakan.

QS. An Nisaa : 43
Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu shalat, sedang
kamu dalam keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang
kamu ucapkan. (jangan pula hampiri masjid) sedang kamu dalam
keadaan junub, terkecuali sekedar berlalu saja, sehingga kamu
mandi. Dan jika kamu sakit atau sedang dalam musafir atau datang
dari tempat buang air atau kamu telah menyentuh perempuan.
Kemudian kamu tidak mendapat air, maka bertayamumlah kamu
dengan tanah yang baik (suci): sapulah mukamu dan tanganmu.
Sesungguhnya Allah Maha Pema’af lagi Maha Pengampun.
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QS. Ali Imron : 135
Dan (juga) orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji
atau menganiaya diri sendiri, mereka ingat akan Allah, lalu
memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka dan siapa lagi yang
dapat mengampuni dosa selain dari pada Allah ?. Dan mereka
tidak meneruskan perbuatan kejinya itu, sedang mereka
mengetahui.

QS. Al Anfaal : 11
(Ingatlah), ketika Allah menjadikan kamu mengantuk sebagai
sesuatu penentraman daripada-Nya, dan Allah menurunkan
kepadamu hujan dari langit untuk mensucikan kamu dengan hujan
itu dan menghilangkan dari kamu gangguan-gangguan syaitan
dan untuk menguatkan hatimu dan memperteguh dengannya
telapak kaki(mu).

