
Bas
ed 

on

Exp
eri

enc
e

Suprarasional
Cara Berpikir

Menyelesaikan Masalah dan Mendapatkan Rezeki
dari Jalan yang Tak Terduga

Raden Ridwan Hasan Saputra
Pendiri Klinik Pendidikan MIPA

Cara BerpikirS
uprarasional

Raden Ridwan Hasan Saputra

Suprarasional
Cara Berpikir

Berharap bisa sepi dari masalah, pasti hanya mimpi. 
Namun, kita bisa dengan mudah menemukan solusi saat 
masalah datang menghampiri. Berkeinginan memiliki 
kekayaan yang melimpah, tentu tidaklah mudah. Namun, 
bila setiap kebutuhan kita terpenuhi dan tercukupi dari 
jalan yang tak terduga bukankah itu anugerah terindah? 
Keduanya bisa kita wujudkan, asal kita mau mengubah 
cara berpikir kita. 

Didasarkan pada pengalaman penulis mengembangkan 
lembaga pendidikan dengan Sistem Metode Seikhlasnya 
(SMS) yang sukses mengantarkan siswanya berprestasi di 
tingkat dunia, buku ini mengajak kita untuk menghadapi 
kehidupan ini dengan cara berpikir suprarasional. 

Jika kita berpikir rasional, tentu Sistem Metode 
Seikhlasnya akan menyebabkan lembaga pendidikan 
yang menerapkannya akan bangkrut. Ternyata tidak, justru 
berkembang. Bahkan telah membuka cabang. Inilah cara 
kerja berpikir suprarasional. Jalannya tak terduga. 
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A lhamdulillah, berkat rahmat Allah Swt. buku “Cara 
Berpikir Suprarasional” akhirnya selesai dibuat. 
Banyak sekali godaan dalam pembuatan buku ini. 

Godaan dimulai sejak pelatihan-pelatihan yang merupakan 
tahap sosialisasi tentang cara berpikir suprarasional. 
Kebanyakan dalam bentuk nonteknis yang biasanya jarang 
terjadi selama saya jadi pelatih, khususnya ketika menjadi 
pelatih olimpiade matematika. Kendala lain adalah banyaknya 
musibah yang saya dan keluarga rasakan. Misalnya, ketiga anak 
saya sakit, bahkan dua di antaranya harus dirawat di rumah 
sakit. Saya meyakini semua kendala yang saya alami dalam 
membuat buku ini merupakan proses untuk memperbesar 
“Tabungan Gaib” saya. Insya Allah dengan “Tabungan Gaib” 
yang besar akan menjadikan buku ini bermanfaat bagi banyak 
orang.

Agar mudah memahami buku ini, para pembaca harus 
percaya dan yakin adanya alam gaib. Tulisan di buku ini 
terkait erat dengan sesuatu yang gaib. Sesuai dengan judulnya 
suprarasional. Setelah menyelesaikan buku ini, akhirnya saya 
mengetahui kalau cara berpikir suprarasional, ternyata bisa 

KATA PENGANTAR
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menjembatani dunia gaib dengan dunia nyata. Sehingga 
seseorang memiliki keberanian untuk melakukan sesuatu 
hanya karena keyakinan kepada yang gaib, dalam hal ini adalah 
Allah Swt.. Keyakinan inilah yang membuat seseorang bisa 
menghasilkan karya nyata yang bermanfaat bagi dirinya dan 
orang banyak.

Semoga para pembaca bisa mendapatkan vitamin setelah 
membaca buku ini. Sebagai individu dan sebagai bangsa 
kita harus berubah menuju ke arah yang lebih baik. Jika 
cara-cara rasional sulit dilakukan untuk bersaing dengan 
para raksasa yang sudah lahir terlebih dahulu baik di bidang 
ekonomi, politik, militer dan bidang kehidupan lainnya, cara 
suprarasional patut untuk dicoba. Selamat membaca dan 
mempraktikkan apa yang ada di buku ini.

Salam suprarasional,
Bogor, Februari 2017

Raden Ridwan Hasan Saputra
prmipa@yahoo.com

Book-SUPRA RASIONAL.indb   6 4/11/17   10:54 AM



vii

Cara Berpikir Suprarasional

DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR .........................................................................  v
DAFTAR ISI .......................................................................................  vii

1

2

ApAKAh CArA BerpiKir 
SuprArASionAl iTu? 1

JAdilAh  KAryAwAn 
AllAh 15

Cara Berpikir Manusia .....................................................  6
Cara Berpikir Suprarasional dalam Kehidupan ..........  9
Manfaat Cara Berpikir Suprarasional  ..........................  12

Menjadikan Allah Majikan ..............................................  17
Cara Menjadi Karyawan Allah ........................................  20
Cara Allah Membayar Gaji Karyawannya ....................  22
Hafal Asmaul Husna Membuat Karyawan Allah 
Lebih Hebat ........................................................................  25
Antara Karyawan Allah dan Karyawan Mahluk; 
Penjelasan Secara Matematika  .....................................  26
Niat Penentu Satu Dimensi atau Dua
Dimensi Amalan  ...............................................................  29

Book-SUPRA RASIONAL.indb   7 4/11/17   10:54 AM



Cara Berpikir Suprarasional

viii

3

5

4

MerenCAnAKAn
KeSuSAhAn 31

rezeKi KiTA  TergAnTung 
pAhAlA KiTA 67

pAhAlA leBih BAiK dAri pAdA 
uAng 45

Hidup itu Berpasang-pasangan .....................................  32
Susah Senang adalah pasangan yang 
Kita Boleh Pilih ..................................................................  33
Musibah Akibat Perilaku Manusia ................................  37 
Merencanakan Kesusahan; Penjelasan Matematika   39
Ketika Orangtua Memanjakan Anak ............................  41
Orang Miskin Tetap Susah  .............................................  43

Aktivitas untuk Memperkuat Cara Berpikir 
Suprarasional  ....................................................................  71
Perbuatan Dosa Bisa Mengurangi Pahala ...................  72
Dosa yang Mengurangi Keberuntungan
di Masa Depan ...................................................................  76
Segitiga Biru Adalah Tabungan Gaib ............................  79

Pahala; Penjelasan Matematika  ....................................  51
Cara Memperoleh Pahala ...............................................  53
Grafik Pahala dari Interaksi dengan Makhluk ............  53
Pahala dan Pengangguran  .............................................  55
Mensyukuri Kekurangan .................................................  58
Penyebab Doa Tidak Terkabul ........................................  61
Berdoalah dengan Meminta yang Terbaik 
Menurut Allah ...................................................................  64

Book-SUPRA RASIONAL.indb   8 4/11/17   10:54 AM



Cara Berpikir Suprarasional

ix

6 FenoMenA KehidupAn dAri 
KACAMATA SuprArASionAl 97

Bersyukur Ketika Sakit .....................................................  98
Doa Orang Teraniaya Tidak Tertolak ............................  100
Doa yang Baik dari Orangtua Belum Tentu 
Dikabulkan ..........................................................................  102
Ketika  Usaha Sampingan Kurang Sukses ...................  103
Bantuan Modal Usaha Tidak Berhasil Memperbaiki
Ekonomi ..............................................................................  104
Banyak TKW yang Tidak Sukses ....................................  105
Orang Pintar Tetapi Hidupnya Tidak Sukses ..............  107
Banyak Petani dan Nelayan yang Miskin ....................  108
Banyak Sarjana yang Menganggur ...............................  110
Pilkada dari Sudut Pandang Suprarasional .................  112
Ketika Banyak Pejabat Bermasalah ...............................  114
Bencana di Suatu Daerah ................................................  115
Pembelajaran Pertama Kali Bagi Siswa di Sekolah ....   117
Pendidikan Gratis, Baikkah? ...........................................  118
Agar Anak Menyukai Matematika ................................  120
Banyak Anak Banyak Rezeki, Benarkah? .....................  125 
Hati-hati Berpoligami ......................................................  126
Banyak Perceraian di Indonesia ....................................  128
Fenomena Penceramah dengan Tarif Mahal ..............  131

Mengonversi Tabungan Gaib ke dalam Harta ............  81
Tabungan Gaib Bisa untuk Menentukan Kesuksesan 
di Masa Depan ...................................................................  82
Tabungan Gaib Diutamakan untuk Bekal 
di Akhirat ............................................................................  87
Tabungan Gaib Bisa Diwariskan  ...................................  91
Manusia yang Paling Besar Tabungan gaibnya ..........  92

Book-SUPRA RASIONAL.indb   9 4/11/17   10:54 AM



Cara Berpikir Suprarasional

x

Silaturahim Memperbanyak Rezeki dan 
Memperpanjang Umur ....................................................  133
Riba Merusak Perekonomian .........................................  135
Asuransi, Baikkah untuk Kita? .......................................  137
Mengelola ZISWAF untuk Menjadikan Umat Kuat ...  140
Membuat Hidu p Pensiunan lebih sejahtera. .............  143

Situasi Indonesia Menurut Segitiga Biru ....................  150
Hijrah dari Supranatural Menuju Suprarasional ........  151
 Dari Supranatural   ke Suprarasional 
Revolusi Segitiga Biru ......................................................  153
Revolusi Segitiga Biru ......................................................  155
Tahapan Revolusi Segitiga Biru .....................................  157
Langkah Awal Revolusi Segitiga Biru ...........................  159
Kondisi Indonesia ketika terjadi revolusi 
segitiga biru .......................................................................  161
Impian Kondisi Indonesia setelah Revolusi 
Segitiga Biru .......................................................................  162

Penutup ...............................................................................  165
Tentang Penulis .................................................................  167

7
MAnFAAT BerpiKir 
SuprArASionAl
unTuK BAngSA 147

Book-SUPRA RASIONAL.indb   10 4/11/17   10:54 AM



Cara Berpik i r  Supraras ional

1

“Cara berpikir manusia itu dibagi empat: 

Natural, rasional, supranatural, suprarasional. 

Kuasailah cara berpikir suprarasional jika kita ingin 

menjadi orang-orang yang mempunyai karya-karya besar.”

Apakah Cara Berpikir 
Suprarasional Itu?
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d i akhir tahun 2016 saya diminta oleh beberapa 
peserta pelatihan untuk menuliskan materi pelatihan 
saya tentang cara meningkatkan rezeki dengan 

menggunakan cara berpikir suprarasional menjadi sebuah 
buku. Materi pelatihan ini menurut mereka sangat menarik dan 
langsung terasa manfaatnya. Cara yang ada di dalam pelatihan 
ini memang benar-benar mampu meningkatkan rezeki orang-
orang yang mempraktikannya. Dengan dibuatkan buku 
diharapkan akan banyak orang yang bisa merasakan manfaat 
ilmu ini tanpa harus bertemu dalam kegiatan pelatihan.

Buku ini merupakan intisari dari Sistem Metode Se ikhlas-
nya (SMS) yang selama ini saya praktikkan di Klinik Pendidikan 
MIPA (KPM) sejak tahun 2003. Awalnya, banyak orang yang 
meragukan Sistem Metode Seikhlasnya yang diterapkan di 
KPM. Dalam sistem ini siswa membayar dengan memasukan 
uang ke dalam keropak atau kotak amal, seikhlasnya atau 
sesuai kemampuannya. Banyak orang memprediksikan KPM 
akan tutup dalam waktu 6 bulan karena banyak yang tidak 
membayar uang les. Sehingga bisa dipastikan lembaga akan 

Book-SUPRA RASIONAL.indb   2 4/11/17   10:54 AM



Cara Berpikir Suprarasional

3

terus menerus merugi yang berujung pada kebangkrutan. 
Faktanya, KPM masih bertahan sampai sekarang. Bahkan 

sudah mempunyai banyak cabang di wilayah Jabodetabek, 
Surabaya, Solo, Serang, Semarang, Sidoarjo, Gresik, Jombang, 
Lumajang, dan Makassar . Beberapa kota/kabupaten lainnya 
segera menyusul cabang KPM. Hal lain yang menarik 
dari KPM adalah murid-murid KPM banyak berprestasi, 
khususnya di bidang Olimpiade Matematika dan IPA, baik di 
tingkat nasional maupun internasional. Banyak alumni KPM 
yang kuliah di luar negeri dengan mendapatkan beasiswa.

Sebagai sebuah lembaga, KPM telah banyak membuat 
karya dan kegiatan besar di skala nasional maupun 
internasional, contohnya Kompetisi Matematika Nalaria 
Realistik Se-Indonesia, yang pada tahun 2017 ini telah 
memasuki tahun ke-12 dan  telah diikuti lebih dari 150 ribu 
siswa dari kelas 1 SD sampai 11 SMA. Selain itu, KPM 
juga menyelenggarakan Lomba Matematika Internasional 
yang bernama Asia Inter-cities Teenager’s Mathematics Olympiad 
(AITMO) pada tahun 2013,  mendirikan Kampung 
Matematika yang diresmikan pada tanggal 11 April 2015 oleh 
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Bapak Anies Baswedan 
Ph.D. Hal paling fenomenal terjadi di 2016. KPM berhasil 
melaksanakan International Mathematics and Science Olympiad 
(IMSO) yang ke-13 bulan November 2016 di Kota Tangerang. 
Acara yang didukung oleh Pemerintah kota Tangerang ini 
merupakan lomba internasional tingkat sekolah dasar yang 
sangat bergengsi. Selama ini penyelenggaraannya dilakukan 
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oleh Direktorat Pendidikan Sekolah Dasar, Kementerian 
Pendidikan dan Kebudayaan RI. Tahun ini, KPM dipercaya 
untuk menjadi penyelenggara dengan mengundang 22 negara. 
Dan, untuk pertama kalinya IMSO dibuka oleh Presiden 
Republika Indonesia, Ir. H. Joko Widodo.

Sejak mengurus KPM, banyak penghargaan yang telah 
diraih KPM dan saya secara pribadi, baik dari pemerintah 
maupun lembaga swasta. Selain itu, saya pun mendapat 
kepercayaan dari berbagai organisasi kompetisi matematika 
internasional untuk menjadi perwakilan lembaga-lembaga 
tersebut di Indonesia.

 • Penulis bersalaman dengan Presiden RI, Ir. Joko 
Widodo dalam acara IMSO 2016. Untuk pertama 
kalinya setelah 13 kali penyelenggaraan, acara 
IMSO dibuka oleh presiden. Dan, tahun ini KPM 
dipercaya menjadi penyelenggaranya.
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Penghargaan-penghargaan dan kepercayaan tersebut 
adalah bentuk pengakuan dari karya-karya yang telah dibuat 
oleh saya secara pribadi dan KPM sebagai sebuah lembaga. 
Sebagai wujud rasa syukur dengan berbagai penghargaan yang 
saya terima, akhirnya saya membuat buku autobiografi, “Ridwan 
Hasan Saputra, Guru Para Juara Matematika Internasional, Orang 
Bogor yang Mendunia dengan Keropak”, yang berisi pengalaman 
saya mengelola KPM. 

Peristiwa-peristiwa yang telah disebutkan di atas, semakin 
meyakinkan saya bahwa apa yang selama ini saya yakini adalah 
benar. Walaupun apa yang saya yakini selama ini sesuatu yang 
sifatnya gaib atau tidak terlihat secara langsung. Efek dari 
meyakini sesuatu yang gaib ini membuat saya agak sulit untuk 
meyakinkan atau mengajak orang untuk melakukan hal yang 
sama.

Seiring dengan berjalannya waktu, saya mulai menemukan 
cara agar sesuatu yang selama ini saya yakini mudah dimengerti 
oleh banyak orang. Saya menyebutnya, “Cara berpikir 
suprarasional”. Cara berpikir suprarasional ini dilakukan 
dengan dua pendekatan. Pertama, pendekatan matematika yang 
sederhana  dan kedua, pendekatan keimanan. Sehingga sesuatu 
yang awalnya sulit dipahami, apalagi dijalankan, menjadi lebih 
mudah dipahami. Kalau mudah dipahami, tentu akan mudah 
juga masing-masing individu menjalankannya. Ketika sudah 
dijalankan, pada akhirnya hasil nyata akan dirasakan.
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Cara Berpikir Manusia
Menurut saya cara berpikir manusia itu dibagi empat, 

yaitu: Natural, rasional, supranatural, dan suprarasional. 
Cara berpikir natural adalah cara berpikir alamiah. 

Ketika menghadapi masalah, cara berpikir ini biasanya hanya 
mengikuti pola yang sudah ada atau yang bersifat rutin. Jarang 
ada inovasi atau antisipasi masalah. Biasanya yang memiliki 
cara berpikir ini adalah masyarakat pribumi atau penduduk 
asli terutama yang sudah merasa nyaman dengan kondisi 
lingkungannya.

Cara berpikir rasional adalah cara berpikir yang sudah 
menggunakan inovasi dengan melibatkan nalar, tidak hanya 
berpijak pada sesuatu yang rutin atau sesuai pola yang ada. 
Cara berpikir rasional tumbuh karena faktor pendidikan dan 
faktor masalah yang terus menerus dihadapi. Biasanya dimiliki 
oleh orang-orang yang mempunyai pendidikan tinggi dan 
orang yang merantau. Perantau menjadi rasional karena sering 
menghadapi masalah. Kehidupan orang rasional biasanya akan 
lebih baik daripada orang natural. Mereka sudah antisipatif  
dalam menghadapi masalah dan mempunyai strategi yang 
inovatif  dalam menyelesaikan masalah. Oleh karena itu, wajar 
kalau kebanyakan perantau lebih sukses dari orang pribumi. 
Perantau atau pribumi tidak identik dengan suku bangsa 
tertentu, siapa pun bisa menjadi perantau jika mau berhijrah 
dari tempat asalnya. Oleh karena itu, siapa pun dan dari suku 
bangsa apa pun bisa menjadi orang sukses. 
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Cara berpikir supranatural adalah cara berpikir 
orang-orang natural ketika berada pada posisi sudah tidak 
bisa lagi menemukan cara dalam menghadapi masalah. 
Me reka akhirnya meminta bantuan makhluk gaib dalam 
menyelesaikan masalahnya. Cara berpikir ini sudah 
berlangsung sejak zaman dulu hingga saat ini. Di beberapa 
daerah, kita masih sering menemukan ketika hasil tangkapan 
laut kurang bagus, masyarakat di daerah tersebut mengadakan 
sedekah laut dengan cara memberikan sesajen salah satunya 
kepala kerbau kepada penguasa laut. Hal ini dilakukan supaya 
tangkapan ikannya bisa bagus kembali. Begitu juga ketika hasil 
panen kurang bagus, masyarakat di sekitar pun mengadakan 
upacara pemberian sesajen kepada para leluhur supaya panen 
berikutnya bagus. Uniknya, upacara-upacara  tersebut ternyata 
berdampak positif  bagi kehidupan masyarakat, sehingga 
mereka —kebanyakan pribumi— tetap melakukan ritual 
tersebut.

Cara berpikir suprarasional adalah cara berpikir orang 
rasional yang dipakai ketika menghadapi masalah yang sangat 
sulit bahkan tidak bisa diselesaikan dengan cara berpikir 
rasional. Ketika orang rasional mempercayai hal yang gaib, 
mereka memilih untuk meminta pertolongan kepada Allah 
Swt., yang memiliki alam ini dan alam gaib. Cara berpikir 
suprarasional menjadikan faktor gaib dalam hal ini Allah Swt., 
sebagai faktor yang sangat dipertimbangkan dalam mengambil 
sebuah keputusan ataupun tindakan. Sehingga orang 
suprarasional pasti akan mendapatkan solusi yang jitu karena 
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langsung bertanya kepada Yang Mahakuasa. Cara berpikir 
suprarasional ini mempertimbangkan hal yang gaib lainnya, 
seperti malaikat, nabi, kitab, hari akhirat, surga, neraka, kiamat, 
takdir, dan pahala. Semuanya dalam bingkai keyakinan kepada 
Allah Swt.. Cara berpikir suprarasional ini telah terbukti bisa 
menghasilkan orang-orang besar yang mampu menyelesaikan 
masalah-masalah besar dan menghasilkan karya-karya besar.

Perbandingan cara berpikir suprarasional dengan cara 
berpikir supranatural bisa dilihat dalam Al-Qur’an Surah an-
Naml (27): 38-40. 

“Berkata Sulaiman: ‘Hai pembesar-pembesar, siapakah di 

antara kamu sekalian yang sanggup membawa singgasananya 

kepadaku sebelum mereka datang kepadaku sebagai orang-orang 

yang berserah diri.’

Berkata `Ifrit (yang cerdik) dari golongan jin: ‘Aku akan datang 

kepadamu dengan membawa singgasana itu kepadamu sebelum 

kamu berdiri dari tempat dudukmu; sesungguhnya aku benar-

benar kuat untuk membawanya lagi dapat dipercaya.’

Berkatalah seorang yang mempunyai ilmu dari al-Kitab: ‘Aku 

akan membawa singgasana itu kepadamu sebelum matamu 

berkedip.’ Maka tatkala Sulaiman melihat singgasana itu terletak 

di hadapannya, ia pun berkata: ‘Ini termasuk karunia Tuhanku 

untuk mencoba aku apakah aku bersyukur atau mengingkari (akan 

nikmat-Nya). Dan siapa saja yang bersyukur maka sesungguhnya 

dia bersyukur untuk (kebaikan) dirinya sendiri dan siapa saja yang 

ingkar, maka sesungguhnya Tuhanku Mahakaya lagi Mahamulia.’”
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Dari ayat di atas, ifrit yang berasal dari golongan jin 
adalah contoh dari supranatural, sedangkan seseorang 
yang mempunyai ilmu dari al-Kitab adalah contoh dari 
suprarasional. Berdasarkan ayat di atas, kita bisa menyimpulkan 
bahwa  suprarasional lebih hebat daripada supranatural. Jadi, 
lebih baik kita memilih untuk berpikir suprarasional. Jika 
masih ada saudara kita yang masih sibuk dengan supranatural 
yang harus kita lakukan adalah memberinya pencerahan kalau 
suprarasional lebih hebat. Sayangnya, saat ini masih jarang 
orang yang berpikir dengan cara suprarasional, termasuk 
dalam hal ini orang-orang yang berkecimpung dalam bidang 
agama. Karenanya, cara berpikir suprarasional ini harus 
disebarkan kepada semua kalangan.

Cara Berpikir Suprarasional dalam 
Kehidupan

Konstantinopel bisa ditaklukan oleh sebuah generasi 
yang berpikir suprarasional. Sebab jika berpikir rasional tidak 
akan ada yang percaya kalau orang Islam bisa menaklukkan 
Konstantinopel. Seperti halnya zaman sekarang, orang sulit 
percaya jika ada yang mengatakan kalau Indonesia bisa 
mengalahkan Amerika Serikat atau China. Cara berpikir 
suprarasional ternyata bisa mewujudkan hal itu. Orang-orang 
yang yakin dengan hadis Nabi yang menyatakan Romawi 
Timur akan jatuh ke tangan umat Islam, segera menyiapkan 
diri sebagai pasukan yang dipilih Allah untuk menaklukan 
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Romawi Timur (Konstantinopel). Penyiapan diri ini dilakukan 
di berbagai bidang terutama dalam hal membangun kedekatan 
kepada Allah secara masif. 

Kekhalifahan Turki Usmani sebagai bangsa yang 
menyiapkan diri untuk menaklukan Konstantinopel 
menyiapkan warganya terutama dalam hal ibadah ritual dan 
keilmuan. Shalat tahajud menjadi kebiasaan warganya, shalat 
rawatib sudah seperti kewajiban, dan shalat berjamaah di 
masjid tidak pernah ditinggalkan oleh rakyatnya. Begitu juga 
ibadah-ibadah ritual lainnya. Selain itu, kemampuan ilmu 
pengetahuan pun ditingkatkan. 

Hal-hal tersebut memperkuat cara berpikir suprarasional. 
Sehingga keyakinan Konstantinopel akan ditaklukan bukan 
lagi sebuah khayalan tetapi kenyataan. Akhirnya pada tahun 
1453 M, Konstantinopel pun jatuh di tangan kekhalifahan 
Turki Usmani di bawah kepemimpinan Khalifah Muhammad 
al-Fatih. 

Mari kita renungkan revolusi fisik atau perang kemerdekaan 
1945. Jika tidak ada keyakinan para pejuang kemerdekaan 
kepada Allah yang akan menolong bangsa Indonesia, para 
pejuang kita tidak akan menang perang melawan penjajah 
yang persenjataannya jauh lebih modern. Keyakinan kepada 
Allah inilah yang menjadi modal utama ketika rakyat 
Indonesia menyambut seruan jihad dari para ulama dan para 
pemimpin bangsa pada saat itu. Sehingga rakyat Indonesia 
berani berkorban jiwa dan raga untuk memperjuangkan 
kemerdekaan. Wujud adanya peran Allah dalam kemerdekaan 
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bangsa Indonesia tertuang dalam pembukaan UUD 1945, 
“Atas berkat rahmat Allah Yang Mahakuasa....”. Kemerdekaan 
Negara Republik Indonesia merupakan hasil dari cara berpikir 
suprarasional.

Contoh sederhana cara berpikir suprarasional adalah ketika 
seorang muslim mendengar suara adzan, ia akan tergerak 
untuk pergi ke masjid, melaksanakan shalat berjamaah. Ia 
meyakini kalau shalat berjamaah akan mendapatkan pahala 
27 derajat dari pada shalat sendirian. Keyakinan akan 
mendapatkan pahala inilah yang pada akhirnya menggerakan 
orang tersebut. Inilah cara berpikir suprarasional. Bagi orang-
orang yang berpikir rasional, mereka akan malas pergi ke 
masjid walaupun mendengar suara adzan. Buat mereka pahala 
itu tidak rasional, sehingga buat apa mengejarnya. Mereka 
akan pergi ke masjid ketika ada pembagian zakat fitrah atau 
pembagian hewan qurban. Kalaupun kedua hal itu tidak 
menarik mereka ke masjid karena sudah merasa kaya, orang 
ini akan datang ke masjid diantar oleh para tetangganya saat 
dirinya berada di dalam keranda.

Manfaat Cara Berpikir Suprarasional 
Manfaat cara berpikir suprarasional berdasarkan contoh-

contoh kisah di atas sungguh sangat luar biasa. Orang-orang 
yang berpikir suprarasional akan bisa menyelesaikan masalah 
besar dengan cara-cara yang tidak terpikirkan orang. Mereka 
juga akan mendapatkan rezeki yang tidak disangka-sangka, di 
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mana tidak semua orang mendapatkannya. Orang-orang yang 
berpikir suprarasional akan menghasilkan karya-karya besar 
yang bermanfaat untuk orang banyak. Sehingga hidup orang-
orang suprarasional ini bisa makmur dan sejahtera. Bahkan 
kemakmuran dan kesejahteraan itu tidak hanya untuk dirinya 
tetapi juga untuk orang di sekitarnya. Orang-orang yang 
berpikir suprarasional akan rela mengorbankan harta, jiwa, 
dan raganya untuk suatu tujuan yang mulia.

Jika rakyat suatu bangsa berpikir secara suprarasional, 
bangsa itu akan menjadi bangsa besar yang disegani oleh 
bangsa lain. Bangsa Indonesia membutuhkan banyak orang-
orang suprarasional agar menjadi bangsa yang besar dan 
disegani. Cara berpikir suprarasional ini bisa mewujudkan 
Indonesia menjadi negara yang masuk dalam kategori baldatun 
Thayyibatun wa rabbun ghafur. Negeri yang subur, makmur, adil, 
dan aman. Itulah manfaat berpikir suprarasional dari tingkat 
individu dan negara. ◆
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“Menjadi karyawan Allah adalah pilihan yang sangat 

cerdas bagi seorang manusia. Hanya orang-orang 

suprarasional yang mau dan mampu melakukannya. 

Karyawan Allah dalam hidupnya hanya ada dua pilihan 

yaitu berkecukupan atau berkelimpahan.”

Jadilah 
Karyawan Allah
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w aktu saya memberikan Pelatihan Strategi Me-
ning  katkan Rezeki, saya bertanya kepada para 
pe serta, “Kenapa banyak orang miskin di In-

donesia?” Banyak jawaban yang diutarakan peserta, seperti 
ka rena malas, kurang pendidikan, sulitnya lapangan kerja, dan 
sebagainya. Umumnya adalah jawaban yang masuk akal atau 
yang rasional. Padahal ketika alasannya rasional maka solusi 
yang diberikan pun rasional. Padahal sudah terbukti solusi ra-
sional banyak yang tidak berhasil ketika dibuat dalam skala 
nasional.

Pertanyaan berbeda pernah saya berikan, waktu saya 
melatih para manager di sebuah perusahaan besar. Sebelumnya 
saya mendapat informasi, banyak di antara mereka gajinya 
sekitar 50 jutaan perbulan. Pada saat pelatihan tersebut, saya 
mengajukan pertanyaan,“Siapakah di sini yang masih merasa 
miskin?” Banyak di antara mereka yang masih mengacungkan 
tangan. Hal ini mengagetkan saya dan pimpinan perusahaan 
tersebut yang sekaligus menjadi ketua panitia. Dengan gaji 
yang tergolong sudah sangat besar mereka masih merasa 
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miskin. Ternyata nilai itu relatif  tergantung orang melihatnya.
Saya mencoba memberikan jawaban tentang kenapa 

banyak orang miskin di Indonesia berdasarkan sudut pandang 
suprarasional. Jawabannya adalah karena kita salah memilih 
majikan. Selama ini kita bekerja kepada makhluk, bisa 
perorangan, lembaga, perusahaan, bahkan negara (pegawai 
negeri). Padahal kita pahami dan yakini kalau makhluk itu 
pasti punya keterbatasan. Sehingga jarang orang mendapatkan 
kepuasan ketika ia bekerja pada makhluk. Hal ini dibuktikan 
dengan sering terjadinya orang pindah kerja karena tidak 
puas dengan tempat kerja yang sebelumnya, atau karena ada 
tawaran yang lebih baik. 

Menjadikan Allah Majikan
Jika kita memilih menjadikan Allah sebagai majikan, itu 

adalah pilihan yang sangat cerdas. Menjadikan Allah sebagai 
majikan berarti kita sudah menjadikan yang Gaib menjadi 
suatu bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan. 
Dan itu adalah cara berpikir suprarasional. Jika kita meyakini 
Allah dan nama-nama Allah (Asmaul Husna), maka keyakinan 
menjadikan Allah majikan akan semakin kuat. Mari kita 
perhatikan Allah berfirman dalam Al-Qur’an Surah al-Maidah 
(5): 120.
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Ayat di atas semakin meyakinkan kita kalau menjadikan 
Allah sebagai majikan adalah langkah yang benar, karena 
Allah pemilik langit dan bumi. Sementara kita selama ini 
hanya bekerja pada makhluk yang memiliki sangat sedikit 
bagian bumi. Itu pun bukan pemilik sebenarnya. Pemilik 
sebenarnya adalah Allah Swt.. Jika dikaji lebih mendalam 
berarti Allah Mahakaya. Oleh karena itu, kita tidak perlu ragu 
untuk menjadikan Allah majikan.

Alasan lain menjadikan Allah sebagai majikan bagi orang-
orang yang meyakini hal gaib adalah seperti yang tercantum 
dalam surah al-Ikhlas (112): 2 yaitu:

Jika kita meyakini Allah tempat bergantung sesuatu, 
maka kita pun harus menggantungkan diri kepada Allah. 
Jika kita bergantung kepada yang lain atau kepada makhluk, 
tentu gantungan tersebut tidak akan kuat. Pada akhirnya kita 
harus siap kecewa karena yang namanya makhluk pasti punya 

“Kepunyaan Allah-lah kerajaan langit dan bumi dan 

apa yang ada di dalamnya; dan Dia Mahakuasa atas 

segala sesuatu.”

“Allah adalah Tuhan yang bergantung kepada-Nya 

segala sesuatu.”
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keterbatasan. Sesetia apa pun 
kita kepada perusahaan atau 
kepada negara, jika masanya 
tiba, kita akan bertemu 
dengan yang namanya 
pensiun. Bisa juga terkena 
PHK ketika perusahaan 
tidak mampu membiayai 
karyawannya dan sudah pasti 
fasilitas yang diperoleh akan 
berkurang. 

Akan tetapi, jika kita 
menggantungkan diri kepada 
Allah atau menjadikan 
Allah sebagai majikan dan 

menjadikan  diri kita sebagai karyawan Allah, maka tidak 
ada istilah pensiun. Bagi karyawan Allah pensiunnya adalah 
ketika meninggal dunia. Itu pun, ketika pada akhirnya masa 
“pensiun” itu datang, dan pasti akan datang, tidak akan ada 
pengurangan fasilitas hidup, yang ada adalah penambahan 
kenikmatan hidup ketika semakin bersyukur kepada Allah.

Konsekuensi kalau kita sudah menyatakan diri sebagai 
karyawan Allah adalah kita harus menaati aturan Allah, 
melaksanakan yang diperintahkan-Nya dan menjauhi yang 
dilarang-Nya. Gambaran sederhananya, ketika seorang 
karyawan dipanggil oleh pimpinannya, ia akan segera menemui 
dan menunaikan tugas dari pimpinannya. Ketika umat Islam 

Bila adzan memanggil, sebagai 
karyawan Allah, kita segera 
memenuhi panggilan-nya
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sudah menyatakan diri sebagai karyawan Allah, maka ketika 
Allah memanggilnya, dalam bentuk panggilan adzan untuk 
melaksanakan shalat, segera tinggalkan semua pekerjaan dan 
pergilah ke masjid. Begitu juga ketika di bulan Ramadhan, 
laksanakanlah puasa sebulan penuh. Begitu pula dengan 
aturan-aturan Allah lainnya, kita harus patuhi dan laksanakan. 

Ketaatan kita kepada semua aturan Allah akan menjadikan 
kita sebagai karyawan yang disayang Allah. Sebaliknya, jika 
kita kurang menaati aturan Allah, kita bisa menjadi karyawan 
yang sering mendapat teguran atau sangsi. Oleh karena itu, 
marilah kita berusaha untuk menjadi karyawan yang disayang 
Allah, pasti akan banyak keuntungan yang didapat.

Cara Menjadi Karyawan Allah
Jika seseorang ingin bekerja pada sebuah perusahaan, 

lembaga, atau seseorang, maka orang tersebut harus melamar 
kepada perusahaan tersebut kemudian setelah diterima harus 
mematuhi peraturan yang dibuat perusahaan/lembaga/
majikan tempatnya bekerja. Bagaimana cara melamar untuk 
menjadi karyawan Allah? Jawabannya adalah tidak perlu 
melamar, karena sebelum dilahirkan, manusia dengan Allah 
telah mempunyai hubungan yang jauh lebih kuat daripada 
hubungan kerja, yaitu hubungan antara Tuhan dan hamba. 
Manusia cukup menyatakan kembali bahwa Allah adalah 
Tuhan kami. Seperti pada QS al-A’raf  (7): 172, 
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Istilah menjadi karyawan Allah adalah suatu proses agar 
manusia ingat kembali akan perjanjian yang dilakukan manusia 
dengan Allah sebelum dilahirkan. Jika manusia ingat kembali 
dan mematuhinya, insya Allah ia akan selamat di dunia dan 
akhirat. Oleh karena itu, perlu ada ikrar kembali dalam hati 
yang menyatakan kalau kita adalah karyawan Allah. Sehingga 
roh kita kembali ingat akan perjanjian dengan Allah. Setelah 
kita menyatakan diri sebagai karyawan Allah, kita jalankan 
ketaatan, baik yang berhubungan dengan Allah atau manusia. 
Kita tidak hanya rajin shalat, puasa, zakat, dan ibadah ritual 
lainnya, tetapi kita juga taat pada aturan Allah di bidang 
ekonomi, hukum, politik, sosial, dan lain-lain. Sehingga kita 
bisa menjadi karyawan Allah yang paripurna.

“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 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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Cara Allah Membayar gaji Karyawannya
Bila kita bekerja pasti kita akan mendapatkan gaji. Kalau 

begitu, pertanyaannya bagaimana cara Allah menggaji kita yang 
sudah menyatakan diri sebagai karyawan-Nya? Apakah Allah 
mentransfer gaji karyawan-Nya lewat rekening? Rekening 
yang mana? Besarnya uang yang ditransfer berapa? Jawaban 
dari semua pertanyaan itu akan mudah dipahami ketika orang 
sudah bisa berpikir suprarasional dan untuk itulah buku ini 
dibuat. Jika menggunakan cara berpikir suprarasional, Allah 
menggaji karyawannya dalam bentuk rezeki tidak disangka-
sangka. Rekening untuk menabung rezeki tidak disangka-
sangka tersebut ada dalam bentuk gaib, yang nanti akan 
dicairkan pada saat karyawan Allah tersebut butuh. Semakin 
banyak perbuatan baik yang dilakukan, semakin banyak 
tabungan rezeki tak terduga yang dimiliki.

Saya secara pribadi mempunyai banyak pengalaman 
tentang hal ini dan juga banyak contoh yang telah dialami 
orang lain. Pernyataan saya tadi adalah sebuah kebenaran 
100%, namun hanya orang-orang suprarasional yang bisa 
memahaminya. Contoh kecil saja, ketika saya membuat les 
dengan bayaran seikhlasnya, penghasilan saya menurun dari 
biasanya karena banyak orang yang tidak bayar. Uniknya, pada 
saat itu justru banyak kebutuhan hidup yang terpenuhi tanpa 
harus mengeluarkan uang. Ketika pulang kampung tidak perlu 
mengeluarkan biaya karena ikut mobil orangtua siswa, ketika 
sakit tidak perlu bayar karena ada orangtua siswa yang menjadi 
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dokter yang memberi fasilitas berobat gratis. Banyak lagi 
pengalaman lainnya yang tidak bisa dituliskan. Pengalaman 
demi pengalaman seolah membentuk pola tentang cara Allah 
menggaji karyawannya. Saya pun semakin yakin, tidak akan 
goyah sedikit pun. Semuanya tidak hanya diyakini oleh hati, 
tetapi juga dimengerti oleh akal.

Contoh lain dari seorang teman guru yang menceritakan 
pengalamannya ketika menerapkan les dengan bayaran se-
ikhlasnya. Awalnya dia mempunyai seorang murid yang ketika 
les tidak pernah membayar. Hal ini diketahui karena setiap 
pulang, siswa tersebut tidak pernah terlihat memasukkan uang 
ke dalam keropak. Tetapi, di akhir tahun pelajaran orangtuanya 
datang sambil meminjam KTP. Tidak lama kemudian orangtua 
tersebut datang dengan sebuah motor baru untuk teman guru 
tersebut, sambil memohon maaf  kalau selama ini tidak pernah 
membayar uang keropak seikhlasnya. Kisah-kisah semacam 
ini telah banyak diceritakan oleh teman-teman guru yang telah 
menerapkan pembelajaran dengan sistem metode seikhlasnya 
baik pada saat membuka Rumah Pendidikan MIPA (RPM), 
Klub Matematika Seikhlasnya (KMS), atau Sekolah Center (SC).

Cerita-cerita seperti di atas pasti pernah dirasakan 
oleh orang-orang yang hidupnya ada di jalan dakwah dan 
menyatakan diri sebagai karyawan Allah. Di buku ini saya 
mencoba untuk membuat rekening tabungan dalam bentuk 
gaib ini, menjadi serasa nyata dan masuk akal. Sehingga 
diharapkan akan banyak orang yang melakukan hal yang sama 
karena bisa merasakan langsung manfaatnya. Manfaat yang 
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akan dirasakan adalah akan banyak orang-orang yang rela 
berkorban untuk kepentingan umat sehingga umat akan lebih 
berdaya dan berjaya. Semoga hal ini akan membuat Indonesia 
menjadi lebih baik.

hafal Asmaul husna Membuat Karyawan 
Allah lebih hebat

Jika karyawan Allah semakin banyak mengenal nama-
nama Allah (asmaul husna) apalagi hafal dan paham artinya, 
maka keyakinannya akan semakin kuat. Manfaat semakin kuat 
keyakinannya adalah akan banyak hal baik yang dilakukan 
karena termotivasi dengan nama-nama Allah tersebut. 
Misalnya ketika paham kalau Allah Mahakaya, dia akan 
bekerja kepada Allah tanpa takut akan menjadi miskin. Ia 
yakin Allah yang Mahakaya pasti akan memenuhi kebutuhan 
hidupnya. Jika karyawan Allah memahami kalau Allah Maha 
Mengetahui, maka ia akan menghindari perbuatan jahat baik 
terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi. Ia sadar tidak 
ada yang terlepas dari pengawasan-Nya. Perbuatan jahat 
yang disembunyikan serapi apa pun oleh manusia, pasti akan 
diketahui oleh Allah.

Selain itu, karyawan Allah bisa menggunakan nama-
nama Allah pada saat berdoa. Kita menyebutkan nama-nama 
Allah sesuai dengan apa yang diinginkan. Misalnya ketika kita 
berdoa karena menginginkan untuk menemukan sesuatu yang 
hilang, maka kita memohon pertolongan kepada Allah dengan 
menyebut-Nya sebagai Yang Maha Melihat dan Yang Maha 
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mengetahui. Begitu pula ketika kita meminta pertolongan 
Allah untuk dimudahkan diberi rezeki, maka kita berdoa 
dengan menyebutkan nama-Nya yang Mahakaya. Ketika 
kita akan menghadapi ujian kehidupan dan membutuhkan 
kesabaran maka kita bisa memohon kepada-Nya dengan 
menyebut nama-Nya Yang Mahasabar supaya kita diberikan 
kesabaran. Banyak hal dalam kehidupan ini yang bisa kita 
selesaikan dengan memohon pertolongan Allah melalui 
penyebutan nama Allah sesuai dengan kebutuhan kita pada 
saat itu. 

Antara Karyawan Allah dan Karyawan 
Mahluk; penjelasan Secara Matematika 

Saya mencoba menggambarkan grafik hubungan antara 
bekerja kepada Allah dan bekerja kepada makhluk. Pada 
gambar grafik berikut ada segitiga berwarna hitam yang 
menggambarkan kebutuhan hidup. Saya buat kebutuhan 
hidup berbentuk segitiga karena kebutuhan hidup itu ada dua 
macam, yaitu kebutuhan jasmani yang diwakili oleh sumbu-x 
dan kebutuhan rohani yang diwakili oleh sumbu-y. Ketika 
kedua titik dihubungkan terbentuklah segitiga. Sedangkan 
pemenuhan kebutuhan hidup saya buat dalam bentuk warna 
biru. Ada yang berbentuk garis lurus dan ada yang berupa 
luasan segitiga biru yang lebih besar sedikit dari segitiga warna 
hitam.
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Berdasarkan grafik di atas, jika kita bekerja kepada makhluk 
maka yang terbentuk adalah garis lurus warna biru yang sejajar 
dengan sumbu-x. Efeknya adalah warna biru yang terbentuk 
tidak akan pernah lebih luas dari segitiga warna hitam, karena 
garis adalah bentuk 1 dimensi dan segitiga adalah bentuk dua 
dimensi. Maknanya adalah orang yang bekerja kepada makhluk 
pasti akan terus merasa kekurangan atau tidak akan pernah 
merasa cukup. Walaupun yang dimiliki sudah sangat banyak 
dan lebih banyak daripada yang dimiliki oleh kebanyakan 
orang. Bukti dari konsep ini adalah seringnya kita temui masih 
banyak orang yang pindah kerja ke tempat yang lebih baik lagi 
walaupun di tempatnya yang sekarang sudah sangat baik, atau 
masih saja orang korupsi walaupun dirinya sudah sangat kaya. 
Hal ini karena orang tersebut sesungguhnya masih miskin 
karena karena warna hitamnya (nafsunya) masih lebih besar 

Kerja kepada Allah
akan selalu 
merasa cukup

Kerja kepada mahluk
akan selalu merasa
kurang walaupun
banyak harta
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dari pada warna birunya.
Jika kita bekerja kepada Allah maka sudah ada nilai Y yang 

kita miliki di titik tertentu yang minimal sama atau lebih tinggi 
dari Y kebutuhan hidup. Selain itu, manusia yang menjadi 
karyawan Allah pasti akan mempunyai aktivitas yang dalam 
aktivitasnya bisa memenuhi kebutuhan dasar hidupnya atau 
mempunyai titik di sumbu-x yang minimal sama dengan 
kebutuhan hidup sumbu-x. Sehingga akan terbentuk segitiga 
biru yang luasnya minimal sama dengan segitiga warna hitam. 
Maknanya adalah orang yang bekerja kepada Allah atau 
menjadi Karyawan Allah hidupnya akan berkecukupan, atau 
berkelebihan. Pilihannya hanya dua berkecukupan bahkan 
bisa berkelebihan dan pasti tidak akan kekurangan. Karenanya 
orang yang menjadi karyawan Allah tidak akan korupsi dan 
siap menjadi apa saja dan di posisi apa saja asal dalam rangka 
beribadah kepada Allah.

Karyawan Allah yang membuat sistem hidup ini akan 
berjalan dengan baik, karena karyawan Allah siap ditempatkan 
di mana saja dan selalu bersyukur dengan posisi yang Allah 
tentukan. Ada karyawan Allah yang menjadi petani, guru, 
tentara, kepala daerah, dll. Karyawan Allah ini bekerja tidak 
atas dasar kepentingan duniawi, tetapi atas dasar aturan Allah. 
Jika karyawan Allah semakin sedikit, keseimbangan hidup 
akan terganggu yang menyebabkan dunia akan menghadapi 
masalah kemanusian. Contohnya, ketika orang bekerja hanya 
untuk mencari uang dan para petani berpikir menjadi petani 
bukanlah pekerjaan yang menguntungkan, maka para petani 
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akan beralih profesi sehingga tidak ada lagi orang yang 
menanam tanaman yang menjadi makanan pokok. Akibatnya, 
negara akan kekurangan bahan pangan dan bisa saja orang 
berebut, sampai berperang untuk memperebutkan bahan 
pangan. Oleh karena itu, karyawan Allah sangat dibutuhkan 
oleh dunia. Kita harus banyak mengajak orang untuk menjadi 
karyawan Allah agar kehidupan dunia akan senantiasa  
berlangsung dengan baik. 

niat penentu Satu dimensi atau dua 
dimensi Amalan 

Mari kita pahami hadis nabi Muhammad Saw. “Amal 
itu bergantung kepada niatnya dan seseorang hanya mendapatkan 
sesuai dengan niatnya...,” (HR Bukhari-Muslim). Jika manusia 
melaksanakan aktivitas ritual seperti shalat, puasa, dan 
membaca Al-Qur’an, tetapi niatnya adalah untuk mendapatkan 
pujian atau balasan berupa harta dari manusia, maka amal yang 
dilakukan tersebut hanyalah sebuah garis. Sehingga tidak akan 
pernah bisa menutup segitiga warna hitam. Artinya, orang yang 
melakukan aktivitas ritual tersebut akan tetap merasa kurang. 
Sebaliknya, jika orang tersebut melakukan aktivitas ibadahnya 
untuk mendapatkan ridha Allah, maka akan terbentuk segitiga 
biru yang minimal menutupi segitiga warna hitam kebutuhan. 
Insya Allah orang tersebut hidupnya akan berkecukupan.

Begitu pula ketika seseorang bekerja mencari nafkah. 
Jika niatnya dalam rangka mengharap balasan atau gaji dari 
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manusia, maka yang terjadi adalah garis. Sehingga sebesar apa 
pun gajinya pasti akan merasa kurang. Akan tetapi, jika orang 
bekerja berniat untuk mendapatkan ridha Allah, maka sekecil 
apa pun gajinya ia pasti akan merasa cukup. Oleh karena 
itu, berhati-hatilah dengan niat karena niat itulah yang akan 
menentukan keberhasilan kita dalam melakukan berbagai 
aktivitas.◆
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“Jika kita merencanakan kesusahan, kita akan 

mendapatkan kesenangan tak terduga. Jika kita 

merencanakan kesenangan, kita akan mendapatkan 

kesusahan tak terduga. Kesuksesan itu ada tabungannya 

dan tabungan kesuksesan adalah kegagalan.”

Merencanakan 
Kesusahan
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K etika saya menyampaikan “Merencanakan Kesusahan” 
sebagai cara agar rezeki kita bertambah, banyak para 
peserta yang tidak setuju dengan pernyataan ini. 

Bagi mereka manusia itu harus merencanakan kesenangan 
bukan merencanakan kesusahan. Kalimat “Merencanakan 
Kesusahan” menjadi sesuatu yang menarik untuk dikaji. 
Sebab selama ini orang terbiasa untuk merencanakan senang 
dan tidak ingin susah. Padahal seharusnya kita menyadari dan 
memahami bahwa untuk mendapatkan kesenangan kita harus 
merasakan kesusahan terlebih dahulu. Mungkin kita masih 
ingat pepatah zaman dahulu “Berakit-rakit ke hulu berenang-
renang ke tepian. Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang 
kemudian”. Pepatah itu benar dan merupakan kearifan para 
leluhur kita dalam memandang kehidupan.

hidup itu Berpasang-pasangan
Sebenarnya ide dasar dari “Merencanakan Kesusahan” 

adal ah karena dalam kehidupan ini, Allah sudah menciptakan 
segala sesuatunya berpasang-pasangan. Seperti siang dan 
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malam, panas dan dingin, besar dan kecil, kiri dan kanan, susah 
dan senang, dan lain-lain. Apa pun yang ada dalam hidup kita 
pasti berpasang-pasangan. Hanya saja ada yang kita ketahui dan 
ada yang tidak kita ketahui. Masalah tentang pasangan ini su dah 
Allah sampaikan dalam Al-Qur’an surah Yaasiin (36): 36.

Susah Senang Adalah pasangan yang Kita 
Boleh pilih

Berdasarkan ayat di atas kita harus meyakini bahwa semua 
yang hidup itu berpasang-pasangan. Khusus untuk pasangan 
susah dan senang, saya mempunyai pandangan tersendiri. 
Menurut saya untuk pasangan susah dan senang kita boleh 
memilih mana yang kita ambil terlebih dahulu. Jika kita hidup 
memilih senang terlebih dahulu, maka kita akan mendapat 
susah kemudian. Akan tetapi jika kita hidup memilih susah 
terlebih dahulu, maka kita akan mendapat senang kemudian. 
Contohnya, ketika seorang anak hidupnya hanya bermain 
dan bersenang-senang sehingga lupa untuk belajar, maka di 
kemudian hari kehidupannya akan susah. Ia tidak mempunyai 
ilmu dan keterampilan. Sebaliknya, jika seorang anak hidupnya 

“Mahasuci Tuhan yang telah menciptakan pasangan-

pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan 

oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang 

tidak mereka ketahui”.
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susah karena belajar dan disibukkan dalam menuntut ilmu, 
maka di masa tuanya hidupnya akan senang dengan ilmu 
dan keterampilan yang dimilikinya. Pemikiran saya ini sejalan 
dengan Al-Qur’an surah ash-Sharh (94): 5-6.

Setelah kita mengalami kesulitan (kesusahan) maka akan 
ada kemudahan karena sulit dan mudah datang bersamaan. 
Oleh karena itu, agar susah kita itu tidak dirasakan susah, maka 
susahnya harus direncanakan. Hal ini lah yang menimbulkan 
istilah “Merencanakan Kesusahan”. Jika kita merencanakan 
kesusahan, maka kesusahan yang kita jalani tidak akan terasa 
susah, tetapi setelah itu kita akan merasakan senang. Misalnya, 
ketika kita merencanakan di hari Senin akan melaksanakan 
puasa sunah. Tentunya kita akan menyiapkan puasa tersebut 
dengan baik dari mulai sahurnya dan niat yang kuat dalam 
beribadah puasa sunah. Insya Allah saat menjalani puasa sunah 
tersebut kita tidak akan merasa susah. Begitu juga ketika kita 
merencanakan untuk sedekah di hari Jumat, jika kita sudah 
merencanakan sedekah, maka uang yang kita keluarkan akan 
terasa ringan. Sangat berbeda jika kita tidak merencanakan 
sedekah tetapi dipaksa untuk mengeluarkan uang, maka pasti 
akan terasa berat.

“Karena sesungguhnya bersama kesulitan itu ada 

kemudahan, sesungguhnya bersama kesulitan itu ada 

kemudahan”.
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Berdasarkan hukum pasangan jika kita sudah “me-
rencanakan kesusahan” dan menjalaninya, maka selanjutnya 
kita pasti akan mendapat kesenangan. Apakah bentuk 
kesenangannya? Karena bentuk kesenangannya belum jelas, 
jawabannya adalah kesenangan yang tidak terencanakan 
atau kesenangan tak terduga. Pasti kesenangan tak terduga 
akan diperoleh bagi orang-orang yang sudah merencanakan 
kesusahan. Bentuk kesenangan itu tidak harus sama dengan 
kesusahan yang dilakukan. Misalnya, ketika seseorang sedekah, 
maka kesenangannya belum tentu dengan mendapatkan uang 
yang lebih besar atau barang lain yang lebih mahal. Bisa jadi 
kesenangan yang didapat adalah dimudahkan urusan yang 
sedang dihadapi atau disembuhkannya kita dari penyakit. Kita 
serahkan kepada Allah bentuk kesenangan tak terduganya. 
Allah Yang Maha Mengetahui pasti tahu yang terbaik yang 

 • International Mathematic Contest, Singapura 
2016, Merencanakan Kesusahan Kesenangan bisa 
berprestasi didapat setelah bersusah payang 
belajar dan mempersiapkan diri. 
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dibutuhkan hambanya.
Hukum pasangan ini juga berlaku bagi orang yang 

“merencanakan kesenangan”. Jika orang merencanakan 
kesenangan misalnya dengan melakukan hura-hura memakai 
narkoba atau misalnya ada orang yang merencanakan 
kesenangan dengan melakukan korupsi, maka setelah itu pasti 
akan terjadi kesusahan yang tidak direncanakan atau kesusahan 
tak terduga. Bentuk kesusahannya bisa bermacam-macam. 
Bisa jadi dalam bentuk sakit, ditangkap polisi, diberi musibah 
kecelakaan, dll. Intinya adalah untuk menyeimbangkan 
kesenangan yang sudah dilakukan dengan kesusahan karena 
hukum pasangan pasti berlaku. Sama seperti “merencanakan 
kesusahan”, balasan untuk “merencanakan kesenangan” pun 
hanya Allah yang tahu.

Jika dikaji lebih mendalam “merencanakan kesusahan” 
bisa menghindarkan diri kita atau menjadi penawar kesusahan 
yang harusnya datang. Sehingga orang yang merencanakan 
kesusahan hanya akan merasakan kesusahan yang sedang 
dia jalani saja. Jika masih mendapatkan kesusahan selain 
yang direncanakan, maka orang tersebut akan mendapatkan 
kesenangan tak terduga yang luar biasa. Contohnya ketika 
seseorang pada hari Senin melakukan puasa sunah dan 
bersedekah. Maka bisa jadi kesusahan yang akan terjadi pada 
hari itu, misalnya dalam bentuk dia akan tersenggol motor 
atau ban motornya kempes, tidak akan terjadi. Begitu juga 
sebaliknya, ketika seseorang merencanakan kesenangan, maka 
bisa jadi kesenangan tersebut menutupi atau menghilangkan 
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kesenangan yang akan didapatkan. Misalnya, ketika seseorang 
sedang menggunakan narkoba bisa jadi hal itu membuat 
orang yang akan memberikan pekerjaan padanya tidak jadi 
melakukannya. 

Musibah Akibat perilaku Manusia
Jika kita pahami konsep susah dan senang, kita bisa 

menganalisa jika terjadi musibah pada diri kita atau pada suatu 
daerah, bisa jadi sangat berhubungan dengan hal ini. Jika 
suatu daerah mendapatkan suatu musibah atau kesusahan, 
bisa jadi di daerah tersebut sebelumnya sudah mendapatkan 
kesenangan atau melakukan kesenangan, sehingga setelah 
itu mendapatkan kesusahan atau musibah. Analisa ini sering 
terbukti ketika kita melakukan suatu kajian pada daerah yang 
terjadi bencana. Biasanya di tempat yang terjadi bencana pasti 
sebelumnya telah terjadi hal-hal yang bersifat kesenangan. 
Kesenangan tersebut bisa berupa melakukan kemaksiatan 
atau melakukan hal-hal yang melanggar aturan agama. 
Hal yang pasti terjadi adalah orang baik yang ada di daerah 
tersebut walaupun tidak melakukan kemaksiatan tetap terkena 
musibah juga. Sebab ketika musibah datang misalnya, dalam 
bentuk gempa bumi atau tanah longsor tidak akan memilih 
untuk menghancurkan rumah orang baik atau orang buruk.

Kesenangan itu tidak hanya dalam bentuk melanggar 
aturan dengan melakukan kemaksiatan, tetapi bisa juga 
karena tidak melaksanakan yang diperintahkan. Misalnya, 
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bagi orang Islam tidak melaksanakan shalat fardhu atau 
tidak melaksanakan puasa di bulan Ramadhan. Bila ini 
yang dilakukan, sesungguhnya orang Islam tersebut telah 
melakukan kesenangan. Dan, pada akhirnya pasti ia akan 
mendapatkan kesusahan. Saat ini kita sering menemukan orang 
Islam yang hidupnya susah, bisa jadi di antara penyebabnya 
orang Islam tersebut tidak melaksanakan shalat, puasa, atau 
zakat. Kesimpulan ini saya peroleh ketika berinteraksi dengan 
banyak orang Islam yang susah ternyata mereka bermasalah 
dalam hal ibadah ritualnya. Mereka banyak meninggalkan 
perintah Allah. 

Jika ditelusuri lebih lanjut ketika sebuah negara yang 
berpenduduk mayoritas umat Islam tetapi di dalamnya banyak 
sekali kesenangan dalam arti banyak perbuatan maksiat yang 
dilakukan, seperti maraknya prostitusi, minum-minuman keras, 
narkoba, hura-hura, korupsi, dan lain-lain. Juga kesenangan 
dalam bentuk meninggalkan perintah seperti banyaknya 
orang yang tidak shalat atau berpuasa di bulan Ramadhan, 
maka hampir dipastikan negara tersebut akan mengalami 
banyak kesusahan sebab rakyatnya sudah mengambil senang 
lebih dulu. Oleh karena itu, jika pemerintah dalam hal ini para 
pemimpin sudah memahami konsep ini, maka yang penting 
dilakukan dalam mengelola negara adalah mengajak rakyatnya 
untuk merencanakan kesusahan. Bentuk merencakan 
kesusahan yang utama adalah menjalankan perintah Allah dan 
menjauhi larangan Allah.
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Merencanakan Kesusahan; penjelasan 
Matematika 

Saya pernah bertanya kepada para peserta pelatihan, 
“Ketika seorang pemulung berkeliling mencari rongsokan 
ke kampung-kampung, apakah dia sedang merencanakan 
kesusahan?” Banyak yang menjawab “Iya.” Kalau saya, 
menjawab pemulung itu tidak merencanakan kesusahan karena 
itu memang pekerjaannya. Bukti mereka tidak merencanakan 
kesusahan adalah mereka tetap melakukan hal yang sama terus 
menerus dan profesinya tidak berubah. Seorang pemulung 
dikatakan sedang merencanakan kesusahan adalah ketika 
sambil mencari rongsokan, pemulung tersebut melakukan 
puasa sunah jika dia beragama Islam atau pemulung tersebut 
kuliah untuk mendapat gelar S-1. Pemulung tersebut pasti 
akan mendapatkan kesenangan yang tak terduga. Sehingga 
jika ada seorang pemulung di wisuda sarjana pasti akan jadi 
berita.

Hal tersebut sebenarnya berlaku untuk berbagai profesi, 
misalkan jika seorang guru mengajar dengan bayaran jauh 
di bawah UMR, apakah guru tersebut sedang merencanakan 
kesusahan? Jawabannya bisa jadi tidak, buktinya masih 
ada guru-guru dengan kondisi tersebut masih tetap dalam 
keadaan susah. Seorang guru dikatakan merencanakan 
kesusahan ketika dalam melaksanakan tugasnya, ia senantiasa 
meningkatkan ibadahnya. Bagi yang beragama Islam bisa 
dengan melakukan berbagai ibadah sunah seperti puasa 
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Senin Kamis, bersedekah, tahajud, dan juga guru tersebut 
masih mau terus belajar dan mengasah ilmu. Apalagi jika ia 
melanjutkan studinya ke jenjang S-2 dan S-3. Maka, jika ada 
guru yang seperti itu Insya Allah akan mendapat kesenangan 
yang tak terduga yang membuat kehidupannya sebagai guru 
akan menjadi lebih baik. Penjelasan tentang hal ini bisa dilihat 
pada gambar berikut.

Pada gambar tersebut orang-orang yang tidak me-
rencanakan kesusahan atau tidak merencanakan kesenangan 
posisinya merupakan garis mendatar. Ketika seseorang 
merencanakan kesenangan, maka setelah itu pasti akan 
mendapatkan kesusahan tak terduga yang nilainya sama 
dengan kesenangan yang diperoleh. Ketika kita merencanakan 
kesusahan, maka balasannya akan sesuai dengan kesusahan 
yang dibuat. Untuk kasus merencanakan kesusahan, balasan 
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KESUSAHAN
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TAK DIRENCANAKAN
(DISANGKA-SANGKA)

KESUSAHAN
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Merencanakan kesusahan bisa 
mengganti kesusahan yang tidak 

terencanakan

4

4

5

5
4

4
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yang didapat tergantung dengan nilai keikhlasan. Sehingga 
bisa jadi balasan yang diperoleh jauh melebihi kesusahan 
yang dilakukan karena adanya faktor keikhlasan. Berdasarkan 
grafik ini merencanakan kesusahan adalah pilihan. Jika 
kita mengambil pilihan senang terlebih dahulu, maka kita  
akan menjadi orang yang susah karena sudah mengambil 
kesenangan terlebih dahulu.

Merencanakan kesusahan bisa juga menghindari kesusahan 
yang bakal datang atau seharusnya datang. Misalnya, hari 
Senin kita memilih untuk melaksanakan puasa sunah, bisa jadi 
hari Senin itu, seharusnya kita mendapat musibah misalnya 
kesenggol motor, tetapi karena kita sudah mengalami 
kesusahan dikarenakan kita sedang menjalani puasa sunah, 
maka musibah kesenggol motor tidak terjadi. Bisa jadi hikmah 
lain yang didapat, awalnya kita sulit bertemu seseorang, 
akhirnya karena sedang berpuasa, kita sangat mudah untuk 
bertemu orang tersebut. Pemikiran ini sangat mudah dipahami 
ketika kita mempelajari grafik di atas dengan baik.

Ketika orangtua Memanjakan Anak
Konsep tentang susah senang ini juga bisa kita aplikasikan 

pada kehidupan sehari-hari. Banyak orangtua yang saat ini 
telah menjadi orang kaya mempunyai masa lalu sebagai anak 
orang biasa atau anak orang miskin. Karenanya ia selalu 
menginginkan anaknya untuk hidup senang, tidak mengalami 
kesusahan seperti yang dialaminya di masa lalu. Dimulai dengan 
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memberi uang jajan yang besar dan memperbanyak kegiatan 
untuk bersenang-senang daripada belajar. Membelikan motor 
untuk anak yang masih bersekolah SD atau SMP, membela 
anak dari hukuman guru, walaupun anaknya sebenarnya 
salah. Ketika sudah mulai beranjak dewasa, ia memberikan 
berbagai fasilitas dan memberi bantuan untuk mencapai 
sesuatu walaupun dengan cara-cara yang melanggar aturan. 
Misalnya ingin masuk sekolah prestisius baik level SMA 
atau perguruan tinggi tetapi nilai anaknya tidak layak masuk, 
kemudian orangtua tersebut melakukan penyuapan kepada 
pihak sekolah agar anaknya lolos. Kejadian lain yang jauh 
lebih beresiko adalah ketika orangtua mendudukkan anaknya 
pada posisi jabatan publik yang tinggi yang belum pantas atau 
tidak pantas untuk dimiliki anaknya.

Pemikiran dan perbuatan yang dilakukan oleh orangtua 
pada kasus di atas menurut teori pasangan justru akan 
merugikan anaknya sendiri. Sebab, anaknya sedang dipaksa 
mengambil kesenangannya di waktu muda, sehingga di 
masa tuanya yang tersisa hanya tinggal susahnya. Kita bisa 
melihat fakta, pada orang-orang yang kaya di masa lalu yang 
memanjakan anaknya, ternyata di hari tua banyak anak-
anaknya yang menjalani kehidupan dengan kesusahan dan 
banyak masalah. Khusus bagi orangtua yang memberikan 
kesenangan dengan memberikan posisi di suatu jabatan publik 
di mana kompetensi anaknya tidak di situ, maka yang diperoleh 
anaknya di kemudian hari adalah kesusahan dan kehinaan. 
Hal ini karena anaknya sudah mendapatkan kesenangan dan 
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kehormatan. Hal ini bisa terjadi ketika orangtuanya masih 
hidup atau sudah meninggal. Kenapa hal tersebut terjadi? 
Karena yang berlaku adalah hukum pasangan. 

orang Miskin Tetap Susah 
Pada saat saya membuat program pelatihan ke berbagai 

daerah dengan syarat saya harus diinapkan di rumah orang 
miskin dan ketika saya tinggal di beberapa kampung dalam 
rangka membuat kampung matematika, saya mencoba ber-
bincang dengan orang-orang di mana saya menginap. Saya 
mencoba mengamati perilaku warga kampung di tempat saya 
tinggal. Saya juga menemukan kesimpulan menarik dari hasil 
interaksi tersebut. Selain karena faktor pendidikan, ada hal 
lain yang selama ini tidak kita pikirkan.

Setiap saya akan pergi ke masjid untuk shalat maghrib dan 
isya, banyak rumah-rumah yang saya lewati, para penghuninya 
tidak beranjak di depan televisi. Mereka asyik dan senang 
dengan acara yang bersifat hiburan. Sangat sedikit di antara 
mereka yang mau melaksanakaan shalat apalagi di waktu 
shubuh. Di keesokan harinya warga kampung mengeluhkan 
masalah ekonomi dan sosial yang dihadapinya.

Saya melihat warga di kampung tersebut dan mungkin 
di banyak daerah telah mengambil senang terlebih dahulu 
dengan bersenang-senang menonton acara televisi di saat 
seharusnya melaksanakan ibadah. Sehingga hukum pasangan 
berlaku, yaitu keesokan harinya dipusingkan dengan berbagai 
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masalah terutama masalah ekonomi. Jika pemerintah 
memahami masalah ini seharusnya mengurangi acara televisi 
yang sifatnya hiburan baik musik maupun lawakan. Akan jauh 
lebih bermanfaat bila acara televisi lebih banyak dakwah dan 
pendidikan dibanding hiburan. Dan, itu pun tetap ditinggalkan 
ketika “panggilan”  Allah berkumandang. ◆
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“Uang hanya bisa digunakan untuk mendapatkan sesuatu 

yang bersifat materi. Sementara pahala bisa digunakan 

untuk mendapatkan sesuatu yang materi dan nonmateri. 

Jadi, kejarlah pahala untuk kebahagian hidup kita.”

Pahala Lebih Baik 
dari Pada Uang
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S aat ini tujuan orang bekerja pasti untuk mendapatkan 
uang. Bentuknya bisa berupa gaji bulanan, mingguan, 
harian, atau dalam bentuk keuntungan sisa hasil usaha 

baik dalam perdagangan ataupun proyek. Intinya aktivitas 
bekerja yang dilakukan berharap mendapat imbalan berupa 
uang atau harta lainnya. Sangat jarang orang yang berharap 
untuk mendapat pahala. Bentuk pahala tidak terlihat dan 
tidak bisa diraba. Banyak orang yang tidak tertarik untuk 
menjadikannya sebagai tujuan dalam bekerja. Padahal dalam 
Surah al-Baqarah (2): 103, Allah berfirman:

Coba perhatikan “Sesungguhnya pahala dari sisi Allah adalah 
lebih baik kalau mereka mengetahui”. Masalah saat ini banyak yang 

“Sesungguhnya kalau mereka beriman dan bertakwa, (niscaya mereka akan mendapat 

pahala), dan sesungguhnya pahala dari sisi Allah adalah lebih baik, kalau mereka 

mengetahui.”

“Sesungguhnya kalau mereka beriman dan bertakwa, 

(niscaya mereka akan mendapat pahala), dan 

sesungguhnya pahala dari sisi Allah adalah lebih baik, 

kalau mereka mengetahui.”
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tidak mengetahui kalau pahala lebih baik. Mereka pun lebih 
memilih uang. Bahkan, pandangan seperti ini dimiliki oleh 
sebagian dai yang memasang tarif  tinggi ketika masyarakat ingin 
mengundang mereka berceramah. Masyarakat harus merogoh 
dalam-dalam kantongnya hanya untuk mendengarkannya 1 
atau 2 jam berdakwah. Mereka berkata bahwa dai pun perlu 
hidup layak. Tidak bisa mengandalkan pahala. Sehingga 
mereka anggap wajar kalau minta bayaran mahal untuk satu 
kali ceramah.

Alhamdulillah saya orang yang sudah paham, kalau 
pahala itu lebih baik daripada uang. Sehingga untuk urusan 
pelatihan atau ceramah, ketika mengundang saya ada lima 
syarat yang harus dipenuhi: (1) jangan dibayar, (2) datang 
dengan ongkos sendiri, (3) kalau menginap bayar sendiri, (4) 

 • Memberi pelatihan tanpa bayaran. Pahala itu lebih 
baik dari pada uang, harta, tahta, dan kesenangan 
dunia lainnya.
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yang mengundang, saya beri uang (untuk disumbangkan) dan 
(5) jika saya mau. Dalam kelima syarat undangan itu tidak 
nampak saya meminta uang kepada yang mengundang. Hal ini 
karena yang saya kejar dalam berceramah atau menyebarkan 
ilmu bukanlah uang tetapi saya lebih memilih berupa pahala. 
Saya yakin kalau pahala itu lebih baik dari pada uang, harta, 
tahta, dan kesenangan dunia lainnya.

Bila kita bicara pahala maka kita sedang berpikir 
suprarasional. Sehingga bagi yang tidak mempercayai hal gaib 
akan sangat sulit memahami apa yang sedang saya uraikan. 
Hal yang harus kita yakini adalah bahwa manusia mempunyai 
tabungan gaib seperti yang pernah saya sampaikan sebelumnya. 
Keberadaan tabungan alam gaib itu untuk menampung atau 
menyimpan pahala. Tabungan ini nanti akan bermanfaat 
untuk menyelesaikan berbagai masalah yang ada dan untuk 
mendapatkan rezeki yang tidak disangka-sangka. Hal ini sesuai 
firman Allah di Al-Qur’an surah ath-Thalaq (65): 2-3:

Manfaat pahala yang pasti adalah membuat kita terhindar 
dari masalah. Dengan pahala yang kita miliki Allah akan 
memberi jalan keluar dari masalah yang ada. Masalah dalam 

“Siapa saja yang bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan ke luar 

(2) Dan memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangkanya....”

“Siapa saja yang bertakwa kepada Allah niscaya 

Dia akan mengadakan baginya jalan ke luar (2) Dan 

memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka-

sangkanya....”
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kehidupan manusia itu sangat banyak dan beragam. Setiap 
orang pasti punya masalah, hanya bentuk dan bobotnya saja 
yang berbeda. Orang kaya dan orang miskin sama punya 
masalah terkait makan. Bedanya masalah orang kaya mau 
makan di mana, sementara masalah orang miskin mau makan 
apa. Kedua-duanya masalah. Demikian pun dengan masalah-
masalah kehidupan lainnya mulai dari pribadi, pasangan, 
keluarga, masyarakat, perusahaan, pekerjaan, negara, dan 
yang lainnya. Orang yang punya banyak pahala, Insya Allah 
hidupnya akan terbebas dari masalah. Bukan tidak memiliki 
masalah, akan tetapi setiap masalah datang Allah sudah 
memberikan jalan keluar.

Selain mudah mendapatkan jalan keluar atas setiap 
masalah, tabungan pahala akan menjadi jalan hadirnya rezeki 
dari arah yang tiada disangka-sangkanya. Ketika seseorang 
melakukan aktivitas dengan ikhlas dan hanya berharap ridha-
Nya, tanpa sedikit pun berpikir untuk mencari uang atau 
hal-hal keduniaan lainnya, ia akan mendapatkan balasan dari 
Allah dengan cara dan bentuk yang tidak terduga. Bisa jadi 
caranya diluar yang terpikirkan, bisa juga hasilnya melebihi 
yang diharapkan. Saya sering mengalaminya, seiring aktivitas 
saya selama ini yang memberi les dengan bayaran seikhlasnya. 
Dan, kejadian-kejadian yang tidak terduga masih sering terjadi 
hingga hari ini.

Suatu hari ada utusan dari anak perusahaan sebuah 
perusahaan minyak yang terkenal di Indonesia. Utusan 
bilang, atas permintaan pimpinannya saya diminta untuk 
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memotivasi para karyawan di perusahaan tersebut. Saya 
menyepakati permintaan tersebut dengan mengajukan syarat 
yang di antaranya adalah saya jangan dibayar. Syarat itu tentu 
sangat membingungkan karena bukanlah hal yang berat bagi 
perusahaan tersebut untuk membayar pembicara walaupun 
dengan tarif  puluhan juta. Akan tetapi, karena itu syarat 
yang saya ajukan maka utusan tersebut tidak bisa menolak. 
Walaupun pasti dalam alam pikirannya masih kebingungan 
dengan syarat yang saya berikan.

Setelah saya melatih selama 2 jam, saya kembali Bogor. Saat 
di perjalanan saya ditelpon seseorang yang mengajak bertemu. 
Hasil pertemuannya, saya mendapat pinjaman ruko 4 lantai 
secara gratis selama 5 tahun. Rezeki tak terduga yang saya dapat 
pada hari itu pasti jauh lebih besar dari honor melatih yang 
akan diberikan anak perusahaan minyak tersebut. Orang yang 
memberikan pinjaman ruko itu pun tidak ada hubungannya 
dengan pelatihan yang saya laksanakan pada hari itu. Uniknya 
lagi, orang yang memberikan pinjaman ruko itu bukanlah 
orang Islam. Ia berharap pinjaman ruko yang diberikannya itu 
bisa membuat hidupnya lebih baik setelah dirinya meninggal. 
Waktu itu, saya memang sedang membutuhkan ruko untuk 
pengembangan cabang KPM. Selain diperoleh dengan tanpa 
harus mengeluarkan uang sewa, ruko tersebut ada di tempat 
yang sangat strategis. Kalau saya memberikan ceramah 
menggunakan tarif, mungkin saya perlu waktu bertahun-
tahun untuk bisa menyewa ruko tersebut.

Pengalaman lain saya peroleh ketika menjadi pelaksana 
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Lomba International Mathematics And Science Olympiad (IMSO) 
di kota Tangerang, November, 2016. Perlombaan ini 
membutuhkan dana yang cukup besar sampai miliaran rupiah. 
Ini menjadi masalah besar buat saya karena KPM sebagai 
lembaga pengemban sistem metode seikhlasnya, bukanlah 
lembaga yang berkelebihan masalah dana. Berkat hubungan 
yang kita bangun sebelumnya, akhirnya alhamdulillah KPM 
mendapat bantuan dari berbagai pihak; Pemerintah Kota 
Tangerang sebagai tuan rumah, beberapa perusahaan yang 
selama ini menjadi mitra KPM, juga bantuan dari orangtua 
siswa.

Saat IMSO diharapkan yang membuka acara lomba 
tersebut adalah Bapak Presiden Jokowi. Sayangnya, secara 
rasional Pak Jokowi tidak akan bisa hadir. Beliau ada acara ke 
Australia bertepatan dengan acara pembukaan IMSO. Hanya 
kekuatan doa yang bisa membuat beliau bisa membuka acara 
IMSO ini. Hal ini merupakan rezeki yang tak terduga karena 
selama ada IMSO, baru IMSO yang ke-13 ini dibuka oleh 
seorang Presiden. Kisah ini menunjukkan pahala tidak hanya 
bermanfaat untuk mendapatkan sesuatu yang bersifat materi 
tetapi juga untuk mendapat nonmateri.

pahala; penjelasan Matematika 
Pahala kalau saya buat dalam grafik seperti gambar di 

atas. Segitiga warna hitam adalah segitiga kebutuhan hidup. 
Warna biru adalah segitu pahala yang mempunyai titik siku-
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siku sama dengan segitiga warna hitam. Pada gambar di atas 
segitiga warna biru melebihi segitiga warna hitam. Maknanya 
adalah orang yang mempunyai bentuk gambar seperti di atas 
adalah orang yang berkelebihan bukan hanya kecukupan. 
Hanya kelebihan ini belum tentu ditampakkan dalam dunia 
nyata, karena bentuk segitiga biru belum tentu berbentuk 
kebendaan, yang pasti orang yang birunya lebih banyak tidak 
akan banyak keinginan atau haus akan harta, sebab warna 
biru yang melebihi warna hitam menyebabkan dirinya sudah 
merasa cukup dengan apa yang dimiliki.

GRAFIK REZEKI JIKA IKHLAS

A
L
L
A
H

Y

Y1

X1 X2 X3 X4 X
MAKHLUK

Y2

Y3

Y4

PAHALA: Tabungan Rezeki yang tidak 
disangka-sangka (baik materi maupun 
nonmateri). Dicairkan melalui doa.

Kebutuhan hidup
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Cara Memperoleh pahala
Pahala bisa diperoleh dengan dua cara. Pertama, melalui 

beribadah yang langsung berinteraksi dengan makhluk (manusia 
dan alam sekitarnya). Kedua, beribadah yang berhubungan 
langsung dengan Allah. Kedua jenis peribadahan itu harus 
dilaksanakan dengan penuh keikhlasan supaya bernilai pahala. 
Contohnya ketika kita mengajar, maka niat harus ikhlas untuk 
mendapatkan ridha Allah bukan dalam rangka mencari uang. 
Begitu juga ketika kita melaksanakan puasa sunah maka 
niatkanlah puasa itu ikhlas untuk mendapatkan ridha Allah. 

grafik pahala dari interaksi dengan 
Makhluk

 GRAFIK REZEKI JIKA IKHLAS

A
L
L
A
H

Y

Y1

X1 X2 X3 X4 X
MAKHLUK

Y2

Y3

Y4

PAHALA: Tabungan Rezeki yang tidak 
disangka-sangka (baik materi maupun 
nonmateri). Dicairkan melalui doa.

Kebutuhan hidup
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Pada gambar grafik di atas, bisa kita lihat jika kita melakukan 
aktivitas yang berhubungan dengan makhluk secara ikhlas, 
maka luasan segitiga biru kita bertambah. Misalnya X1-X2 
adalah luasan untuk mengajar ikhlas, X2-X3 luasan untuk kita 
membantu tetangga, X3-X4 luasan untuk kita bekerja lembur, 
X4-X5 luasan kita sekolah lagi, dan seterusnya. Semakin 
banyak aktivitas di wilayah sumbu X maka semakin luas juga 
segitiga biru atau pahala yang akan kita miliki, maka semakin 
banyak juga rezeki yang tidak disangka-sangka yang akan kita 
dapatkan.

Proses bekerja ini adalah usaha kita. Akan tetapi yang harus 
dipahami usaha ini adalah aktivitas dalam rangka beribadah 
kepada Allah, bukan dalam rangka mencari uang. Jika kita 
pahami firman Allah dalam Al-Qur’an surah ar-Ra’d (13): 11.

Menurut saya mengubah keadaan di sini adalah melakukan 
berbagai aktivitas dalam rangka sebagai wujud syukur kepada 
Allah, sehingga terbentuklah pahala atau segitiga biru. Pahala 
itulah yang akan mengubah nasib orang tersebut dalam wujud 
mendapatkan rezeki yang tidak disangka-sangka. Contoh 
tentang aktivitas beribadah bisa mengubah nasib sudah sangat 
banyak. KPM sebagai lembaga yang saya dirikan adalah 

“...Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan 

sesuatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan 

yang ada pada diri mereka sendiri...”
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contoh jelas. Jika saya tidak mendirikan KPM yang merupakan 
lembaga penyebar metode sistem seikhlasnya sebagai wujud 
rasa syukur, mungkin nasib saya tidak seperti sekarang ini. 
Hal ini juga dialami oleh teman-teman saya yang melakukan 
berbagai aktivitas sebagai wujud rasa syukur kepada Allah 
banyak yang berhasil.

pahala dan pengangguran 
Jika memahami prinsip ini, di mana ketika kita melakukan 

aktivitas dengan ikhlas akan menghasilkan pahala, pahala 
itu berguna untuk kehidupan kita, maka di Indonesia tidak 
akan ada pengangguran. Jika orang Indonesia yang masih 
menganggur meyakini konsep ini, maka lakukanlah berbagai 
aktivitas dalam rangka beribadah kepada Allah sehingga 
terbentuk segitiga biru untuk orang tersebut. Lakukanlah 
perbuatan baik itu terus menerus sehingga segitiga biru 
akan semakin besar dan akan tiba saatnya tabungan pahala 
itu dicairkan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Ketika 
kebutuhan hidup sudah terpenuhi akibat aktivitas ibadah yang 
kita lakukan, maka kita bukan lagi seorang pengangguran. 
Konsep ini secara pribadi sudah saya laksanakan. Dulu saya 
adalah pengangguran, kemudian saya membuka les dengan 
bayaran seikhlasnya sebagai wujud rasa syukur kepada 
Allah dan dilaksanakan dengan penuh keikhlasan. Akhirnya 
saya sekarang bukan pengangguran lagi. Jika semua orang 
pengganguran di Indonesia melakukan hal ini maka tidak 
akan ada pengangguran di Indonesia.
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Grafik Pahala dari Hasil Interaksi Ibadah dengan 
Allah

GRAFIK REZEKI JIKA IKHLAS

A
L
L
A
H

Y

Y1

X1 X2 X3 X4 X
MAKHLUK

Y2

Y3

Y4

PAHALA: Tabungan Rezeki yang tidak 
disangka-sangka (baik materi maupun 
nonmateri). Dicairkan melalui doa.

Kebutuhan hidup

Aktivitas beribadah yang berhubungan langsung dengan 
Allah pun akan langsung menghasilkan pahala. Aktivitas ini 
bisa dikatakan langsung sebagai wujud rasa syukur kepada 
Allah. Pahala ini disesuaikan pula dengan aktivitas ibadah yang 
dilakukan. Saya menuliskan pahala akibat dari aktivitas ibadah 
yang langsung dengan Allah berada di wilayah sumbu-Y. 
Misalnya luasan Y1-Y2 menggambarkan pahala untuk shalat 
dhuha, Y2-Y3 menggambarkan pahala untuk puasa Senin 
dan Kamis, Y3-Y4 menggambarkan pahala untuk shalat 
tahajud, dan seterusnya. Semakin banyak aktivitas ibadah yang 
dilakukan, semakin banyak pahala yang dikumpulkan.
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Adanya pahala dari jalur Y menunjukan Mahaadilnya 
Allah. Hal ini karena, dalam kehidupan pasti ada orang-orang 
yang sudah tidak bisa lagi bekerja, dikarenakan umur yang 
sudah tua, karena sakit menahun atau karena cacat dari lahir. 
Tentunya mereka pun butuh rezeki untuk keberlangsungan 
hidupnya. Oleh karena itu, jika orang-orang ini melakukan 
aktivitas yang langsung berhubungan dengan Allah atau 
dijalur sumbu-Y, maka pasti mereka akan mendapatkan rezeki 
yang tidak disangka-sangka pula. Sehingga hidupnya tidak 
ter gantung kepada orang lain, karena telah menggantungkan 
hidupnya kepada Allah. Contohnya, kisah yang hanya dengan 
ber ibadah ritual saja kemudian mendapat rezeki adalah kisah 
Siti Maryam. Kisah ini ada di Al-Qur’an surah Ali Imran (3): 
37: 

“Maka Tuhannya menerimanya (sebagai nazar) 

dengan penerimaan yang baik, dan mendidiknya 

dengan pendidikan yang baik dan Allah menjadikan 

Zakaria pemeliharanya. Setiap Zakaria masuk untuk 

menemui Maryam di mihrab, ia dapati makanan di 

sisinya. Zakaria berkata: ‘Hai Maryam dari mana 

kamu memperoleh (makanan) ini?’ Maryam menjawab: 

‘Makanan itu dari sisi Allah’. Sesungguhnya Allah 

memberi rezeki kepada siapa yang dikehendaki-Nya 

tanpa hisab.”
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Ketika di mihrab Siti Maryam banyak melakukan aktivitas 
di jalur Y dan mendapatkan rezeki makanan langsung dari sisi 
Allah. Kisah ini akan semakin membuat kita yakin memang 
segitiga biru lewat jalur Y bisa menghasilkan rezeki yang nyata.

Mensyukuri Kekurangan
Bersyukur adalah suatu cara agar nikmat kita terus 

bertambah. Berdasarkan konsep segitiga biru, ketika kita 
bersyukur dalam hal ini melakukan akitivitas beribadah yang 
behubungan dengan mahluk (sumbu-X) dan berhubungan 
dengan Allah (Sumbu-Y), maka luasan segitiga biru yang kita 
miliki akan bertambah atau pahalanya akan bertambah. Efek 
dari pahala bertambah adalah rezeki tak terduganya pun akan 
bertambah, maka otomatis nikmatnya pun akan bertambah.

Konsep ini sejalan dengan firman Allah pada surah 
Ibrahim (14): 7:

Jika sudah meyakini akan hal ini, maka kita semua harus 
terus bersyukur dalam berbagai kondisi. Bersyukur tidak 
hanya pada saat kondisi kita senang, dalam kondisi susah 

“Dan (ingatlah juga), tatkala Tuhanmu memaklumkan: 

‘Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti Kami 

akan menambah (nikmat) kepadamu, dan jika kamu 

mengingkari (nikmat-Ku), maka sesungguhnya adzab-

Ku sangat pedih’".
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atau terkena musibah pun kita harus tetap beryukur. Kenapa 
dalam kondisi terkena musibah kita bersyukur? Sebab pada 
hakikatnya musibah itu untuk membuat luasan segitiga biru 
yang kita miliki bertambah dengan cepat. Sesungguhnya 
bersyukur itu yang akan membuat kondisi hidup kita akan 
menjadi lebih baik. Saya mencoba membuat ilustrasi tentang 
hal ini pada gambar berikut:

Akan ada 3 kondisi manusia dalam bersyukur. 
(1)  Kondisi pertama adalah orang yang bersyukur ketika 

kondisinya masih kekurangan. Sehingga setelah itu 
hidupnya pasti akan lebih baik, dalam hal ini hidupnya 
akan bekecukupan bahkan akan berkelimpahan. 

(2)  Kondisi kedua adalah orang yang akan bersyukur jika 
kehidupannya lebih baik dari sekarang. Berdasarkan 
konsep segitiga biru, orang tersebut keinginannya untuk 

Kondisi Lebih 
Baik (+) akan 
Didapatkan

Kondisi Lebih Baik 
Tidak akan Pernah 

Didapatkan

Tidak Bersyukur 
Ketika Kondisi 
Sudah Baik (+)

Kondisi 
Kekurangan (-)

Sudah Bersyukur

Akan Bersyukur
Ketika Kondisi Sudah 

Lebih Baik (+)

Kondisi 
Kekurangan (-) 

Akan Didapatkan

Bersyukur adalah jalan untuk kehidupan jadi lebih baik. 
Marilah kita bersyukur dalam keadaan apa pun di mana 

pun dan sampai kapan pun, supaya hidup kita selalu baik.

5

-5

0
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hidup lebih baik tidak akan tercapai, karena segitiga 
birunya tidak bertambah. Orang yang berprinsip seperti 
ini hidupnya akan susah terus. 

(3)  Kondisi ketiga adalah orang yang hidupnya berkecukupan 
bahkan berkelimpahan, tetapi lupa bersyukur. Maka yang 
terjadi adalah kehidupannya akan menurun hingga menjadi 
kekurangan. Syukur lawannya ingkar. Bila tidak bersyukur, 
maka ia akan ingkar. Sehingga banyak melanggar aturan 
Allah. Efeknya adalah segitiga birunya semakin mengecil. 
Akhirnya kondisi segitiga hitam lebih besar dari segitiga 
birunya. Jika segitiga hitam lebih luas dari pada segitiga 
birunya maka hidupnya akan terus bermasalah.

Kondisi ini bisa dilihat dalam kehidupan kita, banyak para 
pejabat kaya atau artis yang pada akhirnya di penjara karena 
terlibat kasus korupsi atau terjerat narkoba. Ada juga yang 
akhir hidupnya dirundung penyakit. Sehingga waktu, tenaga, 
dan hartanya terkuras untuk menjalani pengobatan ke berbagai 
tempat. Ada juga yang masalahnya itu menimpa orang-orang 
terdekatnya; suami/istri atau anak. Pada akhirnya sama saja, 
kekayaan yang selama ini dicari dan dikumpulkan sedikit demi 
sedikit hilang. Hanya karena tidak mensyukuri nikmat. 

Oleh karena itu, jika kita ingin rezeki selalu bertambah 
tidak ada pilihan kecuali bersyukur, bersyukur, dan bersyukur. 
Inilah jalan yang paling logis untuk menambah rezeki 
berdasarkan konsep luasan segitiga warna biru.
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penyebab doa Tidak Terkabul
Saya mencoba menerangkan kenapa doa tidak terkabul 

dengan menggunakan konsep matematika sederhana. Jika 
kita kaji lebih mendalam bentuk Y1-Y2-Y3-Y4 sesungguhnya 
mempunyai nilai yang tujuannya membedakan nilai pahala 
yang telah dikumpukan seseorang. Misalnya, ketika orang 
melakukan amalan Y1-Y2 maka orang tersebut mendapat 
jodoh istri yang cantik, kalau amalannya Y1-Y2-Y3 maka orang 
tersebut akan mendapat jodoh istri yang cantik dan salehah, 
kalau amalannya Y1-Y2-Y3-Y4 maka orang tersebut akan 
mendapat jodoh istri yang cantik, salehah, dan pintar. Begitu 
seterusnya, semakin banyak amal ibadah yang dilakukan, 
semakin besar pahala yang didapat dan semakin besar pula 

GRAFIK REZEKI JIKA IKHLAS

A
L
L
A
H

Y

Y1

X1 X2 X3 X4 X
MAKHLUK

Y2

Y3

Y4

PAHALA: Tabungan Rezeki yang tidak 
disangka-sangka (baik materi maupun 
nonmateri). Dicairkan melalui doa.

Kebutuhan hidup
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rezeki yang diperoleh. Begitu juga bentuk untuk X1-X2-
X3-X4 mempunyai nilai tertentu dalam pahala melalui jalur 
sumbu-X. Luasan pahala dikedua sumbu ini jika digabungkan 
fungsinya akan saling menambahkan atau saling menutupi 
kekurangan.

Hal yang paling terasa bagi orang yang segitiga birunya 
besar adalah doa-doanya banyak yang terkabul selama luasan 
segitiga biru yang dimilikinya lebih besar dari permintaannya. 
Contoh, jika orang yang mempunyai luasan Y1-Y2 di mana 
nilainya setara dengan mendapat jodoh yang cantik saja. 
Kemudian ketika orang tersebut berdoa untuk mendapatkan 
jodoh yang cantik, salihah, dan pintar. Bisa dipastikan doanya 
tidak akan terkabul  karena luasan segitiga biru yang dimilikinya 
kurang. Seharusnya orang tersebut melakukan ibadah yang 
nilainya sama dengan Y1-Y2-Y3-Y4. 

Mari kita renungkan bersama. Jika ada 2 orang yang 
sama-sama ikhlas tentu beda nilainya jika satu orang ibadah 
hariannya hanya shalat dhuha saja dengan satu orang lagi yang 
ibadah hariannya shalat dhuha, shalat tahajud, sedekah, dan 
baca Al-Qur’an. Pasti doa orang kedua mempunyai peluang 
lebih besar akan terkabul jika berdoa untuk hal yang sama.

Oleh karena itu, jika seseorang merasa luasan pahala melalui 
jalur sumbu-Y kurang, maka perbanyak pahala melalui jalur 
sumbu-X supaya luasan pahala yang di perolehnya tetap sama, 
sehingga doanya tetap terkabul untuk doa-doa yang besar. 
Jika seorang muslim hanya mengandalkan ibadah sunah shalat 
dhuha saja, ia jarang shalat tahajud, baca Al-Qur’an, berpuasa, 
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dan ibadah sunah ritual lainnya, maka perbanyaklah aktivitas 
dalam membantu manusia lain, seperti mengajar seikhlasnya, 
membantu tetangga yang kesulitan, mengurus anak yatim, dan 
lain-lain. Ketika luasan lewat jalur sumbu-X kita besar, maka 
luasan pahala kita pun besar. Kondisi yang paling ideal ketika 
kita bisa membuat luasan lewat jalur sumbu-X dan sumbu-Y 
nya besar.

Berdasarkan ilustrasi di atas ketika kita berdoa untuk 
mendapat jodoh, diharapkan jangan terlalu banyak 
menentukan persyaratan sehingga pasangan yang kita 
syaratkan kualitasnya terlalu tinggi buat kita. Dampaknya 
adalah jodoh orang tersebut tidak kunjung datang yang pada 
akhirnya orang tersebut tidak lekas menikah. Ini bisa jadi salah 
satu penjelasan kenapa seseorang sulit mendapatkan jodoh di 
antara penjelasan yang lain. Oleh karena itu, jika kita ingin 
tetap mendapatkan jodoh seperti yang kita inginkan, maka 
tambahlah luasan segitiga birunya baik dari sumbu-X maupun 
sumbu-Y dengan melakukan berbagai aktivitas ibadah. Jika 
ingin segera mendapat jodoh, maka berdoalah minta jodoh 
yang terbaik menurut Allah.

Begitu juga sebaliknya, jika kita berdoa meminta jodoh 
sesuai keinginan kita, bisa jadi yang kita inginkan itu masih 
di bawah yang sepantasnya kita dapatkan. Hal yang terjadi 
adalah pasti kita akan mudah mendapatkan hal tersebut, tetapi 
dalam perjalanannya bisa jadi kita akan menemukan banyak 
juga kekecewaan karena yang kita dapatkan tidak seimbang. 
Kecuali kita bersabar dan berusaha untuk memperbesar juga 
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segitiga biru dari pasangannya. Di sinilah pentingnya kehati-
hatian dalam berdoa.

Ilustrasi lain tentang masalah doa tidak terkabul adalah 
ketika kita ingin membeli mobil di sebuah showroom. Kita 
membawa uang sebesar 300 juta dan ingin membeli mobil 
mercy yang harganya 3 miliar. Tentunya keinginan itu tidak 
akan dikabulkan karena uang kita kurang. Begitu pula dengan 
berdoa, doa kita tidak terkabul karena apa yang kita minta 
melebihi luasan segitiga biru yang kita miliki. Seharusnya kita 
membeli mobil yang harganya sama atau kurang dari 300 juta 
supaya kebutuhan kita akan mobil bisa segera terpenuhi. Jika 
kita belum paham harga mobil lebih baik konsultasi dengan 
penjual mobil untuk mendapatkan mobil yang pantas untuk 
uang 300 juta yang kita miliki. Sebab bisa jadi karena kita tidak 
konsultasi mobil yang kita dapat jauh di bawah harga 300 juta. 
Maka kualitas mobil itu pasti jauh dari yang kita bayangkan.

Berdoalah dengan Meminta yang Terbaik 
Menurut Allah

Hal penting yang harus dipahami dalam berdoa adalah 
mintalah yang terbaik menurut Allah terhadap apa yang kita 
inginkan. Allah yang paling mengetahui apa yang terbaik untuk 
kita. Secara konsep segitiga biru, Allah Swt. yang mengetahui 
luasan segitiga biru kita. Sehingga pasti tahu apa yang paling 
pas dengan kita. Semakin besar yang kita inginkan, maka harus 
semakin besar pula kesusahan atau aktivitas yang kita lakukan. 
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Hal yang sederhana tapi cukup penting adalah biasakan untuk 
mendoakan kebaikan bagi orang lain, baik yang masih hidup 
maupun yang sudah meninggal. Hal itu akan memperluas 
segitiga biru kita. Berdasarkan konsep ini sangatlah wajar 
bagi umat Islam ketika berdoa harus bershalawat terlebih 
dahulu kepada Nabi Muhammad Saw.. Insya Allah jika kita 
melaksanakan hal ini, peluang doa kita terkabul akan semakin 
besar. ◆
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“Orang kaya itu bukanlah orang yang banyak hartanya. 

Akan tetapi orang yang banyak pahalanya. Orang yang 

banyak pahalanya, ketika sudah meninggal pun masih 

memberi manfaat kepada orang yang masih hidup.”

Rezeki Kita 
Tergantung Pahala Kita
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S etelah kita memahami konsep pahala yang dalam 
hal ini digambarkan oleh segitiga biru, maka poin 
penting yang harus kita pahami dan sepakati saat ini 

berdasarkan cara berpikir suprarasional adalah orang kaya 
atau orang sukses bukan dilihat dari harta yang dimiliki atau 
pangkat yang disandangnya. Akan tetapi dicirikan dari luasan 
segitiga biru yang dimilikinya. Semakin besar luasan segitiga 
birunya, semakin kaya dan sukseslah orang tersebut. Begitu 
juga sebaliknya. 

Sejalan dengan itu, luasan segitiga biru setiap orang 
berbeda-beda. Mari kita perhatikan gambar di bawah ini.
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Tingkatan Pahala

Pada gambar di atas ada beberapa gambar segitiga warna 
hitam dengan segitiga warna biru. Pada gambar (1) segitiga 
yang warnanya hitamnya lebih besar daripada warna birunya. 
Ini gambaran orang yang bekerja kepada makhluk. Hidup 
orang ini pasti akan terus merasa kurang. Orang ini akan penuh 
masalah karena keinginannya yang tidak pernah berhenti dan 
tidak pernah merasa puas. 

Pada gambar (2) segitiga warna hitam dilingkupi oleh 
segitiga warna biru. Maknanya adalah bahwa orang ini sudah 
mulai bekerja kepada Allah tetapi pahalanya masih sedikit. 
Sehingga sedikit mendapatkan rezeki yang tak terduga. Bisa 
jadi orang jenis ini adalah orang yang sebelumnya banyak 
kejahatannya dan baru memulai hidup baru.

Dari gambar tingkat ke-3 dan seterusnya menunjukkan 
orang yang mempunyai luasan biru yang lebih besar dari 

GRAFIK REZEKI TIDAK DISANGKA-SANGKA

TINGKATAN PAHALA

Tingkat ke-1

Warna Biru : Luasan nikmat (rezeki tidak disangka-sangka)
Warna Merah : Luasan Kebutuhan Hidup 

Tingkat ke-2 Tingkat ke-3 Tingkat dst...

...

...

...
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 Sunnah Harian7 

Shalat tahajud

Membaca Al-Qur’an

Shalat berjamaah di masjid

Shalat dhuha

Sedekah setiap hari

Jaga wudhu terus menerus

Amalkan istighfar setiap saat

Nabi Muhammad 

Book-SUPRA RASIONAL.indb   70 4/11/17   10:54 AM



Cara Berpikir Suprarasional

71

segitiga warna hitam. Pahala orang ini sudah sangat banyak. 
Semakin besar luasan warna birunya, semakin besar pahala 
yang dimilikinya. Semakin besar pahalanya, semakin banyak 
rezeki yang akan diperolehnya. Orang pada tingkatan ke-3 
pasti rezekinya lebih banyak dari pada orang pada tingkatan 
ke-2. Begitu juga orang pada tingkatan ke-4, ke-5, sampai 
tingkatan ke-n. 

Aktivitas untuk Memperkuat Cara Berpikir 
Suprarasional

Keyakinan akan hal gaib harus diperkuat agar bisa 
mengadakan perubahan secara cepat dan besar-besaran. Cara 
berpikir yang mengedepankan pertimbangan materi harus 
mulai kita geser. Sudah banyak bukti ketika kita memberikan 
bantuan dana ternyata tidak memberikan perbaikan kepada 
rakyat, mengejar uang dengan bekerja ke luar negeri ternyata 
tidak membuat hidup lebih baik, apalagi mengejar jabatan 
ternyata tidak membuat diri menjadi terhormat. Sudah saatnya 
kita kembali kepada Allah pemilik bumi dan seiisinya.

Bagi orang Islam untuk semakin memperkuat keyakinan 
kita kepada Allah maka kita bisa mengamalkan 7 sunah yang 
dianjurkan oleh Nabi Muhammad Saw. yaitu:

1. Shalat tahajud
2. Membaca Al-Qur’an
3. Shalat berjamaah di masjid
4. Shalat dhuha
5. Sedekah setiap hari
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6. Jaga wudhu terus menerus
7. Amalkan istighfar setiap saat

Tujuh amalan ini membuat diri kita selalu terhubung 
dengan Allah apalagi jika ditambah dengan puasa Senin Kamis. 
Ketika ada hal-hal yang tidak masuk akal akan mudah dipahami 
karena orang-orang yang menjalankan 7 amalan sunah ini akan 
mempunyai cara berpikir suprarasional. Perbaikan masalah 
ekonomi berdasarkan cara berpikir suprarasional akan mudah 
dilaksanakan ketika masyarakat sudah dekat dengan Allah. 
Oleh karena itu, sebaiknya pemerintah mengajak bahkan bisa 
memaksa agar umat Islam melaksanakan amalan 7 sunnah 
ini. Sebab hal ini sangat bermanfaat untuk perbaikan bangsa. 
Pemerintah bisa menjadikan amalan 7 sunah ini menjadi 
kebiasaan di lingkungan Aparatur Sipil Negara, TNI-POLRI, 
guru, siswa, mahasiswa, dan masyarakat. Semoga hal ini bisa 
mempercepat perbaikan negara.

perbuatan dosa Bisa Mengurangi pahala
Segitiga biru ternyata bisa berkurang luasnya. Pengurangan 

ini terjadi karena orang tersebut melakukan perbuatan dosa. 
Banyak yang tidak berpikir tentang hal ini. Jika dikaji lebih 
mendalam ketika kita sering berbuat baik tetapi doa kita masih 
sulit terkabul bisa jadi karena perbuatan dosa yang kita lakukan. 
Penjelasan dosa bisa mengurangi pahala bisa disimpulkan dari 
dua dalil berikut:

“Hai orang-orang beriman, janganlah kamu menghilangkan (pahala) sedekahmu dengan 

menyebut-nyebutnya dan menyakiti (perasaan si penerima),”

 (QS al-Baqarah [2]: 264).
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Kedua dalil di atas hanya contoh dari sekian banyak dalil 
yang menyatakan kalau perbuatan dosa itu akan mengurangi 
pahala atau mengurangi luasan segitiga biru. Luasan segitiga 
biru tersebut akan terus berkurang selama perbuatan dosa 
terus dilakukan. Misalnya, ketika seseorang memelihara 
anjing tanpa tujuan yang dibolehkan agama, maka amal 
shaleh yang memelihara anjing akan terus berkurang setiap 
harinya. Bisa jadi sampai pada titik minus atau luasan segitiga 
warna hitamnya lebih luas daripada birunya. Bahkan, ada pula 
perbuatan dosa yang bisa langsung menghilangkan luasan 
segitiga warna biru. Seperti orang yang sedekah kemudian 
menyebutkan dan menyakiti hati penerimanya, segitiga biru 
yang bertambah langsung berkurang. 

“Hai orang-orang beriman, janganlah kamu 

menghilangkan (pahala) sedekahmu dengan menyebut-

nyebutnya dan menyakiti (perasaan si penerima),”

 (QS al-Baqarah [2]: 264).

“Siapa saja yang memelihara anjing, maka amalan 

shalehnya akan berkurang setiap harinya sebesar satu 

qirath (satu qirath adalah sebesar gunung uhud), selain 

anjing untuk menjaga tanaman atau hewan ternak,” 

(HR Bukhari: 2322 dan Muslim: 1575).
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Berikut contoh perbuatan-perbuatan dosa yang bisa 
mengurangi luasan segitiga biru:
1. Syirik besar.
2. Hasad (dengki), gadhab (marah), ghibah (menggunjing), 

takabur (sombong), riya’.
3. Al-Mann (mengungkit-ngungkit sedekah) dan al-adzaa 

(menyakiti perasaan penerima tatkala bersedekah).
4. Beramal demi untuk mendapatkan ganjaran dunia semata.
5. Melakukan amalan haram tatkala sendiri/sepi.
6. Memelihara anjing untuk tujuan selain anjing penjaga 

gembalaan, kebun, dan buruan. 
7. Korupsi/mencuri.
8. Gembira membunuh sesama muslim, apalagi muslim 

yang shalih. 

Perbuatan di atas adalah sebagian dari perbuatan dosa 
yang mengurangi luasan segitiga warna biru. Sebab perbuatan 

Dosa mengurangi
Pahala ke-1

Dosa mengurangi
Pahala ke-2

Dosa mengurangi
Pahala ke-3

Dosa mengurangi
Pahala ke-n 
Tingkat dst...

Perbuatan dosa, bisa mengubah orang yang awalnya orang kaya
bisa menjadi orang miskin. Jadi hindarilah dan jauhi perbuatan dosa

...

...

...
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dosa ini bisa merugikan baik secara langsung maupun tidak 
secara langsung, baik diketahui maupun tidak diketahui.

Berdasarkan grafik di atas, ketika kita berbuat dosa maka 
luasan segitiga biru kita akan berkurang. Pengurangan luasan 
segitiga biru ini akan berdampak besar dalam kehidupan orang 
yang mengalaminya. Pada gambar pun ada garis hitam putus-
putus, saya menyebutnya garis keinginan atau garis kebutuhan 
semu atau garis amanah. Jika posisi amanahnya (segitiga 
hitam putus-putusnya) di pahala ke-1. Kemudian setelah 
banyak berbuat dosa segitiga birunya di posisi pahala ke-2. 
Orang tersebut pasti akan banyak menghadapi masalah ketika 
menjalankan amanah tersebut. Efeknya adalah amanah yang 
diembannya saat itu akan diturunkan menyesuaikan dengan 
kondisi pahalanya. Jika orang tersebut masih mempertahankan 
amanah atau jabatannya, maka masalah yang dihadapinya 
akan berlangsung terus menerus dan jauh lebih berat seiring 
dengan semakin kecilnya luasan segitiga biru. Akhirnya orang 
tersebut akan menjadi semakin terhina.

Misalnya, seorang kepala daerah melakukan korupsi. 
Akibat korupsi yang dilakukannya akhirnya kepala daerah 
tersebut di penjara. Dan, akhirnya tidak menjadi kepala 
daerah lagi. Jika ia ingin mempertahankan jabatannya sebagai 
kepala daerah dengan melakukan berbagai cara, bisa jadi 
kasus-kasus lain akan dibuka. Sehingga ada pada satu titik 
ia tidak bisa mengelak dari hukum. Dengan berbagai kasus 
yang dimilikinya, bisa jadi hukuman yang diperolehnya 
menjadi lebih lama. Jika orang tersebut selamat di masa 
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pemerintahan saat ini, bisa jadi orang tersebut akan mendapat 
hukuman di pemerintahan yang akan datang dengan cara 
yang lebih menyakitkan. Kejadian ini sudah sering kita temui 
di masa sekarang. Banyak para pejabat yang dipenjara karena 
melakukan korupsi ketika sedang menjabat. Jika pada saat 
menjabat dia selamat, bukan berarti ia sudah terbebas. Bisa 
saja, begitu tidak menjabat justru ia diseret ke pengadilan yang 
boleh jadi mengantarkannya ke penjara.

Pengurangan luasan segitiga biru harus diwaspadai karena 
akan berefek tidak bagus bagi kehidupan kita. Pengurangan 
ini terjadi karena perbuatan dosa. Karenanya hindarilah 
perbuatan dosa, walaupun hanya dosa kecil. Sekecil apa 
pun dosa yang kita lakukan, akan berpengaruh terhadap 
kehidupan kita. Misalnya, ketika kita memperoleh sebuah 
prestasi, kemudian ketika diwawancara ada rasa sombong 
dan merendahkan orang lain, bisa dipastikan prestasi-prestasi 
berikutnya sulit didapat. Hal ini karena luasan segitiga biru 
orang tersebut mulai berkurang.

dosa yang Mengurangi Keberuntungan di 
Masa depan

Dalam perspektif  luasan segitiga warna biru, perbuatan 
dosa dalam wujud merugikan orang lain walaupun tidak secara 
langsung akan berdampak buruk untuk para pelakunya di 
masa depan. Misalnya merebut jatah rezeki orang dalam suatu 
proyek dengan cara yang tidak baik, mengambil jatah jabatan 
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yang seharusnya didapat orang lain, atau menahan kenaikan 
pangkat orang lain tanpa orang tersebut mengetahui atau 
mempercepat kenaikan pangkat anaknya atau keluarganya. 
Jika kekeliruan tersebut dilakukan secara sistematis dan masif  
melalui peraturan yang dibuat oleh seorang pemimpin, maka 
akan menimbulkan turunnya semangat orang-orang pada 
insitusi tersebut untuk mencapai jenjang karier yang tinggi baik 
dalam hal kepangkatan maupun jabatan. Jajaran di bawah akan 
berpikir, sehebat apa pun dirinya tidak akan pernah mencapai 
posisi tinggi karena alasan yang tidak bisa dia pahami. Jika hal 
itu terjadi efek buruknya tidak hanya kepada individu tersebut 
tetapi juga kepada perusahaan, organisasi, atau negara di masa 
depan. Hal inilah yang harus kita renungkan bersama sebagai 
sesama anak bangsa.

Dampak yang akan dirasakan secara individu adalah jika 
orang yang dizalimi tersebut sadar kalau dia telah dizalimi, ia 
bisa jadi membalas dengan pembalasan yang diluar dugaan. 
Apalagi jika yang dizalimi tersebut sedang manggung atau 
punya posisi penting. Sebenarnya tanpa orang yang terzalimi 
tersebut membalas, orang yang menzalimi akan mendapat 
masalah di masa depan. Ingat hukum pasangan.

Hal ini seperti sering terjadi dan akan terus terjadi. Kita 
biasa melihatnya. Bila dulu, banyak orang yang berjaya dalam 
karir. Ia begitu mudah mendapatkan apa yang diinginkannya. 
Ia melakukan berbagai cara,  bila perlu berbuat curang dan 
licik, tidak peduli yang dilakukannya akan merugikan orang 
lain. Tujuannya hanya satu, keinginannya terpenuhi. Saat 
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ini orang-orang tersebut sering mengalami kegagalan dalam 
memperoleh apa yang diinginkannya. Selain berlakunya 
hukum pasangan, bisa jadi orang yang dahulu dizalimi saat 
ini sedang manggung atau berkuasa sehingga bisa membalas 
kezaliman yang dulu dilakukan. Akhirnya hal yang terjadi 
adalah balas dendam yang tidak berkesudahan. Ketika kepala 
daerah baru naik atau suatu pimpinan baru naik, maka orang-
orang di rezim kepala daerah yang lama akan dihambat atau 
dimasukkan penjara, dalam bentuk lain orang-orang berbeda 
gerbong dengan pimpinan yang baru akan macet karirnya. 
Sudah saatnya kita memberhentikan hal ini, karena akan 
merugikan semua di masa depan. Mari kita mulai dengan 
berbuat baik dan berlaku adil kepada siapa saja dari sekarang 
dan lupakanlah dendam dan sakit hati.

Begitu juga ketika ada orang-orang yang mendapat proyek 
yang sangat banyak dalam 1 tahun, yang mengakibatkan 
banyak orang yang tidak kebagian proyek, biasanya di tahun-
tahun berikutnya justru sangat sepi mendapatkan proyek. Hal 
seperti ini bisa dilihat di dunia hiburan, di mana ada orang 
yang tiba-tiba ngetop sehingga dipanggil ke sana kemari untuk 
manggung atau syuting, tetapi tahun depannya orang tersebut 
tidak lagi jadi pemberitaan media dan kemudian tenggelam 
tanpa berita.
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Segitiga Biru Adalah Tabungan gaib
Pada umumnya manusia memikirkan tabungan atau 

investasi untuk masa depan diri dan keluarganya. Biasanya 
tabungannya dalam bentuk sesuatu yang terlihat, misalnya 
memperbesar tabungan uang di bank, memperbanyak aset 
seperti rumah dan tanah, menyimpan dalam bentuk emas 
atau saham di berbagai perusahaan. Jenis-jenis tabungan 
terlihat ini hanya dimiliki oleh orang-orang yang kaya saja. 
Lalu, bagaimana dengan orang miskin. Jangankan uang untuk 
ditabungkan, untuk membeli makan besok aja belum ada di 
tangan. Jangakan membeli rumah atau tanah, tinggal pun 
masih kontrak.  Jika kita berpikir ke arah ini sepertinya ada 
ketidakadilan di dunia ini.

Namun jika kita kaji lebih mendalam, segitiga biru itu 
bisa disebut sebagai tabungan tak terlihat atau tabungan gaib. 
Luasan segitiga biru yang kita miliki ternyata mempunyai 
manfaat besar dalam perjalanan hidup kita. Seperti yang 
telah disebutkan, tabungan gaib ini bisa diperoleh karena 
kita berzikir, bersedekah, puasa, dan ibadah ritual lainnya. 
Tabungan gaib ini juga diperoleh karena kita membantu 
teman, menolong kesulitan orang lain, menderita, dianiaya, 
atau belajar ilmu agama. Dan, kita ketahui juga bila tabungan 
gaib ini akan berkurang jika kita berbuat dosa.

Orang kaya dan orang miskin bisa dengan mudah 
mendapatkan tabungan gaib ini. Hal yang menarik dan ini 
menunjukkan Mahaadilnya Allah. Orang miskin mempunyai 
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peluang jauh lebih besar untuk memperluas segitiga biru 
jika dia memahami. Hal ini karena dalam kehidupan serba 
kekurangan, biasanya orang akan banyak mengingat Allah 
dan selalu berharap kepada Allah. Hal itu akan membuat 
kita semakin dekat dengan Allah dan luasan segitiga birunya 
akan semakin besar. Ketika luasan segitiga birunya semakin 
membesar, maka kehidupan di dunia nyatanya pun akan 
lebih baik. Orang yang awalnya miskin akan menjadi orang 
yang berkecukupan bahkan berkelimpahan dalam kehidupan 
dunianya.

Di sini Mahaadilnya Allah yang jarang kita pahami. Allah 
Swt. membuka peluang seluas-luasnya bagi kita semua untuk 
hidup bahagia di dunia dan akhirat dengan membuat tabungan 
yang nyata dan yang gaib. Hanya sayangnya manusia tidak 
percaya kepada yang gaib, sehingga menilai Allah tidak adil. 
Padahal percaya kepada yang gaib merupakan hal prioritas 
yang harus dimiliki manusia dalam kehidupan ini. Oleh karena 
itu, Allah sampaikan di awal-awal ayat dalam Al-Qur’an 
tentang pentingnya manusia percaya kepada yang gaib, seperti 
di surah al-Baqarah (2): 2-3:

“Kitab (Al-Qur'an) ini tidak ada keraguan padanya; 

petunjuk bagi mereka yang bertakwa, (yaitu) mereka 

yang beriman kepada yang gaib, yang mendirikan 

shalat dan menafkahkan sebahagian rezki yang Kami 

anugerahkan kepada mereka.”
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Oleh karena itu, marilah kita semua mulai mengaktifkan 
akal dan pikiran untuk mempercayai hal gaib sesuai petunjuk 
dari Allah Swt.. Kita menjadi karyawan Allah, bergantung 
kepada Allah, percaya akan adanya pahala. Itu semua adalah 
sebagian dari bentuk mempercayai hal yang gaib. Tabungan 
pahala tentunya adalah tabungan gaib yang nilai pastinya tidak 
kita ketahui. Agar memudahkan konsep tabungan pahala atau 
tabungan gaib ini, maka saya menyebutnya dengan luasan 
segitiga biru. Konsep inilah yang disebut berpikir supra-
rasional.

Mengonversi Tabungan gaib ke dalam 
harta

Banyak orang yang ingin kaya tetapi tidak paham 
bagaimana cara mewujudkannya. Jika sudah memahami 
konsep segitiga biru, kekayaan akan sangat mudah didapat. 
Langkah pertama yang harus dilakukan adalah memperbesar 
luasan segitiga biru. Caranya sama-sama sudah kita ketahui, 
di atas sudah dijelaskan. Kemudian pilih profesi yang dekat 
dengan jalur perputaran harta. Jika orang yang mempunyai 
luasan segitiga biru yang besar dan profesinya sebagai guru, 
maka sulit untuk banyak harta sebab segitiga biru yang 
dimilikinya akan lebih dikonversi dalam bentuk prestasi 
anak didiknya. Jika seorang pemimpin akan sulit mempunyai 
harta yang banyak, karena segitiga birunya terkonversi dalam 
bentuk wibawa dan keterampilannya dalam mengelola yang 
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dipimpinnya. Begitu juga seorang ahli agama akan sulit untuk 
banyak harta karena segitiga birunya difokuskan untuk terus 
menambah ilmu agama dan membuat fatwa.

Jika ingin mudah mengonversi dalam bentuk harta, orang 
yang mempunyai segitiga biru harus berprofesi sebagai 
pengusaha atau pedagang. Sebab profesi pengusaha atau 
pedagang sangat erat hubungannya dengan uang atau harta. 
Orang yang mempunyai segitiga biru atau orang yang sholeh 
akan sangat mudah menjadi pengusaha sukses. Sebab orang 
shaleh akan memfokuskan hasil yang didapat dari bisnis 
untuk memperbesar Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) kepada 
sebanyak-banyaknya manusia. Sebab dengan ZIS yang besar, 
maka segitiga birunya akan semakin besar dan jika segitiga 
biru yang baru digunakan untuk ZIS yang semakin besar, 
maka segitiga birunya akan semakin besar dan seterusnya 
tanpa henti. Jika ZIS semakin besar, hartanya pun akan 
semakin besar. ZIS itulah yang sebenarnya alat pengkonversi 
segitiga biru menjadi harta. Jadi bagi orang yang ingin mudah 
mengonversi segitiga biru menjadi harta, jadilah pengusaha 
atau pedagang yang fokus untuk memperbesar Zakat, Infak, 
dan Sedekah. 

Tabungan gaib Bisa untuk Menentukan 
Kesuksesan di Masa depan

Sebagian besar kita akan menyiapkan kehidupan masa 
depan dengan menabung uang di bank, mendaftarkan diri 
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di asuransi, membeli emas atau tanah. Semuanya disiapkan 
untuk kehidupan yang lebih baik di masa yang akan datang, 
baik buat dirinya maupun, dan ini biasanya yang utama, untuk 
keluarga. 

Banyak orang yang tidak tahu kalau tabungan gaib bisa 
digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup kita di masa 
depan. Tabungan gaib bisa digunakan untuk membeli rumah, 
membeli mobil, untuk biaya pendidikan anak, atau berobat 
jika sakit, dan kebutuhan lainnya.

Bagaimana cara membuat tabungan gaib bisa memenuhi 
kebutuhan hidup di masa depan? Jawabannya, dengan cara 
mencairkan tabungan gaib tersebut. Tabungan gaib tersebut 
dicairkan melalui doa. Jika saldo tabungan gaib sama atau 
lebih besar dengan biaya yang dibutuhkan untuk memperoleh 
apa yang diinginkan, maka apa yang kita inginkan pasti akan 
kita dapatkan. Dengan kata lain, doa kita terkabul. Jika saldo 
tabungan gaib lebih kecil dari biaya yang kita butuhkan untuk 
memperoleh sesuatu yang kita inginkan, maka apa yang kita 
inginkan tidak dapat kita peroleh atau doa kita tidak terkabul.

Ilustrasinya seperti ini. Jika harga sebuah motor adalah 
20 juta dan tidak akan berubah sampai 2 tahun ke depan. 
Kemudian kita menabung secara rutin setiap 1 juta perbulan. 
Maka dalam 20 bulan kita akan bisa membeli motor tersebut. 
Di dalam konsep tabungan gaib kita asumsikan nilai motor 
20 juta itu sama dengan luasan 5 meter2. Jika kita setiap bulan 
menambah tabungan gaib sebesar 0,5 meter2. Sehingga dalam 
waktu 10 bulan luasan tabungan gaibnya adalah 5 meter2. 
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Maka dalam 10 bulan jika kita berdoa ingin mendapatkan 
motor seharga 20 juta pasti kita akan dapatkan motor 20 juta 
tersebut. Tabungan gaib dengan luasan 5 meter2 bisa saja 
digunakan untuk kepentingan lain jika kita tidak membeli 
motor. Jika anak kita diterima di sekolah favorit dengan 
mendapatkan beasiswa nilainya setara dengan tabungan 
gaib 5 meter2 atau jika kita akan naik pangkat setara dengan 
tabungan gaib 5 meter2. Maka jika kita berdoa anak kita dapat 
beasiswa atau kita berdoa naik pangkat, maka doa tersebut 
pasti akan terkabul. Padahal uang 20 juta tidak bisa untuk 
membuat hal-hal tersebut. Di sinilah keunikan tabungan gaib, 
karena bisa digunakan tidak hanya untuk mendapat sesuatu 
yang bersifat materi tetapi juga nonmateri. Kenaikan pangkat 
atau memperoleh beasiswa di masa depan sangat tergantung 
tabungan gaib kita. Semakin besar tabungan gaib yang kita 
miliki maka semakin cepat kenaikan pangkat kita dan semakin 
besar nilai beasiswa yang didapat. Kemanfaatan tabungan gaib 
ini bisa digunakan untuk masa depan, baik jangka pendek 
maupun jangka panjang.

Ilustrasi lain dalam hal tabungan gaib, kita mungkin pernah 
bertemu dengan pasangan suami istri yang begitu mudah 
dalam mencari harta sehingga suami istri tersebut termasuk 
dalam kategori orang yang kaya. Akan tetapi, sayangnya 
suami istri tersebut tidak punya anak. Ada juga sebaliknya, 
ada pasangan suami istri begitu mudah mempunyai anak. 
Sehingga anaknya sangat banyak, tetapi kekurangan dalam hal 
harta. Jika dilihat dari konsep tabungan gaib bisa jadi semua 
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tabungan gaib yang dimiliki pasangan pertama dikonversi ke 
harta sehingga untuk memperoleh anak tabungan gaib tidak 
bersisa, sedangkan untuk pasangan kedua bisa jadi tabungan 
gaibnya terkonversi semua ke anak sehingga untuk harta 
katergorinya biasa bahkan seperti kekurangan.

Bagi pasangan suami istri pertama pasti mau mengeluarkan 
uang besar untuk bisa memperoleh anak, tetapi memperoleh 
anak bukanlah sesuatu yang bisa dibeli dengan uang. Oleh 
karena itu, untuk pasangan pertama, biasanya ada nasihat 
harus mengadopsi anak terlebih dahulu terutama anak yatim, 
agar memperoleh anak. Pada hakikatnya itu adalah proses 
untuk memperbesar luasan segitiga atau menambah tabungan 
gaib, sehingga ada ruang baru untuk rezeki baru yang bisa jadi 
berupa anak. Berdasarkan filosofis ini untuk pasangan yang 
belum punya anak, bisa saja melakukan ibadah yang lain selain 
memelihara anak. Hal yang penting ibadah itu bisa menambah 
luasan segitiga biru dalam waktu cepat dan penambahannya 
sangat besar. Begitu juga yang mempunyai anak banyak agar 
bisa menghasilkan penambahan luasan segitiga biru, sehingga 
bisa mempunyai rumah dan terpenuhi berbagai kebutuhan 
hidup anak-anaknya maka yang dilakukan adalah melakukan 
ibadah sesuai dengan potensi yang dimiliki. Bisa jadi dengan 
mengajak anaknya rajin belajar, rajin menghapal Al-Qur’an, 
sering puasa Senin Kamis, atau shalat tahajud. Intinya 
membuat kegiatan yang akan membuat segitiga biru keluarga 
tersebut semakin luas. Bisa jadi bentuk balasan Allah tidak 
dalam bentuk diberikan rumah dan berbagai fasilitas hidup, 
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tetapi bisa jadi Allah membuat anak-anaknya menjadi anak-
anak yang pintar dan sholeh. Sehingga mendapat beasiswa 
dari berbagai sekolah dan perguruan tinggi favorit. Kemudian 
setelah lulus anak-anaknya menjadi orang sukses yang bisa 
membantu orang tuanya. Di masa tuanya, bisa jadi pasangan 
suami tersebut dibelikan rumah dan kebutuhan hidup lainnya 
dibelikan oleh anak-anaknya.

Oleh karena itu, lebih baik kita mendahulukan dan 
memperbanyak tabungan gaib daripada tabungan uang. Hal 
yang sangat penting dan harus diingat, tabungan gaib tidak 
akan terbentuk jika kita tidak ikhlas dalam melakukan segala 
perbuatan yang bisa menghasilkan tabungan gaib. Nilai 
tabungan gaib pun kita tidak tahu secara pasti, jadi jangan 
pernah berpikir untuk menghitungnya. Tugas kita adalah terus 
mengisi tabungan gaib tersebut dengan berbagai cara yang 
diajarkan oleh aturan agama. Hanya satu yang pasti, jika cita-
cita atau apa yang kita inginkan itu sesuatu yang sangat besar, 
maka tabungan gaib kita pun harus sangat luas. Itu artinya 
pengorbanan dan ibadah kita harus sangat besar. Biasanya 
untuk proses mengisi tabungan gaib itu dengan menderita. 
Orang yang mempunyai cita-cita yang tinggi biasanya akan 
mengalami penderitaan yang berat dan banyak. Ada pepatah 
bahas Sunda “Mun Hayang Boga Peurah, Kudu Peurih”, artinya 
kalau ingin punya sesuatu yang membanggakan harus lewat 
menderita dahulu.
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Tabungan gaib diutamakan untuk Bekal di 
Akhirat

Jika kita sudah memahami kalau tabungan gaib itu 
bisa membuat hidup kita sukses di dunia, maka kita pun 
harus memahami juga kalau tabungan gaib itu bisa untuk 
membuat kita sukses di kehidupan akhirat. Tabungan gaib 
pada hakikatnya adalah tabungan pahala yang bisa dibawa ke 
akhirat yang bisa menyebabkan kita mendapatkan balasan dari 
Allah Swt.. Hal ini telah disebutkan dalam Al-Qur’an surah 
Ali Imran (3): 136:

Di sinilah dahsyatnya tabungan gaib atau segitiga biru atau 
tabungan pahala karena bisa membuat kita sukses di dunia 
dan di akhirat. Oleh karena itu, marilah kita terus menambah 
saldo tabungan gaib kita sebanyak-banyaknya. Jika kita pahami 
dahsyatnya balasan tabungan gaib, kita harus utamakan 
balasan tabungan gaib di akhirat. Kemanfaatan tabungan gaib 
di dunia bisa jadi membuat kita tergelincir pada kesombongan 
atau lupa kepada Allah sehingga mengurangi tabungan gaib 

“Mereka itu balasannya ialah ampunan dari Tuhan 

mereka dan surga yang di dalamnya mengalir sungai-

sungai, sedang mereka kekal di dalamnya; dan itulah 

sebaik-baik pahala orang-orang yang beramal.”
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kita. Sejarah sudah banyak mencontohkan hal ini seperti kisah 
Qorun di zaman Nabi Musa dan kisah Tsa’labah di zaman 
Nabi Muhammad Saw..

Tsa’labah dan Ujian Kekayaan

P ada masa Nabi Saw., ada seorang sahabat bernama 
Tsa’labah. Ia adalah sosok sahabat yang sangat 
miskin. Bahkan, ia hanya memiliki sehelai kain 

bisa digunakan untuk menunaikan shalat. Setiap hari ia 
melaksanakan shalat berjama’ah di masjid bersama Nabi 
Saw., namun selesai salam ia langsung pulang ke rumah 
tanpa mengikuti zikir bersama Nabi Saw..

Hingga suatu ketika Nabi Saw. bertanya kepadanya, 
“Hai Tsa’labah, mengapa setiap selasai salam engkau 
langsung bergegas pulang ke rumah tanpa berzikir terlebih 
dahulu?”

Tsa’labah pun menjawab, “Wahai Rasulullah, kami 
hanya  memiliki sehelai kain yang bisa dipakai untuk 
melaksanakan shalat. Jadi, setiap selesai salam saya 
langsung bergegas plang ke rumah agar bisa bergantian 
memakai kain ini dengan istri saya.”

“Jika engkau berkenan, doakanlah kami agar Allah 
menghilangkan semua kemiskinan kami dan memberi 
rezeki yang banyak," pinta Tsa’labah kepada Rasulullah 
agar mendoakannya.

Rasulullah pun tersenyum atas permintaan Tsa’labah. 
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Kemudian beliau bersabda, "Tsa’labah sahabatku. Engkau 
dapat mensyukuri hartamu yang sedikit. Itu lebih baik dari 
pada engkau bergelimang harta tetapi engkau menjadi 
manusia yang kufur."

Keesokan harinya, Tsa’labah kembali menemui 
Rasulullah. Ia kembali memohon agar beliau mau berkenan 
mendoakannya menjadi orang kaya. Jawaban Rasulullah 
sama dengan kemarin. Beliau menolak mendoakan 
Tsa’labah. Tsa’labah tidak menyerah. Ia kembali memohon 
kepada Rasulullah. Setelah permintaan yang ketiga ini, 
akhirnya Rasulullah mau mendoakannya sesuai dengan 
keinginan Tsa’labah. 

“Ya Allah....Limpahkanlah rezeki-Mu kepada Tsa’labah,” 
doa Rasulullah.

Bukan hanya mendoakan. Rasulullah Saw. juga 
memberi 2 ekor kambing betina kepada Tsa’labah. 
“Peliharalah kambing ini baik-baik,” pesan Rasulullah Saw.

Hari demi hari, bulan demi bulan Tsa’labah  yang 
dulunya miskin dan lusuh kini menjadi orang kaya 
terpandang. Kambing Tsa’labah berjumlah ribuan. 
Peternakan Tsa’labah pun semakin maju dan meluas 
hingga ke luar kota Madinah. Hingga suatu hari, Nabi 
Saw. bertanya kepada para sahabat. “Akhir-akhir ini, Aku 
tidak melihat Tsa’labah ikut berjamah di masjid, apakah ia 
sedang sakit?” 

Para sahabat pun menjawab, “Wahai Rasulullah 
Saw., akhir-akhir ini, Tsa’labah sudah sibuk mengurus 
peternakannya hingga melupakan ibadahnya.”
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Oleh karena itu, mari kita jadikan dan kita utamakan 
tabungan gaib itu untuk kepentingan di akhirat walaupun 
urusan dunia kita terabaikan. Negeri akhirat adalah tujuan 
utama kita, di dunia ini kita hanya sementara. Sangat wajar 
ketika Nabi Muhammad Saw. dan para sahabat lebih 
memilih hidup di dunia dengan penuh kesederhanaan karena 
negeri akhirat jauh lebih memikat. Perintah untuk lebih 
mengutamakan kehidupan akhirat ada di dalam Al-Qur’an 
surah al-Qashash (28): 77:

Pada saat turun ayat tentang zakat, Nabi Saw. mengutus 
dua orang sahabat untuk meminta zakat kepada Tsa’labah. 
Namun, sampai 3 kali didatangi, ia tidak mau memberikan 
zakat peternakannya sampai wafatnya Nabi Saw.. Setelah 
Nabi Saw. wafat, keadaan peternakan Tsa’labah mulai 
merosot. Banyak hewan ternaknya yang mati tanpa sebab 
penyakit. Tsa’labah merasa bersalah atas penolakannya 
mengeluarkan zakat. 

Akan tetapi, penyesalan Tsa’labah tereasa hampa 
karena Nabi Saw. sudah terlanjur tidak menyukai sikap 
Tsa’labah yang menolak mengeluarkan zakat. Ia pun 
meninggal dunia dalam keadaan su’ul khatimah karena 
membangkang perintah Allah. Na’udzu billahi min dzalik.
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Tabungan gaib Bisa diwariskan 
Selama ini orang lebih senang untuk mewariskan 

sesuatu yang nyata. Sehingga manusia menumpuk-numpuk 
harta untuk anak cucunya nanti. Padahal tabungan gaib 
itu bisa diwariskan juga kepada keturunan kita. Penjelasan 
sederhananya adalah ketika kita bekerja di suatu tempat yang 
banyak berinteraksi dengan orang banyak. Dan, di tempat itu 
kita banyak memberikan manfaat bagi orang sekitar. Kita rajin 
membantu menyelesaikan masalah yang terjadi. Sesungguhnya 
kita sedang membentuk segitiga biru. Setelah kita meninggal 
dunia dan pada suatu saat anak kita memerlukan bantuan 
untuk mengurus sesuatu di tempat kerja kita, hampir bisa 
dipastikan teman-teman yang kita bantu semasa kita hidup 
akan membantu apa yang menjadi keperluan anak kita. 
Artinya, anak kita menikmati segitiga biru yang telah dibuat 

“Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan 

Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, 

dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari 

(kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada 

orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik 

kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan 

di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai 

orang-orang yang berbuat kerusakan.”
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oleh orangtuanya. Begitu juga sebaliknya ketika orangtua 
banyak berbuat jahat dengan teman sekantornya, ketika 
anaknya ada perlu di kantor orangtuanya, bisa jadi bukannya 
dipermudah tetapi dipersulit. 

Konsep ini bisa menjelaskan kenapa orang-orang besar 
dan shaleh keturunanya akan menjadi orang besar dan 
shaleh. Hal ini karena segitiga biru orang besar dan shaleh 
tersebut diwariskan kepada keturunannya. Keturunannya jika 
membuat segitiga biru yang besar juga, maka akan diturunkan 
lagi kepada keturunannya, begitu seterusnya. Sehingga jika 
kita menemukan ada orang besar, hampir bisa dipastikan 
leluhurnya adalah orang besar. Jika orang besar tersebut 
segitiga birunya sangat besar, maka rezeki tersebut tidak 
hanya diwariskan kepada keturunanya, tetapi juga kepada 
orang di sekitarnya. Kita bisa melihat di makam para wali, 
dengan banyaknya peziarah yang datang, pedagang yang 
berasal dari penduduk setempat bisa mendapatkan manfaat 
dan keberkahan.

Manusia yang paling Besar Tabungan 
gaibnya

Menurut saya, manusia yang tabungan gaibnya paling besar 
sepanjang masa adalah Nabi Muhammad Saw.. Contoh yang 
paling terlihat oleh mata adalah banyaknya orang yang akan 
selamat hidupnya karena memeluk agama Islam. Tentunya 
Nabi Muhammad sebagai Nabi yang membawa risalah ini yang 
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paling banyak mendapat pahalanya. Selanjutnya yang terlihat 
secara duniawi yang bermanfaat dari sisi ekonomi adalah 
puluhan juta orang pergi umrah dan haji setiap tahunnya. Para 
jamaah umrah dan haji hampir dipastikan akan pergi ke kota 
madinah untuk berziarah ke makam Nabi Muhammad Saw.. 
Jika dilihat dari sisi pariwisata hal ini sangat menguntungkan 
bagi penduduk kota Mekah dan Madinah. Terbukti dengan 
banyaknya hotel mewah dan mall megah di dua kota suci 
ini. Manfaat dari sisi ekonomi ini tidak hanya dirasakan 
oleh penduduk  Mekah dan Madinah tetapi juga oleh para 
pengusaha travel untuk umrah dan haji di seluruh dunia. Bukti 
lain yang terlihat jelas adalah para keturunan Nabi Muhammad 
Saw. yang bergelar Habaib atau keturunan Nabi yang tidak 
mempunyai gelar Habaib (karena sudah tercampur dengan 
darah penduduk asli) banyak yang menjadi orang-orang besar. 
Kita bisa melihat bukti ini di Indonesia, banyak orang-orang 
besar jika kita lihat silsilahnya pasti terhubung dengan Nabi 
Muhammad Saw.. Para raja kerajaan Islam di Indonesia pun 
banyak yang muara leluhurnya kepada Nabi Muhammad Saw..

Hal yang sulit dimiliki oleh orang biasa termasuk para 
nabi yang menunjukkan begitu besarnya tabungan gaib Nabi 
Muhammad Saw. adalah keistemewaan Nabi Muhammad Saw. 
untuk memberi syafaat khusus dan merupakan syafaat terbesar 
yang terjadi di hari Kiamat. Syafaat khusus ini tidak dimiliki 
oleh manusia lain kecuali Nabi Muhammad Saw.. Hadits 
mengenai hal ini sangat panjang untuk menceritakan hal ini. 
Sebagai petunjuk hadis ini dimulai dengan perkataan beliau, 
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“Saya adalah pemimpin semua orang pada hari Kiamat,...” 
(HR Bukhari dan Muslim). Sebenarnya banyak hal-hal yang 
menunjukan bahwa Nabi Muhammad Saw. adalah manusia 
yang paling besar tabungan gaibnya, mungkin hal-hal lain 
tersebut saya pun tidak bisa mengetahui, tetapi yang pasti apa 
yang saya sampaikan sebelumnya tidak ada manusia yang bisa 
menandingi kehebatan beliau.

Hal yang sangat penting dalam pembahasan ini, bisa kita 
simpulkan Nabi Muhammad Saw. adalah contoh manusia 
suprarasional terbaik karena beliau mempunyai tabungan gaib  
yang paling besar. Jadi mari kita jadikan Nabi Muhammad 
Saw. sebagai contoh kehidupan karena beliau adalah sebaik-
baiknya makhluk yang pernah hidup di muka bumi ini.  Hal ini 
pun telah Allah sampaikan dalam Al-Qur’an surah al-Ahzab 
(33): 21.

Nabi Muhammad adalah contoh manusia suprarasional 
yang sempurna. Oleh karena itu, agar bisa menjadi manusia 
suprarasional juga, marilah kita belajar sejarah kehidupan 
beliau. Dari mulai lahir sampai wafatnya beliau banyak hikmah-
hikmah dan contoh perilaku yang bisa kita teladani. Hal yang 

“Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu 

suri teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang 

mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari 

kiamat dan dia banyak menyebut Allah.”
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sangat penting adalah marilah kita pelajari warisan yang telah 
beliau berikan kepada umatnya yaitu Al-Qur’an dan hadis  
Nabi. Semoga kita semua bisa menjadi manusia suprarasional 
yang lebih baik lagi dengan mempelajari kedua warisan beliau. 
Hal yang jangan kita lupakan adalah selalu bershalawat kepada 
Nabi Muhammad Saw..  Hal ini karena perintah Allah yang 
menunjukkan betapa tingginya derajat beliau sebagai seorang 
manusia. Perintah untuk bersholawat ini disebutkan dalam  
Al-Qur’an di surah al-Ahzab (33): 56:

 “Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikat-Nya 

bershalawat untuk Nabi. Wahai orang-orang yang 

beriman, bershalawatlah kalian untuk Nabi dan 

ucapkanlah salam penghormatan kepadanya.”
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“Apa yang baik menurut cara berpikir rasional belum 

tentu baik menurut cara berpikir supra-rasional. Pilihlah 

kebaikan menurut cara berpikir supra-rasional karena hasil 

pemikiran ini pasti baik untuk di dunia dan akhirat.”

Fenomena Kehidupan 
dari Kacamata 
Suprarasional
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K onsep segitiga biru dan segitiga hitam bisa 
menjelaskan fenomena yang tejadi di sekitar kita. 
Penjelasan dalam sudut pandang suprarasional ini, 

sulit dipahami dan diterima oleh orang yang belum memiliki 
keyakinan kepada yang gaib. Berikut ini beberapa fenomena 
yang terjadi di masyarakat.

Bersyukur Ketika Sakit
Sakit adalah suatu kondisi yang tidak mengenakkan bagi 

yang mengalaminya. Akan tetapi, mari, kita lihat manfaat sakit 
berdasarkan hadis Nabi Muhammad Saw.:

“Sesungguhnya kalau mereka beriman dan bertakwa, (niscaya mereka akan mendapat 

pahala), dan sesungguhnya pahala dari sisi Allah adalah lebih baik, kalau mereka 

mengetahui.”

 “Tidaklah seorang muslim tertimpa musibah walau 

hanya tertusuk duri, kecuali Allah akan mencatat 

baginya kebaikan dan dihapus baginya kesalahan dan 

dosanya,’” 

(HR Muslim dari aisyah).
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Poin penting dari hadis ini jika seorang muslim sakit, maka 
akan dicatat baginya kebaikan dan dihapus baginya kesalahan 
dan dosa. Jika dilihat dari segitiga biru berarti orang yang sakit, 
luasan segitiga birunya akan bertambah dengan pertambahan  
yang cepat. 

Ada dua kejadian di mana seseorang akan diberikan 
penambahan luasan segitiga biru dengan cepat. 
1. Bisa jadi orang tersebut telah berbuat dosa karena ke-

khilafannya sehingga luasan segitiga birunya berkurang. 
Se mentara jika luasan segitiga birunya berkurang, maka 
orang tersebut akan kurang pantas dalam menjalankan 
amanah yang disandangnya saat ini. Ketika tidak pantas 
akan membuat efek buruk kepada yang lain. Jika Allah sa-
yang kepada orang tersebut, Allah akan membuat dirinya 
sakit supaya terjadi penambahan segitiga biru, sehingga 
luas an segitiga biru orang tersebut kembali seperti semula 
dan orang tersebut akan kembali baik dalam menjalankan 
amanah. 

2. Bisa jadi orang tersebut akan diberikan amanah baru yang 
lebih besar dalam waktu cepat hanya sayang luasan segitiga 
birunya masih kurang. Sehingga orang tersebut akan 
diberi sakit supaya luasan segitiga biru membesar dengan 
cepat, akhirnya luasnya sama dengan amanah yang akan 
diterima. Berdasarkan konsep ini kita tidak perlu heran 
ketika ada orang setelah sakit karirnya justru bertambah. 
Hal ini karena sakit memperbesar tabungan pahala dengan 
cepat. Oleh karena itu, bersyukurlah kepada Allah jika kita 
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sakit karena Allah sayang kepada kita.

doa orang Teraniaya Tidak Tertolak
Rasulullah Saw. bersabda:

Saya akan mencoba menjelaskan kenapa doa orang 
teraniaya itu mustajab. Hal ini sudah pasti benarnya karena 
hadis sudah mengatakan demikian. Saya menghubungkan hal 
ini dengan konsep segitiga biru karena ada hikmah besar yang 
terkandung di dalamnya. Menurut konsep segitiga biru, jika 
orang teraniaya, ia telah mengalami kesusahan yang sangat 
luar biasa. Efek dari kesusahan yang luar biasa tersebut 
menyebabkan terjadi penambahan luasan segitiga biru dalam 
waktu cepat pada diri orang yang teraniaya tersebut. Sehingga 
rezeki tak terduganya semakin besar dan peluang doanya 
terkabul semakin besar. 

Jika kita sudah memahami konsep ini, sebaiknya ketika kita 
teraniaya, jangan mendoakan kejelekan terhadap orang yang 
menganiaya kita. Hal tersebut tidak memberikan efek positif  

“Ada tiga doa mustajab (dikabulkan) yang tidak ada 

keraguan di dalamnya, yaitu doa orang teraniaya, doa 

musafir, dan doa buruk orangtua kepada anaknya,”

(HR abu daud dan at-tirmizi dari abu Hurairah).
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kepada kita kecuali rasa dendam yang terbalaskan. Ketika 
kita dianiaya, lebih baik kita berdoa untuk kebaikan diri kita, 
keluarga dan orang-orang di sekitar kita. Sehingga kita akan 
mendapat keberuntungan ketika kita teraniaya karena doa-doa 
kita terkabul. Hal ini yang jarang dipikirkan oleh banyak orang. 
Kebanyakan orang pasti mendoakan kejelekan orang yang 
menganiayanya. Sehingga yang terjadi adalah hidup orang 
teraniaya tetap susah. Padahal tidak didoakan jelek pun orang 
yang menganiaya itu pasti hidupnya akan susah berdasarkan 
konsep hukum pasangan. Hal yang lebih luar biasa adalah jika 
kita mendoakan kebaikan untuk orang yang menganiaya kita.

Selain orang yang teraniaya, di dalam hadis di atas juga 
disebutkan bahwa doa yang pasti dikabul adalah doa orangtua 
untuk anaknya. Mengapa ini terjadi, jawabannya adalah 
luasan segitiga biru orangtua sangat besar. Mereka sudah 
bersusah payah membesarkan anaknya. Seorang ibu harus 
yang mengandung selama 9 bulan, melahirkan, menyusui, 
merawatnya, dan berbagai aktivitas lainnya. Begitu pula 
ayahnya yang bekerja untuk mencari nafkah dalam rangka 
membiayai kehidupan untuk anak-anaknya. Berdasarkan hal 
tersebut maka luasan segitiga biru orangtua untuk anaknya 
sangat besar, maka wajar bila doa orangtua untuk anaknya 
pasti mustajab. Baik doanya mengandung kebaikan atau 
keburukan bagi anaknya.

Oleh karena itu, hendaknya seorang anak berhati-hati 
bersikap kepada orangtua. Jangan berucap dan berperilaku 
yang membuat orangtuanya marah, sehingga terlontar doa 
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kejelekan kepada kita. Begitu juga untuk orangtua, jika sudah 
memahami hal ini jangan mudah marah dan mudah untuk 
mendoakan kejelekan untuk anaknya. Orangtua sendiri yang 
akan rugi. Ketika anaknya mendapatkan keburukan sesuai 
dengan doa yang dipanjatkan, orangtua juga yang akan ikut 
menanggung kerugian. Bila anak kita nakal, membantah, 
menjengkelkan, sehingga kita sebagai orangtua sedih dan 
marah, berdoalah yang terbaik buat anak kita. 

doa yang Baik dari orangtua Belum Tentu 
dikabulkan

Semua orangtua pasti akan memberikan yang terbaik untuk 
anaknya. Dalam setiap doa pun, orangtua di mana pun dan 
sampai kapan pun akan meminta yang terbaik untuk anaknya. 
Dalam masalah apapun, kesehatan, pendidikan, karier, dan 
yang lainnya. Namun, terkadang tidak semua doa yang diminta 
orangtua terkabulkan. Mengapa itu bisa terjadi, padahal di 
hadis Nabi Saw. sudah jelas, doa orangtua merupakan salah 
satu doa yang pasti dikabulkan. Jawabannya, karena untuk doa 
kebaikan kita ada kemungkinan akan bersinggungan dengan 
orang lain yang mempunyai doa yang sama. Contohnya, 
ketika orangtua berdoa agar anaknya menjadi juara 1 dalam 
suatu lomba, maka puluhan, ratusan, bahkan mungkin ribuan 
orangtua melakukan doa yang sama. Tentunya hanya 1 saja 
yang dikabulkan, berarti sisanya doa ibu-ibu itu tidak terkabul. 

Jika ditanya anak siapakah yang akan jadi juara? 

Book-SUPRA RASIONAL.indb   102 4/11/17   10:54 AM



Cara Berpikir Suprarasional

103

Jawabannya adalah anak yang luasan segitiga birunya besar 
dan orangtuanya yang luasan segitiga birunya juga besar. Total 
keduanya jika dibandingkan yang terbesar, maka dialah yang 
akan terpilih sebagai juara. Oleh karena itu, sebagai orangtua 
kita harus terus memperluas segitiga biru karena akan sangat 
bermanfaat untuk diri kita dan keluarga. Orangtua yang 
berharap mempunyai anak yang hebat tetapi dirinya tidak ikut 
hebat atau memperluas segitiga birunya maka itu hanyalah 
impian.

Ketika  usaha Sampingan Kurang Sukses
Dalam kehidupan ini banyak orang yang berusaha mencari 

usaha sampingan supaya bisa menambah penghasilan. Akan 
tetapi banyak usaha sampingan yang dilakukan, kurang 
berhasil. Bahkan seringkali mengganggu bisnis atau pekerjaan 
utamanya. Jika dilihat dari konsep segitiga biru, sebelum 
seseorang membuka usaha sampingan, yang harus dilakukan 
adalah memperbesar segitiga biru yang dimilikinya terlebih 
dahulu. Setelah membesar maka penambahan luasan segitiga 
biru itu adalah untuk penambahan rezekinya.

Sehingga ketika akan membuka usaha baru jatah rezeki 
untuk usaha baru itu sudah ada. Usaha baru itu hanya menjadi 
jalan untuk menyalurkan rezekinya yang bertambah tadi. 
Seandainya orang tersebut tidak membuka usaha baru, pasti 
tetap akan menikmati penambahan rezeki itu, hanya dalam 
bentuk yang lain. Konsep ini jarang dipahami. Kebanyakan 
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orang hanya fokus pada sesuatu yang terlihat. Sehebat apa pun 
usaha yang kita lakukan untuk mencari tambahan, jika luasan 
segitiga biru tidak berubah, maka hasilnya akan sama saja. 
Walaupun pemasukan bertambah pasti pengeluaran pun akan 
bertambah. Rezeki sebelum mempunyai usaha sampingan 
sama saja dengan sesudah mempunyai usaha sampingan.

Bantuan Modal usaha Tidak Berhasil 
Memperbaiki ekonomi

Jika dilihat dari konsep segitiga biru, pemberian dana 
dari pemerintah dalam bentuk kredit usaha atau dana desa 
tidak akan bisa mengubah nasib warganya jika segitiga biru 
warganya tidak diperluas. Selama ini pemerintah tidak pernah 
memikirkan kondisi rakyatnya dalam hal rasa syukur kepada 
Allah. Luasan segitiga rakyatnya cenderung tidak bertambah 
bahkan sangat mungkin berkurang, sehingga ratusan juta atau 
bahkan miliaran uang dana bantuan untuk meningkatkan 
kondisi ekonomi masyarakat menjadi sulit terwujud.

Berdasarkan cara berpikir suprarasional, hal yang harus 
dilakukan oleh pemerintah adalah mengajak rakyatnya untuk 
selalu bersyukur kepada Allah dengan menjalankan perintah 
Allah dan menjauhi larangan-Nya. Dana yang dimiliki 
digunakan sebagai pemacu dan pemicu rakyatnya untuk 
bersyukur kepada Allah. Pinjaman dana diberikan kepada 
orang-orang yang beriman dan bertakwa atau kepada orang 
yang ibadahnya semakin baik. Dana bantuan sebaiknya tidak 
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diberikan kepada sembarang orang walaupun dia orang 
susah. Sebab dalam cara berpikir suprarasional orang susah 
itu karena luasan warna hitamnya lebih banyak. Oleh karena 
itu, tugas utama pemerintah adalah memperluas warna biru 
rakyatnya terlebih dahulu.

Banyak TKw yang Tidak Sukses
Jika kita membahas kehidupan Tenaga Kerja Wanita  

(TKW), secara rasional karena mereka adalah tenaga kerja 
yang bekerja di luar negeri, seharusnya hidupnya lebih baik 
daripada pekerja yang bekerja di Indonesia. Gaji yang mereka 
terima lebih besar. Akan tetapi, pada faktanya banyak TKW 
yang hidupnya tetap susah bahkan lebih menderita dari orang 
yang bekerja di Indonesia. Kebetulan 10 tahun terakhir 
saya sering ke Hongkong untuk mengantar siswa lomba. 
Kesimpulan saya kehidupan TKW di sana lebih menderita. 
Hal ini terjadi karena ketika bekerja di luar negeri, segitiga 
biru para TKW cenderung tidak bertambah, bahkan bisa 
jadi berkurang karena banyak aturan agama yang dilanggar 
selama bekerja di luar negeri. Oleh karena itu, jika setiap 
wanita memahami konsep segitiga biru untuk kaum wanita, 
maka mereka tidak usah pergi jauh untuk bekerja ke luar 
negeri, cukuplah memperbesar segitiga warna biru dengan 
melakukan banyak amal shaleh sehingga kehidupan ekonomi 
akan jadi lebih baik. Sebagai contoh, jika seorang istri 
mengabdi dan melayani  suaminya dengan baik, maka itu akan 
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membuat segitiga birunya bertambah. Pertambahan segitiga 
biru itu akan membuat hidupnya dan keluarganya lebih baik, 
sehingga tidak perlu harus pergi ke luar negeri untuk mencari 
pekerjaan. Akan tetapi, jika seorang istri pergi ke luar negeri 
meninggalkan suami dalam waktu yang lama karena alasan 
bekerja, hampir bisa dipastikan segitiga biru istri tersebut 
akan berkurang. Akibatnya, rezekinya pun akan berkurang. 
Salah satu bentuk pengurangan segi tiga biru tersebut adalah 
terjadinya perceraian.

Penurunan segitiga biru para TKW ini juga akan 
berdampak bagi pemerintah di masa depan. Jika para TKW 
ini sudah tidak bisa digunakan lagi tenaganya oleh para 
majikannya di luar negeri, mereka akan kembali ke Indonesia. 
Sementara banyak di antara mereka yang sudah menjadi janda 
dan kedekatan emosional dengan anaknya tidak terbentuk 
karena seringnya ditinggal dalam waktu yang lama. Sehingga 
para TKW sulit mendapatkan bantuan dari anaknya apalagi  
mantan suaminya. Hal ini akan menjadi masalah sosial di 
masa depan untuk negara. Oleh karena itu, pemerintah harus 
melakukan aksi nyata karena hal ini berhubungan dengan 
penurunan luasan segitiga biru bangsa jika dilihat dari sudut 
pandang suprarasional.

Langkah nyata yang harus dilakukan pemerintah adalah 
(1) menghentikan pengiriman TKW ke luar negeri, (2) 
mengirimkan motivator dan penceramah untuk mengajarkan 
konsep rezeki dan berpikir suprarasional supaya tidak 
melanjutkan kontrak setelah kontrak selesai dan mau kembali 
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ke Indonesia, (3) pihak kedubes memberikan pelatihan 
keterampilan hidup supaya ketika para TKW kembali ke 
Indonesia bisa berwirausaha atau bekerja atau bisa menjadi 
istri yang berguna. Pelatihan tersebut dilakukan pada saat para 
TKW sedang libur kerja di hari Sabtu dan Minggu, (4) menata 
ulang pengiriman TKW ke luar negeri salah satunya TKW 
diizinkan bekerja di luar negeri dengan syarat ada mahramnya. 
Langkah ini akan terlaksana bila cara pandang pemerintah 
sudah suprarasional.

orang pintar Tetapi hidupnya Tidak Sukses
Mengapa ada orangnya pintar, tetapi kehidupannya 

tidak sukses? Jika kita sepakat bahwa kesuksesan seseorang 
tergantung dari segitiga biru yang dimilikinya, jawabannya 
adalah kemungkinan luasan segita biru orang pintar tersebut 
kecil. Bisa jadi orang pintar tersebut kurang rajin belajar 
sehingga luasan segitiga biru di sumbu X-nya kecil, atau bisa 
jadi karena kurang rajin beribadah sehingga luasan segitiga 
biru di sumbu Y-nya kecil, atau bisa jadi karena sering berbuat 
dosa.

Kesuksesan sebenarnya bisa diperoleh oleh siapa saja, 
terutama orang-orang yang mau selalu menambah segitiga 
biru. Orang-orang yang selalu beribadah untuk mendapat 
ridha Allah. Orang-orang yang mau berusaha atau bekerja 
untuk mendapatkan ridha Allah dan orang-orang yang selalu 
berusaha menghindari perbuatan dosa. Oleh karena itu, 
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siapapun dengan latar belakang apapun tidak perlu takut 
untuk bermimpi jadi orang suskses karena kita semua bisa 
memperbesar luasan segitiga biru.

Banyak petani dan nelayan yang Miskin
Sepertinya kita semua sepakat kalau nasib petani dan 

nelayan di Indonesia belum seberuntung profesi lainnya. 
Sebagian mereka hidup dalam keterbatasan dan kemiskinan. 
Karenanya wajar bila generasi muda sekarang tidak banyak 
yang memilih ini. Kalaupun memiliki lahan, mereka lebih 
memilih menjualnya kepada para pengembang untuk 
dijadikan perumahan. Kemudian mereka bekerja di tempat 
lain. Banyak di antaranya yang merantau baik menjadi TKI di 
luar negeri atau bekerja di kota lain sebagai buruh pabrik atau 
kuli bangunan. Kondisi ini jika didiamkan sangat berbahaya. 
Jika tidak ada petani dan nelayan, Indonesia akan kekurangan 
pangan di dalam negeri. Sehingga kita akan tergantung pangan 
dari luar negeri. 

Miskinnya para petani dan nelayan karena kebanyakan 
cara berpikir mereka natural. Sehingga kalah bersaing dengan 
orang-orang yang berpikir rasional. Orang-orang rasional 
yang berada di sekitar mereka adalah para tengkulak. Sehingga 
biasanya para tengkulaklah yang kaya, bukan para petani dan 
nelayan. Tugas pemerintah untuk membuat petani dan nelayan 
kaya adalah dengan mengubah cara berpikir petani dan nelayan 
dari natural ke rasional kemudian menjadi suprarasional. 
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Langkah nyata yang harus dilakukan oleh pemerintah adalah 
menghidupkan kembali penyuluhan pertanian di tiap desa. 
Penyuluh pertanian ini untuk mengubah cara berpikir dari 
natural menjadi rasional. Kemudian mengajar para petani dan 
nelayan untuk rajin beribadah. Bagi para petani dan nelayan 
yang beragama Islam, pemerintah tidak perlu segan untuk 
meminta para petani dan nelayan harus menjalankan amalan 
7 sunah dan menghindari riba sebagai syarat untuk mendapat 
bantuan dari pemerintah dan menggunakan syarat yang lain 
bagi para petani dan nelayan yang beragama lain.

Ketika cara berpikir petani dan nelayan sudah menjadi 
suprarasional, Insya Allah petani dan nelayan akan kaya 
karena Allah yang mendukung dalam prosesnya. Para petani 
akan menghasilkan panen yang melimpah dan mampu 
mengolah hasil panen menjadi produk yang mempunyai nilai 
lebih tinggi. Para nelayan dari mulai berangkat ke laut sampai 
pulang kembali dari laut, cuaca laut selalu bersahabat sehingga 
menghasilkan tangkapan ikan yang selalu melimpah. 

Kondisi saat ini terutama dalam masalah sempitnya lahan 
pertanian harus diselesaikan dengan cara suprarasional. 
Sehingga rakyat indonesia tidak kekurangan pangan. Cara 
suprarasional untuk masalah pertanian ini bisa diselesaikan 
oleh orang suprarasional yang bergelut di bidang pertanian. 
Sebab masalah lahan ini terkait dengan berbagai hal terutama 
ketamakan manusia untuk menguasai lahan yang sebanyak-
banyaknya. Kalau saran saya pribadi mengenai masalah ini, 
pemerintah harus membatasi kepemilikan lahan oleh pribadi 
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maupun swasta dan berani mengambil lahan milik perorangan 
dan swasta tersebut menjadi milik negara, karena saat ini 74% 
tanah di Indonesia dikuasai hanya 0,2% penduduk Indonesia. 
Pembatasan itu adalah wujud keadilan dan akan memperbesar 
segitiga biru negara. Kemudian lahan-lahan yang jadi miliki 
negara tersebut dikelola oleh para petani yang sudah berpikir 
suprarasional di bawah naungan Badan Usaha Milik Negara.

Banyak Sarjana yang Menganggur
Saat ini banyak penganguran di Indonesia. Khusus untuk 

para sarjana (S-1) jumlah yang menganggur sekitar 400 ribu 
orang. Sarjana yang seharusnya menjadi solusi bagi masalah 
pengangguran malah menjadi bagian dari pengangguran itu 
sendiri. Pasti ada yang salah dengan pendidikan sarjana yang 
ada di Indonesia. Saya mencoba membahas ini dari sudut 
pandang segitiga biru.

Banyaknya sarjana yang mengganggur menunjukkan 
sedikitnya segitiga biru yang dimiliki sarjana tersebut. Sebab 
jika segitiga birunya besar pasti sarjana tersebut sudah 
mempunyai pekerjaan bahkan jika segitiga birunya lebih besar 
lagi, maka sarjana tersebut sangat mungkin mempekerjakan 
banyak orang. Seharusnya segitiga biru itu sudah diperluas sejak 
masih kuliah. Artinya ketika kuliah, ia sudah memperbanyak 
melakukan aktivitas ibadah baik yang berhubungan dengan 
Allah maupun dengan makhluk. Saat ini banyak mahasiswa 
yang menggunakan nama mahasiswa sebagai status, tetapi 
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aktivitas yang dilakukan jauh dari nilai-nilai ibadah. Selain itu, 
banyak mahasiswa yang orientasinya kepada dunia materi, 
sehingga orientasinya kepada makhluk atau yang dilakukan 
hanya berbentuk garis. Efeknya pasti mahasiswa tersebut akan 
merasa kekurangan, dan salah satu bentuknya adalah lulus 
menjadi pengangguran. Sudah saatnya mahasiswa diingatkan 
tentang pentingnya Allah dalam kehidupan dan harus selalu 
menjaga perilakunya karena kesuksesan tergantung dari bekal 
segitiga biru yang diperoleh semasa kuliah.

Jika sudah terlanjur banyak sarjana yang menganggur, maka 
yang harus dilakukan adalah para sarjana tersebut melakukan 
aktivitas yang positif  yang pada intinya menambah segitiga 
biru. Jangan berpikir untuk bekerja atau berwirausaha dulu, 
berpikirlah untuk membuat segitiga biru dan memperluasnya 
terlebih dahulu. Bentuknya adalah memperbanyak ibadah 
ritual dengan melaksanakan 7 sunah bagi umat islam. Bentuk 
yang berhubungan dengan manusia bisa membuat les 
dengan bayaran seikhlasnya, membuat ojek dengan bayaran 
seikhlasnya, membersihkan lingkungan di sekitar masjid, 
membina remaja, dan lain-lain. Intinya melakukan kegiatan-
kegiatan yang membantu orang lain atau memudahkan urusan 
orang lain, dalam rangka memperluas segitiga biru. Ketika 
luasannya cukup, akan tiba masanya Allah memberikan rezeki 
tak disangka dalam bentuk tawaran pekerjaan atau peluang 
wirausaha yang bisa dilaksanakan. Jika memahami konsep ini 
Insya Allah tidak akan ada pengangguran. Konsep ini telah 
terbukti benar, karena terjadi pada diri saya sendiri.
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pilkada dari Sudut pandang Suprarasional
Kita melihat pilkada saat ini, para calon pemimpin daerah 

dipilih langsung oleh rakyatnya. Sementara dengan sistem yang 
ada saat ini rakyat tidak mengetahui kualitas sesungguhnya 
dari calon kepala daerah tersebut. Sebab, seperti kita pahami 
saat ini kadang untuk menjadi calon kepala daerah yang 
diusulkan partai bukan hanya masalah kapasitas, integritas, 
popularitas, dan elektabilitas, tetapi yang tak kalah penting 
bahkan jadi skala prioritas adalah isi tas (uang). Ketika isi tas 
(uang) menjadi pertimbangan utama dalam pemilihan kepada 
daerah oleh partai, maka kualitas dari calon kepala daerah 
tersebut patut dipertanyakan.

Seperti halnya di dunia militer pangkat yang berhak 
mengisi jabatan komandan kodim adalah Letnan Kolonel, 
untuk mengisi jabatan Panglima Daerah Militer adalah Mayor 
Jendral. Seharusnya untuk mengisi jabatan kepala daerah 
juga demikian, tetapi dengan sistem di mana isi tas (uang) 
juga menjadi pertimbangan utama, bisa jadi dalam pemilihan 
kepala daerah sebagai calon Bupati atau calon Walikota, di 
mana jabatan itu sekelas KODIM, tetapi calon yang akan 
mengisi jabatan itu adalah orang-orang yang setara pangkat 
kapten, sersan, kopral, bahkan mungkin kolonel. Ketika yang 
mengisi orang yang kedudukannya setara kolonel, maka hal 
itu adalah anugerah bagi kota/kabupaten tersebut, tetapi jika 
yang mengisi orang yang berkedudukan setara kapten, sersan, 
atau kopral, maka musibah yang akan terjadi pada kota/
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kabupaten tersebut.
Jika dilihat dari segitiga biru, jabatan kepala daerah adalah 

segitiga hitam putus-putus. Jabatan ini tidak bermasalah ketika 
yang mengisinya adalah orang dengan luasan biru yang sama 
dan akan menjadi anugerah ketika yang mengisinya luasan 
birunya lebih besar dari luasan hitam putus-putusnya. Jika 
yang mengisi posisi segitiga hitam putus-putus itu orang yang 
segitiga birunya lebih kecil, maka musibah yang akan terjadi. 
Hal ini karena terjadi selisih luasan segitiga biru dengan 
segitiga hitam putus-putus. Semakin besar selisihnya, maka 
semakin besar masalah yang akan terjadi. Konsep pilkada 
saat ini membuat orang yang mempunyai luasan segitiga biru 
yang kecil akan mengisi luas segitiga hitam putus-putus yang 
jauh lebih besar, akibatnya pilkada saat ini akan menghasilkan 
banyak kepala daerah yang bermasalah. Mungkin inilah yang 
menyebabkan saat ini banyak kepala daerah yang masuk 
penjara karena berbagai kasus, terutami korupsi.

Oleh karena itu, mari kita kembali ke UUD 1945 yang asli, 
di mana kita lebih mengutamakan musyawarah untuk mufakat 
dalam mengambil keputusan. Musyawarah untuk mufakat 
kalau di lihat dari segitiga biru akan menambah luasan warna 
biru. Hal ini akan berdampak kita akan menemukan banyak 
kebaikan ketika mengambil keputusan dengan musyawarah 
untuk mufakat. Saat ini kita sangat mudah untuk menyelesaikan 
masalah dengan suara terbanyak atau menempuh jalur hukum. 
Kita sebagai bangsa sudah mulai kehilangan jati diri. Ketika 
sebagai bangsa sudah mulai meninggalkan jati dirinya, maka 
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yang akan terjadi adalah musibah bagi bangsa tersebut.

Ketika Banyak pejabat Bermasalah
Saat ini banyak pejabat yang terjerat masalah, sebagian 

besarnya karena masalah korupsi. Mengapa ini bisa terjadi? 
Bisa jadi karena luasan segitiga biru pejabat tersebut ada di 
tingkat ke-2 tetapi masalah atau kebutuhannya (dalam bentuk 
segitiga garis putus-putus) ada di tingkat ke-3. Sehingga terjadi 
selisih luasan warna hitam. Akibat adanya selisih warna hitam 
adalah pejabat tersebut akan mempunyai banyak masalah 
karena luasan warna hitamnya lebih besar dari warna birunya. 
Hal ini bisa dimaknai pahala orang tersebut masih lebih kecil 
dari amanah yang harusnya diterima. Biasanya kasus seperti 
ini ditemukan pada orang yang memperoleh jabatan dengan 
cara menyuap atasan atau dengan cara-cara yang tidak sesuai 
dengan prosedur seperti kolusi, korupsi, dan nepotisme.

Hal kebalikannya bisa saja terjadi, yaitu ada orang yang 
posisinya hanya staf, tetapi mampu melakukan pekerjaan besar. 
Hal ini karena bisa jadi luasan biru di tingkat ke-4 tetapi luasan 
segitiga hitam putus-putusnya di tingkat ke-3. Maka luasan 
biru lebih besar dari luasan hitamnya. Hal ini dimaknai pahala 
yang dimilikinya lebih besar dari amanah yang diterimanya. 
Biasanya kasus ini ditemukan pada orang yang harusnya 
menduduki posisi jabatan tertentu tetapi karena tidak mau 
melakukan suap-menyuap atau tidak mau melakukan aktivitas 
di luar prosedur untuk mendapatkan jabatan tersebut, maka 
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orang tersebut lebih memilih tidak mendapatkan jabatan itu.
Hal yang sebaiknya dilakukan berdasarkan kedua 

kasus tersebut menurut konsep luasan segitiga biru adalah 
sebaiknya kita tidak mengejar jabatan dan jangan menolak 
jika diberi jabatan. Dan, jangan melakukan hal-hal yang 
melanggar aturan. Sebab, jika kita mendapat jabatan dengan 
melanggar aturan, maka jabatan itu akan menjadi musibah. 
Karena segitiga biru kita sudah mengecil terlebih dahulu pada 
saat akan mulai menjabat. Begitu pula jika kita diberi jabatan 
yang sesuai prosedur pun jangan dihindari jabatan tersebut, 
sebab jika jabatan itu jatuh kepada orang yang tidak sesuai 
kapasitasnya, maka jabatan itu pun akan menjadi musibah. 
Saat ini, di republik ini, kita banyak menemukan para pejabat 
bermasalah di berbagai bidang dari mulai tingkat kelurahan 
sampai tingkat pusat. Hal ini karena banyak orang yang 
saat ini berebut jabatan sehingga orang yang luasan segitiga 
birunya kecil bisa mendapat segitiga putus-putus warna 
hitamnya besar (amanahnya lebih besar dari kemampuannya). 
Oleh karena itu, agar pejabat yang bermasalah di Indonesia 
berkurang harus ada gerakan berjamaah untuk memperluas 
segitiga biru pada masing-masing diri pejabat. 

Bencana di Suatu daerah
Kita sering mendengar berita musibah di mana ada suatu 

daerah terkena banjir, longsor, gempa bumi, gunung meletus, 
dan musibah lainnya. Apa yang menyebabkan daerah tersebut 
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terkena musibah sedangkan daerah lain tidak terkena? 
Jawaban dari pertanyaan itu menurut konsep segitiga biru 

adalah karena daerah yang terkena musibah tersebut luasan 
segitiga hitam masyarakatnya lebih besar dari pada luasan 
segitiga birunya. Hal ini bisa jadi disebabkan masyarakat di 
daerah tersebut banyak melakukan perbuatan dosa sehingga 
luasan warna hitamnya menjadi lebih besar atau masyarakat 
di daerah tersebut banyak melakukan kesenangan sehingga 
untuk selanjutnya yang diperoleh kesusahan yang terjadi 
secara bersamaan.

Musibah yang terjadi di suatu daerah pasti juga akan 
mengenai orang-orang baik yang ada di daerah tersebut. Hal 
ini karena luasan segitiga hitam masyarakat tersebut menutupi 
semua wilayah segitiga biru masyarakat di daerah tersebut, 
termasuk segitiga biru orang baik tersebut. Oleh karena itu, 
jika orang baik tersebut ingin selamat dari musibah, maka 
orang baik tersebut harus mengingatkan masyarakat sekitar 
untuk menghindari perbuatan dosa secara berjamaah atau 
secara sistematis dan jangan terlalu banyak bersenang-senang. 
Ketika sudah mulai mengingatkan, luasan segitiga biru orang 
tersebut akan bergerak, baik membesar maupun bergeser dari 
luasan segitiga hitam masyarakat tersebut. Sehingga jika terjadi 
musibah orang baik yang telah mengingatkan masyarakat 
tersebut akan terselamatkan karena sudah memberikan 
peringatan.

Di sinilah pentingnya berdakwah, karena sesungguhnya 
bukan hanya menyelamatkan orang lain, tetapi juga diri kita 
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sendiri.

pembelajaran pertama Kali Bagi Siswa di 
Sekolah 

Jika berkaca pada cara berpikir suprarasional, maka 
yang pertama kali harus diajarkan kepada anak-anak adalah 
pemahaman tentang keyakinan kepada Sang Pencipta, yaitu 
Allah Swt.. Anak-anak harus diajarkan untuk mengenal Allah 
sebagai dasar dalam berpikir suprarasional. Keyakinan kepada 
Allah ini harus ditanamkan secara mendalam sehingga Allah 
menjadi pertimbangan utama dalam berpikir dan bertindak. 
Setelah itu anak diajarkan hal-hal untuk menambah tabungan 
gaib atau luasan segitiga biru dan belajar hal-hal yang 
menyebabkan mengecilnya tabungan gaib atau luasan segitiga 
biru.

Tabungan gaib anak-anak sangat mungkin terus bertambah 
ketika dalam proses pendidikan. Dimulai dengan menghormati 
guru, tolong-menolong, jujur, belajar mengantri, tidak mem-
bully teman dan adik kelas, menjaga kebersihan, membantu 
sekolah dalam bentuk sumbangan sukarela (SPP di jaman 
dulu), cinta tanah air, dan perbuatan baik lainnya. Jika di 
sekolah ada kegiatan bagi siswa yang beragama Islam seperti 
membaca Al-Qur’an, shalat dhuha, sedekah, puasa Senin 
Kamis, maka tabungan gaib itu pun akan terus bertambah. 
Apalagi jika kurikulum pelajaran di sekolah banyak memberi 
contoh dan mengajak siswanya untuk menambah tabungan 
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gaib seperti pelajaran matematika tetapi mengaitkan dengan 
masalah dalam kehidupan yang bersifat sosial dan spiritual, 
pelajaran IPS dihubungkan dengan aktivitas sosial yang 
menambah tabungan gaib, dan berbagai pelajaran lainnya 
yang selalu dihubungkan dengan tabungan gaib.

Selama ini pendidikan di Indonesia lebih fokus pada 
mengasah kemampuan akademik dengan target anak bisa 
membaca, menulis dan berhitung. Pendidikan kita saat ini, 
lupa untuk mengisi jiwa peserta didik untuk lebih mengenal 
Tuhannya dan taat kepada-Nya. Nilai-nilai sosial yang ada 
dalam pendidikan saat ini hanya sebatas teori dan tidak 
diberikan contoh teladan yang jelas. Akibatnya, pendidikan 
saat ini banyak menghasilkan pengangguran dan generasi 
muda yang kurang paham sopan santun dan kurang beretika 
dalam kehidupan bermasyarakat. Insya Allah jika pendidikan 
dimulai dengan belajar mengenal Tuhannya dan bagi orang 
Islam menjadikan Nabi Muhammad sebagai suri tauladan 
dalam pendidikan karater, maka negeri ini akan menjadi bagus 
pendidikannya, karena sejak dini anak sudah belajar menabung 
tabungan gaib. 

pendidikan gratis, Baikkah?
Saat ini pemerintah mempunyai program pendidikan gratis 

bagi masyarakat. Tujuannya adalah agar semua anak-anak 
di Indonesia bisa dengan mudah mendapatkan pendidikan. 
Secara rasional sangat baik karena banyak anggota masyarakat 
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yang terbantu terutama dari golongan yang tidak mampu. 
Hanya saja efek sekolah gratis membuat sekolah sulit untuk 
mengembangkan diri karena sekolah dilarang memungut 
biaya tambahan. Sedangkan dalam pengembangan sekolah 
pasti butuh biaya tambahan. Efeknya sekolah-sekolah yang 
mengikuti program sekolah gratis malah sulit berkembang. 
Padahal di sekolah tersebut terkadang ada atau banyak orangtua 
yang kategorinya kaya, tetapi malah enggan untuk membantu 
sekolah dengan alasan sekolah gratis atau sebaliknya ada 
orangtua yang ingin membantu sekolah tetapi takut akan 
merugikan guru atau takut guru mendapat hukuman karena 
aturannya orangtua tidak boleh dipungut biaya apa pun.

Jika dilihat dari sisi segitiga biru, sekolah gratis adalah 
penambahan segitiga biru bagi pemerintah karena telah 
berbuat baik bagi rakyatnya. Akan tetapi, bagi rakyat dalam 
hal ini orang-orang kaya, pendidikan gratis ini telah menutup 
peluang bertambah luasnya segitiga biru, bahkan mungkin 
malah memperkecil segitiga biru rakyatnya. Hal ini karena 
pemerintah telah menutup peluang orangtua siswa untuk 
menyumbang sekolah dalam rangka mendukung program 
kegiatan belajar mengajar dan menyebabkan berkurangnya 
budaya tolong-menolong di sekolah (menurunnya luasan 
segitiga biru). Efeknya kualitas pendidikan akan menurun. 
Padahal jika terjadi penambahan segitiga biru (orangtua boleh 
menyumbang), hal ini bisa membuat hasil pembelajaran akan 
jadi lebih baik, karena secara rasionalnya sekolah mudah untuk 
mengembangkan diri karena adanya bantuan dari orangtua. 
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Cara yang terbaik dalam pembiayaan di pendidikan adalah 
bayaran seikhlasnya. Pemerintah tetap memenuhi semua 
kebutuhan operasional sekolah, tetapi pemerintah tetap 
membuka peluang bagi orangtua siswa untuk membantu 
pengembangan sekolah dalam bentuk Sumbangan Pembinaan 
Pendidikan (SPP) dengan besarnya sesuai kemampuan 
orangtua siswa atau biaya seiklasnya. Jika dari keluarga yang 
tidak mampu, maka biayanya gratis. Sehingga setiap orang 
tetap bisa mendapatkan pendidikan. Jika sistem bayaran 
seikhlasnya dilakukan, bagi sekolah yang SPPnya berlimpah 
bisa membantu sekolah lain yang kekurangan dengan diatur 
oleh dewan sekolah atau dewan pendidikan atau pemerintah. 
Di sinilah akan terwujud budaya tolong-menolong dan gotong 
royong sehingga segitiga biru para siswa dan sekolah tersebut 
semakin luas, maka hasil pendidikan pun pasti akan semakin 
baik.

Agar Anak Menyukai Matematika
Bagaimana agar anak kita menyukai matematika? Jawaban 

dari pertanyaan ini pasti sangat ditunggu oleh para orangtua. 
Sebab matematika selama ini dianggap pelajaran yang ditakuti 
oleh putra-putrinya. Matematika terlanjur dianggap pelajaran 
yang sulit dipelajari dan jika mendapat nilai kurang bagus di 
bidang matematika sering mendapat anggapan anak tersebut 
tidak pintar. Sebagai orang yang berkecimpung dalam dunia 
matematika, saya berpendapat semua orang bisa matematika 
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asal mau belajar dan bertemu guru yang tepat. Saya mencoba 
membahas bagaimana anak menyukai matematika menurut 
segitiga biru.

Keinginan untuk mempunyai anak yang suka matematika 
mempunyai konsekuensi harus bertambah luasnya segitiga 
biru agar keinginan itu terpenuhi. Pertambahan luasan segitiga 
biru dalam kasus ini harus dimulai dari sumbu-X terlebih 
dahulu atau siswa harus belajar matematika. Sayangnya saat 
ini banyak guru di sekolah dasar yang kurang terampil dalam 
mengajar matematika yang berefek siswa menjadi tidak suka 
matematika. Oleh karena itu, hal yang sangat penting adalah 
para guru harus dilatih kembali bagaimana cara mengajar 
matematika yang menyenangkan.

 Klinik Pendidikan MIPA yang saya dirikan telah banyak 
melatih matematika bagi guru-guru di berbagai daerah dengan 
bayaran seikhlasnya. Akan tetapi masih banyak daerah yang 
belum disentuh karena sangat banyak daerah di Indonesia 
dan terbatasnya personil yang dimiliki KPM. Selain melatih 
guru, KPM pun membuat les matematika dengan bayaran 
seikhlasnya dengan Metode Matematika Nalaria Realistik. 
Bayaran seikhlasnya ini membuat setiap anak bisa belajar 
matematika. 

Selain dengan belajar dan pelatihan untuk membuat 
matematika disenangi anak, saya membuat wisata edukasi 
matematika yang didalamnya ada toko matematika, cafe 
Matematika, padepokan matematika, dan yang terakhir 
tetapi sangat bermanfaat bagi banyak orang adalah kampung 
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Anak-anak KpM berhasil 
menjadi juara di berbagai 

kompetisi. Buah 
pendidikan seikhlasnya

 • Wizard International Mathematics 
Competation, 2014

 • Po Leung Kuk 
PMWC, 2015

 • International 
mathematics 

Contest, 
Singapura 2015
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matematika. Jika dilihat dari kemanfaatannya semoga Klinik 
Pendidikan MIPA (KPM), kampung matematika, dan wisata 
edukasi matematika bisa ada di kota/kabupaten di seluruh 
Indonesia.

Permainan matematika pun harus sering diajarkan agar 
anak menggemari matematika. Permainan matematika sedapat 
mungkin yang mudah dipahami dan menyenangkan dan 
berhubungan dengan anak-anak. Alhamdulillah, saya telah 
membimbing banyak anak membuat permainan matematika 
dan bekerjasama dengan beberapa orang yang mempunyai 
profesi selain guru tetapi suka matematika. Sehingga KPM 
menghasilkan permainan berlian matematika, permainan kaki 
maju, permainan NARA, tic tac toe 9, permainan matematika 
militer, permainan matematika kepolisian, matematika 
bela negara, permainan matematika lalu lintas, dan banyak 
permainan lainnya.

Guru yang pintar mengajar matematika dan lingkungan 
yang mendukung dalam belajar matematika serta belajar 
permainan matematika akan memperluas luasan segitiga 
biru di Sumbu-X. Hal yang tidak kalah penting juga adalah 
perluasan di sumbu-Y, misalnya orangtua memberi makan 
anaknya dari rezeki yang halal dan siswa dengan orangtua 
siswa harus rajin beribadah. Oleh karena itu, di KPM ada 
aturan siswa yang belajar di KPM harus melaksanakan 7 sunah. 
Hal ini diharapkan bisa diikuti oleh orangtuanya. Jika hal ini 
dilakukan, maka luasan segitiga biru anak dan orangtuanya 
akan bertambah luas. Maka insya Allah keinginan orangtua 
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agar anaknya pintar matematika akan terwujud. Saya berani 
menuliskan ini karena sistem ini sudah terbukti di KPM, 
di mana KPM bisa menghasilkan banyak juara olimpiade 
matematika.

Banyak Anak Banyak rezeki, Benarkah?
Sejak dulu kita mendengar istilah “banyak anak banyak 

rezeki”. Akan tetapi prinsip ini di era kekinian dianggap 
salah.  Justru banyak anak akan menambah beban. Pada 
akhirnya, bukan rezeki yang datang justru beban masalah yang 
menumpuk. Salah satu yang selalu menjadi pertimbangan 
adalah mahalnya biaya pendidikan. Sehingga opini yang 

 • Fun Science Republika. Mengenalkan matematika 
kepada anak dengan cara yang menyenangkan 
salah satunya melalui permainan.
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berkembang saat ini, “lebih baik anak sedikit, tetapi bisa 
terjamin pendidikannya.” 

Pemikiran ini jika dilihat dari sudut cara berpikir rasional 
sangat benar. Akan tetapi jika dilihat dari sudut cara berpikir 
suprarasional, pandangan lebih baik anak sedikit adalah salah. 
Dalam cara berpikir suprarasional ketika seorang anak lahir, 
maka segitiga biru dari keluarga tersebut bertambah. Artinya 
semakin banyak anak, maka semakin banyak rezeki yang 
dititipkan kepada keluarga tersebut. Berdasarkan pemikiran 
suprarasional ini maka pandangan banyak anak banyak rezeki 
adalah benar.

Hanya masalahnya kenapa saat ini, yang tampak terlihat, 
kehidupan orang yang banyak anak lebih sengsara. Sebenarnya 
bukan karena masalah banyak anaknya yang menyebabkan 
sengsara, tetapi orangtua dari anak tersebut kurang bisa 
mempertahankan segitiga biru yang terbentuk apalagi 
memperluas. Malah yang terjadi adalah luasan segitiga biru 
orangtua tersebut semakin mengecil. Efek dari luasan segitiga 
biru mengecil itulah yang membuat kehidupan keluarganya 
semakin susah. Segitiga biru mengecil karena saat ini banyak 
orangtua yang kurang bersyukur dengan nikmat yang Allah 
berikan dan banyak melakuan perbuatan yang dilarang aturan 
agama.

hati-hati Berpoligami
Poligami sampai saat ini masih menjadi polemik di 
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kalangan umat Islam. Ada yang setuju dan ada yang tidak. Saya 
mencoba memberi pendapat tentang poligami ini dari sudut 
cara berpikir suprarasional. Harus disepakati bahwa poligami 
itu adalah hukum Allah sesuai dengan surah an-Nisa (4): 3.

Bagi seorang muslimah jangan pernah menolak hukum 
poligami. Jika menolak, segitiga birunya akan menurun. Bisa 
jadi akan mengurangi rezeki tak terduga yang selama ini 
didapat. Lebih baik berpendapat tidak menolak, hanya sebagai 
manusia biasa belum sanggup menjalani. Jika ada muslimah 
yang bersedia dipoligami, maka segitiga birunya akan sangat 
bertambah luas, karena taat dengan hukum Allah dan juga 
merupakan sebuah pengorbanan yang luar biasa. Insya Allah 
muslimah seperti ini hidupnya akan bahagia dunia dan akhirat.

Bagi laki-laki pun harus hati-hati tentang masalah 
poligami. Ketika seorang suami ingin poligami karena merasa 
diri sudah sukses sehingga berkecukupan secara ekonomi 

“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil 

terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu 

mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) 

yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Kemudian 

jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka 

(kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang 

kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat 

kepada tidak berbuat aniaya.”
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untuk menambah istri, sang suami tersebut harus berhitung 
terlebih dahulu secara suprarasional. Apakah segitiga biru 
keluarganya yang besar ini berasal dari segitiga biru dirinya 
atau karena segitiga biru yang dimilik istrinya.  Jika segitiga 
biru istrinya, walaupun tidak bekerja, lebih besar, kemudian 
suami tersebut melakukan poligami tanpa izin istri, sehingga 
istri tidak ridha bahkan minta cerai. Kemudian jika terjadi 
perceraian, maka segitiga biru istri pertama akan terlepas dari 
sang suami. Efeknya adalah si suami saat itu hanya memiliki 
segitiga biru asli miliknya. Hal yang pasti akan terasa dalam 
hidupnya setelah menikah untuk yang kedua kali dan bercerai 
dengan istri pertama adalah kehidupan ekonominya makin 
menurun atau makin susah. Sebab, sesungguhnya segitiga 
biru yang terbesar ada pada istrinya yang pertama, atau bahasa 
terangnya adalah dia sukses karena faktor istrinya. Solusinya,  
jika sudah terlanjur terjadi adalah kembali ke istri pertama 
atau meningkatkan ibadah untuk meningkat segitiga birunya 
sendiri.

Jika suami yang mempunyai luasan segitiga birunya lebih 
besar dari luasan segitiga biru istrinya, maka ketika suami 
tersebut poligami tanpa seijin istri pertama, maka tidak akan 
terlalu punya dampak besar dalam kehidupan suami tersebut 
walaupun bercerai dengan istri pertama, karena kekuatan 
rezekinya ada pada sang suami. Tetapi, akan jauh lebih 
baik jika tetap dalam satu keluarga. Banyak contoh dalam 
kehidupan kita tentang teori ini. Ada orang yang berpoligami 
tetapi kehidupannya semakin susah, ada juga yang setelah 
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poligami kehidupannya malah semakin senang karena rezeki 
bertambah. 

Oleh karena itu, seorang suami harus berpikir berulang-
ulang jika ingin melakukan poligami, ada risiko besar menanti. 
Sebab kemampuan berlaku adil tergantung luasan segitiga biru 
sang suami. Jika sang suami luasan segitiga birunya lebih besar 
dari istrinya, maka insya Allah suami tersebut akan mampu 
berbuat adil.

Jika dibuat ilustrasi sederhana, jika luasan segitiga biru 
seorang suami setara dengan sebuah mobil yang harganya 
4N dan luasan segitiga biru istrinya setara dengan mobil yang 
harganya N. Maka suami tersebut akan punya kemampuan 
poligami karena nilai suami tersebut lebih besar dari istrinya. 
Suami tersebut masih mungkin untuk mempunyai dua atau 
tiga atau empat istri yang luasnya sama dengan luasan segitiga 
biru istri pertama yaitu N. Jika yang terjadi sebaliknya, misalnya 
luasan biru suami N dan istrinya luasan segitiga birunya 4N. 
Sebaiknya suami tersebut jangan poligami bahkan untuk 
bermimpi pun sebaiknya jangan. 

Banyak perceraian di indonesia
Saat ini di Indonesia banyak terjadi perceraian. Menurut 

informasi dari kementerian agama pada tahun 2015, dari 
dua juta pasangan menikah 15 % hingga 20% bercerai. Jika 
berdasakan data lebih akurat ada yang menghitung setiap 1 
jam terjadi 40 perceraian di Indonesia. Menurut informasi 
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dari BKKBN jumlah perceraian ini menempatkan Indonesia 
berada pada urutan tertinggi se-Asia Pasifik.

Banyak analisa yang membahas penyebab terjadinya 
perceraian. Saya mencoba mendekati hal tersebut dengan 
pendekatan segitiga biru. Jika dilihat dalam segitiga biru, 
terjadinya perceraian karena berkurang segitiga biru seseorang 
atau kedua pihak sehingga mencapai segitiga hitam. Efek 
berkurangnya segitiga biru karena masing-masing pasangan 
atau salah satu pasangan sibuk mengejar urusan dunia 
sehingga banyak berbuat dosa dan kurangnya beribadah. 
Sehingga tidak sadar kalau segitiga birunya menurun bahkan 
sudah mencapai segitiga hitam. Posisi segitiga warna hitam ini 
lah yang menyebabkan terjadi perceraian.

Berdasarkan analisa segitiga biru, perceraian biasanya 
terjadi pada orang yang sibuk, seperti wanita karier dalam hal 
ini termasuk Tenaga Kerja Wanita (TKW) yang bekerja di luar 
negeri. Perceraian juga sering terjadi pada pasangan muda 
yang kurang dalam pendidikan agama sehingga mudah untuk 
melakukan perselingkuhan. Faktor ekonomi pun menjadi 
salah satu penyebab utama perceraian, tetapi jika dilihat dari 
segitiga biru, masalah ekonomi ini akibat kurangnya keimanan 
dan ketakwaan orang tersebut. Sehingga faktor utama dari 
penyebab terjadi perceraian adalah masalah keimanan dan 
ketakwaan.

Solusi dari masalah perceraian di Indonesia adalah 
pemerintah harus mendidik rakyatnya secara terus menerus 
tentang keimanan dan ketakwaan. Hal ini karena kasus 
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perceraian terjadi terus menerus. Pemerintah harus mendidik 
rakyatnya sampai pada cara berpikir suprarasional, sehingga 
para pasangan suami istri akan berpikir ulang untuk melakukan 
perceraian. Oleh karena itu, pemerintah harus memperkuat 
pendidikan agama baik di sekolah maupun di masyarakat, 
terutama dalam hal keyakinan kepada Allah, agar bisa taat 
dengan aturan Allah (berpikir suprarasional). Pemerintah perlu 
membuat program yang mewajibkan masyarakat mengikuti 
berkali-kali pengajian atau pelatihan yang mengajarkan cara 
berpikir suprarasional dan mempraktekkan cara berpikir 
suprarasional dalam kehidupan sehari-hari. Pemerintah 
pun harus menanamkan konsep berpikir suprarasional 
sejak dibangku sekolah. Sehingga segitiga biru orang-orang 
Indonesia sudah luas sejak mereka masih di bangku sekolah 
dan diperluas setelah hidup di masyarakat. Diharapkan, pada 
saat masuk jenjang pernikahan bekal pasangan sudah cukup, 
insya Allah peluang terjadi perceraian akan semakin kecil.

Jika ada pertanyaan “Kenapa ada ustadz yang bercerai?”. 
Jawabannya adalah bisa jadi karena ada kesalahan yang dibuat 
oleh salah seorang atau dilakukan oleh keduanya dari suami 
istri tersebut. Kesalahan itu menyebabkan turunnya segitiga 
biru. Hal ini sangat mungkin terjadi karena setiap manusia 
tidak lepas dari salah dan dosa. Perbuatan dosa bisa dilakukan 
seorang ustadz karena iman itu turun naik. Tentang keimanan 
yang kadang turun kadang naik, ada penjelasannya di hadis 
Nabi Muhammad Saw.:
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Fenomena penceramah dengan Tarif Mahal
Di masa sekarang kita sering mendengar ketika 

mengundang penceramah untuk suatu acara tertentu seperti 
peringatan maulid Nabi Muhammad Saw., Isra dan mi’raj, dan 
berbagai kegiatan lainnya, pengurus DKM harus menguras 
kasnya. Semakin ngetop penceramahnya, biasanya semakin 
mahal tarif  bayaran ceramahnya. Tetapi alhamdulillah, tidak 
semua penceramah bertarif  mahal. Masih banyak penceramah 
yang justru tidak menentukan tarif, bahkan tidak bersedia 
dibayar.

Jika dilihat dari segitiga biru, penceramah yang 
menggunakan tarif  mahal, sebenarnya sedang menambah 
tabungan uangya, bukan segitiga biru atau tabungan gaibnya. 
Padahal aktivitas ceramah bisa menjadi jalan yang sangat baik 
untuk menambah segitiga biru yang nantinya dapat dikonversi 
dalam bentuk penambahan ilmu agama dan  kharisma. Jika 
kharisma yang dimiliki sangat kuat, isi ceramahnya akan 
langsung menghunjam ke hati para jamaah. Mereka pun 
akan sukarela mengikuti dan melaksanakan nasihat yang 
disampaikan penceramah berkharisma. Jika ada yang bertanya 
tentang bayaran, lebih baik dijawab seikhlasnya saja sesuai 

“Iman itu kadang naik kadang turun, maka 

perbaharuilah iman kalian dengan li ilaha illallah,” 

(HR Ibn Hibban).
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kemampuan yang mengundang. Sehingga panitia dari DKM 
mana pun bisa mengundang. Insya Allah ilmu yang dimiliki 
bisa bermanfaat untuk orang banyak.

Sehingga dikhawatirkan ketika ada penerapan tarif, apalagi 
harganya selangit, akan menyebabkan sang penceramah 
kehilangan kemampuan mempengaruhi hati para jamaah. Isi 
ceramah hanya masuk telinga kiri dan keluar telinga kanan 
tanpa ada sedikit pun yang membekas di hati. Hal ini bisa 
kita lihat dengan adanya ceramah umum yang berlangsung 
minimal 2 kali di masjid (Maulid Nabi Muhammad Saw. dan 
Isra mi’raj) selama 1 tahun, tetapi masyarakat tidak berubah 
ke arah yang lebih baik. Para ustadz yang masih ikhlas dengan 
bayaran seikhlasnya dari umatlah yang justru akan mengubah 
keadaan masyarakat, walaupun jarang tampil di ceramah 
umum atau tabligh akbar.

Jika memahami konsep segitiga biru, maka pilihan bagi 
penceramah yang bertarif  mahal ada tiga, (1) mengikuti para 
ustadz atau para ulama yang berniat ikhlas menyebarkan 
agama sehingga tidak menentukan tarif  dalam ceramahnya, (2) 
menjadi pengusaha dan banyak bersedekah. Salah satu bentuk 
sedekahnya adalah ceramah dengan bayaran seikhlasnya atau 
tidak mau dibayar, (3) tetap menjadi penceramah dengan 
tarif  mahal hingga tiba masanya turun panggung. Karena 
penceramah dengan tarif  mahal seperti artis, ada masanya 
naik daun dan ada masanya turun. Akan tetapi ustadz dan 
ulama yang ikhlas akan tetap dihormati bahkan ketika para 
ahli agama tersebut telah tiada.
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Silaturahim Memperbanyak rezeki dan 
Memperpanjang umur

Sekitar bulan September 2016, KPM kedatangan tamu 
Pemimpin dan Wakil Pemimpin Redaksi Koran Republika 
yang niatnya bersilaturahim. Banyak hal positif  yang terjadi 
yang tidak pernah kami duga sebelumnya. Hal-hal positif  
tersebut di antaranya KPM mulai berlangganan Republika, 
karena saya menyadari dalam pemahaman saya Koran 
Republika adalah koran milik umat yang harus tetap dijaga 
keberadaannya. Hal positif  lainnya adalah adanya kemudahan 
bagi KPM untuk menampilkan berbagai berita kegiatan 
KPM di koran Republika, membuat kegiatan Fun Science di 
Republika dan di sekolah-sekolah, serta menulis rubrik fun 
science di Republika secara rutin satu mingu sekali. Kebaikan-
kebaikan koran Republika kepada KPM dibalas oleh KPM 
dalam bentuk mempromosikan koran Republika di tiap 
pelatihan yang KPM adakan dan KPM siap membantu koran 
Republika sesuai dengan kapasitas KPM.

Jika dilihat dari konsep segitiga biru, kerja sama KPM 
dengan koran Republika terjadi karena bertambahnya luasan 
segitiga biru koran Republika dan luasan segitiga biru KPM. 
Efek dari bertambahnya luasan segitiga biru itu, maka 
bertambah pula rezeki yang tak terduga. Wujud dari rezeki 
tak terduga itu adalah banyak kegiatan-kegiatan bermanfaat 
bagi kedua belah pihak bahkan bagi orang banyak. Kegiatan-
kegiatan bermanfaat itu pun akan menambah luas segitiga 

Book-SUPRA RASIONAL.indb   133 4/11/17   10:54 AM



Cara Berpikir Suprarasional

134

 • Rubrik Republika Fun Science Harian Republika. Silaturahmi antara KPM dan 
Republika membuahkan berbagai kegiatan yang saling menguntungkan.   
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biru kembali. Sehingga rezeki yang dihasilkan akan terjadi 
secara terus menerus. Oleh karena itu, marilah kita rajin 
bersilaturahim.

riba Merusak perekonomian
Saat ini riba masih menjadi perbincangan hangat di 

kalangan ahli agama dan ahli ekonomi. Suatu transaksi bisnis 
yang mengandung keuntungan besar atau memberi manfaat 
untuk banyak orang, bisa saja dikatakan riba oleh ahli agama. 
Bagi orang yang menganggap riba bukanlah sesuatu yang 
haram, pendapat itu akan sangat mengganggu. Saya mencoba 
menjelaskan riba dari sudah cara berpikir suprarasional. 
Semoga bisa menambah yakin orang yang percaya riba 
itu haram dan bisa membuat orang yang mendukung riba 
mengubah posisi menjadi anti riba.

Dalam konsep segitiga biru ketika seseorang memberikan 
pinjaman dengan harapan mendapat keuntungan dari orang 
yang meminjam, maka si peminjam tidak sedang memperluas 
segitiga birunya. Malah ketika keuntungan yang diinginkannya 
merugikan orang yang meminjam, maka segitiga biru orang 
yang memberi pinjaman akan mengecil. Ketika luasan segitiga 
biru mengecil, maka orang yang memberi pinjaman akan 
mempunyai banyak masalah dan akan semakin berusaha 
mencari keuntungan yang sebesar-besarnya dari orang yang 
meminjam. 

Efeknya orang yang meminjam akan semakin susah dan 
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akan semakin sulit untuk bisa lepas dari masalah ekonomi 
yang sedang menghimpitnya. Selain itu orang yang terjebak 
riba cenderung tidak dekat kepada Allah sehingga segitiga biru 
keduanya tidak bisa bertambah bahkan semakin berkurang. 

Ketika semakin berkurang, maka perniagaan yang sedang 
dilakukan pasti akan mengalami kerugian. Jika rakyat Indonesia 
banyak melakukan riba, akibatnya perniagaan yang dilakukan 
akan banyak mengalami kerugian maka rusaklah ekonomi 
negara. Negara saat ini sedang bermasalah dalam ekonomi 
diakui atau tidak karena riba masih menjadi bagian dari 
hidup kita. Pemerintah sendiri masih menjadikan bank-bank 
konvensional sebagai mediator dana-dana pembangunan. 
Oleh karena itu keberkahan atau keberhasilan pembangunan 
sulit didapatkan. Hal ini sesuai dengan al-Qur’an surah ar-
ruum (30): 39.

Solusi masalah ini adalah memperbanyak zakat, infak, 
dan sedekah. Ketika seseorang memberikan pinjaman tidak 
dalam rangka mencari keuntungan tetapi diniatkan sebagai 
infak atau sedekah, maka yang memberi pinjaman bertambah 
luas segitiga birunya. Ketika persyaratan meminjam itu adalah 
dengan bertambah rajin beribadah, maka luasan segitiga biru 
si peminjam pun akan membesar, karena luasan segitiga biru 
peminjam dan yang meminjam membesar, maka perniagaan 
yang dilakukan pasti akan mendatangkan keuntungan bagi 
kedua belah pihak. Oleh karena itu, maka hindari riba dan 
perbanyak zakat, infak, dan sedekah. Jika dilihat dalam skala 
lembaga maka solusi yang ada saat ini adalah bank syariah atau 
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bank wakaf  yang dananya diperoleh dari hasil pengumpulan 
dana oleh lembaga amil zakat, infak, dan sedekah. Bank 
wakaf  bisa menjadi solusi terbaik untuk mengatasi riba jika 
tujuannya untuk memperbaiki ekonomi umat, bukan mencari 
keuntungan ekonomi dari umat dengan berkedok syariah.

Asuransi, Baikkah untuk Kita?
Di kehidupan modern saat ini, kita tentu mengenal yang 

namanya asuransi. Programnya masuk ke berbagai bidang 
kehidupan. Ada asuransi kematian, kecelakaan, kesehatan, 
kebakaran, dan berbagai jenis asuransi lainnya. Bagi sebagian 
orang, asuransi haram mengandung unsur perjudian. Akan 
tetapi, sebagian lainnya menganggap asuransi sebagai 
persiapan di masa depan. 

Saya mencoba membahas masalah asuransi dari sudut 
pandang segitiga biru. Ketika seseorang berasuransi dengan 
niat untuk mendapatkan keuntungan yang berlipat-lipat, ketika 

“Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan 

agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba 

itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang 

kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan 

untuk mencapai keridaan Allah, maka (yang berbuat 

demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan 

(pahalanya).”
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orang tersebut mendapat musibah, maka secara logika akan 
ada orang atau pihak yang dirugikan. Orang yang dirugikan itu 
bisa jadi orang yang ikut asuransi juga, tetapi uangnya lenyap 
karena tidak adanya klaim atau kejadian musibah selama 
waktu tertentu. Begitu juga pihak perusahaan akan dirugikan 
ketika adanya klaim secara bersamaan akibat musibah dalam 
skala nasional. Jika dilihat dari sudut pandang tersebut maka 
asuransi dengan cara-cara seperti ini akan menurunkan luasan 
segitiga biru para pelakunya. Efeknya kehidupan orang-orang 
yang melakukan sistem asuransi ini akan menurun atau sulit. 
Jadi asuransi jenis ini tidak baik untuk kita jika dilihat dari 
segitiga biru.

Cara terbaik dalam menghadapi kesulitan di masa depan 
adalah tolong-menolong. Jika sekelompok orang bersama-
sama menyisihkan hartanya secara rutin dengan ikhlas 
untuk tujuan menolong dirinya dan orang lain jika mendapat 
kesulitan, maka tidak akan ada yang dirugikan dalam proses 
tersebut. Selain itu terjadi penambahan luasan segitiga biru 
bagi orang-orang yang ada dalam perkumpulan tersebut. 
Efek dari penambahan luasan segitiga biru tersebut, bisa jadi 
membuat orang-orang yang menyumbang tersebut terhindar 
dari musibah. Hal yang sangat penting, jika dana perkumpulan 
sangat besar dan dikelola secara profesional, seharusnya 
orang-orang yang mengelola tersebut mendapat upah yang 
wajar. Jangan sampai orang-orang yang bekerja tersebut kaya 
dari hasil sumbangan orang lain. Hal ini tidak akan membuat 
segitiga biru pengelola tersebut membesar.
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Bagi orang yang ingin mempersiapkan dana untuk 
pendidikan anaknya atau dana untuk mempersiapkan 
kematian dirinya agar keturunannya tidak susah atau sengsara, 
lebih baik menabung yang wajar atau berinvestasi dalam bisnis 
yang nyata. Hal yang sangat penting adalah tabungan gaib 
yang harus diperbanyak. Tabungan gaib akan mempermudah 
urusan pendidikan anak kita dan akan mempermudah 
berbagai urusan anak kita, manakala kita sudah meninggal. 
Tabungan gaib juga bisa membuat barang-barang kita terjaga 
dari pencurian, kebakaran, dan lain-lain. Seandainya masih 
terjadi musibah, maka Allah pasti punya rencana lain yang 
lebih baik bagi kita.

Asuransi yang berlabel syariah selama ini bisa jadi 
merupakan solusi dari permasalahan asuransi yang ada. 
Jika para pelaku tidak ada yang merasa dirugikan dan ada 
yang diuntungkan. Konsep tidak merasa dirugikan ini perlu 
ditanamkan kepada para pemegang polis, sebab konsep dasar 
pemegang polis berasuransi adalah tolong-menolong. Mereka 
tidak kecewa ketika tidak mendapatkan apa-apa. Fungsi 
perusahaan asuransi seharusnya sebagai mediator, bukan 
lembaga yang mencari keuntungan dari tidak merasa ruginya 
orang yang pada faktanya rugi (tidak melakukan klaim karena 
tidak ada musibah padahal uangnya hangus). Perusahaan 
asuransi yang memakai sistem tolong-menolong seperti ini, 
insya Allah akan menjadi perusahaan yang besar karena luasan 
segitiga biru perusahaan asuransi ini besar. 
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Mengelola ziSwAF untuk Menjadikan 
umat Kuat

Di Indonesia saat ini banyak lembaga yang mengurusi 
zakat, infak, dan sodaqoh serta Wakaf  (LAZISWAF). 
Dari mulai yang didirikan oleh pemerintah, ormas-ormas 
Islam, partai-partai, pemerintah daerah, dan masjid-masjid 
yang ada di seluruh Indonesia. Banyaknya lembaga amil 
zakat menyebabkan potensi dana yang terkumpul menjadi 
terbagi dan ada potensi terjadinya tumpang tindih dalam 
hal penyaluran. Sehingga dampaknya terhadap terjadinya 
perubahan di masyarakat terasa lamban. 

Kondisi ini jika digambarkan seperti sebuah segitiga hitam 
besar (masalah kemiskinan di Indonesia), tetapi akan ditutupi 
oleh segitiga-segitiga kecil yang satu sama lain saling tumpang 
tindih. Sehingga luasan segitiga hitamnya tidak tertutupi oleh 
segitiga biru. Seharusnya segitiga-segitiga biru tersebut melebur 
menjadi satu. Dana umat yang terkumpul menjadi sangat 
besar dan penyebarannya bisa lebih merata. Jika potensi zakat 
di Indonesia saja bisa 300 triliun, maka jika ditambah dengan 
infak dan sedekah dana yang terkumpul bisa lebih dari 1000 
triliun (walaupun sayangnya saat ini dana yang bisa terkumpul 
baru 1,8 triliun). Dana yang sangat besar ini bisa digunakan 
untuk melakukan hal-hal besar sebagai upaya memperbaiki 
umat secara nasional, seperti membuat bank wakaf, lembaga 
asuransi tolong-menolong, rumah sakit seikhlasnya, sekolah 
seikhlasnya, beasiswa, rumah yatim, mendirikan masjid di 
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daerah terpencil, tunjangan untuk ustadz (guru) dan marbot 
masjid, dan lain-lain. 

Teknisnya pemerintah harus membuat aturan yang 
menyatakan hanya ada satu Badan Amil Zakat, Infak, dan 
Sodaqoh  serta Wakaf  (BAZISWAF) yang diakui pemerintah. 
LAZISWAF yang ada selama ini harus dilebur ke dalam 
BAZISWAF nasional. Tentu, harus ada perekrutan pegawai 
baru yang berasal dari LAZIZWAF-LAZIZWAF yang sesuai 
dengan kompetensinya dan diakui kejujurannya. BAZIS 
nasional ini mempunyai cabang dari pusat sampai tingkat RT/
RW. Cabang paling akhir adalah masjid dan mushola yang ada 
di RT/RW tersebut. Fungsi masjid nanti salah satunya adalah 
penerima ZIS dari masyarakat yang selanjutnya akan disetorkan 
ke BAZISWAF pusat melalui BAZISWAF kelurahan. Begitu 
juga BAZISWAF kelurahan menyetor ke kecamatan dan 
seterusnya. Masjid dan Mushola akan berfungsi juga sebagai 
penyalur ZISWAF dari BAZISWAF nasional yang melewati 
BAZISWAF kelurahan. Para pengurus BAZISWAF dari 
tingkat RT/RW sampai pusat adalah anggota DKM yang 
sudah terakreditasi. Sistem ini akan membuat semua masjid 
dan mushola akan terintegrasi secara nasional dan akan jadi 
kekuatan ekonomi yang terorganisir secara nasional selain 
kekuatan ruhiyah sebagai tempat ibadah shalat berjamaah. 
Konsep ini membuat masjid dan mushola mempunyai posisi 
tawar yang tinggi terhadap umat dan umat Islam di Indonesia 
merasakan sebagai satu tubuh. Sebab dengan konsep ini orang 
di kota bisa membantu orang di kepulauan terluar ketika 
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dananya tersalurkan ke wilayah tersebut.
Tiap masjid dan mushola harus mencatat mustahik di 

wilayahnya masing-masing dan tidak boleh ada orang yang 
sama yang terdaftar sebagai mustahik di masjid yang lain, 
sehingga satu orang tidak bisa mendapatkan lebih dari satu 
bantuan. Hal yang sangat penting juga orang-orang yang 
mendapat bantuan dari BAZISWAF adalah orang-orang yang 
menjadi jamaah masjid. Orang tersebut rajin shalat berjamaah 
dan mengikuti pengajian yang diadakan di masjid. Tujuannya 
adalah agar segitiga biru para mustahik tersebut bertambah 
luas, sehingga diharapkan suatu saat nanti tidak akan menjadi 
bemustahik lagi. Selain itu masjid akan bertambah makmur 
karena banyaknya jamaah yang shalat di masjid. 

Sebenarnya jika Indonesia ingin cepat maju, salah satu 
persyaratan untuk mendapatkan Kartu Indonesia Pintar (KIP) 
adalah anak dan orangtuanya rajin shalat di masjid bagi yang 
beragama Islam. Sebab dengan rajin ke masjid insya Allah 
segitiga biru keluarga tersebut akan bertambah. Hal ini bisa 
terwujud jika pemerintah mau melaksanakan hal ini. Semua 
tergantung niat dan keinginan. Perlu kepemimpinan yang kuat 
dan sangat dipercaya umat untuk mewujudkan hal ini.
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Membuat hidup pensiunan lebih 
Sejahtera.

Masa pensiun kadang menjadi masa yang tidak diinginkan 
oleh sebagian orang. Bagi seorang pejabat, pensiun berarti 
berkurangnya beragam fasilitas yang selama ini dinikmati 
ketika masih jadi pegawai aktif. Pensiunan ini identik dengan 
berkurangnya penghasilan dan berkurangnya aktifitas. 
Pensiunan dianggap sebagai orang yang sudah tidak begitu 
berguna karena secara fisik sudah mulai melemah sehingga 
sulit untuk diminta bekerja seperti biasa. Bagi para pensiunan 
sendiri banyak yang harus tetap bekerja ke tempat lain 
atau berwirausaha karena masih adanya tanggungan anak 
yang masih sekolah dan lain-lain. Akibatnya, masa tua yang 
seharusnya digunakan untuk semakin mendekatkan diri 
kepada Allah menjadi hal yang sulit dilakukan. Saya mencoba 
membahas masalah pensiunan ini dari sudut segitiga biru.

Jika dilihat dari segitiga biru para pensiunan ini mempunyai 
peluang besar untuk hidupnya lebih baik lagi tanpa harus 
terlalu bersusah payah bekerja, karena para pensiunan punya 
peluang besar untuk memperluas segitiga biru. Luasan segitiga 
biru ini diperoleh melalui sumbu-Y atau ibadah yang langsung 
terhubung dengan Allah. Masa pensiun ini bisa dimanfaatkan 
untuk semakin rajin shalat, tepat waktu, dan berjamaah di 
masjid, rajin shalat dhuha, shalat tahajud, shalat rawatib, rajin 
membaca Al-Qur’an, puasa Senin Kamis, menjadi pengurus 
lembaga ZISWAF di Masjid, menjadi pengajar, dan ibadah 
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lainnya. Jika para pensiunan rajin melakukan ibadah-ibadah 
tersebut, maka hidupnya akan lebih sejahtera karena akan 
mendapatkan rezeki tak disangka-sangka. Jika banyak para 
pensiunan melakukan hal itu, bisa jadi akan menambah luasan 
segitiga biru rakyat Indonesia. Sehingga akan membantu 
negara menjadi lebih sejahtera.

Ketika pegawai atau karyawannya akan pensiun, masuk 
Masa Persiapan Pensiun (MPP) selama satu tahun, Pemerintah 
atau perusahaan swasta sebaiknya tidak hanya membekali 
mereka dengan tata cara berwirausaha, tetapi juga dibekali 
bagaimana menambah luasan segitiga biru atau menambah 
tabungan gaib dengan banyak melakukan ibadah-ibadah yang 
bisa jadi selama ini sering ditinggalkan. MPP bisa dijadikan 
ajang untuk melakukan pertobatan, sebab bisa jadi ketika 
semasa kerja banyak melakukan kesalahan seperti korupsi 
yang tidak diketahui oleh orang-orang. Jika belum tobat hal 
tersebut akan menghambat rezeki tak terduga datang.

Bisa jadi banyak pensiunan yang gagal dalam berwirausaha 
selama ini karena luasan segitiga biru pensiunan tersebut 
tidak diluaskan terlebih dahulu disebabkan dosa-dosa di 
masa lalu belum dibersihkan atau berlaku hukum pasangan 
(sudah mengambil senang terlebih dahulu). Jika dilihat dalam 
cara berpikir suprarasional, apabila luasan segitiga biru para 
pensiunan sudah diluaskan terlebih dahulu, maka kegiatan 
wirausaha akan berjalan sukses, atau akan mendapat pekerjaan 
baru yang tetap sambil tetap bisa tekun melaksanakan 
ibadah. Jika luasan segitiga biru para pensiunan besar karena 
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ibadah-ibadah yang dilakukan, maka hal ini akan membantu 
memperingan masalah bangsa, karena para pensiunannya 
lebih sejahtera dan menambah luasan segitiga biru bangsa.

Contoh nyata ini terjadi pada almarhum bapak saya yang 
pensiun pada umur 55 tahun dan wafat pada umur 71 tahun. 
Tepatnya di tahun 2011. Ketika beliau pensiun yang dilakukan 
adalah fokus rajin beribadah. Setiap shalat 5 waktu selalu ke 
masjid kecuali jika ada uzur atau sedang dalam perjalanan. 
Wirid dan dzikir serta shalawat jika saya perhatikan beliau 
baca ribuan kali dalam satu hari. Puasa Senin Kamis sering 
beliau lakukan. Beliau setelah pensiun tidak bekerja dan tidak 
berwirausaha, tetapi dengan berjalannya waktu, kehidupannya 
menjadi lebih sejahtera, seiring dengan semakin lebih baiknya 
kehidupan ekonomi putra-putri beliau. Sehingga putra putri 
beliau secara rutin memberi uang bulanan untuk ibu dan 
bapak. KPM berdiri dan buku yang dibaca ini tidak lepas 
dari jasa ibu dan almarhum ayah saya. Jika buku ini berhasil 
memperbaiki umat, maka insya Allah benar bahwa ibadah 
para pensiunan bisa turut meringankan beban negara.
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“Perubahan besar yang terjadi di dunia ini pasti melibatkan 

hal yang gaib. Begitu pula negara, ketika ingin terjadi 

perubahan besar maka harus melibatkan hal yang gaib. 

Berpikir suprarasionallah jawaban untuk perubahan 

Indonesia.”

Manfaat Berpikir 
Suprarasional 
untuk Bangsa
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i ndonesia saat ini sedang mengalami penurunan di berbagai 
bidang, baik ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan 
keamanan serta sumber daya manusia. Hutang negara 

yang sangat besar menyulitkan pembangunan karena dana 
bangsa ini habis untuk membayar hutang yang tidak kunjung 
selesai. Mulai pudarnya rasa kesetiakawanan sosial dan 
masyarakat yang sudah lupa dengan budaya luhur bangsa 
sendiri. Kekuatan pertahanan negara yang lemah sehingga 
mudah untuk ditembus oleh infiltrasi asing baik secara 
nonmiliter maupun militer. Hal yang paling mengkhawatirkan 
adalah penurunan kualitas generasi muda Indonesia, baik dari 
sisi intelektual, emosional, daya juang, dan yang paling parah 
spiritual. Akibatnya generasi muda Indonesia saat ini kurang 
mempunyai daya saing dibandingkan dengan generasi muda 
dari negara lain.

Dikhawatirkan masa depan orang Indonesia bisa menjadi 
kuli di negeri sendiri. Jika hal itu terjadi, itu artinya Indonesia 
kembali dijajah oleh bangsa lain. Hanya saja kali ini dalam 
bentuk yang berbeda. Tanda-tandanya sudah bisa kita lihat 

“Sesungguhnya kalau mereka beriman dan bertakwa, (niscaya mereka akan mendapat 

pahala), dan sesungguhnya pahala dari sisi Allah adalah lebih baik, kalau mereka 

mengetahui.”
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saat ini. Di era pasar bebas ini banyak pekerja asing yang 
bekerja di Indonesia sementara rakyat Indonesia banyak yang 
menjadi pengangguran.

Sampai saat ini belum ada strategi jitu yang dibuat oleh 
pemerintah untuk membenahi Indonesia supaya bisa cepat 
memperbaiki keadaannya di berbagai bidang. Berbagai 
strategi yang selama ini dilakukan pemerintah masih sulit 
untuk memperbaiki keadaan, karena strategi dan kebijakan 
yang dibuat masih dalam tataran rasional dan cukup sering 
menimbulkan pro-kontra di masyarakat. Sehingga kebijakan 
tersebut kadang cukup menguras energi bangsa dalam 
polemik yang berkepanjangan, sementara masalah tidak bisa 
menunggu solusi yang terlalu lama. Selain itu jika pemerintah 
menggunakan strategi rasional, maka strategi itu hampir 
dipastikan akan sulit membuat bangsa Indonesia mengejar 
ketertinggalannya dari negara lain karena negara-negara 
maju sudah lebih dahulu mempraktekkan segala sesuatu 
yang bersifat rasional. Dampaknya kita tetap akan jadi negara 
pengekor saja.
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Situasi indonesia Menurut Segitiga Biru

Indonesia saat ini diibaratkan sebuah segitiga hitam 
besar yang didalamnya ada segitiga-segitiga kecil berwana 
biru dimana segitiga biru itu ada yang terpisah dan ada yang 
bertumpuk. Selain itu di dalam segitiga hitam itu ada garis-
garis lurus berwarna biru. Makna dari gambar ini adalah 
kebutuhan atau masalah di Indonesia belum bisa diselesaikan 
oleh rakyat Indonesia. Hal ini karena banyak rakyat Indonesia 
yang bekerja kepada makhluk, di mana orientasinya hanya 
harta (garis lurus). Ada pula orang-orang yang suprarasional 
yang bekerja untuk kebaikan bangsa tetapi mereka bekerja 
tidak dalam satu jamaah (tidak bersatu), bahkan mereka 
bersaing (tumpang tindih). Hal yang paling penting juga 
adalah jumlah orang yang ingin mengadakan perbaikan bagi 

KONDISI NEGARA BERMASALAH
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bangsa ternyata masih sedikit. Sehingga belum bisa membuat 
bangsa Indonesia menjadi lebih baik.

Kondisi ini sulit berubah ketika para pemimpin masih 
menggunakan cara-cara rasional untuk menyelesaikan 
masalah yang ada. Padahal masalah bangsa yang sudah sangat 
kompleks ini tidak bisa lagi diselesaikan oleh cara rasional 
bahkan supranatural. Sebab setiap pemimpin sudah tersandera 
dengan dosa-dosa di masa lalu karena sistem yang berlaku 
selama ini sulit menghasilkan pemimpin nasional yang benar-
benar bersih. Jika ada yang bersih biasanya umurnya tidak 
akan lama. Solusinya ada pada cara berpikir suprarasional.

hijrah dari Supranatural Menuju 
Suprarasional

Indonesia adalah negara di mana dunia supranaturalnya 
sangat berpengaruh dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini 
bisa dilihat dari cerita rakyat yang melibatkan hal yang 
supranatural seperti cerita Sangkuriang dan cerita Bandung 
Bandawasa. Banyaknya praktek perdukunan dan banyaknya 
profesi paranormal menjadi ciri kalau Indonesia mempunyai 
akar supranatural yang kuat. Peran supranatural ini tidak 
hanya terasa di kalangan masyarakat bawah, tetapi juga 
dirasakan kalangan petinggi. Bukan lagi rahasia umum untuk 
kepentingan pilkada, atau untuk kepentingan naik pangkat 
dan jabatan, banyak orang yang memanfaatkan hal yang 
bersifat supranatural. Efek dari penggunaan paranormal atau 
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dukun dalam urusan manusia akan membuat terganggunya 
sistem hidup dan merusak keseimbangan. Akibatnya situasi 
kehidupan Baik di kalangan rakyat dan para petinggi menjadi 
tidak baik. Hal yang sangat penting juga jika kita menggunakan 
bantuan jin, setan, atau makhluk gaib lainnya yang jahat akan 
membuat segitiga biru orang tersebut menurun bahkan 
menjadi hitam. Ketika sudah menjadi hitam maka masalah 
terus menerus akan terjadi. Bagaimana jika hal ini justru 
terjadi kepada para pemimpin kita.

Banyaknya orang yang berpikir supranatural di negeri ini 
merupakan peluang. Mereka hanya tinggal satu langkah lagi 
menuju ke berpikir suprarasional. Hal ini merupakan potensi 
besar yang dimiliki Indonesia yang tidak dimiliki oleh bangsa 
lain yaitu potensi berpikir supra. Kita tinggal hanya mengubah 
dari supranatural ke suprarasional. Jika para pemimpin dan 
rakyatnya sudah berpikir suprarasional, maka pembangunan 
akan berlangsung sangat cepat. Bisa jadi nanti membangun 
bendungan bisa selesai hanya dalam waktu satu malam seperti 
di cerita sangkuriang. Hal ini sangat dimungkinkan setelah 
ditemukan alat yang bisa memindahkan barang dalam waktu 
sekejap mata, seperti kisah suprarasional tentang berpindahnya 
singgasana ratu Balqis.

Perubahan dari supranatural menjadi suprarasional 
tentunya butuh waktu dan proses. Selain itu, perubahan 
menuju suprarasional ini harus dilakukan secara sistematis 
supaya tidak terjadi tumpang tindih antar pemilik cara berpikir 
suprarasional, sehingga potensi yang ada bisa termanfaatkan 
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secara maksimal. Hal yang sangat penting dalam perubahan 
ini adalah perubahan cara berpikir dari natural ke rasional. 
Bagi orang yang rasional kemudian ke supranatural akan 
sangat mudah untuk diajak ke suprarasional. Tetapi orang 
yang natural kemudian langsung ke supranatural perlu 
waktu terlebih dahulu untuk pindah ke suprarasional. Orang 
tersebut harus dilatih berpikir rasional. Alat yang paling baik 
untuk berpikir rasional adalah matematika. Oleh karena itu, 
matematika adalah ilmu yang harus dipelajari oleh rakyat 
Indonesia.

peran pemerintah, dari Supranatural              
ke Suprarasional

Agar terjadi perubahan dari supranatural ke suprarasional, 
strategi yang dilakukan menurut cara berpikir suprarasional 
adalah negara harus membuat rakyatnya menciptakan segitiga 
biru untuk dirinya masing-masing. Kemudian dirangkai oleh 
pemerintah menjadi sebuah segitiga biru besar yang saling 
mengisi bukan saling tumpang tindih apalagi bercerai berai. 
Maknanya adalah pemerintah harus mengajak rakyatnya 
bersyukur dalam wujud melakukan aktivitas ibadah baik 
yang berhubungan dengan Allah maupun yang berhubungan 
dengan makhluk. 

Bersyukurnya rakyat Indonesia akan membuat pahala 
rakyat ini bertambah dan pasti tabungan gaibnya juga 
bertambah. Selanjutnya rezeki tak disangka-sangka akan 
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keluar. Semakin banyak pahala yang dimiliki maka semakin 
banyak rezeki yang tak terduga yang akan diperoleh. Bentuk 
rezeki tak terduga tersebut bisa berupa sesuatu yang membuat 
hutang cepat lunas, kekuatan militer bangsa yang mumpuni, 
timbulnya lagi semangat kesetiakawanan sosial dan budaya 
bangsa. Terakhir dan ini sangat penting terciptanya generasi 
mudah shaleh yang berkualitas. 

Proses perbaikan dengan cara berpikir suprarasional 
sepertinya tidak berhubungan atau tidak nyambung dengan 
masalah yang dihadapi. Jika kita memahami konsep berpikir 
suprarasional, maka memang cara seperti itulah yang harus 
dilakukan. Pemerintah harus membuat rakyatnya mempunyai 
tabungan pahala sebanyak-banyaknya. Cara berpikir ini sudah 
terbukti seperti yang sudah diceritakan pada contoh-contoh 
di bab-bab sebelumnya. Sekarang masalahnya para pemimpin 
negeri ini mau melaksanakan hal ini atau tidak. Sebab 
perubahan cara berpikir suprarasional ini harus dimulai dari 
para pemimpin negeri ini terlebih dahulu.Jika para pemimpin 
di Indonesia berubah dari awalnya berpikir rasional menjadi 
suprarasional maka rakyat mudah untuk diajak berubah. Akan 
tetapi, kalau para pemimpin Indonesia tidak berubah maka 
akan sulit untuk mengajak rakyat berubah.

Jika pemerintah tidak mau melaksanakan perubahan 
tersebut, maka Indonesia tidak akan berubah menuju ke 
arah yang lebih baik. Justru, kondisi negara akan semakin 
buruk. Oleh karena itu, agar negera Indonesia masih tegak 
berdiri harus ada sekelompok warga negara yang berusaha 
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mengingatkan dan mengajak warga negara atau komponen 
bangsa yang lain untuk membuat segitiga biru dan menambah 
luasan segitiga biru. Secara logika proses yang dilakukan ini 
pasti butuh waktu yang lama, sementara proses perusakan 
segitiga warna biru di tempat lain lebih masif  dan lebih cepat. 
Jika Allah menghendaki negara Indonesia akan menjadi 
negara besar, maka akan terjadi. 

revolusi Segitiga Biru
Revolusi segitiga Biru di sini adalah terjadinya pembentukan 

warna biru dan perluasan warna biru secara cepat dan masif  
di dalam diri orang-orang Indonesia, sehingga warna hitam 
bangsa ini tertutupi oleh warna biru rakyat Indonesia. 
Pembentukan ini terjadi diakibatkan adanya ketakutan yang 
masif  di dalam diri rakyat Indonesia. Ketakutan ini bisa 
jadi diakibatkan adanya bencana alam yang sangat besar di 
atau bencana kemanusiaan (perang saudara) yang terjadi di 
Indonesia. Kondisi ini akan membuat orang-orang awan yang 
awalnya sulit menerima konsep segitiga biru karena musibah, 
ketakutan, dan kesulitan hidup yang dialami akhirnya 
mendekat kepada Yang Mahakuasa dengan kembali beribadah 
seperti mendatangi masjid-masjid atau rumah ibadah lainnya. 
Jika melihat situasi Indonesia saat ini, maka situasi kedua yang 
akan mungkin terjadi dalam proses revolusi segitiga biru.

Komponen masyarakat yang sudah paham tentang cara 
berpikir suprarasional, atau tabungan gaib atau segitiga 
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biru akan berperan sebagai orang-orang yang memperbesar 
segitiga biru rakyat Indonesia yang sudah mempunyai segitiga 
biru. Kemudian berperan untuk membuat segitiga biru-
segitiga biru tersebut tidak tumpang tindih. Ketika luasan 
segitiga biru rakyat Indonesia melebihi luasan hitam bangsa 
Indonesia, maka bisa dipastikan masalah bangsa Indonesia 
akan selesai dan kehidupan berbangsa dan bernegara kembali 
berjalan dengan baik. Oleh karena itu, bagi orang-orang yang 
sudah paham cara berpikir suprarasional segeralah membuat 
komunitas di daerah masing-masing dalam rangka penyebaran 
pemikiran suprarasional di masyarakat. Semoga hal ini bisa 
mencegah revolusi biru dengan cara menyakitkan atau jika 
cara menyakitkan itu harus terjadi prosesnya berlangsung tidak 
lama. Gambar di atas ini ilustrasi segitiga biru yang dibentuk 
oleh rakyat. Seorang pemimpin seharusnya mempunyai 
segitiga biru yang lebih luas dari rakyatnya. Dalam cara 

REVOLUSI SEGITIGA BIRU

1

2
3

4
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berpikir suprarasional seorang pemimpin adalah orang yang 
paling banyak amal sholeh dibanding orang yang dipimpinnya. 
Kondisi ini bisa terjadi di Indonesia setelah terjadi revolusi 
segitiga biru.

Tahapan revolusi Segitiga Biru
Klinik Pendidikan MIPA (KPM) sebagai lembaga 

yang mencetuskan cara berpikir suprarasional akan menjadi 
bagian dari revolusi segitiga biru. Revolusi ini adalah revolusi 
pemikiran dan perilaku. Revolusi ini sangat menghindari 
kekerasan yang merusak tatanan kehidupan berbangsa dan 
bernegara. Tahapan untuk memulai revolusi segitiga biru 
adalah dengan menyebarkan ide pemikiran suprarasional 
dan revolusi segitiga biru melalui buku, mengadakan seminar 
dan pelatihan mengenai suprarasional dan revolusi segitiga 
biru di berbagai daerah di Indonesia, mengadakan kursus 
Matematika Nalaria Realistik dengan menggunakan sistem 
metode seikhlasnya seperti yang telah dilakukan Klinik 
Pendidikan MIPA. Selanjutnya mengajak masyarakat untuk 
memperbanyak ibadah ritual dalam rangka mendekatkan diri 
kepada Allah.

Tahapan berikutnya adalah menumbuhkan rasa cinta 
tanah air dengan selalu menggunakan produk-produk dalam 
negeri baik barang maupun jasa serta teknologi, walaupun 
produk dalam negeri tersebut lebih mahal daripada produk 
luar negeri. Sudah saatnya kita menggunakan jasa PT Pos 
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untuk pengiriman barang, membeli bensin dari Pertamina, 
menggunakan Catfiz mesenger untuk komunikasi, dan lain 
sebagainya. Pada tahap ini tolong-menolong dan gotong-
royong harus kembali menjadi budaya bangsa supaya banyak 
perusahaan dalam negeri yang bisa bangkit kembali dan 
bersaing dengan perusahaan asing.

Selanjutnya memperkuat ekonomi kerakyatan dengan 
ekonomi tanpa riba. Sebab riba merusak ekonomi umat 
(seperti yang sudah dibahas di bab sebelumnya). Bersamaan 
itu pula, Indonesia harus kembali menjadikan petani dan 
nelayan sebagai ujung tombak perekonomian bangsa, 
sehingga Indonesia mempunyai ketahanan pangan dan tidak 
lagi bergantung pada impor pangan. Ketahanan pangan ini 
akan kuat ketika didukung dengan militer yang kuat. Oleh 
karena itu, membangun kekuatan militer yang kuat adalah 
suatu kewajiban bagi sebuah negara.

Hal yang sangat penting dalam proses revolusi segitiga 
biru adalah menjadikan orang-orang suprarasional mengisi 
kepemimpinan di berbagai institusi baik di eksekutif, legislatif, 
dan yudikatif. Dimulai dari tingkat pusat sampai tingkat 
daerah. Diupayakan kepemimpinan apa pun di Indonesia diisi 
oleh orang-orang suprarasional, orang-orang yang taat kepada 
Allah, orang yang tidak akan pernah korupsi dan tidak akan 
pernah melanggar aturan Allah. Orang yang mengajak yang 
dipimpinnya untuk taat kepada Allah. Insya Allah Indonesia 
akan menjadi negara besar karena rahmat yang melimpah dari 
langit dan bumi. Proses menjadikan orang-orang suprarasional 
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menjadi pemimpin adalah kegiatan suprarasional juga, tugas 
Indonesia Ikhlas hanya berusaha dan kehendak Allah di atas 
segalanya. Jika orang-orang Indonesia sudah menjadi manusia 
suprarasional, setelah itu Insya Allah Indonesia akan menjadi 
negara yang menjadi panutan dunia. Negeri baldatun thayyibatun 
wa rabbun ghafur. Negeri yang subur, makmur, adil, dan aman.

langkah Awal revolusi Segitiga Biru
Saat ini hal tersebut seperti sebuah impian, tetapi impian 

itu akan tetap menjadi impian kalau tidak ada aksi nyata dalam 
mewujudkan hal tersebut. Oleh karena itu, saya mencoba 
membuat sebuah gerakan dalam rangka mewujudkan 
Indonesia menjadi negara besar dan menjadi panutan negara 
lain. Gerakan ini untuk membuat orang-orang Indonesia 
berpikir suprarasional dan mengaplikasikan cara berpikir 
supra-rasional ini dalam kehidupan sehari-hari. Gerakan 
ini harus dilakukan dalam rangka mempersiapkan revolusi 
segitiga biru. Gerakan ini saya menyebutnya dengan nama 
Indonesia Ikhlas.

Bagi para pembaca buku ini yang tergerak untuk ikut serta 
dalam revolusi segitiga biru silakan menghubungi Indonesia 
Ikhlas untuk mengadakan seminar dan pelatihan suprarasional 
dan revolusi darah segitiga biru. Selanjutnya, melakukan 
tindakan nyata dalam bentuk menjadi guru dengan bayaran 
seikhlasnya baik untuk guru matematika atau guru pelajaran 
lain. Jika tidak bisa menjadi guru, maka pilihannya bisa 
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menyediakan tempat untuk belajar baik rumah atau ruko atau 
membantu para guru relawan untuk menggunakan tempat di 
sekolah-sekolah, markas kodim, markas polres, kantor pos, 
dan tempat publik lainnya. Hal lain yang bisa dilakukan adalah 
menjadi pengurus dalam kegiatan proses belajar mengajar 
dengan sistem metode Seikhlasnya di kota atau kabupaten 
tempat tinggalnya. Pengurus tersebut bisa sebagai pengurus 
cabang, sekolah center, klub matematika seikhlasnya maupun 
rumah pendidikan MIPA.

Dalam rangka menunjang program pembelajaran 
matematika untuk meningkatkan kemampuan berpikir 
suprarasional dan mendukung revolusi segitiga biru, KPM 
sudah membuat buku Pintar Matematika Nalaria Realistik untuk 
kelas 1-6 SD, Buku PR Akhlak, Buku Kumpulan Soal Kompetisi 
Matematika Nalaria Realistik untuk SD dan SMP, serta buku 
Metode Kotak-kotak (Berhitung Matematika untuk yang Tidak 
Suka Matematika). Diharapkan banyak orang yang berkarya 
yang bermanfaat untuk bangsa dalam rangka memperluas 
segitiga biru.

Bagi yang belum mampu untuk melakukan hal-hal 
tersebut, minimal mengikutkan putra-putrinya jika ada 
kegiatan pembelajaran yang menggunakan Sistem Metode 
Seikhlasnya seperti yang sudah dicontohkan oleh Klinik 
Pendidikan MIPA (KPM) di Bogor dan beberapa cabang KPM 
lainnya di Indonesia. Sistem metode seikhlasnya membuat 
para peserta didik menjadi semakin dekat kepada Allah dan 
hal itu lah yang sangat diperlukan untuk memperkuat revolusi 
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segitiga biru. Semoga para pembaca di berbagai daerah di 
Indonesia bisa menjadi bagian dalam revolusi segitiga biru 
untuk memperbesar luasan warna biru diri masing-masing 
dan untuk luasan biru Indonesia untuk Indonesia yang jauh 
lebih baik.

Kondisi indonesia ketika terjadi revolusi 
segitiga biru

Jika rakyat Indonesia banyak membentuk segitiga biru, 
maka luasan segitiga biru rakyat Indonesia semakin luas dan 
semakin luas sehingga jauh lebih luas dari segitiga hitamnya 
bangsa Indonesia. Bila ini terjadi, bangsa Indonesia akan 
menjadi bangsa besar yang rakyatnya makmur dan sejahtera, 
pertahanan dan keamanannya kuat, budaya bangsa dan 
kesetiakawanan sosialnya hidup kembali, serta generasi 

PAHALA YANG DIMILIKI 
ORANG DI SUATU NEGARA

MASALAH DI SUATU
NEGARA
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mudanya menjadi generasi muda harapan bangsa. Jika 
semakin luas lagi segitiga birunya, maka segitiga biru yang 
masih tersisa tersebut bisa dibagikan kepada negara lain yang 
kekurangan (Indonesia memberikan bantuan kepada negara-
negara lain). Hal ini membuat Indonesia akan menjadi negara 
besar yang disegani negara lain bahkan bisa menjadi negara 
yang memimpin dunia. Situasi ini bisa menjadi kenyataan jika 
para pemimpin dan rakyat Indonesia telah menjadi orang-
orang suprarasional yang terus bersyukur.

Pada kondisi itu akan lahir dengan cepat saudagar-saudagar 
baru yang kaya raya (istilah konglomerat dalam bahasa 
melayu), guru-guru hebat yang mampu menghasilkan generasi 
hebat, para pemimpin yang jujur dan adil, tentara, dan polisi 
yang menjadi pengayom masyarakat dan pembela negara 
yang disayangi rakyatnya dan ditakuti lawan, para petani dan 
nelayan yang sejahtera yang membuat Indonesia mempunyai 
ketahanan pangan dan berbagai hal positif  lainnya. Semua 
perubahan positif  itu akan terjadi dengan cepat. 

impian Kondisi indonesia Setelah revolusi 
Segitiga Biru

Indonesia menjadi negari baldatun thayyibatun wa rabbun 
ghafur atau negeri yang subur, makmur, adil, dan aman. Para 
pemimpin Indonesia dan rakyatnya mempunyai warna biru 
yang besar yang menutupi warna hitam kebutuhan atau 
masalah bangsa. Luasan biru bangsa Indonesia jauh lebih 
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besar dari luasan warna hitamnya. Sehingga saat itu Indonesia 
telah mampu memberikan pinjaman dana atau bantuan 
ekonomi kepada negara-negara lain karena kekuatan ekonomi 
Indonesia diakui dunia. Indonesia juga bisa menjadi juru 
damai dari berbagai konflik antar negara karena kekuatan 
militer Indonesia saat itu disegani berbagai negara.

Pada masa itu akan banyak negara yang belajar ke Indonesia 
tentang bagaimana menjadi negara yang makmur dan merata 
dalam waktu singkat. Sebab sebelumnya masyarakat dunia 
tahu kalau Indonesia adalah sebuah negara yang tidak 
diperhitungkan dalam percaturan dunia karena masalah dalam 
negeri Indonesia yang tidak kunjung usai, terutama masalah 
korupsi dan konflik horizontal. Kebangkitan Indonesia yang 
sangat cepat itu menjadi daya tarik tersendiri bagi berbagai 
negara di dunia.

Konsep cara berpikir suprarasional akan jadi rahasia yang 

INDONESIA IKHLAS
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dibuka ke berbagai negara di dunia. Konsep cara berpikir ini 
akan diterapkan di berbagai belahan dunia baik dalam skala 
individu maupun skala negara. Cara berpikir suprarasional ini 
akan membuat terjadinya perang pemikiran di dunia global 
dan mampu menggusur paham materialisme, kapitalisme, 
dan komunisme yang telah dianut banyak manusia dan 
banyak negara di dunia. Akibatnya banyak negara awalnya 
menganut paham materialisme, kapitalisme, dan komunisme 
beralih ke paham suprarasional. Hal ini terjadi setelah melihat 
keberhasilan Indonesia dalam mengubah diri menjadi negara 
adidaya baru dalam waktu singkat.

Ketika berbagai negara telah menerapkan cara berpikir 
suprarasional, sehingga terjadi revolusi segitiga biru di 
berbagai negara. Maka akan ada masa di mana keadilan dan 
kemakmuran terjadi di bumi. Sehingga penduduk bumi pada 
saat itu kaya-kaya. Insya Allah hal ini akan terjadi sesuai 
dengan hadits Nabi Muhammad Saw..

“Belum akan tiba kiamat sehingga harta banyak 

dan melimpah, dan orang ke luar membawa zakat 

hartanya tetapi tidak ada yang mau menerimanya, dan 

negeri-negeri Arab kembali menjadi rerumputan hijau 

dengan sungai-sungai mengalir,” 

(HR Muslim).
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Penutup

d unia akan menjadi makmur dengan harta yang 
banyak dan melimpah sebelum datangnya hari 
Kiamat adalah suatu kepastian jika kita berpikir 

suprarasioanal (dengan meyakini hadits Nabi di atas). 
Indonesia dengan mayoritas penduduk beragama Islam dan 
jumlah penduduknya yang beragama Islam terbesar di dunia 
serta punya akar budaya cara berpikir supranatural yang kuat 
adalah sebuah negara yang paling potensial untuk menjadi 
negara yang makmur sebelum datang hari Kiamat. Sepertinya 
ini adalah isyarat bahwa memang negara Indonesialah yang 
kan menjadi negara yang makmur dan mempunyai harta yang 
melimpah.

 Kita sebagai warga negara Indonesia jika sudah 
memahami konsep ini tidak ada pilihan kecuali berubah ke 
arah yang lebih baik dengan membentuk segitiga biru dan 
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memperbesar segitiga biru. Juga mengajak keluarga, karib 
kerabat, tetangga, teman kerja, dan kenalan lainnya untuk 
sama-sama memperbesar segitiga biru. Segitiga biru ini adalah 
jumlahnya tidak terbatas sehingga tidak akan ada persaingan 
untuk memperebutkan segitiga biru. Sehingga semua orang 
Indonesia bahkan penduduk bumi akan merasa kesejahteraan.

Mari kita dukung Indonesia Ikhlas, salam suprarasional, 
salam revolusi segitiga biru. 
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Tentang Penulis

Ir. R. Ridwan Hasan Saputra, 
M.Si lahir di Bogor, 16 April. Presiden 
Direktur Klinik Pendidikan MIPA ini 
aktif  mengajar siswa kelas berbakat 
di Klinik Pendidikan MIPA, melatih 
guru di berbagai daerah maupun di 
luar negeri dan menjadi pembuat soal 
serta juri pada kompetisi di dalam 
negeri maupun di luar negeri. Semua 
aktivitas dilakukan dengan sistem 

seikhlasnya.
Selain menjadi pembina olimpiade matematika tingkat 

nasional dan internasional untuk SD maupun SMP, Raden 
Ridwan juga menjadi pelatih berbagai tim olimpiade. Di 
antaranya: Pelatih tim International Mathematics and Science 
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Olympiad (IMSO) SD, 2003-2016; Pelatih tim Elementary 
Mathematics International Contest (EMIC) (Thailand, India, 
Philipina, Indonesia,  Hongkong, Korea Selatan, Cina), 2003 
-2016; Pelatih tim Invitational World Youth Mathematics Intercity 
Competition (IWYMIC), (Taiwan, Thailand, Afrika Selatan, 
Korea Selatan, Indonesia, Bulgaria, Cina), 2005 – 2016; 
Pelatih tim Po Leung Kuk (Hongkong), 2007 – 2016; Pelatih 
tim Wizards at Mathematics International Competition (WIZMIC) 
Lucknow, India, 2007, 2009, 2011, 2014, dan 2016; Pelatih 
Asia Inter-Cities Teenagers Mathematics Olimpiad, Philipina 2009, 
Nepal 2011, Indonesia 2013 dan Malaysia 2015; Pelatih tim 
Junior Balkan Mathematics Olimpiad, Rumania 2010, Turki 2013, 
Rumania 2016; Pelatih tim South East Mathematics Olimpiad, 
Taiwan 2010; Pelatih tim International Young Mathematicians’ 
Convention (IYMC) 2010, 2012, 2014 dan 2016 Lucknow – 
India; Pelatih tim International Mathematics Competition ‘The 
Clock Tower School’ 2011, 2014 Rumania; Pelatih tim Malaysia 
Primary School Mathematics Competition, Malaysia 2013.

Selain itu, ia juga aktivif  menjadi pembicara pada seminar 
Matematika di Philipina, Thailand, Cina, Australia dan 
Malaysia, perwakilan untuk Indonesia pada Asian International 
Mathematics Olympiad, Hongkong 2012, Taiwan 2013, Cina 
2014, Thailand 2015, Hongkong 2016, perwakilan tunggal 
International Mathematics Contest Union yang berpusat di Cina, 
pengelola Australian Mathematics Competition dan American 
Mathematics Competition di Indonesia, pendamping Junior Math 
Summer Camp, Amerika Serikat 2010 – 2014, pengajar Math 
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Summer Camp di Indonesia, Philipina dan Amerika Serikat 
2010 – 2013, juri pada lomba International Mathematics Contest 
Singapura 2008 – 2016, juri pada lomba Wizard at Mathematics 
International Competition (WIZMIC) Luknow, India Tahun 
2009, 2011, 2014, dan 2016, juri pada Asia Inter-Cities Teenagers 
Mathematics Olimpiad, Nepal 2011, local Chairman Asia Inter-
Cities Teenagers Mathematics Olimpiad, Indonesia 2013, Local 
Chairman Challenge For Future Mathematicians 2014.

Selain menggagas Kampung Matematika, ia juga 
menggagas permainan Matematika Militer, permainan 
Matematika Kepolisian, permainan Matematika Bela Negara, 
permainan Matematika Lalu Lintas, permainan Matematika 
Nata Alam Raya (NARA), dan menggagas ide Toko 
Matematika dan Cafe Matematika.

Atas pemikiran, gagasan, langkah, dan pengabdian pada 
dunia pendidikan, Raden Ridwan Hasan Saputra mendapat 
beragam penghargaan. Di antaranya: Satya Lencana Wira 
Karya dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, 2007; Tokoh 
Perubahan Republika, 2013; Anugerah Peduli Pendidikan, 
Kemendikbud, 2014; dan Nominator Liputan 6 Award, 2016.
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